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Science Park moet TU/e-campus uit isolement halen
De TU/e-campus wordt omgevormd tot het TU/e Science
Park; een wetenschappelijke
‘hotspot’ die aansluit bij de
High Tech Campus en Strijp-S.
In nauwe samenspraak met de
gemeente Eindhoven heeft de
TU/e een visie geformuleerd op
de toekomstige ontwikkeling
en inrichting van de campus.
Volgens projectleider ir. Herman
Rikhof van Dienst Huisvesting
liggen aan het omvormen van de
campus tot een Science Park twee
uitgangspunten ten grondslag.
Rikhof: “Enerzijds wil de universiteit zich hiermee voorgoed
losmaken uit haar geïsoleerde
positie ten opzichte van de stad.
Het moet één van de drie brandpunten worden in Brainport
Eindhoven, naast de High Tech
Campus, dé plaats voor productontwikkeling op elektronisch en
medisch gebied, en Strijp-S, dé
locatie voor de designindustrie.
Het TU/e Science Park staat dan
voor
de
wetenschappelijke
invalshoek qua onderwijs en
onderzoek, waar een intensieve

samenwerking plaatsvindt met
het bedrijfsleven en andere
kennisinstellingen. Het tweede
punt betreft de andere partijen
die op het terrein zijn gehuisvest,
of die er nog komen. Die moeten
meer betekenis krijgen en meer
mogelijkheden tot profilering.”
Van die externe partijen is Fontys
Hogeschool één van de belangrijkste. Begin van dit jaar liet
Fontysvoorzitter Marcel Wintels
weten de technische opleidingen
van zijn instelling op termijn te
willen onderbrengen op het
TU/e-terrein. Fontys heeft op het
terrein al een eigen pand voor de
pabo en zit ook in het gebouw
naast Traverse. Rikhof: “In onze
ontwikkelingsvisie is achter
Traverse ruimte ingepland voor
Fontys en eventueel zijn ook vrijkomende gebouwen van de TU/e
beschikbaar. We willen Fontys de
mogelijkheid bieden om meer
met een eigen gezicht naar
buiten te treden. Daarmee willen
we de indruk wegnemen dat ze in
de achtertuin van het terrein
zitten.”

Schematisch overzicht van de toekomstige inrichting van het TU/e-terrein.
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Flinke ID-delegatie naar hightech beurs in Boston
Een etalage voor technologieën, ontwerpen en ideeën
die de nieuwe digitale wereld
vormgeven. Dat is volgens de
organisatie CHI 2009, de internationale conferentie over
mens-computerinteractie die
begin april plaatsvindt in het
Amerikaanse Boston. De TU/efaculteit Industrial Design is
met een ruim veertigkoppige
delegatie aanwezig om haar
onderzoek en opleiding onder
de aandacht te brengen.
Informatietechnologie maakt
ons alledaagse bestaan op allerlei manieren makkelijker en
aangenamer. Op het hightech
evenement in Boston staan
exposanten uit een kleine veertig
landen om aan duizenden
bezoekers, onder wie ontwerpers, computerdeskundigen en

bedrijfsvertegenwoordigers,
hun laatste ontwikkelingen op
dit gebied te laten zien.
De conferentie vindt voor de
27ste keer plaats; Industrial
Design is al sinds de oprichting
van de faculteit in 2001 van de
partij, weet hoogleraar prof.dr.
Kees Overbeeke. ID vaardigt een
vertegenwoordiging van ruim
veertig mensen af, overwegend
onderzoekers en ontwerpers in
opleiding.
Naast het twintigtal presentaties
dat ID’ers op het evenement
geven, krijgt de Eindhovense
faculteit, samen met de designschools van het Amerikaanse
Carnegie Mellon en het Illinois
Institute of Technology, volop
aandacht tijdens de speciale
designavond op dinsdag 7 april.
De thema-avond biedt de drie
geselecteerde instituten een uit-

voerig platform om hun opleidingen internationaal onder de
aandacht te brengen.
Hoogleraar Overbeeke, die als
keynote speaker de conferentie
plenair mag afsluiten, is maar
wat trots dat zijn faculteit
hiervoor werd gevraagd. Hoewel
het volgens hem eigenlijk niet
meer dan terecht is: “Vorige
week was ik in Singapore en daar
vroegen mensen mij hoe wij er
toch in geslaagd zijn om onszelf
in zeven, acht jaar tijd zo nadrukkelijk op de kaart te zetten:
‘Iedereen praat over jullie’. Dat
komt omdat we simpelweg
uniek bezig zijn; er zijn maar
weinig opleidingen die ontwerpen, technologie en intelligente
elektronica combineren zoals
wij.”/

.

Twee van de projecten die in Boston worden gepresenteerd, zijn ‘Move | Learn | Explore’ en ‘Ennea’. Het eerste project (foto
links) onderzoekt hoe kinderen begrippen als langzaam en snel of hoog en laag toepassen in muziek en hoe dit kan bijdragen
aan de ontwikkeling van muzikale vorming. Hiervoor zijn zes interactieve objecten ontworpen, waaronder een accordeonnetje,
waarmee kinderen muziek kunnen manipuleren.
‘Ennea’ wil de sociale ontwikkeling van brugklassers stimuleren. Op de rechterfoto is een apparaatje te zien dat brugklassers bij
zich kunnen dragen, dat via onderlinge communicatie tussen de apparaatjes het sociale contact van de leerlingen meet.

Docent raakt tentamen
kwijt; studiepunten cadeau
Een docent van de faculteit
Werktuigbouwkunde is na de
vorige tentamenperiode, eind
januari, de stapel nakijkwerk
kwijtgeraakt van het hertentamen Mechanica (4A130). De
faculteit heeft de ongeveer
zestig studenten die op 23
januari deelnamen aan het
tentamen daarom allemaal
de drie bijbehorende studiepunten gegeven.
De docent raakte de stapel
papieren kwijt doordat hij ze
ergens heeft laten liggen, vertelt
decaan prof.dr.ir. René de Borst.
Hij was met de stapel gemaakte
tentamens ergens heen gegaan
om ze na te kijken, maar vergat ze
bij vertrek weer mee te nemen.
“Waar dat precies was, is niet
relevant”, aldus de decaan. “Er
zijn nog pogingen gedaan om ze
terug te krijgen, maar dat is niet
gelukt.”
De faculteit besloot hierop alle
studenten die het tentamen
maakten de studiepunten te
geven, maar zonder cijfer. In de
lijst van de studenten staat nu
een GN - ‘gedaan’. De Borst: “De
faculteit heeft een fout gemaakt
en neemt hier haar verantwoordelijkheid. Studenten mogen er
geen nadeel van ondervinden.
Maar ze mogen er ook niet
onnodig veel profijt van hebben.”
Vandaar dat er geen cijfer wordt
toegekend. Wie een hoger punt

wil, kan zich aanmelden voor een
extra herkansing, maar verliest
daarbij wel het recht op de GNaantekening. Of die extra herkansing er komt, hangt af van het
aantal aanmeldingen.
Decaan De Borst betitelt het
kwijtraken van de uitwerkingen
als een ‘ongelukkig incident’, iets
wat hij nog nooit meegemaakt
heeft. “Het betreft hier een uitermate nauwkeurige en consciëntieuze docent; iemand die
ontiegelijk veel tijd steekt in zijn
vak. De man heeft hier enkele
slapeloze nachten van gehad.
Maatregelen zijn zeker niet
nodig.” De docent heeft niet
gereageerd richting Cursor over
het voorval.

Gelaten
Studievereniging Simon Stevin
reageert gelaten op het voorval.
Het vak zou niet bekend staan als
een struikelvak. De reactie van
onderwijscommissaris Thomas
Haartsen is vooral gericht op de
GN-aantekening. “Deze uitslag
zou niet fair zijn tegenover studenten die heel goed geleerd
hebben en nu slechts een GN
hebben.” Hij is dan ook tevreden
over het feit dat er de mogelijkheid tot een herkansing
komt./

.
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Alfons Bruekers
“Bedrijfsvoering is geen doel op zich”
Tekst: Gerard Verhoogt
Foto: Bart van Overbeeke
Wie met Alfons Bruekers praat,
ontmoet een bevlogen
directeur bedrijfsvoering bij de
faculteit Werktuigbouwkunde.
Hij vertelt minstens even
enthousiast over zijn grote
hobby’s, de geschiedschrijving
en archeologie van MiddenLimburg. “Als je de alfa- en
bètakant van jezelf regelmatig
afwisselt, kun je goed
resetten: even afstand nemen
om daarna weer met een frisse
blik naar het werk te kijken.”
Bruekers (1961, Nederweert)
studeerde in 1986 af aan de
TU/e-faculteit Elektrotechniek
en werkte daarna bij Océ. Eerst
als elektrotechnisch ontwerper,
daarna zo’n tien jaar als projectleider van nieuwe copiers en
printers en sinds 2000 als afdelingshoofd voor elektronica- en
embedded softwareontwikkeling. In 2007 werd hij hier directeur bedrijfsvoering. Bruekers:
“Mijn collega’s verklaarden me

voor gek: word je ambtenaar?
Inhoudelijk was het geen grote
overstap. Maar de TU/e is wel
een andere organisatie, vooral de
besluitvorming is anders en gaat
langzamer. Gelukkig word ik bijgestaan door een fantastische
secretaresse. Je hebt hier te
maken met veel intelligente,
maar ook eigenwijze mensen,
die niet altijd makkelijk te overtuigen zijn. Je moet goed luisteren naar wat ze zeggen, maar
vooral ook naar wat ze níet
zeggen. Als directeur bedrijfsvoering moet je geen vakinhoudelijke discussies met ze
aangaan. Ik blijf vanuit
bedrijfsvoeringoptiek wel
zeggen wat ik vind, dat geeft
feedback en daar kan ik verder
mee. Verder maken we samen
afspraken, zonder star of
bureaucratisch te zijn.”
Bruekers ziet zijn taak als het
creëren van meerwaarde zonder
op te vallen: “Soms lijkt het wel
of medewerkers alleen het TU/elogo delen en verder individualistisch, maar heel gedreven,

hun eigen werk doen. Daar wil
ik ze bij ondersteunen door
betere financiën, contracten,
huisvesting, personeelsbeleid en
werkomstandigheden te regelen,
aanhakend bij de strategie van
de faculteit. Bedrijfsvoering is
geen doel op zich, maar een
middel om het primaire proces,
onderzoek en onderwijs, beter te
laten functioneren. Dat vereist
iemand die luistert en meedenkt, niet iemand die directeurtje speelt.”
De faculteit is sinds de laatste
visitatie de beste faculteit werktuigbouwkunde van de drie TU’s
en de bedrijfsvoering volgt in de
slipstream. “We krijgen jaarlijks
meer studenten, ook het aantal
wetenschappers neemt toe,
terwijl het gebouw veel te klein
is. Ik heb er met het CvB en
Dienst Huisvesting voor gezorgd
dat we dit jaar met de verbouwing kunnen beginnen, aannemende dat het CvB binnenkort de hamerslag maakt. Dan
pakken we meteen de grijze en
sombere uitstraling van het
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gebouw aan. Dat doen we samen
met BMT, waar we een goede
synergie mee hebben.”
Een ander probleem is de ongunstige verhouding student/
wetenschapper. Wereldwijd is
die 1 op 14, bij Werktuigbouwkunde nu 1 op 17 en Bruekers
verwacht dat dit 1 op 21 wordt
door groei van het aantal studenten. Wat betekent dat wetenschappers minder onderzoek
doen dan ze willen. Verder is hij
bezig met loopbaanontwikkeling
van medewerkers, want dat is,
zo stelt hij, goed voor hen én de
faculteit.
Bruekers komt uit een ‘technisch nest’: zijn broers studeerden hier werktuigbouwkunde en
chemie, zijn zus informatica.
Zijn vader en grootvader waren
allebei werktuigbouwkundigen.
“Aan de keukentafel ging het
vaak over techniek. Maar ik interesseer me ook voor kunst,
geschiedenis en schrijven, dus
ik heb mijn alfa- en bètakant
ontwikkeld. Ik ben uit zakelijke
overwegingen Elektrotechniek

gaan studeren. In mijn vrije tijd
is er ruimte voor mijn alfakant,
met name de archeologie en
geschiedenis van Weert en omgeving. Naast de passie voor mijn
vrouw en kinderen natuurlijk.”
Hij schrijft in populair-wetenschappelijke tijdschriften als De
Maasgouw over mentaliteits- en
economische geschiedenis: over
zeetochten die inwoners van
Nederweert maakten naar Nova
Zembla. Hij schrijft recensies en
heeft een zestal boeken op zijn
naam staan.
Bruekers: “Die twee kanten van
me zijn één keer perfect bij
elkaar gekomen, toen ik afstudeerde bij prof. Eijkhoff: ‘Hoe
kun je moderne meetmethoden
uit de meet- en regeltechniek
toepassen bij archeologisch
onderzoek?’. Aan de TU/e zag ik
ook zo’n mooie combinatie van
kunst en wetenschap in de
Dorgelozaal: het Alfabet van
architect Dom Hans van der
Laan. Hij ontwierp dit lettertype,
dat in steen is uitgehakt door
monniken van zijn abdij.”/

.

De week van/Marten
Marten Witkamp zou vorige week
woensdag een lezing geven bij Studium
Generale over sociaal ondernemerschap.
Dat ging niet door. Als je toch nog iets
over het onderwerp te weten wilt komen,
klik dan door naar On Top of Maslow.org.
Zondagavond: Frans klopt vijf keer snel
achter elkaar op het raam. Wild enthousiast kijkt hij naar binnen, net terwijl ik
mijn badjas extra aansjor. “Oh jee Frans”,
denk ik, “volgens mij heb je een Nieuw
Idee.” Ik klok twee Diclofenac achterover
voordat ik naar de deur loop.
Maandag: “Heehoeishetkerel, ik heb een
idee!”, schiet hij me voorbij de huiskamer
in. “Bij de volgende verkiezingen wil ik....”
Hij valt stil en kijkt om zich heen. “Zeg,
wat is het hier een zwijnenstal!” Ik schenk
hem een Laphroaig en pak mijn mok
halfwarme gemberthee met honing. “Ben

je ziek ofzo?” Ik knik minimaal van ‘ja’.
Dinsdag: Frans doet even zijn best om zich
aan te passen aan de sloomheid van de
kamer. Het lukt hem voor geen meter:
“Luister. Politieke partijen zijn anachronismen. Ze zijn niet flexibel en spelen
alleen maar machtsspelletjes omdat ze
niks anders kunnen. Weet je waarom die
blonde angstzaaier zoveel stemmen weet
te trekken? Omdat er geen enkele partij is
die beter is! Maar wat vind je hiervan:...?”
Ik dwaal af op het geluid van regelmatig
gehei in mijn hoofd en pak een tissue.
Woensdag: Wist je dat je snotfiguurtjes
kunt snuiten? Een kwestie van het zakdoekje op de goede manier vasthouden.
Een cirkel, een ster, een hartje, probeer
maar eens. Ik snuit. Even bewonder ik het
resultaat van mijn nieuwste meesterwerk,
dan vouw ik het tot een frotje en mik het in
de prullenbak drie meter verderop. Het

valt er net naast,
tussen de tientallen andere
witte dotjes die
er al lagen.
Frans praat
onverstoorbaar verder.
Donderdag: “Stel
nou dat er een partij
was die zich erop zou laten
voorstaan dat ze pragmatisch was? Stel dat
er geen partijprogramma was? Dat iedere
kandidaat op de lijst zijn eigen mening
had over actuele vraagstukken en een
heldere website om die te verkondigen en
verantwoording af te leggen? Dat er geen
lijsttrekker was? En dat de partij zijn eigen
oppositie was?”
Vrijdag: “En stel nou dat we die partij
Blanco noemen?”
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TU/e wordt ‘compacte universiteit’
Vervolg van voorpagina

De activiteiten van de TU/e zelf
zullen zich gaan afspelen rond de
zogeheten ‘groene’ loper op de
campus, die loopt van Vertigo,
het onderkomen van Bouwkunde, tot aan het faculteitsgebouw en de laboratoria van
Technische Natuurkunde. In de
plannen heet het de compacte
universiteit. Het stuk van de
groene loper bij het Hoofdgebouw wordt het hart van deze
compacte campus. Daar komt
ook de bibliotheek in de vernieuwde W-hal, en vlak erbij
liggen het Auditorium, de Zwarte
Doos en het Gaslab. De komende
jaren zullen vier grote bouwprojecten op deze locatie worden
uitgevoerd in het kader van het
huisvestingsplan Campus 2020.

