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PF: uitreiking
masterdiploma
kan beter
De uitreiking van het masterdiploma aan de TU/e is goed,
maar kan veel beter. Dat concludeert studentenfractie PF in
een rapport over de masterdiplomaceremonies, dat
volgende week naar het
College van Bestuur gaat.
De PF beschouwt de diplomauitreiking als één van de visitekaartjes van de TU/e; een
moment waarop de universiteit
zich van haar beste kant kan laten
zien aan de afgestudeerde en
diens familie en kennissen. De
studentenfractie hield afgelopen
jaar een uitgebreide verkenning
onder
studentenverenigingen,
faculteitsmedewerkers, studenten en alumni.
Uit de gesprekken destilleerde
PF aanbevelingen voor verbetering. De fractie wil echter ‘geen
rigide stramien van bovenaf’
opleggen, benadrukt voorzitter
Christopher Gits. Volgens hem
kent iedere faculteit haar eigen
rituelen, maar zou onderling
overleg ertoe kunnen leiden dat
faculteiten elkaars sterke punten
overnemen. De aanbevelingen in
het rapport moeten een eerste
aanzet daartoe geven.
Zo wijst de PF op effectiever
gebruik van audiovisuele middelen om afgestudeerde en faculteit
beter voor te stellen aan de toehoorders. Het welkomstwoord
zou ook in het Engels moeten
zijn als er niet-Nederlandstalige
afgestudeerden bij een zitting
aanwezig zijn. Bij een grote
groep buitenlandse studenten
zou zelfs een afzonderlijke ceremonie, volledig in het Engels,
een optie moeten zijn.
Ook de lichtblauwe TU/e-shawl
staat ter discussie. Sommige
faculteiten hangen het presentje
voor de zitting over de stoel van
een afgestudeerde, andere faculteiten hangen de shawl om de
schouders van kersverse weten-

Geen record waterballonnen gooien
De TU/e heeft vrijdag 29 mei op de
campus geen nieuw wereldrecord
waterballonnen gooien kunnen
vestigen. De teller bleef steken op
55.000 stuks, waardoor het oude
record van 58.000 ballonnen net
overeind blijft.
Bijna vierhonderd studenten
gooiden op het TeMa-grasveld,
tegenover het Studentensport centrum, bijna twintig minuten
lang waterballonnen over en
weer. Dat het wereldrecord er niet
in zat, was vóór de smijtpartij al
duidelijk. Toch deed dat niets af
aan het plezier van het interna tionale gezelschap studenten.
De natte recordpoging was één
van de hoogtepunten van de
tiende Europese Week Eindhoven
(EWE) waaraan vierhonderd
studenten uit veertig landen
meedoen. Wouter Jansen, één van
de organisatoren van het ballon nenfestijn, hoopt dat het wereld record bij de volgende EWE over
twee jaar alsnog in Eindhoven
terechtkomt.
Het doel om verschillende natio naliteiten studenten dichter bij
elkaar te brengen, is in zijn ogen
meer dan geslaagd. Vanaf donder dagavond hebben studenten uit
alle Europese windstreken met
veel jolijt ballonnen met water
getapt uit een speciale aan gelegde waterkraan.

schappers. Meer ceremonieel
vertoon heeft de voorkeur van de
PF, die daarbij aantekent dat de
shawl beter niet meer van fleece
wordt gemaakt. De stof nodigt
niet uit tot dragen, waardoor een
stukje branding in de klerenkast
verdwijnt.
De studentenfractie stelt ook
voor om alumni voortaan een
geschenk aan te bieden dat een
duidelijke relatie heeft met de
TU/e. De PF wijst op de zegelring
met universiteitslogo die het
Massachusetts Institute of Technology (MIT) uitreikt. Het geschenk moet uitstralen waar de
TU/e voor staat, herkenbaar zijn
en zodanig van vormgeving, dat
het een prominente plaats krijgt.
De PF verwacht ook meer winst
te halen met een goede ontvangst
voor de gasten, gratis parkeren,
een borrel op kosten van de TU/e
en groepsfoto’s genomen door
een professionele fotograaf.
Volgens hem zou het ook beter
zijn om geen massale zittingen te
houden met veel afstudeerders
tegelijk. “De familie komt toch
voor één persoon; de rest is voor
hen meestal een lange zit.”

Foto: Bart van Overbeeke

Veredelde brief
Het diploma zelf krijgt van de PF
een dikke onvoldoende. ‘Totaal
géén uitstraling. Het heeft meer
weg van een veredelde brief’,
staat in het rapport. Gebruik sierletters, vermeldt het TU/e-motto
-‘Mens Agitat Molem’- en verpak
de bul in een mooie lederen map.
Pas dan is het de moeite waard
om de bul in ontvangst te nemen,
meent de fractie.
Gits verwacht dat sommige aanbevelingen vrij snel en eenvoudig
zijn door te voeren. Aanpassingen die extra geld kosten,
moeten door het College van
Bestuur en faculteitsbesturen
worden opgepakt. “Alumni blijven hun leven lang ambassadeurs van de TU/e. Daarin mag je
best wat investeren.”/

.

Enquête over interne communicatie
Om meer te weten te komen over de behoefte aan interne communicatie bij medewerkers en studenten van de TU/e, stuurt het Communicatie Expertise Centrum (CEC) volgende week een digitale enquête
naar beide groepen. De enquête, die zo’n veertig vragen groot is, vraagt
onder meer hoe mensen op dit moment worden geïnformeerd over
zaken binnen hun faculteit of dienst en welke middelen daarbij worden
ingezet. Ook de website van de universiteit en Cursor als informatiebronnen komen aan bod.
Er is de keuze tussen een Nederlandstalige en Engelstalige versie.
Studenten ontvangen een versie die is aangevuld met vragen over het
Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU). De enquête kan
binnen twee weken worden ingevuld; onder de inzenders worden zes
waardebonnen van MediaMarkt verloot.

TU/e reikt Academische Jaarprijzen uit
De Academische Jaarprijzen
van de TU/e werden gisteren,
woensdag 3 juni, uitgereikt
aan de beste afstudeerder, ontwerper en promovendus van
het afgelopen jaar. Voor de
tweede maal werd ook de Perspectiefprijs toegekend aan het
project met het meeste
toekomstperspectief.
De afstudeerprijs ging dit jaar
naar ir. John Helmes van de faculteit Industrial Design voor zijn
project ‘The Other Brother’.
Helmes ontwikkelde samen met
Microsoft Research, waar hij inmiddels werkt, een robotje dat
onverwachte gebeurtenissen uit
het dagelijks leven vastlegt.
Volgens Helmes heeft het geresulteerd in een spannend ogend
apparaatje dat je op tafel zet en
dat als een soort individu
deelneemt aan de sociale situatie
op dat moment. Ir. Rianne Pas
PDEng won de prijs voor het
beste
ontwerpproject.
Pas
ontwierp een systeem om aan de
hand van röntgenfoto’s de ernst
van de vernauwing van een
kransslagader te bepalen. Ze

deed dit binnen de ontwerpersopleiding Design and Technology of Instrumentation, in samenwerking met Philips Healthcare en het Catharina-ziekenhuis.
De promotieprijs ging naar dr.
Maria García Larrodé van
Elektrotechniek voor haar dissertatie ‘Radio over Fiber
Distributed Antenna Systems for
in-building Broadband Wireless
Services’. Haar onderzoek richtte
zich op een nieuw systeem dat in
huizen of bedrijven glasvezel
combineert met draadloze communicatie.

Perspectiefprijs
Voor de TU/e Perspectiefprijs
waren drie kandidaten genomineerd: ir. Sibrecht Bouwstra
van Industrial Design, dr.ir.
Marcel van ’t Veer van Biomedische Technologie en ir. Jasper
Winkes van Werktuigbouwkunde. Bouwstra richtte zich op
het verbeteren van de leefomgeving van te vroeg geboren baby’s;
ze ontwikkelde een babypakje
waarin sensoren voor het meten
van lichaamsfuncties draadloos
zijn verwerkt. Van ’t Veer promo-

veerde op een geavanceerde
methode voor het meten van
bloedstromen. Hiermee helpt hij
hartspecialisten een juiste diagnose te stellen bij onder meer
aderverkalking. Winkes ontwikkelde de ‘Double Combustion
Pile Driver’, een innovatieve
methode om palen te heien. Het
brandstofverbruik gaat erdoor
omlaag, maar ook hebben
gebruikers en omwonenden
minder last van roet en lawaai.
Nadat alledrie kandidaten hun
projecten hadden gepresenteerd,
streek Winkes uiteindelijk met
de eer. De jury, onder voorzitterschap van Bouwkundedecaan
prof.ir. Jan Westra, sprak van een
innovatief en duurzaam ontwerp, dat een duidelijke bijdrage
levert aan ongewenste zaken
zoals geluidsoverlast bij heiwerkzaamheden - zoals recent bij het
Philips-stadion. De juryleden
noemden de presentatie van
Winkes, directeur van zijn eigen
bedrijf Fistuca, bovendien zeer
professioneel. Daarmee liet hij
volgens hen duidelijk zien dat hij
zijn product ook echt in de markt
wil proberen te zetten./

.
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Julius Ojwang
“In Kenia noem je iemand niet zomaar bij de voornaam”
Interview: Tom Jeltes
Foto: Bart van Overbeeke
Na bijna zeven jaar in
Nederland vloog theoretisch
natuurkundige dr. Julius
Ojwang vorige week naar
Washington. Twee dagen na
het behalen van zijn doctorstitel voegde de Keniaan zich
daar bij zijn Indiase vrouw.
Tijd voor een nieuw hoofdstuk
in zijn leven, op weer een
nieuw continent.
Hij heet voluit Julius Greenhamms Omondi Ojwang, maar
iedereen noemt hem Ojwang,
zoals dat gebruikelijk is in zijn
geboorteland. “In Kenia noem je
iemand niet zomaar bij de voornaam, dat is alleen voor intimi.
Als iemand anders het doet,
wordt het als denigrerend opgevat.” Eigenlijk noemde alleen
zijn overleden grootmoeder, aan
wie hij zijn proefschrift over
metaalhydriden opdroeg, hem
Julius. “Met haar had ik een heel

bijzondere band. We woonden
niet ver bij haar vandaan. Als
kind kon ik het in ruim een half
uur lopen en in de vakanties
logeerde ik vaak bij haar. Grootmoeders gaan op een mooie
manier om met hun kleinkinderen. Moeders zijn vaak te streng.”
Bijna zeven jaar heeft hij in
Nederland gewoond, maar de
taal heeft de Keniaan in die
periode nauwelijks onder de
knie gekregen. Hij is niet goed
in talen, zegt hij. Bovendien
spreekt bijna iedereen hier Engels.
Hij mag dan geen talenknobbel
bezitten, Ojwang is zonder
twijfel een getalenteerd wetenschapper, al toont hij zich zeer
bescheiden. Hij studeerde cum
laude af in Groningen en kwam
daarna naar Eindhoven, om in
de groep van prof.dr. Rutger van
Santen te rekenen aan opslagsystemen voor waterstof. Tijdens
zijn promotie bezocht hij het
gerenommeerde Californische
onderzoeksinstituut Caltech,
waar hij zich nu gastonderzoe-

ker mag noemen. Bovendien is
hij ‘peer reviewer’ van twee
wetenschappelijke tijdschriften,
een eer die niet veel onderzoekers al vóór hun promotie ten
deel valt. Ook zijn Eindhovense
collega’s houden graag contact
met de Keniaan, getuige een uitnodiging om in juli alweer op
bezoek te komen. Dat doet
Ojwang met plezier. Hij geeft
hoog op van zijn promotor Van
Santen. “Het is een bijzonder
aardige man en elke keer dat je
met hem spreekt, leer je weer
iets van hem. Dat heb ik als bijzonder inspirerend ervaren.”
Nadat hij in Nairobi een bacholorsdiploma natuurkunde haalde aan de Jomo Kenyatta Universiteit -vernoemd naar de eerste
president van het land-, besloot
Ojwang les te gaan geven aan de
Chebisaas Boys High School. De
mooiste tijd van zijn leven. “Het
was eigenlijk voor zes maanden,
om na te kunnen denken wat ik
verder wilde”, vertelt hij. “Maar
ik kreeg zo’n goede band met het
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hoofd van de school dat ik er met
veel plezier bleef werken.” Hij
wist natuurkunde tot het populairste vak van de school te
maken, vertelt hij met trots.
Toen het schoolhoofd na drie
jaar omkwam bij een verkeersongeluk, besloot hij alsnog zijn
vleugels uit te slaan en een
master natuurkunde te volgen in
Groningen. “Ik hoorde over
Nederland van mijn oom, die in
Enschede een opleiding volgde
om in Kenia natuurreservaten in
kaart te brengen. Ik had in
Nairobi kernfysica gedaan en
herkende de namen van hoogleraren in Groningen. Met hen
wilde ik graag in contact komen.”
De overgang van Kenia naar
Nederland was groot. Behalve
aan het beruchte broodje kaas
als lunch, moest de Keniaan
vooral wennen aan het feit dat
mensen hier zoveel zelf doen.
“Ik heb in het begin veel moeten
leren, zoals een fotokopietje
maken, of je fiets repareren. In
Kenia zijn er altijd mensen die

dat voor je kunnen doen. Omdat
arbeid zo goedkoop is, doe je dat
soort dingen niet zelf. ” Ook viel
hem op hoe geordend alles hier
is: vooral op het gebied van
transport en verkeer: “Overal
heb je fietspaden, dat is echt
uniek.”
Ojwang vierde zijn promotie
bescheiden, ook omdat zijn
Indiase vrouw -die hij in Frankrijk leerde kennen en die in
Washington werkt- er vanwege
visumproblemen niet bij kon
zijn. Twee dagen later vloog hij
naar de Amerikaanse hoofdstad
om zich bij zijn vrouw te voegen.
Hij heeft daar werk gevonden
als postdoc, in het geofysicalab
van het private Carnegie-instituut. Weer een grote sprong,
zowel qua plaats als wat het
onderzoek betreft. “Ik vind het
belangrijk om ervaring op te
doen op verschillende terreinen.
Bovendien bood deze positie me
de mogelijkheid om weer bij
mijn vrouw te zijn. Dat heeft ook
een rol gespeeld.”/

.

De week van/Diede
Diede Gulpers is tweedejaars Industrial
Design en medeorganisator van de
Europese Week.
Na een uitputtende zondag, waarop ik 260
mensen aan me voorbij heb zie komen en
telkens weer de vraag moest stellen of ze
mee gingen naar Amsterdam en of ze naar
een filmfestival, dat niet in de smaak viel,
gingen, word ik wakker gebeld. “Waar
hoort het podium? Noord toch?” “Uhm…”
“Toch tegenover de beamer?” “Klopt”.
Vandaag mag ik ‘uitslapen’ tot negen uur,
daarna snel naar de TU/e.
Dinsdag. “Ja, zet het podium maar daar op
het plein bij Stratum, rij die taps maar
binnen, samen met die 89 fusten bier.” En
nu snel al het licht en geluid naar binnen,
om me dan te realiseren dat het zulk slecht
weer is, dat het gehele buitenpodium
gecancelled en afgebroken moet worden.
Suze belt alle artiesten af om het hele
programma om te gooien, terwijl Matijs en

Mark de leiding nemen over het licht en
geluid in het Auditorium. Stratum loopt
oké, de Santé loopt super.
Woensdag. Verder opbouwen, alles aan de
kant en het Auditorium leeghalen. We
hebben nog maar een aantal uurtjes en hét
feest van de EWE is er. Ik schiet van hot
naar her, terwijl ik het ene gesprek over
mijn portofoon voer en het andere met de
mensen om mijn heen. Het is een geweldig feest, tevredenheid alom. Voor ik het
weet, is het feest over, klagen mensen
alweer over hun bonnetjes die ze niet meer
kunnen inleveren (we hadden wel borden
hangen wanneer de bars sloten, maar die
zijn tijdens het feest ‘verdwenen’) en
moeten we iedereen weer naar buiten
sturen. Mijn dank nog eens aan alle
tappers die er waren; behave dat er goed is
getapt, hebben zij mij ook het leeuwendeel
van klagende mensen uit handen
genomen. Afbouwen en voor ik het weet,
is het half negen ‘s ochtends. Ik ben nog

niet klaar met
afbouwen, maar moet weer door naar Den
Haag.
Een dag later neem ik met tranen in mijn
ogen afscheid van 260 mensen die ik
graag beter had willen leren kennen. We
spreken af elkaar nog eens te spreken,
desnoods via het internet.
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Master Duurzaam Bouwen in de maak
De faculteit Bouwkunde is in
2010 of 2011 mogelijk een
nieuwe master rijker: Duurzaam Bouwen. De opleiding
krijgt een multidisciplinair
karakter en moet inspelen op
de groeiende vraag naar duurzaam wonen en een energiezuinige manier van bouwen.
Universitair docenten dr.ir.
Emilia van Egmond en ir. Rijk
Blok van Bouwkunde hebben
begin dit jaar een plan ingediend
bij het faculteitsbestuur voor de
nieuwe Engelstalige master.
Binnen de facultaire units is al
het nodige onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzaam
bouwen; de beoogde master wil al
deze initiatieven en activiteiten

bundelen en onder één titel aanbieden.
Het voorstel bevindt zich nog in
de eerste fase en wordt op dit
moment verder uitgewerkt.
Vervolgens moeten de voorzitters van de afzonderlijke capaciteitsgroepen zich er nog verder
over buigen. Als zij hun goedkeuring eraan geven, kan het
voorstel in principe naar het
College van Bestuur en de
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voor goedkeuring.
De master bestaat uit een algemeen programma en een specialisatiedeel. In het eerste semester
komen alle facetten van duurzaam bouwen aan de orde.
Studenten kiezen na een half jaar

in welk discipline zij zich willen
specialiseren: bouwfysica, architectuur, stedenbouw, vastgoed,
bouwconstructie of bouwtechniek.
“Binnen de faculteit gebeurt al
veel op het gebied van duurzaamheid, maar we misten
daarin een integrale benadering.
Studenten moeten leren dat,
naast architectuur, meerdere disciplines hun inbreng hebben in
het tot stand brengen van een
duurzaam gebouwde omgeving.
Deze opleiding biedt uitkomst”,
vertelt Van Egmond.” De
beoogde bundeling van disciplines, met de mogelijkheid tot
specialisatie, maakt de opleiding
volgens de universitair docente
uniek in Europa. /

.

