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TU/e snoeit in aan-
bod taalcursussen
Studenten en medewerkers die
een cursus Spaans, Frans of
Duits willen volgen, vissen
vanaf komend collegejaar op
de campus achter het net. Het
Centrum voor Communicatie,
Taal en Techniek (CTT) van de
TU/e moet zich nadrukkelijk
gaan richten op Engels, Neder-
lands en interculturele commu-
nicatie, heeft het College van
Bestuur besloten. Het CTT is
verbolgen over dit besluit.

Het CTT wordt per 1 september
onder het Onderwijs en
Studenten Service Centrum
(STU) van de universiteit
geplaatst. Volgens CvB-lid mr. Jo
van Ham een logische zet omdat
binnen het STU al meer voor met
name studenten wordt georga-
niseerd.
Ook de focus op Engels,
Nederlands en interculturele
communicatie ligt volgens hem
voor de hand. “Voor de TU/e zijn
díe zaken in het kader van inter-
nationalisering belangrijk.
Andere taalcursussen vinden we
niet tot het pakket van de univer-
siteit behoren; die kunnen
studenten en medewerkers ook
aan andere instituten volgen.”
De overgang van het CTT naar
STU heeft geen directe personele
gevolgen. Wel moet volgens Van
Ham worden gekeken naar
andere werkzaamheden voor
bijvoorbeeld de medewerkers die
nu nog cursussen als Frans en
Russisch geven. 
Volgens het bestuurslid is er
geen sprake van een reorgani-
satie of financiële bezuiniging.
Wel moet het instituut binnen
een jaar niet meer met centrale
middelen, maar uitsluitend nog
vanuit de faculteiten worden ge-
financierd. Volgens Van Ham
gebeurt dit voor een groot deel al,

bijvoorbeeld via ECTS-punten
voor studenten die een cursus bij
het CTT hebben gevolgd,
waarvoor de faculteit de rekening
krijgt. 

Verbolgen
Bij het CTT wordt verbolgen
gereageerd op het CvB-besluit,
volgens hoofd drs. Monique
Bouman gebaseerd op “een
notitie waar de honden geen
brood van lusten”, bijvoorbeeld
omdat de cursusstatistieken uit
2007 zouden zijn afgezet tegen
de huidige personele bezetting.
In 2007, het jaar waarop het
besluit volgens Bouman vooral is
gestoeld, namen 1.675 mensen
deel aan cursussen van het CTT.
Bouman zegt dat het de CTT-
medewerkers niet uitmaakt bij
welke afdeling ze horen, “zolang
we ons werk maar goed kunnen
doen. In onze ogen zijn we prima
bezig.” Dat het centrum zich
vanaf komend collegejaar alleen
nog mag richten op Engels,
Nederlands en interculturele
communicatie, vindt ze onbegrij-
pelijk. Vooral de cursus Spaans is
met jaarlijks zo’n honderddertig
studenten erg populair, 
benadrukt Bouman. Andere
talen, zoals Frans, Russisch,
Duits en Italiaans werden
volgens haar gegeven bij vol-
doende deelnemers: “Daar
hebben we ons altijd netjes aan-
gepast aan de markt.”
Bouman zegt zich overigens
prima te kunnen vinden in het
collegebesluit om het centrum
over ongeveer een jaar aan een
eerste kwaliteitstoets van externe
‘peers’ te onderwerpen. “We zijn
altijd prima beoordeeld, hebben
altijd een kloppende begroting
gemaakt. We hebben niets te
verbergen.”/.
Zie ook ‘En ik vind’ op pagina 4.

3TU: “Eén miljoen elektrische auto’s in 2020”
Er moeten in 2020 één miljoen
elektrische auto’s rijden in
Nederland. De drie TU’s en de
Stichting Natuur en Milieu
hebben dinsdag 31 maart op de
AutoRAI een ambitieus actie-
plan gepresenteerd met dit
doel. Het plan is gebaseerd op
het duurzame 3TU-autoconcept
c,mm,n.

Er moeten nog veel hobbels
worden overwonnen om te berei-
ken dat de elektrische auto een
levensvatbare keuze wordt voor
de normale consument, zegt
dr.ir. Theo Hofman van de TU/e-
faculteit Werktuigbouwkunde.
Denk aan de infrastructuur 

-oplaadpunten, netcapaciteit-, de
productie van elektriciteit, de
ontwikkeling van accu’s, en de rol
van de consument en overheid en
de nieuwe kennis die nodig is bij
garages en wegenwacht. 
Het Actieplan Elektrisch Rijden
wil het integraal aanpakken.
Hofman: “Het probleem met
elektrische auto’s is vooral de
‘range’; je kunt er niet ver genoeg
mee rijden. En je kunt nog
nergens tanken. Een ander
probleem: elektrische auto’s zijn
nog heel erg duur. De vraag is:
hoe ga je dit allemaal tackelen?”
Het plan benoemt daartoe twaalf
actielijnen, en wijst meteen de
partijen aan die dit zouden

moeten oppakken. Zo zouden er
grootschalige experimenteerpro-
gramma’s moeten komen. Een
andere wens: lange-termijn
zekerheid over belastingen en
regelgeving, en het stimuleren
van proefprojecten en deelname
in financiële risico’s. “De
overheid zou de eerste grote klant
kunnen zijn”, vertelt Hofman.
“Dat brengt de vraag op gang, en
de industriële ontwikkeling. En
de overheid zou het elektrische
laden kunnen faciliteren.” 

C,mm,n
Een basiselement in het plan is
de zogeheten c,mm,n. Dit is een
autoconcept waaraan de drie

technische universiteiten al
langer samenwerken, met als
doel te komen tot een schone,
slimme en vooral duurzame
auto. De TU/e werkt aan de ont-
wikkeling van de aandrijflijn,
ofwel de motor en de accu’s.
Er is al brede steun voor dit
masterplan: ook de gemeente
Amsterdam, ANWB, Athlon Car
Lease, Eneco, Prorail en
Rabobank zijn erbij betrokken. 
Een miljoen elektrische auto’s op
de weg binnen elf jaar. Dat is zeer
ambitieus, beaamt TU/e-onder-
zoeker Hofman. “Het is inder-
daad de vraag of het realistisch is.
Maar het gaat er niet om of het
doel 250.000 of een miljoen

auto’s is. Je moet de lat hoog
leggen.” Bovendien, geeft hij aan,
het is geen uitgewerkt concreet
plan, maar vooral een document
met als doel de discussie aan te
zwengelen, om het onderwerp op
de agenda te zetten./.
Gratis kaarten 
voor de AutoRAI
Cursor geeft tien vrijkaarten voor
de AutoRAI weg! Wie het eerst
komt, het eerst maalt. Spoed je
dus naar de Cursorredactie
(Traverse 1.32) en wie weet heb jij
een vrijkaart te pakken. De
kaarten zijn tot en met 11 april
geldig.

Relaxen met nieuwerwetse rozenkrans
EEvveenn  eeffffiicciiëënntt  ttoott  rruusstt  kkoommeenn  vvllaakk  vvoooorr  eeeenn  bbeellaannggrriijjkkee

pprreesseennttaattiiee,,  ooff  eeeenn  mmoommeenntt  vvaann  ssppiirriittuueellee  oovveerr--

ppeeiinnzziinngg  ssaammeenn  mmeett  aannddeerreenn::  eeeerrsstteejjaaaarrss  IInndduussttrriiaall

DDeessiiggnn  bbooggeenn  zziicchh  oovveerr  mmooddeerrnnee  vvaarriiaanntteenn  vvaann  ddee

mmaallaa,,  eeeenn  bbooeeddddhhiissttiisscchhee  ggeebbeeddeennkkeettttiinngg..

BBooeeddddhhiisstteenn  ggeebbrruuiikkeenn  mmaallaa’’ss  aall  eeeeuuwweennllaanngg  aallss

hhuullppmmiiddddeell  bbiijj  mmeeddiittaattiieess..  OOookk  aannddeerree  rreelliiggiieess

kkeennnneenn  ddeerrggeelliijjkkee  ggeebbeeddssssnnooeerreenn,,  zzooaallss  ddee  kkaatthhoo--

lliieekkee  rroozzeennkkrraannss..  DDee  mmaallaa  tteelltt  110088  kkrraaaallttjjeess,,  ddiiee  

oonnddeerr  mmeeeerr  vveerrlleeddeenn,,  hheeddeenn  eenn  ttooeekkoommsstt  ssyymmbboo--

lliisseerreenn,,  ddiiee  ddee  ggeebbrruuiikkeerr  éééénn  vvoooorr  éééénn  ddoooorr  zziijjnn

vviinnggeerrss  llaaaatt  gglliijjddeenn  tteerrwwiijjll  hhiijj  bbiijj  eellkk  kkrraaaallttjjee  eeeenn

mmaannttrraa  uuiittsspprreeeekktt..  

DDee  eeeerrsstteejjaaaarrss  kkrreeggeenn  ddee  ooppddrraacchhtt  eeeenn  mmooddeerrnnee

vvaarriiaanntt  vvaann  ddee  kkeettttiinngg  ttee  oonnttwwiikkkkeelleenn..  BBeesstt  eeeenn  uuiitt--

ddaaggiinngg,,  aalldduuss  ssttuuddeennttee  JJaammiiee  SScchhoouurreenn,,  nniieett  iinn  ddee

llaaaattssttee  ppllaaaattss  oommddaatt  mmaallaa’’ss  aall  eeeeuuwweennllaanngg  ddoooorr

zzoovveeeell  mmeennsseenn  wwoorrddeenn  ggeebbrruuiikktt::  ““HHeett  ddeessiiggnn  iiss  dduuss

bblliijjkkbbaaaarr  pprriimmaa..””  TToocchh  kkwwaammeenn  ddee  ddrriiee  pprroojjeecctt--

ggrrooeeppeenn  iinn  zzeevveenn  wweekkeenn  ttoott  ddrriiee  nniieeuuwwee,,  uuiitteeeenn--

llooppeennddee  pprroodduucctteenn..  EEéénn  ggrrooeepp  oonnttwwiieerrpp  eeeenn  mmooddeerrnnee

mmaallaa  ddiiee  wweerrkknneemmeerrss  ’’ss  oocchhtteennddss  hheellpptt  oomm  rruussttiigg  oopp

ttee  ssttaarrtteenn,,  tteerrwwiijjll  zzee  oopp  ddee  ccoommppuutteerr  hhuunn  vvaaaakk  vvaassttee

rriijjttjjee  wweebbssiitteess  bbeezzooeekkeenn  ((ffoottoo  lliinnkkssoonnddeerr))..  DDee  ttwweeeeddee

ggrrooeepp  rreekkeennddee  aaff  mmeett  hheett  ddoooorrggaaaannss  iinnddiivviidduueellee

ggeebbrruuiikk  vvaann  ddee  mmaallaa;;  ddee  ssttuuddeenntteenn  oonnttwwiieerrppeenn  eeeenn

ssaammeennsstteelllliinngg  vvaann  oobbjjeecctteenn  ddiiee  ggeelluuiidd  mmaakkeenn  aallss  eerr

iieemmaanndd  oopp  ggaaaatt  zziitttteenn..  IInn  hheett  mmiiddddeenn  lliicchhtt  hhiieerrddoooorr  

eeeenn  ppaaaall  oopp,,  sstteeeeddss  vveerrddeerr  nnaaaarrmmaattee  mmeeeerr  mmeennsseenn  ddee

oobbjjeecctteenn  eerroommhheeeenn  ggeebbrruuiikkeenn  ((ffoottoo  rreecchhttss))..

SScchhoouurreennss  ggrrooeepp  rriicchhttttee  zziicchh  oopp  ddrruukkbbeezzeettttee  zzaakkeenn--

lliieeddeenn,,  ddiiee    ddoooorrggaaaannss  ggeeeenn  ttiijjdd  hheebbbbeenn  vvoooorr  eeeenn

iinntteennssee  yyooggaasseessssiiee  ooff  ddiieeppee  mmeeddiittaattiiee..  HHeett  tteeaamm

bbeeddaacchhtt  eeeenn  kklleeiinn  aappppaarraaaattjjee  ddaatt  jjee  aallss  hheett  wwaarree  kkuunntt

vveerrssttooppppeenn  iinn  jjee  hhaanndd,,  wwaaaarr  eeeenn  rriinngg  mmeett  kkrraaaallttjjeess

ddoooorrhheeeenn  lloooopptt  ((ffoottoo  lliinnkkssbboovveenn))..  DDoooorr  ddee  kkrraaaallttjjeess

ddoooorr  jjee  vviinnggeerrss  ttee  llaatteenn  ggaaaann,,  vviibbrreeeerrtt  hheett  aappppaarraaaattjjee..

DDee  ttrriilllliinnggeenn  wwoorrddeenn  sstteeeeddss  zzaacchhtteerr  ((eenn  ssttooppppeenn  uuiitt--

eeiinnddeelliijjkk))::  ““DDaaaarrddoooorr  vvooeell  jjee  jjeezzeellff  aallss  hheett  wwaarree  wweegg--

zzaakkkkeenn  eenn  rruussttiiggeerr  wwoorrddeenn””,,  zzeeggtt  SScchhoouurreenn..  

DDee  mmooddeerrnnee  mmaallaa’’ss  zziijjnn  ttee  zziieenn  iinn  ddee  ttiijjddeelliijjkkee  mmeeddiittaa--

ttiieerruuiimmttee  oopp  ddee  vviieerrddee  vveerrddiieeppiinngg  vvaann  hheett  HHooooffdd--

ggeebboouuww  ((aaffddeelliinngg  ‘‘YYeellllooww’’))..  DDee  eexxppoossiittiiee  iiss  ddoonnddeerrddaagg

22  aapprriill  vvaann  1144..0000  ttoott  1166..0000  uuuurr  eenn  vvrriijjddaagg  33  aapprriill  vvaann

0099..0000  ttoott  1111..0000  uuuurr  ttee  zziieenn..

FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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De week van/Rik
Rik Hopmans studeert Technische

Wiskunde en is penningmeester van
ESAV Asterix.

MMaaaannddaagg:: Een beetje vermoeid van het
trainingsweekend van Asterix, ‘Met de
vrouwen op stap’, begint de week. Aan de
TU/e beginnen de voorbereidingen voor
de Dommelloop. We hebben misschien
niet genoeg vrijwilligers. Bij de sprint- en
springtraining in de zaal zijn er leden die
wel willen helpen. De training loopt
aardig. De laatste serie oefeningen gaat
zelfs nog beter wanneer de volleybalsters
binnenlopen.

DDiinnssddaagg:: Vandaag afgesproken met de rest
van het bestuur van Asterix wie wat doet
morgen tijdens de Dommelloop. ’s Avonds
komt de kascontrole bij me op bezoek om
de financiën te controleren. Ze zijn in
orde.

WWooeennssddaagg:: ’s Ochtends twee uur college,

daarna wat dingen voor de studiereis
gedaan. ’s Middags eerst de tent op-
gehaald, waarna ik naar het sportcentrum
ga voor startpistool en speldjes voor de
nummers. Het is op dat moment droog,
dus de tent wordt opgezet en we zetten het
parcours uit. Door het regenachtige weer
laten we de muziek schieten. Uiteindelijk
zijn er zo’n veertig deelnemers en genoeg
vrijwilligers voor tijd en parcours. Ik kleed
me snel om en doe mee aan de wedstrijd
van 3,2 kilometer. Na afloop alles op-
geruimd en iets te lang blijven hangen in
het sportcentrum.

DDoonnddeerrddaagg:: Samen met de secretaris alle
uitslagen verwerkt en een verslagje getypt.
Met een lekkere ananasvlaai naar de verga-
dering van de studiereis en ’s middags
college. ’s Avonds houd ik het na twee
uurtjes poolen in de stad voor gezien.

VVrriijjddaagg:: Tussen de colleges door kleding
en de deelnemersinformatie voor de 37ste

Batavierenrace
geregeld. GEWIS
doet dit jaar met
twee teams
mee. ’s Avonds
terug naar
mijn ouders in
Goes en
trainen op het
voetbalveld.

ZZaatteerrddaagg:: Druk bezig geweest met Asterix,
we hebben komende dinsdag ALV. Daarna
terug naar Eindhoven voor twee leuke
verjaardagfeestjes.

ZZoonnddaagg:: Met een uurtje minder slaap de
trein ingestapt voor een voetbalwedstrijd
in Bergen op Zoom. We staan laatste en
hebben de punten nodig. Vorig jaar
maakten we nog veel doelpunten; dit jaar
wil dat niet echt lukken. Een slechte wed-
strijd eindigt zoals we begonnen in 0-0. 
’s Avonds laat weer terug naar Eindhoven. 

Timmermans heeft er wel eens
nachten van wakker gelegen.
“Mijn grootste schrikbeeld was
altijd dat er honderdvijftig
studenten voor een dubbel
geboekte collegezaal staan.”
Dubbelboekingen hebben wel
eens plaatsgevonden, maar er
was altijd wel een oplossing.
Ook al betekende dat af en toe
heel wat puzzelwerk. “Het in-
roosteren was soms een hels
karwei. De spannendste tijd was
altijd de eerste week van sep-
tember. Die is bepalend. Dan

komen de eventuele miskleunen
eruit”, vertelt Timmermans.
Timmermans werkt sinds 1973
aan de TU/e. Eerst jaren als
administratief medewerker bij
de centrale studentenadmini-
stratie - de voorloper van het
huidige Onderwijs en Studenten
Service Centrum. In die tijd
heeft hij aan de TU/e zijn vrouw
Marlies leren kennen, die
destijds bij scheikunde werkte.
In 1996 kwam het beroep van
roostercoördinator bij toeval op
zijn pad. “Ik assisteerde bij het
opstellen van de roosters voor
het onderwijs. Dat kwam er 
feitelijk op neer dat ik het
tikwerk deed. Toen het hoofd
van de studentenadministratie
wegging, vroegen ze mij de in-
roostering op te pakken. Maar
eigenlijk wist ik er nog weinig
vanaf. In het begin was het veel
zelf uitzoeken. Ik voelde de druk
en besefte dat het een hele ver-
antwoording is.”
Met de jaren kwam de ervaring.

“Je leert steeds meer en komt
zekerder over. Het begint al met
hoe je de telefoon opneemt. Aan
mijn stem en intonatie merken
ze al of ‘er iets te halen valt’.”
Waarbij Timmermans de kant-
tekening maakt dat medewer-
kers zich in zijn ogen tegen-
woordig wat schappelijker
opstellen dan vroeger. “Het is
allemaal vrijer, minder formeel.
Dat werkt prettiger. Ik heb in
mijn werk goede contacten
kunnen opbouwen.”
In de begintijd werden hele
roosters op borden geschreven.
Digitalisering in het collegejaar
2000/2001 bood uitkomst. “Dat
vergemakkelijkte het één en
ander wel. Deadlines waren
beter te halen. Het proces is aan
de andere kant wel weer bemoei-
lijkt doordat er steeds meer acti-
viteiten buiten het onderwijs om
ingeroosterd moeten worden.
Dat zie je vooral de laatste jaren
toenemen.”
“Het is vaak een kwestie van

onderhandelen”, vertelt
Timmermans. “Soms waren er
wel drie of vier partijen bij
betrokken. Dan had bijvoorbeeld
een docent per se een notebook-
zaal nodig. Dan ging ik anderen
benaderen, net zolang tot ik
iemand had die wel in een
andere zaal wilde. Maar die had
vervolgens wel weer andere
eisen, zodat je weer verder
moest gaan met ruilen. Al met al
was het een heel gepuzzel. Je
stuit voortdurend op dezelfde
problemen. Wat dat betreft ben
ik wel blij dat ik ermee stop.”
Het beroep van roostercoördi-
nator betekende ook veel in de
vakanties werken. “Ik had nooit
vrij in de zomermaanden, ik
ging altijd in mei. Dat heb ik
overigens nooit vervelend
gevonden. Buiten het hoog-
seizoen weggaan is goedkoper
en het is dan minder druk.” Met
zijn vrouw heeft hij al heel wat
Europese landen gezien. Vorig
jaar ging hij met zijn zoon naar

New York. “Een heel bijzondere
ervaring was dat.” Een glimlach
verschijnt.
Nooit heeft Timmermans
overwogen om de TU/e te
verlaten. “Bij mijn generatie is
het nog gebruikelijk om jaren bij
dezelfde werkgever te blijven.
Het is hier bovendien goed
toeven. De mensen hebben aan
de TU/e weinig te klagen. Ik ben
niets tekort gekomen.” 
Timmermans ziet uit naar de
dagen die komen. “Ik heb geen
vastomlijnde plannen, maar ik
ben ervan overtuigd dat ik mijn
tijd goed weet te besteden. Ik ga
meer met mijn kinderen en
kleinkinderen doen. Mijn vrouw
en ik gaan graag op vakantie.
Misschien dat ik weer ga volley-
ballen. Ik lees veel. Het zal wel
even wennen zijn, maar ik zal
me zeker niet vervelen.”/.

Tekst: Judith van Gaal
Foto: Bart van Overbeeke

Voor roostercoördinator Wim
Timmermans (62) is het ergens

wel een opluchting. Hij hoeft
zich nu niet meer druk te

maken of collegezalen
overboekt zijn. “Al met al was

het een heel gepuzzel.”
Timmermans gaat na 36 jaar

TU/e met FPU.

“Inroosteren was soms een hels karwei”

Wim Timmermans
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Ach en Wee

Opleidingsdirecteur
Werktuigbouwkunde 
op non-actief
Opleidingsdirecteur 
dr. Annejet Meijler van Werk-
tuigbouwkunde is vorige week
op non-actief gesteld. Volgens
decaan prof.dr.ir. René de
Borst van de faculteit betreft
het “een gevoelige personele
kwestie” waarop hij niet nader
wil ingaan.

Meijler volgde in juni vorig jaar
dr.ir. Bram de Kraker op als oplei-
dingsdirecteur van Werktuig-
bouwkunde. De oud-directeur
Exacte Wetenschappen van NWO
gaf aan het curriculum van de
faculteit de komende jaren te

willen gaan aanscherpen. Op de
vraag of mogelijk verschillen in
zienswijzen op dit vlak ten
grondslag liggen aan de non-
actiefstelling, wil De Borst geen
antwoord geven. 
Ook op de vraag of de wegen
tussen de faculteit en haar oplei-
dingsdirecteur naar aanleiding
van de kwestie gaan scheiden,
reageert de decaan terug-
houdend: “Dat is allemaal nog
onderwerp van gesprek. We
proberen dit op een voor ieder zo
goed mogelijke wijze, met
respect voor alle betrokkenen, op
te lossen.”/.

Pensioenen bevroren, premie stijgt
Pensioenfonds ABP verhoogt
de premie. Bovendien worden
de pensioenuitkeringen vier
jaar lang bevroren. Minister
Wouter Bos van Financiën is er
niet blij mee, maar kan er niets
aan veranderen.

De crisis heeft erin gehakt bij
ABP, dat de pensioenen voor
werknemers van overheid en
onderwijs beheert. Om het
vermogen te herstellen, stijgen
de pensioenuitkeringen de
komende vier jaar niet met de
lonen mee. Ze worden bevroren
tot de ‘dekkingsgraad’ van het
fonds weer op orde is. ‘Dit heeft
gevolgen voor de uitkeringen aan
gepensioneerden’, schrijft het
ABP in een verklaring, ‘maar ook
voor de opgebouwde pensioen-
aanspraken van werknemers en
ex-deelnemers.’
Ook gaat de premie per 1 juli met

een procent omhoog en per 1
januari 2010 met nog twee
procent. Na vijf jaar kan het tarief
naar verwachting weer omlaag.
Voor de gemiddelde ABP-
deelnemer met een salaris van
35.000 à 40.000 euro per jaar
zou de premieverhoging maan-
delijks een tientje bedragen, zegt
een woordvoerder van ABP.
Netto komt dat neer op zes à
zeven euro. Werkgevers moeten
elke maand 23 euro extra premie
betalen.
Volgens minister Bos stonden de
werknemers achter de premie-
stijging, terwijl de werkgevers er
tegen waren. Het onafhankelijke
ABP-bestuur, waarin beide
partijen zijn vertegenwoordigd,
heeft de knoop doorgehakt. Bos
vertelde niet of hij het een goed
idee vindt om de pensioenuitke-
ringen voorlopig te bevriezen.
De verhoging geeft complicaties

op de begroting, gaf Bos tijdens
het vragenuurtje in de Tweede
Kamer toe. Maar dat kan volgens
hem ieder jaar gebeuren en heeft
weinig met de crisis te maken.
Het ligt aan het systeem waarmee
de overheid werkt.
Publieke werkgevers als hoge-
scholen en universiteiten die
pensioenpremies voor hun per-
soneel betalen, moeten af-
wachten hoeveel geld zij
daarvoor van de overheid krijgen.
De overheid baseert de ver-
goeding namelijk op de premies
in het bedrijfsleven: als private
werkgevers extra geld in pen-
sioenfondsen storten, trekt de
overheid ook extra geld uit, en
omgekeerd. Blijven de premies
in het bedrijfsleven gelijk, dan
zullen de hogescholen en univer-
siteiten het verschil met de ver-
hoogde ABP-premies uit eigen
zak moeten betalen. (HOP)/.

Onbezorgde kiezer op open dag

VViieerrddee--  eenn  vviijjffddeejjaaaarrss  vvwwoo’’eerrss  zziijjnn  nnaauuwweelliijjkkss  bbeezziigg

mmeett  ddee  kkrreeddiieettccrriissiiss  ooff  mmooggeelliijjkkee  oonnzzeekkeerrhheeiidd  oopp  ddee

ttooeekkoommssttiiggee  aarrbbeeiiddssmmaarrkktt..  DDaatt  iiss  ddee  eerrvvaarriinngg  vvaann

MMaarrjjaann  vvaann  GGaannzzeennwwiinnkkeell  vvaann  hheett  CCoommmmuunniiccaattiiee

EExxppeerrttiissee  CCeennttrruumm  vvaann  ddee  TTUU//ee,,  mmeeddeeoorrggaanniissaattoorr  vvaann

ddee  ooppeenn  ddaaggeenn  vvaann  vvoorriiggee  wweeeekk..