Maar ook daarna is binnen de
compacte campus nog voldoende
ruimte om toekomstige bebouwing mogelijk te maken, zo verzekert projectleider ir. Herman
Rikhof. “We kunnen nog makkelijk vijftigduizend vierkante
meter bijbouwen.”
In en rondom het gebouw van
Elektrotechniek zijn faciliteiten
gepland voor woonruimte en het
houden van congressen. Rikhof
denkt aan zo’n driehonderd à
vierhonderd permanente wooneenheden, die vooral bestemd
zijn voor buitenlandse masterstudenten, aio’s en postdocs.
Achter de gebouwen en labs van
Technische Natuurkunde komt
ruimte beschikbaar voor bedrijven en startende ondernemin-

gen. Rikhof: “Dat deel van het
terrein zal gefaseerd tot ontwikkeling worden gebracht en we
delen het in in zones: een voor
bedrijven met zwaardere milieueisen, een voor bedrijven met
voornamelijk kantoren en lichte
bedrijvigheid, en huisvesting
voor starters met mogelijk
gezamenlijke faciliteiten.”
Een half jaar geleden is vanuit de
gemeente en de TU/e een
gezamenlijke
projectgroep
opgezet, die eens per maand
overlegt. De intentie is om de
plannen na de zomervakantie
voor te leggen aan de gemeenteraad en het daarna uit te werken
tot een bestemmingsplan./

.

“Waar laat ik straks mijn fiets bij de nieuwe W-hal?”
De presentatie van het ontwerp
voor de nieuwbouw van de
W-hal werd vorige week
enthousiast ontvangen door
een bomvolle Blauwe Zaal in
het Auditorium. Collegevoorzitter ing. Amandus
Lundqvist bekende dat hij en
zijn medebestuurders in 2007
de waardering voor het
gebouw, zowel binnen als
buiten de TU/e, onderschat
hadden.
“Blijkbaar is de W-hal toch een
symbool, dat je niet zomaar kunt
afbreken”, zei Lundqvist tijdens
zijn inleidend praatje. Voor een
eerder ontwerp, waar Lundqvist
ook veel waardering voor had,
had de W-hal volledig gesloopt
moeten worden. “Maar het
ontwerp dat er nu ligt, en
waarmee de cultuurhistorische

waarde overeind is gebleven, is
zeker zo mooi”, aldus de voorzitter. “Het zal een grote impact
hebben op de campus.”
Architect en alumnus ir. Joost
Ector was blij nu eindelijk aan de
slag te kunnen met het
vormgeven van het nieuwe hart
van zijn oude universiteit. Zijn
bureau is inmiddels op zes
Nederlandse campussen actief
met bouwprojecten.
Een strakke presentatie en een
virtuele wandeling door de
nieuwe bibliotheek en het
nieuwe onderkomen van de
faculteit Wiskunde & Informatica gaf de toehoorder een
goed beeld van hoe het gebouw er
begin 2012 uit komt te zien. Na
afloop waren er toch nog vragen
te over. Zo wilde een toehoorder
graag weten hoe het fietsenprobleem
aangepakt
gaat

worden, nu de nieuwe W-hal
geen eigen fietsenkelder krijgt.
De angst bestaat dat er elke dag
een rommelige opeenhoping van
fietsen voor komt te staan. Een
oplossing is er nog niet, maar
projectleider ir. Herman Rikhof
verwacht wel dat die er binnen
afzienbare tijd komt. Of de
overdekte marktplaats niet te
winderig wordt, kon Ector nog
niet zeggen. “Dat gaan we nog
onderzoeken, maar ook daar zijn
oplossingen voor te bedenken.”
In juni hoopt Ector het definitieve ontwerp klaar te hebben.
Begin 2010 moet gestart worden
met
de
bouwwerkzaamheden./

.

Op www.tue.nl/cursor is de virtuele
wandeling door de nieuwe W-hal te
maken.

TU/e-alumna beste jonge werknemer
TU/e-alumna Aukje Doornbos
is verkozen tot Young
Professional of the Year 2009.
Volgens de jury weet de
procestechnoloog het goede
contact met de werkvloer bij
DSM te gebruiken in haar
projecten en wordt ze door haar
succes op handen gedragen
door ‘de mannen in de fabriek’.
‘Een voorbeeld voor vrouwen die
iets willen gaan doen in de
techniek.’
‘Een
verfrissend
ogende jonge dame, die weet wat
ze wil. Eindelijk een vrouw op
niveau die mannen kan overtuigen
en
motiveren.’
‘Vriendelijke uitstraling en wilskracht.’
De drie maanden campagnevoeren in de hoop op de titel,
hebben
voor
Scheikundige
Technologie-alumna Doornbos
duidelijk hun vruchten afgeworpen, blijkt uit de enthousiaste
reacties op haar deelname op de
verkiezingswebsite. In Cursor
omschreef de plant proces
engineer van DSM zichzelf
eerder als “eerstelijns trouble
shooter. Zodra er wat loos is: hup,
pak aan en helm op. Dan sta ik op
de werkvloer.”
De TU/e-alumna, in 2004 afgestudeerd
bij
Scheikundige
Technologie, sleepte online de
meeste (van de opgeteld ruim
35.000 uitgebrachte) stemmen

Winnares Aukje Doornbos.
Foto: Arthur Solleveld

in de wacht. Daarnaast kreeg ze
de beste beoordeling van de
vakjury. Binnen DSM sleepte ze
eerder al een soortgelijke titel in
de wacht; Doornbos is trots dat ze
nu ook de landelijke award mee
naar huis mag nemen. “Binnen
onze productieorganisatie betekent ‘jong’ eigenlijk dat je onervaren bent en dus geen kennis
hebt”, stelt Doornbos. Door
direct en persoonlijk contact
heeft ze naar eigen zeggen het
vertrouwen en het respect van de
productiemedewerkers weten te
winnen. “Daarnaast zorg ik
ervoor dat ze betrokken zijn.”
De Young Professional of the
Year Award, een initiatief van
InterCompany Association (ICA)
en Volkskrant Banen, werd don-

derdag 5 maart in Amsterdam
voor de tweede keer uitgereikt.
21 jonge talenten uit het bedrijfsleven
waren
genomineerd,
verdeeld over vier categorieën.
Naast Doornbos, tevens winnaar
in haar eigen categorie ‘Specialisten overig’, waren nog twee
TU/e-alumni in de race: Rob
Augusteijn en Bas Klerkx, beiden
afgestudeerd bij Technische
Bedrijfskunde. Laatstgenoemde,
manager bij Essent, won in de
categorie ‘Financieel/juridisch
specialisten’.
Overall winnaar Doornbos won
met haar uitverkiezing onder
meer een jaar lang gratis
coaching en training en een
maatpak van modeontwerper
Patrick Lusink./

.

Muzikale kennismaking
met wiskunde

Vijftig scholieren uit vwo vijf en zes hadden zich aangemeld voor de
wiskundemasterclass ‘Spelen met geluid’ van vrijdag 6 maart -en
daarmee was het volgeboekt- maar er kwamen er zestig opdagen, uit
heel het land. Met een beetje improvisatie konden ze uiteindelijk
allemaal meedoen, vertelt mede-organisator Hannie Horvath,
gedetacheerd bij de faculteit W&I vanuit het Communicatie
Expertise Centrum.
Doel van de masterclass is scholieren een beter beeld geven van wat
de opleiding Technische Wiskunde aan de TU/e behelst. De scholieren
krijgen afwisselend college en practica, gegeven door dr.ir. Martijn
Anthonissen, waarin ze dit jaar kennismaken met de wiskundige
beschrijving van geluidssignalen en digitale bewerkingen. Zoals een
echo toevoegen of pieptoon weghalen.
Aan animo voor de wiskundemasterclass, die W&I al zo’n vijftien jaar
organiseert, is sowieso geen gebrek. De workshop trok ooit tegen de
honderd belangstellenden, wat toen aanleiding was om er twee per
jaar te gaan houden. Editie twee van 2009 is morgen, vrijdag 13 maart,
en ook die is volgeboekt.
Hoeveel van de masterclassbezoekers daadwerkelijk in Eindhoven
komen studeren, is niet helemaal bekend. Maar dat ze niet allemaal
komen, blijkt al uit de instroom: dit jaar trok Technische Wiskunde 27
nieuwe eerstejaars. Horvath: “De meeste deelnemers zijn wel van plan
wiskunde te gaan studeren, maar vaak gaan ze naar een andere stad.”
Foto: Bart van Overbeeke
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doen. De beste tien procent krijgt volgens de rector een A.
De universiteit werkt daarom al hard aan een tabel voor het
omrekenen van cijfers die UvT-studenten in het buitenland
hebben gehaald.

UT Nieuws - Universiteit Twente

Folia - Universiteit van Amsterdam

Geen sponsors voor
Twentse zonnewagen

Yes she can

De recessie wordt ook zichtbaar aan de universiteit in
Enschede. De Twentse zonnewagen die eind oktober
meedoet aan de World Solar Challenge in Australië rijdt
rond zonder sponsornamen. In plaats daarvan zal het
Twentse Ros er op te zien zijn. Dit ontwerp is deels uit nood
geboren. Door de economische terugval hebben weinig
bedrijven een groot sponsorbudget ter beschikking,
waardoor het lastig blijkt grote geldschieters te vinden.
Met de nieuwe afbeelding wil het team het Twentse col lectief uitstralen en de saamhorigheid van de regio bena drukken. Voor het transport van de auto en de reis naar
Australië is nog meer dan een ton aan sponsorgeld nodig.
Een telefoonteam gaat proberen dat bedrag alsnog binnen
te slepen.

Het is ze bíjna gelukt, schrijft hoofdredacteur Jim Jansen
van Folia in zijn voorwoord: een editie maken voor en met
alleen maar vrouwen. Alleen in de commentaren in
sommige nieuwsstukken komen nog wat mannen voorbij.
De vrouw en haar tas, positieve discriminatie, vrouwvrien delijke porno, moderne corpsmeisjes en de succesverhalen
van twee ‘vrouwen justitia’ zijn slechts een paar van de
items die in de special de revue passeren. Evenals een in terview met twee UvA-topvrouwen, onder wie rector Dymph
van den Boom, volgens wie vrouwen bovenal gewoon hard
moeten werken om hogerop te komen: “Je krijgt geen baan
door te zeuren.”

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Eerste prof doofblindheid
Univers - Universiteit van Tilburg

Verwarring over cijfers en letters
In Tilburg woedt een discussie over het gebruik van het
Amerikaanse cijfersysteem. Rector magnificus Philip
Eijlander schrijft op zijn weblog dat het wellicht tijd is voor
een geleidelijke overgang naar het relatieve Amerikaanse
systeem, waarin de studieresultaten worden uitgedrukt in
de letters F tot A, in plaats van de vertrouwde cijfers 1 tot
10. Het blijkt namelijk lastig om de Nederlandse cijfers en
Amerikaanse letters in elkaar om te rekenen, doordat in
Amerika meeweegt mee hoe goed de medestudenten het

“Als ik het niet doe, doet niemand het”, dacht orthopeda goog Marleen Janssen. Ze is de eerste hoogleraar ter
wereld, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, die
zich specifiek bezighoudt met doofblindheid, waarmee één
op de tienduizend kinderen wordt geboren. In weekblad UK
omschrijft ze haar werk als een roeping en uitdaging, maar
ook als een frustratie, voortkomend uit onbegrip, misvat tingen of simpelweg gebrek aan aandacht voor het onder werp. Janssens uiteindelijke droom is om een interna tionaal kenniscentrum op te zetten, waar consulenten op
hoog niveau worden opgeleid om doofblinden hun hele
leven te begeleiden en adviseren.

(Advertenties)

“Plasterk moet vroege
inschrijving verplichten”
Studiekiezers zouden
zich voor de zomer
moeten aanmelden,
schrijft Geert Dales,
collegevoorzitter van
hogeschool Inholland, in
een brief aan minister
Ronald Plasterk. Vroege
kiezers zouden minder
snel geneigd zijn met
hun studie te stoppen.
Inholland experimenteert
sinds vorig jaar met intakegesprekken voor aankomende
studenten.
Komend studiejaar moeten
alle studiekiezers voor zo’n
gesprek in aanmerking
komen. De hogeschool
hoopt zo te voorkomen dat
scholieren op basis van
onjuiste informatie een
verkeerde
studiekeuze
maken. Bovendien kunnen ze dan in de zomer
worden bijgespijkerd.
Ook voor hogescholen en
universiteiten zijn late inschrijvingen niet handig.
Maar door de onderlinge
concurrentiestrijd wil geen
enkele instelling er als
eerste mee beginnen. En
dus moet minister Plasterk
met een oplossing komen,
vindt Dales.

“Honderden
studenten
melden zich pas na 15 juni
bij ons aan”, zegt een
woordvoerder
van
Inholland.
Welk
percentage daarvan uitvalt, en
of dat hoger ligt dan onder
vroege kiezers, kan hij niet
zeggen. “Waar het ons om
gaat, is dat studenten zich
eerder inschrijven, zodat
we ze beter kunnen voorbereiden.” 15 juni -vóór de
herkansingen
in
het
voortgezet onderwijs- is
slechts een voorbeelddatum, maar niet geheel
arbitrair: op dit moment
worden scholieren al
verzocht zich vóór 15 juni
aan te melden, maar in de
praktijk kunnen studiekiezers bij de meeste instellingen nog tot 1 oktober
terecht.
Doekle Terpstra, voorzitter
van de HBO-raad, onderkent in Volkskrant de
bezwaren tegen het late
inschrijven, maar wil niet
weten van een harde
deadline: “We moeten juist
meer luisteren naar wat de
studenten van ons willen,
dus we zullen juist
flexibeler
moeten
worden.” (HOP)/

.
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TU/e-commissie als waakhond
onderwijskwaliteit
De TU/e kent sinds begin deze
maand een Centrale Commissie
Kwaliteitszorg Onderwijs
(CCKO). De eerste zaak waar
deze adviescommissie de
tanden in mag zetten, is het
per opleiding beoordelen of het
bindend studieadvies (BSA)
daar per 1 september van dit
jaar kan worden ingevoerd.
Prof.dr. Ton van Leeuwen van de
faculteit Technische Natuurkunde is voorzitter van de CCKO.
“De komst van de commissie zat
al langer in de pijplijn. Begin
2008 verscheen een rapport dat
betrekking had op de kwaliteitszorg van het onderwijs en
naar aanleiding daarvan is besloten hiervoor een commissie in
het leven te roepen.” De com-

missie zal zich volgens Van
Leeuwen structureel bezighouden met het bewaken van de
onderwijskwaliteit aan de TU/e
en men gaat faculteiten bijstaan
bij de voorbereiding op onderwijsvisitaties. Ook bekijkt de
commissie of de minorstructuur
naar behoren functioneert en
bewaakt men de kwaliteit van het
ontwerpgericht
onderwijs
(OGO). Van Leeuwen: “Naar het
OGO is enige tijd terug nog een
verkennend onderzoek uitgevoerd. Maar vaak bestaat dan
de kans dat het rapport daarover
in de la verdwijnt. Drie jaar later
wordt er dan weer eens naar
gekeken. Voor de commissie
wordt het een permanente taak
om dit in de gaten te houden. We
zouden bijvoorbeeld aan het CvB

Paul Scholte directeur
bedrijfsvoering bij Bouwkunde

het advies kunnen uitbrengen
dat het niet meer opportuun is
om OGO nog aan te prijzen als
een speciale onderwijsvorm aan
de TU/e. Al zie ik dat niet snel
gebeuren”, haast Van Leeuwen
zich te zeggen.
Er wacht de commissie de
komende maanden al direct een
pittige taak: het toetsen van de
randvoorwaarden waaraan de opleidingen moeten voldoen om
het BSA in te mogen voeren.
Mocht de commissie vinden dat
bepaalde opleidingen niet aan de
eisen voldoen, dan zal ze het CvB
hierover een dringend negatief
advies uitbrengen. Het CvB zal
dat advies dan ook zeker
overnemen,
verwacht
Van
Leeuwen./

.

Nieuwe hoogleraar hightech precisiesystemen
Dr. Elena Lomonova volgt de
vorig jaar overleden professor
André Vandenput op als voorzitter van de onderzoeksgroep
Electromechanics and Power
Electronics (EPE) binnen de
faculteit Elektrotechniek.
De groep richt zich met haar onderzoek op hightech precisiesystemen en slimme, energiezuinige systemen.
Lomonova (1959, Moskou) leidt
sinds 1 maart deze groep, die
bestaat uit 22 relatief jonge
medewerkers. Het onderzoek
richt zich op hightech precisiesystemen in sectoren zo uiteenlopend als automotive, medisch
en consumentenelektronica.

De onderzoeksgroep doet vooral
werk op terreinen waar de
industrie met zijn technische
kennis tekortschiet. “Als je een
systeem kunt opbouwen uit commercieel verkrijgbare onderdelen, dan kan de industrie het
zelf wel. Wij gaan een stap verder
en ontwerpen en bouwen geheel
nieuwe systemen op het randje
van wat mogelijk is”, aldus
Lomonova. Een recent voorbeeld
daarvan is een volledig draadloos
platform voor het plaatsen van
elektronicaonderdelen.
Dat
beweegt snel en zeer nauwkeurig, terwijl zowel de aanstuurinformatie als de elektrische
energie draadloos bij het
platform wordt bezorgd.