Protest tegen halvering boekenbudget
Bouwkundestudenten protesteerden donderdag 28
mei in de bibliotheek van hun faculteit tegen de
halvering van het boekenbudget. In de
bibliotheek werd met lint de helft
van de ruimte afgezet om dui delijk te maken hoeveel
leesvoer volgens hen weg
dreigt te vallen. De
actie werd
ondersteund door
ruim achthonderd
symphatisanten
die hun hand tekening
ophingen aan
het lint.
Studenten Ties
Linders en
Martijn Schlat mann van
Bouwkunde
hadden het ini tiatief genomen
voor de protestactie.
Ze vrezen voor een
verschraling van het in formatieaanbod als wordt
gekort op het boekenbudget.
Dit jaar mag nog maar 12,5 mille
worden uitgegeven aan boeken. Dat
is ten opzichte van het vorige jaarbudget
bijna de helft.
Het Informatie en Expertise Centrum (IEC) van de uni versiteit voert de bezuiniging door in opdracht van het
College van Bestuur. Hoofd publieksdiensten van het

IEC, Leo Delescen, begrijpt de reacties. “Ik betreur de
gang van zaken ook, maar de bezuiniging
is nergens anders te halen. Als het
gaat om dienstverlening,
zullen we iedere aanvraag
voor een boek blijven
honoreren. Dat blijft
onze kerntaak.
Alleen zullen stu denten er mis schien wat
langer op
moeten
wachten,
omdat we
straks niet
alles op
voorraad
hebben.”
Het argu ment van de
actievoerders
dat de boeken bezuiniging
minder oplevert
omdat daar ook weer
andere kosten tegen over staan, zoals het
elders binnenhalen van
boeken, klopt niet, aldus
Delescen. Volgens hem gaat het om
twee verschillende geldstromen die geen invloed
hebben op elkaar.
Foto: Niek Brunninkhuis (PHOTO40)

Nieuw hoofd Dienst Huisvesting
Ir. Veronique Marks wordt met
ingang van 1 september het
nieuwe hoofd van de Dienst
Huisvesting. Marks komt van
de Rijksgebouwendienst waar
ze hoofd Projectmanagement
en plaatsvervangend directeur
Projecten is.
De overstap van de Rijksgebouwendienst naar de TU/e is
opmerkelijk. “Als het om bouwen
gaat, is de Rijksgebouwendienst
natuurlijk het summum van het
summum”, vertelt Marks. Maar

ze vindt het project Campus
2020 een mooie en interessante
uitdaging. Niet alleen door de
slag naar de toekomst die wordt
gemaakt met gebouwen uit de
jaren zestig; ook de ontwikkeling
van andere activiteiten op de
campus is een mooie ambitie.
Marks zal in haar toekomstige
functie vooral als schakel
fungeren tussen het College van
Bestuur enerzijds en de uitvoerders en gebruikers anderzijds. “De keuzes zijn aan het
college. Mijn rol zal zijn om de

consequenties van die beslissingen inzichtelijk te maken. En de
mogelijkheden aan te geven van
de plannen die de faculteiten en
andere gebruikers ambiëren.”
Marks studeerde bouwkunde en
is van huis uit architect. Op haar
curriculum vitae prijken enkele
gerenommeerde
architectenbureaus uit Londen, Brussel en
Keulen. Begin jaren negentig
deed ze ontwikkelingswerk in
Ivoorkust. Marks werkt sinds
2000 bij de Rijksgebouwendienst./

.

Biertje drinken met iedereen die wil
Studievereniging GEWIS van de faculteit Wiskunde &
Informatica houdt morgen, vrijdag 5 juni, een ‘record borrel’. Niet om in het Guinness Book of Records te
komen, maar gewoon om met zoveel mogelijk man
gezellig samen een biertje te drinken. Heel Eindhoven
is welkom; de organisatie hoopt op 750 borrelaars.
De borrel start om vier uur ‘s middags op het grasveldje
voor het Hoofdgebouw. GEWIS zorgt voor vier tap punten, muziek, een toiletwagen en een frietkraam.
Ondanks dat het een officieuze recordpoging is, zullen
er geen mensen hoofden staan te tellen. “We willen

het gewoon zo vol mogelijk krijgen”, aldus GEWISvoorzitter Florian van der Wielen.
Om zoveel mogelijk mensen erbij te krijgen, heeft de
vereniging afgelopen week actief geflyerd en posters
verspreid - op de campus, maar onder andere ook bij
bedrijven en in de binnenstad. Iedereen is dus
welkom: studenten, TU/e-medewerkers en eigenlijk
iedereen die een biertje lust. “Mensen van buiten
willen we zo kennis laten maken met het studenten leven.” Het bier is overigens niet gratis: een pils kost
een euro. (Shift040)

Vooraanmeldingen stijgen
het minst aan de TU/e
De vooraanmeldingen voor
TU/e-opleidingen lieten eind
mei een stijging zien van 5,2
procent ten opzichte van vorig
jaar. Toch is de TU/e daarmee
de hekkensluiter van universitair Nederland, waar de
gemiddelde stijging momenteel op 15,6 procent uitkomt.
Volgens
collegewoordvoerder
Peter van Dam is het beeld is niet
over de hele linie negatief.
Biomedische Technologie, Wiskunde, Industrial Engineering,
Scheikundige Technologie, Bouwkunde en Innovation Sciences
doen het goed, constateert hij. Bij
Technische Natuurkunde, Werktuigbouwkunde,
Elektrotechniek, Informatica en Industrial
Design is sprake van een daling.
“Omdat we een relatief kleine
universiteit zijn, betekenen
kleine verschillen in absolute
aantallen studenten over het
algemeen hoge verschilpercentages. Verder zijn vooraanmeldingen lang niet altijd een
betrouwbare voorspelling van de
uiteindelijke instroom”, benadrukt hij.
Het CvB heeft het Onderwijs en
Studenten Service Centrum in
beeld laten brengen hoe de daadwerkelijke instroom aan de drie

TU’s zich van 1995 tot 2007 heeft
ontwikkeld, zegt Van Dam.
“Bovendien is op basis van demografische ontwikkelingen een
prognose gemaakt van de
instroom tot 2025.” Op langere
termijn zal de demografische
ontwikkeling in de zuidelijke
provincies voor de TU/e niet
positief uitpakken, aldus de
collegewoordvoerder. “Te verwachten is dat het aantal vwo-verlaters hier sterker gaat dalen dan
in de rest van het land. Dat
betekent dat we studenten van
elders moeten aantrekken om
geen marktaandeel te verliezen.
Bij dit alles moet niet worden
vergeten dat we op het ogenblik
succesvol zijn met het aantrekken van zij-instromers in onze
masteropleidingen. Daar begint
ons marktaandeel te groeien.”
Volgens Van Dam heeft het CvB
in principe ingestemd met een
voorstel van het Communicatie
Expertise Centrum om de studentenwervings- en studievoorlichtingsactiviteiten in lijn te
brengen met het beoogde brandingconcept. De achterliggende
gedachte hierbij is dat door consistenter vanuit de brand te communiceren, het positieve effect
van communicatieactiviteiten zal
worden verhoogd./

.

Stemmen in de Stembus
Om het de kiezer vandaag zo gemakkelijk mogelijk te maken om zijn
of haar stem uit te brengen voor een nieuw Europees Parlement, staat
vandaag, donderdag 4 juni, van 16.00 tot 18.00 uur de Stembus bij het
Auditorium. In deze knalgele Amerikaanse schoolbus, een initiatief
van de gemeente Eindhoven, kan elke stemgerechtigde meebepalen
hoe de toekomst van Europa eruit moet komen te zien.
Wie wil weten wat ‘onze’ Europese studenten en medewerkers van de
Europese Unie vinden, moet even doorbladeren naar pagina 12.

Ach en Wee
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Folia - Universiteit van Amsterdam
Prof.dr. Bernard Colenbrander, hoogleraar architectuurgeschiedenis

Mysterieuze cijferstijging

‘Discussie over Paleis op de Dam
is een luxevraagstuk’

Het gemiddelde cijfer aan de zes faculteiten van de UvA is
sinds 1993 steeds hoger komen te liggen. De precieze
reden voor die stijging, die zich blijkbaar ook aan buiten landse universiteiten voordoet, is niet direct aanwijsbaar.
Van 1993 tot 2006 steeg aan de UvA het gemiddelde cijfer
van 6,1 naar 6,5. Het aantal negens steeg in die periode
zelfs met dertig procent en het aantal tienen verdubbelde.
In de VS staat het bekend onder de noemer grade inflation
en is het volgens Folia een heet hangijzer in de acade mische gemeenschap. Ook daar is het gissen naar de
reden. Herman van de Werfhorst, UvA-hoogleraar
Sociologie, zegt dat het niet ondenkbaar is dat studenten
gewoon steeds slimmer worden. Maar hij acht dat eigen lijk onwaarschijnlijk, omdat steeds meer mensen zich
wagen aan een universitaire studie en daarmee een
diploma-inflatie plaatsvindt. Twee andere mogelijke
redenen: studenten onderhandelen steeds scherper met
hun docent, of ze zijn harder gaan studeren. De Centrale
Studentenraad reageerde verbaasd. Die hoorden juist
vaak van studenten dat die vonden dat ze te lage cijfers
krijgen.

Zandstralen, laseren en bijkleuren: de geplande
opknapbeurt aan de gevel van het Paleis op de Dam
heeft veel kritiek geoogst van kunsthistorici. De werkzaamheden zouden zorgen voor onherstelbare schade.
Hebben de critici een punt? En wat zegt de discussie
over de hedendaagse manier van omgaan met architectuur?
“Dat gevels in de loop der jaren een beetje sleets worden,
behoort tot de onvermijdelijkheden, of zelfs tot de aantrekkelijkheden van een gebouw”, zegt prof.dr. Bernard
Colenbrander, hoogleraar architectuurgeschiedenis aan
de TU/e-faculteit Bouwkunde. “Gebouwen krijgen zo
een ‘patina’, een bepaalde schoonheid door het proces
van veroudering. Natuurlijk kun je op een bepaald punt
vaststellen dat er geen sprake meer is van patina, omdat
het gebouw onzichtbaar wordt door de laag roet die
eraan kleeft. Dan kun je kiezen voor een schoonmaakbeurt. Aan zandstralen kleven echter technische bezwaren. Bij deze techniek wordt de buitenste, gepolijste laag
van het natuursteen verwijderd. Het binnenste van de
steen is poreus en moeilijk schoon te maken. Dat
kunstje kun je dus één keer uithalen, maar daarna heb je
het voor altijd verknald. Verscheidene monumenten zijn
ten prooi gevallen aan dergelijk schoonmaakwerk. Dat
werkte contraproductief en hun staat is alleen maar verslechterd. Ik heb me niet verdiept in deze casus, maar je
kunt alleen maar hopen dat de Rijksgebouwendienst dit
goed heeft uitgezocht.
Wat betreft het bijkleuren van gebouwen; dat gebeurde
in de zeventiende en achttiende eeuw regelmatig. Onze
hedendaagse ideeën over het blanke uiterlijk van gebouwen strookt niet met hoe het er vroeger aan toeging
in de bouw. De discussie hierover is al lang geleden in
gang gebracht met de ontdekking dat de klassieke architectuur in Italië en Griekenland oorspronkelijk felgekleurd is geweest. Met betrekking tot het bijkleuren van
gebouwen moeten we dus misschien niet zo puristisch
zijn.
Tekst: Enith Vlooswijk

Doppio derde
TheaterTrofee

Het stuk ‘Mensenhater’
van Doppio is met de
derde prijs beloond bij de
ED-TheaterTrofee. Vorig
jaar werd de studententoneelvereniging nog
eerste met een toneelstuk.
Aan de wedstrijd deden
vijfendertig gezelschappen mee. De eerste prijs
ging naar het Krakertheater,
tweede werd het DATtheater. De prijs van Doppio
was goed voor 250 euro.

Fietsenvandalen

Drie jongens uit Nuenen
zijn op pinksterzondag
kort voor vijven ’s ochtends
door de politie opgepakt,
nadat ze bij het Hoofdgebouw en het Auditorium
van de TU/e fietsen hadden vernield. Ook probeerden ze een fiets van zijn
slot te ontdoen en namen
de jongens een fiets mee
die niet op slot stond.
Twee beveiligers waarschuwden de politie en
overmeesterden twee van
de jongens. De derde
vandaal werd later door de
politie ingerekend, terwijl
een vierde verdachte wist
te ontsnappen.

De hele discussie is vooral interessant omdat het de
aandacht vestigt op de vraag of hedendaagse gebouwen
nog de gelegenheid krijgen om patina te verwerven. Veel
nieuwe gebouwen worden er in de loop van de tijd alleen
maar lelijker op, omdat er veel kunststof en glas wordt
gebruikt. Dat is niet slechts een kwestie van smaak. Elke
burger kan zien dat een gebouw, bedekt met trespaplaten, na twintig jaar echt niet meer mooi is. En glas
kun je wel schoonmaken, maar het wordt er met de tijd
zeker niet fraaier op. Baksteen en natuursteen daarentegen wél.
In werkelijkheid zit de duurzaamheid van de architectuur tegenwoordig niet eens in de bestendigheid van de
gevel, maar in die van het hele gebouw. Op het moment
dat een gebouw boekhoudkundig gezien aan het eind
van zijn levensduur zit, besluit een eigenaar het gebouw
vaak te slopen. Bij naoorlogse woonwijken is dat vaak het
geval. De boekhoudkundige waarde van een gebouw valt
echter lang niet altijd samen met de bouwkundige
waarde. In dat licht bekeken is de discussie over het
Paleis op de Dam een luxevraagstuk. De beperkte houdbaarheid van de hedendaagse architectuur is een veel
meer voorkomend probleem.”/

.

Verstopkruid helpt
bolletjesslikkers
Het Surinaamse Wintigeloof maakt gebruik van een uit gebreid assortiment planten. Tinde van Andel van het
Nationaal Herbarium bracht er minstens 429 in kaart en
vertelt erover in Mare. De planten worden vooral gebruikt
voor kruidenbaden, die zwarte magie afweren of geluk
brengen. Van Andel is vooral geïnteresseerd in de
verhalen achter de planten. In de Bijlmer bijvoorbeeld
nemen mensen baden die hen ervoor moeten behoeden
dat ze neergeschoten worden. Ook bolletjesslikkers
denken er baat bij te hebben en gebruiken het zogeheten
verstopkruid voor het verbergen van hun illegale activi teiten. Volgens Van Andel is het verstopkruid tegen woordig zeer populair en brengt het honderdvijftig euro
per kilo op.

UT Nieuws - Universiteit Twente
Prof.dr. Bernard Colenbrander. Archieffoto: Bart van Overbeeke

Nieuwe Europese ranking
Frans van Vught, oud-bestuurder van de UT, werkt aan een
Europees alternatief voor de dominante jaarlijkse rankings
van de Shanghai Jiao Tong University en de Times Higher
Education van de beste universiteiten wereldwijd. Van
Vught is sinds zijn vertrek in 2005 actief als topadviseur
van EU-voorzitter Barroso. Op de twee eerdergenoemde
rankings is veel kritiek en Van Vught is het daarmee wel
eens. Volgens hem moet er een ranking komen die veel
meer recht doet aan de verschillen tussen de universi teiten. Nu wordt er volgens hem teveel gekeken naar repu tatie in plaats van naar de werkelijke prestaties. Ook wor den verschillende aspecten van de prestaties gecombineerd in een enkel oordeel. En tenslotte lokken de huidige
rankings strategisch gedrag uit van overheden en instel lingen. Ze gaan in hun beleid reageren op de uitkomsten.
Van Vught is al enige tijd bezig met een classificatieinstrument dat de kenmerken van een instelling beschrijft
aan de hand van een aantal dimensies en indicatoren. Dat
instrument vormt de basis voor een nieuwe Europese
multi-dimensionale ranking, waarbij alle universiteiten
een eigen profiel krijgen.

Afzien voor scheikundigen
op Franse Mont Ventoux
Het was een flinke klim,
die zeven (oud-)medewerkers en (oud-)studenten van de faculteit
Scheikundige Technologie tijdens Pinksteren
maakten. Ze beklommen
per fiets de Mont
Ventoux, een berg in
Zuidoost-Frankrijk. Vijf
van hen bereikten de top.
Michel Scheepers, huismeester van de faculteit,
nam het initiatief voor de
tocht. “Onze faculteit fietst
al jaren in september van
Maastricht naar Eindhoven, met zo’n tachtig studenten, medewerkers en
alumni. Hieruit is het idee
geboren om ook eens de
Mont Ventoux te beklimmen. We hadden wel met
veertig man kunnen afreizen, zoveel belangstelling
was er, maar dat was organisatorisch lastig.”
Studenten Bas Hermans,
Willem de Haan en Sander
Halin, oud-student Rens
van Leuken, medewerkers
Marco Hendrix en Huub

Mare - Universiteit van Leiden

U-blad - Universiteit Utrecht
van der Palen, oud-medewerker Wil Heugen en
Scheepers togen naar
Frankrijk.
Alleen Van der Palen klom
niet in de pedalen. Voor de
anderen bleek de tocht
behoorlijk afzien. Scheepers: “We hebben zaterdag
de steilste route genomen.
Het was 22 kilometer lang
stijgen. Voor Wil bleek de
tocht te zwaar; hij moest
onderweg afhaken. Eén
student had niet het goede

verzet op de fiets; die hield
het vier kilometer voor de
top voor gezien.”
De snelste van de groep
was in minder dan twee
uur boven, de laatste was
na drie uur binnen. De
scheikundigen hebben al
plannen gemaakt voor
Pinksteren volgend jaar.
“Dan willen we de Galibier
beklimmen, ook een flinke
hobbel.”/

.