DDee  uunniivveerrssiitteeiitt  ssttaarrttttee  oopp  ddee  ooppeenn  ddaaggeenn  ddee  mmiinnii--

ccaammppaaggnnee  ‘‘TTeecchhnniieett  ooff  TTeecchhwwééll’’,,  oomm  ddee  gguunnssttiiggee

bbeerrooeeppssppeerrssppeeccttiieevveenn  vvoooorr  tteecchhnneeuutteenn,,  jjuuiisstt  nnaa  ddee

ccrriissiiss,,  oonnddeerr  ddee  aaaannddaacchhtt  ttee  bbrreennggeenn..  DDeezzee  aaccttiiee  iiss

vvoollggeennss  VVaann  GGaannzzeennwwiinnkkeell  ooookk  mmeeeerr  ggeerriicchhtt  oopp  ddee

eeiinnddeexxaammeennlleeeerrlliinnggeenn,,  ddiiee  aall  wwaatt  nnaaddrruukkkkeelliijjkkeerr  mmeett

hheett  bbeerrooeeppssppeerrssppeeccttiieeff  bbeezziigg  zziijjnn  eenn  oopp  hheett  ppuunntt

ssttaaaann  ddee  ssttuuddiieekkeeuuzzeekknnoooopp  ddoooorr  ttee  hhaakkkkeenn..

DDee  ooppeenn  ddaaggeenn  oopp  vvrriijjddaagg  2277  eenn  zzaatteerrddaagg  2288  mmaaaarrtt

wwaarreenn,,  mmeett  iinn  ttoottaaaall  zzoo’’nn  dduuiizzeenndd  bbeellaannggsstteelllleennddeenn,,

ggooeeddbbeezzoocchhtt,,  aalldduuss  VVaann  GGaannzzeennwwiinnkkeell..  WWeell  kkwwaammeenn

ddiitt  kkeeeerr  ooppvvaalllleenndd  vveeeell  oouuddeerrss  mmeeee  eenn  wweerrddeenn  zzeellffss

oouuddeerrss  zzóónnddeerr  kkiinnddeerreenn  ggeessppoott..  MMaaaarr  ooff  hhiieerraaaann

ssttiieekkeemmee  ccrriissiissttwwiijjffeell  tteenn  ggrroonnddssllaagg  lliiggtt,,  wweeeett  ddee  CCEECC--

mmeeddeewweerrkksstteerr  nniieett..  

DDee  rreeaaccttiieess  oopp  ddee  ooppeenn  ddaaggeenn  wwaarreenn  eerrgg  ppoossiittiieeff,,

aalldduuss  ddee  oorrggaanniissaattiiee,,  ooookk  iinn  vveerrggeelliijjkkiinngg  mmeett  ddee  vvoooorr--

lliicchhttiinnggssddaaggeenn  vvaann  ddee  DDeellffttssee  uunniivveerrssiitteeiitt  eeeenn  wweeeekk

eeeerrddeerr..  ““VVeeeell  mmeennsseenn  vvoonnddeenn  hheett  hhiieerr  vveeeell  ppeerrssoooonn--

lliijjkkeerr  eenn  bbeetteerr  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd..””

BBeezzooeekkeerrss  kkoonnddeenn  oopp  ddee  ooppeenn  ddaaggeenn  kkeennnniissmmaakkeenn

mmeett  ddee  TTUU//ee--oopplleeiiddiinnggeenn,,  aalllleerrlleeii  aannddeerree  ffaacceetttteenn  vvaann

ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  eenn  mmeett  hheett  ssttuuddeerreenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn..

NNaaaasstt  ddee  mmeeeerr  iinnhhoouuddeelliijjkkee  aaccttiivviitteeiitteenn  kkoonnddeenn  sscchhoo--

lliieerreenn  oonnddeerr  mmeeeerr  oopp  eeeenn  dduubbbbeellddeekkkkeerrbbuuss  sspprriinnggeenn

vvoooorr  eeeenn  ssttaaddssrroonnddrriitt  eenn  eeeenn  rroonnddjjee  oovveerr  ddee  ccaammppuuss

mmaakkeenn  iinn  eeeenn  ttuukkttuukk..  

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Nog geen schot in 1000-banenplan TU/e
Het 1000-banenplan dat de
TU/e medio februari lanceerde
om duizend kenniswerkers tij-
delijk op te vangen, werd wel-
willend ontvangen, maar heeft
van de kant van de overheid
nog geen concrete toezeg-
gingen opgeleverd.

Vorige week maakte het kabinet
bekend dat men voor de tijdelijke
opvang van kenniswerkers 280
miljoen euro beschikbaar wil
stellen. De KNAW, NWO en

VSNU lieten weten zeer
verheugd te zijn over deze
maatregel. Volgens Wim Bens,
directeur van het TU/e
Innovation Lab, wordt er op dit
moment door SenterNovem, een
agentschap van Economische
Zaken, een regeling uitgewerkt.
Maar de precieze structuur
daarvan is nog absoluut niet
bekend, aldus Bens. Volgens
hem klopt ook het eerderge-
noemde bedrag van 280 miljoen
niet meer. Een groot deel daarvan

zou al een andere bestemming
gekregen hebben. Bens verwacht
dat een regeling pas begin mei
naar buiten komt. “Wij proberen
op dit moment vanuit de TU/e
samen met TNO en Brainport
(die vergelijkbare plannen
hebben ingediend, red.) een
werkgroep samen te stellen die
met SenterNovem aan de slag
gaat”, vertelt Bens. “Maar dat is
nog niet gelukt.”/.

Inbreker aangehouden
Een Poolse man is woensdagochtend 1 april aangehouden door de
politie, nadat hij ingebroken had in W-laag. Rond vijf uur ‘s ochtends
kreeg de beveiliging van de TU/e de melding dat er een nooddeur open
was van de motorcel, een deel van W-laag. De beveiligers troffen de in-
breker binnen aan, die beweerde student te zijn. De man bleek al eens
eerder te zijn opgepakt voor diefstal op de campus.

Terreinverbod
Een 42-jarige oud-student heeft een terreinverbod gekregen voor de
TU/e-campus. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is de
laatste weken herhaaldelijk uit bibliotheken verwijderd omdat hij daar
overlast veroorzaakte. Hij verplaatste onder meer meubilair, legde
voeten op tafel en was grof tegen het biebpersoneel. Het terreinverbod
geldt voor een jaar.

Laptop gestolen
Op vloer vier van gebouw Helix is vorige week donderdag een laptop
gestolen. De eigenaar, een studente, had de laptop tussen 14.00 uur en
14.30 uur onbeheerd achtergelaten in een niet-afgesloten kamer. Wel
zat de computer vast aan een stalen kabel; deze was doorgeknipt. 

In het kort
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UK - Rijksuniversiteit Groningen

Groningen bouwt voor studenten
OOpp  vviieerr  ppllaaaattsseenn  iinn  GGrroonniinnggeenn  vveerrrriijjzzeenn  ddee  kkoommeennddee  66  jjaaaarr

44..550000  nniieeuuwwee  ‘‘zzeellffssttaannddiiggee  wwoooonneeeennhheeddeenn  mmeett  hhooggee

kkwwaalliitteeiitt’’,,  vvoooorr  ssttuuddeenntteenn  eenn  jjoonnggeerreenn..  HHiieerrmmeeee  kkiieesstt  ddee

ggeemmeeeennttee  vvoooorr  ccoonncceennttrraattiiee  vvaann  ssttuuddeenntteennhhuuiissvveessttiinngg..  DDee

nnoogg  rruuwwee  ppllaannnneenn  mmooeetteenn  vvoooorr  ddee  zzoommeerr  uuiittggeewweerrkktt  zziijjnn..

DDiirreecctteeuurr  YYvvoonnnnee  GGeeeerrddiinnkk  vvaann  wwoonniinnggbboouuwwvveerreenniiggiinngg

LLeeFFiieerr  nnooeemmtt  hheett  ppllaann  nnooooddzzaakkeelliijjkk..  ““DDee  hhuuiiddiiggee  wwoonniinngg--

vvoooorrrraaaadd  zziitt  aaaann  ddee  ggrreennss  eenn  aallss  wwee  ggeebboouuwwttjjee  vvoooorr

ggeebboouuwwttjjee  bbiijjbboouuwweenn,,  hhoouuddeenn  wwee  ddee  vvrraaaagg  nniieett  bbiijj..””

SStteepphhaann  AAnntthhuummaa,,  ffrraaccttiieevvoooorrzziitttteerr  vvaann  SSttuuddeenntt  &&  SSttaadd,,  

iiss  bblliijj  mmeett  ddee  ppllaannnneenn,,  mmaaaarr  zzeess  jjaaaarr  lliijjkktt  hheemm  ttee  ooppttii--

mmiissttiisscchh..  ““OOmmwwoonneennddeenn  kkuunnnneenn  hheett  pprroocceess  nnoogg  jjaarreenn

vveerrttrraaggeenn..””  VVoooorraall  ddee  llooccaattiiee  EEeennddrraacchhttsskkaaddee  lliiggtt  ddiicchhtt  

bbiijj  eeeenn  wwoooonnwwiijjkk..  HHeett  ppllaann  hheeeefftt  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  ooookk  eeeenn

nnaaddeelliigg  ggeevvoollgg  vvoooorr  ssttuuddeenntteenn::  wweetthhoouuddeerr  FFrraannkk  ddee  VVrriieess

oovveerrwweeeeggtt  nnuu  aall  oomm  ddee  nnoorrmm  vvaann  vviijjffttiieenn  pprroocceenntt  ssttuuddeenn--

tteennppaannddeenn  ppeerr  ssttrraaaatt  nnaaaarr  bbeenneeddeenn  bbiijj  ttee  sstteelllleenn..

Univers - Universiteit van Tilburg

Computers als gelovigen
KKuunnnneenn  ccoommppuutteerrss  ggeelloovveenn??  JJaaaapp  vvaann  ddeenn  HHeerriikk  sslluuiitt  hheett

nniieett  uuiitt..  DDee  hhoooogglleerraaaarr  IInnffoorrmmaattiiccaa  vveerrwwaacchhtt  ddaatt  eerr  rroonndd

22001155  vvoollwwaaaarrddiigg  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  oonnddeerrzzooeekk  kkaann  zziijjnn

nnaaaarr  rreelliiggiieeuuzzee  oovveerrttuuiiggiinnggeenn  bbiijj  ccoommppuutteerrss..  EEeenn  oonnddeerr--

zzooeekkssaaaannvvrraaaagg  bbiijj  ssuubbssiiddiieeggeevveerr  NNWWOO  zzoouu  tteeggeenn  ddiiee  ttiijjdd

‘‘zzeekkeerr  sseerriieeuuss  ggeennoommeenn  wwoorrddeenn’’..  DDiitt  zzeeii  hhiijj  aaffggeellooppeenn

vvrriijjddaagg  ttiijjddeennss  zziijjnn  iinnaauugguurraattiiee  aaaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann

TTiillbbuurrgg..  ““IInnddiieenn  mmooggeelliijjkk  zzoouu  iikk  zzoo’’nn  oonnddeerrzzooeekk  ggrraaaagg  zzeellff

ddooeenn,,  mmaaaarr  iikk  bbeenn  tteeggeenn  ddiiee  ttiijjdd  wweell  aall  6677””,,  zzeeggtt  VVaann  ddeenn

HHeerriikk..  OOnnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  ddee  vvrraaaagg  ooff  ccoommppuutteerrss  ooooiitt  iinn  ssttaaaatt

zzuulllleenn  zziijjnn  oomm  ttee  ggeelloovveenn,,  ppaasstt  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  pprriimmaa  bbiinnnneenn

hheett  nniieeuuwwee  TTiillbbuurrgg  cceennttrree  ffoorr  CCrreeaattiivvee  CCoommppuuttiinngg  ((TTiiCCCC))

vvaann  GGeeeesstteesswweetteennsscchhaappppeenn..  ““WWee  kkuunnnneenn  ssaammeennwweerrkkeenn

mmeett  ddee  ccoolllleeggaa’’ss  vvaann  tthheeoollooggiiee..””  VVaann  ddeenn  HHeerriikk  vveerrwwaacchhtt

ddaatt  ccoommppuutteerrss  rroonndd  22008800  eetthhiisscchhee  eenn  mmoorreellee  ddiilleemmmmaa’’ss

kkuunnnneenn  aaffwweeggeenn,,  eenn  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  kkuunnnneenn  rreecchhttsspprreekkeenn..

HHeerrmmaann  BBeecckk,,  hhoooogglleerraaaarr  GGooddssddiieennssttwweetteennsscchhaapp,,  tteekkeenntt

aaaann  ddaatt  hheett  ddaann  wweell  ddee  mmeennss  iiss  ddiiee  ddee  ccoommppuutteerr  mmooeett

pprrooggrraammmmeerreenn  oomm  ttee  ggeelloovveenn..

Folia - Universiteit van Amsterdam

Geschiedenis der leernichten
DDee  AAmmsstteerrddaammssee  ssttuuddeenntt  ssccaannddiinnaavviissttiieekk  PPiieetteerr  CCllaaeeyyss

((2277))  iiss  ssiinnddss  kkoorrtt  bbeezziigg  mmeett  hheett  ssaammeennsstteelllleenn  vvaann  eeeenn

oovveerrzziicchhtt  vvaann  ddee  ggeesscchhiieeddeenniiss  vvaann  AAmmsstteerrddaammssee  lleeeerr--

nniicchhtteenn..  OOpp  1188  mmaaaarrtt  hhiieelldd  hhiijj  --ggeekklleeeedd  iinn  eeeenn  zzwwaarrttlleerreenn

bbrrooeekk,,  eeeenn  zzwwaarrttlleerreenn  ssttrrooppddaass,,  eeeenn  lleerreenn  jjaassjjee  eenn  oopp  hhooggee

zzwwaarrttee  lleerreenn  llaaaarrzzeenn--  iinn  hheett  OOoosstt--IInnddiisscchh  HHuuiiss  eeeenn  lleezziinngg

oovveerr  zziijjnn  eeeerrssttee  bbeevviinnddiinnggeenn..  ““IIkk  wwiillddee  aaaannvvaannkkeelliijjkk  eeeenn

lleeeerrffiillmm  mmaakkeenn  eenn  ddaaaarrvvoooorr  hhaadd  iikk  eeeenn  ssccrriipptt  nnooddiigg..  IIkk

ssttrruuiinnddee  aalllleerrhhaannddee  hhoommoobbooeekkhhaannddeellss  aaff,,  mmaaaarr  kkwwaamm

nniieettss  tteeggeenn  oovveerr  ddee  ggeesscchhiieeddeenniiss  vvaann  ddee  AAmmsstteerrddaammssee

lleeeerrnniicchhtteenn..  TTooeenn  ddaacchhtt  iikk::  ddaann  ggaa  iikk  ddiiee  ggeesscchhiieeddeenniiss  zzeellff

mmaaaarr  sscchhrriijjvveenn..  IIkk  hhoooorr  wweell  eeeennss  ddaatt  ddee  AAmmsstteerrddaammssee

lleeeerrsscceennee  ddoooodd  zzoouu  zziijjnn,,  mmaaaarr  ddaaaarr  hheebb  iikk  ttoott  nnuu  ttooee  nniieettss

vvaann  ggeemmeerrkktt..  IIeeddeerreeeenn  uuiitt  ddee  sscceennee  wwiill  mmee  hheellppeenn..””

IInnmmiiddddeellss  hheeeefftt  CCllaaeeyyss  eeeenn  ssiittee  ggeebboouuwwdd  wwaaaarroopp  ddee  lleeeerr--

ggeesscchhiieeddeenniiss  ssttuukkjjee  bbiijj  bbeeeettjjee  ttoott  ssttaanndd  kkoommtt..  BBeezzooeekkeerrss

vvaann  ddee  ssiittee  kkuunnnneenn  eerraaaann  bbiijjddrraaggeenn..  CCllaaeeyyss  iiss  uuiittggeennooddiiggdd

oomm  bbeeggiinn  aapprriill  ddee  LLeeaatthheerr  LLeeaaddeerrsshhiipp  CCoonnffeerreennccee  iinn

AAttllaannttaa  ttooee  ttee  sspprreekkeenn..

Resource - Wageningen Universiteit

Verwarming overal omlaag
DDee  uunniivveerrssiitteeiitt  vvaann  WWaaggeenniinnggeenn  llaaaatt  ddee  vveerrwwaarrmmiinngg  iinn  aallllee

ggeebboouuwweenn  11,,44  ggrraaddeenn  llaaggeerr  aaffsstteelllleenn..  DDiitt  oomm  tteeggeemmooeett  ttee

kkoommeenn  aaaann  ddee  wweennss  vvaann  ssttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss  oomm  ddee

oorrggaanniissaattiiee  dduuuurrzzaammeerr  ttee  llaatteenn  wwoorrddeenn..  DDee  tteemmppeerraattuuuurr

kkoommtt  ddaaaarrmmeeee  ssttaannddaaaarrdd  oopp  1188,,66  ggrraaddeenn..

““IInnsstteelllliinnggssbbrreeeedd  iiss  eerr  eeeenn  eenneerrggiieebbeessppaarriinngg  mmeeee  ttee  hhaalleenn

vvaann  ddeerrttiigg  pprroocceenntt””,,  vveerrtteelltt  dduuuurrzzaaaammhheeiiddssccooöörrddiinnaattoorr

AAnnnnee--MMaarriiee  WWiinnddtt..  ““IInn  ddee  wwiinntteerr  zzaall  hheett  llaassttiigg  zziijjnn,,  vvoooorraall

vvoooorr  vvrroouuwweenn  ddiiee  zziicchh  ggrraaaagg  eelleeggaanntt  kklleeddeenn..  MMaaaarr  aallss  jjee

wweerrkk  wwiill  mmaakkeenn  vvaann  dduuuurrzzaaaammhheeiidd,,  mmooeett  jjee  ddeezzee  kkeeuuzzee

dduurrvveenn  mmaakkeenn..””  OOmm  ddee  llaaggeerree  tteemmppeerraattuuuurr  bbeetteerr  ttee

kkuunnnneenn  ddoooorrssttaaaann,,  zziijjnn  ddee  uunniivveerrssiitteeiittsssswweeaatteerrss  ttiijjddeelliijjkk

aaffggeepprriijjssdd  vvaann  3355  nnaaaarr  2200  eeuurroo..

Prof.dr. Rint Sijbesma, hoogleraar supramoleculaire polymeerchemie

“In opspraak komen Bisphenol A in 
babyflessen verlaagt acceptatie sterk”
Philips-dochter Avent stopt in de Benelux met de
verkoop van babyflessen waarin de stof Bisphenol A is
verwerkt. De stof kwam in de VS in opspraak, omdat
deze schadelijk zou zijn voor de gezondheid van
kinderen. De Europese gezondheidsautoriteit deelt
deze angst echter niet. Wat is dit voor stof en is er
reden tot ongerustheid?

“De kwestie is wel vergelijkbaar met de inentingskwestie
van enkele weken geleden”, zegt prof.dr. Rint Sijbesma,
hoogleraar supramoleculaire polymeerchemie bij de
faculteit Scheikundige Technologie. “In beide gevallen is
het in opspraak komen voldoende om de acceptatie sterk
te verlagen. De autoriteiten kunnen daar weinig aan
doen.
Bisphenol A is een verbinding met twee benzeenringen
en twee alcoholgroepen. De stof wordt gebruikt als
bouwsteen in polymeren, met name in polycarbonaten,
en wordt ervan verdacht een hormoonachtige werking te
hebben. Als die stof in een plastic zit, hoort deze niet vrij
te komen. Maar als het Bisphenol A inderdaad een hor-
moonachtige werking heeft, zijn er bij heel lage concen-
traties al effecten mogelijk.
De stof kan vrijkomen door uitloging: deeltjes kunnen
onder invloed van een vloeistof uit het plastic worden
gespoeld. Met name als de vloeistof zuur is of vettig,
zoals bij melk het geval is. Bij een verhoogde tempe-
ratuur gaat het sneller.
Natuurlijk gaat het om de hoeveelheden van het mate-
riaal die vrijkomen. Als het deeltjes per miljard betreft, is
dat ontzettend weinig. Alleen hebben hormonen per

definitie al effect bij heel kleine concentraties.
Het is een afweging. Aan de ene kant moet je bij baby-
voedsel natuurlijk extra voorzichtig zijn, aan de andere
kant zijn er geen concrete aanwijzingen dat de stof in de
plastic flessen schade kan veroorzaken. Uit dierproeven
blijkt wel dat de stof schade kan veroorzaken bij dieren,
maar in mensen gedraagt de stof zich anders. Zowel de
Amerikaanse als de Europese voedingsautoriteiten zien
geen redenen om de stof te verbieden.
Polycarbonaat is doorzichtig en heel slagvast. Zonder
Bisphenol A is polycarbonaat niet te maken, je zult dus
naar een ander materiaal moeten uitwijken. Het is
echter moeilijk om een plastic te maken dat zowel door-
zichtig is, als net zo sterk als polycarbonaat.
Vermoedelijk kom je dan uit bij een minder doorzichtig
plastic.”/.

Tekst: Enith Vlooswijk.                                                                                                                                                                  Prof.dr. Rint Sijbesma.  Foto: Bart van Overbeeke

De
PF
heeft
vernomen
dat het
College van
Bestuur (CvB) voor-
nemens is het cur-
susaanbod van het
Centrum voor Taal
en Techniek (CTT)
in te krimpen. Bij
de toevoeging van
het CTT aan het STU zullen talen
als Duits, Frans en zelfs een
wereldtaal als Spaans verdwijnen
uit het cursusaanbod. De exacte
reden waarom het CTT bij het
STU moet worden onderge-
bracht, is momenteel bij ons nog
niet bekend, maar dat dit gepaard
moet gaan met een inkrimping
van het cursusaanbod is onbe-

grijpelijk!
Het CvB heeft aan-
gegeven dat ‘de
focus van het cur-
susaanbod dient te
liggen op Engels,
Nederlands en
interculturele

communicatie’. Op zich begrij-
pelijk, maar ‘focus’ is volgens
ons niet ‘beperken tot’, iets dat
het CvB wel van plan is. Daarmee
wordt er getornd aan een stukje
internationalisering en acade-
mische vorming van de studen-
ten. Het verbaast ons dan ook om
te horen dat het CvB, hetzelfde
CvB dat internationalisering en

academische vorming hoog in
het vaandel heeft staan, een
dergelijke maatregel heeft
genomen. Niet voor niets is er
een heel hoofdstuk aan ‘Interna-
tionalisering’ in de Bestuurlijke
Agenda van de TU/e opgenomen.
Ook heeft de TU/e criteria voor
academische bachelor- en
masteropleidingen opgesteld die
door een aantal universiteiten in
Nederland worden gehanteerd.
Als student zou je dan toch
verwachten dat er een gevarieerd
aanbod van (wereld)talen wordt
aangeboden. Onder de studenten
die met ons hebben gesproken
heerst ook verbazing hoe het CvB
tot zo’n besluit kon komen. De
PF vraagt zich af wat er nu moet
gebeuren met de studenten die
in het kader van hun stage of
buitenlands semester van plan

zijn een cursus Spaans, Duits of
Frans te volgen. Waar moeten ze
nu naartoe; de Universiteit van
Tilburg of die van Utrecht? Wij
weten dat deze instellingen geen
cursussen aanbieden die speciaal
gericht zijn op communiceren in
de technische sector. Een dure
particuliere instelling -waar je al
gauw vijfhonderd euro moet
betalen- zien wij ook niet als
oplossing. Kortom er is veel
onduidelijkheid over deze aan-
gekondigde veranderingen.
Het laatste woord hierover is nog
niet gezegd, maar wij zullen ons
inzetten voor het behoud van een
belangrijk en uniek stukje ‘inter-
nationalisering’ aan de TU/e!

Namens de fractie PF,
Nic van Kooten en 
Christopher Gits

En ik vind...

Yale wil Van Gogh houden
De universiteit van Yale is naar de rechter gestapt om een
beroemd schilderij van Vincent van Gogh in haar bezit te
houden. Het gaat om Het Nachtcafé uit 1888. De achter-
kleinzoon van een Russische industrieel claimt het
schilderij, meldt persbureau AP. De Sovjet-Unie zou het
van zijn overgrootvader hebben gestolen. Het kunstwerk
werd in 1918 ‘genationaliseerd’ en doorverkocht. Het
wisselde een paar keer van eigenaar voordat het in 1961 
aan Yale werd geschonken. Yale wil “ieder wolkje boven het
eigenaarschap van het schilderij” weghalen. (HOP)

Laptop gestolen
Op vloer zeven van het Hoofdgebouw is maandag 24 maart
een laptop van een student ontvreemd. Hij had er de hele
dag zitten werken, en had slechts eenmaal gedurende de
middag de ruimte verlaten. Bij het vertrek zag hij dat zijn
laptop verdwenen was.

Geslacht ree in container
In een vuilcontainer achter gebouw Vertigo is een geslacht
ree achtergelaten. Dit werd vorige week woensdag gemeld
bij de Bedrijfshulpverlening (BHV). De herkomst is on-
bekend. De BHV heeft erop aangedrongen om containers
‘s nachts af te sluiten om illegaal dumpen van afval te
voorkomen. 