Lomonova behaalde zowel haar
MSc- als haar PhD-titel in
Electromechanical Engineering
cum laude aan het Moscow State
Aviation Institute (technische
universiteit). Zij vervulde diverse
functies in Rusland en Nederland
alvorens naar de TU/e te gaan. In
2000 startte zij daar als postdoc
bij de EPE-groep onder leiding
van professor A.J.A. Vandenput.
In 2001 werd zij docent
Electromechanics en in 2008
universitair hoofddocent./

.

De voormalig directeur bedrijfs voering van de faculteit ST,
dr. Paul Scholte, is per 1 maart
directeur bedrijfsvoering van de
faculteit Bouwkunde. Hij volgt drs.
Marius Monen op, die nu werkt
voor Innovation Lab.
Scholte legde eind vorig jaar zijn
functie bij Scheikundige
Technologie neer, na een conflict
in het bestuur, dat naast hemzelf
bestond uit decaan prof.dr. Piet
Lemstra. In afwachting van een
oplossing kreeg Scholte een aan stelling als speciaal adviseur van
het College van Bestuur. Scholte
heeft nu een aanstelling voor vijf
jaar bij de faculteit Bouwkunde.
Omdat het vertrek van Marius
Monen vrijwel gelijktijdig was met

de bestuurscrisis, leek een
overstap van Scholte naar de
faculteit Bouwkunde voor de hand
te liggen. Universiteitssecretaris
ir. Harry Roumen beaamt dat. “We
wisten dat er iemand beschikbaar
was, dus dan ga je wel even na of
het zou kunnen klikken.” Of er nog
gezocht is naar andere kandi daten, houdt Roumen in het
midden. “Er is in ieder geval niet
geadverteerd.” Wel laat hij weten
dat de gebruikelijke procedures
zijn doorlopen, zoals het voeren
van gesprekken met het faculteits bestuur en de vertrouwenscom missie.
Scholte was woensdag niet
bereikbaar voor een reactie.

153 miljoen euro voor
innovatieprogramma Point-One
Minister Maria van der Hoeven
van Economische Zaken stelt 153
miljoen euro extra beschikbaar
voor het hightech innovatieprogramma ‘Point-One’. Dat zei de
minister maandag 9 maart
tijdens de startbijeenkomst van
de tweede fase van innovatieprogramma in het Evoluon in
Eindhoven.
Van der Hoeven benadrukte dat
er juist nú geïnvesteerd dient te
worden in de innovatiesector:
“Alleen dan kunnen we sterker
uit deze crisis komen dan we erin
gingen.”
Het ‘extra’ geld is echter al vorig

jaar juli gereserveerd, toen er van
een crisis nog geen sprake was.
Dat bedrag is nu officieel ‘vrijgegeven’. Vanwege de crisis
wordt wel een deel van het budget
van de eerste fase van Point-One
-dat deels overlapt met de tweede
fase- vervroegd vrijgegeven.
Point-One faciliteert onderzoek
en valorisatie op het gebied van
hightech systems: nano-elektronica, embedded systems,
mechantronica en robotica en
stelt daarvoor geld beschikbaar
aan bedrijven en kennisinstellingen./

.

IEEE Milestone Award voor Philips cd-speler: perfecte timing
De eerste presentatie van een
compactdiscspeler was in 1979,
bij aanvang van de recessie in
het begin van de tachtiger
jaren. Op vrijdag 6 maart, op
twee dagen na dertig jaar later,
ontving Royal Philips
Electronics een Milestone
Award voor de ontwikkeling
van de cd.
Tijdens een reünieachtige bijeenkomst in het Auditorium
nam Rick Harwig, directeur van
Philips Research, de prestigieuze
prijs van de internationale ingenieursvereniging IEEE (Institute
of Electrical and Electronics
Enigneers), in ontvangst. De verschillende sprekers wezen allen
op het belang van innovatie in
tijden van crisis.
“De Benelux mag dan klein zijn,
het is wel een slimme, ingenieuze regio”, zo sprak Georges
Gielen, president van de IEEE
Benelux-sectie. “De cd-speler is
slechts één van de voorbeelden
van de buitengewone begaafdheid van de Benelux.” Maar het is
wel de eerste uitvinding in de
regio die volgens IEEE een award
heeft verdiend. Gielen legt uit
waarom: “Het digitaliseren van
audiosystemen heeft significante
betekenis gehad voor bijna elk
huishouden, over een periode
van minstens 25 jaar.”
Er zijn over de hele wereld meer
dan 240 miljard cd’s, 3,5 miljard

audio cd-spelers en 3 miljard cdromdrives verkocht. “De uitvinding van de cd kan niet
worden toegeschreven aan één
persoon”, vertelde Joop Sinjou,
die destijds als projectleider
mede aan de wieg van de cd
stond. “Het was het resultaat van
de inspanningen van een team,
zoals de meeste innovaties
vandaag de dag. De Philipsdirectie gaf duidelijk aan dat de
cd een wereldwijde industriestandaard moest worden om succesvol te zijn.”

Philips en Sony
Dit had het concern wel geleerd
bij de ontwikkeling van de Video
2000, dat niet compatible was
met VHS. Daarom ging Philips
vanaf het begin de samenwerking aan met Sony. In overleg
werd bepaald dat de doorsnede
van een disc twaalf centimeter
zou worden en het gaatje zo groot
als een Nederlands dubbeltje.
Sinjou had het eerste prototype
van de cd, met de naam Pinkeltje,
bij zich. Deze werd destijds over
de hele wereld gedemonstreerd,
onder meer tijdens de Salzburger
Festspiele in Oostenrijk. Dirigent
Herbert von Karajan luisterde
samen met zijn orkestleden. “Cd
is a gift for the musiclover”, was
zijn welkome reactie.
Sinjou luistert nog steeds muziek
op de speler die hij in 1983 in zijn
bezit kreeg. Hij verbaast zich

IEEE-president John Vig (links) en Hans Noordanus, organisator MileStone Award IEEE-Benelux, onthullen de award voor Philips.
Foto: Bart van Overbeeke

wanneer hij zijn jonge kleinkinderen ziet omgaan met de
discs en weet nog dat hij
minstens vijftien jaar oud was
toen hij voor het eerst de lp-speler
van zijn vader mocht bedienen.
Heel voorzichtig zette hij toen de
naald in de groef van een
draaiende langspeelplaat.

Dat het noodzakelijk is om te
blijven investeren in research
beaamden ook burgemeester
Rob van Gijzel, Paul Rüpp
namens de commissaris van de
Koningin voor Noord-Brabant en
Hans de Groene van het ministerie van Economische Zaken.
Van Gijzel: “De ontwikkeling van

de cd is een vroeg voorbeeld van
co-makership in Brainport.
Samenwerking was en is de
sleutel naar succes.” Volgens Van
Gijzel is Brainport dé regio waar
de oplossing voor de hedendaagse crisis vandaan moet
komen./

.
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Microlab op lichtkracht
Lab-on-a-chip/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke
Als promovendus bij Polymeertechnologie (ST) onderzocht
ir. Casper van Oosten materialen die van vorm veranderen als
je er licht op schijnt. Als ondernemer werkt hij aan
schakelbare ruiten, die zonlicht omzetten in elektriciteit. In
beide gevallen gebruikt hij materialen die slim omgaan met
licht. Handig in zowel diagnostische chips als kantoren van de
toekomst. Van Oosten promoveert vandaag,
donderdag 12 maart, op dit onderwerp.
Naar schatting zijn in het verkeer drie
keer zoveel mensen onder invloed van
drugs als van alcohol, zegt Casper van
Oosten (30). Alleen is de politie nog niet
in staat om net zo makkelijk een
drugstest af te nemen als een blaastest
voor alcohol. Er bestaan wel chips die op
basis van wangslijmvlies op drugs
kunnen testen, maar die kosten nog
duizenden euro’s. Te duur om ze te
gebruiken als equivalent van het wegwerpblaaspijpje.
Als dit soort diagnostische chips -ook wel
‘lab-on-a-chip’ genoemd- echter van
plastic gemaakt kunnen worden, zou dat
de situatie radicaal veranderen, denkt Van
Oosten: “Plastic is goedkoop en eenvoudig in de verwerking. Bovendien is het
beter afbreekbaar dan veel andere materialen”, zegt hij. Een diagnostische chip
op basis van plastic is daardoor potentieel
goedkoop genoeg voor eenmalig gebruik.
Dat is belangrijk, aangezien je voor veel
toepassingen zo’n chip niet wilt hergebruiken. Het is namelijk vrijwel onmogelijk om de chip, met al zijn microkanaaltjes, goed schoon te maken. En het zou
vervelend zijn als je je rijbewijs kwijtraakt
doordat er nog cocaïnesporen van de
vorige gebruiker in de chip zijn achtergebleven.

Suiker
Toch is er al jaren een eenvoudige diagnostische wegwerpchip op de markt: met
een glucosemeter kunnen suikerpatiënten hun bloedsuikerspiegel meten om te
zien of ze al insuline moeten spuiten. Het
apparaatje bestaat uit een herbruikbaar

uitleesapparaatje, geschikt voor een
papieren wegwerpchip waarop de patiënt
een druppel bloed aanbrengt.
Voor ingewikkeldere toepassingen, zoals
een drugstest of DNA-analyse, heb je op
de diagnostische chip echter actieve componenten nodig, vertelt Van Oosten: “Je
wilt kleppen tussen de vloeistofkanaaltjes
op de chip open of dicht kunnen zetten.
En je wilt ook de vloeistof van de ene plek
naar de andere kunnen pompen, of twee
vloeistoffen kunnen mengen.” Dat alles
vindt letterlijk plaats op de vierkante millimeter: de kanaaltjes op de chip zijn niet
veel dikker dan een mensenhaar.
Traditioneel worden deze minicomponenten elektrisch aangedreven, en aangestuurd via elektroden. Deze metalen
componenten zijn eigenlijk te duur, zegt
Van Oosten. Hij onderzocht daarom
plastic componenten die hij met licht
aanstuurde, om zo de metalen elektroden
achterwege te kunnen laten.
“We hebben moleculen gebruikt die van
vorm veranderen als je er licht op
schijnt”, vertelt Van Oosten. Deze lichtgevoelige moleculen heeft hij ingebouwd
in polymeer gemaakt uit vloeibare kristallen. “Vloeibare kristallen zijn materialen waarin de moleculen zichzelf
binnen een bepaald temperatuurbereik
ordenen, net als in een kristal, maar dan
met behoud van de vloeibaarheid.
Hierdoor krijg je bijzondere optische en
mechanische eigenschappen.” De
bekendste toepassing is in de vorm van
lcd-beeldschermen (lcd staat voor liquid
crystal display).

Van Oosten gebruikte een vloeibaar
kristal van staafvormige moleculen, die
hij na het ordeningsproces als het ware
invroor door de uiteinden van moleculen
met elkaar te laten reageren. Hierdoor

ontstaat een polymeer dat niet langer
vloeibaar is, maar nog wel buigbaar. Als
de lichtgevoelige moleculen in het polymeer aan licht worden blootgesteld, vervormen ze en dwingen de omliggende

Gezonde gebouwen in de 21ste eeuw
Hoe kunnen gebouwinstallaties beter
worden benut om de volksgezondheid te
verbeteren? Bouwkundepromovendus
Francesco Franchimon verdedigt op
maandag 23 maart zijn promotieonderzoek hiernaar.
Franchimon heeft gekeken naar de taken
die installatietechniek kan vervullen op
het gebied van gezondheid. “Hoe kunnen
we infectierisico’s verminderen? Hoe
kunnen we chronische aandoeningen
voorkomen en hoe kunnen we het welbevinden van ouderen ondersteunen?”,
zo somt hij op. “Kijk bijvoorbeeld naar
het ontwerp van vloerverwarming en
stadsverwarming. Het blijkt dat deze
systemen het koude drinkwater opwarmen tot boven de 25 graden Celsius.
Legionella gedijt goed onder die omstandigheid”, zegt Franchimon. “Legionella
blijkt in Nederland veel vaker voor te
komen dan we veronderstellen.”
Franchimon heeft onder meer gekeken
wat het zou betekenen als we het drinkwater in Nederland zouden desinfecteren
met monochlooramine, zoals in de VS
gebeurt. Hiermee zouden in Nederland
jaarlijks 1.360 gezonde levensjaren
kunnen worden gewonnen, concludeert

hij. Chloreren is in Nederland niet toegestaan, omdat niet alle manieren van
chloreren even effectief zijn en omdat het
chloreren ook nadelig kan zijn voor de
gezondheid en het milieu. Franchimon:
“Je kunt overwegen om alleen te chloreren bij mensen die het meest vatbaar zijn
voor legionella, bijvoorbeeld in woningen
waar ouderen wonen. Of je kunt alleen
chloreren als je een systeem als vloerverwarming of stadsverwarming gebruikt
waar een groter risico op legionella
bestaat.”
Daarnaast is het nog steeds mogelijk dat
we een pandemie krijgen van een dodelijk griepvirus. Franchimon heeft
gekeken welke maatregelen je in huis
kunt nemen om de verspreiding van een
dodelijk griepvirus af te remmen.
“Ultraviolet licht of HEPA-filters (high
efficiency particulate air, red.) zijn erg
effectief, maar het is niet realistisch dat
zoveel miljoenen huishoudens deze
installaties in huis hebben. Een eenvoudig alternatief is een luchtbevochtiger,
of, nog eenvoudiger, een waterkoker of
een ketel water op het vuur. We hebben
berekend dat op het moment dat griep
wordt geconstateerd, je de verspreiding
met bijna twintig procent kunt terug-

Longziekten terugdringen

Franchimon winst te behalen met goede
ventilatie. “In het verleden hadden artsen
en hygiënisten bijvoorbeeld grote inbreng
in de eisen die aan ventilatie werden
gesteld. Toen de ingenieurs er zich in het
begin van de twintigste eeuw mee gingen
bemoeien, is men meer naar comfort dan
naar gezondheid gaan kijken met als
gevolg minder ventilatie. Tijdens de oliecrisis kwamen daar nog economische
motieven bij waadoor gebouwen steeds
luchtdichter werden. De verse lucht komt
steeds vaker alleen nog via het ventilatiesysteem binnen. We hebben echter de
eisen aan ventilatie niet bijgesteld.”
“Het blijkt dat je astmaklachten kunt verminderen of zelfs kunt voorkomen door
twee keer zoveel te ventileren als
normaal. COPD en longkanker zijn sterk
gerelateerd aan tabaksrook. De vaste
bestandsdelen van de tabaksrookdeeltjes
worden grotendeels verwijderd door vijf
maal zoveel te ventileren dan de wet voorschrijft. De gasvormige bestandsdelen
worden echter hierdoor meer geabsorbeerd door meubilair en oppervlakten in
de ruimte. Het is daarom alleen zinvol
veel te ventileren tijdens het roken.”

Wat betreft chronische longziekten,
zoals astma en COPD, is er volgens

Ten derde heeft Franchimon bekeken hoe

dringen als je vier keer per dag vier liter
water laat verdampen. Dat wordt een
aardig natte bende, maar het kan net
genoeg zijn om tijd te winnen om de
logistiek van voedselproducten, isolatie
van geïnfecteerde mensen en vaccinatieprogramma’s op te zetten.”
Om te kijken hoe miltvuur zich kan verspreiden in een openbaar gebouw heeft
Franchimon een tijd geleden een experiment uitgevoerd met een soortgelijk,
ongevaarlijk, poeder. Een achttal studenten belaagden het Bouwkundegebouw
Vertigo met poeder, dat zichtbaar was met
ultraviolet licht. “Naast de voor de hand
liggende manieren van verspreiding,
zoals het aanzuigrooster van het ventilatiesysteem, dat ter hoogte van het
maaiveld zat, kwamen we ook op verspreidingsmanieren die in eerdere onderzoeken niet naar voren waren gekomen”,
zegt Franchimon “Zo bleek de op- en
neergaande beweging van de lift als een
pomp te werken en zo de verontreiniging
door het gehele gebouw te verspreiden.”
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moleculen collectief mee te bewegen,
waardoor het materiaal als geheel
vervormt.
Met deze techniek maakte Van Oosten
plastic flapjes die een asymmetrische
draai-buigbeweging maken als je ze
afwisselend met twee kleuren licht
beschijnt. Het is hierbij de kunst om de
staafvormige moleculen bij de productie
in de juiste oriëntatie te brengen. “Dat
was het lastigste onderdeel van mijn
onderzoek”, zegt Van Oosten. “Maar er is
gelukkig al veel over bekend, vooral door
de ontwikkeling van lcd’s. We weten dat
de ordening afhangt van de oppervlaktebehandeling die je gebruikt en van de
exacte samenstelling van de moleculen.
En je kunt de oriëntatie van de moleculen
bijvoorbeeld ook met magneten of elektrische velden beïnvloeden.”