Fluitende studenten
In het U-blad komen vijf studenten aan het woord die
proberen uit te leggen wat hen zo aanspreekt in hun
functie van scheidsrechter. Korfbalscheids Mark Ruiten beek houdt wel van het schipperen. Over welke heikele
beslissingen gaat het dan? “Iemand gewoon weer direct
het veld in laten lopen na een blessurebehandeling.”
Wauw! Hockeyscheids Pim Achterberg bekijkt het juist
zeer idealistisch: “Als je laat zien dat je van het spelletje
houdt en eerlijk bent over je beslissingen, gaan ze je van zelf respecteren.” Mooie gedachte! Yvonne Mos, fluitend
bij volleybal, ziet het soms als een leerproces. “Ik weet
dat ik de volgende keer wel strenger mag zijn”, zegt ze na
een ‘vrij rampzalige wedstrijd’.
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TU/e-student kiest vaker voor
vrije en buitenlandse minor
TU/e-studenten kiezen vaker
voor een vrije minor en willen
vaker een minor volgen aan een
buitenlandse universiteit.
Daarnaast zijn Design of
Mechanical Systems en Ondernemerschap en Innovatie de
populairste verbredende
minoren. Biomedische Technologie (BMT) en Economie zijn
de meest populaire verdiepende minoren. De minoren Elektrotechniek, Climate Design en
Engineering for Health kregen
elk nog geen vijf aanmeldingen.
Dat zijn de belangrijkste conclusies op basis van de aanmeldingscijfers voor de minoren van
aankomend studiejaar. Dit jaar
schreven ruim vijfhonderd studenten zich in voor één van de
vijfentwintig minoren. Voor drie
minoren geldt komend jaar een
numerus
fixus:
Industrial
Design, Finance and Risk en
Engineering for Health. Bij geen
van die drie stijgt het aanmeldingscijfer uit boven het
maximale aantal beschikbare
plaatsen.

Het aantal studenten dat kiest
voor een vrije minor (één die de
student zelf mag samenstellen
en voorleggen aan de examencommissie) blijft relatief klein,
namelijk veertig. “Toch is dat
aantal opvallend. Voorgaande
jaren waren er nauwelijks studenten die zo’n minor volgden”,
zegt prof.dr. Paul Koenraad,
hoogleraar
bij
Technische
Natuurkunde en TU/e-minorcoördinator. Een tiental minorstudenten wil komend jaar een
semester naar het buitenland om
daar een minor te volgen.
Koenraad: “Zover we weten, koos
vorig jaar niemand voor het buitenland.”

Huiver
De populairste minor, Ondernemerschap en Innovatie, was
voorgaande jaren ook het meest
geliefd. Vijftig mensen, afkomstig van alle faculteiten, hebben
gekozen voor deze minor. Design
of Mechanical Systems trok
vooral studenten Werktuigbouwkunde. BMT bleek vooral populair onder eigen studenten.
Koenraad vindt het een onwen-

selijke ontwikkeling dat studenten aan een aantal faculteiten,
zoals BMT en Bouwkunde, voornamelijk kiezen voor een minor
in eigen huis. “Daar is de minormajorstructuur
niet
voor
bedoeld. Het stimuleert de kennisverbreding en de doorstroom
niet. Bij Bouwkunde bijvoorbeeld is er nog te veel huiver dat
studenten een kijkje nemen bij
een andere faculteit.”

Enquête
Op dit moment loopt nog een
enquête onder TU/e-studenten
die de minor hebben afgerond en
studenten die na de zomer gaan
beginnen. Daarbij werd hen
onder meer gevraagd naar de
redenen achter hun keuzen voor
bepaalde minoren. “Uit de eerste
resultaten blijkt dat studenten
heel bewust kiezen. De minor
moet vooral interessant zijn en
iets opleveren in de toekomst.
Studenten waarderen de minormajorstructuur en de meerderheid geeft aan geen studievertraging op te lopen door het volgen
van een minor”, licht Koenraad
toe./

.

Studenten tonen TU/e-raceauto

CTT-hoofd somber
over toekomst afdeling
Drs. Monique Bouman, hoofd
van het Centrum voor Communicatie, Taal en Techniek (CTT)
van de TU/e, is somber over de
toekomst van haar afdeling.
Het CTT valt per 1 september
onder het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU).
Over het plan om dat te realiseren, kan dr. Karen Ali, hoofd
STU, nog niets zeggen.
De universiteitsraad probeerde
tijdens de raadsvergadering van
20 april het College van Bestuur
met een reeks van argumenten
nog op andere gedachten te
brengen ten aanzien van het
CTT. Het mocht niet baten; het
CvB hield vast aan de overtuiging
dat het niet de taak is van de TU/e
om in de toekomst naast Engels
en Nederlands nog andere talen
aan te bieden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de student als hij of zij een andere taal
wil leren, aldus collegelid mr. Jo
van Ham. Daar zou de TU/e nog
wel een bemiddelende rol bij
kunnen spelen.
CTT-hoofd Monique Bouman
heeft sinds die raadsvergadering
één keer een kort gesprek gehad
met haar toekomstige leidinggevende Karen Ali. “Ik kan me

goed voorstellen dat zij het druk
heeft met alle andere zaken die
haar dienst moet uitvoeren”, zegt
Bouman.
Over de toekomst van haar
afdeling is ze somber gestemd.
“Ik vrees dat het CTT kwalitatief
aanzienlijk zal worden uitgekleed. Dan heb ik het niet
alleen over het wegvallen van de
andere talen, maar ook over het
Engels en Nederlands dat we wél
blijven verzorgen. Het omzetten
van een tijdelijk contract van een
uitstekende docent Engels naar
een vaste aanstelling, kan nu bijvoorbeeld opeens niet doorgaan.
Dat terwijl het moeilijk is om
geschikte cursusleiders te vinden.” Bouman vreest dat straks
docenten die daar eigenlijk niet
voldoende voor gekwalificeerd
zijn, cursussen gaan verzorgen.
“Men moet zich realiseren dat
het echt iets compleet anders is
om aan de TU/e Engels te
doceren dan op het ROC of bij
Fontys. Het levert me bijna een
moreel dilemma op.”
Volgens Christopher Gits van de
studentenfractie PF praat de universiteitsraad volgende week nog
eens met het CvB om te kijken of
er nog wat speling zit in de
huidige situatie./

.

Emeritus hoogleraar ontvangt penning

Emeritus TU/e-hoogleraar elektrische energiesystemen prof.dr.ir. Jan
Blom neemt op vrijdag 12 juni aan de TU Delft de Hidde Nijlandpenning in ontvangst. Blom spreekt dezelfde dag de Hidde Nijlandrede uit, getiteld ‘De tweede revolutie’. De oud-hoogleraar krijgt de
penning voor zijn verdiensten in de elektrische energietechniek.

Nieuwe Brabant Academy stelt zich voor

De nieuwe stichting Brabant Academy stelt zich vandaag, 4 juni, voor
in De Zwart Doos op het TU/e-terrein. Vanaf 14.00 uur tonen studenten en begeleiders van de Academy zes uiteenlopende projecten die
hoofdzakelijk zijn gericht op de (her)ontwikkeling van steden, wijken,
bedrijfsterreinen en woningen. De Brabant Academy is een vervolg op
E+, waarbij de samenwerking tussen overheid en onderwijsinstellingen leidde tot nieuwe creatieve impulsen in Eindhoven. Kenmerkend
voor de nieuwe Brabant Academy is dat de samenwerking tussen
onderwijsinstelling en bedrijfsleven nu door de studenten zelf geïnitieerd is - een initiatief dat steun krijgt van de gemeente.

Opvangregeling kenniswerkers half juni klaar

Het studentenraceteam University Racing Eindhoven
(URE) van de TU/e presenteerde dinsdag 2 juni op de
High Tech Automotive Campus in Helmond haar
nieuwste raceauto, de URE05. Het voertuig wordt de
komende weken verder getest voor drie racewed strijden tijdens de Formula Student-competitie deze
zomer.
Het ontwerp voor de URE05 werd in januari al aan het
publiek getoond. Aan dat oorspronkelijke ontwerp is
niet veel veranderd. De oranjezwarte auto verschilt
van zijn voorganger URE04 door nieuwe onderdelen en
een ander uiterlijk. Zo heeft de racewagen een chassis
en velgen van koolstofvezels (carbonfibers).
Daarnaast heeft het team een eigen data-acquisitie systeem, waarmee het zaken als bandentemperatuur
en oliepeil goed kan bijhouden. In het ontwerp had de

auto ook een continu variabele transmissie (automa tische versnelling), maar die is nog niet aangebracht.
“Tijdens de eerste twee races in Engeland en
Duitsland in juli en augustus moeten we het nog
zonder die versnelling stellen. Voor de derde wed strijd, in september in Italië, hopen we die alsnog in gebouwd te hebben”, zegt Han Spierings, operations
manager van URE, dat bestaat uit ongeveer zestig
studenten van verschillende studierichtingen.
Aan de internationale Formula Student-competitie
nemen zo’n driehonderd universiteiten uit de hele
wereld deel. URE doet elk jaar mee aan de drie races.
Het team won vorig jaar op het circuit van Silverstone
de eerste plaats voor het conceptontwerp van de
huidige raceauto.
Foto: Bart van Overbeeke

Nieuwe opleidingsdirecteur ST
Docent ir. Peter Janssens is deze week begonnen als
de nieuwe opleidingsdirecteur van de faculteit
Scheikundige Technologie (ST). Janssens, al vijfentwintig jaar werkzaam aan de TU/e, is de afgelopen
tien jaar ook beleidsmatig zeer actief geweest. Zo was
hij onder meer de rechterhand van oud-directeur
bedrijfsvoering drs. Eugène Bernard, toen die naast
de scheikundefaculteit ook Technische Natuurkunde

onder zijn beheer kreeg. Ook was hij zelf interimdirecteur bedrijfsvoering bij ST en bij TULO, de technische lerarenopleidingen.
Janssens volgt prof.dr. Alex van Herk op, die zich
weer volledig op zijn onderzoeks- en onderwijstaken
gaat richten. Ook blijft Van Herk betrokken bij het
honours program, dat bedoeld is voor getalenteerde
studenten in de bachelorfase.

De definitieve opzet van de
opvangregeling voor kenniswerkers, die er deze week zou
liggen en die wordt uitgewerkt
door SenterNovem en VNONCW, is uitgesteld tot half juni.
Volgens Wim Bens, directeur
van het TU/e Innovation Lab, is
de complexiteit van de regeling
debet aan het uitstel.
In het Technisch Weekblad van
9 mei had de TU/e zich bij
monde van collegewoordvoerder
Peter van Dam al ernstig teleurgesteld getoond over de traagheid
waarmee de opvangregeling voor
kenniswerkers gestalte krijgt. In
februari had de universiteit
namelijk zelf al een plan gelanceerd om duizend kenniswerkers
op te vangen. Deze week zou naar
verwachting de definitieve opzet
van de regeling bekend worden,
maar die is weer twee weken uitgesteld.
“De voorwaarden waaronder zo’n
kenniswerker aan de slag kan
gaan en de precieze verdeling van
het overheidsgeld over enerzijds
het bedrijfsleven en anderzijds
de kennisinstellingen, maken

het een complexe aangelegenheid”, aldus Bens. “Daar komt bij
dat het hbo er ook bij betrokken
wil worden.” Woordvoerder
Rogier Esselbrugge van SenterNovem beaamt dat bij de definitieve uitwerking dingen voorbijkomen waarmee niet direct
rekening gehouden is, maar die
wel goed op papier gezet moeten
worden.
Volgens Bens bestaat er binnen
de TU/e veel animo om invulling
te geven aan de regeling. Met
ontslag bedreigde kenniswerkers
uit het bedrijfsleven biedt het de
mogelijkheid om tot eind 2010
onderzoek uit te voeren in
samenwerking met een kennisinstelling. Daarmee blijven ze
actief onderzoek doen en zijn ze
weer direct inzetbaar binnen hun
bedrijf wanneer de economie
aantrekt. De overheid neemt voor
het grootste deel van de loonkosten voor haar rekening. Bens:
“Een eerste inventarisatie heeft
ons geleerd dat we het aan de
TU/e dan al snel over enkele
honderden van dat soort opvangplaatsen hebben.”/

.
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Beter begrip van bloedstolsels moet
inzicht geven in ziekteprocessen
Bloedstolsels/Judith van Gaal
Foto/Bart van Overbeeke
Hoe worden stolsels bij kunsthartkleppen veroorzaakt? Wat gebeurt er
bij een herseninfarct? Bij al dit soort
medische vragen is de centrale
kwestie: hoe vormen bloedstolsels
zich? Moeilijke materie, waarover
nog een hoop kennis kan worden
vergaard, zeker met betrekking tot de
invloed van bloedstroming op het
stollingsproces. TU/e-onderzoekers
van de faculteiten Biomedische
Technologie, Technische
Natuurkunde en Werktuigbouwkunde
bundelen de krachten. ‘Bloed in
beweging’ is één van de vier High
Potential Research Programs, die
onlangs van de TU/e een subsidie
van een miljoen euro ontvingen.
Dat je bloed het vermogen heeft om te
stollen, is maar goed ook. De stolling is
een belangrijk verdedigingsmechanisme
van het lichaam om bloedverlies te
voorkomen of te beperken. Zonder dat
mechanisme zouden wonden en
bloedvaten niet gemakkelijk helen.
Bloedstolsels kunnen echter ook aardig
wat problemen met zich meebrengen. Dit
kan het geval zijn als het bloed stolt,
terwijl er geen verwonding is. Zo’n bloedstolsel noem je een trombus. Deze kan
bijvoorbeeld ontstaan als de vaatwand is
beschadigd of vernauwd zoals bij aderverkalking (atherosclerose), er afwijkingen
van het stollingssysteem zijn of veranderingen in het stromen van het bloed. Ook
als het bloed in contact komt met vreemd

materiaal, zoals bij de implantatie van
een kunsthartklep, is er een verhoogde
kans op de vorming van bloedstolsels. Bij
lang liggen of zitten neemt de stroomsnelheid van het bloed af - denk aan lange
vliegreizen. Als een trombus loslaat van
de vaatwand en in het bloed gaat circuleren, kan dat levensgevaarlijk zijn. Een
meegevoerd bloedstolsel heet een
embolie. Een bloedstolsel kan zich overal
in het lichaam vormen en kan belangrijke
vaten verderop in de bloedstroom afsluiten, waardoor een vitaal lichaamsdeel
geen bloedtoevoer of - afvoer meer heeft.
Sluit een bloedprop de kransslagader af,
dan loop je het risico op een hartinfarct.
Bij een beroerte is de hersenslagader
verstopt geraakt. Ook een bloedstolsel dat

in de longen terechtkomt (longembolie),
kan dodelijk zijn.

Complex
Er zijn wel medicijnen op de markt die
bloedstolsels kunnen remmen, maar die
werken niet optimaal, hebben ernstige
bijwerkingen of zijn erg duur. Dit komt
deels doordat het stollingsproces in
stromend bloed erg complex is en we er
nog niet alles van begrijpen. Het is dus
buitengewoon relevant om het proces van
bloedstolling (ook wel coagulatie
genoemd) en bloed in beweging in kaart
te brengen. Dit doel hebben de TU/ewetenschappers van Technische Natuurkunde, Werktuigbouwkunde en Biomedische Technologie zich gesteld. Door de

subsidie van een miljoen euro die ze van
de TU/e hebben gekregen, kunnen ze vier
jaar onderzoek financieren. Afhankelijk
van de resultaten is er daarna kans op nog
eens vier jaar subsidie vanuit de TU/e.
Volgens dr.ir. Arjen Bogaerds, projectleider van ‘Bloed in beweging’, is het initiatief om het gehele proces van bloedstolling met een multidisciplinaire
aanpak in kaart te brengen, uniek. “Je
kunt het proces van bloeddoorstroming
en bloedstolling op het niveau van verschillende lengteschalen bekijken. Kijk je
naar de grootste lengteschaal, macroscopisch niveau, dan heb je het over het
gehele stelsel aan bloedvaten. Je kunt ook
kijken wat er op celniveau gebeurt en vervolgens inzoomen op wat er op het echt

Interactief leermiddel voor peuters met een meervoudige beperking
Kinderen met een meervoudige beperking hebben vaak al jong een taalachterstand. Voor hen is het belangrijk
om zo vroeg mogelijk de taalontwikkeling te stimuleren. Uit onderzoek
bleek dat er behoefte was aan een
speelleermiddel speciaal voor deze
peuters tussen de een en vier jaar. Aan
de faculteit Industrial Design werden
onlangs de resultaten gepresenteerd
van het project LinguaBytes, gestart in
2006, waarbinnen een prototype van
zo’n interactief speelleermiddel werd
ontwikkeld.

krijgen verhalen te zien en te horen over
thema’s die hen aanspreken, zoals dieren,
lichaamsdelen, mensen, eten en drinken.
Elk thema begint met één of meer
verhalen die aansluiten op de belevingswereld van de peuter, zoals ‘Tom en Tes
op de kinderboerderij’. Van elk verhaal is
een prentenboekje gemaakt, dat is uit te
vouwen tot een strook. De peuter kan
deze strook met twee hendels door een
kijkraam heen en weer bewegen. Afhankelijk van het plaatje achter het kijkraam
ziet en hoort de peuter de bijbehorende
scène op een bijbehorend beeldscherm.