Dijkgraaf voorzitter IAC
Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW, is samen met
zijn Chinese evenknie Lu Yongxiang voor vier jaar
benoemd tot voorzitter van het bestuur van de
InterAcademy Council (IAC), een organisatie die
wereldwijd de beste wetenschappers en ingenieurs
mobiliseert om internationale organisaties als de
Verenigde Naties en de Wereldbank te adviseren. 
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3TU-campagne moet daling 
studenten Elektrotechniek keren
De Elektrotechniekopleidingen
van de drie TU’s hebben sinds
een paar jaren te kampen met
een dalende instroom. Tijd om
de handen ineen te slaan en
een gezamenlijke campagne te
lanceren, vonden de communi-
catiemedewerkers en de
besturen van de opleidingen.
De campagne ‘Turn inside out’
is net gestart en moet de aan-
tallen omhoog krijgen.

Michelle Breemans, beleids- en
communicatiemedewerker bij
TU/e-faculteit Elektrotechniek:
“Veel scholieren denken bij
Elektrotechniek aan het werk van
een monteur. Zowel uit onder-
zoek van Twente als van Delft

onder middelbare scholieren
bleek dat de studie vrij onbekend
is. In 2005 was de instroom van
Elektrotechniek voor de drie
TU’s 142 studenten. We streven
ernaar om in 2010 circa drie-
honderd studenten te verwel-
komen. De vraag naar elektro-
technici is op het moment ruim
vijf keer zo groot als het aanbod.”
Voor het collegejaar 2008/2009
hadden zich 72 eerstejaars stu-
denten aan de TU/e ingeschreven
(peildatum 3 oktober 2008). Ter
vergelijking: in 2002 hadden
zich nog 137 studenten inge-
schreven. Tot 2004 kreeg de
opleiding nog meer dan honderd
aanmeldingen. Daarna zette de
daling in. 

De communicatiemedewerkers
van de verschillende faculteiten
staken vorig jaar de koppen bij
elkaar. Het resultaat is een geza-
menlijke campagne, waarvoor de
website www.turninsideout.nl in
het leven is geroepen. Daarop
wordt onder meer een ‘hip’ elek-
trotechnisch product -bijvoor-
beeld de Wii- doorgelicht. Ook
wordt er een lespakket voor mid-
delbare scholieren en docenten
samengesteld. “We hopen dat
scholieren nu beter zien wat het
vakgebied Elektrotechniek
precies inhoudt en dat we meer
aanmeldingen krijgen”, vertelt
Breemans./.

TU/e-teams derde 

in Urban Challenge
Twee teams van TU/e-stu-
denten zijn op een gedeelde
derde plaats geëindigd in de
Urban Challenge van Cordaid.
Opdracht van de wedstrijd,
waaraan de TU/e voor het eerst
deelnam, was het afvalmana-
gement in een krottenwijk in
Kaapstad te verbeteren.

De Urban Challenge is een
initiatief van de Nederlandse
ontwikkelingsorganisatie
Cordaid. Aan de wedstrijd
namen ruim vijftig studenten
van verschillende hogescholen,
universiteiten en opleidingen
deel, verdeeld over tien multi-
disciplinaire teams. Ook studen-
ten uit Zuid-Afrika waren, veelal
via de mail, betrokken. Eén van
de juryleden was dr.ir. Peter
Erkelens, docent aan de TU/e-
faculteit Bouwkunde.
Vanuit de TU/e deden elf stu-
denten mee, verdeeld over drie
teams. De twee groepen die een
gedeelde derde plek scoorden,
richtten zich op het opzetten van
een ‘environmental university’

en het recyclen van bouwafval
middenin een wijk, om mensen
hiermee op te leiden en arbeids-
plaatsen te creëren.
Volgens dr.ir. Annelies Balkema
van de TU/e-faculteit Industrial
Engineering & Innovation
Sciences, die de Urban
Challenge als vak heeft
gedoceerd binnen het certificaat-
programma Technolgy, Develop-
ment and Globalisation, was de
TU/e-delegatie “toch een klein
beetje teleurgesteld”. Op het spel
stond namelijk een reis naar
Kaapstad, waar de winnaars hun
projectvoorstel mogen gaan uit-
voeren. Met lege handen staan de
studenten echter niet; met hun
volgens Balkema goed geschre-
ven projectvoorstellen hebben ze
in elk geval drie ECTS-studie-
punten verdiend.

Waarschijnlijk wordt het vak
Urban Challenge in 2010
opnieuw als vak aangeboden
voor studenten die geïnte-
resseerd zijn in ontwikkelings-
samenwerking./.

Oudste TU/e-promovendus ooit krijgt bul

Gerrit van Dam vierde woens-
dag 1 april zijn 79ste verjaardag
als doctor. Twee dagen eerder
promoveerde hij bij Technische
Natuurkunde op ‘Verspreiding
in oppervlaktewateren’. Nooit
eerder heeft iemand aan de
TU/e op zo’n hoge leeftijd zijn
proefschrift verdedigd.

“Toen ik in 1995 met pensioen
moest gaan, voelde ik me nog
jong. Ik vond het daarom niet
leuk dat ik als ambtenaar ont-
slagen werd. Vanaf 1962 werkte
ik bij Rijkswaterstaat. Ik deed
experimenteel fysisch onderzoek
in oppervlaktewateren en ont-
wikkelde wiskundige modellen
voor praktische toepassingen.
Zes jaar voor mijn pensionering
richtte ik een eenmansbedrijfje
op, Aqua Systems International.
Rijkswaterstaat heeft dit na mijn
pensionering een paar maal
benut om me in te huren. Verder
deed ik tot vorig jaar vrij onder-

zoek”, vertelt Gerrit van Dam. 
Hij leerde zijn promotor, TN-
hoogleraar Gert-Jan van Heijst,
ruim twintig jaar geleden kennen
bij een posterpresentatie tijdens
een jubileum van het Nederlands
Instituut voor Onderzoek der
Zee. “Gert-Jan van Heijst is een
specialist op het gebied van hori-
zontale wervels, wervels die bij
mijn onderzoek ook van belang
waren.” 
Van Heijst ging er, zoals vele vak-
genoten, vanuit dat Van Dam al
gepromoveerd was. Toen een
paar jaar geleden ter sprake
kwam dat dit niet het geval was, is
het idee geboren om een proef-
schrift te schrijven. “Eindelijk
hoef ik buitenlandse collegae die
me aanspreken met ‘Dear doctor
Van Dam’, niet meer te corri-
geren”, zegt Van Dam met een
glimlach. 
Het eigenlijke doel van de disser-
tatie is dat de kennis over
verspreiding van opgeloste en

zwevende stoffen in oppervlakte-
wateren, en de modellen die Van
Dam daarvoor ontwikkelde, zo
goed mogelijk bewaard blijven.
“Deze informatie was tot nu toe
nogal versnipperd en dreigde
naar mijn gevoel grotendeels
verloren te gaan, onder andere
ook door vele reorganisaties.”
Van Dam heeft diverse reorgani-
saties en opheffingen van specia-
listische diensten binnen
Rijkswaterstaat meegemaakt.
Op dit moment is Van Dam
vooral opgelucht dat de promo-
tieplechtigheid voorbij is.
“Eerlijk gezegd viel het me wel
tegen hoeveel er bij kwam kijken.
Het laatste half jaar ben ik erg
druk geweest met alle kleine
dingen die geregeld moesten
worden. Als er nu vragen komen
over het proefschrift of uitnodi-
gingen voor lezingen, zal ik daar
waarschijnlijk geen nee op
zeggen.” /.

Meer stufi naar het buitenland
Steeds meer studenten volgen
met een Nederlandse studie-
beurs een volledige bachelor of
masteropleiding in het buiten-
land. België is verruit het
populairst.

Sinds 2007 hebben ook
Nederlandse studenten die in het
buitenland een volledige studie
doen, recht op studiefinan-
ciering. Het aantal studenten dat
van die regeling gebruik maakt,
neemt toe, maakte Onderwijs-
minister Ronald Plasterk zater-
dag 28 maart bekend. Naar ver-
wachting zijn dat er dit jaar
7.500, duizend meer dan in
2007. België is koploper: volgens
het ministerie trekt ongeveer de
helft van de studenten naar een
Belgische universiteit of hoge-

school. Engeland, de Verenigde
Staten, Duitsland en de
Nederlandse Antillen maken de
top vijf compleet. 
Opmerkelijk is het grote verschil
met de nieuwste data van Nuffic.
Volgens de internationalise-
ringsorganisatie studeerde in
2005-2006 nog ruim het
dubbele aantal studenten
(14.182) voor een diploma in het
buitenland. Een mogelijke ver-
klaring is dat veel van die stu-
denten een opleiding volgen aan
een niet-geaccrediteerde in-
stelling, waardoor ze geen recht
hebben op studiefinanciering.
(HOP)/.

TU/e-medewerkers van 45 jaar en ouder kunnen
dinsdag 21 april gratis hun gezondheid laten testen
bij het Studentensportcentrum (SSC).
De TU/e en het SSC willen een gezonde levensstijl
promoten onder het TU/e-personeel. Op de dag zijn
ook een vaatrisico-consulente, fysiotherapeut,
bedrijfsarts en verpleegkundige aanwezig. Vorig jaar

lieten honderdtwintig TU/e-medewerkers hun
gezondheid doorlichten. De check bestaat uit zes
lichamelijke testjes gericht op het opsporen van
cardiovasculaire risico’s, zoals een te hoge bloed-
druk, overgewicht en buikomvang, cholesterol en
suikerziekte, en een longfunctietest.
Je kunt je vanaf vrijdag 3 april inschrijven via
www.studentensportcentrumeindhoven.nl.

Paus heeft misschien 
gelijk volgens hiv-kenner
Een onderzoeker van Harvard
University steunt de paus in
zijn opvattingen over aids en
condooms. Het propageren van
condooms zou in Afrika een
averechts effect hebben.

Nee, wetenschapper Edward C.
Green is niet tegen condooms.
En hij weet dat het verspreiden
van condooms in Thailand en
Cambodja goed heeft gewerkt in
de strijd tegen hiv. Maar daar
verliep de verspreiding van het
virus voornamelijk via bordelen,
waar men het nut van condooms
al snel inzag. In Afrika is het een
ander verhaal, schrijft hij in de
Washington Post.
Hij plaatst kanttekeningen bij de
felle kritiek van het wetenschap-
pelijke tijdschrift The Lancet, dat
de paus wetenschappelijk bewijs
naast zich neerlegt. De empi-
rische data lijken de paus juist
gelijk te geven.

In theorie zou elk beetje con-
doomgebruik beter moeten zijn
dan onveilig vrijen, stelt Green.
Maar in de praktijk werkt het niet
zo. Wellicht omdat geliefden te
nonchalant worden als ze een
condoom gebruiken. Maar
belangrijker is volgens hem het
gemiddelde aantal bedpartners. 
In Malawi waren dat er bij-
voorbeeld iets meer dan twee.
Dat lijkt weinig, maar daardoor
zat tweederde van de bevolking in
een netwerk waarin het virus zich
kon verspreiden. Het doorbreken
van dat netwerk, door seksuele
trouw te propageren, bleek elders
in Afrika tamelijk effectief, stelt
hij.

Green schreef al eerder over dit
onderwerp. Harvard heeft ove-
rigens de stekker uit zijn onder-
zoeksproject over aids-preventie
getrokken. (HOP)/.

Van Dam tijdens zijn promotieplechtigheid. Foto: Bart van Overbeeke

Test je gezondheid op de TU/e



Industrial Design-promovendus
Lucero begon zijn onderzoek naar
‘augmented reality’ (technologie

waarmee je beelden die zijn geprojec-
teerd op alledaagse voorwerpen, zoals een
tafel, kunt manipuleren) op afwijkende
wijze. “Meestal ligt bij onderzoek naar
‘augmented reality’ de nadruk op tech-
nologie en pas daarna op specifieke taken
en mensen die zouden kunnen profiteren
van die technologie, zoals medici of archi-
tecten”, vertelt Lucero, die als onder-
zoeker bij Nokia in Finland werkt. “Ik
wilde het anders doen door eerst met
mensen te praten, in dit geval ontwer-
pers, en zien hoe ze werken en vervolgens
hoe technologie hen kan helpen met een
specifieke taak als het maken van mood-
boards.”

Een moodboard wordt door ontwerpers
gebruikt omdat woorden vaak onvol-
doende een gevoel of een sfeer kunnen
uitdrukken binnen een ontwerpteam of
in gesprek met een opdrachtgever. “Jouw
rood kan verschillen van dat van mij”,
vertelt Lucero. Bovendien kan een
moodboard associaties oproepen en
nieuwe ideeën geven. 
Het maken van een moodboard op de
traditionele manier -tijdschriften en
boeken doorbladeren, plaatjes uitzoeken,
een compositie maken en op papier
plakken- is echter zeer tijdrovend. “Aan
de andere kant kan het proces van het
bladeren en even ergens anders zijn dan
achter je computer ook inspiratie geven.”
Lucero bekeek hoe het maken van een
moodboard technologisch ondersteund

kan worden middels ‘augmented reality’,
maar dan op een manier die weergeeft
hoe ontwerpers willen werken.
Onderdeel van het onderzoek is dat ont-
werpers verschillende manieren om een
moodboard te maken evalueerden: met
papier, schaar en lijm, met een laptop en
met een ‘augmented reality’-prototype,
electronic paper genoemd. Ontwerpers
konden daarmee met hun handen afbeel-
dingen manipuleren door een reflectie-
kaart op een horizontaal bord te gebrui-
ken waarop de afbeeldingen werden
geprojecteerd. Het was geen verrassing
dat het elektronische papier de voorkeur
had bij de ontwerpers die meededen.
Echter, bij het apparaat moest ook gedeel-
telijk een muis en toetsenbord worden
gebruikt, en dat was lastiger. ‘Een toetsen-
bord en een muis verpesten de illusie dat
je met je handen werkt’, omschreef een
van hen.

Lucero interviewde zowel Nederlandse als
Finse ontwerpers in hun werkomgeving.
“Ik stelde me daarbij op als een leerling
aan wie zij uitlegden hoe ze werkten.”
Ook nodigde hij andere ontwerpers uit in

een labomgeving, die hij ‘dialogue labs’
noemt, om de ontwerpers in slechts twee
uur tijd een eigen werkomgeving van de
toekomst te laten ontwerpen. Daarbij
konden ontwerpers ook het lab zelf evalu-
eren. Lucero: “Dit lab was samengesteld
volgens eerdere bevindingen over de ver-
schillende activiteiten die ontwerpers uit-
voeren tijdens het begin van het ontwerp-
proces, zoals bladeren door afbeeldingen
en verbinden, uitbouwen en presenteren
van moodboards.”
De ontwerpers kwamen met vele ideeën
om hun werkomgeving te verbeteren,
zoals een groot ‘knip- en-plak’-bord
waarmee een ontwerpteam gelijktijdig
kan werken en overzicht heeft over het
proces. Of een moodboard op het plafond
presenteren, terwijl jij op de grond ligt.
“Het ‘naar de sterren kijken’ geeft je een
ontspannen en andere manier van
kijken”, legt Lucero uit. 
Tijdens het laatste deel van het onderzoek
maakte en testte Lucero een prototype van
een ‘funky coffee table’ en een ‘funky
wall’. Op de tafel kunnen ontwerpers door
afbeeldingen bladeren door met hun
handen over de tafel te bewegen. “Met
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Optische precisie voor een scherpere blik
Voor het bestuderen van verre sterren-
stelsels en het maken van minuscule
chips heb je extreem nauwkeurige
optiek nodig. Ir. Rens Henselmans
ontwierp een machine die de vorm van
deze lenzen en spiegels tot op de
nanometer controleert. Hij schreef er
een proefschrift over dat hij vandaag,
donderdag 2 april, verdedigt.

Dit jaar, het internationale jaar van de
sterrenkunde, vieren we het vierhon-
derdjarig jubileum van de eerste ontdek-
kingen van Galileo Galilei met de tele-
scoop, een instrument dat kort voor de
toepassing van Galileo ergens in
Nederland werd uitgevonden. Wie de
eerste was, is nog altijd onderwerp van
verhitte discussie, maar in ieder geval
heeft ons land een traditie op het gebied
van de sterrenkunde, ook als het gaat om
het fabriceren van lenzen en spiegels.
Al sinds de tijd van Galileo gebruikt men
voornamelijk sferische lenzen: het opper-
vlak van deze lenzen is een deel van een
bol. Sferische lenzen zijn relatief gemak-
kelijk te maken, maar voor geavanceerde
toepassingen is een enkele sferische lens
zelden geschikt: onder meer doordat
lichtstralen aan de rand van een sferische

lens relatief te sterk worden afgebogen
(sferische aberratie). Dat effect kun je
compenseren door een serie sferische
lenzen achter elkaar te zetten, maar dat
heeft als nadeel dat je al snel met grote,
zware en dure lenzensystemen moet
werken.
Daarom gebruikt men de laatste tijd
steeds vaker zogeheten ‘freeform’ optiek:
lenzen en spiegels met een complexe
vorm, geschikt voor toepassing in bijvoor-
beeld ruimtetelescopen of lithografie. Met
moderne bewerkingstechnieken kan die
freeform optiek met extreem nauwkeurig
voorgeschreven oppervlakken worden
gemaakt. Maar om zeker te weten dat je
spiegel of lens precies de gewenste vorm
heeft, zul je dit met diezelfde nauwkeu-
righeid (de doorsnede van enkele tien-
tallen atomen) moeten kunnen meten. En
die meettechnologie liep behoorlijk
achter.

Gouden handjes
Daarom heeft de TU/e in samenwerking
met TNO en het Nederlands
Meetinstituut een machine ontworpen en
gebouwd die het oppervlak van lenzen
met een willekeurige vorm met een
nauwkeurigheid van enkele tientallen

nanometers kan nameten. Rens Hensel-
mans was de afgelopen jaren de spin in
het web van het project. Hij was er vanaf
het begin bij: eerst als afstudeerstudent
bij TNO, vervolgens als promovendus aan
de TU/e en later weer TNO, waar hij nu in
dienst is bij de afdeling Precision Motion
Systems in Delft. “De afgelopen jaren

hebben wel dertig personen aan deze
machine meegewerkt”, zegt Henselmans.
De machine is gebouwd bij de Gemeen-
schappelijke Technische Dienst, waar
onder meer twee instrumentmakers er
fulltime mee bezig zijn geweest. “Mensen
met gouden handjes en veel praktijkerva-
ring.” De investering van meer dan een

Rens Henselmans. Foto: Leo Ploeg

Moodboards/Ingrid Magilsen
Foto/Bart van Overbeeke

Ontwerpers gebruiken ‘moodboards’, een soort collage, in het
begin van een ontwerpproces om met klanten of binnen een
ontwerpteam te communiceren en tot overeenstemming te

komen. Dr. Andres Lucero Vera heeft nauwkeurig gekeken hoe
ontwerpers te werk gaan en heeft een ‘funky coffee table’ en

een ‘funky interactive wall’ ontworpen en getest die ont-
werpers kunnen gebruiken als ze een moodboard maken. 

Op dinsdag 31 maart verdedigde hij zijn proefschrift
over dit onderwerp.

Moodboards maken

Studenten Industrial Design maken een moodboard op papier, met een laptop en met een

prototype van elektronisch papier. Het dialogue lab in Finland, zo opgezet dat het op een echte ontwerpstudio lijkt.
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DDee  cchhaarrmmee  vvaann  ffuunnddaammeenntteeeell  wweetteennsscchhaapp--

ppeelliijjkk  oonnddeerrzzooeekk  zziitt  hheemm  vvoooorraall  iinn  ddee  vveerrrraass--

ssiinnggeenn  ddiiee  hheett  kkaann  oopplleevveerreenn..  AAffssttuuddeeeerrddeerr

TToomm  JJaannsseenn  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  SScchheeiikkuunnddiiggee

TTeecchhnnoollooggiiee  wweeeett  eerr  aalllleess  vvaann..  HHiijj  ddeeeedd

oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  eemmuullssiieeppoollyymmeerriissaattiiee::  ddee

vvoorrmmiinngg  vvaann  ppoollyymmeeeerrddeeeellttjjeess  uuiitt  mmoonnoo--

mmeerreenn  ddiiee  aaaannvvaannkkeelliijjkk  aallss  ddrruuppppeellttjjeess  iinn  hheett

wwaatteerr  zzwweevveenn..  WWaatteerrggeeddrraaggeenn  ccooaattiinnggss,,

zzooaallss  llaatteexxvveerrff,,  zziijjnn  vvoooorrbbeeeellddeenn  vvaann  eemmuull--

ssiieeppoollyymmeerriissaattiieepprroodduucctteenn..  JJaannsseenn  wwiillddee

wweetteenn  hhooee  bbeeppaaaallddee  ssoooorrtteenn  kkaattaallyyssaattoorreenn

hheett  vveerrlloooopp  vvaann  ddee  ppoollyymmeerriissaattiiee  eenn  ddee  eeiiggeenn--

sscchhaappppeenn  vvaann  ddee  ggeepprroodduucceeeerrddee  llaatteexx  bbeeïïnn--

vvllooeeddeenn..  

WWaannnneeeerr  ddee  ppoollyymmeerriissaattiiee  nneerrggeennss  ddoooorr

wwoorrddtt  ggeehhiinnddeerrdd,,  kkuunnnneenn  eerr  llaannggee  ppoollyymmeeeerr--

kkeetteennss  oonnttssttaaaann..  OOmm  iinnvvllooeedd  uuiitt  ttee  ooeeffeenneenn

oopp  ddee  mmaatteerriiaaaalleeiiggeennsscchhaappppeenn  vvaann  ddee  ppoo--

llyymmeerreenn,,  iiss  hheett  nnooddiigg  oomm  ddee  lleennggttee  vvaann  ddee

kkeetteennss  ttee  ccoonnttrroolleerreenn..  DDaatt  kkaann  mmeett  bbeehhuullpp

vvaann  zzooggeennaaaammddee  CCaattaallyyttiicc  CChhaaiinn  TTrraannssffeerr

AAggeennttss..  DDeezzee  kkaattaallyyssaattoorr  nneeeemmtt  hheett  vvrriijjee  rraa--

ddiiccaaaall  vvaann  ddee  ggrrooeeiieennddee  kkeetteenn  aaff  eenn  bbrreennggtt

ddiiee  oovveerr  oopp  eeeenn  mmoonnoommeeeerr..  DDee  kkeetteenn  zzeellff

ssttoopptt  ddaaaarrddoooorr  mmeett  ggrrooeeiieenn..  HHeett  vvoooorrddeeeell  vvaann

ddee  kkaattaallyyssaattoorr  iiss  ddaatt  eerr  mmaaaarr  zzeeeerr  wweeiinniigg  vvaann

nnooddiigg  iiss::  ttwweeee  ttoott  ddrriiee  mmiilllliiggrraamm  vvoooorr  eeeenn  lliitteerr

llaatteexx..  BBoovveennddiieenn  ggaaaatt  ddee  kkaattaallyyssaattoorr  zzeellff  nniieett

aaaann  ddee  kkeetteenn  vvaassttzziitttteenn..  

““DDaatt  rreeaaccttiieepprroocceess  iiss  vvoooorr  eeeenn  ggeewwoonnee  rraaddii--

ccaaaallppoollyymmeerriissaattiiee  aall  bbeekkeenndd,,  mmaaaarr  bbiijj  eemmuull--

ssiieeppoollyymmeerriissaattiiee  zziitt  jjee  mmeett  eeeenn  ttwweeeeffaasseenn--

ssyysstteeeemm””,,  vveerrtteelltt  JJaannsseenn  oovveerr  zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk..

““DDee  kkaattaallyyssaattoorr  kkoommtt  zzoowweell  iinn  ddee  ppoollyymmeeeerr--

ddeeeellttjjeess  tteerreecchhtt,,  aallss  iinn  hheett  wwaatteerr..  DDee  ppoollyy--

mmeerriissaattiiee  bbeeggiinntt  iinn  ddee  wwaatteerrffaassee  eenn  ggaaaatt

vveerrvvoollggeennss  ddoooorr  iinn  ddee  ddeeeellttjjeessffaassee..””  

JJaannsseenn  oonnddeerrzzoocchhtt  oonnddeerr  mmeeeerr  hhooee  ddrriiee  vveerr--

sscchhiilllleennddee  ttyyppeenn  kkaattaallyyssaattoorreenn  hheett  rreeaaccttiiee--

pprroocceess  bbeeïïnnvvllooeeddeenn..  HHeett  eeeerrssttee  ttyyppee  zziitt  lliieevveerr

iinn  ddee  wwaatteerrffaassee  eenn  ddee  oovveerriiggee  ttwweeee  ggeevveenn  ddee

vvoooorrkkeeuurr  aaaann  ddee  ddeeeellttjjeessffaassee,,  wwaaaarrbbiijj  ddee  eennee

wwaatteerroopplloossbbaaaarr  iiss  eenn  ddee  aannddeerree  nniieett..  DDiitt

ddeerrddee  ttyyppee  iiss  dduuss  aalllleeeenn  iinn  ddee  ddeeeellttjjeess

aaaannwweezziigg..  OOmm  eeeenn  llaanngg  vveerrhhaaaall  kkoorrtt  ttee

mmaakkeenn::  JJaannsseenn  ttoooonnddee  aaaann  wwaatt  ddee  iinnvvllooeedd  iiss

vvaann  hheett  ddeeeell  vvaann  ddee  kkaattaallyyssaattoorr  ddaatt  iinn  hheett

wwaatteerr  zziitt  eenn  nniieett  mmeeeeddooeett  aaaann  hheett  vveerrkkoorrtteenn

vvaann  ddee  kkeetteennss  iinn  ddee  ddeeeellttjjeess..  ““DDiitt  ddeeeell  hheeeefftt

iinnggrriijjppeennddee  ggeevvoollggeenn  vvoooorr  oonnddeerr  mmeeeerr  ddee

ddeeeellttjjeessggrrooootttteevveerrddeelliinngg  eenn  ddee  rreeaaccttiiee--

ssnneellhheeiidd..””  