Kunstspieren
De beweging die Van Oosten de flapjes
laat uitvoeren, lijkt erg op de beweging
die zogeheten trilhaartjes maken: deze
bevinden zich onder meer op de wand
van de luchtpijp, waar ze slijm uit de
longen verwijderen. Ook zijn bepaalde
eencellige dieren aan de buitenkant
voorzien van trilhaartjes, die ze gebruiken om zich door het water voort te
bewegen. Ideaal dus om vloeistoffen door
de microkanaaltjes van een diagnostische
chip te pompen, en dat was dan ook de
motivatie voor Van Oosten om met dit
systeem aan de slag te gaan.
In het vakgebied van MEMS (MicroElectroMechanical Systems), waaronder
zijn onderzoek valt, wordt veel inspiratie
opgedaan in de natuur. Ook Van Oosten
kan daar erg enthousiast van worden.
“We houden ons bezig met materialen
die van vorm kunnen veranderen. De
natuur zit daar vol mee. Denk aan zonnebloemen die zich gedurende de dag naar
het licht draaien. Wat zou het mooi zijn
als een zonnepaneel dat uit zichzelf zou
doen. Of spieren: als we die weten na te
maken, kunnen we daar fantastische
machines mee bouwen.” Die machines
zouden nog wel eens verrassend zuinig
kunnen zijn: de mens krijgt dagelijks nog
geen kilowattuur aan energie via voedsel
binnen, wat betekent dat je bij de huidige
energieprijzen voor minder dan twintig
eurocent per dag klaar bent. Wat dat

betreft lijken kunstmatige spieren zeker
potentie te hebben.

Ondernemer
Al tijdens de laatste fase van zijn
promotie richtte Van Oosten zich op een
commercieel avontuur: hij is medeoprichter van het bedrijf Peer+, dat bezig
is met de ontwikkeling van Smart Energy
Glass. Dit glas kan in drie standen
worden geschakeld: licht, donker en
troebel (de ondoorzichtige ‘privacy’stand), zodat de hoeveelheid zonlicht die
in bijvoorbeeld een kantoorgebouw
binnenkomt, kan worden geregeld. Een
deel van het geabsorbeerde licht wordt
omgezet in elektriciteit. “Zo kun je
gewoon bij daglicht werken, zonder dat je
de volle zon op je beeldscherm hebt
staan. Bovendien voorkomt Smart Energy
Glass dat het gebouw ’s zomers te warm
wordt. Het is een ruit, zonwering en zonnepaneel ineen.” Het eerste idee voor dit
concept kwam van een collega binnen de
groep Polymeertechnologie. “Omdat ik in
de afgelopen vier jaar veel heb geleerd
over de interactie van materialen met
licht is dit maar een kleine technische
stap.”
Het bedrijfje maakte een veelbelovende
start: Peer+ kreeg deze zomer van technologiestichting STW een Valorisation
Grant van 25.000 euro en viel ook al in de
prijzen bij New Venture. Van Oosten trad
voor een dag per week uit dienst als aio
om tijd te maken voor zijn onderneming
en huurt nu een kamer voor ‘entrepreneurs’ in het Helixgebouw. Smart
Energy Glass is nog niet uitontwikkeld,
maar Van Oosten ziet de toekomst zonnig
tegemoet: “Het moet lukken om het
product in 2011 op de markt te
krijgen.”/

.

De respons van een lichtgevoelige polymere film op
het aanzetten van een lamp: het flapje krult op onder
invloed van het licht.

Voor zijn afstuderen liep Natuurkunde student Nick van Gils stage in Keulen. “Als
enige fysicus tussen restaurateurs. Ik deed er
onderzoek naar het ontzouten van muurschil deringen.” Hij vertelt dat zout de schilderin gen bedreigt. Muurschilderingen kunnen
barsten door kristalliserend zout. “Dat zout
komt uit de muur. Soms kun je muurzout zelfs
zien, dat geeft van die witte vlekken op
buitenmuren.”
Na zijn stage vroeg zijn begeleider aan de
TU/e hem mee te werken aan de ontwikkeling
van een apparaat dat de hoeveelheid vocht in
een muur detecteert. “Want waar water zit,
zit zout - water is het transportmechanisme.
Er bestaat al een technologie om watermole culen in beeld te brengen: kernspinresonan tie, NMR. De MRI-scanner in het ziekenhuis
maakt gebruik van deze techniek. Door mag neetvelden worden de waterstofmoleculen
als een stemvork aangeslagen. Dat geeft een
signaal, dat met een magneetspoel op te
vangen is. Bij een MRI-scanner gaat de
patiënt het apparaat in, hij ligt dan in een
grote magneetspoel.”
Maar een muur kan niet in een scanner. Dus
ontwikkelde Van Gils met zijn begeleider een
‘enkelzijdige NMR’: een plat ding, waarmee je
de muur af kan scannen. Het grootste onder deel is een platte, permanente magneet. “Het

plan was al ouder, er lagen al onderdelen.
Maar het werkte nog niet.”
Van Gils sleutelde alles in elkaar. “Naast die
zware magneet heb je een tweede magneet veld nodig, dat met een spoel wordt
gecreëerd. Die spoel werkt ook als detector.
De spoel heb ik ontworpen.” Ook schreef de
student de software voor de aansturing. “Het
komt heel nauw, je moet precies op het juiste
moment het juiste magneetveld aanleggen.”
De eerste weken kreeg hij de NMR niet aan de
praat. Hij probeerde een buisje water te
detecteren, maar zag alleen maar ruis. “Het
was zoeken naar de juiste instellingen.” Toen
twee promovendi met hem meekeken, zag
een van hen een piekje. “‘Dat lijkt wel een
signaal’, zei hij”, vertelt Van Gils. Dat was het
tot zijn opluchting ook. “Toen ik het eenmaal
te pakken had, was het een kwestie van fine tunen.” Nu het eerste prototype werkt, gaat
Van Gils in de laatste maanden van zijn af studeren nog een grotere variant bouwen.
“Deze meet tot één centimeter diep, met die
grote komen we hopelijk dieper. Daarmee
hopen we dan aan monumenten te kunnen
meten.”

Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoeksnieuws
‘Wijs grijs’ en ‘dom blond’ hebben
zelfde oorzaak
De Duitse taal kent de uitdrukking Wasserstof-Superblondine voor het klassieke domme
blondje, naar waterstof(su)peroxide, de stof die van oudsher wordt gebruikt om het haar
te bleken. Maar deze stof zorgt ook voor de grijze haren die worden geassocieerd met
wijsheid, zo beweren Duitse wetenschappers nu. Het blijkt dat waterstofperoxide het
enzym afbreekt dat zorgt voor de aanmaak van melanine - de kleurstof van het haar.
Waterstofperoxide wordt van nature in het lichaam aangemaakt, maar bij jonge mensen
ook weer afgebroken.

Verdeling onderzoeksgelden EU onder vuur

De omslag van het proefschrift
‘Health Building Services for the 21st Century’
van Franchimon.

domotica, dus apparaten als een videofoonverbinding met de voordeur en persoonsalarmering, bijdraagt aan het welbevinden van ouderen. Belangrijkste
conclusie is dat het minder zinvol is om
standaard overal dezelfde apparatuur te
installeren en dat er beter gekeken kan
worden naar de individuele behoefte aan

veiligheid of sociaal contact.
Franchimon tenslotte: “De medische
wereld en de wereld van de installatietechniek liggen tegenwoordig ver uiteen.
Het zou het goed zijn als artsen en ingenieurs meer thuis raken in elkaars wereld
voor gezondere huizen en gebouwen in
de toekomst.”/

.

De verdeling van de onderzoeksgelden door de Europese Unie is veel te traag en bureau cratisch geregeld. Dat is de conclusie van een onderzoekscommissie, die het zesde
Framework Programme van de EU (goed voor bijna achttien miljard euro aan subsidies
tussen 2002 en 2006) heeft beoordeeld. De complexiteit van de aanvraagmechanismes
en de trage afhandeling van de subsidieaanvragen werpen een smet op het programma
en vormen een significant obstakel voor deelname, zo is te lezen in het uiterst kritische
rapport - opgesteld door een groep onafhankelijke Europese en Amerikaanse academici.
Maar liefst 75 procent van de aanvragen werd niet binnen 450 dagen afgehandeld en
zelfs na toekenning duurt het nog twee maanden voordat het toegezegde geld beschik baar is. Onacceptabel, volgens de Duitser Ernst Rietschel, die de commissie leidde. Hij
vindt dat het hele systeem op de schop moet en dat onderzoekers veel meer vrijheid
moeten krijgen bij het besteden van het verkregen subsidiegeld. Dat past volgens hem
beter bij het dynamische karakter van wetenschappelijk onderzoek.
Een voortgangsrapport over het huidige (zevende) Framework Programme (2007-2013),
waarin meer dan vijftig miljard euro wordt uitgekeerd, wordt eind april verwacht.
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Discussie ‘TU/e in 2020’ start deze

“Alles wat goed is
Interviews/Frits van Otterdijk
Illustraties/David Ernst
Foto’s/Bart van Overbeeke
De TU/e moet in 2020 twee keer zo groot zijn. Dat is
hightech regio in Zuidoost-Brabant. Mocht deze g
dreigt de universiteit op termijn leeg te lopen. Dat s
Maarten Steinbuch. Andere collega’s delen zijn men
Meijer. Diens stelling is even simpel als helder: “
groeit”. Maar volgens CvB-voorzitter Amandus L
slechts één element van de totale strategie
En de discussie daarover begint nu

Prof.dr.ir. Maarten Steinbuch

“Eerst discussiëren over 2020 en daarna pas terugredeneren naar nu
De discussie over nut en noodzaak van
een grotere TU/e is mede op stoom
gekomen door Werktuigbouwkundehoogleraar prof.dr.ir. Maarten
Steinbuch. “We zeggen eigenlijk al jaren
dat we gaan voor topkwaliteit in onderwijs en onderzoek en dan komt de rest
vanzelf. We streven niet bewust naar
groei. Maar ik vind wel dat we die
‘mindset’ moeten hebben.”
“Het niet bewust streven naar groei is een
weloverwogen uitgangspunt geweest. Het
is volgens mij een noodzakelijke voorwaarde om te streven naar topkwaliteit,
maar het is niet de enige voorwaarde.
Iedereen met wie ik over dit onderwerp
spreek, is het in essentie met me eens. Wel
wordt getwijfeld of een verdubbeling van
de instroom in 2020 haalbaar is. Zelfs als
we maar met vijftig procent groeien, zal ik
niet ontevreden zijn. Maar ik vind wel dat
we die ‘mindset’ moeten hebben. Deze
regio verdient het dat we twee keer zo
groot zijn. We zitten hier in het brandpunt
van de hightech systeemindustrie, maar
we doen als kennisinstelling te weinig om
de kenniswerkers te leveren die nodig zijn.

We moeten voorkomen dat de labs in de
toekomst in China zitten.”
Dat de instroom van studenten aan de

TU/e niet of nauwelijks groeit en bij een
aantal andere instellingen wel, baart
Steinbuch zorgen. Op termijn loopt
hierdoor de financiering terug en zal de
TU/e over tien jaar medewerkers moeten
ontslaan, voorspelt Steinbuch. Hij heeft
een hekel aan dit soort doemscenario’s en
werkt liever ‘vanuit sterkte en kracht’ aan
een actieplan om de groei van de TU/e in
gang te zetten.
“Wij spelen best een goede rol ten aanzien
van onderwijs en onderzoek. Dat kan altijd
beter, maar we vergeten die rol naar buiten
te brengen. We moeten veel zichtbaarder
worden. Ik vind dat ons pr-beleid best
agressiever kan naar landelijke kranten
toe. Ik zeg altijd gekscherend; het interesseert me niks als wij in het Eindhovens
Dagblad staan. We moeten in De Telegraaf
staan. Als medewerkers van deze instelling moeten we elke dag bezig zijn om te
vertellen over ons werk en verantwoorden
waarom dat maatschappelijk relevant is.
Dat doen we nu absoluut niet goed. Hoe
vaak zie je nou een hoogleraar van
Eindhoven bij RTL Nieuws? Nooit.”
Dat Eindhoven ver verwijderd is van de
landelijke politiek, instellingen en media,

vindt hij geen excuus. “Je moet zorgen dat
een aantal van dat soort groepen naar hier
komen. Waarom zit bijvoorbeeld het
hoofdkantoor van KIVI ( Koninklijk Instituut van Ingenieurs, red.) in Den Haag?
Moeten wij niet willen dat het KIVI over
tien jaar hier zit? Want in Brainport
gebeurt de innovatie van de Nederlandse
hightech industrie en niet in de Randstad.”

Actieplan
Steinbuch pleit voor een actieplan met
twee hoofdlijnen. Enerzijds de instroom
van studenten sterk verbeteren. Dit sluit
aan bij een aantal acties, zoals de brede
engineering bachelor, die het College van
Bestuur al heeft ingezet. Anderzijds strategisch nadenken over de structuren die in
2020 nodig zijn en welke opleidingen
daarbij horen. Voor de instroom ziet hij,
behalve meer landelijke publiciteit, nog
drie verbeterpunten.
Allereerst meer gerichte voorlichting en
wervingsacties. Nadrukkelijker aanwezig
zijn op bachelor- en masterbeurzen in het
hele land. Met meer ‘awareness’ bij alle
docenten en onderzoekers zodat ze een
actieve bijdrage kunnen leveren. Ten

Prof.dr. Bert Meijer

“Je haalt alleen de top als je voortdurend jezelf probeert te verbetere
In zijn kantoor tovert prof.dr. Bert Meijer
het aantal inschrijvingen voor het
komende studiejaar op zijn beeldscherm.
Van alle universiteiten staat Eindhoven
onderaan in de stand van eind februari.
Zelfs achter Wageningen, dat tot dusver
de rode lantaarndrager van de universitaire wereld is. Eindhoven: 321 inschrijvingen, Wageningen: 324 toekomstige
studenten. De eindsprint naar de finish
laat nog even op zich wachten en het
verschil is slechts drie aanmeldingen.
Maar toch. Een teken aan de wand?
Hoogleraar Meijer kan er met zijn pet niet
bij. “De TU/e in het Nederlandse centrum
van de technologie en wetenschap kan
toch niet onderaan staan qua aantal inschrijvingen? Dat kan toch niet waar zijn?
Tenzij dit nou toevallig de 321 meest
briljante jongens en meisjes zijn van
iedereen. Maar geloof jij dat? Ik niet.”
Als voetbalfan mag Meijer graag vergelijkingen met de sport trekken. Ze gaan
volgens hem in bijna alles op en maken
duidelijk waar de TU/e staat. “Wij zijn
geen Manchester United of Barcelona. In
Nederland reikt niemand tot het niveau

van de top in de Champions League met
universiteiten als Cambridge. In denk dat
Utrecht het vaakst landskampioen is en wij
een mooie landelijke subtopper zijn.”
Meijer heeft grondig nagedacht over de
groei van de TU/e en vindt die zeer noodzakelijk. Maar in tegenstelling tot
Steinbuch verwacht Meijer dat voortdurende kwaliteitsverbetering vanzelf leidt
tot een grotere instroom van studenten.
“Alles wat goed is, groeit. Altijd. Zoals het
aantal aanhangers van Manchester United
groeit en zoals elk jong voetballertje graag
bij PSV of Ajax wil voetballen. Per definitie: hoe meer aanzien, hoe meer mensen
er naartoe willen.”

Het argument om groter te worden, is
volgens hem helder. Groei is namelijk het
optimale signaal dat je beter wordt. “Maar
ook omdat zeventig procent van de private
R&D-gelden in Nederland beneden de
rivieren wordt uitgegeven en maar dertig
procent van de publieke R&D-gelden. We
zijn voor deze belangrijke regio dus te
klein.”
Veel mensen hebben volgens Meijer een
eenzijdig beeld van het begrip ‘beter’. “Ik
zie mijn eigen functie als een drieledige
taak in een complex samenspel van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik moet een zo goed
mogelijke docent zijn en onderwijs attractief maken. Als ik geen goede studenten en
promovendi trek, doe ik het slecht. Daar
kun je me op afrekenen. Als tweede moet
ik technisch wetenschappelijk onderzoek
verrichten op zo hoog mogelijk niveau. Dit
wordt tegenwoordig het vaakst als belangrijkste benadrukt en getoetst, dus hier ben
ik ook op af te rekenen. De derde poot is
mijn maatschappelijke taak. Daarmee
bedoel ik niet alleen onderzoek voor en
met het bedrijfsleven. Je moet ook in het
publieke debat laten zien dat de TU/e

meedoet en een statement durft te maken.
Die derde poot is natuurlijk moeilijker
toetsbaar, maar toch ook heel belangrijk.
Als de universiteit deze drie elementen zo
goed mogelijk probeert te doen, zal het
aantal studenten vanzelf sterk groeien.”
Hij vindt het belangrijk dat medewerkers
van de TU/e zich op deze drie elementen
profileren en daarop worden getoetst. “Het
is een schande om schouderklopjes uit te
delen, terwijl je maar in één ding goed
bent. Dat moet veranderen. Je kunt een kei
zijn in een bepaald vakgebied, maar als je
geen student binnenhaalt, ben je niet goed
bezig voor de universiteit. Dan ben je eenzijdig.”