Het project is een samenwerking tussen
de vakgroep Designing Quality in Interaction (DQI) van de faculteit Industrial
Design, de vakgroep Orthopedagogiek
van de Radboud Universiteit in Nijmegen
en PonTem, een centrum voor onderzoek
en innovatie voor mensen met een communicatieve of zintuiglijke beperking.
Ir. Bart Hengeveld, industrieel ontwerper
en promovendus bij DQI, heeft samen
met drs. Riny Voort, orthopedagoog bij
PoNTem, verschillende protoypes van
LinguaBytes ontwikkeld en getest. Verder
heeft zich op de taalinhoud van het spel
gericht; Hengeveld heeft onderzocht op
weke wijze en in welke vorm dit het beste
kon worden aangeboden. De peuters

Sociale interactie
Bij elk thema zijn zo’n twintig oefeningen
ontwikkeld die zijn gericht op de klank
van woorden, de betekenis of op het
maken van zinnen. De peuters kunnen
daarbij zowel vrij spelen als opdrachten
uitvoeren samen met een logopedist of
ergotherapeut. “Een belangrijk uitgangspunt was dat kinderen het meeste van taal
leren door sociale interactie met
anderen”, vertelt Hengeveld “We hadden
vooral niet de bedoeling om de ander te
vervangen door een intelligent product,
maar meer om een intelligent hulpmiddel te ontwikkelen als een sociale
partner voor het kind en de ouder of
therapeut.”

Voor de oefeningen en spelletjes zijn er
heel veel speelfiguurtjes en symboolkaarten met werkwoorden die het kind op
een bakje kan leggen. Deze fysieke voorwerpen hebben een zogeheten RFIDlabel, een elektronisch label waardoor ze
herkend kunnen worden. Dit maakt
allerlei interactieve oefeningen spelletjes
mogelijk.
Eén van de oefeningen is dierengeluiden
raden. Het kind zet als het een dier hoort,
het juiste dierenfiguur op het bakje. Er
zijn makkelijke en moeilijke oefeningen.
Een moeilijkere oefening is bijvoorbeeld
om zinnen van drie woorden te maken.
Legt de peuter een ‘schaap’ in het bakje,
dan is er ook een bewegend schaap op het
beeldscherm te zien. En met een symboolkaart voor eten, begint het schaap op
het scherm te eten. Legt het kind vervolgens het voorwerp ‘gras’ neer, dan gaat
het schaap gras eten. Zo kan de peuter
zelf zinnen samenstellen en de betekenis
direct op het scherm terugzien.

Speelfiguren
“De speelfiguren en de directe feedback
met kleurrijke en grappige tekeningen en
animaties op het scherm, nodigen de
peuter uit om uit te proberen en te communiceren. Ze wijzen naar het scherm,
gebaren en imiteren wat ze horen en

zien”, vertelt Hengeveld. “Zo wordt de
taalontwikkeling gestimuleerd.”
Hengeveld heeft in zijn onderzoek
gekeken naar de vorm en de bruikbaarheid van LinguaBytes voor de
peuters, maar ook naar zaken als technologie, haalbaarheid en de context
waarin het gebruikt wordt, bijvoorbeeld
samen een logopedist, een ergotherapeut
of gewoon thuis. “Eén van de uitgangspunten van het project was dat bestaande
interactieve leermiddelen teveel uitgaan
van de computer en minder van de belevingswereld van deze jonge kinderen met
motorische en cognitieve beperkingen.
Het zou meer speelgoed moeten zijn dan
een pc”, vertelt Hengeveld.
De prototypen zijn herhaaldelijk getest
tijdens normale logopediesessies van de
peuters, in revalidatiecentra in Nijmegen
en Rotterdam. “Het is praktisch noch
wenselijk om de kinderen uit hun vertrouwde omgeving te halen”, vertelt
Hengeveld. Op basis van de uitkomsten
van videoanalyse van de peuters en de
vragenlijsten die zijn afgenomen bij de
therapeuten en de ouders, is het ontwerp
steeds bijgesteld. “Dat kunnen heel praktische zaken zijn. De speelfiguurtjes
waren in een eerdere versie van het prototype veel te licht. Ze vielen daardoor
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allerkleinste niveau gebeurt; enkele nanometers groot. Nu weten we wel iets over
de biochemie van het stollingsproces, het
nanoscopisch niveau, maar daarin wordt
geen rekening gehouden met de fysica
van het stromen van het bloed. We weten
al meer dan veertig jaar dat bloedstroming een belangrijke factor is bij het
ontstaan en groeien van een stolsel. Door
de structuur en het complexe gedrag van
bloed is er echter nog weinig bekend over
de interactie tussen biochemie en
stroming. Door de wisselwerking tussen
de lengteschalen nader te bestuderen en
de gegevens te koppelen, verwachten we
het gehele proces van bloedstolling en
-stroming beter te kunnen doorgronden.”
Om die koppeling tussen de lengteschalen te maken, coördineren Bogaerds
en prof.dr.ir. Frans van de Vosse het
onderzoek op macroscopisch niveau. Ze
maken daarbij gebruik van kennis op
mesoscopisch niveau (het niveau van een
groot aantal rode bloedcellen), waarop dr.
Jens Harting en prof.dr. Federico Toschi
van Technische Natuurkunde zich concentreren. Om deze stroming van een
groot aantal cellen te kunnen beschrijven,
is vervolgens kennis nodig over het
gedrag van één cel en over de interactie
tussen enkele cellen. Dit niveau bekijken
dr.ir. Patrick Anderson en prof.dr.ir. Han
Meijer van Werktuigbouwkunde. De
komende tijd wordt het onderzoeksteam
uitgebreid met vier promovendi.

Krachten
Bogaerds: “Bloed bestaat voor het
grootste gedeelte uit rode bloedcellen.
Het is praktisch onmogelijk alle rode
bloedcellen te bekijken. Daarvan hebben
we er wel miljarden in ons lichaam. We

De eerste vier High Potential Research
Programs van de TU/e zijn 19 mei bekend gemaakt. Ze krijgen elk een subsidie van een
miljoen euro, verspreid over vier jaar. De
TU/e wil hiermee vernieuwende en risico volle onderzoeksprogramma’s stimuleren.
De komende weken gaat Cursor dieper in op
de vier geselecteerde onderzoekspro gramma’s. Dit artikel is de eerste in de
reeks. Volgende week kun je meer lezen over
het project ‘Biomimetic Materials’.

focussen ons daarom op bepaalde
facetten. We willen onder meer bekijken
welke krachten er op zo’n rode bloedcel
werken. En wat zijn de mechanische
eigenschappen van zo’n cel? Hoe interacteren twee of drie rode bloedcellen?
Hoe zit het met de interactie met de
vaatwand bij bloedtransport? Wat gebeurt
er precies bij een aneurysma? (lokale uitzetting van een slagader, red.) Hoe werkt
en vormt een fibrinenetwerk (stevig
elastisch netwerk, ontstaan door stollingsmechanismen, red.) zich bij
stroming? Hoe zit het met de bloedstroming bij kunsthartkleppen en
stents?”
De onderzoekers van de verschillende
disciplines gaan met deze en andere
onderzoeksvragen aan de slag. Naast
modelleren, experimenteren ze ook om
enerzijds input te genereren die voor de
modellering nodig is en anderzijds om de
met computeranalyse verkregen data te
staven. Bogaerds: ”We hebben geregeld
overleg om de verschillende gegevens te
koppelen. Uiteindelijk hopen we ziekteprocessen beter te begrijpen, maar dat zal
nog wel wat jaartjes duren.”/

.

Wat weten we over bloedstolling?
Voor een goede stolling zijn bloedplaatjes
(trombocyten) en stollingseiwitten nodig.
Het beenmerg maakt de bloedplaatjes en de
lever de stollingseiwitten. Deze stoffen
circuleren gewoonlijk in het bloed, zonder
dat ze iets actief doen.
Het bloedstollingsproces begint meestal
met beschadiging van een trombocyt door
een wond of ‘kalkaanslag’ (atherosclero tische plaque) op de binnenwand van een
bloedvat. Uit het beschadigde bloedplaatje
komen stoffen vrij, die het proces in gang

zetten. De verschillende stollingsfactoren
worden omstebeurt geactiveerd. Elke factor
zet weer een andere in beweging. In dit
verband wordt ook wel over een cascade
(waterval) aan processen gesproken.
Uiteindelijk wordt fibrinogeen omgezet in
fibrine, het eindproduct van de cascade.
Het fibrinenetwerk komt op de bloedplaat jesprop te liggen en blijft enkele weken
aanwezig. Onder het stolsel kunnen de
weefsels helen en kan een wond definitief
sluiten.

Zelfs de duurste verflaag kan niet voorkomen
dat water doordringt tot het hout in de kozij nen. Vroeg of laat bladdert de verf af, waar door het hout kan gaan rotten. Waarom is dat
zo en wat gebeurt er precies wanneer de
regen op ons pas geverfde houtwerk klettert?
Paul van Meel, student Technische Natuur kunde, bestudeert het verschijnsel van de
natuurkundige kant.
“Wanneer geverfd hout nat wordt en
opdroogt, zit direct onder de verflaag de
hoogste concentratie water”, vertelt Van
Meel. “Het is de vraag of dat een positief
gegeven is: misschien zorgt het voor uit zetting van het hout op uitsluitend die plek,
waardoor er een interne spanning ontstaat.
Het kan ook zijn dat het water juist daarom
sneller verdampt. Per verf- en houtsoort kan
dat ook verschillen.”
Dat water zich vlak onder de verflaag
ophoopt, ontdekte de student proefondervin delijk. Hij onderzoekt het watertransport in
hout door kleine blokjes hout te plaatsen in
een NMR-scanner (Nuclear Magnetic
Resonance). Droge blokjes bevochtigt hij met
water, waarna hij met de scanner de water opname in het hout meet. Natte blokjes scant
hij daarentegen terwijl ze opdrogen.
Sommige blokjes hebben een verflaagje,
andere niet.
“Natuurlijk kun je de wateropname van hout
meten met een weegschaal”, zegt Van Meel.
“Dat is gewoon een kwestie van het blokje
wegen nadat het is natgemaakt. Met een

NMR-scanner kun je echter precies zien waar
het water zich bevindt.”
Een NMR-scanner bevat een supergeleidende
magneet die zorgt voor een permanent mag netisch veld. Waterstofkernen die aan het
magnetisch veld worden blootgesteld,
passen hun tolbeweging aan bij de sterkte
van dit veld. Wanneer de waterstofkernen
met behulp van een tweede magnetisch veld
een korte tik krijgen, gaan ze tijdelijk in een
andere richting rondtollen. De elektrische
spanning die dit oplevert, is meetbaar. Hoe
meer spanning er wordt gemeten, des te meer
water is er aanwezig. “De snelheid waarmee
de waterstofkernen terugvallen in hun tol beweging, zegt bovendien iets over de porie grootte”, zegt Van Meel. “Dat kun je met een
weegschaal wel vergeten.”
De ophoping van het vocht onder de verflaag
probeert Van Meel te verklaren met behulp
van een natuurkundig model. Het model ont wikkelt hij op grond van de metingen die hij
doet aan de blokjes hout. “Het duurt onge veer twee weken voordat een doorweekt
blokje hout weer droog is. Ik laat nu zo’n acht
blokjes buiten de opstelling drogen en meet
ze zelf om beurten in de opstelling. Dat zorgt
voor behoorlijk veel data: de vakgroep heeft
al een nieuwe server gekocht, onder andere
om deze data in op te slaan.”

Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Microgolfstraal schiet in de roos
Nederlandse onderzoekers, onder wie
TU/e’ers dr.ir. Pieter Nuij (faculteit
Werktuigbouwkunde) en zijn promovendus Bart Hennen (gestationeerd op
het FOM-Instituut voor Plasmafysica
Rijnhuizen) hebben een nieuw systeem
ontwikkeld dat de efficiëntie van toekomstige fusiereactoren fors kan verbeteren. Het gaat om een regelsysteem
dat magnetische verstoringen in de
reactor met grote nauwkeurigheid kan
opsporen én direct bestrijden.

Bart Hengeveld. Foto: Bart van Overbeeke

snel om en waren onhandig te hanteren,
bijvoorbeeld voor spastische kinderen.
Daarom zijn ze zwaarder en robuuster
gemaakt. We hebben ook bedieningselementen die onhandig bleken voor de
kinderen aangepast.”

Fysiek valideren
“Als ik naar de afgelopen drie jaar kijk,
van het eerste prototype naar de zesde
versie nu, is er eigenlijk alles aan ver-

anderd”, aldus Hengeveld. “Dit toont
voor mij ook de waarde van het ontwerpen als onderzoeksmiddel aan. Je
weet een heleboel, maar ook heel veel
niet. Je kunt vooraf veel bedenken, maar
je kunt ook iets maken en fysiek valideren
of je gelijk had of niet. Dat is de manier
die voor mij, als industrieel ontwerper,
het beste werkt.”/

.

Een prototype van het systeem is met
succes getest op het Duitse experiment
TEXTOR. De vondst is van groot belang
voor het internationale fusie-experiment
ITER, dat momenteel in het Zuid-Franse
Cadarache wordt opgezet.
In kernfusiereactoren wordt brandstof bij
een temperatuur van miljoenen graden
opgesloten in een krachtig magneetveld.
Daarbij ontstaan echter zogeheten magnetische eilanden; ronddraaiende
structuren die het aangelegde magneetveld verstoren en uiteindelijk tot veel
energieverlies leiden. Van deze ongewenste eilanden kun je afkomen door ze

op precies de juiste plaats te verhitten
met krachtige microgolven. Daarvoor
moet de locatie van de magnetische
eilanden -te bepalen aan de hand van de
microgolven die deze zelf uitzendenechter wel zeer nauwkeurig bekend zijn.
Om beschadiging van de gevoelige
detectoren te voorkomen, worden deze
meestal ver van de verhittingsbundel
geplaatst, wat niet bevorderlijk is voor
de doelmatigheid.
Bart Hennen en collega’s losten dat
probleem op door een filter te ontwikkelen dat zelfs de kleinste reflectie van de
verhittingsbundel tegenhoudt: noodzakelijk omdat zelfs een miljoenste van
een miljoenste van het vermogen van de
verhittingsbundel de detector volledig
verblindt. Hierdoor is het nu mogelijk om
detectie en verhitting over dezelfde bundellijn te laten verlopen, met superieure
resultaten tot gevolg. Hennen: “Stel je
een dartbord voor, dat ter hoogte van de
maan allerlei kanten op beweegt. Wij
kunnen met ons systeem keer op keer
bulls-eye gooien, tegen de verblindende
zon in.”/

.
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‘TU/e moet geen NW
e High Potential Research Programs zijn de opvolgers van de
profileringsgebieden, die in 2004
in het leven werden geroepen om de speerpunten van het onderzoek aan de TU/e te
laten zien. Deze gebieden waren multidisciplinair, maar hadden hun thuisbasis
aan één faculteit. Die kreeg 250.000 euro
per jaar voor het ontwikkelen van de gebieden.
De profileringsgebieden waren de boegspriet van de faculteit; ze gaven de richting
van het onderzoek aan, vertelt decaan
prof.ir. Jan Westra van Bouwkunde.
“Helaas ging de ontwikkeling van de
gebieden voor het CvB niet snel genoeg.
Dat snap ik wel: ontwikkelingen gáán hier
aan de TU/e traag.” Volgens het College
van Bestuur brachten deze gebieden
wat betreft het stimuleren van onderzoek niet wat ervan
werd verwacht.
De financiering
werd stopgezet.
Westra: “Het
CvB moet zich
wel realiseren dat
we een weg zijn
ingeslagen
waarvoor we nu het
geld niet meer hebben
om er met volle inzet
mee door te
gaan. Net op
het moment
dat het aan
het doordringen is in
de faculteit,
stopt de
toevoer van
middelen.
Heel
jammer. Het
einde van de
profileringsgebieden was een snelle
bestuurlijke ingreep die
geen recht doet aan het
proces waarin het
zit.”

D

Het verlies van het kwart miljoen wordt
aan de faculteiten gevoeld, vertelt Westra.
“Dat is veel geld, zeker voor faculteiten die
geen grote bedragen
uit de derde geldstroom binnenhalen.
Het maakt dat wij nog
harder op alle
remmen moeten
trappen om de
begroting op nul te
houden. Overigens
zijn niet alleen de
profileringsgelden
hier debet aan: we zijn de afgelopen jaren
veel meer eerste geldstroom kwijtgeraakt.”
Ondanks deze argumenten was het
bestuur van de universiteit voornemens
een alternatief voor de onderzoeksstimulering te vinden. Rector magnificus
prof.dr.ir. Hans van Duijn: “We willen
samenwerking laten ontstaan tussen vakgebieden en jonge mensen stimuleren om
hieraan mee te doen. Om dat te bereiken,
is er enige regie van bovenaf nodig.” Dit
werden de Research Programs. “We
kregen in korte tijd dertien onderzoekvoorstellen binnen. Er is dus veel enthousiasme, vooral onder jongen mensen.”

stroom de afgelopen jaren sterk afneemt.
Dan is het dus goed als je, dankzij de High
Potential Research Programs, deze jonge
en veelbelovende
onderzoekers een
subsidie kunt
geven.”
De samenwerkingen
tussen de faculteiten
die ontstaan dankzij
de programma’s,
maakt de geïnterviewden onverdeeld
enthousiast. Westra:
“Het zorgt voor enkele sprankelende samenwerkingen.” Prof.dr.ir. Gerrit Kroesen
(Technische Natuurkunde, deelnemer in
het I-lighting-project): “Ik had een jaar
geleden niet verwacht dat we zo snel met
zes mensen, die nooit eerder iets met
elkaar hebben gedaan, tot een onderzoeksinitiatief konden komen en zelfs tot het
oprichten van een instituut.”
Westra is gecharmeerd van de projecten
die ontstaan dankzij de nieuwe
aanpak. “De subsidies geven ruimte
aan mensen met ideeën. Zij
zouden in een regulier programma bij NWO of technologiestichting STW
minder kans maken.
Daarbij kun je de Research
Programs anders insteken.
Bij het schrijven van het plan
zitten de onderzoekers niet in een
keurslijf van ratings en plussen. De ideeën
worden juist vanuit enthousiasme
geboren en neergeschreven.”