DDee  nniieett  iinn  wwaatteerr  oopplloossbbaarree  kkaattaallyyssaattoorr  zzoorrggddee

vvoooorr  ddee  ggrroooottssttee  vveerrrraassssiinngg..  ““WWee  ddaacchhtteenn  ddaatt

ddeezzee  nniieett  vvaann  hheett  eennee  ddeeeellttjjee  nnaaaarr  hheett  aannddeerree

ddeeeellttjjee  kkaann  ggaaaann..  EErr  zziitt  iimmmmeerrss  wwaatteerr  ttuusssseenn..

NNuu  bblliijjkktt  ddaatt  ddiiee  kkaattaallyyssaattoorr  ttoocchh  vvaann  hheett  eennee

nnaaaarr  hheett  aannddeerree  ddeeeellttjjee  kkaann  sspprriinnggeenn..  DDaatt

hhaaddddeenn  wwee  eecchhtt  nniieett  vveerrwwaacchhtt..””

DDee  ttwweeeeddee  vveerrbbaazziinngg  vvoollggddee  ttooeenn  hheett  rreeaaccttiiee--

pprroocceess  wweerrdd  ooppggeesscchhaaaalldd  nnaaaarr  eeeenn  iinndduussttrrii--

ëëllee  ccoonnttiinnuuee  rreeaaccttoorr..  ““BBiijj  ddee  kkaattaallyyssaattoorreenn

ddiiee  iinn  wwaatteerr  oopplloossbbaaaarr  zziijjnn,,  bblleeeekk  ddaatt  ddee

rreeaaccttiieessnneellhheeiidd  eeeenn  ssttuukk  llaaggeerr  wweerrdd  ddaann  bbiijj

ddee  eexxppeerriimmeenntteellee  ooppsstteelllliinngg..  OOookk  ddaatt  wwaass  eeeenn

vveerrrraassssiinngg..””

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk

FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Onderzoeksnieuws

Vijftig jaar algoritmen in Nederland
OOpp  1188  aapprriill  vviieerrtt  hheett  llaannddeelliijjkkee  wwiisskkuunnddeecclluusstteerr  DDIIAAMMAANNTT  oonnddeerr  ddee  nnaaaamm  ‘‘AAllggoorriittmmeenn

AAlloomm’’  vviijjffttiigg  jjaaaarr  aallggoorriittmmeenn  iinn  NNeeddeerrllaanndd  mmeett  eeeenn  ppuubblliieekkssmmiiddddaagg..  IInn  11995599  ppuubblliicceeeerrddee

EEddssggeerr  WW..  DDiijjkkssttrraa  eeeenn  mmeetthhooddee  wwaaaarrmmeeee  ddee  kkoorrttssttee  wweegg  vvaann  AA  nnaaaarr  BB  oopp  eeeenn  kkaaaarrtt  kkaann

wwoorrddeenn  bbeeppaaaalldd..  VViijjffttiigg  jjaaaarr  llaatteerr  zziijjnn  aallggoorriittmmeenn  --rreekkeennrreecceepptteenn  oomm  bbeeppaaaallddee  pprroobbllee--

mmeenn  oopp  ttee  lloosssseenn--  nniieett  mmeeeerr  wweegg  ttee  ddeennkkeenn  uuiitt  oonnss  lleevveenn..    AAllggoorriittmmeenn  zziijjnn  oonnddeerr  mmeeeerr

eesssseennttiieeeell  vvoooorr  hheett  vveerrbbeetteerreenn  vvaann  ddiieennssttrreeggeelliinnggeenn  iinn  hheett  ooppeennbbaaaarr  vveerrvvooeerr,,  vvoooorr  hheett

bbeevveeiilliiggeenn  vvaann  eelleekkttrroonniisscchh  bbeettaalliinnggssvveerrkkeeeerr  eenn  vvoooorr  hheett  rreeccoonnssttrruueerreenn  vvaann  ddee  eevvoolluuttiiee

vvaann  ddee  mmeennss  uuiitt  ggeenneettiisscchhee  ddaattaa..  DDeezzee  ddrriiee  oonnddeerrwweerrppeenn  wwoorrddeenn  ddoooorr  rreessppeeccttiieevveelliijjkk

pprrooff..ddrr..  AAlleexxaannddeerr  SScchhrriijjvveerr  ((CCeennttrruumm  vvoooorr  WWiisskkuunnddee  eenn  IInnffoorrmmaattiiccaa,,  wwiinnnnaaaarr  SSppiinnoozzaa--

pprriijjss  22000055)),,  ddee  AAmmeerriikkaaaannssee  ccrryyppttoolloooogg  pprrooff..ddrr..  EEddwwaarrdd  SScchhaaeeffeerr  eenn  ddee  DDuuiittsseerr  ddrr..  NNiikkoo

BBeeeerreennwwiinnkkeell  ((EETTHH  ZZuurriicchh))  bbeehhaannddeelldd..  WWeetteennsscchhaappppeelliijjkk  ddiirreecctteeuurr  iiss  TTUU//ee--hhoooogglleerraaaarr

pprrooff..ddrr..  AArrjjeehh  CCoohheenn..  PPuubblliieekkssmmiiddddaagg  zzaatteerrddaagg  1188  aapprriill,,  vvaannaaff  1133..0000  uuuurr,,

SSppoooorrwweeggmmuusseeuumm  UUttrreecchhtt..  IInnffoorrmmaattiiee  eenn  aaaannmmeellddeenn::  wwwwww..aallggoorriittmmeennaalloomm..nnll..  

DNA klem in nanogaatjes
OOff  hheett  nnuu  ggaaaatt  ddee  iiddeennttiiffiiccaattiiee  vvaann  DDNNAA--ssppoorreenn  ddiiee  nnaa  eeeenn  mmiissddrriijjff  aacchhtteerrbblliijjvveenn  oopp  hheett

ppllaaaattss  ddeelliicctt,,  ooff  aannaallyyssee  vvaann  ggeenneettiisscchhee  vveerrwwaannttsscchhaapp  ddoooorr  eevvoolluuttiioonnaaiirr  bbiioollooggeenn,,  iinn

bbeeiiddee  ggeevvaalllleenn  wwoorrddeenn  DDNNAA--ffrraaggmmeenntteenn  vvaann  eellkkaaaarr  ggeesscchheeiiddeenn  ddoooorr  eeeenn  eelleekkttrriisscchh  vveelldd

aaaann  ttee  lleeggggeenn  oovveerr  eeeenn  ggeell  mmeett  ddaaaarriinn  hheett  DDNNAA..  DDee  ggeebbrruuiikkttee  ggeell  bbeeïïnnvvllooeeddtt  ddee  vveerr--

ppllaaaattssiinngg  vvaann  hheett  DDNNAA,,  mmaaaarr  hhooee  pprreecciieess  iiss  llaassttiigg  ttee  aacchhtteerrhhaalleenn,,  aaaannggeezziieenn  ddee  eelleekkttrroo--

ssttaattiisscchhee  kkrraacchhtt  wwaaaarrmmeeee  hheett  DDNNAA  ddoooorr  ddee  ggeell  wwoorrddtt  ggeettrrookkkkeenn  eenn  ddee  wwrriijjvviinnggsskkrraacchhtt

vvaann  ddee  ggeell  oonnlloossmmaakkeelliijjkk  mmeett  eellkkaaaarr  zziijjnn  vveerrbboonnddeenn..  OOnnddeerrzzooeekkeerrss  vvaann  ddee  TTUU  DDeellfftt

hheebbbbeenn  nnuu  mmeett  bbeehhuullpp  vvaann  eeeenn  zzooggeehheetteenn  ooppttiisscchh  ppiinncceett  DDNNAA--mmoolleeccuulleenn  ddoooorr  nnaannoo--

ggaaaattjjeess  ggeettrrookkkkeenn  oomm  zzoo  ddee  kkrraacchhtteenn  oopp  hheett  DDNNAA  ttee  kkuunnnneenn  aannaallyysseerreenn..  DDoooorr  ddee  ggrroooottttee

vvaann  ddee  nnaannooggaaaattjjeess  ttee  vvaarriiëërreenn,,  kkwwaammeenn  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  eerr  aacchhtteerr  ddaatt  ddee  ssttrrooppeerriigghheeiidd

vvaann  ddee  ggeell  eeeenn  ggrrootteerree  iinnvvllooeedd  oopp  hheett  DDNNAA  hhaadd  ddaann  vveerrwwaacchhtt,,  sscchhrriijjvveenn  zzee  iinn  NNaattuurree

PPhhyyssiiccss  vvaann  2299  mmaaaarrtt..

miljoen euro heeft volgens Henselmans
een uniek meetapparaat opgeleverd.
De machine moest aan een aantal criteria
voldoen. Het apparaat moest zowel holle
als bolle spiegels en lenzen kunnen
meten, met een doorsnede van een halve
meter en een hoogte van tien centimeter,
met zo min mogelijk beperkingen qua
vorm. Daarnaast mocht het niet langer
dan een paar minuten duren om het hele
oppervlak te scannen. “En er mocht uiter-
aard geen contact zijn met het oppervlak:
we hebben het over oppervlakken die tot
op een paar nanometer nauwkeurig
gemaakt zijn. Daar wil je geen krassen in
maken.”

Cd-speler
Daarom wordt het oppervlak afgescand
met een optische taster, een beetje zoals
dat ook in een cd-speler gebeurt. De te
onderzoeken optiek wordt daarvoor op
een draaischijf gelegd en de sensor,
bestaande uit een rode laser, hangt op een
vaste afstand van de rotatie-as vlak boven
het oppervlak. De draaischijf maakt
enkele omwentelingen terwijl de sensor
de hoogte van het oppervlak registreert
aan de hand van het gereflecteerde laser-
licht. Daarna worden metingen gemid-
deld en verschuift de sensor een milli-
meter naar het volgende ‘spoor’. Deze
procedure wordt herhaald tot het hele

oppervlak in beeld is gebracht. De meting
gebeurt in twee stappen: de lasersensor
meet tot op enkele nanometers zijn
afstand tot het oppervlak, en een apart
metrologiesysteem bepaalt weer de
positie van de sensor ten opzichte van de
meetmachine. “De reproduceerbaarheid
blijkt ontzettend goed, zelfs beter dan
verwacht. Als we ons testobject tien keer
meten, krijgen we hetzelfde resultaat
binnen twee nanometer.” Maar daarmee
ben je er nog niet: de machine moet na-
melijk ook nog gekalibreerd worden als je
wilt weten of de optiek aan de specifi-
caties voldoet. Daar is Henselmans nu
mee bezig.
Er staat bij TNO een aantal dingen op
stapel, vertelt Henselmans: “In het
ontwerp voor satelliet-instrument
TROPOMI (dat de ozon in de troposfeer
moet gaan monitoren, red.) zit ook een
aantal freeform componenten. Die gaan
wij meten. En de Extremely Large
Telescope die waarschijnlijk in Chili
komt te staan, krijgt een spiegel met een
doorsnede van 42 meter. Die bestaat uit
bijna duizend zeskantige segmenten, met
elk een net iets andere vorm. Die
segmenten willen wij ook graag meten.
Daarvoor gaan wij een studie doen naar
een nieuwe versie van ons apparaat,
waarin de segmenten van 1,2 meter
moeten passen.”/.

een draaiende beweging kun je door de
afbeeldingen bladeren, maar je kunt ook
afbeeldingen op virtuele lagen boven de
tafel stapelen en tussen lagen wisselen
door je hand omhoog of omlaag te
bewegen”, legt Lucero uit.

“Zowel de funky coffee table als de
speciale wand werden positief geëvalu-
eerd”, vertelt Lucero. Het speciale van de
funky wall is dat zowel spraak als gebaren
worden opgenomen tijdens de presen-
tatie van een moodboard en in betekenis-
volle delen worden bewaard. Als een op-
drachtgever of een klant wil terugkijken
naar de presentatie, kunnen zij gewoon
naar het deel van het moodboard dat hen
aansprak en zien wat over dat deel werd

gezegd. “Op die manier is het meer dan
de lineaire structuur die een gewone
PowerPoint presentatie heeft”, oordeelt
Lucero.

De promovendus vindt het een waarde-
volle ervaring om gebruikers een rol te
geven in het ontwerpproces. “Weinig tijd
of geld zijn onvoldoende reden om
gebruikers buiten je ontwerp te laten. Ik
begrijp dat onder normale omstandig-
heden je geen vier jaar de tijd hebt zoals
ik had om gebruikers een centrale plaats
te geven tijdens het ontwerpproces. Maar
naar gebruikers luisteren in het begin van
het ontwerpproces tot aan het maken van
een prototype, geeft je waardevolle inzich-
ten”, concludeert Lucero./.

Afsluitende discussie met een schaalmodel van de ontwerpstudio in Playmobil.

Funky coffee

table tool. Je

kunt door

digitale

afbeeldingen

bladeren door

met je handen

over de tafel

te bewegen. 

De funky

wall. 
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Laat niemand je tegenhouden.

Je hebt honger. Je zit boordevol ambitie. Je wilt de wereld laten zien
wat je waard bent. Je hebt duidelĳk voor ogen wat je wilt en niets 
houdt je daarvan af. Dan is het goed om te weten dat je bĳ ons alle
ruimte krĳgt. Velen beloven dat, bĳ ons is het werkelĳk zo. Je werkt 
met én voor de top. In multidisciplinaire teams kun je je razendsnel
ontwikkelen. Als jĳ het beste uit jezelf haalt, zĳn er wat ons betreft 
geen grenzen aan je groei. It’s your future. How far will you take it?
werkenbĳ deloitte.nl

Consulting. Audit. Tax. Financial Advisory. 
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Na dertig jaar OCW wilde plaatsver-
vangend directeur-generaal Hoger
Onderwijs Jo van Ham (Maastricht, 1953)
nog wel een keer een radicale verandering
van werkomgeving. Na deze wens aan
enkele personen bekendgemaakt te
hebben, kwam vorig jaar de uitnodiging
van collegevoorzitter ing. Amandus
Lundqvist om in Eindhoven te solliciteren
op de positie van het derde lid in het
College van Bestuur. In oktober ging Van
Ham aan de slag.

Hoe bevalt de TU/e tot op heden?
“Ik werk nu opeens te midden van een
grote groep studenten, waarvan ik wel
eens zeg: ‘het is jong en zit vol
hormonen’. Ik vind het een inspirerende
omgeving. Bij de studenten en onder-
zoekers bespeur ik veel ambitie en een wil
om wat te bereiken. Zeker geen cultuur
van problemen. Daarbij is het ook een
Brabantse cultuur, waarbij men hecht aan
gezelligheid. Maar, waarschijnlijk typisch
voor een technische universiteit, er heerst
ook een zakelijke atmosfeer. Afspraak is
afspraak. Iets dat vooral opgaat voor de
wetenschappers. Studenten zitten hier
ook niet om direct afspraken te maken.”

In september wordt anders wel het bindend
studieadvies ingevoerd, waarbij de eerstejaars
een bepaald aantal studiepunten moeten
halen. Toch ook een harde afspraak?
“Dat klopt, maar het BSA zal maar voor
een hele kleine groep van die eerstejaars
een rol van betekenis gaan spelen. Het is
bedoeld voor de groep studenten die het
echt niet redden en die moet je gewoon zo
snel mogelijk kunnen doorverwijzen naar
een geschiktere studie.”

Maakt de invoering van zo’n regel de
universiteit niet schoolser?
“Vind ik niet. We leggen in Eindhoven de
lat hoog voor onze studenten en vragen ze
ook nadrukkelijk om hard te werken. Dat
zie ik ook als een vorm van academisch
opgeleid worden. Hard werken maakt
onderdeel uit van de academische wereld.”

De studierendementen aan de TU/e en in
heel universitair Nederland zijn nogal aan
de lage kant. Hoe zou dat te verbeteren zijn?
“Je moet daar als universiteit een ambitie
voor formuleren, maar ik zou daar op dit
moment geen precieze percentages bij
willen noemen. Je zou zo’n verbetering
nooit moeten nastreven vanwege een
financieel-economische reden. Het moet
een intrinsieke onderwijsdoelstelling
zijn. Daarom spreek ik ook liever van
studiesucces in plaats van studierende-
ment. Nu ik zelf werkzaam ben aan een
universiteit merk ik overigens dat de
realiteit vaak weerbarstiger is dan de
mooie verwachtingen die we hierover
hadden bij OCW. Op het ministerie wordt
nog erg normatief over deze kwestie
gedacht.”

Wat is u nog meer opgevallen nu u dichter 
bij de universitaire werkvloer staat?
“De uitstekende band tussen de TU/e en
de industrie. Van de private investeringen
in R&D vindt 36 procent plaats in deze
regio. Dat is iets dat ik me op het minis-
terie helemaal niet had gerealiseerd. De
verhouding TU/e-industrie is ook niet
zwaar geformaliseerd, maar loopt via een
netwerk waarbij de diverse partijen bij
elkaar worden gebracht. Het levert een
unieke band op, die we ook in deze cri-
sistijd moeten zien vast te houden. 
Ook zie ik nu pas duidelijk dat de TU/e
een kleine, regionale universiteit is, die
daarmee veel mogelijkheden biedt voor
maatwerk voor studenten en mede-
werkers.
Wat zeker een verschil is met mijn vorige
baan is dat je nu als lid van het CvB direct
verantwoordelijk bent voor je beslissin-
gen. Bij OCW ligt de eindverantwoorde-
lijkheid uiteindelijk toch bij de minister.
OCW is een ambtelijke, goed geoliede
besluitvormingsmachine. Hier ben je
heel concreet bezig met onderwijs, onder-
zoek en valorisatie. Op dit moment
werken we aan een strategievisie voor de
komende jaren. Die moet je als CvB zeker
niet zelf in een hok gaan zitten bedenken.
Betrek de hoogleraren en docenten erbij.

Want zonder draagvlak komt niets van de
grond. Dat wist ik natuurlijk al toen ik
nog bij OCW zat, maar hier ondervind je
dat aan den lijve.”

Het derde lid in het CvB heeft een pittige
portefeuille onder zijn hoede. 
Waar liggen uw prioriteiten?
“Het begint met een gezonde financiële
huishouding. Want geen geld geen
Zwitsers. Het op orde krijgen van de
begroting kost veel tijd, maar het gaat
steeds beter. Het is zaak om transparant
te zijn en om in controle te blijven. Bij
bepaalde faculteiten constateren we toch
wel grote verschillen tussen wat begroot
was en de uiteindelijke realisatie. Daar-
over gaan we de komende tijd zeker nog
gesprekken voeren. Niet om te gaan ver-
oordelen, maar om de redenen boven
water te krijgen waarom dat verschil zo
groot is. Faculteiten moeten hun prog-
noses zeer scherp gaan calculeren. Zeker
op dit moment is een goede financiële
controle belangrijk, want je weet niet
welke effecten de crisis de TU/e gaat op-
leveren. De inkomsten van de overheid
kunnen teruglopen, of er zou minder
binnen kunnen komen via de derde geld-
stroom. Alles is mogelijk.” 

De komende jaren gaat er heel wat gebouwd
en verbouwd worden op de campus.
Huisvesting zal ook wel een prominente
plaats innemen op uw prioriteitenlijst.
“Mijn tweede prioriteit, zou ik zeggen.
Het is niet direct een hoofdpijndossier,
maar het zorgt wel voor hoofdbrekens.
We willen de komende jaren een aantal
aantrekkelijke gebouwen neerzetten. We
gaan nu van start met het eerste project
van Campus 2020, de nieuwbouw van de
W-hal. Wellicht niet te vergelijken met het
aanleggen van een metrolijn onder een
oud stadshart, maar elk bouwproject kent
zo zijn eigen risico’s in tijd en geld. Op dit
moment is het hele plan, dat uit vier pro-
jecten bestaat, begroot op zo’n 240 à 260
miljoen euro. Dat geld hebben we niet in
een laatje klaar liggen. Dus welke fi-
nanciële constructies zijn hiervoor het

meest geschikt? Met die vraag moet ik me
gaan bezighouden. Lenen we dat geld bij
een bank, of kiezen we voor een lening bij
het ministerie van Financiën? Ook
kunnen we de komende jaren de campus
verder tot ontwikkeling brengen, zodat
we daar ook inkomsten mee kunnen
genereren. Daarvoor willen we contacten
gaan leggen met het bedrijfsleven en
woningcoöperaties.”

Is de verkoop van Kennispoort, een gebouw
waar de TU/e samen met de Kamer van
Koophandel inzit, een optie?
“Er is wel naar die optie gekeken, maar 
op dit moment is het niet aan de orde.”

Naar welke andere zaken gaat uw aandacht
op dit moment nog uit?
“Ik kijk intensief naar onze bedrijfs-
voering. Dat is niet iets dat in zichzelf
bestaat, maar dat er altijd op gericht moet
zijn om het mogelijk te maken hier goed
onderwijs en onderzoek van de grond te
trekken. Van een secretaris-generaal van
OCW heb ik ook een soort mantra meege-
kregen dat ik mensen van de bedrijfs-
voering graag voorhoud: ‘wat kan ik voor
je doen, wat kan ik voor je doen?’. Vraag
je dat voortdurend af en wacht niet tot jou
iets gevraagd wordt, maar bied zelf je
support aan.
Ook het onderhoud en beheer van
gebouwen heeft mijn aandacht. Doen we
dat op dit moment wel op de meest effi-
ciënte manier?
Daarnaast denk ik dat we veel beter
kunnen presteren op het gebied van fond-
senwerving. Dat wil ik heel breed gaan
bekijken en dan heb ik het dus over
donaties van onze alumni, andere giften,
subsidies en aanvragen bij allerlei
fondsen, zoals bijvoorbeeld het Prins
Bernardfonds. Want laten we geen geld
liggen? Als we dit aanpakken, moeten we
het ook direct goed doen. Want het ont-
vangen van een gift of donatie brengt ook
verplichtingen met zich mee. Je moet
laten zien wat je met het geld doet. Als je
het eenmaal verknoeit bij een donateur,
zie je die persoon nooit meer terug.”/.

Interview/Han Konings
Foto/Bart van Overbeeke

“Een geoliede besluitvormings-
machine”, zo omschrijft mr. Jo

van Ham het ministerie van
OCW, waar hij dertig jaar

werkzaam was. Bijna een half
jaar maakt hij nu deel uit van

het College van Bestuur van de
TU/e. De ambitie die hij elke

dag bespeurt bij de studenten
en onderzoekers, is een grote
stimulans voor hem bij het uit-
voeren van zijn nieuwe baan.
“Het bevestigt me in de over-
tuiging dat ik de juiste keuze

heb gemaakt.”

CvB-lid mr. Jo van Ham:

“Het begint met een gezonde 
financiële huishouding”



Drs. Jelmer Sieben en drs. Charl
Kuiters zijn HR-adviseurs van
respectievelijk de faculteiten

Industrial Design en Scheikundige
Technologie, twee faculteiten waar deel-
nemers aan het Women in Science-
programma (WIS) aan het werk zijn
gegaan. Zij begeleiden de vrouwen sinds
de eerste dag en hebben een goed beeld
van de knelpunten in het programma. Op
de eerste plaats constateren ze dat het hard
werken is om binnen zes jaar uit te
groeien tot universitair hoofddocent
(UHD). Dit blijkt vrijwel onmogelijk.
Anderzijds is er voor de vrouwen de rol
van boegbeeld of uithangbord van de strijd
voor meer vrouwen in topposities aan de
TU/e. Ze kregen hiervoor een programma
met exclusieve cursussen en coaching.
Daarnaast gaven de vrouwen acte de
présence op bijeenkomsten die in het
teken stonden van de positie van de vrouw
in de wetenschap. Zowel de speciale
programma’s als de rol van uithangbord
blijken vaak meer een last dan een
voordeel.
Op de site van de TU/e staat de opdracht
van de tenure track als volgt geformuleerd:
‘Wanneer we u aannemen in de Women in
Science Tenure Track, verwachten we dat u
zich binnen zes jaar ontwikkelt tot het
niveau van UHD. Tijdens die zes jaar laat
u zien dat u, samen met collega’s binnen
de TU/e en daarbuiten, een onafhankelijke
onderzoekslijn kunt opzetten. Daarvoor
verwerft u externe fondsen. Daarnaast
begeleidt u promovendi. U bouwt en
onderhoudt uw wetenschappelijk netwerk
met andere disciplines, de industrie en
internationale instituten. Ook ontwikkelt
u mede onderwijsprogramma’s en geeft u
daarnaast zelf onderwijs.’
“Deze ambities zijn binnen de gegeven
tijd onmogelijk te verwezenlijken”, stelt
Sieben. “Je moet jouw eigen onderzoeks-
domein creëren, dat kost tijd. Je moet een
netwerk opbouwen en je moet publiceren.
Daarbij wordt dus verwacht dat vrouwen
hun promovendi financieren uit de
fondsen die ze zelf werven. Dat is al lastig
voor medewerkers die hier zijn gepromo-
veerd - voor iemand van buiten is dat
natuurlijk nog moeilijker. Wij hebben dit
onderschat.” Kuiters legt uit: “Een bij-
zonder goede wetenschapper bij
Scheikunde kan binnen acht jaar UHD
worden. Maar dat is al een uitzondering.
Deze vrouwen zouden het binnen zes jaar
moeten doen. Dat is onmogelijk.” De
termijn van zes jaar is gekoppeld aan de
cao voor Nederlandse universiteiten. Na
deze termijn moet een organisatie iemand
een vast dienstverband aanbieden. “Was
dit acht jaar geweest, dan had de tenure
track waarschijnlijk die tijd gekregen”,
zegt Kuiters.
Het probleem is, volgens de heren, dat een
wetenschappelijk medewerker vaak al drie

jaar bezig is om het onderzoek
op poten te zetten en de eerste
resultaten te boeken. Die eerste
periode is er geen instelling als
NWO bereid er geld in te steken.
En tegen de tijd dat er subsidie
kan worden aangevraagd, is een
groot deel van het programma al
achter de rug. Dit wordt beves-
tigd door dr. Denka Hristova,
één van de Women in Science,
die onderzoek doet naar poly-
meren bij de faculteit Scheikun-
dige Technologie. “Het goede én
lastige is dat je vanaf nul begint.
We ontwikkelen ons eigen
onderzoeksterrein. Dat moet in
vijf jaar - dat is kort.”
Volgens dr. Suzana Andova,
onderzoeker aan de faculteit
Wiskunde & Informatica, zit het
probleem vooral in het tweede
deel van het programma. “Om te
beginnen moet je je in drie jaar
kwalificeren voor UD1, terwijl
dit normaal gesproken vier jaar
duurt. Daarna doe je in drie jaar
UHD, wat eigenlijk veel meer
tijd vraagt. Het eerste deel is
eventueel haalbaar, het tweede is
onmogelijk. Maar aangezien ik
in 2007 ben begonnen, ben ik
die problemen nog niet tegen-
gekomen.”
Hristova: “De universiteit moet
weten dat het ontwikkelen van een onder-
zoekterrein enkele jaren kost. Ik ben nu
halverwege en werk aan een nieuw en voor
mij heel interessant onderwerp, maar des-
ondanks ga ik dit jaar pas voor het eerst
publiceren. Dat is gewoon de tijd die het
kost. Zonder de publicaties is het ver-
volgens erg moeilijk om grants binnen te
halen. Dat is tot nu toe dan ook geen van
de ladies gelukt.”
Andova heeft mogelijk een oplossing:
“Het binnenhalen van grants is overdui-
delijk geen realistische verwachting.
Wanneer de universiteit het programma
evalueert, zal men misschien overwegen
niet alleen te beoordelen op de binnenge-
haalde gelden, maar ook op het aantal
ingediende verzoeken en welke beoorde-
lingen de onderzoekers hebben gekregen.
Er is namelijk een groot verschil tussen
iemand die geen verzoeken indient en
iemand die dat wel doet inclusief goede
beoordelingen, maar die geen grant krijgt.
Op dit moment wordt hierin geen onder-
scheid gemaakt.”