Visie ontbreekt
Een heldere visie en strategie over voortdurende kwaliteitsverbetering van alle drie
punten ontbreekt volgens hem op dit
moment aan de TU/e. “Het is evident dat
niet iedereen goed kan zijn in alles, maar
je kunt wel een heleboel. Ik vind dat teveel
mensen aan de TU/e een bepaalde verantwoordelijkheid van zich afschuiven. Wie?
Ach, het is zo gemakkelijk om te zeggen
wie iets niet goed doet. En dat het zus of zo
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CvB-voorzitter ing. Amandus Lundqvist

“We staan pas aan het
begin van de discussie”

s, groeit”

Collegevoorzitter Amandus Lundqvist
gaat niet in op de betogen van
Steinbuch en Meijer, die pleiten voor
een betere en grotere universiteit.
“We staan pas aan het begin van de
discussie over een strategie”, aldus
Lundqvist. Groei van de universiteit is
daarvan slechts één van de elementen.
De eerste verkenning start eind maart
op de hei van het Belgische Lanaken.
Dan gaat het CvB in overleg met alle
decanen. Agendapunt: de TU/e in 2020.

k

s het verplicht aan de
roei uitblijven, dan
telt TU/e-hoogleraar
ning. Onder hen Bert
“Alles wat goed is,
Lundqvist is groei
e voor 2020.
pas.

u”
tweede: techniekpromotie voor scholieren
in de hoop om de landelijke instroom bètastudenten met tien tot twintig procent op
te krikken.
Als derde moet de TU/e zoeken naar extra
buitenlandse instroom, zowel voor
bachelor- als masteropleidingen. “In verre
continenten lukt dat redelijk, maar de
Europese markt zelf laten we een beetje
liggen. Het hele idee achter Bologna met
het bachelor-mastersysteem, is dat je meer
migratie krijgt. Door Brainport kunnen we
een masteropleiding aanbieden die uniek
is voor studenten uit Europa. We moeten
dan wel veel duidelijker vertellen aan
Europese bachelorstudenten waarom ze
naar Eindhoven moeten komen. Je moet
als universiteit nadenken waar je goed in
wilt zijn. Je moet focus kiezen en binnen
die focus moet je de beste proberen te zijn.
Dan ben je een interessante partij voor een
buitenlandse student. Wij kunnen groepen
selecteren die inhaken op Brainport. Nano,
medisch, embedded, mechatronica, automotive, noem maar op.”
“De nieuw voorgestelde brede bachelor
waar studenten pas later hoeven kiezen, is
een goed voorbeeld. Bacheloropleidingen

in het Engels is ook het overwegen waard.
Of techniek en medische wetenschap
koppelen in nieuwe combinaties. Zo kun
je genoeg studies bedenken die meer
adresseren dan een enkele discipline zoals
nu. Ik denk dat het niet verstandig is om
de komende tien jaar geen nieuwe opleidingen erbij te halen. Als we daaraan een
aantal toponderzoeksgroepen koppelen
die daar ook naar buiten toe over vertellen,
weet ik zeker dat meer Europese bachelorstudenten hier een masteropleiding
komen doen.”

Terugredeneren
Steinbuch heeft zich diepgaand afgevraagd
wat de huidige beleidslijnen betekenen
voor de TU/e in 2020. “Ik ben conclusies
gaan trekken. Je moet het niet hebben over
het huidige onderzoeksplan en de onderwijsvisie, ook niet over de komende drie
jaar. Ik wil eerst discussiëren over 2020 en
daarna pas terugredeneren naar nu. Voor
mij sluit dat naadloos aan bij de gedachten
die op dit moment leven, alleen wil ik
meer snelheid daarin. Niet alleen centraal,
maar bij iedereen.”/

.

en”
moet. Het grootste deel van de mensen
heeft in alle oprechtheid het beste voor
met de TU/e. En natuurlijk doen velen er
alles aan om beter te worden. Maar waarschijnlijk hebben we het gewoon te goed.
Ik denk dat dat het probleem is. Iedereen
weet wat er moet gebeuren, maar de
urgency wordt niet zo gevoeld. De beste
willen zijn zit niet in onze genen. Je kunt
wel hopen dat je snel een MIT aan de
Dommel wordt, maar zo gaat dat niet. Het
bouwt zich op in vele, vele jaren. En ik
denk dat de TU/e het de hoogste tijd vindt
om haar doelstellingen hoger te stellen.
Dan werp je vragen op. Is de huidige
structuur nog de juiste? Moeten er opleidingen bij of juist omgevormd? Moeten we
hightech systemen niet meer profileren?
Als je geen doelstellingen hebt die verder
gaan dan die je spelenderwijs kunt
bereiken, word je lui. Je haalt alleen de top
als je voortdurend jezelf probeert te
verbeteren; je concurrenten voor de top
doen dat namelijk ook.”
Op het moment dat het aantal en de
kwaliteit van de studenten achteruit loopt,
zullen medewerkers vertrekken. En de
beste gaan het eerst. Elke organisatie

wordt beter van zelfkritiek, zegt Meijer.
“Iedereen zou zich vaker dan nu moeten
afvragen of datgene waarvoor hij is ingehuurd wel zo goed doet. En zelfs of hij
thuishoort op de universiteit. De universiteiten hebben een enorme verantwoordelijkheid om genoeg goede mensen op te
leiden die over twintig, dertig of veertig
jaar de problemen van dat moment kunnen oplossen.” Meijer vindt dat uiteindelijk de kern waarom het draait, want die
problemen konden wel eens veel groter en
complexer zijn dan dat we nu denken.
“Het aantal aanmeldingen voor het
komende jaar voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde is bij elkaar opgeteld
net zo hoog als voor de opleiding communicatiewetenschappen. Waar in vredesnaam gaan al die lui over communiceren?
Ik vind dat een schande! Nederland
onwaardig.”/

.

Lundqvist erkent dat de TU/e te weinig
ingenieurs voor de regio aflevert. “Maar
ik vind het een beetje kort door de bocht
om te stellen dat groei noodzakelijk is.
Het overleg van maart moet uitmonden
in een soort addendum bij een instellingsplan. Het wordt een soort doorkijkje
naar 2020. Het eindoordeel verwacht ik
over één of anderhalf jaar. We praten tenslotte over een visie gericht op meer dan
tien jaar na nu. Daar moet je tijd voor
nemen.”
Niet dat de TU/e intussen stil zit. Verre
van, stelt Lundqvist. Er liggen een heleboel initiatieven klaar. “De strategieën
voor onderwijs en onderzoek zijn af. We
hebben verder naar de provincie toe een
plan opgesteld met onze ambities. Daarin
praten we onder meer over een engineering college, een energie-instituut en
een lichtinstituut. Er is geld beschikbaar gesteld voor het Institute for
Complex Molecular Systems.”
Het ruimtelijke deel van de ambities
ligt verzonken het plan Campus
2020. “We willen de campus in de
richting van een sciencepark ontwikkelen. Een campus die zich rond die
groene loper concentreert. Waar we
startende ondernemingen huisvesting
en faciliteiten, inclusief labs, willen
bieden.”

Researchuniversiteit
Het maakt volgens Lundqvist allemaal
deel uit van de totale strategie. “Een ruimtelijk plan, een inhoudelijk plan en daarna moet je kijken hoe je wilt omgaan met
de instroom. Veruit het grootste deel,
ruim zeventig procent van onze populatie, komt uit Limburg en vooral NoordBrabant. Dat is al heel lang de realiteit.
Wat studiekeuze betreft, kennen we ook
een stabiel patroon. De meeste studenten kiezen voor natuur en techniek.
Deze feiten moet je afzetten tegen de
demografische ontwikkelingen van de
regio en die werken niet in ons
voordeel. We kunnen daarom niet
zomaar roepen dat we willen
groeien. Zodra je begint met
een nieuwe opleiding,
moet je zorgen dat die
niet kannibaliseert ten
opzichte van wat er al
is. Anders zit je nog
steeds op hetzelfde
niveau. Alle indicaties,
so far, wijzen in de
richting dat wij meer en
meer een
researchuniversiteit
worden. Dat grote delen
van het onderwijs zich
richten op ‘graduateachtige’ elementen. Kijk
naar de masteropleidingen
met grote zij-instromen
vanuit het buitenland of
het Stan Ackermans
Instituut met zijn
ontwerperopleiding. We
proberen steeds meer promovendi aan ons te binden.”
Geld speelt uiteraard een rol
in de toekomstige strategie.

“Iedere opleiding die we er tot nu ingezet
hebben, kost een significante hoeveelheid
geld die je afhaalt bij andere opleidingen.
Dat is een ‘zero sum game’. Je kunt
allerlei strategieën bedenken, maar
daarvoor krijgen we niet meer geld. Dat
geldt overigens voor alle universiteiten in
Nederland. ”
Lundqvist laat bewust niet het achterste
van zijn tong zien, geeft hij ruiterlijk toe.
“Natuurlijk heeft het College een bepaald
beeld bij 2020. Ook de inbreng van Steinbuch en Meijer nemen wij mee en zullen
we wegen. Maar er wordt door ons niks
uitgesproken. Dat gebeurt pas nadat
iedereen is gehoord en er een eindoordeel
is.”/

.
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Algemeen
Ict-cursussen
In de maanden maart en april staan de
volgende cursussen op het programma:
Cascading Style Sheets; Object Oriented
Programming with UML; Javascript;
C++.
Voor inhoudelijke informatie, data en
inschrijvingen zie:
www.ictcursussen.tue.nl.

Mensen
F.J.M.F. Custodio MSc verdedigt op
maandag 16 maart zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Structure
development and properties in advanced
injection molding processes development of a versatile numerical tool’.
Custodio promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. H.E.H. Meijer.
Ir. J.A.G. Akkermans verdedigt op maandag 16 maart zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Planar Beamforming Antenna Array for 60-GHz
Broadband Communication’. Akkermans
promoveert aan de faculteit Elektrotechniek. De promotoren zijn prof.dr.
E.R. Fledderus en prof.Dr.-Ing. T.
Kürner.
Ir. M.G.L.M. van Doorn verdedigt op
dinsdag 17 maart zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘End-user
Programming of Ambient Narratives for
Smart Retail Environments’. Van Doorn
promoveert aan de faculteit Industrial
Design. De promotoren zijn prof.dr.
E.H.L. Aarts en prof.dr.ir. A.P. de Vries.
Ir. M.P.M. Hendriks verdedigt op donderdag 19 maart zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Multi-Step
Optimization of Logistic Networks
Strategic, Tactical, and Operational
Decisions’. Hendriks promoveert aan de
faculteit Werktuigbouwkunde. De promotoren zijn prof.dr.ir. J.T. Udding en
prof.dr.ir. J.E. Rooda.

Studentenleven
Interstedelijk Studenten
Overleg
ISO zoekt bestuursleden

430.000 meningen vertegenwoordigen?
Het Interstedelijk Studenten Overleg
zoekt bestuursleden (1 jaar, fulltime,
ruime vergoeding). Kijk op www.iso.nl.

Eindhovense Studenten
Wushu Vereniging Qi Dao
Workshop xingyiquan

Xingyiquan is een Chinese gevechtskunst die gericht is op gezondheid en
zelfverdediging. Net als in taijiquan (tai
chi) zijn een juiste houding, ontspanning
en mentale focus belangrijke ingrediënten. Met deze ingrediënten wordt de
explosieve kracht gegenereerd die zo
kenmerkend is voor xingyiquan. Je hebt
geen voorkennis nodig om mee te kunnen doen, maar wel een sportkaart.
Gezond bezig zijn en ook nog jezelf
leren verdedigen? Kom dan op 28 maart
naar het sportcentrum!
Datum & tijd: zaterdag 28 maart, 13.0017.00 uur. Locatie: Gymnastiekzaal
Studenten Sportcentrum TU/e. Kosten:
vijf euro voor leden; vijftien euro voor
niet-leden Meer info en opgeven:
www.qidao.nl.

ESC

Studentenfeest Bluemingdale
‘09 goes Underground
13 maart om 22.00 uur gaan de deuren
open van alweer de zesde editie van
Bluemingdale. Zoals alle voorgaande
jaren vind dit studentenfeest plaats in De
Bunker bij het ESC. Dit jaar in het
thema ‘Underground’ zijn alle studenten
uit Eindhoven en omstreken welkom.
Voor een entree van 2,50 en bier voor 1
euro kun je je vermaken tot in de late
uurtjes. Tot 13 maart!

Diversen
Wageningen Universiteit

Social Sciences Group, Disaster
Studies
RDS 35306 Natural Hazards and
Disasters (6ects). From March 3rd to
April 9th, 2009, Disaster Studies
Wageningen, together with Law and
Governance, offers the course ‘Natural
Hazards and Disasters’. This course
deals with the relationship between
natural hazards and human intervention
as a cause of disasters. It sets out to
explore the manner in which a whole
range of socio-economic factors such as
land use practices, the loss of traditional
coping mechanisms, poor environmental
care and economic planning, the greater
concentration of people and infrastructu-

re in urban areas, consumption patterns
and policy responses are making people
more vulnerable, influencing the
frequency of natural hazards and
increasing the corresponding occurrence
of disasters. The practical use of and
theorization on the notion of vulnerability are a central issue of the course contents. The course can be followed by students subscribed at every Dutch University.
Information at Disaster Studies. Tel:
0317- 482472 or email:
lucie.vanzaalen@wur.nl website:
www.disasterstudies.wur.nl.

Het Veersymposium
Het Veersymposium is een maatschappelijk symposium in Leiden (op 8 & 9 oktober 2009) waarbij studenten en ‘vormers
uit de maatschappij’ discussiëren over
een thema, dit jaar: ‘Alles onder controle?’. Sinds twee jaar nemen ook studenten uit Eindhoven deel aan dit symposium. Zij kunnen toegang krijgen door het
schrijven van een essay over het thema
en worden gekozen naar de kwaliteit
hiervan.
Om studenten aan te sporen een dergelijk essay te schrijven, worden ambassadeurs in de desbetreffende stad aangesteld.
Ten behoeve van de werving van studenten houden wij op 6 april om 16.30 uur
een pre-conference in De Zwarte Doos.
Hier zal het thema kracht worden bijgezet door sprekers en zal uitleg worden
gegeven over het symposium. Voor meer
info: www.veerstichting.nl.

Vredescentrum

Symposium militair industrieel
complex
Vrijdag 13 maart, aanvang 13.30 uur,
wordt een symposium gehouden over
het Militair industrieel complex in de
Dorgelozaal, Traverse. Is de wapenindustrie ons de baas, of is het nog andersom?
Middagvoorzitter bij deze bijeenkomst is
oud-minister van defensie, mr. Bram
Stemerdink.
Van beide kanten zullen sprekers de zaak
belichten, namelijk van de kant van de
wapenindustrie, als ook van de kant van
anti-wapen. Ongetwijfeld komt ook de
mogelijke aanschaf van de JSF aan de
orde, alsook de economische crisis met
daarbij de argumenten van werkgelegenheid. Er zal ruime gelegenheid zijn voor
discussie. De bijeenkomst zal duren tot
ongeveer 17.00 uur.

Mikrocentrum

presenteren. De volgende thema’s
komen tijdens het lezingenprogramma
aan bod: Healthcare & Lifescience:
Information & Communication
Technology; Photonics in Daily Life;
Photonics Research & Education;
Industrial Manufacturing; Light Sources
& Detection Systems.
Daarnaast kunnen bezoekers gedurende
de hele dag kunt u de KennisExpo
bezoek. Hier treft u vijftig toonaangevende bedrijven en kennisinstellingen die
zich bezighouden met fotonica en fotonische producten. Zij tonen op directe
wijze de mogelijkheden van fotonica en
wat zij u kunnen bieden.
Het Fotonica Evenement is het kennisen netwerkmoment voor wetenschappers, R&D’ers, ondernemers, beleidsmakers, studenten, managers en directieleden om geïnformeerd te over de laatste
ontwikkelingen op fotonisch gebied. Een
ideale gelegenheid om samenwerking
tussen industrie en wetenschap te bevorderen voor nieuwe inzichten en nieuwe
kansen in de markt op het gebied van
fotonica.
Namens de TU/e presenteren
Mohammed Alfiad en Oded Raz ( beide
van het Cobra Institute) hun onderzoek
tijdens het lezingenprogramma. Ook
staat COBRA Research Institute op de
KennisExpo. Voor meer informatie
www.fotonica-evenement.nl.