“voor stimuleren
onderzoek
is er nooit één
enkele weg”

Volgens prof.dr. Peter Hilbers van de
faculteit Biomedische Technologie was er
behoefte
aan de
nieuwe
programma’s. Niet
als ei van
Columbus,
maar als
welkome
aanvulling
op het palet
van methoden van
onderzoeksfinanciering. “Er is voor het stimuleren van onderzoek nooit één enkele weg;
je hebt meerdere instrumenten
nodig. Elk systeem kan namelijk
mensen die dat niet verdienen, diskwalificeren en uitsluiten. Een
voorbeeld: iemand heeft na zijn
promotie een vijftal jaren in
het bedrijfsleven gewerkt en
komt daarna terug aan de universiteit om, vanaf een hogere
wetenschappelijke post, nader
onderzoek te doen. Wij achten
deze mensen hoog, het
probleem echter is dat
ze niet meer in aanmerking komen voor
subsidies van NWO. De
faculteiten zelf hebben
het geld nauwelijks nog
om te investeren,
omdat de eerste geld-

“einde profileringsgebieden was een
snelle bestuurlijke
ingreep die geen
recht doet aan het
proces”’

Over het nut van disciplineoverschrijdende samenwerkingen is iedereen het
eens. Zeker aan de TU/e, waar de afstand
tussen faculteiten lange tijd groot was,
stelt prof.dr.ir. Klaas Kopinga van
Technische Natuurkunde. “De TU/e is van
oudsher facultair georganiseerd. Dat
waren vroeger zelfs zuilen, zoals we ook in
de samenleving zagen. Gelukkig hebben
we die al lang geleden verlaten; er is
inmiddels meer samenwerking tussen
faculteiten. Desondanks moet je je blijven
afvragen: is er een manier om
structurele samenwerking tussen
faculteiten te stimuleren? Dat
is op zichzelf goed.”
Maar het idee om dat via de
High Potential Research
Programs te laten doen, spreekt
Kopinga niet aan. “Bij NWO en

Onderzoeksstimulerin
Illustraties/
De TU/e-High Potential Researc
stimuleren van vernieuwend
onderzoek van bij voorkeur jon
hoofddocenten. Hiermee is
verstrekker van vier miljoen e
binnen de eigen universiteit. Ee
de ingediende programma’s be
en maatschappelijke waarde, ee
orgaan geen ervaring heeft. Wa
hoe kijken decanen en onderz
tegen deze nie
STW is al volop aandacht voor
multidisciplinaire projecten.
Als onderzoek wetschappelijk
aan de maat is, heb je geen
moeite om multidisciplinair
geld te krijgen. Van de gehonoreerde programma’s had
een substantieel deel dan
ook weerklank gevonden bij STW en de
Veni-, Vidi- en Vicigelden.” Zijn
stelling is daarom: “We
moeten aan de TU/e niet in
de verleiding komen om
NWO’tje te gaan spelen.”
Kort gezegd komt het bezwaar
van Kopinga hierop neer:
de onderzoeksgelden
die van clubs als
NWO en STW
komen, worden toegekend na ‘een in de
tijd beproefd
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WO’tje gaan spelen’
ng/Chriz van de Graaf
/David Ernst
h Programs hebben als doel het
en risicovol multidisciplinair
nge hoogleraren en universitair
s het College van Bestuur de
uro aan onderzoekssubsidies
en gevolg hiervan is dat het CvB
eoordeelt op wetenschappelijke
en taak waarin het als bestuursaarom kiest de TU/e hiervoor en
oekers van de universiteit aan
euwe aanpak?
beoordelingsmechanisme
met verschillende stadia,
een jurykamer en met vakreferenten’. De procedure
voor toekenning van de
gelden aan de TU/e daarentegen was volgens rector
Van Duijn als volgt. De ingestuurde programma-ideeën
worden voorgelegd aan ‘een
denktank’. Dit is een groep van
elf hoogleraren en de rector. Van
Duijn: “Ik heb bij mijn aantreden een aantal hoogleraren
van verschillende faculteiten op
persoonlijke titel gevraagd om
een keer of vier, vijf per jaar
thema’s te
bespreken
die ons allen
aangaan. Dit
zijn mensen
met een statuur
op wetenschappelijk gebied. Ze
kunnen heel verstandige opmerkingen
maken over
zaken aangaande deze

universiteit en dus ook over de toekenning
van gelden voor onderzoeksprogramma’s.”
De leden van de
denktank hebben de verzoeken eerst individueel
gerankt en van commentaar voorzien.
Daarna zijn ze besproken. Hieruit kwam
een voorstel om vier programma’s voor te dragen
voor subsidie. Van Duijn: “Vervolgens is
dit besproken met de decanen in het
bestuurlijk overleg. Dat is belangrijk, want
het moet landen in de faculteiten; we
hebben het tenslotte over mensen en
materieel. Uiteindelijk is in het CvB het
besluit genomen over de toekenning van
de subsidies.” De denktank hanteerde bij
het ranken de zogenoemde Nijkamp/Van
Velzen-criteria, erkende criteria voor
onderzoek. Daarbij hebben de mensen in
de denktank vaak in reviewcommissies
van NWO en/of STW gezeten. Ze hebben
dus vaker met dit bijltje gehakt, aldus de
rector.
Kopinga is niet overtuigd: “De mensen in
de denktank hebben expertise op hun vakgebied. Je kunt vervolgens stellen: al die
expertise samen is voldoende om zinvol
advies over de onderzoeken te geven. Maar
gezien de grootte van de denktank, een
kleine groep, en de pluriformiteit van de
aanvragen is dat te kort door de bocht.
NWO kan het zéker, laat die het dan ook
doen.” Doet NWO het beter dan de
denktank? “NWO doet het bewezen goed.”
En wat zou het college dan moeten doen
met het geld dat nu naar de High
Potential-programma’s gaat? Kopinga:
“Geef deze middelen gewoon aan de faculteiten, al is dat beleidsmatig wat pover. Wij
leveren tenslotte de output op basis
waarvan het geld aan de TU/e wordt
gegeven; de instandhouding van de
daarvoor noodzakelijke infrastructuur is
door het teruglopen van de eerste
geldstroom al bijna onmogelijk.”
Kroesen heeft ook twijfels over
het exclusief neerleggen van de
beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit van
een voorstel bij de
denktank. “Die kwaliteit kan
het best beoordeeld worden
door mensen binnen het vakgebied. Maar die worden nu niet
betrokken bij de beoordeling. NWO heeft,

behalve een jury die de beoordeling voor
zijn rekening
neemt, niet voor
niets meestal een
peer review. Dat
zou hier ook goed
zijn, al is het
maar als
‘backing’ voor de
denktank, die nu
de rol van jury
heeft.”

“voorstellen ook
voorleggen aan
mensen uit de
samenleving”

Hilbers ziet de denktank wel als geschikt
gremium voor het ranken van de
onderzoeksvoorstellen: “De
wetenschappers in de denktank
zijn experts op hun eigen
vakgebied. Daarnaast zijn ze
in staat te beoordelen of een
onderzoek buiten hun
specialisme wetenschappelijk
en maatschappelijk relevant
is. Ze zijn weliswaar geen
experts op een deelgebied, maar hebben
wel ideeën over hoe de wetenschap zich
ontwikkelt. Deze commissie is altijd groot
genoeg om minstens twee personen te
herbergen die in staat zijn het onderzoek
te doorgronden en de relevantie ervan te
wegen. Belangrijk is vooral dat de denktank een goede dwarsdoorsnede is van disciplines die aan de TU/e worden bedreven
- en dat is volgens mij nu het geval.”
Voor Westra zou de
denktank niet de
enige club moeten
zijn waaraan de
voorstellen worden
voorgelegd. “De
denktank heeft aan
de onderzoeken
cijfertjes gegeven,
een soort Eurovisie
Songfestival. Maar bij de zangwedstrijd
spreekt ook het volk zich uit. Laten we dat
overnemen. Ik bedoel: waarom leggen we
de programma’s niet ook voor aan
bijvoorbeeld een panel van wetenschapsjournalisten, om het maatschappelijk belang te toetsen? De
voorstellen die er nu liggen,
laten zien dat ze zijn gekozen
op hun maatschappelijke relevantie.
Als je dat doet, moet je ook bereid zijn
het voor te leggen aan mensen in die
samenleving. Zij kunnen de onderwerpen
aanscherpen en vooral: we kunnen breder
uitdragen waar we als TU/e mee bezig
zijn.”

wie bepaalt welke kant de TU/e opgaat? Is
dat een denktank van de rector? Of is dat
een klus voor het college van decanen? Of
samen met het CvB in het bestuurlijk
overleg?
Volgens Van Duijn is het geen probleem
wanneer de gehonoreerde programma’s
voor een deel de richting van het onderzoek van morgen bepalen: “Wij zetten
zaadjes uit bij jonge mensen en we hopen
natuurlijk dat dit belangrijke onderzoeksgebieden worden. Daarin zal niet elk
programma slagen, maar ik zal blij zijn
wanneer keuzes die we nu maken,
bepalend zijn voor het onderzoek
van de toekomst. En wanneer een
project verlengd wordt, dan
bewijst het zich met goede
jonge mensen, met samenwerking met het
bedrijfsleven en
met multidisciplinair
onderzoek: allemaal zaken die
wij graag zien.
Geen probleem
dus.”/

.

“Wij zetten
zaadjes uit bij
jonge mensen”

Zijn peer groups in de toekomst een optie
voor het College van Bestuur? Van Duijn:
“Het is niet zo dat NWO altijd met peer
groups werkt. Ik heb zelf in Vici-commissies gezeten. Dan word ik geacht te oordelen over onderzoeken in informatica,
sterrenkunde en scheikunde. Ervaren
onderzoekers kunnen naar mijn mening
zeker iets zeggen over deze multidisciplinaire onderzoeken en over de
mensen die de onderzoeken indienen. De denktank is een verstandige club mensen, die hebben
geen peer groups nodig. Daarbij
moest er bij de eerste ronde van de
High Potential Research Programs een
beetje de vaart in blijven.”
Een andere fundamentele vraag bij de
TU/e-High Potential Research
Programs is de volgende. Bij het
beoordelen van onderzoek zijn er twee
criteria: de wetenschappelijke kwaliteit
en het strategisch belang van de universiteit. Als je met de programma’s
keuzes maakt voor het strategisch
belang van de TU/e, dan is de vraag:
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Algemeen
Dienst Interne Zaken
Openingstijden kantines

Tentamenperiode 10 t/m 27 juni
Alle kantines zijn beperkt open tot 14.00
uur, met uitzondering van de kantine in
het Auditorium; deze is tijdens de
tentamenperiode geopend van 09.3014.00 uur en van 16.00-19.30 uur.
Coffee & More in het Auditorium is open
van 08.30-14.00 uur.
Café De Zwarte Doos is geopend van
08.30-22.30 uur.
De University Club is geopend van
09.00-21.00 uur.

ABP-spreekuur op TU/e
De pensioensituatie is de afgelopen jaren
veel veranderd. Dat kan leiden tot individuele vragen. Om aan deze vragen zo
goed mogelijk tegemoet te komen, is met
vertegenwoordigers van het ABP
afgesproken dat zij regelmatig spreekuur
zullen houden aan de TU/e. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats op
donderdag 2 juli.
Heeft u vragen over uw individuele pensioensituatie, waardeoverdracht, levensloop of uw pensioen na een scheiding?
Of wilt u persoonlijk wegwijs gemaakt
worden in MijnABP? Via de link
www.tue.nl/abpspreekuur kunt zich tot
uiterlijk vrijdag 12 juni aanmelden en
treft u tevens de voorbereidingen aan
voor het gesprek.

Do you have questions about your individual pension situation, asset transfer,
career scheme or your pension after
divorce? Or would you like a personal
demonstration of how to use MijnAPB?
Go to www.tue.nl/clientsupport to make
an appointment before Friday 12 June
and to see how to prepare for the
meeting.

Mensen
Promoties
Ir. P. Spijkers verdedigt op maandag 8
juni 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 ‘Exploring the boundaries of molecular modelling - A study of nanochannels and transmembrane proteins’.
Spijker promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotor
is prof.dr. P.A.J. Hilbers.

ABP consulting hour

Ir. S. Huijser verdedigt op maandag 8
juni haar 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 ‘Synthesis and characterization of
biodegradable polyesters - Polymerization mechanisms and polymer microstructures reveiled by MALDI-ToF-MS’.
Huijser promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotoren zijn prof.dr. C.E. Koning en prof.dr.
A.M. van Herk.

There have been a lot of changes in the
pension situation in recent years. That
can lead to individual questions. To allow
these questions to be answered as well as
possible, representatives of the ABP pension fund will hold consulting hours at
TU/e. The next consulting hour will be
on Thursday 2 July.

P.R.A. Binetti MSc verdedigt op dinsdag
9 juni 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 ‘InP-based Membrane
Photodetectors on Si Photonic

(Advertenties)
AFSPRAKENBELLERS
Op zoek naar een leuke bijbaan?
Wij zijn op zoek naar AFSPRAKENBELLERS.
Een afsprakenbeller kan tot € 15,-- per uur of meer verdienen.
De werktijden zijn zelf in te delen.
:LOMHELMRQVNRPHQZHUNHQPDLOMH&9QDDULQIR#KRO¿QQO
of bel 06-14493404 of loop gewoon eens binnen.
Wij zijn gevestigd tegenover het station / taxi zijde in De Groene Toren.
Holland Financials B.V.
Vestdijk 9
Eindhoven
040-2121111
ZZZKRO¿QQO
LQIR#KRO¿QQO

Circuitery’. Binetti promoveert aan de
faculteit Elektrotechniek. De promotor is
prof.dr.ir. M.K. Smit.
A. Novello MSc verdedigt op dinsdag 9
juni 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 ‘Perceptual and algorithmic evaluation of Inter-song similarity in Western
popular music’. Novello promoveert aan
de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences. De promotor is
prof.dr. A.G. Kohlrausch.
E. Vondenhoff verdedigt op woensdag 10
juni 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 ‘Hele-Shaw and Stokes flow with a
source or sink: Stability of spherical solutions’. Vondenhoff promoveert aan de
faculteit Wiskunde & Informatica. De
promotor is prof.dr. M.A. Peletier.

Afscheid
Na ruim 34 jaar werkzaam te zijn
geweest aan de faculteit Elektrotechniek
neemt Willem van den Eijnden afscheid.
Ter gelegenheid hiervan biedt de faculteit
hem op vrijdag 12 juni een receptie aan
in het PVOC, vanaf 16.00 uur. Indien u
afscheid wilt nemen van Willem, bent u
van harte welkom.

Studentenleven
Shift040

Bestuur gezocht
Shift040 (www.shift040.nl) is druk
doende uit te groeien tot het online middelpunt van studentenstad Eindhoven.
Binnenkort betrekt stichting Shift040
een eigen kantoor, op Strijp-S. En jij zou
daar plaats kunnen nemen, om een jaar
lang mee te werken aan het uitbouwen
van deze mediaonderneming.
Iets voor jou?
We zoeken een voorzitter/secretaris, een
penningmeester, een hoofdredacteur en
een webmaster, die een jaar lang de
schouders gaan zetten onder dit unieke
project. De bestuursleden krijgen een
maandelijkse bestuursvergoeding van
260 euro, zonder de plicht om ingeschreven te staan bij een onderwijsinstelling.
Er liggen vele plannen om de site uit te
breiden en van groter nut te laten zijn
voor studenten. Welke ideeën worden
opgepakt, dat ligt aan jou als bestuurder.
En misschien heb jij wel veel betere
plannen!
Voor meer informatie: bel Ivo Jongsma
(06-44420799) of Rudy Hover
(06-50601521) of mail naar
shift040@gmail.com.

Diversen
De Onderwijsraad

Studenten met de L-factor
De Onderwijsraad bestaat negentig jaar.
Om dit jubileum te vieren, organiseert
de raad onder andere de ‘L-FACTOR’.
Hiervoor gaat de Onderwijsraad op zoek
naar scholieren en studenten met de ‘Lfactor’: het talent om leerlingen op een
bijzondere manier te laten profiteren van
hun kennis en vaardigheden. Zoals een
student die passie voor zijn vakgebied
deelt met middelbare scholieren.

Onderwijsinstellingen in Nederland en
Vlaanderen kunnen projecten op dit
gebied voordragen voor de wedstrijd. De
initiatiefnemers van het bekroonde project winnen een geldprijs en een trofee.
Half september maakt de jury de shortlist van kanshebbers bekend; de feestelijke prijsuitreiking is op 25 november in
Utrecht.
Zie www.onderwijsraad.nl.

KIVI NIRIA

Speurwerkprijs
De inschrijving voor de KIVI NIRIA
Speurwerkprijs 2009 op het gebied van
‘materialen voor duurzame energie’ is
van start gegaan. Kandidaten kunnen
zich aanmelden tot 31 juli.
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
KIVI NIRIA reikt sinds 1954 jaarlijks de
Speurwerkprijs uit aan een persoon,
groep of organisatie die op een bepaald
technisch wetenschappelijk gebied het
beste speurwerk heeft uitgevoerd en door
dit speurwerk heeft bijgedragen aan de
ontplooiing en/of ontwikkeling van de
technische wetenschappen. Dit jaar
wordt de Speurwerkprijs uitgereikt aan
het beste onderzoek op het gebied van de
materiaalkunde, dat een robuust gebruik
van duurzame energiebronnen mogelijk
maakt. Het gaat daarbij om doorbraken
in de materiaalontwikkeling voor energieconversieprocessen, waarbij een innovatieve systeembenadering met integratie
van disciplines en sectoren veelal noodzakelijk is.
De uitreiking van de prijs vindt plaats in
december.
Meer informatie: www.kiviniria.nl/speurwerkprijs.

Stichting Fonds
Studentenvoorzieningen
Eindhoven
Gehonoreerde aanvragen

ESMG Quadrivium, die een gift krijgt
van 1400 euro om een tweetal instrumenten aan te schaffen; ESAV Asterix
organiseert een baanwedstrijd en wordt
gesteund met een gift van 350 euro;
ESKV Attila/Euflex organiseert het
International Student Tournament 2009
en krijgt een garantie op tegenvallende
inkomsten tot een maximum van 290
euro; CSV Ichthus, die haar statuten vast
laat leggen in een notariële acte, met een
gift van 590 euro om de rekening van de
notaris te betalen; de Stichting
Bijzondere Ontwikkeling Quare met een
bijdrage van 750 euro voor de organisatie
van de Softe Ballen Games; Pusphaira,
die het Internationaal Prof. Van
Linttoernooi organiseert en wordt
gesteund met een gift van 200 euro; het
University Racing Eindhoven met een
gift van 2500 euro om een vacuümpomp
aan te kunnen schaffen; de SSRE met
een bijdrage van 500 euro voor de organisatie van Club 040; ESKV Okawa, die
1000 euro krijgt om een vijftal nieuwe
boten te kunnen kopen; ESAC met een
bijdrage van 50 euro voor de organisatie
van het plastic klimkampioenschap.
Meer informatie op www.tue.nl/sfse/.
Voor het indienen van een verzoek om
financiële steun of info kan men terecht
bij de adviseur van het Bestuur SFSE,
mevrouw Elly van den Broek-Dingen,
Studentensportcentrum, O.L.
Vrouwestraat 1, 5612 AW Eindhoven
(tel. (247 4182), e-mail p.v.d.broek.
dingen@tue.nl

Vredescentrum

Lunchdebat
'Nucleaire ontwapening'
Op vrijdag 12 juni, van 12.45 tot circa
14.30 uur, is er in de Dorgelozaal
(gebouw Traverse) een lunchdebat met
als titel 'Nucleaire ontwapening: noodzaak of schrikbeeld?'. Sprekers zijn
prof.dr. Ko Colijn, verbonden aan de
Erasmus Universiteit en Instituut
Clingendael, en generaal-majoor bd.
Adriaan van Vuren. Tevens zal van IkvPaxChristi Sanne Bruijne spreken.
Discussieleider is kernfysicus dr.ir. Bart
van der Sijde, voorheen verbonden aan
de TU/e-faculteit Technische
Natuurkunde. Onlangs verscheen een
rapport van Ikv-PaxChristi met als titel
‘Een kernwapenvrije wereld; nieuwe
kansen voor nucleaire ontwapening’. Die
ontwapening lijkt op gang gekomen te
zijn, maar gooit nu Noord-Korea roet in
het eten? Wat zijn de mogelijkheden en
moeilijkheden? De sprekers treden na
hun uiteenzetting graag in discussie met
de aanwezigen in de zaal.

LaQuSo

Van Analyse naar Certificatie
In ons dagelijks leven vertrouwen we
steeds meer op software. Het is onmisbaar voor onze energievoorziening,
gezondheidszorg, informatievoorziening,
enzovoorts. Deze software moet dus zeer
betrouwbaar zijn, maar dat blijkt niet uit
de praktijk. Die betrouwbaarheid zou
beter gewaarborgd moeten worden.
Op 11 juni houdt LaQuSo, Laboratory for
Quality Software, VVSS2009: het vijfde
Europese symposium op het gebied van
methoden, technieken en tools voor het
diepgaand analyseren van software en
waarborgen van software productkwaliteit. Het symposium vindt plaats in het
Auditorium van de TU/e en het thema is:
‘Van Analyse naar Certificatie’.
Het VVSS2009-programma heeft internationaal gerenommeerde sprekers uit
onder andere Duitsland, Ierland en
Zwitserland die lezingen geven over de
verhoging van de technische softwarekwaliteit, onderhoudbaarheid en
betrouwbaarheid van software.
VVSS2009 kent een uitgebreide gelegenheid om te netwerken; daarnaast bieden standhouders bij de tool exhibition
een vruchtbare bodem voor nieuwe
inzichten.
Meer informatie is te vinden op
www.laquso.com/vvss.

Vacatures
Interim-manager (EU-243-MoV), Dienst
ICT (0,5 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris in overleg
PhD on Intelligent Networks and Data
Handling (V36.366), EPS, department of
Electrical Engineering (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures.

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn.
Ze kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.
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The many faces of one Europe
For a whole week 260
students from all across
Europe exchanged views,
culture and coziness in
particular. They did so
with each other as well as
with distinguished
guests. The organizers of
the European Week were
‘particularly proud’ of the
speaker of Wednesday
27 May: Laurens Jan
Brinkhorst. The theme
‘Faces of Europe’ was
done full justice through
spirited discussions and
interesting points of
view.
The D66 politician and
former State Secretary and
Minister is known as a
European through and
through. Therefore his
lecture could not have
come at a better time: one
week before the European
Parliamentary elections.
The Blauwe Zaal was
packed with students from
42 countries, each of which
had their own unique view
of the subject.
Brinkhorst’s vision is clear:
Europe is the future. There
is absolutely no need to fear
a super state. “Brussels will
never be a state government. It should become a
common platform for all
countries in Europe”,
Brinkhorst advocates. He
resolutely
rejects
the
assumption
that
the
Netherlands
will
be
snowed under as a small
country. “Nonsense. The

European countries need
each other. Ireland is a fine
example of a small country
that has actually become
stronger through cooperation. It is moving out of
the shadow of Great Britain
and is clearly gaining an
identity of its own. It has
meanwhile become one of
the richest countries of the
EU.”

Generation gaps
With almost fifty years of
political experience and
even more experience of
life, 72-year-old Brinkhorst
knows what he is talking
about. Generation gaps
account for different expectations. “When I was your
age, it was inconceivable
that a poor country like the
Czech Republic would
belong to the EU thirty
years later. And yet it
happened. The time and
place of your birth determine your perspective.”
World War II and the
period of colonization are
events, asserts Brinkhorst,
which are not positive for
Europe. “History leaves a
mark on the present, but
faith in the future is the
main thing”, he says.
People are still clinging too
much to today and are
afraid of the future. “Are we
locking ourselves in or are
we looking at the challenges that are ahead?
I want Europe to be a
subject of history, not an
object.”

Laurens Jan Brinkhorst. Photo: Bart van Overbeeke

The multicultural audience listens to the lecture
calmly and with poise. Yet
the question time makes it
abundantly clear that not
everybody agrees with
Brinkhorst. The students
voice critical comments.
Bulgarian Svetozar Dimitrov (25, a student at the
Central European University) thinks that the view
held by Brinkhorst can do
with
some
nuances.
According to this student
there was undue emphasis

European education to
become ‘more transparent’
Europe’s Ministers of
Education took a cautious
step last month in Leuven
towards a European
quality comparison in
higher education.
Otherwise, they will restrict themselves to the
familiar intentions concerning mobility, quality
and recognition of diplomas.
Recently the Ministers of
46 countries have signed a
statement in which they
say that there are a couple
of ‘initiatives’ to arrive at
‘multidimensional transparency’. Such transparency may help universities and ‘hogescholen’
‘discover and compare
each other’s strengths’.
The Ministers advocate

good data and sensible
indicators.
This is how the Ministers
embroider on the Bologna
declaration dating ten
years back. Mobility will
continue to be the spearhead for the future as well.
In 2020 at least twenty
percent
of
European
students
must
have
followed part of their education abroad: this implies
that the current number
must be doubled. More
mobility among students,
but also among staff
members, will increase the
quality of European education and research, as the
Ministers think. Likewise,
the promotion of lifelong
learning and finding new
sources of funding will
remain high on the agenda.

In their statement the
Ministers also subscribe to
the importance of research
at all levels of higher education. The HBO Council
is particularly pleased with
this item. “The statement
is an incentive to carry on
with our plans to anchor
the learning of research
skills more firmly within
the HBO Bachelor program”, says chairman
Doekle Terpstra.
In the margin of the conference the Education
Ministers of the Netherlands and Flanders made
their own agreements. The
neighboring
countries
promised from now on to
recognize each other’s
diplomas automatically.
(HOP)/

.

on a negative past. “Colonization was not only bad.
Put yourself in that day and
age. Europe brought many
new things to the colonies,
which help to mold the
policy of the future. Surely
we do not only have to feel
guilty about that.”

One identity
Enlargement makes us
stronger. According to
Brinkhorst Europe should
radiate one identity, without individual countries

having to lose their personalities. “Within Europe
you can clearly see differences between countries.
Still, when you are in
Japan, you are European.
By presenting one identity
together, European countries will jointly create
support in the world.”
While a group of students,
wearing clothes with the
logo of the Socialist Party
(SP), gets into a fierce discussion with Brinkhorst
afterwards, the European

students themselves are
setting to work in workshops. Brinkhorst has
clearly made some students think. Russian Veta
Khoang (22, a student at
the Russian Academy of
Foreign Trades), one of few
non-Europeans for that
matter, is impressed. “He
really cares about what he
says. I did not have a lot of
information about Europe,
but thanks to his lecture
I understand much better
what is going on.”/

.

European ‘blue card’ for knowledge migrants
In imitation of the
American ‘green card’
there will be a European
‘blue card’ for knowledge
migrants. The panEuropean work permit
must make the EU
countries more attractive
to highly educated
people from outside.
Anyone who applies for a
blue card must satisfy the
same requirements in all
participating countries: an
employment
contract
before departure, with a
view to a substantial salary.
Blue card holders must
earn at least 1.5 times the
average wage in the
receiving EU country.
Eighteen months after
their arrival they will also
be allowed to go and work
in a different European
country. Apart from Great

Britain, Denmark and
Ireland, all EU countries
have joined in.
The Netherlands already
has an arrangement for
knowledge migrants. In
order to qualify, knowledge
migrants must file an application jointly with their
future employers. In the
application they must be
able to show that they
satisfy the income criterion of 45,000 euros. For
migrants up to thirty the requirement is considerably
lower.
In addition, highly educated persons without jobs
will be given a year’s time
to find jobs in the Netherlands or to start an innovative enterprise. They do
need to have obtained a
Master’s diploma at a
Dutch institution of higher
education or at one of the

one hundred and fifty best
universities in the world.
The THES-ranking and the
Shanghai-ranking will be
leading for this.
The European rules will
replace the Dutch ones, say
spokespeople for the IND
and the European Union.
However, whether this will
make it easier or, indeed,
more difficult to come to
the Netherlands as a
knowledge migrant, will
not become clear until the
details of the new European arrangement have
been elaborated. The participating countries have
given themselves two years
for the introduction of the
blue card. (HOP)/

.

Top sport galore
The next few weekends there are no less
than three sports events with an interna tional touch. It will not be necessary to work
yourself into a sweat, for it all comes down to
cheering participants on and sampling the
atmosphere.
On Saturday 6 June the Eindhoven Student
Dance Company Footloose will show a range
of international dancing styles during two
sensational performances. From ballroom to

Chinese fan dance and from jazz ballet to
Bollywood belly dance. The performances
will begin at 14.30 and at 19.30 hours and
will take place in the Blauwe Zaal of the
Auditorium. Admission is six euros.
Reservations via e-mail to
show@esdvfootloose.nl.

climbers will compete for the highly coveted
first place, by spectacularly climbing the
wall without any security whatsoever. This
cool top sport will be staged in an exciting
urban setting with live music, light and
visuals. Tickets are available at
www.worldcupboulder.nl.

In the weekend of 12, 13 and 14 June the
World Cup Boulder will turn the Klokgebouw
in Strijp S upside down. The world’s best

Also on 12, 13 and 14 June Student Volleyball
Club Hajraa will conquer the TU/e sports
fields with the Outdoor tournament. For the

31st time enthusiastic professional and
amateur volleyball players from all over the
world will gather on either side of the net.
Apart from intense competition there will
especially be lots of opportunity for fun and
entertainment, for example during the party
staged on Saturday night. Pay a visit for free.
For more information check
www.hajraabuitentoernooi.nl.
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“Crisis is een uitdaging voor de EU”
Interviews/Tjeerd Adema en Frits van Otterdijk
De inwoners van de EU brengen vandaag, donderdag 4 juni, hun stem uit voor
een nieuw Europees Parlement. Europa leeft niet bij de burger, blijkt uit
diverse onderzoeken. Geldt dat ook voor studenten en universiteitsmedewerkers? Cursor vroeg aan vijf TU/e’ers uit verschillende EU-lidstaten
en een deelnemer aan de Europese Week of zij warm lopen voor Europa.

Martin Strohmeier (Duitsland)
Student Mathematics for Industry
“Ik ga zeker stemmen. Als ik mijn
stem kan uitbrengen, doe ik
dat. Ik ben zelf actief lid van
de Duitse christendemocraten CDU. Het is belangrijk om van je democratische recht gebruik
te maken. Het houdt
onze democratie levend.
Ik geloof in de Europese
integratie, anders zou ik hier
bijvoorbeeld niet studeren. Het
heeft ons veel goeds gebracht. Zeventig
jaar geleden hadden we nog een dictatuur. Nu is er veel welvaart, meer veiligheid en een goed sociaal vangnet. De
Europese samenwerking heeft daar
voor een belangrijk deel aan bijgedragen. Zo is Duitsland als exportland
gebaat bij meer economische integratie

en een gezamenlijke munt. Het
belang van integratie blijkt ook
nu weer met de crisis. De lidstaten moeten over hun eigen
grenzen heen durven kijken
om de recessie het hoofd te
bieden. De crisis is een uitdaging voor de EU. Maar dat
wil niet zeggen dat landen
hun eigen problemen kunnen
afwentelen op Europa. Landen
moeten hun problemen ook deels
zelf oplossen.
De integratie is de afgelopen jaren wel
ietwat te snel gegaan. Ik zeg geen nee
tegen de toetreding van Turkije, maar
we moeten er voorlopig mee wachten.
Roemenië en Bulgarije waren er in
2007 nog niet klaar voor.”

Sam Drabble (Verenigd Koninkrijk)
Student Europese Studies (King’s College Londen)
“Hoe ouder ik word, hoe meer
ik me Europeaan voel. Jaren
geleden zag ik het nut van
die integratie niet zo in. Ik
heb veel gereisd door
Europa en ben nu erg internationaal georiënteerd
geraakt. Ik zie in dat de lidstaten veel baat hebben bij
vergaande samenwerking. Ik
stem dan ook, al is het maar
omdat ik me daartoe verplicht voel
vanwege mijn studie. Maar ik heb niet
de illusie dat mijn stem enig verschil
maakt.
Vooral op economisch gebied is de integratie functioneel gebleken. De meeste
EU-burgers, onder wie de Britten,
hebben daarvan de vruchten geplukt.
Ook de veiligheid is sinds de Tweede
Wereldoorlog sterk toegenomen. Een

vreedzame Europese orde is
mede de verdienste van de
samenwerking. Maar bijvoorbeeld het onderwijsbeleid moet de EU mooi
overlaten aan de lidstaten.
De Britse onderwijscultuur is zo anders dan
de Franse.
De Europese integratie zie ik
niet veel verder reiken.
Nationalistische gevoelens zitten er bij
veel volken te sterk ingebakken. Als de
EU serieuzer genomen wil worden,
moet ze een daadkrachtiger buitenlandbeleid hebben. Ook dient Europa dan
democratischer georganiseerd te
worden. Maar zolang de burgers niet de
wil hebben om te participeren of meer
Europees te denken, zijn pogingen
daartoe gedoemd te mislukken.”

Oliver Horeni (Duitsland)
Promovendus Urban Planning Group Bouwkunde
“De EU biedt voordelen waar wij
trots op kunnen zijn. Dat politici elkaar geregeld spreken
en zorgen voor harmonisering van beleid. Dat de
politie samenwerkt. Dat
we één munteenheid
hebben. Dat we kunnen
reizen zonder grenzen. Dat
we overal binnen de EU vrij
zijn om een woon- en werkplaats te vinden. En dat het gevoel
van ‘buitenlander’ vervaagt. Maar dit
soort voordelen wordt vaak gehinderd
door het gesteggel tussen de lidstaten
en de EU over de wettelijke bevoegdheden. Ik vrees bovendien dat de eenwording van Europa het verlies van de
culturele diversiteit versnelt. Ik ben
Duits, woon in Nederland en voordat ik

hier kwam, werkte ik in Zweden.
Ik ben er trots op dat ik mijn
stem voor het Europees
Parlement buiten mijn
eigen land kan uitbrengen. Ook daardoor
voel ik me Europees.
Onderwijs is de sleutel tot
de Europese gedachte!
Mensen zouden voor langere
periode van school moeten
wisselen in een ander EU-land.
Breng diverse nationaliteiten samen
zodat ze elkaars talen leren. Niet alleen
Engels, want dat is een te smalle basis
om andere culturen te echt leren
kennen.”

Michiel Dehaene (België)
Docent Stedenbouw
“Ik voel me heel erg Europeaan en
vind het belangrijk om te
stemmen. In België is over
het algemeen veel draagvlak
voor Europa. Al zijn er
genoeg Belgen die zich niet
Europeaan voelen en zich
primair verbonden voelen
met hun regio.
Europa is belangrijk voor de
lidstaten. Het beteugelt nationale navelstaarderij, of, in het geval
van België, een fixatie op één van de
gewesten. Europa heeft ons veel
welvaart gebracht, maar we moeten
opnieuw stevig nadenken over de inrichting van onze sociale stelsels na decennia van liberalisering. Om een vuist
te maken, moet dat op Europees niveau
gebeuren. Het is dan ook goed om te
zien dat ook vakbewegingen zich op dat

niveau gaan groeperen. De politieke integratie laat echter
nog te wensen over. Veel
landen willen nog te graag
elkaar de vliegen afvangen. Dat is niet goed
voor de bestuurbaarheid.
Daarnaast moet het
Europees Parlement meer
bevoegdheden krijgen.
Ik vind het belangrijk dat een
minderheid van landen over
bepaalde thema’s een veto mag uitspreken. Ook passen sommige beleidsterreinen, zoals culturele zaken, beter
bij de nationale politieke agenda’s.
Maar bij bijvoorbeeld defensie moeten
de neuzen dezelfde kant opstaan. Ook
buitenlandbeleid kun je niet laten
afhangen van een groepje kleine lidstaten.”