Loonkosten
De faculteiten hebben zich te snel rijk
gerekend met de vrouwen die betaald
worden uit de middelen van de univer-
siteit en niet door de capaciteitsgroep, 
stelt Kuiters. “Wij dachten: we krijgen 
een gratis wetenschappelijk medewerker.

Maar het is geen extra handje dat anderen
helpt, het is juist een medewerkster die
veel aandacht vraagt bij de moeilijke
opdracht die ze heeft.” 
Inmiddels heeft het College van Bestuur
besloten dat de loonkosten voor toe-
komstige deelnemers aan de tenure track
half door het CvB en half door de capaci-
teitsgroep worden betaald, en niet meer
helemaal door het CvB. Dit is volgens
Kuiters ingegeven door de noodzaak om
ook bij de faculteiten verantwoordelijkheid
te leggen en betrokkenheid te vergroten.
Voor de Women in Science was bij de start
van de tenure track een eigen programma
bedacht met coaching, cursussen en trai-
ningen. Volgens Sieben en Kuiters hadden
de vrouwen hier direct hun twijfels over.
“We moesten snel bijsturen, omdat de
vrouwen geen speciale positie wilden
hebben”, zegt Kuiters. “Daarom hebben
we programmaonderdelen die waren ont-
wikkeld voor WIS opengesteld voor andere
UD’s, zowel mannen als vrouwen. Nu
doorlopen de vrouwen hier dus een regu-
lier programma. Die ontwikkeling staat
haaks op wat wij wilden en verwachtten,
maar het is ieders goed recht geen uitzon-
deringspositie te aanvaarden.”
Sieben: “Bij ons zei de ‘woman in science’:
“Ik heb geen speciale aandacht nodig, ik
red het ook wel op eigen kracht. Ook zij
doorloopt nu een regulier programma. Je

moet weten: drie van de vier WIS hebben
een Oost-Europese achtergrond. Voor hen
is het niet nodig dat vrouwen zo in de
picture worden gezet. Ze ergeren zich
daaraan en voelen zich bekeken. Voor hen
is het een gewone job, een stap in hun
loopbaan. Voor de TU/e is het allemaal
heel bijzonder, voor de vrouwen niet.” 

Gezicht van een ambitie
De vrouwen werden dus het uithangbord
van het beleid van de TU/e. Ze werden
geportretteerd in filmpjes en moesten
komen opdraven op bijeenkomsten,
vertelt Sieben. “Ik was verrast door de
aandacht die de vrouwen in het vervolg-
traject kregen. Dat hebben we onderschat.
Ik dacht dat het klaar zou zijn als ze
binnen de faculteiten aan het werk gingen.
Maar er kwam nóg een centrale meeting.
Er werd een middag georganiseerd voor
vrouwen in de wetenschap met lezingen
en presentaties en stevige ambities over
het aantal vrouwen in hogere wetenschap-
pelijke functies. De rector hield daar een
praatje en er waren films van vrouwen die
het ver geschopt hadden in de wetenschap.
De WIS werden hier steeds bij betrokken.
Maar ze voelen zich er niet door aange-
sproken. Ze zien het ook niet als hun rol -
het is hun rol om goede wetenschap te
bedrijven. En dat is al lastig genoeg.”
De reactie op een aanvraag voor een
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Loodzwaar programma in Wo

“Speciale aandacht voor vrouw
Women in Science/Chriz van de Graaf

Illustratie/Paul Weehuizen
Het is een weerbarstig vraagstuk: hoe vergroot je het

aantal vrouwen in hogere wetenschappelijke functies,
vooral universitair hoofddocenten en hoogleraren? Alle

Nederlandse universiteiten worstelen ermee, en
ondanks financiële en bestuurlijke inspanningen zijn de
resultaten pover. De TU/e zette in 2006 haar kaarten op

de hyperambitieuze Women in Science-tenure track,
een programma om vrouwen in zes jaar op te leiden tot
universitair hoofddocent. Vijf vrouwen stapten in. Hoe
vergaat het hen en welke problemen komen zij en hun

faculteiten tegen?



interview met één van de dames is in dit
verband veelzeggend: ‘I will not give any
more interviews about the women in
science issue. (…) 
I decided to stop being known as a woman
in science, you may contact me if you want
to know more about my work.’
Hristova ervaart de aandacht niet als
belastend, vertelt ze. “Wij zijn de pioniers,
we weten dat we het gezicht zijn van dit
programma. Dat vind ik niet vervelend,
het maakt me juist meer vastberaden om
het tot een succes te maken. Toen ik eraan
begon, wist ik dat er extra op me gelet zou
worden. Ik klaag er dan ook niet over. De
tenure track geeft me een bijzondere kans,
dat is het belangrijkste. Het is nu aan ons
om te laten zien of het haalbaar is.”
Ook Andova zegt geen last te ondervinden
van haar speciale positie binnen de univer-
siteit. “Ik vind het niet vervelend dat het
programma wordt gepromoot en speciale
aandacht krijgt. De TU/e is ten slotte de
eerste universiteit met het WISE-program-
ma en dat mag je best uitdragen.”

Low profile
In de toekomst zullen nieuwe instromers
in de tenure track aan de faculteit
Scheikundige Technologie in elk geval een
heel ander onthaal krijgen, zegt Kuiters.
“Er is hier een vrouwelijke wetenschapper
die we mogelijk willen voordragen voor de

tenure track. Dat doen we heel zorgvuldig,
en bovenal low profile: we geven er publi-
citair geen aandacht aan - juist niet. Het is
in eerste instantie een interne, lees: facul-
taire, aangelegenheid.”
Opvallend is dat er sinds de massieve
Women in Science-campagne van 2006
niet speciaal wordt geworven voor
vrouwen. Kuiters: “Dat levert erg weinig
op.” “Maar”, zegt Sieben, “wanneer er voor
een selectiecommissie een man en een
vrouw van gelijke geschiktheid staan, dan
gaat de voorkeur uit naar de vrouw. Dat is
TU/e-beleid.”
En zo is de vraag gerechtvaardigd wát het
WIS-programma heeft opgeleverd. ‘Een
ambitieus programma voor vrouwen én
mannen’, is het antwoord van Hristova.
Kuiters: “Het is goed geweest om het op de
agenda te zetten, al is de positieve discri-
minatie niet goed uitgepakt.” Sieben heeft
de positieve effecten ook niet voor het
oprapen. “Het bevorderen van het aantal
vrouwen in wetenschap is TU/e-beleid, het
is beleid van de faculteit en iedereen staat
erachter. Toch lukt het niet om grote ver-
anderingen te bewerkstelligen. Ik denk dat
er nog een aantal generaties overheen
zullen gaan.”/.
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omen in Science-tenure track

wen wordt niet geapprecieerd”

HHeett  aaaannttaall  vvrroouuwweenn  iinn  uunniivveerrssiittaaiirree  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  ffuunnccttiieess  iinn  NNeeddeerrllaanndd  nneeeemmtt

ggeessttaaaagg  ttooee..  HHeett  ppeerrcceennttaaggee  vvrroouuwweelliijjkkee  ssttuuddeenntteenn,,  pprroommoovveennddii,,  uunniivveerrssiittaaiirr  ddoocceenn--

tteenn,,  uunniivveerrssiittaaiirr  hhooooffddddoocceenntteenn  eenn  hhoooogglleerraarreenn  ggrrooeeiitt..  UUnniivveerrssiitteeiitteenn  hheebbbbeenn  ssiinnddss

11999988  vveerrsscchhiilllleennddee  mmaaaattrreeggeelleenn  ggeennoommeenn  oomm  ddee  iinnssttrroooomm  vvaann  vvrroouuwweenn  iinn  wweetteennsscchhaapp--

ppeelliijjkkee  ffuunnccttiieess  ttee  bbeevvoorrddeerreenn  ((tteennuurree  ttrraacckkss,,  mmeennttoorriinngg,,  ssaammeennsstteelllliinnggeenn

bbeennooeemmiinnggssccoommmmiissssiieess  eenn  ssppeecciiffiieekkee  lleeeerrssttooeelleenn))..  OOpp  eeeenn  aaaannttaall  ggeebbiieeddeenn  ttrreeddeenn

kknneellppuunntteenn  oopp..  VVoooorraall  ddee  oovveerrggaanngg  vvaann  uunniivveerrssiittaaiirr  ddoocceenntt  nnaaaarr  uunniivveerrssiittaaiirr  hhooooffdd--

ddoocceenntt  eenn  vvaann  uunniivveerrssiittaaiirr  hhooooffddddoocceenntt  nnaaaarr  hhoooogglleerraaaarr  vvrraaggeenn  aaaannddaacchhtt..  

HHeett  ppeerrcceennttaaggee  vvrroouuwweelliijjkk  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  ppeerrssoonneeeell  ((hhoooogglleerraarreenn,,  uunniivveerrssiittaaiirr

hhooooffddddoocceenntteenn,,  uunniivveerrssiittaaiirr  ddoocceenntteenn,,  pprroommoovveennddii  eenn  oovveerriigg  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk

ppeerrssoonneeeell))  ggrrooeeiitt  vvaann  2222,,33  pprroocceenntt  iinn  11999988  nnaaaarr  3322,,11  pprroocceenntt  iinn  22000077..  DDiitt  iiss  eeeenn

ggeemmiiddddeellddee  ssttiijjggiinngg  vvaann  11,,11  pprroocceenntt  ppeerr  jjaaaarr..  TTuusssseenn  ddee  wweetteennsscchhaappssggeebbiieeddeenn  bbeessttaaaann

ggrroottee  vveerrsscchhiilllleenn::  eeiinndd  22000077  vvaarriiëërreenn  ddee  ppeerrcceennttaaggeess  vvaann  2211,,11  pprroocceenntt  bbiijj  tteecchhnniieekk  ttoott

4455  pprroocceenntt  bbiijj  ggeeddrraagg  eenn  mmaaaattsscchhaappppiijj..

EEiinndd  22000077  iiss  hheett  ppeerrcceennttaaggee  vvrroouuwweenn  bbiijj  pprroommoovveennddii  4400,,55  pprroocceenntt;;  bbiijj  ddee  uunniivveerrssiittaaiirr

ddoocceenntteenn  3300,,11  pprroocceenntt;;  bbiijj  ddee  uunniivveerrssiittaaiirr  hhooooffddddoocceenntteenn  1177,,11  pprroocceenntt  eenn  bbiijj  ddee  hhoooogg--

lleerraarreenn  1111,,22  pprroocceenntt..

HHeett  ppeerrcceennttaaggee  vvrroouuwweelliijjkkee  hhoooogglleerraarreenn  vveerrsscchhiilltt  aaaannzziieennlliijjkk  ppeerr  wweetteennsscchhaappssggeebbiieedd

eenn  lloooopptt  eeiinndd  22000077  uuiitteeeenn  vvaann  44,,55  pprroocceenntt  bbiijj  TTeecchhnniieekk  ttoott  1177,,77  pprroocceenntt  bbiijj  TTaaaall  eenn

CCuullttuuuurr..  WWeell  nneeeemmtt  oopp  aallllee  tteerrrreeiinneenn  hheett  aaaannddeeeell  vvrroouuwweelliijjkkee  hhoooogglleerraarreenn  ttooee..  IInn

tteecchhnniieekk  iiss  eeeenn  ttooeennaammee  vvaann  11,,55  pprroocceenntt  iinn  ddee  ppeerriiooddee  11999988--22000077..  ((BBrroonn::  VVSSNNUU))

Vrouwen in de wetenschap
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Cor Cornelisse, System Engineer bij 

Hyves, deed zijn master in Leiden

ICT in Bussiness of Computer Science in Leiden? 
Kom naar de voorlichtingsdag op 16 april en 28 mei. 
Kijk voor het programma op www.mastersinleiden.nl

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

“Tijdens mijn Leidse master leerde ik al de 

moeilijkheidsgraad van problemen inschatten”

www.diversityworks.nl

Dé carrièrebeurs voor hoogopgeleide vrouwen en
hoogopgeleid multicultureel talent (m/v).
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Biomedische Technologie was volgens
minorcoördinator Koenraad de laatste
TU/e-faculteit die, zoals hij zegt, “over de
brug kwam” met een minoraanbod dat
niet alleen voor eigen studenten is, maar
ook uitwisseling over en weer beoogt.
“BMT zei in eerste instantie het al druk
genoeg te hebben met onderwijs om de
eigen studenten klaar te maken voor de
master. Dat soort watervrees was er aan-
vankelijk ook bij bijvoorbeeld Technische
Natuurkunde en Elektrotechniek. Maar
sinds de pilot aan drie faculteiten (Tech-
nische Natuurkunde, Scheikundige
Technologie en Elektrotechniek - red.) 
is er veel gewonnen en zijn faculteiten
steeds enthousiaster gaan meewerken.”
Volgens Koenraad zou het echt een
misser zijn geweest als opleidingen stuk-
jes van de eigen bachelor hadden afge-
splitst en ‘minor’ hadden genoemd, om
eigen studenten vervolgens nadrukkelijk
aan te moedigen deze te volgen. “We
hebben er hier en daar best een beetje
voor moeten vechten om dat te voor-
komen. Een aantal faculteiten had
gewoon schrik om dertig ects uit het
eigen pakket te halen en vrij te maken
voor een opleidingsdeel elders.”

Blijven hangen
De keuzemogelijkheden voor studenten
verruimen en verkokering voorkomen;
dat zijn de belangrijkste doelen van het
major-minorstelsel. “We zagen dat veel
mensen hier bij een bepaalde faculteit
binnenkomen en daar vervolgens vijf jaar
blijven hangen. Waar veel andere univer-
siteiten hebben gekozen voor een soort
‘science-faculteiten’, met eerst een breed
jaar waarna pas een keuze wordt
gemaakt, heeft Eindhoven gekozen voor
compartimentering van de basis tot aan
de master”, zegt Koenraad.
Van die compartimentering wil de univer-
siteit af. Hoewel veel opleidingen ook
verdiepende minoren voor eigen studen-
ten bieden, wil de TU/e studenten vooral
motiveren om eens een poosje buiten de

eigen faculteit te snuffelen. Daarbij blijkt
onder andere de managementminor bij
Technische Bedrijfskunde populair, met
volgens Koenraad honderd tot honderd-
vijftig studenten per reeks. Tot de kleinere
minoren behoort die van Technische
Wiskunde, niet de gemakkelijkste der
minoren. Koenraad erkent: “Er zullen

best studenten zijn die van de minor
proberen een pretpakket te maken, maar
we zorgen ervoor dat alle minoren die we
aanbieden voldoende inhoud hebben.
Accentverschillen houd je altijd; de ene

minor zal wat ‘harder’ zijn dan de
andere.”

Minormatrix
Met het oog op de overgang van de lint-
naar de blokminor per september,
waarmee de minor een op zichzelf staand
traject in de bachelor wordt, zijn alle
minoren van de TU/e opnieuw bekeken
en zo nodig geherformuleerd. Dit vooral
om overlap tussen minorpakketten en
hoofdopleidingen zoveel mogelijk uit te
sluiten, aldus Koenraad. 
In de minormatrix op de site van het
Onderwijs en Studenten Service Centrum
staan alle 26 TU/e-minoren schematisch
bij elkaar. Daarnaast is er de mogelijkheid
tot een vrije minor (die een student,
binnens- of buitenshuis, zelf kan samen-
stellen en ter goedkeuring moet voor-
leggen aan de examencommissie) of een
minor aan een andere (technische) uni-
versiteit.
Een grotere gelijkschakeling van het
minorenaanbod in 3TU-verband is één
van de belangrijkste argumenten om over
te stappen op de blokminor. “Ik zou het
erg leuk vinden als studenten gebruik-
maken van de mogelijkheid voor een
minor in Delft of Twente. Dat sluit echt
aan bij de 3TU-gedachte van meer onder-
linge communicatie en doorstroom. Maar
ik kan me voorstellen dat het voor veel
studenten toch wel een barrière is om
zich voor een half jaar in een andere
plaats te vestigen. Er is al over gesproken
of we misschien iets moeten regelen qua
huisvesting. Maar laten we eerst maar
eens kijken hoe het loopt.”/.
Studentenfractie PF heeft, in afwachting van een

landelijke minorenwebsite, een overzicht van mino-

rensites van de meeste Nederlandse universiteiten

online gezet: www.stempf.nl/links/minoren . 

De minor: een majeure keuze

“Zelfontplooiing en carrière 

meewegen in minorkeuze”
Of ze straks voor verbreding of ver-
dieping gaat, daar is Stephanie van
den Hurk nog niet helemaal uit. Maar
carrièremogelijkheden en ruimte voor
zelfontplooiing vindt de tweedejaars
Bouwkunde in elk geval belangrijk
wanneer ze in september aan haar
minor begint. “De minor is een goede
mogelijkheid om het normale program-
ma van je studie ‘persoonlijk’ uit te
breiden.” 

In zekere zin zou haar keuze helemaal
niet zo ingewikkeld moeten zijn. “Ik heb
het idee dat Bouwkundestudenten
minder keuze voor een minor hebben
dan bijvoorbeeld studenten Scheikun-
dige Technologie. Dat vind ik jammer;
volgens mij zouden veel meer thema’s
interessant kunnen zijn voor
Bouwkundestudenten.” 
Vooralsnog blijven veel studiegenoten
hoe dan ook in eigen huis, is haar erva-

ring: “De meesten kiezen voor een ver-
bredende minor binnen Bouwkunde of
een verdiepende minor Architectuur &
Techniek. Ik ken maar weinig studenten
die tijdelijk bij een andere opleiding aan-
schuiven of een minor aan een andere
universiteit of in het buitenland doen.”
Zelf twijfelt ze vooral tussen een verbre-
dende minor bij Industrial Design en
een verdiepende minor binnen haar
eigen profiel, “omdat ik toch al weet dat
ik daarin verder wil.”
Op de Minormarkt die ze half februari
bezocht, was het op dat moment erg
druk, zegt ze, “en ik had het idee dat er
voor Bouwkundestudenten eigenlijk niet
zoveel informatie in te winnen was,
omdat we uit niet zoveel minoren
kunnen kiezen - of je moet het persoon-
lijk aanvragen, geloof ik. Wel ben ik in-
middels ‘real life’ bij Industrial Design
gaan kijken omdat een vriendinnetje van
mij daar contacten heeft.”

“Studenten werken straks óók in multidisciplinaire teams”
Hoe nadrukkelijk met de minoren ook
wordt gestreefd naar meer uitwisse-
ling; studenten trekken zich daar niet
altijd evenveel van aan, is de ervaring
van dr. Jan-Cees van der Meer, minor-
coördinator bij Technische Wiskunde.
“Studenten kiezen rationeel en kijken
wat een logische toevoeging aan hun
opleiding kan zijn, of zoeken naar
verwante minoren.”

Toch is een minor aan een andere facul-
teit volgens de coördinator de over-

weging zeker waard: “Veel studenten
komen straks te werken in multidisci-
plinaire teams. Dan is het goed om al
eens bij een andere faculteit te hebben
gekeken.” Die mogelijkheid hadden stu-
denten vóór het major-minorstelsel ook
al wel in de vorm van keuzevakken aan
andere opleidingen: “Bij wiskunde werd
dat destijds zeker al gestimuleerd, maar
dat verschilde nogal per faculteit”, weet
Van der Meer. Hoe dan ook stappen bijna
alle studenten volgens hem na de
bachelor over op de ‘eigen’ master. “Ik

heb nog niet gehoord van studenten die
het door het major-minorstelsel over een
heel andere boeg hebben gegooid.” 
Technische Wiskunde begroet in haar
minor gemiddeld zo’n tien studenten per
lichting. Daarmee is het één van de
kleinere minoren van de TU/e en “zeker
niet de gemakkelijkste”, benadrukt Van
der Meer. Daarnaast biedt de opleiding
de minor Finance & Risk, die afgelopen
jaar versneld werd opgezet voor studen-
ten Technische Bedrijfskunde die niet
geplaatst konden worden bij de minor

van hun eerste keuze.
Eigen studenten die kiezen voor een
minor elders, kiezen voornamelijk voor
natuurkunde, informatica en bedrijfs-
kunde. En dat gaf nog wel eens wat roos-
tertechnische problemen. Van der Meer:
“Met de blokminor bijten hoofdopleiding
en minor elkaar straks niet meer; dat was
tot nu toe toch het voornaamste punt van
kritiek onder onze studenten.” 

“Leuk om eens verder te kijken”

Paula Geers, vierdejaars Scheikundige
Technologie, koos voor verbreding: ze
volgde de minor Human Technology
Interaction aan de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences.

“Een heel ander vakgebied, niet zozeer
nuttig voor mijn studie of voor straks op
de arbeidsmarkt, maar wel heel interes-
sant”, omschrijft Geers de minor. Het
was leuk om eens verder te kijken dan
het eigen vakgebied, vindt ze: “Maar er
zijn vast ook studenten die de minor
doen omdat het nou eenmaal móet en
zich er met een zesje vanaf proberen te
maken.” 
Geers had best een verdiepende minor
in eigen huis willen overwegen, “maar
die werd toen nog niet aangeboden.”
Haar meeste jaargenoten kozen voor

minoren bij Technische Bedrijfskunde
en Biomedische Technologie, weet ze.
“De laatste heeft veel raakvlakken met
scheikunde, de eerste kan vooral erg
interessant zijn met het oog op latere
ervaring in het bedrijfsleven.”
De overstap naar de blokminor per sep-
tember vindt de vierdejaars een goede
zaak. “Bij ons liep de minor gelijk met
het reguliere curriculum van de eigen
opleiding. Daardoor raakte de minor bij
veel studenten een beetje onderge-
sneeuwd.” Van samenwerking met stu-
denten van andere richtingen kwam
mede daardoor nauwelijks iets terecht, 
is haar ervaring: “Vanwege afwijkende
collegeroosters was het moeilijk om
groepjes te vormen en zat je daardoor al
snel om de tafel met studenten van je
eigen opleiding.”

Minoren/Monique van de Ven
Foto/Bart van Overbeeke

Na de bachelor overstappen op een andere master, met de
minor als toegangskaartje. Het major-minorstelsel, dat in

2007 TU/e-breed werd ingevoerd, moet doorstromen
gemakkelijker en aantrekkelijker maken. In de praktijk wordt
er echter nog weinig echt geswitcht. Binnen de minor wordt
wél veelvuldig buiten de eigen opleidingsmuren gesnuffeld,

stelt TU/e-minorcoördinator prof.dr. Paul Koenraad tevreden.
“Bij sommige faculteiten moesten we een beetje vechten voor

de minor, maar er is veel gewonnen.”
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Personeelsvereniging TU/e
Cadeautje PV aan
studentenverenigingen
In februari heeft de personeelsvereniging
van de TU/e (PV) sportkleding van het
vroegere OC&W-toernooi verkocht. Voor
de opbrengst van deze verkoop is door
het bestuur van de PV naar een goed
doel gezocht. Dit goede doel is gevonden
in de drie studentenverenigingen die het
afgelopen jaar de personeelsvereniging
hebben ondersteund tijdens de organisa-
tie van hun activiteiten. Op 19 maart is
tijdens een gezellig samenzijn in het
PVOC de opbrengst (360 euro) in drie
gelijke delen overgedragen aan de afge-
vaardigden van respectievelijk: Tuna
Ciudad de Luz, La Tuniña en Z&PC
Nayade. Zowel de Tuna als de Tuniña
hebben de sfeer opgeluisterd met een
stukje muziek.
De personeelsvereniging hoopt dat de
drie verenigingen een passende invulling
kunnen geven aan de opbrengst van deze
verkoopactie.