Stichting Jong
Ondernemen

Ondernemende studenten
brengen innovaties aan de man
Stichting Jong Ondernemen brengt de
komende maanden meer dan 350 jonge
ondernemers in contact met het winkelend publiek in verschillende steden in
Nederland. Tijdens speciaal georganiseerde Marktdagen in onder meer
Rotterdam, Utrecht en Eindhoven zullen
student-ondernemers aan den lijve
ondervinden hoe je een nieuw ontwikkeld product het best aan de man kunt
brengen en hoe groot de marktpotentie
ervan is. De studenten leiden een jaar
lang hun eigen bedrijf en raken zo
(meer) bekend met ondernemerschap.
Een vakjury reikt een prijs uit voor het
studentenbedrijf dat qua presentatie,
klantbenadering en overall concept het
meest overtuigt.
De Marktdagen zijn op de volgende
dagen te bezoeken: Eindhoven 14 maart
10.00 tot 17.00 uur Winkelcentrum
Heuvelgalerie. Meer informatie vindt u
op www.jongondernemen.nl

Fotonica Evenement
Het Fotonica Evenement is op 2 april a.s.
te Nieuwegein. Tijdens het evenement is
een lezingenprogramma waar sprekers
uit de onderzoekswereld en het bedrijfsleven de laatste baanbrekende onderzoeken en interessante praktijktoepassingen

Vacatures
Postdoc Combustion Models for
Industrial Applications (V35.428),
Combustion technology, department of

Mechanical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.379 t/m 3.755 euro).
Postdoc Modeling mass transfer in fuelcell electrode (V37.646), department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2.802 t/m 2.916
euro).
PhD Homogeneous Catalyst immobilization and recycling (V37.669), Laboratory
for Homogeneous Catalysis, department
of Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2.042 t/m 2.612 euro).
PhD Homogeneous Catalyst immobilization and recycling 1 (V37.670),
Laboratory for Homogeneous Catalysis,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.042 t/m 2.612 euro).
PhD stabilized metal nanoparticles for
fine chemical applications (V37.671),
Laboratory for Homogeneous Catalysis,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.042 t/m 2.612 euro).
PhD phosphorus chemistry and homogeneous catalysis (V37.672), Laoratory of
Homogeneous Catalysis, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2.042 t/m 2.612 euro).
PhD Mechanic Studies and catalyst
design in alkene hydrocyanation
(V37.673), Laboratory for Homogeneous
Catalysis , department of Chemical
Engineering and Chemistry (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.042 t/m
2.612 euro).
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.

(Advertenties)

Het bestuur van de Stichting De Jonge Onderzoekers Eindhoven maakt
het mogelijk voor jongeren, in de leeftijd van 11 tot 20 jaar, om buitenschoolse activiteiten op het jeugdlab van De Jonge Onderzoekers te
ontplooien op het gebied van chemie, mediatechnieken, natuurwetenschappen, elektrotechniek, werkplaatstechnieken en computers. Het
creatieve aspect speelt hierbij een belangrijke rol.
Zie: www.djoe.nl
De huidige coördinator heeft te kennen gegeven om na een periode van
30 jaar een “stapje” terug te willen doen. Het bestuur is op zoek naar een
opvolger van de huidige coördinator. Mogelijkerwijs zijn er binnen de TUe
kandidaten die hierin geïnteresseerd zijn. Het bestuur denkt aan iemand
met een brede kennis en interesse voor techniek en belangstelling voor
het werken met jongeren.
Hoewel idealisme en vrije tijd niet onbelangrijk zijn voor deze functie, is
een salaris van ¼ fte beschikbaar. Bovendien wordt deze functionaris
bijgestaan door een team van zeer gemotiveerde vrijwilligers.
Het bestuur vraag geïnteresseerden om contact op te nemen via
info@djoe.nl

Studenten
50%
korting

Neem een abonnement
3 Surf naar volkskrant.nl/studenten

(dit aanbod geldt alleen voor uitwonende studenten t/m 27 jaar)

volkskrant.nl/studenten
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Designing a course
If you start at TU/e as a
lecturer or as a PhD, you
are given the opportunity
to receive further
training in your educational skills. If you have
sufficient didactic skills,
you can show this by
obtaining your Basic
Teaching Qualification
(BKO) certificate.
Harry van de Wouw, a
teacher
of
didactic
schooling: “At TU/e it is not
yet obligatory to possess
the BKO certificate. At this
moment it is being tested
within two Departments:
Industrial Engineering &
Innovation Sciences and
Chemical Engineering. All
newly appointed teachers
or those who wish to move
up from junior lecturer 2
(UD 2) to UD 1 or to senior
lecturer (UHD) are obliged
to have or obtain a BKO certificate. “They have two
years to obtain it after
having been appointed”,
Van de Wouw explains.
The BKO certificate is
issued by the 3TU Graduate
School. “Whether a lecturer
qualifies for this or not is
assessed by a Depart-

mental portfolio committee”, says Van de Wouw.
This committee assesses
the lecturer’s portfolio,
which should contain
material evidencing that he
or she disposes of the
necessary skills. There are
lecturers who have such a
wealth of experience that
they can easily compile a
portfolio demonstrating
that they can design a
course, compose an examination and so on. This they
then submit to the committee, which assesses it
and subsequently issues a
certificate to the lecturer.
For lecturers with less experience the Personnel and
Organization Department
(DPO) provides courses or
an educational method
comprising all the aspects
that are required to obtain
the BKO certificate.

No obligations
Van de Wouw: “There are
no obligations. We offer a
comprehensive package
and candidates can select
the items they want. It is up
to the lecturers themselves
to see whether they have
enough baggage to fill the

Writers English
page

The English page is
usually written by Ingrid
Magilsen and Paula van de
Riet. For reasons of health
it will be temporarily
impossible for Paula to
write for the English page
in Cursor. Norbine Schalij
will replace her until
further notice. Norbine
and Ingrid may be reached
via engcursor@tue.nl.

TU/e alumna
best young
employee
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portfolio.”
One of the courses of this
method that may also be
followed separately is
Course design, a workshop
in which participants systematically design a course.
The workshop leader gives
individual feedback and
participants get feedback
from each other.
According to Van de Wouw
special attention is devoted

to the course in the sense
that no subject is offered
independently; rather, they
all form building blocks
within a curriculum. “If
you draw up the learning
objectives for a course, it is
good to attune these with
colleagues and to see how
these objectives relate to
other Bachelor or Master
subjects.”
“The second point of

attention is that designing
a course does not really
differ from designing an
apparatus, or designing
something or other. You do
not achieve that by just
sitting down and waiting
for inspiration. You have to
work on it systematically.
You do so with anything
you design, so why not in
teaching?”, Van de Wouw
concludes./

.

IEEE Milestone Award for Philips CD player: perfect timing
The first presentation of
a Compact Disc player
took place in 1979, at the
beginning of the recession early in the 1980s.
On Friday March 6, thirty
years later but for 2 days,
Royal Philips Electronics
was honored with the
Milestone Award for the
development of the CD.
During a reunion-like
meeting in the Auditorium
Rick Harwig, director of
Philips Research, accepted
the prestigious prize of the
international
engineers
association IEEE (Institute
of
Electrical
and
Electronics
Engineers).
The various speakers all
underlined the importance
of innovation at a time of
an economic crisis.
“Small though the Benelux

may be, it is a clever,
ingenious region nonetheless”, said Georges
Gielen, president of the
IEEE Benelux section.
“The CD player is just one
example of the extraordinary genius of the
Benelux.” Still, it is the first
invention in the region that
deserved an award, according to the IEEE. Gielen
explains why: “The digitization of audio systems has
been
of
tremendous
importance for nearly
every household, over a
period of at least 25 years.”

Philips and Sony
Throughout the world over
240 billion CDs, 3.5 billion
audio CD players and 3
billion CD-ROM drives
have been sold. “One
cannot ascribe the inven-

tion of the CD to only one
person”, said Joop Sinjou,
who witnessed the birth of
the CD at the time as
project leader. “It was the
result of a team effort, like
most innovations nowadays. The Philips management clearly indicated
that the CD had to become
a worldwide industry
standard if it was to be successful.”
That much the company
had learnt from the development of the Video
2000, which was not compatible with VHS. For this
reason Philips collaborated
with Sony from the beginning. By mutual consultation it was decided that
the diameter of a disc
would be twelve centimeters, while the hole in
the middle would be the

size of a Dutch ten-cent
piece.
Sinjou brought along the
first CD prototype, codenamed “Pinkeltje”. It was
demonstrated all over the
world, inter alia during the
Salzburger Festspiele in
Austria.
Conductor
Herbert von Karajan, after
having listened to it together with the members
of his orchestra, welcomed
its arrival: “CD is a gift for
the music lover”.
Sinjou still listens to music
on the CD player that he got
in 1983. He is amazed
when he sees the ease with
which his grandchildren
use and handle the discs
and clearly remembers that
he was at least fifteen years
old when he was first
allowed to operate his
father’s LP player. Very

Learning Dutch
Fourteen partners of international TU/e staff members have
been learning Dutch at A1 level since last month. Participants
come from countries like Brazil, China, the Philippines, Israel
and Russia.
The initiative was engendered by collaboration between TU/e
and the Volksuniversiteit (adult education center) Eindhoven.
TU/e provides the location and the catering while the education
center provides the lady teacher. “A ‘normal’ Dutch course
easily costs from six to eight hundred euros”, Willem van Hoorn
from the Personnel and Organization Department (DPO)
informs us. “Which is a lot of money when a couple has to make
ends meet on one doctoral candidate’s salary. So this really is a
leg-up. This course costs one hundred and twenty euros for
fifteen afternoons.”
Learning Dutch is not the only objective of the course. “When
you spend fifteen afternoons together with thirteen other
people while working towards the same goal of mastering a
new language, it is quite probably that you will also establish
some new contacts”, says Van Hoorn. The course is taught in
English. More information about the Dutch course via
Eindhoven@volksuniversiteit.nl.
Photo: Bart van Overbeeke

cautiously he positioned
the needle in the groove of
a turning record.

Brainport
The necessity to keep investing in research was
emphasized also by mayor
Rob van Gijzel, Paul Rüpp
on behalf of the Queen’s
Commissioner for North
Brabant and Hans de
Groene for the Ministry of
Economic Affairs. Van
Gijzel: “The CD is an early
example of co-makership
in Brainport. Cooperation
was and continues to be the
key to success.” In Van
Gijzel’s opinion Brainport
is the perfect region to
come up with a solution for
today’s crisis./

.

Aukje Doornbos, alumna
of the TU/e Department of
Chemical Engineering
and Chemistry, has been
elected Young Professional of the Year 2009.
The jury is of the opinion
that the process design
engineer succeeds in
using her good contacts
on the shop floor at DSM
in her projects, and thanks
to her success ‘the men in
the factory’ think the
world of her. The TU/e
alumna, who graduated
from Chemical Engineering and Chemistry in
2004, managed to carry
off most of the votes (of
more than 35,000 votes
cast) on line. In addition,
she won the best assessment by the professional
jury.

Shell sustainability prizes for
TU/e student
and graduate

TU/e Master student of
Mechanical Engineering
Tim van Amstel and PhD
candidate with Applied
Physics Richard Stevens
landed the Shell Bachelor
and Master prizes on
Thursday 5 March. They
were awarded the prizes
for respectively the
Bachelor and Master
thesis in the field of sustainable development and
technology. The first prize
comes with 2,500 euros,
the second with 5,000.

Crime comedy
in Zwarte Doos

The crime comedy ‘Burn
after reading’ will be
shown in De Zwarte Doos
on 12, 17 and 18 March at
20.00 hours. The film was
directed by the famous
Coen brothers and features great actors like John
Malkovich, Brad Pitt and
George Clooney. It tells
the story of Osborne Cox
(John Malkovich), a CIA
analyst who loses his job
because he is an alcoholic.
Out of spite he decides to
write his all-revealing
memoirs. However, the
disc with his notes finds
its way to a fitness trainer
who intends to cash in on
it. In the meantime
Osborne’s wife commits
adultery with sex addict
Harry (George Clooney).
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Wethouder Mittendorff zet in op dynamiek van studentenstad

“Eindhoven is als een
mooie vrouw in beweging”
Vraag lukraak iemand om drie studentensteden in Nederland te noemen en
Eindhoven zal geen enkele keer in dat
rijtje voorkomen. Utrecht, Leiden, Delft,
Groningen, Amsterdam, zelfs Nijmegen
en Wageningen hebben hun reputatie
voor op de Lichtstad. Eindhoven is dan
wel ‘Leading in Technology’, maar blijft
ver achter als het gaat om studentikoze
uitstraling. In de binnenstad bestaan
amper studentenbolwerken en blijven
kluwen fietsen uit zicht. Ja, bij het NSstation. Daar is het doordeweeks een
komen, maar vooral ook weer een gáán
van studenten. Op weg naar huis. Eindhoven de rug toekerend.
Wethouder Marriët Mittendorff (CDA)
ziet dat graag anders. Want meer studenten in de stad komt de leefbaarheid
ten goede. En de gemeenteraad is het
daar sinds december vorig jaar mee eens
toen het de nota ‘Eindhoven Studentenstad’ goedkeurde. Maar hoe en wanneer
krijgt het papieren beleidsplan gestalte?
De wethouder voor onder meer cultuur,
onderwijs, sport en recreatie is voorzichtig, want de inkt is net droog. “Onze
ambities zijn nog niet allemaal geregeld.
We zijn nog volop bezig met de voorbereiding, maar hopen voor de zomer de
plannen af te ronden. De doelstellingen
zijn heel helder geformuleerd. We willen
meer studenten die in Eindhoven wonen.
We willen studenten zichtbaarder en
actiever in de stad. En het imago als
studentenstad moet krachtiger. Deze drie
kernpunten zijn nauw met elkaar verweven. Als er eentje achterblijft, zal dat
ongunstig zijn voor de andere aandachtspunten. Onze strategie is er dus op
gericht om ze gezamenlijk aan te pakken.
Voor de komende drie jaar hebben we
daarvoor in totaal zes ton gereserveerd.
Maar met dat geld kun je niet ineens een
knop omdraaien. Het is een proces dat
moet groeien. De studenten zullen zelf
het initiatief moeten nemen. De gemeente zal op haar beurt de voorstellen zo goed
mogelijk ondersteunen.”

Interview/Frits van Otterdijk
Foto/Bart van Overbeeke
Eindhoven Studentenstad. Mooie slagzin. Nu nog een leuke
stad met meer studenten op kamers. Verstokte sarcasten
zullen met moeite een spottend lachje onderdrukken. Want
zeg nou zelf, Eindhoven? Maar is het niet de hoogste tijd om
de zelfspot te laten varen en de voordelen van de stad uit te
buiten? Marriët Mittendorff vindt van wel. Als het aan de
Eindhovense wethouder ligt, wordt het nieuwe elan al
voelbaar tijdens de studentenintroductie in september.

Op welke wijze moeten studenten
zichtbaar worden in de stad?
“Het is belangrijk dat studenten naast
hun studie andere activiteiten oppakken.
En dan bedoel ik niet alleen bier hijsen.
Het gaat erom dat studenten deel worden
van de stad en er iets aan toe voegen. Ze
hebben er de hersens voor en noblesse
oblige. Het is goed als ze zich in het verenigingsleven en culturele leven manifesteren. We willen samen met kennisinstellingen en studenten de stad leuker
en spannender maken. Elke week is er nu
overleg met de TU/e. Er liggen al ongeveer twintig voorstellen van studentenverenigingen. Een mooi voorbeeld is het
plan van studentenmuziekvereniging
Quadrivium. Dat wil in 2010 een concert
op de Dommel houden. Ze willen met
kabels en vlonders een podium op het
water bouwen. Zoiets willen we graag
ondersteunen, maar dan bekijken we
meteen of het materieel in de toekomst
bruikbaar is voor andere activiteiten.
Misschien volgen er wel spannende
concerten op het dak van het Evoluon of
De Witte Dame.”
Zitten de inwoners wel te wachten
op gebral in de nacht?
“Ik denk dat het wel meevalt. Studenten
zijn net mensen. We hoeven ze niet te
verstoppen in De Bunker. Ik denk dat het
goed zou zijn om zowel in De Bunker als
in de binnenstad studentenactiviteiten te
organiseren. Dat gaat best samen. Het
zou ook prima zijn om de campus fysiek
wat meer bij het centrum te trekken door
voet- en fietspaden beter aan te sluiten op
het terrein van de universiteit. De TU/e
ligt nu toch vrij geïsoleerd.”