Sonia Gomez Puente (Spanje)
Docententrainer en adviseur van de
Education & Training Unit (DPO)
“Ik vind de EU een interessant
project. Er is veel gebeurd in de
laatste jaren om bijvoorbeeld
onderwijs en samenwerking
te bevorderen. Ik vind het
goed dat er een vergelijking
van onderwijscompetenties
wordt ontwikkeld, zodat
Europese studenten overal
terechtkunnen. Ik kom uit
Madrid en woon nu acht jaar in
Nederland. Ik ben getrouwd met
een Nederlander, vandaar. Maar een
Nederlands paspoort ga ik niet aanvragen. Dankzij de EU hoeft dat ook
niet meer. Je kunt binnen Europa
wonen en werken waar je wilt. Die
keuze heeft trouwens niets van doen
met nationale trots of zo. Als ik
Nederlands staatsburger wil worden,

kost me dat geld. En daar doe ik
liever leukere dingen mee,
toch? En omdat ik al zo lang
hier woon, voel ik me
vanzelf een beetje
Nederlandse. Daar heb ik
geen papiertje voor
nodig.
Ik ga niet stemmen. Ik ben
niet zo betrokken bij het
Europese Parlement. En
zomaar iemand kiezen, zonder voldoende kennis van zaken, vind ik niet
goed. Ik weet niet hoe je burgers meer
kunt betrekken bij de EU. Het is een
individuele beslissing om meer actiever
en meer betrokken te raken voor
Europa. Het is een keuze die ieder voor
zich moet nemen.”

Mark de Vrieze (Nederland)
Student Sustainable Energy Technology
“Ik bekijk bijna alles door een
Nederlandse bril. Ik voel me
geen Europeaan. Alleen als
het me uitkomt, ga ik
stemmen. Mijn huiver is
dat Nederland straks wordt
opgeslokt door de EU en je
een soort superstaat krijgt.
Brussel moet niet van
bovenaf bepalen wat wij hier
moeten doen. Het is toch
jammer als we straks ons drugsbeleid en homohuwelijk moeten
opgeven?
Op sommige gebieden is meer
Europese integratie nuttig, bijvoorbeeld
bij de aanpak van de internationale criminaliteit. Ook het vrije verkeer van
werknemers vind ik een goede zaak.
Die Polen komen graag werken en de

bedrijven zijn er blij mee. Een winwinsituatie. Immigratiebeleid
is weer een nationale aangelegenheid. Of een lidstaat
de deur wil opengooien
voor immigranten of
deze op een kiertje wil
houden, moet dat land
zelf weten.
De EU moet niet verder
uitbreiden. De oude lidstaten hebben niet veel aan de
nieuwkomers. Rijke landen
sponsoren de arme EU-leden wel, maar
krijgen er weinig tot niets voor terug.
Landen als Bulgarije en Roemenië
hebben weinig potentie en leveren nauwelijks een bijdrage. Rusland mogen ze
trouwens wel inlijven van mij. Die
hebben veel gas, daar heb je wat aan.”
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Jonge Springsteens uit Jersey
In de schaduw van ‘The Boss’
reisden ook andere muzikale
helden uit New Jersey af naar
Pinkpop 2009: The Gaslight
Anthem. Ze hadden alleen de
ondankbare taak om op tweede
pinksterdag in alle vroegte het
podium te beklimmen.
Het gaat nog wat ver om dit
viertal te vergelijken met Bruce
Springsteen, maar wie goed
luistert, hoort toch klanken
doorsijpelen van het vroegere
werk van de meester. Springsteens albums ‘Greetings from
Asbury Park’, ‘Born to Run’ en
‘Badlands’ kenmerken zich vaak
door de rauwe hartenkreten van
een wanhopige jongeling. Eentje
die zijn ziel en zaligheid vol
passie uitschreeuwt zonder te
vervallen in kitsch. Dezelfde
opzwepende en agressieve rock

brengt The Gaslight Anthem
onder aanvoering van frontman
Brian Fallon; alleen iets sneller
en iets harder.
Logisch dus dat de jonge groep
in het voorprogramma van
Springsteen is uitgenodigd en
ook de optredens van een andere
Amerikaanse grootheid als Dave
Matthews mag opwarmen. Maar
The Gaslight Anthem kan het
ook op eigen kracht ver schoppen. Na hun eerste album ‘Sink
or Swim’ in 2007 volgde een jaar
later ‘The ’59 Sound’, waarvan
muziekjournalisten bijkans
lyrisch werden. Het album
bevat, behalve songs over auto’s
en jonge meiden, bekende basloopjes en riffs die zo bij The
Cure uit het rek zijn gegraaid.
Misschien minder origineel,
maar erg aanstekelijk om naar te
luisteren.

/El Bonaerense

Na aandacht voor de Balkan richt
het Temporary Art Center (TAC)
het vizier op Zuid-Amerika. Als
afsluiting van een drieluik wordt
eerst de film ‘El Bonaerense’
vertoond; een verhaal over
slotenmaker Zapa en diens
wonderlijke loopbaan van kluizen kraker tot agent. Na afloop van de
vertoning volgt nog een heet
avondje met baile funk en cumbia.
Dansen op de klanken van de band
Sonido del Principe.
In het TAC op vrijdag 5 juni vanaf
20.30 uur

Wie ooit eens in Amsterdam in
1975 een kaartje aan de kassa
kon kopen voor die onbekende
Springsteen, kan in Eindhoven
een vergelijkbare stunt uithalen
met The Gaslight Anthem. Ze
vallen nu nog in de categorie

jong en tamelijk onbekend.
Maar dat zou wel eens snel
kunnen veranderen.
Te zien en horen in popcentrum
de Effenaar op dinsdag 9 juni
vanaf 20.15 uur. De entree
bedraagt zestien euro./

.

Het Zuidelijk Toneel wil wortelen in regio
stemming. Flegma, passie,
woede en melancholie worden
op passende locaties in de stad
tentoongespreid.
Een andere straatvoorstelling,
die eigenlijk die naam niet
verdient, is ‘Boom’. Het gaat om
een acht meter hoge steigerinstallatie met daarin gouden
bladeren met verhalen. Het zijn
de bewoners van de steden
waarlangs de Boom reist, die de
verhalen leveren. Het is uiteindelijk de bedoeling van theatermaker Lucas de Man en vormgever Pascal Leboucq om na een
rondreis langs 144 steden voldoende basismateriaal te
hebben om daaruit het ene
ultieme verhaal te destilleren.

Het Zuidelijk Toneel (HZT) is
half mei begonnen aan
HartsTocht, een ‘theatrale
ontdekkingsreis’ door de
eigen regio. Met meerdaagse
optredens in theaters en op
straat wil het gezelschap zich
‘wortelen’ in de eigen achtertuin. En het publiek een voorproefje geven wat HZT in de
toekomst gaat bieden.
De toernee van HZT slingert
langs theaters in Tilburg, Breda,
Eindhoven, Den Bosch,
Roosendaal en Heerlen. Deze
week is Eindhoven aan de beurt.
Een bezoek met een lichte
bijsmaak. Immers, de gemeente
Eindhoven trok in maart nog
een eenmalige subsidie van een
kwart miljoen euro aan Het
Zuidelijk Toneel terug.
Aanleiding was de aankondiging van HZT om het Eindhovense thuishonk te verruilen
voor een plek in Tilburg. Het
grote repertoiregezelschap
krijgt vanaf 1 januari vast onderdak in de oude textielstad die
per jaar bijna een half miljoen
euro bijlegt. Een aanbod
waartegen het HZT geen nee
kon zeggen en dat daarmee een
einde maakte aan de al 55 jaar
durende relatie met Eindhoven.
Deze breuk weerhoudt HZT er
niet van om zich met veel
bravoure te vertonen op diverse
locaties in Eindhoven. Met
negen voorstellingen in theaters
en op straat wil HZT een kijkje
bieden in de keuken van het
gezelschap. Het driedaagse
festival wordt afgesloten met
een interactieve talkshow met
onder anderen voormalig
nieuwslezer Harmen Siezen.
“HartsTocht is ook bedoeld om
te ‘wortelen’ in de deelnemende
steden”, aldus Matthijs Rümke,
artistiek leider HZT. Hij spreekt
van een soort blind date waarbij
zowel acteurs als publiek zich
laten verrassen. Een aantal voorstellingen dat wordt vertoond, is
nog volop in ontwikkeling.
Rümke ziet ze niet als try-outs,
maar eerder als producties
‘buiten de gebaande paden’.
Aan iedere productie kan
volgens hem nog volop worden
geschaafd, afhankelijk van hoe
het publiek reageert.

Rümke vindt het belangrijk om
met zijn publiek in gesprek te
komen. Hij en zijn acteurs
willen ontdekt worden door het
publiek, maar zelf ook ontdekken. Wat delen beide partijen,
wat onderscheidt ze? Om die
dialoog extra vaart te geven, zijn
er naast de ‘onaffe’ voorstellingen ook discussies, workshops, inleidingen en nagesprekken met de bezoekers./

.

‘Humeuren van de stad’. Foto: Sebastiaan ter Burg

Volgens de regisseur is gekozen
voor avontuurlijke, kleine producties. Zoals ‘Analemma’, een
verborgen straattheater van
schrijver Marcel Osterop en uitgevoerd door acteurs Nanette
Edens, Mark Kraan, José
Kuijpers en anderen. Het is een
voorstelling die zich onopvallend afspeelt op een pleintje.
Het publiek kan via een kleine
radio en koptelefoon de acteurs
horen en het spel volgen. Maar
evenzo goed lopen dwars door
het optreden letterlijk allerlei
voorbijgangers die dat niet in de
gaten hebben. Een kostelijk
rendez-vous met argeloze
passanten.
Een ander straatoptreden is
‘Humeuren van de stad’ van
toneelschrijver Paul Pourveur.

Hij schreef vier intieme voorstellingen met elk een andere

Het hart van het festival klopt in en rond
het Parktheater en bij het VVV-kantoor
voor het treinstation. Donderdag 4,
vrijdag 5 en zaterdag 6 juni.
Kaartverkoop loopt via het Parktheater
(www.parktheater.nl). Kijk voor het
speelschema op www.hzt.nl.

/Jazzworks

De Vereniging Jazzworks speelt in
café Wilhelmina. Het muziek gezelschap bestaat uit begin nende en gevorderde musici. Ze
hebben het afgelopen kwartaal
hard geoefend onder leiding van
pianist/toetsenist Niels Broos en
gitarist Herbie Guldenaar. Ze
brengen werk van John Scofield en
Wheather Report, maar ook werk
uit de ‘headhunters’-periode van
Herbie Hancock. Muziek die de
musici veel ritmische vrijheid
biedt bij het soleren. Verder
muziek van Scot Henderson, Mike
Stern, Chick Corea, John Scofield
en Weather Report.

In café Wilhelmina op maandag 8
juni vanaf 21.00 uur. De entree
bedraagt 2,50 euro.

/Kaandorp

‘Ouderwets gezellig’. Zo luidt wel
ongeveer de oubolligste recensie
van het nieuwe programma van
Brigitte Kaandorp. Maar hoe dan
ook, ze speelt iedere zaal plat met
haar stuk met de titel ‘Zó’. De ras comedienne beschikt over een
aandoenlijke stunteligheid die ze
paart aan een geweldige timing,
zodat alles uiteindelijk samenvalt
tot een hilarisch geheel. Alles
overkomt Kaandorp per ongeluk,
maar dan wel zó.
Te zien in het Parktheater van
dinsdag 9 tot en met zaterdag 13
juni, steeds vanaf 20.15 uur. De
entree bedraagt twintig euro.

/Basta!

New Orleans rond 1940. De jonge
schrijver Joe leeft in een vervallen
appartement. Zijn familie is uit eengevallen en vertrokken. Joe is
als enige achtergebleven en staat
ook op het punt om het huis te
verlaten, maar wordt gekweld
door twijfels en door de gebeurte nissen uit het verleden.
Toneelvereniging Basta! speelt de
eenakter van Tennessee Williams:
‘Lang afscheid’. Het motto van de
schrijver is een wonderschone
waarheid, bestand tegen de tijd.
“You’re saying goodbye all the
time, every minute you live.
Because that’s what life is, just a
long, long goodbye.”
Te zien in theater Plaza Futura van
9 tot en met 11 juni, steeds vanaf
20.30 uur. De entree bedraagt
negen euro.

‘Analemma’.
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Zweefvliegen ‘supervet’
Met een rotvaart schiet
het zweefvliegtuig de
lucht in. Om vervolgens
rustig in de enigszins
bewolkte lucht verder te
zweven. Voor de dertig
studenten van de TU/e en
Fontys was het een bijzondere ervaring. De
Zweefvliegclub Eindhovense Studenten (ZES)
hield woensdag 27 mei
een open dag op haar
‘thuisbasis’ luchtmachtbasis De Peel.
Alexander Colditz, vijfdejaars student Biomedische Technologie, vat de
zweefvliegervaring die hij
zojuist heeft opgedaan in
één woord kort en krachtig
samen: “Supervet! Ik was al
twee jaar van plan om een
keer te gaan kijken. Mijn

oom vliegt wel eens in
Oostenrijk en ik wilde dit
altijd al een keer doen. Nu
had ik echt zoiets van ‘dit
mag ik niet missen’.” Van
tevoren was Colditz enigszins nerveus. “Je ziet toch
hoe hard het bij de start
gaat. Maar het enthousiasme wint het ruim van
de nervositeit. Het begin
was best spannend, maar
voor je het weet, vlieg je
plotseling hoog in de
lucht.” Of hij overweegt om
lid te worden? “Eerst afstuderen, daarna lijkt het me
wel wat.”

altijd nauwlettend in ogenschouw
nemen.
Dat
vinden we bij onze club erg
belangrijk.
Gemiddeld
genomen gebeurt er in
Nederland eens in de
anderhalf jaar iets met een
zweefvlieger.”

Oudgedienden
De Eindhovense zweefvliegers werken intensief
samen met zusterclub
Koninklijke Luchtmacht
Zweefvliegclub (Kluc zc)
die De Peel ook als
thuishonk heeft. De ZES
bestaat sinds 1963 en heeft
momenteel rond de negentig leden, weet Jansen.
“Daarvan is ongeveer
tweederde
oud-student.
Het duurt een paar jaar
voordat je instructeur bent
en
de
oudgedienden

Dat begin vorige week een
zweefvlieger in Zeeland is
verongelukt, is volgens lid
Tom Jansen een uitzondering. “Uiteraard moet je
de
veiligheidsaspecten

hebben we echt nodig.
Anders zou er niemand
zijn om ons op te leiden. De
studenten zie je wel vaker
langskomen
om
te

vliegen.” De ZES houdt
rond de Intro in augustus
mogelijk nog een open dag,
maar dat staat nog niet
vast./

.

Voor meer informatie over de
club of het lidmaatschap mail
naar nieuweleden@
zweefvliegen.nu.

Rijden voor een appel en een ei

Menselijke pionnen

Foto: Bart van Overbeeke

ZES-lid Arjan Scheffers in de lucht met de
Cursor-fotograaf. Foto: Bart van Overbeeke

Om de teruglopende sponsor inkomsten enigszins te
compenseren, speelde studie vereniging GEWIS van Wis kunde en Informatica vrijdag
29 mei een levend Mens-ergerje-niet spel. Zo’n dertig kin deren deden uiteindelijk mee in
Winkelcentrum Woensel,
vertelt GEWIS-lid Yves Houben.
Winkeliers, gemeente, de TU/e
en het winkelcentrum spon sorden de studievereniging. In
ruil daarvoor zagen ze hun
logo’s op de tegels staan.
De sponsoractie leverde een
aardige duit op. “Hoeveel het
precies is, weet ik nog niet,
maar het is zeker meer dan vijf honderd euro”, vertelt GEWISvoorzitter Florian van der
Wielen. Waarvoor het geld
gebruikt gaat worden, staat
nog niet vast. Eén van de
mogelijke bestemmingen is de
studiereis naar Mexico, die
voor 2010 staat gepland. Het
levend Mens-erger-je-niet
bleek vooral bij kinderen in
trek. “Volgens mij vonden
sommige ouders het ook wel
handig, dat hun kinderen even
onder de pannen waren”, zegt
Houben lachend.