Educational training/DPO
Course ‘Supervising master
students’ for departments W,
BMT, TN and ST
The course ‘Supervising master students’
for teachers and PhD students (experien-
ced and inexperienced supervisors) for
departments W, BMT, TN and ST, will be
offered on Monday May 11th and
Thursday May 14th 2009 from 13.30 -
17.00 hours. The course is aimed to
improve and systemize the way in which
supervisors guide their students during
their graduation projects. The course
consists of short introductions, exercises
and discussions. Participants will have
an active role during the course. 
Participation for (foreign) teaching staff
of the TU/e is free of charge. Further
information can be obtained from
Janneke van der Loo (phone 5292). You
can enrol for the course by telephone
(2520), by e-mail (cursus.dpo@tue.nl), or
by Internet (www.tue.nl/educational_trai-
ning). 

Wiskunde & Informatica
Ict-cursussen
In april en mei is er voor studenten en
medewerkers van de TU/e de mogelijk-

heid de volgende cursussen te volgen:
Cascading Style Sheets
C++
C++ advanced
Access 2007
XML
Voor nadere informatie en inschrijving
zie: www.ictcursussen.tue.nl

Stan Ackermans Institute
Congratulations PDEng diploma
The Stan Ackermans Instituut (SAI)
congratulates its candidates on gaining
their Professional Doctorate in
Engineering (PDEng). The following stu-
dents have now received their diplomas:
Yang Liu, Logistics Management
Systems (LMS); Marija Orlovic, Process
and Product Design (PPD). The SAI wis-
hes them every success in their further
careers.

Department Mechanical
Engineering, Combustion
Technology
Symposium Trends in Fuels and
Lubricants
TU/e Symposium on Thursday
Afternoon, April 9th. A symposium
accompanying the TU/e Masters Course
on Fuels and Lubricants (4N850).
Automotive transportation is one of the
key causes of global warming. The indus-
try responds to the demands of gover-
nments and the general public by develo-
ping new technologies, ranging from
new fuels and lubricants technology to
engine design, driveline and wheels.
Both efficiency and losses have to be
optimized. This symposium addresses
the impact that the foreseeable future
will have on fuels and lubricants to
come, by looking at new technologies in
the oil industry (enabling to produce
unprecedented new oil products),
research in chemistry, and interactions
between fuels and lubricants in the
modern combustion engine.
The Course Fuels and Lubricants in the
Masters Programme of the Eindhoven
University of Technology has been given
since 2009. The idea behind the sympo-
sium is to put the subjects of the course
in a broader perspective, and to provide
detailed information on themes which
could not be covered in the lectures. As a
consequence, the subjects addressed in
the symposium will vary over the years.

For more information, please contact:
dr.ir. Carlo Luijten, Assistant Professor,
Combustion Technology, e-mail
C.C.M.Luijten@tue.nl, ext. 5347. Ir.
Harry van Leeuwen, Assistant Professor,
Combustion Technology, e-mail
H.J.v.Leeuwen@tue.nl, ext. 3063.

Promoties
Drs. G. Taban verdedigt op dinsdag 7
april zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘A Cold Atom Electron Source’.
Taban promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promotor
is prof.dr. H.C.W. Beijerinck.

Dipl.-Ing. B. Burghoff verdedigt op
woensdag 8 april 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 ‘Solvent
Impregnated Resins (SIRs) for the
Recovery of Low Concentration Ethers
and Phenols from Water’. Burghoff
promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor
is prof.dr.ir. A.B. de Haan.

Ir. P.G.A. Janssen verdedigt op donder-
dag 9 april zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘DNA Templated Self-
Assembly’. Janssen promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotor is prof.dr. E.W. Meijer.

Y. Morvan MSc verdedigt op donderdag
9 april zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Acquisition,
Compression and Rendering of Depth
and Texture for Multi-View Video’.
Morvan promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotor is
prof.dr.ir. P.H.N. de With.

T!NT
Lezing Thich Nhat Hanh
Thich Nhat Hanh is een boeddhistische
leraar uit Vietnam die in simpele
bewoordingen de essentie van de boedd-
histische leer weet uit te dragen. Alles
draait om ‘leven in aandacht’ (mindful-
ness). Tijdens de Vietnamoorlog zette hij
zich onvermoeibaar in voor de vrede,
waarna hij in zijn vaderland niet meer
welkom was. Tot op de dag van vandaag
weet hij als vredesactivist een geweldloze
levenshouding aan grote groepen geïnte-
resseerden uit te dragen. Zijn bescheide-
nheid, zijn grote maatschappelijke
betrokkenheid en het feit dat hij voorleeft
wat hij zegt, maken hem bij een breed
publiek zeer geliefd, ook in Nederland. 
Op 29 april 2009 geeft Thich Nhat
Hanh een publieke lezing in Den
Haag.(Zie ook www.aandacht.net)
Samen met geïnteresseerde studenten
willen we zijn lezing bijwonen. Er zijn
nog kaartjes te verkrijgen via T!NT.
Opgave tot uiterlijk woensdag 15 april bij
Hans d’Achard, hans@achard.nl of
tint@tue.nl

Bedrijfsjurist (V19.07), TU/e Innovation
Lab (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 12 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3.872 t/m 4.970 euro).

Technisch medewerker (1.0 fte)
(V34.332), de groep Coherentie en
Quantum Technologie (CQT) van de
faculteit Technische Natuurkunde (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 10 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 (2.379 t/m 3.755 euro).

PhD student Observer design for netw-
orks and distributed control (V35.430),
Systems Engineering, department of
Mechanical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2.042 t/m
2.612 euro).

Assistant Professor in Economics of
Innovation and Technological Change

(V39.477), The School of Innovation
Sciences, Industrial Engineering &
Innovation Sciences (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 11
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3.195 t/m 4.374 euro).

PhD Information Systems in Purchasing
(V39.478), Information Systems within
the department Industrial Engineering &
Innovation Sciences (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612
euro).

2 Promovendi Supramoleculaire
Geneeskunde (V50.104), Molecular
Science & Technology, faculteit
Biomedische Technologie (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m
2.558 euro).

PhD student Mechanical screening and
selection of circulating cells (V50.108),
department of Biomedical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2.042 t/m 2.612 euro).

Postdoc Mechanical screening, selection
and lysis of circulating cells (V50.109),
department of Biomedical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2.379 t/m 3.755
euro).

Startende Beleidsmedewerker
Instellingsbeleid (V82.035), Dienst
Algemene Zaken (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
10 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.379 t/m 3.755 euro).

Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures
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‘ Wie sponsort 
mijn hart?’

Jump, het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting, helpt kinderen en 
jongeren met een ziek hart langer en gelukkiger te leven. Daarnaast zijn 
we er ook voor kinderen en jongeren zonder aangeboren hart afwijking. 

VOORKOMEN ÉN GENEZEN
Jump financiert onderzoek naar de gevolgen van aangeboren hartafwijkingen en draagt bij aan
betere zorg en kwaliteit van leven.Voor kinderen en hun ouders. Bovendien laten we kinderen 
en jongeren met een gezond hart zien hoe ze dat zo kunnen houden.

Ieder kind verdient een 
eerlijke kans op gezondheid, 
geluk en grote dromen. 
Word daarom nu donateur.

Giro 5514 | t.n.v.Jump in Den Haag | www.heartjump.nl | info@heartjump.nl

(Advertenties)



Every year a large number of
academic prizes are awarded.
The entry period for this year’s
academic prizes at TU/e was
closed at the beginning of this
month, but next year there will
be another opportunity. How
exactly is this organized and
how does one qualify?

TU/e has a Graduation Award, a
Design Award, a Dissertation
Prize and a special Societal
Impact Award. This is a prize of
five thousand euros for the
project holding the greatest
future prospects for society.
Competitors for the prize need to
be nominated by a professor or
the dean of the Department. Each
dean subsequently selects a no-
mination that is submitted with
the jury. The Departmental
Selection Committee has an ad-

visory role here. Nominees are
notified by the Program Director.
After this the Office of Doctoral
Presentations and Academic
Ceremonies asks for a presen-
tation poster. These posters are
put up in the hall of the
Hoofdgebouw from mid-May
until early June. This year’s
winners will be announced on 3
June.

Other prizes
“Mostly professors and other
members of the scientific staff
draw students’ attention to com-
petitions and nominate them if
they may qualify for an award”,
says prof. dr. ir. René de Borst,
dean of the Mechanical
Engineering Department. Prof.
dr. ir. Ton Backx, professor at
Electrical Engineering: “The pro-
fessors and senior staff members

receive invitations for nomi-
nating candidates for the various
prizes. So the best thing students
can do is contact their su-
pervisor/professor to get an
overview of the competitions that
may be interesting for them.”
Information about the many
thesis prizes presented by
various companies is available
from the Education and Student
Service Center (STU).
“In addition to these prizes, there
are best paper and best poster
awards for doctoral candidates in
particular. These prizes are
awarded to the person stated as
first author on the paper/poster
which has been selected as the
best one by a committee specially
designated for this per con-
ference and consisting of
scientists”, De Borst explains.
Prof. dr. ir. Richard van de

Sanden from the Applied Physics
Department talks about the
prizes given out at conferences,
for instance during the AVS con-
ference in San Jose, California.
“As a group we scored very well
on this in the past.” He also
mentions the prizes of the
Material Research Society. “M2i,
the Materials Innovation
Institute, and the Dutch Polymer
Institute (DPI) where we have
projects, also award poster
prizes.”
The IE & IS Department has a
prizes committee that features
representatives from different
Departments. They make their
selection for theses prizes from
among others the theses that
passed with a score of 7.5 or
higher, for instance those from
NIVE, the Dutch Management
Association.

“ TU/e will also have a Marina van
Damme prize as of this year”,
says Van de Sanden. Van Damme
(78) studied in Delft and was the
first female PhD from the
University of Twente. She has
made fifty thousand euros
available to the Eindhoven
University Foundation (UFe)
which is intended to enable the
foundation for the next five years
to award a prize also to female
scientific talents at TU/e. WISE,
the TU/e network for women in
science, will be taking care of the
procedural and intrinsic fleshing
out of the prize./.
More information can be found on:

www.tue/nl > Services > Office for

Doctoral Presentations and Academic

Ceremonies > Academic Annual Awards. 
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Road map for research subsidies
What options for subsidies are
available for new postdocto-
rate researchers to conduct
further research? The TU/e
Subsidies and Contracts
Advisory Center and the docto-
ral candidates’ own Depart-
ments will show them the way.

Ernest Gerritsen, advisor for sub-
sidies within the TU/e Advisory
Center: “Most arrangements are
also accessible to international
PhDs at TU/e, such as Rubicon
for new PhDs who wish to gain
one or two years of research expe-

rience elsewhere.” For example,
dr. ir. Johan Hoefnagels, now
assistant professor with the
Mechanics of Materials group at
the Department of Mechanics,
was awarded a Rubicon grant in
2006 to conduct research at
Harvard University in America.
Gerritsen also points to the inno-
vation impulses of NWO
(Netherlands Organization for
Scientific Research) - Veni, Vidi
and Vici. These subsidies are
intended for three-year research
projects. Within that context a
certain amount of research expe-

rience is regarded as an asset. Up
to at most three years after having
obtained their PhD, candidates
may file applications for the Veni
subsidy. 
Vidi is earmarked for researchers
with more experience, and may
be applied for from three to eight
years after having acquired the
PhD. Last summer dr. Christian
Müller, from the Chemical
Engineering Department, and 
dr. Jeanine Prompers, from
Biomedical Engineering, were
selected for Vidi subsidies. One
Veni subsidy was granted to 

dr. Patricia Dankers, who will be
investigating multifunctional
medicines. And dr. Mircea Lazar
from Electrical Engineering won
a Veni subsidy for conducting
research into more flexible
controllers.
“When someone files an appli-
cation, we can advise them, but
usually the Department itself
takes care of that”, Gerritsen
explains. “They also have an in-
terest in the proper procedure
being followed. If you are invited
by the committee you must make
sure that you present your

research proposal adequately.
Suppose the committee has six
places - then they will invite
twelve candidates from which
they select six. These are subse-
quently visited by members of the
Advisory Center, together with
the Department. It is handy when
there is more expertise present in
the hall”, says Gerritsen./.
See for more information: www.nwo.nl,

www.tue.nl > Services > Advisory Center

Subsidies and Contracts.

Who have recently won prizes?
LLaasstt  yyeeaarr  iirr..  BBaass  GGrrooeenneennddaaaall,,  wwhhoo  ggrraadduuaatteedd

ffrroomm  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn,,  wwoonn  tthhee  TTUU//ee  PPrroossppeeccttss

PPrriizzee  ffoorr  hhiiss  ‘‘SSccooppee’’::  aa  rroouunndd  ccaammeerraa  wwiitthh  aa  rreecc--

ttaanngguullaarr  hhoollee  iinn  iitt,,  iinntteennddeedd  ttoo  hheellpp  cchhiillddrreenn

ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  aa  ttrraauummaa..  BBeeccaauussee  ooff  tthhee  hhoollee,,

ffoorr  iinnssttaannccee,,  yyoouu  ccaannnnoott  hhiiddee  bbeehhiinndd  tthhee

ccaammeerraa  aanndd  ccaannnnoott  aavvooiidd  mmaakkiinngg  ccoonnttaacctt  wwiitthh

tthhee  ppeerrssoonn  oorr  ppeerrssoonnss  tthhaatt  yyoouu  aarree  pphhoottoo--

ggrraapphhiinngg..

DDrr..  iirr..  HHaannss  WWiinnaannddss  ooff  tthhee  EElleeccttrriiccaall

EEnnggiinneeeerriinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  wwoonn  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn

PPrriizzee  ffoorr  hhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  eennttiittlleedd::  ‘‘EEffffiicciieenntt

SSttrreeaammeerr  PPllaassmmaa  GGeenneerraattiioonn’’..  WWiinnaannddss  oobb--

ttaaiinneedd  hhiiss  PPhhDD  ffoorr  aa  nneeww  tteecchhnniiqquuee  ffoorr  tthhee  ppuurrii--

ffiiccaattiioonn  ooff  ggaasseess  aanndd  aaiirr  bbyy  mmeeaannss  ooff  uullttrraasshhoorrtt

eelleeccttrriicc  ddiisscchhaarrggeess,,  ssoo--ccaalllleedd  ‘‘ssttrreeaammeerrss’’..

UUttiilliizziinngg  aa  wwoorrkkiinngg  pprroottoottyyppee  hhee  ddeemmoonnssttrraatteedd

tthhaatt  tthhiiss  iiss  aa  uusseeffuull  mmeetthhoodd  ffoorr

rreemmoovviinngg  ssuullffuurr  ddiiooxxiiddee,,  nniittrroo--

ggeenn  ooxxiiddee,,  ooddoorrss  aanndd  ttaarr  ffrroomm

ggaasseess..

DDooccttoorraall  ccaannddiiddaattee  BBrraamm

HHooeexx,,  ffrroomm  tthhee  AApppplliieedd

PPhhyyssiiccss  DDeeppaarrttmmeenntt,,  rreecceeiivveedd

sseevveerraall  aawwaarrddss..  TTooggeetthheerr  wwiitthh  hhiiss  rreesseeaarrcchh

ggrroouupp  hhee  rreecceeiivveedd  tthhee  LLeevveerrhhuullmmee  TTeecchhnnoollooggyy

TTrraannssffeerr  AAwwaarrdd  22000099  bbeeccaauussee  hhee  hhaass  ttrraannss--

ffeerrrreedd  tthhee  tteecchhnniiqquuee  ffoorr  aa  nneeww  kkiinndd  ooff  ssoollaarr  cceellll

ttoo  OOTTBB  SSoollaarr..  TThhiiss  eenntteerrpprriissee,,  wwhhiicchh  mmaakkeess

mmaacchhiinneess  ffoorr  ssoollaarr  cceellllss,,  iiss  nnooww  ssuucccceessssffuullllyy

aappppllyyiinngg  tthhiiss  tteecchhnniiqquuee..  EEaarrlliieerr  tthhiiss  yyeeaarr  HHooeexx

aallrreeaaddyy  rreecceeiivveedd  tthhee  SSoollaarrwwoorrlldd  JJuunniioorr  EEiinnsstteeiinn

AAwwaarrdd  ffrroomm  tthhee  ssoollaarr  eenneerrggyy  ccoommppaannyy

SSoollaarrWWoorrlldd..  

AAtt  tthhee  MMeecchhaanniiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  DDeeppaarrttmmeenntt

tthheeyy  aarree  aallssoo  rreegguullaarrllyy  aammoonngg  tthhee  wwiinnnneerrss..

EEaarrllyy  iinn  MMaarrcchh  tthhee  TTUU//ee  rroobboott  ffoooottbbaallll  tteeaamm

TTeecchh  UUnniitteedd  wwoonn  tthhee  ffiirrsstt  pprriizzee  iinn  tthhee  qquuaalliiffii--

ccaattiioonn  ffoorr  tthhee  WWoorrlldd  CChhaammppiioonnsshhiipp  22000099  iinn

GGrraazz  iinn  AAuussttrriiaa,,  wwhhiicchh  wwiillll  ttaakkee  ppllaaccee  ffrroomm  2299

JJuunnee  ttoo  55  JJuullyy..  IInn  22000099  tthheeyy  eennddeedd  ffiirrsstt  aatt  tthhee

EEuurrooppeeaann  CChhaammppiioonnsshhiipp  aanndd  sseeccoonndd  aatt  tthhee

WWoorrlldd  CChhaammppiioonnsshhiipp..

AAnndd  oonnee  ooff  tthhee  BBaacchheelloorrss,,  TTiimm  vvaann  AAmmsstteell,,  wwoonn

tthhee  SShheellll  BBaaMMaa  tthheessiiss  pprriizzee  wwiitthh  hhiiss  tthheessiiss  oonn

‘‘TThhee  aapppplliiccaabbiilliittyy  ooff  rraappeesseeeedd  ooiill  aass  aa  bbiioollooggiiccaall

lluubbrriiccaanntt’’..

The English Page is written by Norbine
Schalij and Ingrid Magilsen. 

They can be reached at 
engcursor@tue.nl.

Bram Hoex

Dr. ir. Hans Winands

Energy Day
While the economic crisis sucks
up a great deal of attention in the
media, the more serious long-
term problems are at risk of disap-
pearing into the background: the
climate change, which also results
from the consumption of fossil
fuels, and the increasing energy
requirement worldwide. In an
English-language lecture on the
fourth Energy Day physicist Jan
Terlouw devotes attention inter

alia to Concentrated Solar Power
(CSP), i.e. large-scale solar power
stations. This option may be rela-
tively unknown in the Netherlands,
but in sun-drenched areas in par-
ticular it is definitely an alter-
native for fossil energy sources.
Afterwards there will be an oppor-
tunity to enter into a discussion
with Terlouw about our energy
supply and the role to be played in
this by the Netherlands and by
Dutch researchers. The fourth

Energy Day will be devoted to two
subjects: Nuclear fusion and
thermal solar energy. The lectures
are intended for PhD candidates
and Master students in the final
year of their studies and will be in
English. 
Tuesday 7 April, 16.00 hours,
Blauwe Zaal, Auditorium. More
information:
http://web.phys.tue.nl/en/
energydays. 

STRP festival
The Eindhoven STRP festival for
new media will be held from
Thursday 2 thru Monday 13 April.
The program features music,
parties, interactive installations,
works of art, discussions and
workshops. The American
musical jack-of-all-trades Laurie
Anderson, seldom to be seen in
the Netherlands, will perform in
the Frits Philips Muziekcentrum
on Saturday 11 April within the

framework of the STRP festival.
Visitors of Strijp S can among
other things admire and expe-
rience work by Granular
Synthesis. Those who choose to
visit live concerts of this duo are
obliged to sign statements in
advance saying that they are vi-
siting the performance at their
own risk; it is cross-border live
cinema. 
See for all programs, locations
and times www.STRP.nl.
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www.belastingdienst.nl/ict

Werk is niet het eerste waar je aan denkt als je op de bonnefooi 

je vakantiebestemming probeert te bereiken. Behalve als je werkt

voor het Centrum voor ICT van de Belastingdienst. Dan kan

het enthousiasme over je nieuwe werkzaamheden wel eens net 

zo groot blijken te zijn als het enthousiasme over je nieuwe reis.

Zo gek is dat niet, als je bedenkt wat wij allemaal realiseren. 

Binnen één van de meest complexe ICT-omgevingen van 

Nederland verzorgen we de volledige technische infrastructuur 

achter de heffing, controle en inning van belastingen. En zijn we

inmiddels ook verantwoordelijk voor de uitbetaling van 

toeslagen.

Omdat onze toepassingen een publiek van 16 miljoen 

Nederlanders bereiken, is het bijna onvermijdelijk dat er ook wel 

eens iets fout gaat. Juist omdat we ons ervan bewust zijn dat 

zelfs het allerkleinste foutje grote consequenties kan hebben, 

zijn we continu bezig onze dienstverlening te optimaliseren.

Voor onze medewerkers brengt dat inhoudelijk interessante 

werkzaamheden met zich mee. Zo werken we bijvoorbeeld

aan innovatieve Websphere-oplossingen met behulp van open 

source software.

Werken als ICT’er bij de Belastingdienst betekent werken

met ongekende mogelijkheden. In je werk, waar je in een

vooruitstrevende werkomgeving optimaal kunt presteren.

Maar ook voor jezelf, in vrijwel elke gewenste richting op het

gebied van ICT.

Wil je meer weten over een loopbaan als ICT’er bij de 

Belastingdienst?

Kijk dan op www.belastingdienst.nl/ict.

Werk waar je 
trots op bent



Cultuur /17
Cursor 2 april 2009

/Roosbeef 
in Gaslab
ZZee  zziijjnn  aall  eeeenn  aaaannttaall  jjaarreenn  ddee  ggrroottee

bbeellooffttee,,  ddiiee  zzee  nnuu  lliijjkkeenn  iinn  ttee

lloosssseenn::  RRoooossbbeeeeff,,  ddee  bbaanndd  vvaann  ddee

ttwwiinnttiiggjjaarriiggee  zzaannggeerreess  eenn  lliieeddjjeess--

sscchhrriijjffsstteerr  RRooooss  RReebbeerrggeenn..  ZZee

wwoonnnneenn  ddee  GGrroottee  pprriijjss  aall  iinn  22000055  eenn

eerr  vvoollggddeenn  eeeenn  EEPP’’ttjjee,,  ooppttrreeddeennss

hheerr  eenn  ddeerr  iinn  ddeenn  llaannddee,,  oopp  ddee  rraaddiioo

eenn  zzeellffss  iinn  NNeeww  YYoorrkk..  MMaaaarr  eeeenn

aallbbuumm  kkwwaamm  ppaass  ddiitt  jjaaaarr::  ‘‘ZZee  wwiilllleenn

wweell  jjee  hhoonndd  aaaaiieenn  mmaaaarr  nniieett  mmeett  jjee

pprraatteenn’’,,  mmeett  ddaaaarroopp  ddee  hhiitt  ‘‘OOnnddeerr

iinnvvllooeedd’’..  NNeett  zzoo  eeiiggeennzziinnnniigg  eenn  oonn--

ggeewwoooonn  aallss  ddee  ttiitteell  vvaann  hheett  aallbbuumm,,

zziijjnn  hhaaaarr  oonnddeerrwweerrppeenn  eenn  tteekksstteenn::

‘‘BBoouuwwvvaakkkkeerrss’’,,  ‘‘VVoollllee  mmaaggeenn’’,,

‘‘JJoonnggeenn  ggaaaatt  hheett  lleeggeerr  iinn’’..  EEeenn

tteekkssttffrraaggmmeenntt  uuiitt  ddaatt  llaaaattssttee

nnuummmmeerr::  ‘‘WWaatt  mmooeett  iikk  vvrraaggeenn  aallss  jjee

bbeelltt??  NNeeeemm  eeeenn  ssoouuvveenniirr  mmeeee,,  eeeenn

hhaannddggrraannaaaatt,,  eeeenn  ooppeenn  bbeeeenn..’’  

RRoooossbbeeeeff  iiss  ttee  zziieenn  eenn  ttee  hhoorreenn  oopp

ddoonnddeerrddaagg  99  aapprriill  oomm  2200..3300  uuuurr  iinn

hheett  GGaassllaabb..