Is die strategie al merkbaar?
“We werken eraan. Er komt binnenkort
één plek bij de gemeente waar studenten
terecht kunnen met vragen en ideeën. Nu
worden ze nog te vaak van het kastje naar
de muur gestuurd als ze iets willen organiseren. Een afdeling voor vergunningen,
een afdeling voor financiën, een afdeling
voor de uitvoering en ga zo maar door. We
willen op de introductiedagen in september meteen van start.”
Hoe?
“Ik denk bijvoorbeeld aan een stadspas
zoals alle Eindhovenaren die nu krijgen.
Nieuwe studenten ontvangen van de
gemeente Eindhoven een exemplaar
waarmee ze gratis of met korting culturele activiteiten kunnen bezoeken. Een
soort vrijkaartje voor musea, theaters,
muziekvoorstellingen en sporten. Het is
nog niet duidelijk hoe lang die actie gaat
duren, maar vermoedelijk kunnen nieuwkomers tot de kerst van de korting profiteren. We willen ze op die manier stimuleren om de stad te verkennen. Om ze te
laten ontdekken dat Eindhoven ontzettend veel leuk vermaak te bieden heeft.
Dan bedoel ik niet alleen het Muziekcentrum, Van Abbe of Effenaar, maar
vooral de onbekende plekken in de stad.
Wie kent Afslag Eindhoven aan de
Paradijslaan of United-C op de Kleine
Berg bijvoorbeeld? Ze zijn niet zo bekend

erg in inspiratie door anderen. Feesten
met gelijkgestemden is alleen maar meer
van hetzelfde.”

bij veel mensen, toch doen ze erg leuke
dingen.”
En verder?
“We kijken naar de mogelijkheden om de
introductie zelf te veranderen. Let wel, dat
is een zaak van de instellingen zelf, maar
we willen als gemeente daarover meedenken. Nu krijgen de nieuwkomers van
het ROC, Design Academy, Fontys en de
TU/e ieder hun eigen kennismaking met
de opleiding en stad. Het zou een optie
kunnen zijn om de intro’s van alle opleidingen samen te voegen tot één grote
manifestatie van een week. Dat heeft
volgens mij veel meer uitstraling dan een
serie versnipperde gebeurtenissen, uitge-

smeerd over een paar weken.” Lachend:
“Misschien kunnen we, net als met
carnaval, de sleutel van de stad voor een
aantal dagen ceremonieel overdragen aan
de studenten.”
Passen de verschillende studentengroepen
op hetzelfde feest?
“Natuurlijk zijn er verschillen, maar er
zijn vooral overeenkomsten. Het gaat om
jonge mensen die op een leuke manier
andere mensen en de stad willen leren
kennen. Je ziet aan de buitenkant niet wat
voor studie iemand volgt. Ik zou de huwelijken wel eens willen traceren waarbij de
partners exact dezelfde interesse delen.
Dat zijn er volgens mij niet veel. Ik geloof

Hoe profileer je Eindhoven krachtiger
als studentenstad?
“Design, sport, licht en technologie zijn
onze sterke punten. Het zou goed zijn als
er een aantal opleidingen bijkomen die
deze thema’s verbinden. Ik hoop dat de
Eindhovense instellingen zulke studies
gaan ontwikkelen. Sport- en gezondheidswetenschappen hebben een warm
en emotioneel karakter. De komst van de
Fontys sportopleiding is daarom een
enorme opsteker. Die tweeduizend sportstudenten zullen over een paar jaar zeker
voor meer reuring in de stad gaan zorgen.
Het is een wens van mij dat de TU/e zich
in de toekomst neerzet als een instelling
voor jongens én meisjes. We moeten af
van dat misplaatste nerd-imago, maar wel
prat gaan op een ‘slimme stad’ waar het
prettig is om te studeren, te wonen en te
werken. Een plek waar van alles gebeurt.
Een stad met veel ruimte en groen die de
moeite waard is om er na je studie te
blijven wonen. Als gemeente lukt het ons
slecht om dat beeld uit te dragen.
Tegelijkertijd moeten we waken voor al te
gladde marketing. Daar prikken de
mensen zo doorheen. Ik vergelijk een
stad wel eens met een vrouw. Utrecht en
Den Bosch zijn als vrouwen die stilzitten
en beeldschoon zijn. Het zijn van nature
gezellige, maar wel oubollige steden.
Eindhoven in stilstand is niet mooi en
moet het meer hebben van dynamiek. Ik
zie onze stad eerder als een vrouw die
ontluikt als ze in beweging komt, levendig is en mooi wordt door haar zwierende
jurk.”/

.
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Wilfried de Jong vertelt ‘De opheffing van Bob’

/Misdaadkomedie

Altijd al willen weten waar
Wilfried de Jong zijn inspiratie
vandaan haalt? Mogelijk krijg
je het antwoord op deze en
andere vragen woensdag 25
maart om 20.30 uur in het
Gaslab - in het programma
Gastlab.
De Jong (Rotterdam, 30 september 1957) is van vele markten
thuis. Hij is theatermaker,
televisieprogrammamaker, tvpresentator, acteur en schrijver.
De Rotterdammer werd bekend
door zijn samenwerking met
Martin van Waardenberg in het
theaterduo Waardenberg en de
Jong. Vervolgens maakte hij de
overstap naar het televisieprogramma Sportpaleis De
Jong. Later maakte hij met
Matthijs van Nieuwkerk Holland
Sport, wat hij tegenwoordig
alleen presenteert. Het is inmiddels het zesde seizoen van het
populaire sportprogramma.
Sinds begin 2008 presenteert
hij bovendien ‘24 uur met...’,
waarbij hij een etmaal met een
bekende Nederlander in een
afgesloten ruimte zit.
Zijn liefde voor sport kwam
verder tot uiting in een serie
documentaires over de fans en
organisatoren van diverse amateursportevenementen. Verder
speelde De Jong rollen in films
en schreef hij het boek ‘De
linkerbil van Bettini’ en de

De misdaadkomedie ‘Burn after
reading’ draait 12, 17 en 18 maart
om 20.00 uur in De Zwarte Doos. De
beroemde gebroeders Coen regis seerden de film met grote acteurs
als John Malkovich, Brad Pitt en
George Clooney. De film gaat over
Osborne Cox, een CIA-analist die
zijn baan door drankzucht verliest.
Hij besluit uit rancune zijn alles
onthullende memoires te schrijven.
De disk met zijn aantekeningen
valt in handen van een fitness leraar die er munt uit wil slaan.

/Afrikaans
dansspektakel

Foto: Henk-Jan
Kamerbeek

verhalenbundel ‘Aal’. In maart
2007 verscheen ter gelegenheid
van de literaire boekenmaand
van de Bijenkorf ‘De opheffing
van Bob’ - een speciale uitgave
met vier oude verhalen van De
Jong. Verder levert hij geregeld
een bijdrage aan het voetbaltijdschrift Hard Gras.
Wilfied de Jong staat bekend om
de scherpe gesprekken, nostalgische anekdotes, absurde

humor en mooie verhalen.
Op 25 maart wordt hij eerst zelf
geïnterviewd in het Gaslab.
Vervolgens vertelt hij onder
begeleiding van de band
OCOBAR het verhaal ‘De
opheffing van Bob’. Dit is een
muzikale ‘thriller’ waarin hoofdpersoon Bob het wel heeft gehad
met de wereld.
In Gastlab wordt aan de hand
van muziek, theater, film en

foto’s in het leven van een
persoonlijkheid gedoken. Het is
een serie ontdekkingstochten
met één persoon in de
hoofdrol./

.

Woensdag 25 maart, 20.30 uur, Gaslab.
Kaarten zijn af te halen bij Bureau
Studium Generale (Aud. 2.02, maandag
tot en met donderdag 09.00 tot 17.00
uur).

Band Moondiver van TU/e’er op open podium pop

Waar kleuren veranderen
Metal, rock en alles wat daartussen zit. Het open podium
pop biedt op donderdag 19
maart in het Gaslab voor ieder
wat wils. Die avond treden vier
bands op: metalband Tears of
Valiance, pop/jazzband Too
red, Missing coins (alternative
rock) en Moondiver. Die laatste
band bestaat uit vier muzikanten, onder wie TU/e’er
Remy Wenmaekers, medewerker bij Level Acoustics. We
stelden hem enkele vragen
over zijn band.

/Cultuurverschillen op het werk

Van links naar rechts:
Remy, Jos, Bert en Rock.

Wie zijn de leden van Moondiver?
“We zijn met vier bandleden.
Rock Hoekstra is de zanger; hij
heet eigenlijk anders, maar hij
noemt zichzelf al jaren Rock. Jos
Kamps is de bassist en Bert
Kamps, zijn broer, is onze
drummer. Zelf speel ik piano.
Mijn artiestennaam is overigens
Remyo Divozio. We spelen nu
zo’n drie jaar in deze formatie.”
Hoe zou je jullie muziek
omschrijven?
“We spelen volledig eigen
Engelstalige nummers. We
brengen vooral popnummers.
Op de één of andere manier

Het Afrikaans gezelschap Yamo
Yamo geeft donderdag 19 maart om
20.15 uur een energieke show weg
in het Parktheater in Eindhoven.
Het optreden met de naam ‘Positive
People’ belooft een schouwspel te
worden van acrobatiek, zang en op zwepend slagwerk. De groep
bestaat uit getalenteerde muzi kanten, dansers en zangers, uit
West-Afrikaanse landen als
Ivoorkust, Burkina Faso, Togo, Mali
en Sénégal. De artiesten maken
tijdens het optreden gebruik van
instrumenten zoals de djembé,
ballanphon (een houten xylofoon),
shakers en de gouli (een kleine uit geholde boomstam). De groep
Yamo Yamo oogstte eerder succes
in Nederland met de show
‘L’Afrique profonde’. Bij de
Ivoriaanse etnische groep Akkan is
het woord Yamo-Yamo een kreet
om harde werkers aan te
moedigen.
Kaarten zijn te koop vanaf 18,50
euro via www.parktheater.nl.

rolde deze muziek
er als vanzelf uit.
Natuurlijk heb je
wel wat invloeden.
Ik zit bijvoorbeeld
iets meer richting blaasmuziek
en de zanger is een liefhebber
van progressieve rock. De
muziek uit de jaren zestig en
zeventig biedt ons inspiratie.
Het heeft wel wat weg van de
nummers van ABBA, maar
ook van Coldplay of Keane. De
liedjes moeten veel mensen aanspreken, waarbij we de inhoud
van de teksten niet uit het oog
verliezen. We merken dat onze
muziek jong en oud aanspreekt.”
Wat willen jullie met de band
bereiken?
“Het liefst treden we uiteraard

op bij de grote evenementen als
Lowlands en Pinkpop. We
hebben tot nu toe zo’n tien
optredens gehad, vooral in
Eindhoven en Limburg. Daar
werd erg enthousiast op onze
muziek gereageerd. We treden
nu voor het eerst op de TU/e op,
erg leuk. Afgelopen jaar hebben
we vooral hard aan onze eerste
cd gewerkt.”
Kun je iets over jullie
debuutalbum vertellen?
We hebben de cd opgenomen in
Zweden, met een producer die
met Benny en Björn van ABBA
heeft gewerkt. We hebben voor
de titel ‘Where Colours turn’
gekozen, omdat in de teksten
van veel liedjes kleuren zijn
verwerkt. We hebben vooral veel
verwachtingen van het lied

Gloria, daar zijn al aardig wat
positieve reacties op gekomen.”
Hoe lang ben je zelf al met
muziek bezig?
“Al sinds mijn zesde. Mijn vader
speelde vooral blaasmuziek. Het
kostte me grote moeite om mijn
vader te vertellen dat ik niet net
als hij en mijn broer trompet
wilde spelen. Ik gaf de voorkeur
aan de piano, omdat je dat later
ook nog kunt spelen als je oud
bent en een kunstgebit draagt,
had ik bedacht. Mijn vader had
er overigens totaal geen
probleem mee. Ik ben altijd
piano blijven spelen en op het
moment volg ik nog zanglessen
om me daar wat verder in te
bekwamen.”/

.

Open podium pop, 19 maart, 20.30 uur,
Gaslab.

Om botsingen en cultuurverschil len op het werk te voorkomen, is
kennis van de bestaande culturen
een must. Dat stelt drs. Irina
Troitskaia, stafmedewerker
Regionaal Center Foyer in Brussel
en directeur Intercultural
Communication Consultancy. Ze
geeft een lezing over cultuur verschillen op het werk op
woensdag 25 maart van 11.45 tot
13.00 uur in de filmzaal van De
Zwarte Doos. In die lezing is onder
meer aandacht voor verschillen in
perceptie van tijd en ruimte bij
verschillende culturen. Ook gaat
Troitskaia in op enkele valkuilen en
misverstanden bij interculturele
communicatie.

/Wedstrijd in
‘eigen liedjes’

De kelen worden geschraapt, de
zelfgeschreven songteksten
kunnen van de plank worden
gehaald. De voorronde van
Nootuitgang, de singer/songwriter
wedstrijd voor studenten, is don derdag 2 april vanaf 20.30 uur in
het Gaslab. De winnaar mag
meedoen aan de landelijke finale
van Nootuitgang, die dit jaar op 23
mei in Rotterdam wordt gehouden.
Voorrondewinnaars krijgen boven dien 9 mei een workshopdag met
singer/songwriter Giovanca
Ostiana. Voor meer informatie
en/of inschrijven, kun je mailen
naar m.kruithof@tue.nl.
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Shift040 start agenda voor
Eindhovens studentenleven
Studentenwebsite Shift040 is deze
week een agendasysteem gestart
voor studentenevenementen in
Eindhoven. Doel van het systeem is
studenten zo compleet mogelijk te
informeren over wat er te doen is.
Het systeem bestaat uit een chro nologisch overzicht van de activi teiten die gepland zijn, te zien op
www.shift040.nl/agenda.
Verenigingen kunnen zelf iets in
deze agenda plaatsen. Daarvoor
kunnen ze kosteloos online een
account aanvragen (via
www.shift040.nl/agenda/admin);
d a arn a k u n n e n ze o n b e p erk t a ctivi teiten erin zetten, aangekleed met
tekst, uitleg en afbeeldingen en
links.
Behalve op de site Shift040, zal de agenda
ook in de papieren Cursor verschijnen vanaf

Van der Waals eert jeugdheld Jackson

volgende week. Op de studentenpagina’s
komt een extract van de geplande evene menten te staan voor de komende periode.

TU/e-student en -promovendus
winnen Shell-duurzaamheidsprijzen
TU/e-masterstudent Tim
van Amstel en promovendus Richard Stevens
hebben donderdag 5
maart de Shell Bachelor
en Masterprijs in de
wacht gesleept in
Enschede.
De TU/e was vertegenwoordigd met twee masterstudenten en een bachelorstudent. Het bachelorproject van Werktuigbouwkundestudent Van Amstel
gaat over de toepasbaarheid van koolzaadolie. “Ik
mocht als eerste de spits afbijten, en dat ervoer ik als
een voordeel. Na mijn
elevator pitch had ik een
goed gevoel. Precies twee
minuten mocht het duren,
en na mijn laatste zin
klonk een koeienbel, wat
betekende dat ik exact op
tijd was. Daarna werden er
drie
minuten
vragen
gesteld, die had ik gelukkig
ook goed voorbereid. Het
meeste vreesde ik voor
mijn tegenstander uit
Delft, maar later hoorde ik
dat zijn onderzoek naar
aardwarmte niet innovatief
genoeg zou zijn”.

Tim van Amstel.

De masterprijs ging dit jaar
naar Richard Stevens, afgestudeerd aan de Universiteit Twente, en op dit
moment aan het promoveren aan de TU/e-faculteit
Technische Natuurkunde.
De Shell Bachelor Master
Prijs, die bestaat sinds
2005, beloont de beste
bachelor- en de beste masterscriptie op het gebied
van duurzame ontwikkeling en technologie. Van
het totaal aantal van 26
inzendingen van dit jaar
(allen van de drie TU’s)

waren er vijf bedoeld voor
de bachelorprijs. Daarvan
waren de beste drie uitgenodigd voor de finale, die
dit jaar werd gehouden aan
de Universiteit Twente.
De overige finalisten dit
jaar, onder wie de TU/emasterstudenten
Merel
Mes (Sustainable Energy
Technology)
en
Ron
Heynens (Verbrandingstechnologie), kregen allen
een prijs van 500 euro.
(www.shift040.nl)/

.

Zijn opzienbarende huwelijken, beschuldi gingen van kindermisbruik die uitmondden
in hysterische mediacircussen bij de recht bank, de riskante balkonscène met zijn toen
elf maanden oude baby… De schandalen
rond Michael Jackson stapelden zich het
laatste anderhalve decennium op en over schaduwden veelal zijn muzikale prestaties.
Natuurkundige studievereniging Van der
Waals heeft de ‘King of Pop’ echter nog
altijd hoog zitten. “Het is toch een beetje
onze jeugdheld”, aldus Jeroen Geerts van
het bestuur, dat deze week tot Michael
Jackson-week uitriep. Uit de muziekboxen
schalt dezer dagen Jacksons complete
repertoire, het bestuur verschuilt zich
achter Jackson-maskers en de bestuurs kamer is behangen met posters van de
popster.
Aanleiding tot de themaweek was Jacksons
persconferentie in Londen een paar dagen
geleden, waarmee hij zijn allerlaatste
optredens aankondigde. “Daar waren we
allemaal heel enthousiast over”, stelt
Geerts - die eraan toevoegt dat geen van de
bestuursleden in de buidel gaat tasten voor

een concertkaartje. “In de bestuurs vergadering op maandagochtend bespreken
we altijd wat er de dagen ervoor is gebeurd
en bedenken we een poll voor op onze site.
Van daaruit dachten we: kunnen we er niet
méér aandacht aan besteden?” In tegen stelling tot hun studiegenoten hebben de
bestuursleden bovendien geen tentamens
deze week; alle tijd dus om posters en
maskers uit te printen, slingers op te
hangen, Jacksons complete discografie te
verzamelen en al moonwalkend door de
lange gangen van N-laag te schuiven.
Stemmers op de poll op de Van der Waalssite hebben intussen allemaal een eigen
verklaring voor Jacksons laatste concerten
komende zomer. Volgens Han heeft hij geld
nodig voor een nieuwe neus, Anneke is
ervan overtuigd dat ie daarmee kindjes wil
lokken, andere stemmers weten zeker dat
hij een nieuw reuzenrad op het oog heeft.
Alleen Meertens is in de war: “Was dat niet
die dude die dat geniale bierboek heeft
geschreven?”
Foto: Bart van Overbeeke

Plasterk waarschuwt voor hoge studieschuld
Onderwijsminister
Ronald Plasterk wil dat
studenten ‘bewust
lenen’, zodat ze niet
onvoorzien een te grote
studieschuld opbouwen.
“Ik vind het belangrijk dat
een student bewust leent:
dat je weet onder welke
voorwaarden je leent en dat
je in beeld hebt wat dit

betekent op het moment
dat je gaat terugbetalen.”
Dat schrijft de minister in
een brief die donderdag 5
maart door de IB Groep
aan alle studenten werd gestuurd.
Plasterk
wil
voorkomen dat studenten,
zonder het in de gaten te
hebben, een te grote
studieschuld opbouwen.
In het verleden heeft het

ministerie van Onderwijs
studenten juist gestimuleerd meer te lenen.
Studenten met een lening
zouden zich beter concentreren op hun opleiding en
minder tijd besteden aan
bijbaantjes die niets met
hun studie te maken
hebben. (HOP)/

.

En hoe is het in Christchurch?

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.

De eerste maand van
mijn stage in Christchurch, Nieuw-Zeeland,
zit er al op. Of, positiever
gezegd, over twee

maanden begint mijn
rondreis door dit
prachtige land. Christchurch is de grootste stad
op het zuidereiland en
combineert het rustige
landelijke leven met de
energie die een stad met
zich meebrengt. Zo vind
je in de stad verschillende
parken en zelfs bossen
om heerlijk te relaxen en
kun je je ’s avonds prima
vermaken in gezellige
kroegjes of clubs.
Om de schitterende
natuur van NieuwZeeland te kunnen zien,
probeer ik er zoveel
mogelijk weekenden op
uit te gaan. Dat is ook
meteen de reden dat ik lid
ben geworden van de

tramping (hiking) club
van de universiteit.
Bovendien is dit een kans
om meer mensen te leren
kennen.
De diversiteit van de
natuur gaat van helderblauwe meren en
besneeuwde bergtoppen
tot prachtige rotsformaties en zonnige stranden.
En zo veranderlijk als het
landschap, is ook het
weer in Nieuw-Zeeland.
Soms krijg je vier seizoenen in één dag. Maar dat
heeft ook wel wat. Ook
heb ik geleerd dat er niet
te sollen valt met het gat
in de ozonlaag; zonnebrandcrème is een must!
Ook indrukwekkend is de
University of Canterbury.

Deze bestaat uit alfa-,
bèta- en gammastudies.
De campus is niet eens zo
groot, maar er valt iedere
dag wel wat te beleven.
Dit in tegenstelling tot
mijn eerste weken, toen
het nog zomervakantie
was.
Overigens was ik nogal
verrast door de manier
waarop Nieuw-Zeelanders
elkaar begroeten. Een
gesprek begint altijd met:
“Hi, how are you today?”,
waarna ze pas ter zake
komen. Er zal ook nooit
een heel verhaal uit
volgen of gezegd worden
dat het slecht met ze gaat;
een simpel “Good,
thanks” volstaat.
De reden dat ik mijn

opdracht aan de
University of
Canterbury doe, is
vooral dat er een
onderzoeksgroep
in de akoestiek is.
Mijn opdracht gaat
dan ook over ongewenste trillingen
en geluid dat
geproduceerd
wordt door een
machine. Het
bedrijf dat deze
machine verkoopt,
is erg benieuwd
naar mogelijke
verbeteringen in
het ontwerp, die ik
hopelijk aan het eind van
mijn stage voor hen op
een rijtje heb staan.

Arjan van Engelen, student
Werktuigbouwkunde
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Rocken en pogoën in het Gaslab

Zo’n zeventig bezoekers
‘pogoden’ en rockten er don derdag 5 maart lustig op los
bij de optredens van de
bands Failsafe (op de foto)
en The Undeclinables in het
Gaslab. Failsafe is een
rock/punkband uit het
Engelse Preston. The
Undeclinables is een pop punkband uit Den Bosch, die
inmiddels zes platen op zijn
naam heeft staan. David
Ernst van Studium Generale
over de avond: “Het was
vooral erg gezellig. Het viel
me op dat er een grote groep
Spaanstalige studenten
was. Er was veel interactie
met het publiek. Zo werd
iemand uit het publiek het
podium opgetrokken bij The
Undeclinables. Erg leuk om
te zien dat Failsafe de hele
dag onderweg is vanuit
Engeland, dan precies op
tijd aankomt en meteen gaat
spelen. Echte rockers.”
Foto: Rien Meulman

Studenten in kippenpak demonstreren tegen slachtmethoden
Nog nooit kippen van zo’n
1,80 meter gezien? Loop
dan zaterdagmiddag 14
maart eens de binnenstad van Eindhoven in.
Zo’n tien studenten
protesteren dan -in kippenpak- bij de Kentucky
Fried Chicken (KFC) tegen
slachtmethodes. Onder
hen TU/e-student
Bouwkunde Cyriel
Prinsen.

Het betreft een actie van de
Eindhovense afdeling van
DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks.
DWARS-voorzitter Menno
Slaats licht toe: “We willen
met onze actie zowel bij het
publiek als bij de KFC
aandacht vragen voor kippenslachtmethoden. Veel
kippen worden geslacht
terwijl ze niet eens bewusteloos zijn. Wij vinden de

zogeheten
controlled
atmosphere
killingmethode beter. Daar komt
geen stroom aan te pas en
de dieren vallen eerst in
‘slaap’ door de toediening
van bepaalde stoffen.”
De studenten zullen zaterdag vooral gesprekken met
voorbijgangers aangaan.
Eén van de demonstrerende ‘kippen’ is Cyriel
Prinsen,
TU/e-student

Bouwkunde en DWARSlid.
Enkele weken geleden
waren hij en enkele andere
DWARS-leden
al
als
pinguïn verkleed, om te
ageren tegen de in hun
ogen energieverslindende
ijsbar bij uitgaansgelegenheid De Drie Gezusters.
Dat is uitgemond in een
gesprek met de eigenaar,
waarbij afgesproken is dat

de DWARS-leden met een
concreet plan komen om
bomen aan te planten ter
compensatie./

.

Het sleutelgat
Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat:
Jeroen Sprangers (zesdejaars Bouwkunde) en Jesper van Berkel (vijfdejaars
Scheikundige Technologie). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en
geven commentaar.

Arjan Broos is achttien
jaar. Hij komt oorspron kelijk uit Roosendaal, maar
het op en neer reizen was
niet zijn ding. Arjan
studeert nu voor het eerste
jaar Technische Infor matica aan de TU/e en
heeft het erg naar zijn zin.
Zijn hobby’s zijn basket ballen, tekenen en
squashen. Ook houdt hij
ervan om flink op stap te
gaan. Hij heeft nog geen
bijbaantje, maar is wel op
zoek. Als je Arjan tegen komt, heb je grote kans dat
hij een pet op heeft. En
thuis heeft hij altijd kip loempia’s in de vriezer
liggen.

Tekst: Anniek den Hamer
en Berdien Zwarthoed
Foto’s: Bart van Overbeeke

Het eerste wat Jeroen opvalt,
is het zeer grote bed dat heel
de kamer vult. Het is meteen
duidelijk dat dit de kamer
van een jongen is: in zo’n
bed kan hij goed vrouwen
ontvangen. Het is echt
spartaans ingericht. Hij heeft
alleen de dingen die je nodig
hebt om te kunnen leven;
een koelkast, magnetron,
printer en een bed. Het lijkt
erop alsof deze student er
nog maar net woont. Het zal
wel een eerste- of tweede jaars zijn. Het kookplaatje
heeft hij van zijn ouders
gekregen. Jeroen denkt dat
het een persoon is voor de
snelle hap, bijvoorbeeld
worstenbroodjes uit de

magnetron. Het is heel lastig
om uit de foto’s op te maken
welke studie deze student
doet. Hij heeft in ieder geval
goed geshopt bij IKEA, maar
ja, welke student niet? Als
hobby doet deze jongen vast
aan trampolinespringen,
denkt Jeroen vanwege het
grote bed. Zijn laptop is zijn
belangrijkste bezit; het is
het enige wat ontbreekt op
de foto. De bewoner van deze
kamer is een gemakkelijk
persoon met niet te veel
zorgen. Jeroen merkt op dat
het eigenlijk een best opge ruimde kamer is, maar dat is
ook niet moeilijk als er niet
zoveel in staat.
“Deze kamer is zeker van een

jongen”, zo begint Jesper,
“want de kamer is minima listisch maar toch efficiënt
ingericht.” Vanwege de
strakke uitstraling zou deze
student zomaar Bouwkunde
of Industrial Design kunnen
studeren, maar door het
gebrek aan kleine details en
een overdaad aan efficiëntie
denkt hij toch Technische
Bedrijfskunde. Hij studeert
in ieder geval nog niet zo
lang aan de TU/e, want de
kamer is behoorlijk leeg en
hij heeft z’n laptopstandaard
nog; typisch iets wat je
meteen kwijtraakt.
Waarschijnlijk heeft hij altijd
zijn laptop bij zich, want die
staat niet in zijn kamer.

Bovendien heeft negentig
procent van de TU/e-studen ten altijd zijn/haar laptop bij
zich. Deze jongen is lid van
een studentengezelligheids vereniging, want het ziet er
niet naar uit dat hij veel op
zijn kamer zit. Daarnaast
bewaakt hij ogenschijnlijk
het ‘verenigings-kookstel’,
maar Jesper denkt dat er
ergens in zijn huis nog wel
een gewone keuken is. Hij
moet natuurlijk altijd het
‘verenigings-kookstel’ in
huis hebben wanneer er niet
op gekookt wordt, anders
wordt die gebrast!

Wat geloof jij?
Van levensbelang, belang rijk! Aangezien dit niet op
de Mediamarkt- of Hemafolder staat, wordt mijn
aandacht al gauw door één
folder tussen het reclame materiaal getrokken:
‘Evolutie of Schepping,
Wat geloof jij?’ Het is het
jaar van Darwin en dit kan
de christelijke gemeen schap niet aan zich voorbij
laten gaan zonder een
steentje bij te dragen aan
de discussie. Een wel heel
letterlijk steentje. Eén van
de argumenten tegen
evolutie? Stenen corro deren door de tijd, dan is
het toch niet logisch dat
uit ééncelligen de mens is
geëvolueerd? Juist ja…
Zoals Louis het zou
zeggen: Ben ik nou zo
slim? Of zijn zij nou zo
dom?
Toch maar even verder
lezen. Een pluspunt is snel
gevonden: de folder leest
lekker weg. Ik word niet
vermoeid met bewijzen
voor gelegde verbanden.
En de aan de lezer gestel de vragen zijn lekker sug gestief, lang nadenken is
dus niet vereist. Na de
zevende en laatste pagina
ben ik toch enigszins
teleurgesteld.
Argumenten tegen de
evolutietheorie: over vloedig, argumenten voor
de scheppingsleer: vrijwel
afwezig. Hans Teeuwens
argument ‘Het staat
geschreven’ gaat blijkbaar
niet op voor het
scheppingsverhaal
in deze folder.
Uitgaan van je eigen
kracht en niet van de
zwakte van anderen, is
iets wat blijkbaar nog
moet doordringen bij de
schrijvers van de folder.
De tekst ‘Jaargang 1 NR.1’
op de voorkant van de
folder geeft me echter de
hoop dat ze in de her kansing gaan. Mijn sug gestie? Sla een nieuwe
weg in, geen indoctrine rende verhalen en mis leidende argumentatie
meer door pseudoweten schappers. Omarm de
moderne tijd en laat geloof
evolueren. Om maar met
de laatste Cursor te
spreken: ‘Als er al een god
is, zou hij een systeem als
evolutie bedenken’. Of dit
alles ook echt gaat gebeu ren? Ik hoop het, maar ik
geloof het niet.
Pieter Mooren is student
Technische Bedrijfskunde
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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 (die luie
Windows-lovers daargelaten). Cursor spoort
iedere week een desktop op en maakt ’n
praatje met de gebruiker.
Wie:

Tess Speelpenning / 22 / eerstejaars
master HTI
Wanneer: sinds eind februari
Wat:
zelfgemaakte foto
Waarom: “Dit is mijn kat, eigenlijk de kat van
mijn vriend Bart, en hij heet TomTom. Ik heb hem
aan hem gegeven en hij is nu een half jaar oud. Ik
kom eraan via de Stichting Red Cat, die zwangere
moederpoezen of zorgbehoevende kittens opvangt.
Tomtom is bijvoorbeeld in een bos in Veldhoven
gevonden en was heel angstig in het begin doch
ook nieuwsgierig. Hier ligt hij op schoot bij Bart,
aanhankelijk dat-ie is. Als je een foto van hem
maakt, gaat altijd dat pootje naar voren om te
spelen met het touwtje van de camera. Hij heeft nu
een vriendinnetje met wie hij op duivenjacht gaat
bij de buren. Ik heb niet
veel met dieren, maar
wel met poezen. Ik haat
honden, met paarden
heb ik ook niets, maar
koeien zijn wel aardig.
Weet je, ik heb gewoon
een nieuwe liefde in
mijn leven.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
Heeft schilderkunst iets met wiskunde
te maken? Het makkelijkste antwoord
is: ‘Ja, want alles heeft met wiskunde te
maken’. Het iets minder makkelijke
antwoord is ook ja, want schilders
waren geïnteresseerd in de ‘gulden
snede’. Dat leerden we vroeger op
school: twee lijnstukken met lengten a
en b, met a groter dan b, bijvoorbeeld
hoogte en breedte (of breedte en
hoogte) van een schilderij, verhouden
zich volgens de gulden snede, als a / b =
(a + b) / a. Menigeen zal kunnen bevestigen, dat in deze verhouding het getal
wortel 5, en dus de wiskunde, een rol
speelt.
Mijn eerste ervaring met de combinatie

wiskunde en kunst betreft het uiterlijk
van een wiskundeboek. Op de losse
omslag, ‘jacket’, van dat boek stond een
afbeelding van een intrigerend
schilderij. Het bleek een werk te zijn
van Jackson Pollock, een zogenaamde
‘drip painting’, gemaakt door verf te
druppelen of te gieten op een horizontaal doek. Pollock werd wel ‘Jack the
Dripper’ genoemd, een variatie op ‘Jack
the Ripper’, een bekende massamoordenaar. Mensen die dachten dat ze ook
wel zo’n druipschilderij konden maken,
kwamen bedrogen uit, want het bleek
mogelijk om met fractaltechnieken
echte Pollocks van valse te onderscheiden: echte Pollocks hadden
‘fractale dimensie’ van ongeveer 15 ik leg niet uit wat dat is.

Een tweede voorbeeld van wiskundig ingrijpen in de kunst betreft een bekende
ets van Maurits Escher, ‘De prentententoonstelling’, waarop een jongen
zichzelf op een prent ziet staan. De
tekening heeft een spiraalstructuur,
waarbij de afbeelding zichzelf schijnt te
herhalen, maar er zit een onduidelijke
vlek in het midden; alsof de kunstenaar
niet wist hoe het verder moest. Het gat
is opgevuld door de Nederlandse wiskundige Hendrik Lenstra (Leiden en
Berkeley) en zijn groep. Door te analyseren hoe de spiraal zich naar buiten
toe ontwikkelt, konden zij de spiraal
terug berekenen. Met behulp van deze
berekening kon de lacune op het
schilderij worden gevuld. U kunt een
en ander op het internet terugvinden.

Op een van Eschers mooiste etsen staat
een prachtige dodecaëder (regelmatig
twaalfvlak). Ik weet niet of hij dat heeft
geconstrueerd of van een voorbeeld nagetekend. Naast het twaalfvlak liggen,
zeer herkenbaar, een doosje Zwaluw lucifers en een pakje Job vloeitjes. Voor de
constructie van vijfhoeken zoals op de
dodecaëder is weer de gulden snede
nodig.
Verwant aan de dodecaëder zijn de
icosaëder (regelmatig twintigvlak) en de
moderne voetbal, die is opgebouwd uit
twintig zeshoeken en twaalf vijfhoeken;
hij ontstaat door van een twintigvlak de
hoeken af te snijden.