Tientallen wielrenners
raasden zaterdag 30 mei
over het asfalt en de
klinkers van het TU/eterrein. De Eindhovense
studententriathlon- en
wielrenvereniging
Squadra Veloce hield de
Consult Grand Prix TU/e,
waarbij een wedstrijd
voor amateurs en een
studentencriterium
werden verreden.
Het studentencriterium
telde 34 deelnemers, waarvan het merendeel TU/estudent of Fontys-student
was. Bas de Jonge van de
organisatie: “Rik Koppelaar reed al snel weg en
heeft bijna de hele wedstrijd alleen gereden. Hij
heeft de wedstrijd met
overmacht
gewonnen.”
Koppelaar is TU/e-student
Werktuigbouwkunde en
lid van schaatsvereniging
Isis. Adam Maris (Technologie Management) werd
tweede en Rein de Vries
(Technische Natuurkunde)
derde bij de studenten.
Voor de studenten bestond

Foto: Bart van Overbeeke

de eerste prijs uit vijftig
biertjes bij café ’t Lempke.
Bij de tussensprints konden de deelnemers ook
prijzen winnen, zoals een
appel en een ei.
Squadra-lid Nard van der
Sanden (student Werktuigbouwkunde) deed in de
wedstrijd Amateurs A en B
een serieuze poging om
Bas Raas van de overwinning af te houden, laat
De Jonge weten. “Raas
demarreerde, maar het
peloton haalde hem na vijf
ronden weer in. Op driekwart van de wedstrijd

reden Bas Raas, Ronnie
Takens en Nard van der
Sanden weg. Uiteindelijk
wist Raas toch weer alleen
te
demarreren.”
De
Eindhovenaar kwam als
eerste over de streep,
Takens uit Utrecht werd
tweede en Van der Sanden
eindigde als derde.
In totaal deden 51 amateurs
mee. Het weer speelde de
deelnemers
nauwelijks
parten. De Jonge: “Het was
wel warm, maar gelukkig
waaide het ook goed. Het
was prima fietsweer.”/

En hoe is het in Concepción?

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.

Techniek. Veel hightech
bedrijven zoals in Silicon
Valley bestaan er niet in
Chili. Toch is er veel interessant onderzoek in
Chili. Er zijn weinig TU’s
(volgens mij slechts één;
de UTFSM in Valparaiso),

maar veel universiteiten
hebben wel een afdeling
‘Ingenieriá’, waarvan de
Universidad de Concepción de grootste in het
land heeft. Er wordt hier
veel onderzoek verricht
naar medische toepassingen, alsmede regeltechniek en elektriciteitsvoorziening. Mijn werk
omvat het implementeren
van een analoge VLSI
emulator. Deze emulator
zal gebruikt worden door
onderzoekers van analoge
VLSI artificiële neurale
netwerken.
Cultuur. De Chileense
cultuur met kernwoorden
beschrijven? Ik hou het
op ‘impulsief’ (“Laten we
nu gaan?” “Oké!”), ‘onzeker’ (“Laten we dan
gaan?” “Misschien wel

leuk!”) en ‘laat’ (“Agenda’s zijn voor gringos!”).
Het Spaanse ‘mañana’gevoel gemixt met een
portie nationalisme,
gevoed door een geschiedenis van oorlogen met
onder andere Peru en
Bolivia en natuurlijk de
oorlogen tussen de
Spaanse kolonisten en de
inheemse Mapuche
volkeren. Chilenen zijn
behoorlijk bevooroordeeld. Zo zijn alle
blanken gringos, alle
Aziaten Chinezen, alle
zwartgekleurde personen
Afrikanen (of negers) en
alle Argentijnen slechter
dan Chilenen.
Wat betreft de Chileense
keuken: veel schaaldieren
en visgerechten, maar de
biefstuk doet niet onder
voor die van de Argen-

tijnen (volgens Chilenen
uiteraard sowieso niet).
Asado (barbecue) is een
veelvoorkomend sociaal
concept waarbij je vooral
veel Pisco drinkt (nationale sterke drank; Peru
heeft ook zijn variant,
maar die vinden Chilenen
nep). “... a lo pobre” (... op
zijn armst) betekent een
gigantische maaltijd hierna is het geld op en
moet er opnieuw werk
gevonden worden.
Taal. Chileense ‘slang’ is
divers en soms onbegrijpelijk (vertaal “Este
huevon es huevon,
huevon!” – ja, álle
woorden betekenen iets
anders). Chilenen praten
snel en slikken veel
klanken in. In elk geval
hebben ze veel geduld

met ons
gebrekkige
Spaans.
Engels snapt
de gemiddelde
Chileen niet;
ook aan de
universiteit is
het een luxe.
Kort maar
krachtig: tot
nu toe een
geweldige
buitenlandervaring
die ik iedereen
wil aanraden!
Komende
maand ga ik
rondreizen
(Chili en
Peru). Daarna nog twee
maanden doorwerken en
terug naar Nederland.

Barend van Liempd, masterstudent Elektrotechniek

.

Cursor 4 juni 2009
Studentenleven /15

Gewild: afgedankte
mobiele telefoons

Foto: Bart van Overbeeke

Diefstal enige domper
internationaal voetbaltoernooi
Het Van Lint Internationaal Voetbaltoernooi van
de Eindhovense studentenvoetbalvereniging
Pusphaira kende een
kleine domper; op vrijdag
29 mei bleken er wat
spullen van studenten te
zijn ontvreemd. De
politie heeft niemand
aangehouden. Afgezien
daarvan verliep de 29e
editie van het toernooi
vlekkeloos, vertelt
toernooivoorzitter Eric
van Genuchten.
Meer dan vierhonderd
voetballers en voetbalsters

uit heel Europa waren
afgelopen weekend op het
Studentensportcentrum
om hun beste beentje voor
te zetten. Van Genuchten:
“Vooral van de Fransen,
Polen en Tsjechen bij de
mannenteams verwachtte
ik dat ze het goed zouden
doen. Dat bleek ook zo te
zijn. Het Franse team
haalde de eerste plaats, de
Tsjechen werden tweede
en de Polen derde.”
In totaal deden negentien
herenteams en negen
damesteams mee. Bij de
vrouwen
gooiden
de
Duitsers hoge ogen; ze

bezetten de eerste en derde
plaats. Tweede werd een
Pools team. Pusphaira
deed zelf ook mee aan het
toernooi, maar bleek niet
tegen de concurrentie
opgewassen.
Over de diefstal vertelt Van
Genuchten: “Deelnemers
bleken wat uit hun tassen
te missen. Een vermoedelijke dader is gefouilleerd, maar de politie kon
niets
vinden.
Verder
verliep het toernooi probleemloos. We hebben fijn
gevoetbald en gezellig
gefeest.”/

.

Ligt jouw oude mobiele
telefoon inmiddels in een
la weg te stoffen? De
Chemiewinkel Eindhoven
is er blij mee. Ze houden
nu een inzamelingsactie
voor mobiele telefoons. De
condensatoren die erin
zitten, worden er dan uitgehaald en in nieuwe telefoons geplaatst.
Karel Wilsens, bestuurslid
van de Chemiewinkel,
vertelt: “Om die condensatoren te maken, heb je
het mineraal coltan nodig.
Die stof wordt gewonnen
in de Centraal-Afrikaanse
regenwouden, het leefgebied van mensapen.
Door de condensatoren als
het ware te recyclen, kun je
de natuur behouden.” De
Chemiewinkel sluit hier-

mee aan bij een actie van
het GaiaPark in Kerkrade.
Oude mobieltjes kun je
nog tot de zomervakantie
inleveren in Matrix, kamer
1.13.
De Chemiewinkel probeert ook op andere
fronten het milieu te
sparen. Wilsens: “We zijn
net een actie begonnen
waarbij we studenten en
medewerkers proberen te
motiveren dubbelzijdig te
printen en te kopiëren.
Daarmee
bespaar
je
kosten, papier en inkt.” Bij
Scheikundige Technologie
hangen al briefjes boven de
printers met de oproep.
Mogelijk hangen die binnenkort op de hele TU/ecampus./

.

Studentensporters naar Groningen
Een delegatie sportieve Eindhovense studenten verdedigt
op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni bij het Groot Nederlands
Studentenkampioenschap (GNSK) de titel in het overallklassement. De Eindhovense Studenten Sport Federatie
(ESSF) heeft ook dit jaar weer geprobeerd de beste studentensporters in Team Eindhoven te verenigen.
Afgevaardigden van Fontys Hogescholen en de TU/e
nemen in Groningen deel aan vrijwel alle van de veertien
takken van sport, zowel bij de dames als heren, met als
doel de vorig jaar in Delft behaalde overalltitel te prolongeren. Dit jaar is atletiek voor het eerst opgenomen in
het programma van de GNSK.

Het sleutelgat
Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat:
Huub Hendrickx (eerstejaars Technische Natuurkunde) en Steven Dassen (vierdejaars Technische Bedrijfskunde). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer
en geven commentaar.

Irene van Bussel (19 jaar)
en Daan Settels (22 jaar)
studeren allebei Bio medische Technologie.
Irene is tweedejaars en
Daan zit nu voor zijn
externe stage in Turijn.
Irene komt oorspronkelijk
uit Pijnacker en Daan uit
Hoef. Ze hebben elkaar
leren kennen tijdens de
Intro; Daan was namelijk
de intropapa van Irene.
Sinds kort wonen ze
samen; de kinderkamer
gebruiken ze als studeer ruimte. Ze zijn beiden
actief bij studievereniging
Protagoras: Daan was
vorig jaar commissaris
externe betrekkingen en
Irene heeft verschillende
commissies gedaan. Irene
is ook een fanatiek
danseres. Verder zijn ze lid
van roeivereniging Thêta
en houden ze van samen
koken en lekker eten.

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

Volgens Huub lijkt het een
huis van iemand die nog bij
zijn ouders woont. Hij denkt
dat het de kamer van een
jongen is, omdat het er een
beetje uitziet alsof er weinig
aan gedaan is sinds zijn kin dertijd. Er ligt een teddybeer
die moeilijk te plaatsen valt,
Huub schuift het maar af op
een goed gevoel voor humor.
De glow-in-the-dark-sterren
wijzen volgens hem op
iemand die te lui is om er iets
aan te doen of iemand die
zijn jeugd niet kan loslaten.
Huub denkt niet dat de
kamer van een supernerd is
en ook niet van iemand die al
lang studeert; hij zet in op
tweedejaars Bouwkunde.

Deze jongen zal niet sporten,
omdat de mensen op de foto
er niet heel sportief uitzien.
Huub denkt wel dat hij veel
meer doet dan alleen
studeren en actief deelneemt
aan commissies. Ook houdt
hij wel van gezelligheid en
een pilsje en, als het ervan
komt, een beetje gek doen.
Een echte must-have-item
heeft deze persoon niet,
maar Huub ziet hem er wel
voor aan dat hij regelmatig
spullen vergeet. Hij denkt
dat je in zijn huis altijd iets
kan vinden waarvan hij niet
weet waar het vandaan komt,
wat het precies is of hoe lang
hij het al heeft.
“Wat is de kamer ontzettend

opgeruimd, zeg” is het
eerste wat Steven opvalt. Het
is dat er twee mensen aan
het bier zitten op een woens dagochtend, anders zou hier
ook een gezin kunnen
wonen. Het zou zomaar
kunnen zijn dat er iemand
van Natuurkunde in dit huis
bivakkeert. De twee lauwe
traytjes bier ontgaan Steven
niet: de mensen die hier
wonen, drinken niet lekker
ontspannend een koud
biertje met elkaar, maar ze
zuipen ongegeneerd lauwe
halve liters weg.
Aan de slaapkamer is te zien
dat hier een jongen slaapt.
Het uitermate schattige
beertje is echter niet te

missen. Waarschijnlijk heeft
hij meer interesse voor zijn
knuffeltje dan voor vrouwen.
De schildersspullen wijzen
erop dat deze student wel
creatief kan zijn: misschien
toch een Bouwkunde student? In ieder geval is de
grootste hobby van deze
student een zo dik mogelijk
fantasyboek lezen onder het
genot van een lauw biertje.
Zijn must-have-item zijn
twee dobbelstenen, om op
elk moment van de dag een
mexje te kunnen gooien. Wat
hij altijd in huis moet heb ben, is wel duidelijk: een
halve-liter-traytje lauw bier!

Europa
Ik hoop dat het de
meesten niet ontgaan is,
maar vandaag zijn in
Nederland de Europese
verkiezingen. Ongeveer
375 miljoen mensen
mogen de komende dagen
gaan stemmen voor het
grootste democratisch
gekozen parlement ter
wereld. Het Europese par lement heeft een enorme
invloed op ons dagelijks
leven, of we willen of niet.
Zo worden de meeste
regels en wetten gestuurd
door Europa en niet alleen
de grensoverschrijdende
wetgeving over onder
anderen milieu, vervoer en
economie. Europa is
overal, maar hoe kan het
dan dat zo weinig mensen
zich ervoor interesseren?
Hoe komen we aan een
bedroevend opkomst percentage van 35 procent
bij de laatste verkiezin gen?
Europa heeft duidelijk een
imagoprobleem. Bij een
actualiteitenprogramma
op tv zie ik geïnterviewde
mensen op straat zeggen:
“Ik ga niet stemmen, want
er verandert toch niks” en
beter nog: “Ik ga niet
stemmen, want ik ben
tegen Europa”. Om het op
zijn Van Gaals te zeggen:
“Ben ik nou zo slim, of zijn
jullie nou zo dom?”. Deze
mensen denken dat het
verstandig of welover wogen is om niet te gaan
stemmen, maar het is juist
achterlijk. Het zou niet
moeten uitmaken dat
Europa niet ‘sexy’ is, dat
lijsttrekkers niet bekend
zijn, dat de aandacht op tv
maar matig is en dat we
niet weten wat Europa
allemaal doet. Of je nou
voor of tegen Europa bent,
denkt dat je stem niet
gehoord wordt of wel, het
maakt niet uit: laat je stem
niet verloren gaan! Stem
desnoods blanco, maar in
onze democratie hebben
we het verworven recht om
van invloed te zijn op het
beleid van onze regering
en de Europese regering,
grijp die kans! Zo niet,
denk dan niet dat je het
recht hebt om de komende
vijf jaar nog te zeuren over
Europa.
Roy Warmerdam is
student Elektrotechniek
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond (die luie
Windows-lovers daargelaten). Cursor spoort
iedere week een desktop op en maakt ’n
praatje met de gebruiker.
Wie:

Loes Veldpaus / 27 / onderzoeksmedewerker Architectuur
(Theorie & Historie)
Wanneer: sinds begin 2009
Wat:
gedownload plaatje
Waarom: “Mijn onderzoek gaat over kerken en
herbestemmingsmogelijkheden, met name de
stedenbouwkundige en sociale rol van die gebouwen. Het onderzoek verloopt prima en aan het einde
van dit jaar lever ik na twee jaar een publicatie af.
Deze afbeelding is bedoeld als spotprent, maar ik
vind ‘m wel spannend. Dit is Trinity Church in
New York, en wat ik er cool aan vind, is dat je de
angst voor het nieuwe erin ziet, evenals de mooie
combi van dat oude neogotische en de wolkenkrabbers die letterlijk tussen de wolken staan. Het
is de angst van een kerkgemeenschap dat hun
gemeenschap opgaat in
het moderne leven. In
mijn onderzoek kom ik
die spanning ook tegen:
wat gaat er met het
gebouw gebeuren?
Kerkgemeenschappen
prefereren vaak sloop
boven bepaalde
herbestemmingen.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
Er zijn twee soorten wiskundige relaties: relaties tussen wiskundige grootheden, zoals A>B of y = log x, en relaties
tussen wiskundigen, die allerlei vormen
kunnen aannemen: natuurlijke, zoals
liefde of vijandschap; hiërarchische:
baas en ondergeschikte; orderelaties:
bollebozen en hollebozen, etc. Er zijn
ook numerieke relaties tussen wiskundigen, zoals de ‘collaboration distance’,
de lengte van de kortste reeks coauteurs
die twee wiskundigen verbindt, met als
bekendste voorbeeld het Erdösgetal.
Maar de relatie waar ik het over wil
hebben, is de vader-en-zoonrelatie (in
dit verband zijn ook vrouwelijke wiskundigen vaders of zonen). In deze

relatie is de gepromoveerde de zoon van
zijn promotor en de promotor is
logischerwijs de vader van deze zoon;
Doktorvater in het Duits.
Wiskundige vrijwilligers van de universiteit van North Dakota onderhouden
een website met de naam ‘Mathematical
Genealogy Project’. De eenvoudigste
manier om daarmee te werken, is om de
naam in te voeren van iemand die
gepromoveerd is. Als je een beetje geluk
hebt, vind je dan zijn (wiskundige)
vader, zijn grootvader, etc. etc. Zoals
iedere zoon een biologische grootvader
heeft, zo heeft (bijna) iedere wiskundige
zoon een wiskundige grootvader (‘bijna
iedere’, want sommige promotoren zijn
niet gepromoveerd en hebben dus geen
vader); in de biologie komt dat weinig
voor. Maar zoals niet alle biologische

zonen hun biologische vader kunnen
traceren, zo gaat het ook in de wiskundige genealogie; de vader lukt natuurlijk
wel, maar na verloop van tijd loopt het
spaak. Zelf kom ik niet verder dan vijf
wiskundige voorvaderen; mijn verste
voorvader, Jan Cornelis Kluyver, kreeg
in 1896 een eredoctoraat in Groningen uit handen van wie?
Sommige genealogieën gaan heel ver
terug, soms meer dan zeshonderd jaar.
Ik geef een voorbeeld. Een Eindhovense
wiskundige, laten we hem Jan noemen,
die gepromoveerd is in 1970, heeft een
enorme lijst van wiskundige (en nietwiskundige) voorvaders; niet minder
dan 28, te beginnen met Demetrios
Kydones (circa 1350), van wie hij één
van de ongeveer 73.000 nakomelingen
is. Er zijn tal van, ook voor niet-wiskun-

digen, beroemde namen in zijn voorgeslacht. Ik noem er elf: Desiderius
Erasmus, Rudolf Snellius, Willibrord
Snellius, Frans van Schooten jr.,
Christiaan Huygens, Gottfried Leibniz,
Jacob Bernoulli, Johann Bernoulli,
Leonard Euler en tenslotte twee
bekende Nederlandse fysici: Heike
Kamerlingh Onnes en Wander de Haas.
Een indrukwekkende reeks!
Ook binnen W&I zijn er tal van wiskundige, en soms ook biologische,
relaties. Zo ben ik een vader van Kees en
van Hennie, is Hans een vader van
Mark en een zoon van Bert, die tevens
grootvader is van zijn biologische zoon
en een broer van genoemde Jan.
De wiskundige genealogie kent geen
taboes. We zijn één grote familie!