/Energy Day
TTeerrwwiijjll  ddee  eeccoonnoommiisscchhee  ccrriissiiss  vveeeell

aaaannddaacchhtt  iinn  ddee  mmeeddiiaa  ooppeeiisstt,,

ddrreeiiggeenn  ddee  ggrrootteerree  pprroobblleemmeenn  oopp

ddee  llaannggee  tteerrmmiijjnn  oopp  ddee  aacchhtteerrggrroonndd

ttee  rraakkeenn::  hheett  vveerraannddeerreennddee

kklliimmaaaatt,,  mmeeddee  hheett  ggeevvoollgg  vvaann  hheett

ggeebbrruuiikk  vvaann  ffoossssiieellee  bbrraannddssttooffffeenn

eenn  ddee  wweerreellddwwiijjdd  ggrrooeeiieennddee  eenneerr--

ggiieebbeehhooeefftteess..  EErr  mmooeetteenn  nnuu  mmaaaatt--

rreeggeelleenn  wwoorrddeenn  ggeettrrooffffeenn,,  oonnddaannkkss

ddee  hhuuiiddiiggee  ccrriissiiss..  JJaann  TTeerrlloouuww  bbee--

sstteeeeddtt  iinn  eeeenn  lleezziinngg  oopp  ddee  vviieerrddee

EEnneerrggyy  DDaayy  oonnddeerr  mmeeeerr  aaaannddaacchhtt

aaaann  CCoonncceennttrraatteedd  SSoollaarr  PPoowweerr

((CCSSPP))  ooffwweell  ggrroooottsscchhaalliiggee  zzoonnnnee--

cceennttrraalleess..  DDeezzee  ooppttiiee  iiss  iinn

NNeeddeerrllaanndd  rreellaattiieeff  oonnbbeekkeenndd,,  mmaaaarr

mmeett  nnaammee  iinn  zzoonnrriijjkkee  ggeebbiieeddeenn  iiss

hheett  eeeenn  rreeëëeell  aalltteerrnnaattiieeff  vvoooorr

ffoossssiieellee  eenneerrggiieebbrroonnnneenn..  NNaa  aafflloooopp

iiss  eerr  vvoolloopp  ggeelleeggeennhheeiidd  oomm  mmeett

TTeerrlloouuww  ddiissccuussssiiëërreenn  oovveerr  oonnzzee

eenneerrggiieevvoooorrzziieenniinngg  eenn  ddee  rrooll  ddiiee

NNeeddeerrllaanndd  eenn  NNeeddeerrllaannddssee  oonnddeerr--

zzooeekkeerrss  ddaaaarriinn  kkuunnnneenn  ssppeelleenn..  

DDiinnssddaagg  77  aapprriill,,  1166..0000  uuuurr,,  BBllaauuwwee

ZZaaaall,,  AAuuddiittoorriiuumm..  MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee

oovveerr  ddee  EEnneerrggyy  DDaayy  iiss  ttee  vviinnddeenn  oopp

hhttttpp::////wweebb..pphhyyss..ttuuee..nnll//eenn//

eenneerrggyyddaayyss..  

/Atonement in
Zwarte Doos
11993355,,  eeeenn  wwaarrmmee  zzoommeerr  iinn

EEnnggeellaanndd,,  iinn  eeeenn  rriiaanntt  VViiccttoorriiaaaannss

llaannddhhuuiiss..  DDee  ffaammiilliiee  vvaann  BBrriioonnyy

TTaalllliiss,,  eeeenn  aaaannkkoommeenndd  sscchhrriijjffsstteerr,,

kkoommtt  bbiijj  eellkkaaaarr..  DDee  hhiittttee,,  ddee

ddrreeiiggiinngg  vvaann  ddee  nnaaddeerreennddee  TTwweeeeddee

WWeerreellddoooorrlloogg  eenn  oonnddeerrddrruukkttee

eemmoottiieess  zzoorrggeenn  vvoooorr  eeeenn  ddrreeiiggeennddee

eenn  eexxpplloossiieevvee  ssffeeeerr..  BBrriioonnyy  iiss  eeeenn

vvrroouuww  mmeett  eeeenn  lleevveennddiiggee  vveerrbbeeeell--

ddiinngg..  ZZee  bbeesscchhuullddiiggtt  ddee  zzoooonn  vvaann

ddee  hhuuiisshhoouuddsstteerr  eenn  tteevveennss  mmiinnnnaaaarr

vvaann  hhaaaarr  zzuuss  CCeelliiaa  vvaann  eeeenn  mmiissddrriijjff

ddaatt  hhiijj  nnooooiitt  hheeeefftt  bbeeggaaaann..  HHeett  zzaall

ddee  lleevveennsslloooopp  vvaann  aallllee  bbeettrrookkkkeenneenn

vvoooorrggooeedd  vveerraannddeerreenn..  MMeett

AAttoonneemmeenntt  mmaaaakkttee  rreeggiisssseeuurr  JJooee

WWrriigghhtt  ((11997722))  eeeenn  ffiillmm  oovveerr  ddee

kkrraacchhtt  vvaann  vveerrbbeeeellddiinngg..  HHiijj  ttoooonntt

hhooee  eeeenn  lleeuuggeenn  lleevveennss  kkaann  vveerrnniiee--

lleenn,,  mmaaaarr  tteeggeelliijjkk  hhooee  ffaannttaassiiee  ddee

ppiijjnn  vvaann  ddee  wweerrkkeelliijjkkhheeiidd  kkaann  wweegg--

ppooeettsseenn..  AAttoonneemmeenntt  iiss  ddee  vveerr--

ffiillmmiinngg  vvaann  ddee  ggeelliijjkknnaammiiggee  rroommaann

vvaann  IIaann  MMccEEwwaann..  

DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss,,  22,,  77  eenn  88  aapprriill..

Amerikaanse ‘superwoman’ 
Laurie Anderson op STRP festival
“De kans dat één iemand een
bom meeneemt in een vliegtuig
is klein. De kans dat twee
mensen een bom meenemen, is
minuscuul. Dus als iedereen
een bom meeneemt, is de kans
dat je opgeblazen wordt astro-
nomisch klein.” Deze tekst
droeg Laurie Anderson al voor
in 1984, maar het typeert de
Amerikaanse performer,
kunstenares, zangeres, kunst-
historica, musica, maar vooral
verhalenvertelster én criti-
caster van de Amerikaanse
cultuur. Ze is zelden in
Nederland, maar treedt op
zaterdag 11 april op in het Frits
Philips Muziekcentrum in het
kader van het STRP festival.

Anderson exposeert begin jaren
zeventig haar eerste objecten en
geluidssculpturen met geluids-
effecten. Ze vindt allerlei instru-
menten uit, zoals de Tabe Bow
Violin, een viool met band-
recorder-element  als strijkstok
in plaats van paardenhaar. Of
een bril met ingebouwde micro-
foon, zodat kloppen op haar
hoofd als percussie klinkt. In
1977 neemt ze deel aan de
kunstmanifestatie Documenta 7.
Wereldwijde bekendheid kreeg
ze in 1981 met de hit ‘O
Superman’. 
Haar verhalen gaan over de
absurditeiten en tegenstrijdig-
heden van de Amerikaanse

cultuur, met als favoriete
thema’s vliegtuigen, informatie-
en communicatietheorie, absur-
diteiten in het alledaagse leven
en het digitale tijdperk. Zo heeft
ze in een vliegtuig een gesprek
met een meisje over haar digi-
tale relatie: aan - uit - aan - uit-.
Haar vriend is niet ‘In a bad
mood, but in a bad mode’. 
Waren haar shows vroeger een
combinatie van performance,
muziek en video, geleidelijk aan
krijgt het vertellen en zingen
over wonderlijke verhalen de
overhand. Sterker nog, ze
bespeelt een echte viool en sinds
de cd ‘Strange Angels’ (1990)
kan ze echt mooi zingen,
wellicht beïnvloed door haar
relatie met Lou Reed. 

In de jaren negentig werd
Anderson ernstig ziek toen ze
hoog in de bergen was. Ze moest
naar beneden worden gedragen
en haar begeleiders hebben haar
meer dan twaalf uur in hun
eigen taal toegesproken om haar
wakker te houden. Een aparte
ervaring voor een specialist in
informatie- en communicatie. 
Met de regering Bush is ze weer
maatschappelijk betrokken en
zijn haar teksten actueler en
scherper, net als ten
tijde van Ronald
Reagan. Niet
veranderd is
haar korte
piekhaar
en haar
zachte,

hypnotiserende stem, zo typend
voor haar persoon en shows, die
ervoor zorgt dat je blijft luisteren
naar haar verhalen en subtiele
en intelligente commentaren en
observaties.

Angstneurosen
In Eindhoven speelt Anderson
tijdens het STRP festival ‘Songs
and Stories’, een selectie uit haar
solo’s, maar ook nummers van
haar nieuwe album ‘Home
Land’. Die laatste heet -uiter-
aard- niet voor niets zo. Het
verwijst niet alleen naar haar
vaderland, maar ook naar
‘Homeland Securities’, de fede-
rale dienst die de veiligheid in
Amerika moet garanderen.
Volgens Anderson is deze dienst
ook gespecialiseerd in het
creëren van collectieve angst-
neurosen, het weren van onge-
wenste immigranten en voor
collectieve uitkleedpartijen op
vliegvelden./.
Zie ook de vele video’s op Youtube en

www.kunstbus.nl/muziek/laurie+

anderson.html.

Granular Synthesis
in retrospectief
Zie ik echt iets of denk ik dat
alleen maar? In ‘Pol’ van
Granular Synthesis is het niet
altijd duidelijk of je je iets
verbeeldt of daadwerkelijk een
beeld ziet ontstaan in de video-
ruis op de enorme projectie-
schermen. Het stuk kent een
traag tijdsverloop. Langzaam
zwelt het geluid aan tot fysiek
voelbare proporties die de
uiterste grens benaderen van
wat een lichaam kan hebben en
voor een indrukwekkende
ervaring zorgt. Ook Granular
Synthesis speelt op het STRP
festival, dat het eerste retro-
spectief van dit ter ziele
gegane duo organiseert met
installaties en liveoptreden.

Optredens van Granular
Synthesis (GT) genereren, zowel

met solo-optredens als met hun
sound- en videoperformances
als ‘Pol’, altijd uiteenlopende
reacties. GT bestaat uit Kurt
Hentschläger (1960) en Ulf
Langheinrich (1960), twee
pioniers van video- en sound-
performances. Geluidsman
Langheinrich is sinds begin
jaren tachtig geïnteresseerd in
geluid en beeld. Langheinrich:
“Ik gebruikte de techniek van
een kerkorgel om eigen, nieuwe,
geluiden te creëren. Daarna
kocht ik een synthesizer, zonder
te weten hoe dat werkte, en later
een immense sample-machine,
waarvoor hetzelfde gold. Ik heb
me alles zelf eigen gemaakt, de
mogelijkheden, het gebruik en
de techniek.”
Langheinrich verhuist naar
Wenen en leert Hentschläger

kennen, die gespecialiseerd is in
video. Samen gaan ze aan de
slag als GT, waarvan ze nooit
kunnen vermoeden dat die
naam zo’n tien jaar zou stand-
houden. Het verwijst naar syn-
thetische graankorrels, die
samen (gesynthetiseerd) een
nieuw product en geheel
vormen. In hun performances
gebruiken ze bestaande beelden,
die op gigantische schermen
geprojecteerd worden. De
beelden, zoals de opname van
een schreeuw in ‘Pol’, decon-
strueren, filteren en bewerken
ze, waarna ze het tot een nieuw
geheel opbouwen.
Langheinrichs ‘taak’ bij de
eerste performances, die uit
abstracte beelden als langzaam
veranderende strepen of ruis
bestond, was om het juiste
geluid hierbij te genereren. 
Ruim tien jaar werkten ze
samen, tot 2002. In die tijd
leerde Langheinrich zelf video te

bewerken, Hentschläger deed
hetzelfde met geluid.
Langheinrich: “Eigenlijk wisten
we na tien jaar alles wel,
technisch en inhoudelijk. In de
tussentijd waren de privé-
interesses veranderd. Ieder
wilde zijn eigen dingen doen.
Kurt wilde naar Amerika, ik naar
Ghana, waar ik nu met mijn
nieuwe vrouw woon. In mijn
studio werk ik aan 3D-video en
sound. Het vliegveld is vlakbij,
waarmee ik binnen een paar uur
bij mijn kinderen of voor solo-
concerten in Europa ben. En
misschien ga ik in de toekomst
wel schrijven.”/.
Bezoekers van live-concerten van GT

moeten vooraf een verklaring tekenen

dat ze de performance op eigen risico

bezoeken. Wie epileptisch, claustro-

fobisch of hartpatiënt is, kan zich beter

niet wagen aan deze grensoverschrij-

dende live-cinema. De live-optredens

zijn op Strijp S, de solo’s zijn in MU te

zien. 

Kurt Hentschläger MODELL5-03-MAK-Vienna. Foto: Komfar SengmuellerForm 02 videostill. Granularsynthesis

STRP
festival

HHeett  SSTTRRPP  ffeessttiivvaall  vvoooorr  nniieeuuwwee  mmeeddiiaa  wwoorrddtt  ggeehhoouuddeenn  vvaann

ddoonnddeerrddaagg  22  ttoott  eenn  mmeett  mmaaaannddaagg  1133  aapprriill..  

MMeett::  mmuuzziieekk,,  ppaarrttyy’’ss,,  iinntteerraaccttiieevvee  iinnssttaallllaattiieess,,

kkuunnssttwweerrkkeenn  ddiissccuussssiieess  eenn  wwoorrkksshhooppss..  

HHeett  mmeeeessttee  ssppeeeelltt  zziicchh  aaff  oopp  SSttrriijjpp  SS..

ZZiiee  vvoooorr  aallllee  pprrooggrraammmmaa’’ss,,  llooccaattiieess  eenn

ttiijjddeenn  ddee  wweebbssiittee  wwwwww..SSTTRRPP..nnll..
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En hoe is het in Stockholm?

Op dit moment ben ik
halverwege mijn interna-
tionale semester in
Zweden, het land waar
vrouwen bouwvakker of
vrachtwagenchauffeuse

kunnen zijn en waar ook
mannen achter de kin-
derwagen durven te
lopen. Maar ook het land
van Snus, van staatsslij-
terijen en waar iedereen
in een nette rij wacht.
In Zweden volg ik mijn
laatste mastervakken aan
de Kungliga Techniska
Högskolan, de technische
universiteit van Stock-
holm. Omdat de groepen
vaak niet groter zijn dan
twintig à dertig personen
is er hier tijdens de
colleges meer interactie
dan tijdens colleges aan
de TU/e. Ook hebben de
vakken die ik volg bijna
wekelijks een seminar dat
vaak resulteert in een
interessante groeps-
discussie.

Gelukkig blijft er naast
studeren genoeg tijd over
om Stockholm te ontdek-
ken. Stockholm is een
prachtige stad waar altijd
wel iets te doen is. Het
nachtleven is erg divers.
Zo kun je genieten van
livemuziek in één van de
vele jazzbars in Stock-
holm of kun je een
avondje doorbrengen in
een club. Om zo’n club
überhaupt binnen te
komen, moet je je 
’s middags inschrijven op
de gastenlijst, ’s avonds
een halfuur in de rij gaan
staan en dan nog eens
achttien euro entree
betalen. Eenmaal binnen
kun je voor ‘slechts’ acht
euro per biertje genieten
van de meest trendy

Zweden. Daarnaast is er
op de studentencampus
waar ik woon elke avond
wel een corridor-party.
Het concept is simpel:
een woongroep ontruimt
zijn gemeenschappelijke
ruimten en zegt tegen een
paar studenten dat er een
feestje is. Het resultaat is
dat ’s avonds de hele gang
vol staat met (exchange)
studenten die allemaal
hun eigen drank mee-
nemen.
Naast dat er in Stockholm
genoeg te beleven valt, is
de stad ook een ideale uit-
valsbasis om Noord-
Europa te verkennen. Een
treinrit naar Trondheim
door het prachtige Scan-
dinavische landschap en
een roadtrip naar Oslo en

Göteborg maakten duide-
lijk dat ik nog lang niet
uitgekeken ben op Noord-
Europa. Op mijn agenda
staan onder meer nog een
weekje genieten van de
ongerepte natuur in
Lapland en een cruise

naar Tallinn, de hoofdstad
van Estland. Al met al is
het in en rond Stockholm
uitstekend vertoeven!

Rémon te Voert,
student Operations
Management & Logistics

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.

EEllkkee  wweeeekk  iinn  CCuurrssoorr::  

ddee  aaggeennddaa  vvaann  ssttuuddeenntteenn--

wweebbssiittee  SShhiifftt004400..  

KKiijjkk  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoo  oopp

wwwwww..sshhiifftt004400..nnll..

08 april 08.30 - 17.00

BMT Symposium: That’s Life!?

- Manipulating the limits

Organisator: SvBMT

Protagoras

08 april - 09 april 16.00 - 04.30

Open roeidag

Organisator: E.S.R. Thêta

08 april 18.30 - 21.30

Vasten: Christelijke ramadan

Organisator: Tint

08 april 19.30 - 22.30

Cafestival

Organisator: European Week

Eindhoven

09 april - 10 april 17.00 - 00.00

Huizen & Disputenrace

Organisator: E.S.R. Thêta

09 april - 10 april 21.00 - 04.00

Open Feest bij Demos met

1000 liter gratis bier

Organisator: E.S.V. Demos

13 april - 19 april 00.00 - 00.30

Race of the Classics

Organisator: Industria

14 april 19.00 - 23.30

Studenten Sportgala

Organisator: ESSF

15 april - 17 april 09.00 - 21.00

Conferentie SIDeR ‘09 - Flirting

with the Future

Organisator: Lucid

15 april - 16 april 21.00 - 02.30

Don Quishoot feest

Organisator: E.S.H.V. Don

Quishoot

18 april 20.00 - 23.00

Concert Harmonieorkest:

Divinity

Organisator: ESMG

Quadrivium

Agenda

Biertje?

BBiieerrttjjee??  TToott  hhuunn  ggrroottee  vveerrbbaazziinngg  hhoooorrddeenn

vveerrsscchhiilllleennddee  aauuttoommoobbiilliisstteenn  eenn  ffiieettsseerrss

ddeezzee  vvrraaaagg  aaffggeellooppeenn  vvrriijjddaagg..

SSttuuddiieevveerreenniiggiinngg  VVaann  ddeerr  WWaaaallss  ddooookk  mmeett

ttwweeee  bbiieerrffiieettsseenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn  eenn  oommggeevviinngg

oopp  eenn  wwaass  ddaaaarrbbiijj  zzoo  ssyymmppaatthhiieekk  oomm  nnuu  eenn

ddaann  bbiieerr  aaaann  vvoooorrbbiijjggaannggeerrss  uuiitt  ttee  ddeelleenn..

““ZZeellffss  eeeenn  vvrroouuww  vvaann  rroonndd  ddee  zzeevveennttiigg  jjaaaarr

rreeaaggeeeerrddee  lleeuukk  eenn  ppaakkttee  eeeenn  bbiieerrttjjee  aaaann””,,

vveerrtteelltt  JJaann  CCoorrtteennbbaacchh,,  oouudd--bbeessttuuuurrsslliidd  vvaann

VVaann  ddeerr  WWaaaallss..  AAaann  ddee  rriitt  ddeeddeenn  cciirrccaa  ddeerrttiigg

ssttuuddeenntteenn  mmeeee..  

““WWaaaarroomm  ddeezzee  aaccttiivviitteeiitt??  OOmmddaatt  hheett  lleeuukk

iiss””,,  vveerrkkllaaaarrtt  CCoorrtteennbbaacchh  eeeennvvoouuddiiggwweegg..

““AAllss  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  mmooeett  jjee  hheett  nnuuttttiiggee

mmeett  hheett  aaaannggeennaammee  vveerreenniiggeenn  eenn  ttssjjaa,,  nnuu

wwaass  ddiitt  ttooeevvaalllliigg  hhooooffddzzaakkeelliijjkk  aaaann--

ggeennaaaamm..””

DDee  ssttuuddeenntteenn  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee

ffiieettsstteenn  vvrriijjddaagg  2277  mmaaaarrtt  eeeerrsstt  vvaannaaff  NN--llaaaagg

nnaaaarr  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..  ““HHeett  wwaass  ooppeenn  ddaagg  eenn

hheett  lleeeekk  oonnss  ggooeedd  aallss  bbeezzooeekkeerrss  ooookk  iieettss

vvaann  ssttuuddeenntteennaaccttiivviitteeiitteenn  zziieenn..””  DDee  ttoocchhtt

ggiinngg  vveerrvvoollggeennss  vviiaa  vveerrkkeeeerrsspplleeiinn  ddee

BBeerreennkkuuiill  nnaaaarr  NNuueenneenn  eenn  vveerrvvoollggeennss  wweeeerr

nnaaaarr  ddee  TTUU//ee..  DDee  ssttuuddeenntteenn  hhaaddddeenn  zzoo’’nn

vviijjffttiigg  lliitteerr  ddrraannkk  bbiijj  zziicchh,,  vveerrtteelltt

CCoorrtteennbbaacchh..  ““EErr  wwaass  nnoogg  ttwweeee  lliitteerr  oovveerr..””  

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Sportgala dit jaar 
op Stratumseind
Na zes edities op de
TU/e-campus houdt de
ESSF voor het eerst haar
Sportgala op neutraal
terrein. Dinsdagavond 14
april wordt op Stratums-
eind bekendgemaakt wie
dé Eindhovense
studentensporters van
het afgelopen jaar zijn.
Stemmen kan nog tot en
met komend weekend.

Iedereen die een sport-
kaart van het Studenten-
sportcentrum heeft -een
kleine tienduizend
mensen- kan een stem uit-
brengen voor de sport-
vrouw, sportman en
sportploeg van studerend
Eindhoven. De ESSF heeft
een selectie gemaakt en de
prestaties van de kans-
hebbers op een rij gezet op
haar website. Stemmen
kan tot 6 april, ook via de
ESSF-site. De stemmen
bepalen voor zestig pro-
cent de uitslag; de overige
veertig procent worden
toegekend door een jury.

De uitreiking van de
prijzen doet ESSF met een
heus gala, aangekleed met
toespraken van Pim
Haaksman van Omroep
Brabant en wethouder
Marriët Mittendorff en een
afsluitend galafeest. De
locatie: Bongo Beach en De
Fabriek -twee cafés onder
een dak- op Stratumseind.
De dresscode is ‘black &
white’, niet te verwarren
met black tie of white tie,
de entree is gratis.
Vorig jaar gingen de
prijzen voor sportman en
sportvrouw van het jaar
naar twee zwemmers; Joeri
Verlinden en Wendy van
der Zanden. Ze staan
beiden ook dit jaar weer in
het rijtje met genomi-
neerden. Bij de genomi-
neerden zijn de zwemmers
sowieso goed vertegen-
woordigd, net als de
roeiers en de kanoërs./.
Kijk op www.essf.nl voor de

genomineerden.

In hoIn hoggerere sfe sfererenen
metmet IntIntermermatatee

MMeeeerr  ddaann  ttwwiinnttiigg  ssttuuddeenntteenn  zziitttteenn  iinn  eeeenn  kkrriinngg  iinn  eeeenn

rruuiimmttee  iinn  hheett  PPaavviilljjooeenn..  SSttuuddiieevveerreenniiggiinngg  IInntteerrmmaattee  eenn

lleevveennssbbeesscchhoouuwweelliijjkkee  oorrggaanniissaattiiee  TTiinntt  hhiieellddeenn  ddiinnssddaagg--

aavvoonndd  3311  mmaaaarrtt  eeeenn  mmeeddiittaattiieewwoorrkksshhoopp..  SStteevveenn  BBrroouuwweerr  DDee

KKoonniinngg  vvaann  IInntteerrmmaattee  vveerrtteelltt::  ““WWee  hhoouuddeenn  ssiinnddss  vvoorriigg  jjaaaarr

wwoorrkksshhooppss..  ZZoo  hheebbbbeenn  wwee  oonnddeerr  mmeeeerr  wwoorrkksshhooppss  PPhhoottoo--

sshhoopp  eenn  eemmoottiieelleeeerr  ggeehhaadd..  HHeett  iiddeeee  vvoooorr  ddeezzee  aaccttiivviitteeiitt

oonnttssttoonndd  ttiijjddeennss  eeeenn  bbrraaiinnssttoorrmm..  TTiinntt  wwiill  mmeeeerr  ccoonnttaacctt  mmeett

ssttuuddiieevveerreenniiggiinnggeenn,,  vvaannddaaaarr  ddaatt  wwee  ddiitt  ssaammeenn  hheebbbbeenn

ooppggeeppaakktt..  EErr  wwaass  bbeesstt  wwaatt  iinntteerreessssee  vvoooorr..  SSttuuddeenntteenn

vviinnddeenn  hheett  ttoocchh  bbeellaannggrriijjkk  oomm  ttoott  rruusstt  ttee  kkoommeenn  iinn  eeeenn  ddrruukk

bbeessttaaaann..””  

De Belgen tegen de Nederlanders
ZZoo’’nn  vviijjffttiigg  BBeellggeenn  wwaarreenn

ddiinnssddaaggaavvoonndd  3311  mmaaaarrtt  iinn

EEiinnddhhoovveenn  vvoooorr  eeeenn  ttooeerrnnooooii

tteeggeenn  cciirrccaa  vveeeerrttiigg  lleeddeenn  vvaann

ddee  EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteenn

hhoocckkeeyyvveerreenniiggiinngg  DDoonn

QQuuiisshhoooott..  AAllhhooeewweell,,  BBeellggeenn..

““HHeett  bblleekkeenn  vveeeell  NNeeddeerr--

llaannddeerrss  ttee  zziijjnn  ddiiee  iinn

AAnnttwweerrppeenn  ssttuuddeerreenn””,,  vveerrtteelltt

JJooeepp  vvaann  DDuunn,,  vvoooorrzziitttteerr  vvaann

DDoonn  QQuuiisshhoooott..  ““IIkk  wwaass  eerr  zzeellff

ooookk  vveerrbbaaaassdd  oovveerr..””

HHeett  iinniittiiaattiieeff  vvoooorr  hheett

ttooeerrnnooooii  oonnttssttoonndd  ttooeenn  eeeenn

lliidd  vvaann  hheett  AAnnttwweerrppssee

ssttuuddeenntteennhhoocckkeeyytteeaamm  --ddiiee

vvoooorrhheeeenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn

wwoooonnddee--  iinn  ggeesspprreekk  rraaaakkttee

mmeett  DDoonn  QQuuiisshhoooottlleeddeenn..  

““NNiieett  iieeddeerreeeenn  kkwwaamm  ddiinnss--

ddaagg  eevveennvveeeell  aaaann  ssppeelleenn  ttooee,,

mmaaaarr  ddaatt  wwaass  nniieett  eerrgg..  EErr  wwaass

wweell  wwaatt  nniivveeaauuvveerrsscchhiill

ttuusssseenn  ddee  ssppeelleerrss..  BBiijj  oonnss

hheebbbbeenn  bbeeggiinnnneerrss  aall  eeeenn  jjaaaarr

ggeessppeeeelldd,,  tteerrwwiijjll  bbiijj  hheenn

ssoommmmiiggeenn  ddaann  nnoogg  aammppeerr

hhaaddddeenn  ggeehhoocckkeeyydd..  HHeett  wwaass

eeeenn  ssuuppeerrggeezzeelllliiggee  aavvoonndd””,,

zzeeggtt  VVaann  DDuunn..  OOff  wweelllliicchhtt

bbeetteerr  ggeezzeeggdd;;  eeeenn  ‘‘pplleezzaannttee’’

aavvoonndd……

DDee  ‘‘BBeellggeenn’’  eenn  NNeeddeerrllaannddeerrss

hhoocckkeeyyddeenn  ttoott  2233..0000  uuuurr  eenn

ggiinnggeenn  ddaaaarrnnaa  ddee  ssttaadd  iinn..

RRoonndd  0022..0000  uuuurr  ’’ss  nnaacchhttss

rreeeedd  ddee  bbuuss  wweeeerr  rriicchhttiinngg  hheett

zzuuiiddeenn..

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann
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NNoogg  eevveenn  eenn  iikk  bbeenn  kkllaaaarr
mmeett  mmiijjnn  ssttuuddiiee..  HHooppeelliijjkk
iiss  ddiitt  mmiijjnn  llaaaattssttee  ccoolluummnn
aallss  ssttuuddeenntt,,  ddee  vvoollggeennddee
kkeeeerr  bbeenn  iikk  pprroommoovveenndduuss..
EEeenn  mmooooii  mmoommeenntt  oomm  hheett
ttee  hheebbbbeenn  oovveerr  mmiijjnn  eerrvvaa--
rriinngg  iinn  hheett  EEiinnddhhoovveennss
ssttuuddeenntteennlleevveenn..  
MMiijjnn  ssttuuddeenntteennttiijjdd  hheebb  iikk
vvoooorraall  ddoooorrggeebbrraacchhtt  bbiijj
mmuuzziieekkvveerreenniiggiinngg  QQuuaa--
ddrriivviiuumm,,  eeeenn  vveerreenniiggiinngg
ddiiee  ddeennkk  iikk  rreeddeelliijjkk  mmooddeell
ssttaaaatt  vvoooorr  EEiinnddhhoovveenn..
QQuuaaddrriivviiuumm  hheeeefftt,,  nneett  aallss
ddee  mmeeeessttee  ssttuuddeenntteenn--
vveerreenniiggiinnggeenn  iinn  EEiinnddhhoo--
vveenn,,  eeeenn  dduuiiddeelliijjkk  ddooeell,,
nnaammeelliijjkk  zzoo  ggooeedd  mmooggeelliijjkk
mmuuzziieekk  mmaakkeenn..  DDaaaarrnnaaaasstt
wwoorrddeenn  aaccttiivviitteeiitteenn  ggeeoorr--
ggaanniisseeeerrdd  eenn  wwoorrddtt  ddee
iinnwweennddiiggee  ssttuuddeenntt  rruuiimm--
sscchhoooottss  vvoooorrzziieenn  iinn  ddee  bbaarr..
EEiinnddhhoovveenn  wwoorrddtt  ggeekkeenn--
mmeerrkktt  ddoooorr  eeeenn  ggrroooott
aaaannttaall  kklleeiinnee  vveerreenniiggiinn--
ggeenn,,  mmeett  aalllleemmaaaall  eeeenn
ccoonnccrreeeett  ddooeell,,  vvaann  ffoottoo--
ggrraaffiiee  ttoott  zzwweeeeffvvlliieeggeenn..
DDiitt  ddooeell  zzoorrggtt  oopp  zziicchhzzeellff
aall  vvoooorr  vvoollddooeennddee  bbiinnddiinngg
mmeett  ddee  lleeddeenn..  DDaaaarrddoooorr
zziijjnn  oonnttggrrooeenniinngg,,  mmoorreess
eenn  ttrraaddiittiieess  oovveerrbbooddiigg..  DDaatt
mmaaaakktt  ddaatt  ddee  vveerreenniiggiinnggeenn
mmiinnddeerr  ssttuuddeennttiikkooooss
lliijjkkeenn,,  eenn  ddaaaarrddoooorr  mmiinnddeerr
zziicchhttbbaaaarr..  IInnddeerrddaaaadd  zziiee  jjee
iinn  EEiinnddhhoovveenn  zzeellddeenn
ggrrooeeppeenn  mmeennsseenn  mmeett
ddeezzeellffddee  ssttrrooppddaass..  MMaaaarr  iiss
ddiitt  eeeenn  pprroobblleeeemm??
WWeetthhoouuddeerr  MMiitttteennddoorrffff
vviinnddtt  vvaann  wweell,,  wwaanntt  zziijj  wwiill
EEiinnddhhoovveenn  mmeeeerr  ssttuuddeenn--
tteennssttaadd  mmaakkeenn..  ZZee  mmooeett
zziicchh  ddaann  wweell  ggooeedd  bbeeddeenn--
kkeenn  hhooee  zzee  ddaatt  zziicchhttbbaaaarr
wwiill  mmaakkeenn..  QQuuaaddrriivviiuumm
ggeeeefftt  uuiittvveerrkkoocchhttee  ccoonn--
cceerrtteenn  iinn  hheett  MMuuzziieekk--
cceennttrruumm..  IIss  ddaatt  zziicchhttbbaaaarr??
JJaa..  MMaaaakktt  ddaatt  EEiinnddhhoovveenn
ttoott  eeeenn  ssttuuddeenntteennssttaadd??
NNeeee..  EErr  mmooeett  ggooeedd  bbeeddaacchhtt
wwoorrddeenn  wwaatt  eerr  ggeessttiimmuu--
lleeeerrdd  mmooeett  wwoorrddeenn..  IIss  ddaatt
ssppoorrtt  ooff  ccuullttuuuurr??  ZZuuiippeenn,,
ooff  hheett  llooppeenn  iinn  ddrriieeddeelliigg
ppaakk??  DDee  TTUU//ee  hheeeefftt  ddiitt
bbeeggrreeppeenn,,  eenn  llaaaatt  hheett  iinnii--
ttiiaattiieeff  bbiijj  ddee  ssttuuddeenntteenn..  DDee
bbeessttuuuurrssbbeeuurrzzeenn  zziijjnn
ggooeedd,,  eenn  eerr  wwoorrddtt  vveeeell
ggeeddaaaann  oomm  ddee  vveerreenniiggiinn--
ggeenn  ttee  oonnddeerrsstteeuunneenn,,
nneeeemm  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddee  aaaann--
sscchhaaff  vvaann  eeeenn  vvlleeuuggeell  vvoooorr
QQuuaaddrriivviiuumm  eenn  bbiiggbbaanndd
SSttuuddeennttpprrooooff..  ((FFoonnttyyss
kkoommtt  iinn  ddiitt  vveerrhhaaaall  nniieett
vvoooorr,,  zziijj  ddooeenn  aall  mmooeeiilliijjkk
oovveerr  hheett  oopphhaannggeenn  vvaann  eeeenn
ppoosstteerr..))  OOookk  MMiitttteennddoorrffff
ggeeeefftt  aaaann  ((CCuurrssoorr  2233))  ddaatt
vveerreenniiggiinnggeenn  mmeett  eeiiggeenn
iinniittiiaattiieevveenn  mmooeetteenn
kkoommeenn..  IIkk  bbeenn  hheett  hhiieerrmmeeee
vvaann  hhaarrttee  eeeennss,,  mmaaaarr  iikk
bbeettwwiijjffeell  ooff  hheett  ssttuuddeenntteenn--
lleevveenn  eerr  iinn  EEiinnddhhoovveenn
zziicchhttbbaaaarrddeerr  ddoooorr  wwoorrddtt..

BBrraamm  vvaann  GGeesssseell  iiss
ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee

DDee  IIttaalliiaaaannssee  vvllaagg  eenn  ddee

IIttaalliiaaaannssee  tteekksstt  oopp  hheett

pprriikkbboorrdd  vvaalllleenn  LLeeoonniiee  eenn

DDaanniieell  aallss  eeeerrssttee  oopp..  DDee

ggiittaaaarr  hheeeefftt  ooookk  eeeenn  dduuii--

ddeelliijjkkee  ppllaaaattss  iinn  ddee  kkaammeerr..  ZZee

zziijjnn  eerrvvaann  oovveerrttuuiiggdd  ddaatt  ddiitt

ddee  kkaammeerr  vvaann  eeeenn  jjoonnggeenn  iiss..

HHeett  iiss  nnaammeelliijjkk  ssttrraakk  iinn--

ggeerriicchhtt  eenn  ggeeeenn  eennkkeellee  vvrroouuww

hheeeefftt  zzoo  wweeiinniigg  bbeeaauuttyypprroo--

dduucctteenn  oopp  ddee  wwaassttaaffeell  ssttaaaann..

DDoooorr  ddee  IIttaalliiaaaannssee  iinnvvllooeedd  oopp

ddee  kkaammeerr  ddeennkkeenn  LLeeoonniiee  eenn

DDaanniieell  ddaatt  hheett  eeeenn  mmaasstteerr--

ssttuuddeenntt  uuiitt  IIttaalliiëë  iiss,,  wwaanntt  eeeenn

mmaasstteerr  ddooee  jjee  eeeerrddeerr  iinn  hheett

bbuuiitteennllaanndd  ddaann  eeeenn  bbaacchheelloorr..

HHiijj  zzaall  dduuss  oonnggeevveeeerr  2222  jjaaaarr

zziijjnn  eenn  hhiijj  pprroobbeeeerrtt

NNeeddeerrllaannddss  ttee  lleerreenn  aaaann  ddee

hhaanndd  vvaann  ddee  ssttrriippss..  DDee  ssttuuddiiee

iiss  eecchhtteerr  llaassttiigg  ttee  bbeeppaalleenn;;

zzee  kkiieezzeenn  vvoooorr  BBiioommeeddiisscchhee

TTeecchhnnoollooggiiee..  

DDee  hhoobbbbyy  vvaann  ddeezzee  ssttuuddeenntt  iiss

mmaakkkkeelliijjkk  ttee  rraaddeenn,,  hhiijj  ssppeeeelltt

ggiittaaaarr  ooff,,  bbeetteerr  zzeellffss::  lluucchhtt--

ggiittaaaarr!!  BBoovveennddiieenn  iiss  hheett  eeeenn

IIttaalliiaaaann,,  dduuss  ddaann  ssppeeeelltt  hhiijj

ooookk  vvooeettbbaall..  AAaann  ddee  ffoottoo’’ss  ttee

zziieenn  hhaannggtt  hhiijj  ggrraaaagg  rroonndd

mmeett  zziijjnn  vvrriieennddeenn..  VVeerrddeerr

hheeeefftt  hhiijj  eeeenn  hheeeell  lliieeff  zzuussjjee

ddaatt  tteekkeenniinnggeenn  nnaaaarr  hheemm  oopp--

ssttuuuurrtt..  MMiisssscchhiieenn  hheeeefftt  hhiijj

zzeellffss  eeeenn  ffaammiilliieeffoottoo  iinn  zziijjnn

ppoorrtteemmoonnnneeee  zziitttteenn..  EEnn  eeeenn

eecchhttee  ssttuuddeenntt  kkaann  nniieett

zzoonnddeerr  kkooffffiiee  eenn  aaaannggeezziieenn

hheett  eeeenn  IIttaalliiaaaann  iiss,,  zzaall  hheett

eesspprreessssoo  zziijjnn..  

RRaaff  zziieett  eevveenneeeennss  aallss  eeeerrssttee

ddee  IIttaalliiaaaannssee  vvllaagg  aaaann  ddee

mmuuuurr  hhaannggeenn..  OOookk  hheett

MMaaccBBooookk  oopp  hheett  bbuurreeaauu  iiss

dduuiiddeelliijjkk  aaaannwweezziigg..  VVeerrddeerr

vviinnddtt  hhiijj  ddee  bbrriieeffjjeess  oopp  hheett

pprriikkbboorrdd  ooppvvaalllleenn  oommddaatt  zzee

nniieett  iinn  hheett  NNeeddeerrllaannddss  zziijjnn..

RRaaff  ccoonncclluuddeeeerrtt  ddaatt  ddeezzee

ssttuuddeenntt  ooff  uuiitt  hheett  bbuuiitteennllaanndd

kkoommtt,,  ooff  eeeenn  bbuuiitteennllaannddssee

vvrriieennddiinn  hheeeefftt..  DDee  kkaammeerr  iiss  

iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  vvaann  eeeenn  mmaann--

nneelliijjkkee  ssttuuddeenntt..  EEeenn  mmeeiissjjee

zzoouu  nnaammeelliijjkk  vveeeell  mmeeeerr  ssppuull--

lleettjjeess  eenn  vveerrssiieerrsseellss  hheebbbbeenn..

BBoovveenn  ddee  ddeeuurr  hhaannggtt  eeeenn

bboorrdd  vvaann  EE--hhoooogg,,  dduuss  iiss  ddee

ssttuuddiiee  nniieett  zzoo  mmooeeiilliijjkk::

EElleekkttrrootteecchhnniieekk..  IInn  wweellkk  jjaaaarr

ddeezzee  ssttuuddeenntt  zziitt,,  iiss  llaassttiiggeerr,,

mmaaaarr  hhiijj  ggookktt  oopp  ttwweeeeddee  ooff

ddeerrddeejjaaaarrss..  AAllss  hhoobbbbyy  ssppeeeelltt

ddeezzee  mmaann  ggiittaaaarr  eenn  hhiijj  hhoouuddtt

ooookk  vvaann  eeeenn  ffiillmmppjjee  kkiijjkkeenn;;  eerr

ssttaaaann  nnaammeelliijjkk  vveeeell  ddvvdd’’ss  iinn

ddee  kkaasstt  eenn  eerr  hhaannggeenn  ffiillmm--

ppoosstteerrss  aaaann  ddee  mmuuuurr..  HHiijj

mmooeett  aallttiijjdd  eeeenn  ggooeeddee  fflleess

wwiijjnn  hheebbbbeenn,,  ddiiee  hhiijj  ddaann

ggeezzeelllliigg  kkaann  ddrriinnkkeenn  oonnddeerr

ddee  IIttaalliiaaaannssee  vvllaagg..  VVeerrddeerr  zzaall

zziijjnn  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  eeeenn

MMaaccBBooookk  zziijjnn;;  eeeenn  eecchhttee

AAppppllee--ffaann  wwiill  ggeewwoooonn  nniieett  oopp

eeeenn  ccoommppuutteerr  mmeett  WWiinnddoowwss

wweerrkkeenn..  

CCeeddrriicc  NNuuggtteerreenn  iiss  2222  jjaaaarr

oouudd  eenn  kkoommtt  oooorrsspprroonnkkee--

lliijjkk  uuiitt  DDoorrddrreecchhtt..  HHiijj  iiss  vviijjff--

ddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  EElleekkttrroo--

tteecchhnniieekk  eenn  bbeezziigg  mmeett  ddee

mmaasstteerr  EEmmbbeeddddeedd

SSyysstteemmss..  HHiijj  iiss  oonnllaannggss

vvoooorr  zziijjnn  ssttuuddiiee  eeeenn  hhaallff

jjaaaarr  iinn  VVaalleenncciiaa  ((SSppaannjjee))

ggeewweeeesstt..  CCeeddrriicc  iiss  vvoooorr--

zziitttteerr  ggeewweeeesstt  vvaann  ddee

EElleekkttrroowwiinnkkeell  eenn  iiss  aaccttiieeff

lliidd  vvaann  TThhoorr..  EEeenn  vvaann  zziijjnn

hhoobbbbyy’’ss  iiss  ggeezzeelllliigg  ddooeenn

mmeett  hhuuiissggeennootteenn..  HHiijj  iiss

aabbssoolluuuutt  nniieett  mmuuzziikkaaaall,,

mmaaaarr  hhiijj  hheeeefftt  ggeelluukkkkiigg  wweell

vvrriieennddeenn  ddiiee  oopp  zziijjnn  ggiittaaaarr

kkuunnnneenn  ssppeelleenn..  ZZiijjnn  ssppoorrtt

iiss  hhaarrddllooppeenn  eenn  aallss  bbiijj--

bbaaaannttjjee  sscchhrriijjfftt  hhiijj  hhaannddlleeii--

ddiinnggeenn  vvoooorr  mmoobbiieellee  tteellee--

ffoooonnss..  ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm

iiss  eeeenn  ttaannddeennbboorrsstteell,,

zzooddaatt  hhiijj  aallttiijjdd  ssaammeenn  mmeett

zziijjnn  hhuuiissggeennootteenn  ttaannddeenn

kkaann  ppooeettsseenn..

Het sleutelgat

TTeekksstt::  BBeerrddiieenn  ZZwwaarrtthhooeedd
eenn  AAnnnniieekk  ddeenn  HHaammeerr
FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

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:
Leonie Hermanussen en Daniel Strik (beide eerstejaars Technische Innovatie-
wetenschappen) en Raf van Hoof (derdejaars Biomedische Technologie).
Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

25.000 euro voor goede
ideeën voor Eindhoven
Stichting Brainport orga-
niseert dit jaar een inno-
vatie-prijsvraag gericht
op Eindhovense studen-
ten. Meedoen kan zeer de
moeite waard zijn: de
hoofdprijs bedraagt
6.500 euro, en de totale
prijzenpot is 25.000 euro
groot. De inschrijving
start in mei.

Het geld voor de prijsvraag
komt van de Eindhovense
gemeenteraad, die het
bedrag begin 2008
speciaal hiervoor uittrok.
De raad wil de prijsvraag,
met de naam BRAINS
(Brainport Award voor
Innovatieve Studenten), de
komende vier jaar gaan
houden. BRAINS draait
om innovatieve, creatieve
en maatschappelijke rele-
vante ideeën en producten,
die bijdragen aan het
prettige woon-, werk- en
leefklimaat in Eindhoven. 
De hoofdprijs, de
‘BRAINS-award, is goed
voor 6.500 euro. Dan is er
nog een prijs van ‘5.000
euro voor het idee of
product dat het beste
scoort op leefbaarheid, en
eenzelfde bedrag voor het
beste plan voor duur-
zaamheid. En dan is er nog
een publieksprijs van
2.500 euro. Snelle hoofd-

rekenaars zien dat het geld
dan nog niet op is. Dat
klopt, vertelt Wim
Renders, projectleider van-
uit Brainport. “Iedereen
die meedoet, krijgt iets.”
Ook komt er steun om de
winnende plannen daad-
werkelijk te realiseren of in
de markt te zetten.
Waaraan de plannen
precies moeten voldoen,
kan Renders nog niet ver-
tellen. Om zoveel mogelijk
inzendingen te krijgen,
komt dit ook niet in detail
vast te liggen, op een paar
basiseisen na. De in-
schrijving opent in mei en
loopt tot juli. Binnenkort
gaan een website en een
Hyves de lucht in waar
meer informatie op zal
staan.

De gemeente hoopt door
de prijsvraag studenten en
bedrijfsleven met elkaar in
contact te brengen, en stu-
denten meer te binden aan
deze regio. Verder moet de
BRAINS Brainport ‘meer
tastbaar maken voor de
burger’, en bijdragen aan
de profilering van de stad.
Dat kost allemaal wel wat:
naast de prijzen zelf trekt
de gemeente jaarlijks zo’n
50.000 euro uit voor de
organisatie er omheen./.

“Er waren niet alleen maar nerds”
Wiskunde- en informatica-
studenten -35 man en
vrouw sterk- leefden zich
afgelopen weekend uit
tijdens een LAN-party in
het Gaslab. Hierbij
worden computers op
elkaar aangesloten,
zodat de computerlief-
hebbers met en tegen
elkaar kunnen spelen.

Dispuut GEPWNAGE van
studievereniging GEWIS,
organiseerde de activiteit.
De afkorting staat voor
‘Gewis plant weer nerde-
rige activiteiten en gigi
evenementen’. Kevin van
der Pol bestrijdt dat alleen
nerds aan het weekendeve-
nement meededen. “Ook
studenten die minder
bekend zijn met LAN-
parties en niet-nerds
hebben meegedaan.”
Nerderigheid bestempelen
hij en de andere GE-
PWNAGE-leden als iets
positiefs. “Het is een ander
soort van humor. Het is
leuk als je daarbij hoort.”
De LAN-party verliep verre
van stilletjes. Kevin: “Nu en
dan werd er behoorlijk
geschreeuwd. Vooral als de
spanning toenam of als er
gebotst werd tijdens een
racespelletje. Alleen als er
tactische informatie moest
worden doorgegeven aan
een teamgenoot, ging dat
op fluistertoon via een

headset.”
Op maandagochtend is het
vooral bijkomen van een
weekend met weinig tot
geen slaap. Van der Pol:
“Iedereen is ’s nachts
wakker gebleven. Toen

werd er ook flink door-
gespeeld. Achteraf heb ik
berekend dat ik 39 uur
achter elkaar wakker ben
geweest.”/.

Foto: Bart van Overbeeke
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Effe zeuren

/Fred Steutel
Wat vindt de TU/e van het Nederlandse
rekenonderwijs? Vorige week kreeg ik
daar twee aanwijzingen over die tegen-
strijdig leken. Op maandag viel de
intreerede van collega Koeno
Gravemeijer in mijn bus. Hij is hoog-
leraar science- en techniekeducatie, en
was daarvoor hoogleraar reken- en wis-
kundeonderwijs. Hij lijkt voorstander
van het ‘realistisch rekenen’ zoals gepro-
pageerd door het Freudenthalinstituut -
volgens veel wiskundigen een nagel aan
de rekendoodskist. Mijn tirades tegen
dit instituut in NRC Handelsblad
leidden een paar jaar geleden tot een
gesprek met de huidige directeur, Jan
van Maanen. Het optimisme dat ik aan

dat gesprek -in de Zwarte Doos-
overhield, werd opgeheven door zijn
intreerede in Utrecht - toch realistisch
rekenen. De benoeming van
Gravemeijer suggereert dat de TU/e de
kant van het Freudenthalinstituut heeft
gekozen. 
Op woensdag was ik op de VU: Henk
Thijms nam -zonder rede- afscheid als
hoogleraar Besliskunde. Het ontbreken
van een afscheidsrede werd gecompen-
seerd door drie voordrachten, waarvan
er twee over besliskunde gingen en een
derde over een recente interesse van
Thijms: het Nederlandse rekenonder-
wijs. Het zal insiders niet verbazen dat
Jan van de Craats de spreker was. Na wat
vriendelijke woorden aan Thijms’ adres
werd beschreven hoe het de Stichting
Goed Rekenonderwijs is vergaan. Deze

stichting ontstond op 18 september
2008, met Henk Thijms als voorzitter
en Jan van de Craats als adviseur.
Interessant is de lijst van namen in het
Comité van Aanbeveling. Ik noem er
een aantal: Loek Hermans (MKB),
Bernard Wientjes (VNO/NCW),
Alexander Rinnooy Kan (SER); de
natuurkundigen Gerard ’t Hooft,
Vincent Icke en Ad Lagendijk; de wis-
kundigen Henk Barendregt, Hendrik
Lenstra en Hans van Duijn; tenslotte
nog psycholoog Greetje van der Werf,
hoogleraar Onderwijzen en Leren, en
wiskundig econoom Bernard van Praag 
Gezien de benoeming van Gravemeijer
is de naam van rector Van Duijn
opvallend. Nog opvallender is het
volgende. De Stichting ging op zoek
naar fondsen om de voor haar aantrek-

kelijke rekenmethode van Arjen de
Vries en Piet Terpstra toegankelijk te
maken op internet. De belangrijkste
sponsors kwamen uit Brabant: KUB en
TU/e. Mede dankzij dit geld hoopt de
Stichting al in september een pilot-
project te doen met deze methode; er is
een contract met een uitgever.

Wat is nou de conclusie van dit alles? Is
de TU/e ten diepste verdeeld over de
aard van het gewenste rekenonderwijs,
of zijn de verschillen tussen de metho-
den overbrugbaar? Binnenkort is er een
openbare discussie tussen Van Maanen
en Van der Craats; er is dus hoop. 

Persoonlijk hoop ik dat de balans zal
doorslaan naar de ideeën van de
Stichting Goed Rekenonderwijs.

WWiiee:: Bram Verspeek / 21 / derdejaars 
Biomedische Technologie

WWaannnneeeerr:: sinds eind februari
WWaatt:: gedownload plaatje
WWaaaarroomm:: “Ten eerste vind ik ’t mooi: ik hou
van donkere kleuren. Ten tweede heb ik er wel
wat mee. Het is een karakter uit een anime
(Japanse manga, red.) die ik veel kijk. De serie
heet Naruto, komt uit Japan en ik kijk het
online, legaal ja. Ze zitten nu bij aflevering
drie- of vierhonderd en ik heb ze allemaal
gezien. Het is een toffe serie over ninja’s en het
standaard good vs. evil. Dit is een bij-karakter,
Itachi Uchiha genaamd; een kleine bijrol, maar
wel mijn favourite. Hij
is evil en heeft z’n hele
familie afgemaakt,
behalve z’n broertje die
er toen niet was, maar
die is eigenlijk net zo
evil, ook wel cool.”

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.

Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl


