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Informaticaonderzoek
TU/e in top-3
Een internationale visitatiecommissie heeft het informaticaonderzoek aan negen
Nederlandse universiteiten
onderzocht. De TU/e staat
hierbij op de derde plaats.
Nijmegen en Delft doen het
iets beter. Internationaal
draait het Nederlandse onderzoek mee aan de wereldtop,
staat in het verslag dat deze
week openbaar werd gemaakt.
Binnen de faculteit Wiskunde &
Informatica zijn negen onderzoeksgroepen beoordeeld.
Gekeken is naar de periode 2002
tot en met 2008. De commissie
beoordeelde het onderzoek op
kwaliteit, productiviteit, relevantie en haalbaarheid. Gezamenlijk
halen de Eindhovense groepen
een algemene score van 4,5 op
een schaal van 5. De groepen
Architectuur van Informatiesystemen van prof.dr.ir. Wil van
der Aalst en Algoritmiek van
prof.dr. Mark de Berg behaalden
voor alle criteria de hoogste
score. De groep van prof.dr.ir.
Jack van Wijk (Visualisatie) miste
daar net een half punt voor. Grote
tevredenheid dus over het hoge
kwaliteitsniveau van alle groepen, al constateert de commissie
wel dat er in Eindhoven veel
aandacht is voor onderzoek naar
formele methodes. De commissie hoopt dat er in de toekomst
ook meer aandacht komt voor

experimenteel en technisch
onderzoek.
TU/e-hoogleraar dr.ir. Jan Friso
Groote is gelukkig met de uitkomsten. Als voorzitter van de
landelijke kamer voor informaticaonderwijs en -onderzoek heeft
hij mede het initiatief ervoor
genomen. “Aan de TU/e hebben
we al onze groepen laten visiteren. Ook de jonge groepen die
nog in de opbouwfase zitten. Dat
is strategisch wellicht niet
handig, maar wij waren dan ook
niet uit op een zo hoog mogelijke
score. Wij willen echt weten hoe
onze ‘peers’ tegen ons onderzoek
aankijken en daarna kijken we
wat we daarin herkennen en wat
we ervan meenemen.” Zo gaat
bijvoorbeeld de structuur veranderen. Groote: “Binnenkort
zullen we de negen bestaande
leerstoelen onderbrengen in vier
secties.”
Ook over de procedure is Groote
tevreden. “Tijdens de bespreking
van de uitkomsten in de landelijke kamer kwamen er nog wat
protesten van individuen, maar
binnen vijf minuten waren die
opgelost.” De commissie concludeert ook dat Nederland op het
gebied van het informaticaonderzoek tot de sterkste landen
in de wereld behoort. “En daar
mag men in Nederland best de
handen voor dichtknijpen”, aldus
Groote. (HK)/

.

Robotvoetballers TU/e
naar WK in Singapore
Terwijl Sneijder, Van Persie en Robben vanuit Zuid-Afrika ons land in WKstemming brengen, vindt vanaf komend weekend aan de andere kant van
de wereld een alternatief wereldkampioenschap voetbal plaa ts: RoboCup
2010.
Vandaag vertrekt het TU/e-robotvoetbalteam van Tech United naar
Singapore om daar met hun Turtles (de robots) een gooi te doen naar de
titel. Ook de ‘humanoid’ robot TUlip doet dit jaar weer mee. Lees meer op
pagina 15.

Op veel plaatsen op het TU/e-terrein gingen maandag
14 juni de tv’s en beamers aan en de NOS-livestreams
open. GEWIS-voorzitter Tom Nijhuis is maar wat blij
met de opkomst in ‘het hol’ van de studievereniging
deze maandagmiddag. Terwijl een kleine zestig
wiskunde- en informaticastudenten het Nederlands
elftal tijdens zijn eerste wedstrijd tegen Denemarken
richting winst wensen, trekt hij zich een paar meter
verderop in alle rust terug: “Even wat notulen
uitwerken”. Het WK, of eigenlijk het hele voetbal,
kan hem gestolen worden. Waar de oranjemassa
het opeens eendrachtig over ‘we’ heeft als het om
‘onze’ jongens gaat, vraagt Nijhuis halverwege
Oranjes eerste duel gortdroog: “Tegen wie spelen
ze eigenlijk?”.
Hangend aan één van de bartafels bij GEWIS
benadrukt medewerker Jos Coenen, die zichzelf even
daarvoor nog incognito verklaarde: “Ik ben verant woordelijk voor de ict, hè? Ik kom even kijken of de
ontvangst hier wel goed is”.
Ook Philipp Braun stelt zich op de achterste rij ietwat
low-key op. De Duitse wiskundestudent heeft zijn
shirt van ‘die Mannschaft’, daags ervoor met 4-0 te
sterk voor Australië, vandaag maar thuisgelaten.
Zijn droomfinale? Duitsland-Nederland natuurlijk “maar dan kijk ik liever in mijn eentje thuis”, zegt
hij lachend.

Allard Kastelein, docent bij Industrial Engineering
& Innovation Sciences, is er maandagmiddag nog
niet zeker van of hij ‘s avonds thuis wel zo goed af is.
Kastelein is getrouwd met een Deense: “Ze is redelijk
mild hoor, maar ziet natuurlijk liever dat Denemarken
wint. In relationeel opzicht zou dat misschien ook wel
beter zijn”, grapt hij vanaf zijn barkruk in de kantine
van het Studentensportcentrum.
In N-laag heeft Jan-Jaap Koning van Technische
Natuurkunde heel andere zorgen. Of zijn medesup porters in de Salon van Van der Waals, veelal gehuld
in uitbundig oranje, zich wel realiseren dat oranje
wordt gevormd door rood en geel - “en geel is
cadmium”, zo waarschuwt hij met quasiserieuze
blik voor het giftige element dat een belangrijk
bestanddeel vormt van bepaalde kleurenpigmenten.
Twee meter verderop gooit arbo-adviseur Wim
Verseijden er ook wat (amateur)fysica tegenaan.
Hij vermoedt namelijk ‘een verminderd zwaarte krachtsveld in de buurt van de goal’, zegt hij ernstig,
doelend op de veel te hoge schoten van sommige
voetballers. De oplossing? “Ik denk dat we de
doelpalen wat moeten modificeren, zodat je een
soort zwart gat creëert ín de goal.” Dirk Kuijt
functioneert echter ook prima zonder fysische
modificaties, blijkt amper een minuut later:
Oranje beslist zijn eerste duel met 2-0. (MvdV)
Foto’s: Bart van Overbeeke
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Mark de Jong
“Een mooie manier om betaald te trainen”
Interview: Monique van de Ven
Foto: Bart van Overbeeke
Zo’n 2.500 uur werkte hij
opgeteld al voor Tour de Ville
voordat hij het fietskoeriersbedrijf vorige maand overnam.
Werkdagen met aan het eind
140 kilometer op de teller
waren geen uitzondering.
Zittend op de directeursstoel
erkent architectuurstudent
Mark de Jong met een brede
grijs: “Mijn conditie is wel
wat achteruit gegaan”.
Aan de muren hangen posters
van (vroegere) wielergrootheden
als Marco Pantani en Eddy
Merckx. En van oud-voetballer
én -postbode Berry van Aerle,
naar wie Tour de Ville vanwege
diens plichtsgetrouwe karakter
een trofee vernoemde. Dit jaar
werd ie gewonnen door koerier
Brian, “die ons het best de winter
door heeft geholpen”. Want in
het voorjaar en de zomer melden
zich bij Tour de Ville weliswaar
de nodige sollicitanten; in barre
winters zoals afgelopen jaar is

het buffelen om het rooster
gevuld te krijgen.
De telefoon rinkelt tijdens het
interview volop. De 25-jarige
De Jong neemt de klussen
vriendelijk aan en zet ze meteen
uit bij de koeriers die vanmiddag
in touw zijn. “Jij mag nu naar
Amex, die hebben iets voor Best.
En je moet nog even wat spullen
oppikken bij het kanton.”
Google Maps staat open op zijn
beeldscherm, hoewel de
‘Tourdirecteur’ -zoals op zijn
visitekaartje staat- het gros van
de regio inmiddels aardig kent.
Tour de Ville, dat ruim dertien
jaar bestaat, heeft zo’n twintig
koeriers in dienst, onder wie
veel studenten. Per dagdeel zijn
er drie of vier actief, samen goed
voor zo’n veertig ritten per dag.
Op drukke dagen legt één koerier
makkelijk zo’n honderdveertig
kilometer af. Conditie is volgens
De Jong dan ook handig, maar
niet het belangrijkste: “Dat komt
vanzelf wel”.
De koeriers halen voor diverse
bedrijven de postbussen leeg en

halen en bezorgen onder meer
klein drukwerk, notariële akten,
visumaanvragen en reisdocumenten. Tour de Ville is gevestigd
in hartje Eindhoven, van waaruit
de koeriers uitwaaieren over
de hele stad en meerdere randgemeenten.
Hoewel een beetje fietskoerier al
gauw met minstens dertig kilometer per uur door de straten
sjeest, is het werk volgens
De Jong niet echt gevaarlijk.
“Fietskoeriers hebben een beetje
een imago, gebaseerd op koeriers
in bijvoorbeeld New York die aan
een bus gaan hangen en andere
gekke capriolen uithalen. Dat
valt hier wel mee. Ik wil niet dat
onze koeriers zich gedragen als
brokkenpiloten.” Met een lach:
“De laatste botbreuk is al een
jaar of acht geleden”.
Voordat hij vorige maand in de
directeurszetel kroop, zat hij al
ruim vijf jaar op het zadel voor
Tour de Ville. Het ideale bijbaantje voor de fietsliefhebber:
“Het is een mooie manier om
betaald te trainen”. De meeste
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In het Auditorium treffen we ir.
Sharmistha Bhattacharyya die net
heeft geluncht met haar collega’s van
Electrical Engineering. Ze eet liever
hier dan in Laplace, volgens haar is
de kwaliteit hier beter.
Elf jaar geleden kwam Bhattacharyya
vanuit India naar Nederland. “In Calcutta
at ik driemaal per dag rijst”, herinnert ze
zich. “Voor ik naar school ging, wanneer
ik thuiskwam en ’s avonds om een uur of

fietskoeriers zijn naast hun werk
lid van een wielrenvereniging,
zoals De Jong van Squadra Veloce.
Ook doen ze regelmatig mee aan
fietskoerierwedstrijden, zoals
het aankomende Nederlands
kampioenschap in Rotterdam.
De Jong zit zelf ook graag zoveel
mogelijk op de fiets, maar de
praktijk van vandaag is dat hij
zijn tijd bovenal op kantoor
doorbrengt, waar hij onder meer
de planning en boekhouding
bestiert. Tussendoor probeert
hij tevens nieuwe klanten te
werven. Tour de Ville wil zich
nadrukkelijker op grotere
volumes gaan richten; twee
grote bakfietsen en twee fietskarren staan klaar om grotere
partijen rond te brengen.
Daarmee hoopt De Jong de
huidige omzet van ruim honderdveertigduizend euro binnen
tweeënhalf tot drie jaar te
verdubbelen.
Het directeurschap bevalt hem
goed; wel was het even wennen
om elke dag vroeg op te moeten.
“Als student bekijk je gewoon

tien.” Het eetpatroon is in India heel
anders dan hier. “Na het wakker worden
drinken we thee en eten we een koekje.
Een uurtje later nemen we ontbijt, dat
kan een soort pannenkoekje zijn van
tarwebloem, een paratha. De lunch is
warm en bestaat vaak uit rijst met linzen,
groente en zoetwatervis.” Om een uur
of vier nemen Indiërs weer thee met een
koekje en wanneer in Nederland iedereen
aan het avondeten zit, eten zij een kleine
snack. “Want onze belangrijkste maaltijd
is pas om tien uur ’s avonds, een uurtje
voor we naar bed gaan. Dan zit de hele
familie samen en eten we veel.”
Bhattacharyya heeft haar eetgewoontes
aangepast aan het leven in Nederland.
Ze neemt zelfs bruine boterhammen in
plastic zakjes mee naar de TU/e, waar
ze promotieonderzoek doet bij Electrical
Energy Systems. Het valt haar op dat
Nederlandse kinderen zo vroeg naar bed
gaan. Haar negenjarige zoon Soerav ligt
nooit voor negen uur in bed. Ze is erg
trots op Soerav. Hij werd onlangs met

per dag hoe laat je opstaat. Mijn
leven heeft nu veel meer structuur.” Dat wil niet zeggen dat
onverwachts een avondje studentikoos doorhalen voltooid
verleden tijd is: “Je hebt het
de volgende dag gewoon wat
zwaarder”.
Druk had hij het altijd al - “maar
dan met heel veel verschillende
dingen”. Nu spendeert hij gauw
vijftig uur per week op het kantoor
van Tour de Ville. Zijn afstuderen
bij Architectuur staat dan ook
even op een laag pitje. “Ik heb
nu wel wat studiemateriaal bij
me voor vanmiddag, maar de
combinatie met het werk hier is
gewoon even lastig. Mijn focus
ligt nu echt bij Tour de Ville, ik
wil alles hier eerst goed op de
rails hebben.” Toch wil hij daarna
in principe weer verder in de
architectuur: “Ik ken wel koeriers
van in de veertig, vijftig, maar
ik zie mezelf dit niet tot mijn
vijfenzestigste doen. Bovendien
heb je het na dertien winters
wel een keer gehad”./

.

zijn schaakteam Nederlands Kampioen
voor kinderen tot tien jaar. “Wat mij
betreft geef ik daar nog een feest
voor.”(NS)
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TN en ST krijgen structurele Symposium Speurwerkprijs ter ere
injectie uit Sectorplan
van zonnecelexpert Janssen
De TU/e krijgt voor het natuuren scheikundig onderzoek in
de periode 2011-2016 jaarlijks
anderhalf miljoen euro uit het
Sectorplan Natuur- en
Scheikunde. Het geld komt
terecht bij de focusgebieden
procestechnologie en
complexe moleculaire
systemen (scheikunde) en
functionele materialen en
plasmafysica (natuurkunde).
Een deel van het geld, een
kleine twee euroton per jaar, is
gereserveerd voor onderwijsdoeleinden.
Demissionair
staatssecretaris
Van Bijsterveldt heeft het door de
commissie Breimer opgestelde
advies voor het Sectorplan integraal overgenomen. Dat betekent
dat de komende jaren in het
kader van het plan jaarlijks
twintig miljoen euro in natuuren scheikundig onderzoek wordt
gestoken. Per discipline wordt
een miljoen gereserveerd om de
instroom en studierendementen
in het onderwijs te bevorderen,
komt zes miljoen voor onderzoek
via de eerste geldstroom
beschikbaar en drie miljoen via

de tweede (d.w.z. FOM en NWOCW). De toekenningen voor
onderwijs en de eerste geldstroom zijn nu bekend.
Het geld is verdeeld over de
negen Nederlandse universiteiten
waar
natuuren
scheikunde wordt bedreven.
Daarbij is er nadrukkelijk voor
gekozen een aantal focusgebieden binnen de disciplines
te versterken. Een belangrijk doel
op onderwijsgebied is het
jaarlijks afleveren van 500 BScgediplomeerden in beide vakgebieden. In totaal worden 88
nieuwe
personeelsplaatsen
gecreëerd. De TU/e krijgt net iets
minder dan het gemiddelde geldbedrag toegekend. Scheikundige
Technologie (ST) kan meer geld
tegemoet zien dan Technische
Natuurkunde (TN), 745.000
euro om 565.000. Hiervan
mogen onder meer hoogleraren
worden aangesteld in de procestechnologie en complexe moleculaire systemen. Bij TN is geld
beschikbaar voor twee nieuwe
UHD’s binnen de plasmafysica
en
functionele
materialen.
(TJ)/
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Studenten zien weinig verschil
tussen universiteiten

De Nederlandse universiteiten doen in de ogen van studenten weinig
voor elkaar onder. Dat blijkt uit de cijfers van de Nationale Studenten
Enquête 2010. Overall scoort de TU/e 4 uit 5, tegen een landelijk
gemiddelde van 3,8 voor alle instellingen voor hoger onderwijs.
Wageningen Universiteit (4,2) en de Universiteit Maastricht (4,1)
vallen in positieve zin op. Leiden, Delft, Twente, Nijmegen en Utrecht
behalen net als de TU/e een 4,0 en de rest een 3,9. Fontys Hogescholen moet het doen met een magere 3,5.
Op vrijwel alle punten waarderen de ondervraagde studenten de TU/e
net iets bovengemiddeld. Alleen over de studielast zijn de studenten
ietsje (een tiende punt) minder tevreden dan hun elders studerende
collega’s. Hoewel de huisvesting van de Eindhovense studenten met
een 3,6 lager scoort dan veel andere categorieën, steekt deze beoordeling gunstig af tegen het gemiddelde van 2,9. De Haagse Academie
voor Wetgeving, die juridische opleidingen verzorgt voor ambtenaren
in dienst van de rijksoverheid, staat met een score van 4,6 bovenaan
het lijstje met beste opleidingen. De enquête werd ingevuld door 37
procent van de 650.000 studenten in Nederland. (TJ)

Studentensportcentrum breekt
record kaartverkoop

Het Studentensportcentrum (SSC) heeft zijn tienduizendste
sportkaart verkocht. Woensdag 16 juni stond de teller op 10.021
kaarten. Dat zijn er zo’n zevenhonderd meer dan vorig jaar rond deze
tijd. De groei in de kaartverkoop zit volgens SSC-directeur Wim Koch
bij alle doelgroepen, maar voornamelijk bij de studenten van de TU/e
en Fontys en bij de medewerkers van de TU/e. De Eindhovense
stijging is des te opmerkelijker aangezien de meeste studentensportcentra in Nederland kampen met een dalende verkoop.

Nieuwe directeur bedrijfsvoering W&I

Op 1 september van dit jaar treedt Ruud van de Donk aan als nieuwe
directeur bedrijfsvoering van de faculteit Wiskunde & Informatica.
Van de Donk heeft tot zo’n drie jaar geleden bij Dienst Financiën en
Economische Zaken (DFEZ) van de TU/e gewerkt. Hij stapte toen
over naar een bestuurlijke functie bij het ROC Nijmegen. (HK)

Twee laptops gestolen

Twee laptops zijn op donderdag 10 juni gestolen vanaf het TU/eterrein. De laptop van een student werd achtergelaten in een afgesloten ruimte in het Paviljoen. Hij was echter vergeten het raam te
sluiten, dat maar zo’n vijftien centimeter open kan. Toen de student
terugkwam, was zijn notebook verdwenen. Er zijn twee verdachte
personen gezien die met een stok rondliepen in het pand.
Waarschijnlijk hebben zij via de opening in het raam met een stok de
laptop naar zich toe getrokken. Op de tafel, waarop de laptop stond,
waren sporen van een stok te zien.
Op vloer 3 van het Hoofdgebouw is op 10 juni een laptop uit een tas
gestolen tussen 10.00 en 20.00 uur. Er was die dag een open dag van
de faculteit Industrial Design. De beveiliging heeft extra gesurveilleerd, maar dat kon niet voorkomen dat de laptop van een student
Industrial Design is gestolen. (BS)

Eén ding hoefde prof.dr. Hans
de Wit, juryvoorzitter van de
KIVI NIRIA Speurwerkprijs
2010, niet uit te leggen: dat het
baanbrekende werk van
winnaar prof.dr.ir. René
Janssen aan plastic zonnecellen maatschappelijk relevant is. Janssen, die de prijs
formeel kreeg voor ‘speurwerk
op het gebied van materialen
voor duurzame energie’, werd
door de voorzitter wereldwijd
beeldbepalend genoemd, met
name doordat Janssen met zijn
groep alle relevante aspecten
van dit onderzoek bestrijkt. En
dat is uniek.
TU/e-hoogleraar Janssen mocht
na ontvangst van de gouden
penning het symposium afsluiten dat ter ere van de uitreiking
werd gehouden in De Zwarte
Doos. Hij schetste bekwaam de
omvang van het probleem: de
gemiddelde wereldburger verbruikt net zoveel energie als twee
continu draaiende wasmachines.

Foto: Photodette

Wil je die energie direct uit de zon
halen, dan moet je zo’n vijfhonderd vierkante meter zonnecel
per seconde produceren om daarmee een oppervlak ter grootte van
Spanje te bekleden. Dat lijkt
alleen haalbaar met de productiemethodes voor plastic zonnecellen. De relatief lage rendementen van plastic cellen

-vergeleken met siliciumcellenzijn daarom onvoldoende reden
om plastics links te laten liggen,
aldus Janssen. En daarbij weet hij
zich gesterkt door de gedachte
dat plastic cellen met een rendement van 8 procent de natuur
-in de vorm van fotosynthese- al
ruimschoots
voorbij
zijn
gestreefd. (TJ)/

.

Uitreiking certificaten klinisch fysicus en Qualified Medical Engineer

TU/e-professionals helpen dokters bij kiezen
behandelmethodes kankerpatiënten
De School of Medical Physics
and Engineering Eindhoven
gaat voortaan jaarlijks haar
certificaten uitreiken en niet
meer eens per twee jaar.
Afgelopen vrijdag werd gevierd
dat vier klifio’s (klinisch
fysicus in opleiding) en drie
Qualified Medical Engineers
hun opleiding succesvol
hebben afgerond. Daarnaast
werden certificaten aan elf
stralingsdeskundigen uitgereikt.
Voorafgaand aan de ceremonie

gaf klinisch fysicus dr.ir. Andre
Dekker een lezing over het
belang van het vak. De boodschap
was: “Als we elke kankerpatiënt
anders moeten behandelen,
maar dokters niet kunnen
bepalen welke behandeling het
beste is, dan kunnen deze professionals helpen.”
Job Gutteling ontving zijn getuigschrift
Qualified
Medical
Physicist. Hij noemt de viering
een geslaagde middag. “Het was
een mooi moment om mijn
familie te laten zien waar ik al die
jaren mee bezig ben geweest.

Mijn begeleider vertelde hen dat
ik hart voor de zaak heb en zei dat
ik goede dingen heb gedaan voor
het Maxima Medisch Centrum in
Veldhoven.” Vanaf 1 september
zal de verse klinisch fysicus op
27-jarige leeftijd leiding gaan
geven aan het team Medisch
Instrumentale Zaken in het
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in
Amsterdam.
SMPE/e is een TU/e-brede opleiding, de faculteit Technische
Natuurkunde is penvoerder.
(NS)/

.
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Opinie TU/e
Vox Academici
Prof.dr. Johan Schot, hoogleraar geschiedenis van de techniek

“Concurrentie leidt niet altijd
tot een beter eindproduct”
De Federal Trade Commission onderzoekt
of Apple zich schuldig maakt aan concurrentievervalsing. Het bedrijf staat geen
advertenties van concurrenten toe op
iPhone en weert bepaalde software,
zoals Flash. Eerder kwam Microsoft om
vergelijkbare redenen in de problemen.
Spelen de bedrijven een nieuw spel van
uitsluiting, of kent de strategie een
lange geschiedenis?
“Het dilemma tussen vrije markt en
afscherming tegen concurrentie is heel
oud”, zegt prof.dr. Johan Schot, hoogleraar Geschiedenis van de Techniek.
“In de geschiedenis is dat dilemma op
verschillende manieren opgelost. Soms
was er meer acceptatie van kartelvorming
door monopolisten, nu is dat juist minder.
Bedrijven als Apple en Microsoft spelen
een oud spel. Het gebruik van een platform
om concurrentie te weren is slechts één
van de mogelijkheden. Geheimhouding
en patenten zijn andere uitsluitingvormen.
De overheid faciliteert die strategieën ten
dele, omdat zij er belang bij heeft.
Mensen willen namelijk alleen innoveren
als ze hun investeringskosten kunnen
terugverdienen. Vandaar de patentwetgeving. Anderzijds wil de overheid
concurrentie stimuleren. Ze moet dus
altijd schipperen.

In de jaren dertig werd concurrentie veel
minder gewaardeerd dan nu. De economie
ging door een diepe crisis. De overheid zag
bescherming van bedrijven als een manier
om eruit te komen. Men had bovendien het
idee dat concurrentie leidt tot verspilling.
Door concurrentie ontstaan er immers
heel veel verschillende producten.
Wanneer één monopolist een standaard
oplegt, heb je daar minder last van. Het
nadeel is dat de monopolist de prijs bepaalt
en geen tegenkracht ondervindt.
Als je drempels opwerpt voor nieuwe
bedrijven, kan dat op de lange termijn de
dynamiek van de markt verstoren. Voor
de consument is die dynamiek het beste.
Het nadeel kan zijn dat publieke waarden
in het gedrang komen. Als je alleen kijkt
naar kosten en naar kortetermijnbelangen, kom je niet altijd tot een optimale
oplossing.
Tegenwoordig geloven we heel erg in de
discipline van de markt, dus we proberen
monopolies te voorkomen. Er zijn wel
discussies of we niet te ver doorgeslagen
zijn in die concurrentie en dat vrijemarktdenken. Bijvoorbeeld als het gaat
om de energievoorziening en het spoor.
Leidt concurrentie op het spoor tot een
beter eindproduct?
Er zijn natuurlijke monopolies, waarbij je
heel veel kosten moet maken voordat je

De TU/e in 2020
Waar moet de TU/e in 2020 staan in de regio, nationaal en internationaal?
Wekelijks geeft iemand van binnen of buiten de universiteit op deze vraag
zijn of haar visie.

Kennisvalorisatie is de afgelopen
jaren een soort toverwoord
geworden. Door verschillende
partijen wordt er op verschillende manieren over gedacht. Voor
sommigen is het een manier
om geld te verdienen om daarmee budgettaire gaten te
dichten. Voor anderen gaat het
meer om economische ontwikkeling op basis van innovatie.
Binnen de TU/e ervaar ik de
meer reële benadering van kennisvalorisatie. Hier zien we het als een
geïntegreerd systeem van het overdragen,
aanwenden en toepassen van kennis. Het
gaat daarbij om structurele samenwerking
van onderzoekers met het bedrijfsleven in
multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.
Het Innovation Lab is verantwoordelijk
voor het faciliteren van het valorisatieproces en richt zich ook op technostarters
afkomstig van de universiteit en dan met
name uit de regio. In vergelijking met de
rest van Nederland zijn we daar extreem
succesvol in. Honderden bedrijfjes zijn in
Incubator 3+verband opgericht en er is in
samenwerking met de regio een uniek ecosysteem ontwikkeld voor de ondersteuning
van dergelijke starters.
De komende jaren gaat het Innovation Lab
zich nog nadrukkelijker richten op de
kennis die aanwezig is binnen de TU/e.
Het is mijn overtuiging dat economische
ontwikkeling moet komen van robuuste
technologie, gebaseerd op gestructureerde
en wetenschappelijke onderzoekslijnen.
Fundamenteel onderzoek doorontwikkeld
naar toegepaste wetenschap vormt de basis

van kennisvalorisatie. Het
biedt de TU/e de mogelijkheid haar kennis te benutten en daarmee extra budgettaire ruimte te creëren.
Binnen de faculteiten
bestaat een ‘schat’ aan
expertise, kennis en knowhow, zo heb ik inmiddels
mogen ervaren. Unieke
kennis die uitermate
geschikt is voor bestaande
of nieuw op te zetten
bedrijven. Samenwerking met het bedrijfsleven gaat in eerste instantie nieuw
onderzoeksgeld opleveren. De toepassing
en marktintroductie zal met name via onze
‘eigen’ bedrijven moeten zorgen voor extra
economische waarde voor de TU/e.
Wat hebben we nodig voor zo’n systeem?
Allereerst natuurlijk goed onderzoek en
wetenschappelijke opinieleiders binnen de
TU/e. Daarnaast een structuur die op
professionele wijze het valorisatieproces
ondersteunt en faciliteert.
Het onderzoek aan de TU/e staat over het
algemeen goed aangeschreven. We doen
het goed voor wat betreft contractonderzoek en scoren heel hoog op extramuraal
gefinancierd onderzoek. Het College van
Bestuur ondersteunt op diverse manieren
de infrastructuur voor kennisvalorisatie.
En het Innovation Lab staat in de top-3 van
Nederlandse Technology Transfer Offices.
Kortom, aan de belangrijkste eisen is voldaan. De komende jaren gaan we oogsten!
Steef Blok, algemeen directeur
Innovation Lab TU/e

de investering
terugverdient.
Een monopolist
kan die kosten
op zich nemen,
terwijl de
overheid de
monopolist
moet controleren op de prijs.
De vrije markt
kan ook negatieve effecten
hebben, bijvoorbeeld voor
het milieu. Zo
wilde minister
Cramer van
Milieu autofabrikanten hogere
eisen opleggen
wat betreft de
uitlaatgassen.
Uiteindelijk
werd dat
verboden door
Prof.dr. Johan Schot. Foto: Bart van Overbeeke
Brussel, omdat
sommige fabrikanten daarvan
je per geval bekijken. Ik denk dat er ook
nadeel zouden ondervinden.
een belang bij het milieu ligt.”/
Je kunt niet bij voorbaat zeggen dat
Tekst: Enith Vlooswijk
concurrentie beter werkt, dat moet

.

Het is opvallend dat in de rubriek ‘De TU/e
in 2020’ de verstandigste taal gesproken
wordt door de werkvloer: studenten en
universitair docenten. Hoe verder van de
vloer hoe hoger de toon: verdubbelen,
kwadrateren, machtsverheffen!
Waar willen we over tien jaar zijn? Met
beide benen op de grond, lijkt me. We
doen gewoon onderwijs en onderzoek in
Eindhoven en omgeving en richten geen
dependances op in China, Singapore of
Witwatersrand, en we snoeien in de tien tallen formele relaties met andere univer siteiten, veraf of dichtbij. Relaties tussen
wetenschappers van andere instellingen
zijn nuttig, maar ze worden gelegd door
mensen, niet door PR-bureaus. Ikzelf -de
maat van al mijn dingen- werkte samen
met collega’s in België, Frankrijk,
Zweden, Denemarken, de VS, Canada,
Australië en Japan zonder dat daar een
bureau ‘Externe Betrekkingen’ aan te pas
kwam.
We spannen straks al onze paarden uit en
spannen ze opnieuw in, maar nu vóór de
wagen. We geven op een enkele uitzonde ring na onderwijs in het Nederlands, en
we eisen van onze docenten geen certi ficaat gebroken Engels, maar van onze
studenten een certificaat gebroken
Nederlands. De Denen, Zweden, Fransen,
Italianen en Duitsers geven op hun univer siteiten les in hun landstaal. Niemand
schijnt zich hier te realiseren dat onder wijs aanzienlijk verschraalt als het in een
vreemde taal wordt gegeven. Je kunt in
een buitenlandse taal de meeste dingen
maar op één manier zeggen en sommige
helemaal niet. Nederlanders denken dat
ze goed ‘hun talen’ spreken, maar er zijn
meer Duitsers die behoorlijk Nederlands

spreken dan ondersom. De beheersing
van de eigen taal is dikwijls al gebrekkig;
in officiële stukken van het TU/e-bestuur
staan soms rare taalfouten. Daar komt,
speciaal voor het onderwijs, bij dat het
veel makkelijker is om een taal passief,
luisterend, te gebruiken dan actief,
sprekend.
Dit betekent dat we niet de deur open
zetten voor honderden buitenlandse
studenten, soms van heel bedenkelijke
kwaliteit, maar dat we wel begaafde
studenten verwelkomen die van een van
onze beroemde specialisten iets willen
leren. Er is geen ‘safety in numbers’,
wel ‘safety in quality’.
We vervangen een overschot aan
managers door gast-toponderzoekers,
zoals Eurandom dat wel deed, en
misschien nog doet.
Als we ons verstand terugvinden,
zijn we er in 2020 weer
bovenop op de grond.
Fred Steutel

Effe zeuren
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Academische Jaarprijzen uitgereikt

Perspectiefprijs voor ir. Jos Reijnders

En ik vind...

Ir. Jos Reijnders van de opleiding Werktuigbouwkunde
heeft donderdag 10 juni tijdens
de uitreiking van de Academische Jaarprijzen, de Perspectiefprijs gekregen van de TU/e.
De onderzoeker ontving een
onderscheiding en geldbedrag
van vijfduizend euro voor zijn
ontwerp van een poreuze
brandstofinjector die de roetuitstoot van dieselmotoren
flink vermindert.
Er waren verder Academische
Jaarprijzen voor het beste onderzoek dat in 2009 is uitgevoerd
door afstudeerders, ontwerpers
en promovendi van de universiteit. De jury heeft drie prijswinnaars gekozen uit 23 genomineerden. De winnaars zijn
ir. Timo Overboom (beste ingenieur), ir. Francisco Zaragoza
Martin (beste ontwerper) en dr.ir.
Danny Holten (beste doctor).
Van de drie projecten die waren
genomineerd, biedt het project
van Reijnders volgens de jury het
meeste toekomstperspectief voor
mens en maatschappij.
De poreuze brandstofinjector die
Reijnders ontwikkelde telt zo’n
duizend gaatjes waardoor een optimale menging van brandstof en
zuurstof in een cilinder ontstaat.
Het gevolg is een veel betere verbranding zodat er minder roetdeeltjes ontstaan. De toepassing
maakt dure roetfilters voor dieselmotoren overbodig. Reijnders
werkt aan de TU/e verder aan dit
project
voor
ProgressionIndustry, een jonge starter van de
TU/e. Er is veel belangstelling bij
de industrie voor dit ontwerp.
“We hopen dat hiermee binnen

Reijnders bij de bekendmaking van de Perspectiefprijs. Foto: Bart van Overbeeke

vijf jaar het milieuprobleem van
roetuitstoot door dieselmotoren
opgelost wordt”, aldus Reijnders.

Afstudeerprijs

De afstudeerprijs van 2.500 euro
gaat naar ir. Timo Overboom van
de faculteit Electrical Engineering. Overboom ontwikkelde een
roterend systeem voor robots in
productielijnen. Het gaat hier om
een module met een roterende en
lineaire beweging (‘twee vrijheidsgraden’) voor het plaatsen
van elektronische onderdelen op
printplaten. Ook heeft hij met
een prototype hiervan experimenten uitgevoerd. Overboom is
nu bij dezelfde faculteit aan de
TU/e bezig met zijn promotieonderzoek op het gebied van
elektromagnetische ophanging
voor zogeheten plafondrobots.
De prijs voor het beste ontwerpproject (vijfduizend euro) gaat
naar ir. Francisco Zaragoza

Martin PDEng. Hij ontwierp een
membraanreactor voor een elektriciteitscentrale om de uitstoot
van kooldioxide te reduceren. De
winnaar van de ontwerpprijs verrichtte zijn onderzoek in samenwerking met Energieonderzoek
Centrum Nederland (ECN)
binnen de ontwerpersopleiding
Process and Product Design.

Promotieprijs

De promotieprijs van vijfduizend
euro is gewonnen door dr.ir.
Danny
Holten
(faculteit
Wiskunde & Informatica) voor
zijn proefschrift ‘Visualization of
graphs and trees for software
analysis’. Doel van dit onderzoek
is om mensen in staat te stellen
de aanzienlijke hoeveelheden informatie te begrijpen die relevant
zijn voor het begrijpen van programmatuur. Dat gebeurt door
gebruik te maken van visuele
representaties. (CvK/FvO)/

.

TU/e-onderzoekers tevreden over
registratie terugkeer ruimtesonde
Onderzoekers van het TU/ewiskundelab LIME (Laboratory
for Industrial Mathematics
Eindhoven) hebben een goede
eerste indruk van hun beelden
van de terugkeer van
Hayabusa. Deze Japanse ruimtesonde keerde zondag 13 juni,
na een reis van zeven jaar,
boven de woestijn in Australië
terug in de dampkring.
Opdracht van Hayabusa was om
stofdeeltjes te verzamelen van de
asteroïde Itokawa, om wetenschappers zo een beter inzicht te
geven in het ontstaan en de
samenstelling van ons zonnestelsel. Of dit ook gelukt is, is
overigens nog de vraag. De
capsule -voorzien van een
speciaal hitteschild om de terugkeer heelhuids te doorstaan- met
het gehoopte monster is na de
missie geborgen en moet nog
nader worden onderzocht.
TU/e-onderzoekers dr.ir. Bart
Janssen en dr. Christina
Giannopapa stapten afgelopen
weekend, samen met andere
onderzoekers van over de hele
wereld, aan boord van een
Douglas DC-8 om de rentree van
het ruimtevaartuig met speciale
‘high frame rate’-camera’s in
beeld te brengen. Volgens
Janssen was duidelijk te zien hoe
de capsule zich op een bepaald

Bij mij rijst steeds meer de vraag
hoeveel waarde de TU/e daadwerkelijk
hecht aan de inbreng van studenten bij
de totstandkoming van de Strategie
TU/e 2020. De bijeenkomst met studenten om de houtskoolschets te
bespreken was gepland in de tentamenperiode, maar gelukkig -of moet ik
zeggen helaas- kwam er een paar
dagen daarna een mail dat ‘in verband
met tentamens de dialoogbijeenkomst
is verzet naar donderdag 17 juni’. Als je
aan een willekeurige vereniging vraagt
in welke week je beslist géén activiteiten moet plannen, tenzij je natuurlijk wilt dat er niemand komt, dan zul
je horen dat dat de week voor de tentamens is. Het was dan ook geen verrassing dat ik afgelopen dinsdag een
mail kreeg dat de bijeenkomst wegens
het ‘geringe aantal aanmeldingen’
geen doorgang zou vinden. Studenten
mochten dan aanschuiven bij de
discussie met het personeel die, jawel
hoor, in de tentamenperiode is.
In een Nieuwsbrief strategie TU/e
2020 is aangegeven dat er ‘De afgelopen maanden een schat aan informatie
verzameld is’. Voor zover ik heb
kunnen merken, is er niet met studenten gesproken en vraag ik mij af in
hoeverre studenten hun mening
hebben kunnen geven over waar zij de

TU/e in 2020 zien. Nu ligt er
een houtskoolschets waarvan,
om Carlijn Bouten te citeren, “alleen
nog wat gegumd en gekrast kan
worden, maar de lijnen al vet op papier
staan”. De lijnen zijn waarschijnlijk
niet van houtskool maar van OostIndische inkt. Het jammerlijke aan
deze situatie is dat studenten geen
input hebben kunnen geven, maar
straks wel te maken krijgen met de
gevolgen van de uitwerking van deze
strategie.
Dat het ook anders kan, bewijst de
Universiteit Maastricht (UM). Daar is
een bijeenkomst geweest voor studenten en medewerkers om samen te
verkennen welke richting de UM op
zou moeten. Deze bijeenkomst is niet
gehouden in de tentamenperiode of de
week daarvoor, en was ruim van tevoren aangekondigd. Zo kon op voorhand input gegeven worden en hoefde
men niet achteraf commentaar te leveren op een stuk dat nagenoeg vastligt.
Kortom, een gemiste kans voor de
TU/e om input van studenten te
krijgen voor de Strategie TU/e 2020.
Christopher Gits, student
Scheikundige Technologie en
voormalig lid van de universiteitsraad

BJ Max prijs TU/e-promovendus
Ir. Joost van Hoof, promovendus aan de TU/e, heeft deze
week voor zijn afstudeerwerk
de BJ Max Prijs 2010 gewonnen. Binnen het vakgebied
Installatietechnologie wordt
de prijs gezien als de belangrijkste onderscheiding die
jaarlijks door branchevereniging TVVL wordt uitgereikt. Het
gaat om een geldbedrag van
4.500 euro. De helft daarvan is
bedoeld voor verder onderzoek,
het resterend bedrag mag vrij
worden besteed.
Joost van Hoof, die in Eindhoven
Bouwkunde studeerde, is al
enkele jaren intensief bezig met
promotieonderzoek over de
installatietechniek ten dienste
van ouderen- en verpleeghuiszorg. Hij richt zijn aandacht

op de speciale behoeften van
mensen met dementie en kijkt
daarbij naar binnenmilieu,
gebouwsystemen en installaties.
Van Hoof geeft veelvuldig
lezingen en schrijft begrijpelijke
publicaties, nationaal en internationaal, en neemt actief deel aan
diverse commissies. Volgens het
juryrapport past Van Hoof
daarom uitstekend in het toekomstbeeld van de TVVL waarin
de mens centraal staat en de
techniek dienstbaar is.
Van Hoof is tegenwoordig als
onderzoeker verbonden aan het
Lectorat Vraaggestuurde Zorg
van lector dr. Helianthe Kort. Hij
is werkzaam binnen het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening van de Hogeschool
Utrecht. (FvO)/

.

Onderzoek IE&IS naar
verbeteringen in de zorg
Christina Giannopapa en Bart Janssen met links van hen missieleider Peter
Jenniskens aan boord van de Douglas DC-8.

moment afsplitste. De sonde zelf
brak door de immense hitte
waarmee de terugkeer gepaard
ging snel uiteen en verbrandde.
Volgens LIME-onderzoeker dr.ir.
Bas van der Linden hebben zijn
collega’s zeer bruikbare beelden
kunnen maken. Janssen was
volgens hem bewapend met een
speciale nachtzichtbril en kon de
sonde zo als één van de eersten
aan boord met de camera’s
‘vangen’. Terwijl in hoog tempo
beelden uit vier parallelle camera’s binnenstroomden, zorgde
Giannopapa ervoor dat de data-

opslag het de hele tijd volhield.
De eerste indruk van de beelden
is dat het LIME-team erg gedetailleerde
informatie
heeft
kunnen vangen, zegt Van der
Linden.
Als
Janssen
en
Giannopapa volgende week zijn
teruggekeerd uit de VS, gaan de
drie aan de slag met het bewerken
en analyseren van alle data.
(MvdV)/

.

Beelden van de terugkeer van Hayabusa
zijn onder meer te vinden op YouTube,
zoek op ‘Hayabusa re-entry’.

De TU/e gaat onderzoeken hoe
de arbeidsprestaties van personeel in de gezondheidszorg
kunnen worden verbeterd.
Prof.dr. Jan de Jonge, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie en leider van de
vakgroep Human Performance
Management (faculteit IE&IS),
krijgt hiervoor drieënhalve ton
uit het overheidsprogramma
ZonMW. De Jonge gaat samenwerken met Alysis Zorggroep
Arnhem en TNO Arbeid.
Medewerkers in de gezondheidszorg worden mentaal, emotioneel en fysiek zwaar belast. Dit
gaat ten koste van de gezondheid
van de medewerker, maar kan
ook invloed hebben op de
patiëntveiligheid. De Jonge zal
een door hem opgesteld model,

DISC (Demand-Induced Strain
Compensation), in een interventiestudie toepassen om de
negatieve gevolgen van zware
belasting zowel tijdens als na het
werk zo goed mogelijk te
beperken. Gedacht moet worden
aan het vergroten van de autonomie van de werknemers, het
inzetten van fysieke hulpmiddelen, maar ook emotionele
ondersteuning van collega’s en
fitnessprogramma’s.
Het project van De Jonge was een
van de 12 voorstellen die werden
gehonoreerd binnen het programma
Participatie
&
Gezondheid van ZonMW, de
Nederlandse organisatie voor
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Er waren 68 aanvragen ingediend. (TJ)/

.
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OMAR: over plastic en koelkast
Stroomgeleidende plastics vinden razendsnel toepassing
in displays en lichtgevende folies (op basis van zogeheten
OLED’s) en zonnecellen. Maar daarmee zijn de grenzen
van deze plastics, die in potentie snel, goedkoop en
milieuvriendelijk kunnen worden geproduceerd, nog niet
bereikt. Dr.ir. Wiebe Wagemans onderzocht in de groep
Physics of Nanostructures van prof.dr. Bert Koopmans
de effecten van magneetvelden op geleidende plastics.

Wiebe Wagemans bij de gloveboxopstelling. Foto: Bart van Overbeeke

Wiebe Wagemans (29) vertelt enthousiast
over zijn promotieonderzoek: “Zo rond
de tijd dat ik bij Koopmans afstudeerde,
werd duidelijk dat de weerstand voor
stroomgeleiding van deze plastics verandert als je ze blootstelt aan een magneetveld.” Een intrigerend fenomeen,
vindt hij. “De weerstand kan wel tot wel
tientallen procenten veranderen bij
magneetvelden kleiner dan een koelkastmagneet. En dat ook nog eens gewoon
bij kamertemperatuur. Van vrijwel alle
materialen verandert de elektrische
weerstand onder invloed van magneetvelden, maar dat is vaak
pas bij heel sterke magneetvelden of extreem
lage temperaturen.”
Dat dit magnetische
effect, OMAR gedoopt
(van ‘organic magnetoresistance’), optreedt
onder zulke milde
omstandigheden maakt
het volgens Wagemans
zeer bruikbaar voor
toepassing in magneetsensoren. Het effect lijkt
bovendien te bestaan bij
alle geleidende plastics.
“OMAR is zelfs gewoon
zichtbaar in de bestaande
OLED’s. Het lijkt erop
dat je magnetische
pennen kunt ontwikkelen waarmee je op
OLED’s kunt schrijven,
daarvoor hoef je de
OLED niet eens van een
extra laag te voorzien.”
Je hebt ook geen heel
bijzonder materiaal

nodig, zegt Wagemans. Vrijwel elk plastic
dat stroom geleidt, vertoont het OMAReffect. “Het maakt niet uit of je plastics
maakt uit lange polymeren, of dat je
organische materialen maakt uit kleine
moleculen. Alleen voor de sterkte van het
effect maakt het wat uit of je bij wijze van
spreken spaghetti of macaroni gebruikt.”
Magnetoresistance is een term die ook
bekend is uit de reguliere elektronica.
Zo werken afleeskoppen van moderne
harddisks op basis van giant magnetoresistance (GMR), dat de ontdekkers in
2007 nog de Nobelprijs opleverde.
Toch werkt OMAR heel anders dan
zijn tegenhanger in metalen. Dat hangt
samen met de manier waarop lading
wordt getransporteerd in plastics, zegt
Wagemans. “De elektronen zijn er
minder vrij dan in metalen. Ze hoppen
echt van een plek naar de volgende,
waarna ze weer een tijdje stilzitten.
Ze gaan 101 stappen naar voren en 100
terug. Daarbij bewegen ze zich als het
ware door een soort berglandschap, waar
ze over bergpaadjes moeten wandelen.
Hierdoor komen de elektronen elkaar
ook regelmatig tegen. Stel nu dat er een
elektron in een kuil is beland en een
ander elektron er langs wil, dan lukt
dat alleen als de twee elektronen tegengestelde spin hebben.”
Spin is een eigenschap van elektronen
die kan worden opgevat als een inwendig
magneetje dat ontstaat doordat het
elektron snel om zijn as ‘spint’. De
richting van deze elektronspin bepaalt
of het ‘vrije’ elektron het elektron in de
kuil gemakkelijk kan passeren. “Twee
elektronen die elkaar ontmoeten, hebben
in de helft van de gevallen tegengestelde
spin. Dan hebben ze geen last van elkaar.

De atmosfeer steeds beter in beeld
De aswolk boven de IJslandse vulkaan
volgen. De luchtkwaliteit bij Beijing
voor en tijdens de Olympische Spelen
onderzoeken. Allemaal mogelijk
dankzij OMI, het Ozone Monitoring
Instrument. Prof.dr. Pieternel Levelt,
deeltijdhoogleraar aan de TU/e,
leidt bij het KNMI het internationale
onderzoeksteam dat er de atmosfeer
mee bestudeert.
De maatschappelijke relevantie van het
bestuderen van de ozonlaag en de luchtkwaliteit is groter dan ooit. Het is precies
dit element dat maakt dat Pieternel Levelt
haar werk zo graag uitvoert. Ze realiseerde
zich na haar promotie bij natuurkunde
aan de Vrije Universiteit Amsterdam dat
ze iets wilde doen waar ‘iets meer mensen
op zitten te wachten’. Al snel ondervond
ze dat haar hart bij metingen in de atmosfeer ligt. Aan de TU/e werkt ze sinds 2007
bij de groep Turbulence and Vortex
Dynamics, met specialisatie satellietwaarneming
van de
atmosfeer.
De langgekoesterde
wens van
wetenschappers
om in een
etmaal de hele atmosfeer te kunnen
bestuderen, ging in 2004 in vervulling
met de lancering van OMI - het instrument waarmee wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de ozonlaag,
luchtkwaliteit en het klimaat.
Het instrument van Nederlands/Finse
makelij bevindt zich aan boord van de

satelliet EOS-Aura van de Amerikaanse
ruimtevaartorganisatie NASA. Levelt en
het team van zo’n zeventig Amerikaanse
en Europese wetenschappers waaraan
ze als principal investigator leiding geeft,
stellen onderzoeksvragen op en
verzamelen en analyseren de data.
Enthousiast vertelt Levelt over de mogelijkheden. “Je kunt de hele atmosfeer
in één dag in kaart brengen door de
tweedimensionale detector. Voor de
komst van OMI werd er drie tot zes
dagen ‘gescand’. OMI maakt dagelijks
veertien banen rond de aarde.”
Met een getekend zonnetje, de aarde,
een satelliet en pijlen illustreert Levelt
op een velletje papier hoe OMI werkt.
Het instrument meet het zonlicht, dat
in de atmosfeer verstrooid of geabsorbeerd is. Het heeft een bereik van een
golflengte van 270 tot 500 nanometer
en het meetveld beslaat twintig bij
twintig kilometer. Zo kan nauwkeurig
worden gemeten in welke mate de lucht
is vervuild door
onder meer
stikstofdioxiden,
zwaveldioxiden
en fijn stof en
hoe dik de
ozonlaag is.
Deze laag
beschermt ons onder meer tegen de
ultraviolette straling van de zon. Ze pakt
er een diagram bij. “We weten op welke
golflengtes bepaalde gassen en stoffen
absorberen en verstrooien. De absorptie
en de verstrooiing kunnen we meten.
Zo is het bijvoorbeeld bij ozon zo dat,
simpel gezegd, hoe dieper de absorptie-

dip, hoe meer ozon er in de lucht zit.”
Om onmiddellijk toe te voegen dat je nog
met tig andere factoren rekening moet
houden om de exacte hoeveelheid ozon
te bepalen. Levelt hamert er bovendien
op dat een combinatie van satelliet- en
grondmeetinstrumenten noodzakelijk
is om tot een goed onderzoeksresultaat
te komen.
OMI heeft al vaak zijn dienst bewezen.
De toepassingen zijn legio. Zo is aangetoond dat de maatregelen die voor
de Olympische Spelen in Beijing zijn
getroffen wel degelijk effect hadden.
De hoeveelheid stikstofdioxide bleek
aanzienlijk verminderd. Onlangs kon

“Je kunt de hele
atmosfeer in één dag
in kaart brengen”

Pieternel Levelt. Foto: Bart van Overbeeke

de aswolk bij de IJslandse vulkaan goed
worden gedetecteerd. “We konden boven
de wolken de vulkaanstof meten en
volgen”, vertelt Levelt. Steeds beter is
ook te achterhalen wat de bron is van
een bepaalde stof in de atmosfeer.
Verbranding van biomassa kan bijvoorbeeld worden onderscheiden van
industriële verbranding.
Op de kamer van Levelt hangt een kaart
waarop te zien is waar ter wereld de
hoeveelheid stikstofdioxide het hoogst is.
Niet verwonderlijk zijn de oplichtende
plekken in de VS, Europa, China en grote
steden. Volgens Levelt kunnen we in
de toekomst echter juist de grootste

Cursor 17 juni 2010
Onderzoek /7

magneetjes
Zolang de spins echter in dezelfde richting
staan, zitten ze vast.” Gelukkig gaan de
spins draaien als ze worden blootgesteld
aan kleine lokale magneetvelden, opgewekt
door naburige waterstofatomen. Dan is
het een kwestie van wachten totdat de spins
een verschillende richting krijgen en het
vrije elektron kan doorstromen. En die
wachttijd bepaalt de elektrische weerstand
van het materiaal.
Wagemans: “Omdat de magneetvelden
van de omliggende waterstofatomen in
willekeurige richting wijzen, komen de
spins op een
gegeven moment
altijd in tegengestelde richting te
staan. Behalve
wanneer je een
sterker extern
magneetveld
aanlegt; dan
gaan alle elektronen daar op dezelfde
manier omheen draaien en verandert
de relatieve oriëntatie niet.” Met andere
woorden: met een extern magneetveld
blijven de elektronen in een impasse
zitten, met een grotere elektrische
weerstand als gevolg.
Wagemans stelde een eenvoudig model
op waarin slechts het elektron in de kuil
en de wachtende voorbijganger figureren.
“Heel simpel, maar het bevat alle essentiële ingrediënten.” Daarnaast bracht
hij veel tijd in het lab door, waar hij een
gloveboxopstelling -een luchtdichte
ruimte waar je van buitenaf met handschoenen bij kunt- bouwde voor de organische samples die hij maakte met hulp
van de groep van prof.dr.ir. René Janssen,
expert op organische zonnecellen en
andere geleidende plastics. “Die samples

zijn heel gevoelig voor water en zuurstof.
Daarom heb ik de experimenten in de
glovebox onder beschermende stikstofatmosfeer uitgevoerd.”
In de glovebox positioneerde Wagemans
de samples tussen twee forse elektromagneten, waarmee hij de sterkte en frequentie
van het magneetveld kon variëren. Hij
ontwikkelde een extra gevoelige techniek
om de invloed van de oriëntatie en frequentie van het externe magneetveld op
de weerstand van het sample te kunnen
meten. Hierdoor ontdekte Wagemans
dat de spins niet
alleen afhankelijk
zijn de magneetvelden uit de
omgeving, maar
dat de elektronspins
ook met elkaar
‘praten’, zoals hij
het noemt.
Wagemans onderzocht ook of je geleidende
plastics kunt gebruiken in GMR-sensoren.
“In principe werkt dit zelfs beter met
organisch materiaal dan met koper,
omdat de spin van de elektronen beter
behouden blijft in organische materialen.
Dat blijkt te kloppen, maar je hebt nog
wel last van de wisselwerking tussen de
elektronspins onderling.”
Toch concludeert Wagemans dat het zeker
mogelijk is om afleeskoppen en andere
magnetische elementen van organische
materialen te maken. “Je moet dat niet
zien als concurrentie voor de huidige
metalen GMR-systemen, maar het is
voor de organische elektronica wel een
belangrijke stap vooruit als je sensoren
en ook geheugenelementen van plastic
kunt maken.” (TJ)/

steden. Volgens Levelt kunnen we in
de toekomst echter juist de grootste
bron van deze vervuiling boven water
verwachten, voornamelijk omdat die
boven land zal afnemen. Zodra ze internationaal water bereiken en daarmee niet
aan regelgeving gehoor hoeven te geven,
schakelen sommige schepen volgens
haar namelijk over op een goedkopere
maar vervuilender type brandstof. Door
het vaststellen van de hoeveelheid ozon
en andere stoffen wordt ook nagegaan in
hoeverre er aan internationale afspraken
gehoor wordt
gegeven. Zo
toetsen Levelt
en haar team
of het Kyoto- en
Montrealprotocol
voor ozon het
juiste resultaat
oplevert.
Doordat het onderzoeksteam van Levelt
dertig jaar aan data heeft verzameld, is
er ook meer inzicht mogelijk in klimaatsverandering. In de wetenschap worden
gewoonlijk de gemiddelden over dertig
jaar genomen om van een klimaat te
spreken. Voor Levelt staat vast dat luchtvervuilende stoffen wel degelijk van
invloed zijn op het klimaat.
Omdat de levensduur van OMI er bijna
op zit en het nieuwe project Sentinel 4-5
pas op de rol staat voor 2020, is voor de
tussentijd TROPOMI in het leven geroepen.
Het grote voordeel van deze opvolger,
die eind 2014 in gebruik wordt genomen,
is dat er met veel kleinere grondpixels
dan bij OMI gemeten gaat worden,
kleiner dan tien bij tien kilometer.

Erg relevant, omdat wolken nog altijd
een grote storende factor zijn in atmosferische metingen. “Hoe kleiner de
ruimtelijke resolutie, hoe gemakkelijker
je tussen de wolken kunt kijken”, licht
Levelt toe. Naast de OMI-gassen worden
er ook methaan en koolmonoxide mee
gedetecteerd - gassen die respectievelijk
als een belangrijk broeikasgas en
luchtvervuiler bekendstaan. Een ander
belangrijk pluspunt is dat de hoogte en
dikte van de wolken exacter kan worden
gemeten, nodig voor correctie van
gedeeltelijk
bewolkte pixels.
Het KNMI werkt
in dit project op
wetenschappelijk gebied samen
met European
Space Agency
en SRON
Netherlands Institute for Space Research.
OMI en TROPOMI geven het bestuderen
van de ozonlaag een flinke boost, maar
gemakkelijk is het nog altijd niet. Niet
alleen door storende factoren als wolken.
Zo zit er een andere hoeveelheid ozon
in de troposfeer die veel lastiger is te
bepalen. De ozon kan daar wel eens wat
lager of hoger zitten, waardoor moeilijk
te bepalen is hoeveel vervuilende ozon
in de onderste kilometers zit. Pieternel
Levelt hoopt en verwacht met haar team
evenwel in de nabije toekomst een steeds
beter beeld te kunnen geven van stoffen
en gassen in de atmosfeer en vervuiling
exacter te lokaliseren. (JvG)/

Elektronen met
tegengestelde spins
hebben geen last
van elkaar

.

“We konden boven
de wolken de
vulkaanstof meten
en volgen”

.

Wat heeft een pan met water gemeen met de
zon? Heel veel, althans als de pan aan de
onderkant wordt verwarmd en aan de boven kant wordt afgekoeld, terwijl hij ook nog om
zijn eigen as draait. Het water aan de bovenen onderkant van de pan vertoont dan werve lingen die ook plaatsvinden in de buitenste
laag van de zon. Een verklaring voor het
verschijnsel bestond al, maar een goede
onderbouwing ontbrak nog. Mede dankzij
het onderzoek van student Technische
Natuurkunde Jim Overkamp is die onder bouwing nu in de maak.
Als een pan met water aan de onderkant
wordt verwarmd, stijgt het warme water op.
Als het water bij de bovenste koude plaat
weer afkoelt, zakt het terug naar beneden.
Dit verschijnsel heet thermische convectie en
is al sinds het jaar 1900 bekend. Maar draait
de pan ook nog om zijn eigen as, dan verloopt
het warmtetransport tussen de onder- en de
bovenkant van de pan veel sneller. De ver klaring hiervoor is al veertig jaar oud: een
laag water bij de onderkant van de pan gaat
met de onderwand meedraaien, en vanuit
die laag schieten op een gegeven moment
wervelingen omhoog. Die wervelingen doen
het warmtetransport met tien tot twintig
procent toenemen. Prima theorie, maar
stevige bewijzen waren er tot nu toe niet.
“Dat heeft deels te maken met de computer simulaties die berekenen wat er met de
vloeistof in de pan gebeurt”, zegt Overkamp.
“Daarbij moeten zware differentiaalvergelij -

kingen worden opgelost. Nu pas zijn com puters daarvoor snel genoeg.”
Overkamp doet zelf geen simulaties, maar
experimenten om de warmteoverdracht en
de temperatuur aan de buitenwand van de
pan te meten. Daarvoor zijn zestien tempera tuursensoren rondom de pan bevestigd.
Hij meet de temperatuur bij verschillende
rotatiesnelheden, verschillende afmetingen
van de pan en verschillende temperatuur verschillen tussen de boven- en onderplaat.
Daarbij stuitten hij en zijn begeleider onlangs
op een belangrijke ontdekking.
“Bij een minder hoge pan blijkt dat de
wervels het warmtetransport al overnemen
bij een lagere rotatiesnelheid”, vertelt hij.
“Dat wisten we van tevoren niet, dus dat
was best verrassend.”
Dergelijke inzichten hebben brede implica ties. De buitenste laag van de zon, die ook
ronddraait, is vergelijkbaar met de pan met
water. In de aardatmosfeer en in oceanen
spelen zich ook vergelijkbare processen af,
die we hiermee wat beter zouden kunnen
begrijpen. Over technologische toepassingen
van het onderzoek kan Overkamp vooralsnog
enkel gissen. “Onze inzichten zouden
bruikbaar kunnen zijn om industriële mixers
efficiënter te maken. Daarvoor moeten we
wel nog meer te weten komen over de
achterliggende mechanismes.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Bart van Overbeeke

Onderzoek in het kort
Autisme door foute kopie DNA
Aan autisme en verwante aandoeningen liggen waarschijnlijk kopieerfouten in het DNA ten
grondslag. Dat blijkt uit een publicatie, vorige week, van het internationale ‘Autism genome
project’ in Nature. Eerste auteur van het artikel is Dalila Pinto, een onderzoekster die enkele
jaren geleden in Utrecht promoveerde en sindsdien met een Rubiconsubsidie van NWO in
Canada onderzoek doet naar de erfelijke oorzaken van autisme. Bij een studie van het DNA
van bijna duizend autismepatiënten kwam een hele nieuwe set van verkeerd gekopieerde
genen aan het licht. Verschillende van de ‘foute’ genen blijken onderling met elkaar samen
te werken in bepaalde processen, bijvoorbeeld in de hersenen. Een flink deel van de deze
genen worden er ook van verdacht verstandelijke handicaps te veroorzaken. De onderzoekers
denken aan de hand van een aantal van de nieuw gevonden genen al op jonge leeftijd een
diagnose te kunnen stellen, en vinden in het onderzoek aanknopingspunten voor mogelijke
behandelmethodes. (TJ)

Polynesiërs eerder in Zuid-Amerika dan Europeanen
Het wordt steeds duidelijker dat de Spaanse en Portugese ontdekkingsreizigers niet als
eersten de oversteek over de oceaan naar Zuid-Amerika maakten. Dat valt te lezen op de
website van het tijdschrift Science. Wat voor kort nog voor onmogelijk werd geacht, lijkt
door DNA-analyse van aardappelen, kippen en mensen langzamerhand vast komen te staan:
Polynesische avonturiers hebben al voor 1200 na Christus de enorme leegte van de Stille
Oceaan tussen de Paaseilanden en de Zuid-Amerikaanse westkust overbrugd, een afstand
van maar liefst 3.700 kilometer. Dat blijkt onder meer uit de vondst van schedels met een
onmiskenbare Polynesische signatuur, aangetroffen op het eiland Mocha, voor de kust
van Chili. Uit DNA-onderzoek blijkt ook dat de huidige Polynesische zoete aardappelen
zeer waarschijnlijk direct vanuit Zuid-Amerika naar Polynesië zijn gekomen, al honderden
jaren voordat ze door zeevarende Europeanen over de wereld werden verspreid. Omgekeerd
zouden de Polynesiërs de kip naar Zuid-A merika hebben gebracht. (TJ)
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Collegelid mr. Jo van Ham

“Universiteiten gaan zich steeds
Strategieschets/Han Konings
Illustratie/Jeannette Bos
Welke richting moet de TU/e inslaan op het gebied van onderzoek,
onderwijs en kennisvalorisatie? Hierover heeft de Regiegroep
Strategie TU/e 2020 een zogeheten houtskoolschets gepresenteerd. Nu is het de beurt aan de TU/e-gemeenschap om haar zegje
te doen over de TU/e in 2020 tijdens dialoogbijeenkomsten met
de Regiegroep. De meningen van studenten, medewerkers,
hoogleraren, diensthoofden en faculteitsbesturen worden
bekeken en gewogen en eventueel nog meegenomen in de
definitieve nota, die er begin september moet liggen.
Als voorzitter van de Regiegroep Strategie
TU/e 2020 heeft collegelid mr. Jo van
Ham de afgelopen acht maanden leiding
gegeven aan een reeks van bijeenkomsten
en brainstormsessies over de toekomst
van de TU/e. Eind mei werd de vrucht van
al die inspanningen gepresenteerd: een
zogeheten houtskoolschets, die aangeeft
welke richtingen de TU/e op het gebied van
onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie
zou kunnen inslaan. Van Ham is tevreden
over het resultaat en is benieuwd hoe het
stuk gaat vallen binnen de universitaire
gemeenschap. Daar zijn de dialoogbijeenkomsten voor
gepland.
Wat is precies het
nut om in 2010
een plan te maken
dat voor de
komende tien jaar
wil aangeven
welke koers de
TU/e moet varen?
Van Ham: “De urgentie daarvoor ligt in
het feit dat we als universiteit een aantal
maatschappelijke opdrachten hebben.
Dat begint met het opleiden van voldoende,
goed gekwalificeerde ingenieurs. Qua
aantallen doen we dat nu eigenlijk al
te weinig en om voor de toekomst dit
ecosysteem in stand te kunnen houden,
blijven goed opgeleide ingenieurs hard
nodig. In de schets die nu voorligt, spreken
we op dat vlak een duidelijke groeiambitie
uit: we willen in tien jaar tijd qua studenteninstroom met vijftig procent groeien. En
dat is echt een zeer ambitieus percentage
als je de demografische ontwikkelingen
in Limburg en Brabant daarbij in acht
neemt. In deze provincies zal het aantal
jongeren de komende jaren sterk afnemen.”
Verder kijkend naar het onderwijs ziet
Van Ham in de toekomst steeds meer
differentie ontstaan. “Dat is nu al een
duidelijk herkenbare trend en die zal
zich alleen nog maar sterker voortzetten.
Vandaar ook ons dringende pleidooi in

de houtskoolschets voor de oprichting
van een Engineering College en de start
van een brede Engelstalige bachelor
Engineering Science. Universiteiten
gaan zich steeds meer van elkaar onderscheiden en dit is één van de mogelijkheden om je instelling een duidelijk
eigen profiel te geven. Met zo’n opleiding,
die ook aantrekkelijk is voor buitenlandse
bachelorstudenten, zouden we over twee
jaar willen starten.”
Van Ham verwacht dat de financiën aan
de universiteiten de komende jaren nog
meer onder druk komen te staan. “Er zal
straks een nieuw
kabinet geformeerd worden
en het is maar
afwachten waar
dat kabinet in
gaat investeren
en waar men op
gaat bezuinigingen. De algemene verwachting is toch wel dat er vanuit
de eerste geldstroom steeds minder
middelen beschikbaar zullen komen.
Het gemiddelde bedrag dat we voor een
student ontvangen, vertoont de laatste
jaren al een dalende tendens. Bovendien
verwacht ik bezuinigingen op subsidies
voor onderzoek en valorisatie. De inkomsten uit de tweede- en derde geldstroom
zullen daardoor alleen maar in belang
toenemen.”
Door te gaan werken met vier faculteitsdoorsnijdende thema’s wordt verwacht
dat er samen met externe partijen R&Dconsortia en -programma’s te vormen
zijn die extra middelen gaan binnenbrengen, zo staat te lezen in de schets.
Van Ham: “Het zijn thema’s die goed
aansluiten bij de core business van
onze universiteit: sustainable energy,
industrial innovation en health. Een
vierde thema moet nog gekozen worden.
We houden daarbij de faculteiten intact,
want we gaan niet gaan reorganiseren om

De komende tien jaar
moet de campus
worden getransformeerd tot het TU/e
Science Park

het reorganiseren. Binnen de capaciteitsgroepen blijft het fundamentele en
ongebonden onderzoek gewoon overeind,
want ook een sterke eerste geldstroom
moet blijven bestaan.” Als lichtend
voorbeeld kijkt de TU/e op dit moment
onder meer naar de KTH Stockholm,
waar men volgens Van Ham al een heel
eind gevorderd is met deze manier van
werken: “Van de KTH kunnen we nog
veel leren”.
Van de overheid verwacht Van Ham meer
regie. “Ik zou willen dat de overheid hierbij
krachtdadiger optreedt, bijvoorbeeld door
het geven van prioriteit aan de sleutelgebieden die het Innovatieplatform heeft
aangewezen. Je ziet dat in andere landen
forse keuzes worden gemaakt, die ook
gekoppeld zijn aan substantiële investeringen.”
Het hebben van een duidelijk herkenbaar
profiel wordt ook op Europees vlak steeds
belangrijker, stelt Van Ham.
“Kijk maar naar het succes dat we dit jaar
behaald hebben bij de KIC’s (Knowledge
and Innovation Community, red.) op het
gebied van energie en ict. Strategische
allianties met instellingen in het buitenland worden steeds belangrijker voor ons.
Dat zullen we nog verder gaan uitbreiden.
Die allianties zijn enerzijds van belang
voor het verhogen van de instroom en
anderzijds voor het binnenhalen van
gekwalificeerde onderzoekers.Dat op
dit moment al een aanzienlijk deel van
de studenten en onderzoekers van
buitenlandse komaf is, realiseert iedereen
zich niet altijd, zo meent Van Ham.
Naast alle plannen die geformuleerd
zijn in de houtskoolschets, gaat er de
komende tien jaar ook stevig gebouwd
worden en moet de campus worden
getransformeerd tot het TU/e Science
Park. Er moet permanente huisvesting
voor studenten komen, de technische
opleidingen van Fontys zouden hier een
plek moeten krijgen en het terrein gaat
open voor researchbedrijven. Ambitieuze
projecten met elk hun eigen tijdspad.
Zijn ze ook goed te combineren?
Van Ham:
“De tijdslijn
en de precieze
organisatie
moet natuurlijk nog nader
worden uitgewerkt. Maar er zijn ook al een aantal
lijnen ingezet. Zo start binnenkort de
bouw en renovatie van de W-hal en zo’n
jaar geleden is al gekeken naar het
bouwen van een Engineering College.”
Voor de financiering van alle plannen
denkt men een bedrag van zeshonderd à
zevenhonderd miljoen euro kwijt te zijn.
Deels brengt de TU/e dat zelf op, maar
voor een substantieel deel rekent de
universiteit op bijdragen van het Rijk,
de provincie, de gemeente en het
bedrijfsleven. Is dat laatste realistisch

gezien met het oog op de huidige economische situatie? Van Ham: “Met een goede
strategie moeten dat soort bedragen binnen
te halen zijn. Alle voorstellen die straks in
september in de definitieve strategienota
staan, zullen eerst moeten worden omgezet
in businessplannen. Maar we zijn al in
onderhandeling met de provincie voor
extra ondersteuning.
Zo hebben de
provincie en de
gemeente al
een bedrag
van vijf miljoen
toegezegd voor
de komst van
het FOM-instituut voor Plasmafysica.
En zo’n initiatief als het Engineering
College moet zich op een gegeven
moment zelfstandig financieren. In het
begin heb je daarbij wel geld nodig om
gebouwen neer te zetten. Maar de
studenten die aan deze opleiding
beginnen, kun je een hoger collegegeld
vragen. Het ministerie nodigt ons ook
heel nadrukkelijk uit om op dit gebied
met goede plannen te komen. Ook met
hen zijn we hierover in gesprek.”/

Groei studenteninstroom
met vijftig procent
is zeer ambitieus

CvB-lid mr. Jo van Ham.
Foto: Bart van Overbeeke

.
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over toekomst van de TU/e:

meer van elkaar onderscheiden”

Belangrijkste punten uit de houtskoolschets
• Engels is in 2020 de voertaal.
• Op onderzoeksgebied komen er vier faculteitsdoorsnijdende thema’s, met elk een eigen wetenschappelijk directeur.
Genoemd worden al sustainable energy, industrial innovation en health. Nog mogelijke keuze uit onder meer smart mobility,
human experience & well-being en intelligent lighting.
• Start van een brede, Engelstalige bachelor Engineering Science met op de campus een bijbehorend pand: Engineering College.
• Invoering van disciplinegebonden, c.q. thematische graduate programma’s, waarin de masteropleidingen, de ontwerpersopleidingen
en het onderwijsaanbod aan promovendi gebundeld zijn.
• Start van de TU/e Academy for Advanced Engineering Studies voor life long learning, gericht op hightech ondernemingen die hun beste
ingenieurs de mogelijkheid willen bieden zich qua kennis en opleiding te verbreden.
• Maatschappelijke thema’s en onderdelen uit mens- en geesteswetenschappen worden in alle opleidingen geïntegreerd.
• In 2020 moet één op de vijf hoogleraren en UHD’s een vrouw zijn.
• In 2020 moet bijna één op de drie hoogleraren en UHD’s van buitenlandse komaf zijn.
• In 2020 moeten er jaarlijks minimaal 950 bachelorstudenten afstuderen, waarvan 300 vrouw en 125 buitenlands.
• In 2020 moeten er jaarlijks minimaal 1.400 masterstudenten afstuderen, waarvan 400 vrouw en 350 buitenlands.
• Het aandeel excellente studenten dat deelneemt aan een honors-variant, moet in 2020 gegroeid zijn tot tien procent.
• Geschatte kosten Strategie TU/e 2 020, inclusief huisvestingsplan Campus 2020 (250 miljoen) en ontwikkeling TU/e Science Park (200 miljoen):
600 à 700 miljoen euro.
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Algemeen
Dienst Interne Zaken
Maaltijden Auditorium

Maandag: penne ‘Al Arabiata’; rundvleesreepjes
‘Santa cruz’, aardappelschijfjes, Mexico-mix;
kalkoenrollade in gevogeltesaus, kleine kriel met
peterselie, schorseneren.
Dinsdag: Thaise rundercurry, witte rijst; gehaktbal,
jus, gekookte aardappelen, spinazie; gepaneerde
schol, vissaus l’armoricain, pommes duchesse,
bloemkool-broccoli in saus.
Woensdag: tortelloni gratin ‘formaggio’, gebakken
kibbeling, remouladesaus, friet, rauwkost; runderbiefstuk, stroganoffsaus, halve kriel in de schil,
Italiën grill.
Donderdag: vegetarische rijstschotel ‘mediterraan’;
kip ‘Hawaï’, aardappelblokjes, broccoli; varkensvlees
‘Teri Yaki’, wilde rijst, China-mix.
Vrijdag: geen avondopenstelling.

Opening kantines in tentamentijd
Tijdens de tentamenperiode van 21 juni t/m 3 juli
zijn alle kantines beperkt open tot 14.00 uur, met
uitzondering van de kantine in het Auditorium.
Deze is tijdens de tentamenperiode geopend van
09.30 tot 14.00 en van 16.00 tot 19.30 uur.
De Coffee & More in het Auditorium is open
van 08.30 tot 16.00 uur, café De Zwarte Doos is
geopend van 08.30 tot 22.30 uur en de University
Club van 09.00 tot 21.00 uur.

CTT

Registration for all Dutch language
courses will take place via Studyweb
Registration for all Dutch language courses will
take place via Studyweb. Registration open date
is August 1st 2010.
Note: employees will still be required to submit
the administration form which has been signed
by their financial manager agreeing to their
participation and providing the centrecode to
which costs of the course can be charged.
A copy of this form can be found on the website.
Up to end of July please submit to CTT, De Hal 1.39.
From August onward please submit to CTT, HG 1.64.

CantaTU

Midzomerlunchconcert personeelskoor
CantaTU
Op maandag 21 juni verzorgt CantaTU om 12.45 uur
een concert in de Blauwe Zaal van het Auditorium.
Centraal in het programma staan composities van
Robert Schumann, de Duitse componist die deze
maand tweehonderd jaar geleden geboren werd.
Schumann kreeg pas op latere leeftijd interesse in
koormuziek, maar vond in het schrijven voor zangstemmen een bijzondere uitdaging en werd zo één
van de belangrijkste romantische componisten van
a capella koorwerken. Piano en koor vormen samen
de belangrijkste inspiratiebronnen van Schumann.
Verder worden liederen van Henry Purcell en
Henry Mancini (Moon River) ten gehore gebracht.
Pianist Han Haitjema begeleidt het koor. Hij zal
ook een paar Schumann-nummers op de vleugel
voordragen.
CantaTU is een koor van ongeveer 25 personen,
merendeels medewerkers van de TU/e. Repetities
zijn elke maandag in de middagpauze onder leiding
van Ruud Huijbregts.
Informatie over het lidmaatschap bij Jos Coenen
(p.j.e.m.coenen@tue.nl).

Midsummer Lunch Concert TU/e Choir
CantaTU
Monday June 21 CantaTU concerts in the Blue Hall
of the Auditorium at 12.45.
The program focuses on compositions of Robert
Schumann, the German composer who was born
in June 200 years ago.

Schumans intest in choir music increased later in
his life. Writing for singing voices inspired him,
eventually he became one of the most famous
romantic composers. Piano and choir are the
most important sources of inspiration for him.
Furthermore songs of Purcell and Mancini
(Moon River) will be performed.
Han Haitjema will accompany the choir on the
grand piano and will also perform a few Schumann
compositions.
CantaTU is a choir of about 25 persons, mainly
employees of TU/e. Rehearsals are every Monday
at lunch time professionally directed by Ruud
Huijbregts, For information about the memberschip
of the choir please contact Jos Coenen
(p.j.e.m.coenen@tue.nl).

Mensen
Promoties
Ir. M.L.P. Langelaan verdedigt op maandag 21 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 ‘The essence of biophysical cues in
skeletal muscle tissue engineering’. Langelaan
promoveert aan de faculteit Biomedische
Technologie. De promotoren zijn prof.dr.ir.
F.P.T. Baaijens en prof.dr. M.J. Post.
Y.B. Shrinivasan MSc verdedigt op maandag 21 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 ‘Supporting the Sensemaking Process
in Visual Analytics’. Shrinivasan promoveert aan
de faculteit Wiskunde & Informatica. De promotor
is prof.dr.ir. J.J. van Wijk.
Ir. C. Draijer verdedigt op dinsdag 22 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 ‘Collective frame of reference as driving force
in technology development processes The essential
tension between path dependent and path breaking
technology developments’. Draijer promoveert aan
de faculteit Industrial Engineering & Innovation
Sciences. De promotoren zijn prof.dr.ir. J.E. van
Aken en prof.dr.ir. M.C.D.P. Weggeman.
Ir. R.F.M.M. Hamelinck verdedigt op dinsdag 22
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 ‘Adaptive deformable mirror
based on electromagnetic actuators’. Hamelinck
promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde.
De promotor is prof.dr.ir. M. Steinbuch.
Drs. W.A.L. Tonino verdedigt op woensdag 23 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 ‘Fractional Flow Reserve to guide
Percutaneous Coronary Intervention in Multivessel
Coronary Artery Disease’. Tonino promoveert aan de
faculteit Biomedische Technologie. De promotoren
zijn prof.dr. N.H.J. Pijls en prof.dr. F. Zijlstra.
Dipl.-Ing. A.R. Hansmeier verdedigt op woensdag
23 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 ‘Ionic Liquids as Alternative
Solvents for Aromatics Extraction’. Hansmeier promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie.
De promotor is prof.dr.ir. A.B. de Haan.

Ir. A. van Schijndel verdedigt op donderdag 24 juni
zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Power Transformer Reliability
Modelling’. Van Schijndel promoveert aan de faculteit Electrical Engineering. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J.M. Wetzer prof.dr.ir. E.F. Steennis.
Drs. D.E.M. Mulders verdedigt op donderdag 24
juni zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in De Zwarte Doos. De titel van het proefschrift
luidt ‘Essays on the Nature of Dynamics of Higherorder Organizational Capabilities’. Mulders promoveert aan de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences. De promotoren zijn prof.dr.
A.G.L. Romme en prof.dr. E.P. Antonacopoulou.

The SOAP Project (Study of Open Access
Publishing), funded by the European Commission,
would like to announce the release of an online
survey to assess researchers' experiences with open
access publishing. This survey aims to inform the
most comprehensive analysis of attitudes to open
access publishing to date and is seeking views from
a wide a range of interested parties. It is primarily
aimed at active researchers in public and private
organizations, from all research fields in science
and the humanities and focuses on publication of
research articles in (open access) peer-reviewed
journals.
If you would like to contribute to shaping the
public discourse on open access, please visit
http://surveymonkey.com/soap_survey_d.
It should take 10-15 minutes to complete.

Afscheid Jan van der Wal

TNO

Na bijna veertig jaar werkzaam te zijn geweest aan
de TU/e, waarvan vijfentwintig jaar als universitair
hoofddocent bij de groep Stochastische Besliskunde
van de faculteit Wiskunde & Informatica, neemt
Jan van der Wal op woensdag 23 juni afscheid.
De receptie wordt gehouden in het PVOC vanaf
17.00 uur. Bij deze wordt iedereen van harte
uitgenodigd de afscheidsreceptie bij te wonen.

Studentenleven
Shift040

Shift040 zoekt een bestuur
Shift040.nl is een online platform voor studenten
van alle hoger-onderwijsinstellingen in Eindhoven:
Fontys Hogescholen, de Technische Universiteit
Eindhoven en de Design Academy Eindhoven.
Het doel van Shift040 is de Eindhovense student
te informeren over alles wat speelt en gebeurt rond
studenten in Eindhoven. Shift040 brengt daartoe
onder andere nieuwsartikelen, geschreven door een
studentenredactie van freelance journalisten, van
alle hoger-onderwijsinstellingen in Eindhoven,
die het nieuws opsporen en vastleggen ‘in beeld
en geschrift’.
Voor het jaar 2010-2011 zijn wij opzoek naar een
nieuw bestuur waarin onder andere een CEO,
acquisitiemanager, redactiemanager en webmanager
zitting hebben. Er is een basisvergoeding van 400
euro per maand en een prestatieafhankelijke bonus
van 350 euro per maand. Deze bedragen zijn
gebaseerd op een fulltime aanstelling.
Kijk op http://www.shift040.nl/ voor meer
informatie.

Diversen
Study of Open Access Publishing
Online enquête

Het door de Europese Commissie gefinancierde
SOAP-project (Study of Open Access Publishing)
kondigt een online enquête aan om de ervaringen
van onderzoekers met open access (OA) publiceren
te peilen. Doel van deze enquête is vorming van een
zo breed mogelijk beeld van hoe er wordt gedacht
over OA. De bedoeling is om de meningen van
een breed scala van betrokken partijen te peilen.
De enquête is bedoeld voor actieve onderzoekers
aan openbare en particuliere instellingen, en uit
alle takken van wetenschap, en richt zich op het
publiceren van onderzoeksartikelen in peer-reviewed
open access-tijdschriften.
Als u wilt deelnemen aan de vorming van het
publieke debat over open access, ga dan naar
http://surveymonkey.com/soap_survey_d.
Het invullen van de enquête neemt tien tot
vijftien minuten in beslag.

(Advertenties)

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008 web hosting
en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl

Online survey

Open House day: Get to know TNO!
Thursday June 24, TNO Business Unit
Automotive, Helmond
TNO’s Business Unit Automotive organizes, in
cooperation with TMC, an Open House day which
will be all about career opportunities for young
professionals at TNO Automotive and/or TMC.
A unique opportunity to get to know TNO even
better and to experience that TNO is innovation for
life. During this event you will be informed about
the departments Powertrains and Integrated Safety,
the current and future projects and TNO’s international activities. We will also give information about
TNO’s Talent Development Program and you’ll have
the chance for a personal interview with TNO- and
TMC-employees.
For more information and registration (before June
20, 2010), go to the website:
www.tno.nl/get2knowautomotive

LSVb

Medewerkers gezocht
Wil jij wat betekenen voor studerend Nederland?
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zoekt
nieuwe medewerkers & stagiaires. Kijk snel op
www.LSVb.nl!

Vacatures
PostDoc position Ambulatory real-time detection of
major epileptic seizures faculteit EE V36.1160 1,0
3 years Schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten.
PhD ‘Impacts of climate change on the indoor
environment and energy consumption’ faculteit
Bouwkunde V38.1161 1,0 4 years Schaal 27 CAO
Nederlandse Universiteiten Promovendus
PhD student ‘Systems Biology of Intracellular
Signalling Networks’ faculteit BMT V50.1165 1,0 4
years Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteiten
Promovendus.
PhD ‘Climate change adaptation measures: adaptive
buildings and occupants’ faculteit Bouwkunde
V38.1162 1,0 4 years Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.
Research Analist faculteit BMT V50.1163 1,0
Schaal 6 CAO Nederlandse Universiteiten.
PhD Student (Work & Organizational Psychology)
‘The DISCovery project’ faculteit IE&IS V39.1164 1,0
4 jaar Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteiten
Promovendus.

Voor meer informatie ga naar: http://jobs.tue.nl.
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Presentation Doctoral Awards at TU/e

?????
Seldom were elections for the Parliament as full of
suspense as in 2010. It seems that the Netherlands
is divided. Although the gains for right-wing
parties are the most conspicuous, left-wing parties
also scored well. The center-right VVD and centerleft PvdA ended at respectively 31 and 30 seats. A
huge gain was seen for the right-wing PVV led by
Geert Wilders: it went from 9 to 24 seats. The CDA,
the party led by premier Balkenende, suffered a
loss of almost fifty percent to end up with 21 seats.
What next?

On Thursday 10th June ir. Jos
Reijnders from the Mechanical
Engineering Department was
presented with the Perspective
Award by TU/e during the
presentation of the Doctoral
Awards. The researcher
received a decoration and an
amount of EUR 5000 for his
design of a porous fuel injector
that considerably reduces
the soot emissions of diesel
engines.

Other Doctoral Awards were presented for the best research
carried out in 2009 by graduating students, designers and
PhDs of the university. The jury From left to right: Jos Reijnders, Danny Holten, Francisco Zaragoza Martin, Tim0
selected three prize winners Overboom. Photo: Bart van Overbeeke
from 23 nominees. The winners
are ir. Timo Overboom (best winner of the Perspective Award. brane reactor for a power station
which reduces the emission of
engineer), ir. Francisco Zaragoza
carbon dioxide. The winner of the
Martin (best designer) and dr. ir. Graduation Award
The Graduation Award of EUR Design Award carried out his
Danny Holten (best doctor).
Of the three projects that were 2,500 is going to ir. Timo research in collaboration with
nominated the project of Overboom from the Electrical Energy Research Center NetherReijnders held the greatest Engineering Department. Over- lands (ECN) within the Process
perspective for mankind and boom developed a rotating system and Product Design program.
for robots in production lines.
society, according to the jury.
The porous fuel injector deve- This involves a module with a Dissertation Award
Photo: Gijs van Ouwerkerk
rotating as well as a linear The Dissertation Award of EUR
loped by Reijnders counts some
one thousand holes, which movement (‘two degrees of 5,000 has been won by dr. ir.
results in an optimum mix of fuel freedom’) for the placement of Danny Holten (Department of
&
Computer
and oxygen in a cylinder. This electronic components onto Mathematics
leads to much better combustion, printed circuit boards. He has Science) for his dissertation
reducing the number of soot also conducted experiments by entitled ‘Visualization of graphs
particles generated. The appli- means of a prototype. Overboom and trees for software analysis’.
cation will make expensive soot is now working on his doctoral The purpose of his research is to
filters for diesel engines super- research at the same TU/e enable people to grasp the huge
fluous. Reijnders is working Department in the area of elec- quantities of information that are
suspension
of relevant to understanding softfurther on this project at TU/e for tromagnetic
ware. This is done by means
Progression-Industry, a young so-called ceiling robots.
of
visual
representations.
start-up of TU/e. The industry
(CvK/FvO)/
has a keen interest in this design. Design Award
“We hope that this will solve the The award for the best design
environmental problem of soot project (EUR 5,000) is going to
emissions by diesel engines ir. Francisco Zaragoza Martin
within five years”, says the PDEng. He designed a mem-

I wonder how ...
The next step is the formation of a coalition. In
the Netherlands we know
a majority coalition,
which means that the
government parties jointly
have more than 75 seats in
Parliament. Given the results
of the election, the formation
of a coalition will be a very troublesome task. The biggest
parties have such major differences of opinion that they do
not wish to work together just
like that. Among the bottlenecks are the cutbacks and the
policy regarding ethnic minorities and immigration. The

PvdA, for one,
does not want to
be in one Cabinet
with the right-wing
PVV, while the differences with the VVD
program are also quite
substantial.
The Queen has appointed an informateur
(a politician who investigates on behalf of the
Crown whether a proposed
Cabinet formation will
succeed), who is investigating
the options available. As soon
as the best option is known, a
coalition agreement will be
drafted and the Ministerial
positions will be divided.
Expectations are that this may
in any case take two to three
months yet. (SK)

Do you also have a question about a social or cultural issue?
Contact us at engcursor@tue.nl.

.

ning?
e
p
p
a
h
s
’
t
a
h
W
s in canteen
e
h
tc
a
m
p
u
C
World Sports Center
can
Studenttary to last week’s What’s Happeneicnagn:tyeoeun of

Look Who’s Talking

h
Supplemen
ll matches in t
e
rld Cup footba
yed during th
a
l
p
h
c
t
a
m
also watch Wo
y
r
e
v
E
.
r
e
t
n
e
C
ports
the Student S
l be shown.
enter,
the Center wil
f
o
s
r
u
o
h
dent Sports C
g
n
i
open
y, canteen Stu
l
u
J
hours,
h
0
t
7
0
.
g
3
n
2
i
d
o
t
u
from 08.00
y
Up to and incl
a
d
i
r
F
u
r
h
t
y
s Monda
opening hour
ours.
09.00-17.00 h
m
o
r
f
y
Saturda

Cyriel Prinsen
Photo: Bart van Overbeeke

ke Mannen’:
k
a
M
n
e
n
e
m
adam park
‘Straffe M
in the makers from the Netherlands
rt
a
m
podiu
nning theater
k about

How big do you estimate
the chance of the grants being
abolished?
“It depends on the coalition. A
combination of VVD, PVV, CDA
and SGP would be an awkward
mix, for PVV and CDA are
against abolition, whilst VVD is
in favor. Still, a compromise will
be possible I guess. The CDA
will try to raise tuition fees. I
think that something will come
up in the end.”
Will today’s students notice
anything of this?
“I don’t think so. You can’t just
change arrangements like these
overnight.”

.

2010

After the elections of 9th June
an exciting phase is beginning:
the formation of the new
Cabinet (see also ‘I Wonder’).
Not until the definitive
coalition is known, will the
government program for the
coming years become clear.
One of the things that future
generations of students will
have to deal with is whether
the student grants will be
converted to loans. This
week’s speaker is Cyriel
Prinsen, a Master student of
Architecture. He is politically
active for GroenLinks at the
municipality of Eindhoven as
member of the committee
Space & Real Estate.

What would be the ideal
coalition for students?
“It depends what you advocate.
PVV, SP and CDA (parties in
favor of preserving student
grants, ed.) will be an impossible
combination. Besides, education will need to remain affordable. If a right-wing coalition
proves to be impossible, we shall
probably get option number two:
VVD, PvdA, D66 and GroenLinks. I do admit I am slightly
biased, but the best thing
students could have done was to
vote GroenLinks. GroenLinks
gives everybody grants, although
you do pay that back later via a
‘tax on higher education’. That
is, people who earn higher than
modal incomes. So you only pay
if you have benefited from your
study, and not if you haven’t. All
parties do wish to invest in education, for that matter.” (SK)/
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Eindhoven School of Education scoort
goed bij tussentijdse beoordeling
De evaluatiecommissie heeft ook haar
“Ik ben tevreden, behoorlijk tevreden.
Eindhoven School of Education/Gerard Verhoogt
zorgen geuit over het aantal studenten
Er is in drie jaar veel gebeurd en veel
Het resultaat van de tussentijdse beoordeling door een inter- in de verschillende disciplines van de
bereikt”, zegt prof.dr. Wim Jochems.
masteropleiding. Als groepen te klein
De hoogleraar onderwijsinnovatie begon
nationale commissie die de Eindhoven School of Education
worden, kan dat problemen geven voor
in 2006 als directeur van de Eindhoven
onlangs ontving, stemt prof.dr. Wim Jochems tevreden. Wat
vakdidactische onderdelen. De commissie
School of Education met één vaste medenoemt in dit geval specifiek Scheikunde.
werker. Nu is de ESoE ook internationaal
niet wil zeggen dat de directeur van het gemeenschappelijk
De commissie pleit voor een intensievere
gerespecteerd, gezien de lovende beoorinstituut van de TU/e en Fontys op zijn lauweren gaat rusten; samenwerking met andere partijen.
deling in de tussentijdse beoordeling,
In totaal studeren er nu zo’n honderd
de zogenoemde midterm review. Hoewel
er valt nog wel het een en ander te doen.
masterstudenten aan de ESoE, maar
dezelfde criteria en procedures zijn
vooral de instroom vanuit het hbo valt
gehanteerd, is er geen officiële visitatie
erg tegen. Hun aantal
gehouden. Bij de start van de
bedraagt nu nog geen
ESoE was afgesproken om
vijf procent van het
een midterm review te
totaal. De TU/e en
organiseren. De evaluatieFontys zijn hierover
commissie, onder leiding
al in gesprek.
van prof.dr. Friedrich Hesse
Een laatste punt van
van het Knowledge Media
zorg van de evaluatieResearch Centre in Duitsland,
commissie is de
had grote lof voor de doelregeling rond het leren
stelling en de bereikte resulop de werkplek, het
taten op het gebied van
pedagogische uitonderwijs, onderzoek en
gangspunt van de
innovatie. Deze drie gebieden
ESoE. Werkcontracten
zijn met elkaar geïntegreerd,
en dergelijke zijn goed
een visie die de commissie
geregeld, scholen
Hesse van harte ondersteunt.
maken een leeromDe commissie rapporteert
geving met ruimte
dat het curriculum coherent,
voor supervisie en
uitgebalanceerd en consistent
begeleiding. Vaak
is en vervolgt met: “Alles bij
vindt dit plaats in
elkaar heeft ESoE een hoog
academische opleiinnovatieve aanpak geformudingsscholen, waar
leerd. Al na twee jaar opereren
men gewend is om
alle secties succesvol en mag
beginnende docenten
van de ESoE verwacht worden
te begeleiden. Maar in
dat ze kan voldoen aan alle
de niet-academische
eisen uit dit rapport. De
scholen is dit minder
aanpak ten aanzien van het
het geval. Met name
science- en techniekonderstudenten van de eenwijs is niet alleen innovatief,
Prof.dr. Wim Jochems, directeur van de Eindhoven School of Education.
jarige opleiding vinden
het is zo opgezet dat zowel
Foto: Bart van Overbeeke
de opdrachten niet altijd
de TU/e als Fontys ervan
toegespitst op hun
profiteert. De TU/e -op
College van Bestuur om de expertise van
werk en willen vaker en meer feedback op
Jochems constateert hier overigens een
termijn- omdat er bijvoorbeeld beter
ESoE voor de TU/e te benutten. Jochems:
de werkplek zelf. De commissie adviseert
maatschappelijk probleem: “Er is een
onderwijs gegeven wordt in de bèta“In de houtskoolschets voor de TU/e, het
om de coördinatie en integratie met alle
groot tekort aan leraren, vooral in de
vakken zodat er wellicht meer studenten
beleid op hoofdlijnen dat de basis is voor
partners te verbeteren, dus meer contact
bètavakken. Docenten worden als het
naar de TU/e komen. Fontys kan een
de ‘Strategie TU/e 2020’, wordt geconstavan de staf en vakdocenten van ESoE
ware onder onze neus van de opleiding
sterk toegepaste researchlijn incorpoteerd dat het huidige onderwijsconcept
met de school waar de student-docenten
vandaan getrokken om maar zo snel
reren en zelfs PhD-studenten stimuleren
enigszins gedateerd is. Bij die onderwijswerken. Ook daaraan wordt gewerkt, zo
mogelijk voor de klas te gaan staan.
om hun wetenschappelijke carrière
kundige veranderingen kan de ESoE een
verzekert Jochems: “We zijn bijvoorbeeld
Daarom maakt het ministerie van
bij hen voort te zetten.”
rol spelen. Dan zou het mes aan twee
in overleg met de vereniging Ons MiddelOnderwijs het ook makkelijker dat zijDesalniettemin ziet de commissie
kanten snijden. ESoE kan de TU/e helpen
baar Onderwijs, waar we professionaliseinstromers sneller voor de klas kunnen.
Hesse ook een aantal verbeterpunten.
bij de onderwijsvernieuwing en tegelijk
ringsactiviteiten en gemeenschappelijke
Die komen ook naar de ESoE en met
De meeste aandacht richt zich op
hebben we meer werk voor de deeltijdprojecten uitvoeren, onder meer in de
hen maken we individuele afspraken
studenten van de eenjarige opleiding
medewerkers. Maar gesprekken hierover
sfeer van evaluaties.”/
voor een traject.”
(zie kader),die worstelen met de vraag
zijn nog maar in de beginfase.”
Een ander punt van zorg van de commissie
‘hoe overleef ik in de klas?’. Jochems:
Hesse is de samenstelling van het docen“Een terechte conclusie. Dezelfde
tenteam. Alle docenten hebben een uitproblemen zien we bij
stekende
ook de TU Delft
achtergrond
en Universiteit
in hun vakTwente met wie
gebied, maar
wij samenwerken
door de vele
in de master
De ESoE heeft een zelfstandige, tweejarige masteropleiding die onder meer opleidt
parttime
Science
tot leraar voorbereidend hoger onderwijs in wiskunde, natuurkunde, scheikunde of
aanstelEducation and
informatica. ESoE profileert zich door de samenwerking tussen het wetenschappe lingen is
Communication.
lijk onderwijs en het hoger beroeps onderwijs (i.c. Fontys Hogescholen) en door
er te weinig tijd om hun ideeën en
Nogal wat studenten combineren de
de hele opzet. Jochems: “Bij ons werken hbo en wo voor het eerst samen op een
ervaringen verder uit te dragen binnen de
opleiding met een deeltijdbaan als
bijzondere manier omdat we praktijk, onderzoek en onderwijs nauw op elkaar
ESoE. Ze vinden het ook moeilijker om
beginnend docent. Dat valt niet mee.
afstemmen. In het buitenland zie je zo’n samenwerking wel meer, maar voor
zich te identificeren met ESoE en hebben
Sommige scholen houden rekening met
Nederland is het nieuw. In het begin waren alle ogen dan ook op ons gericht:
een hechtere band met de eigen faculteit.
hun situatie, andere niet. Voor studenten
“Wordt het wat? Voldoet men wel aan alle criteria?’ Die vragen hebben we positief
Jochems: “We zijn nu een grote netwerkmet een onderwijsbaan is de klassenbeantwoord, ook omdat we goed wetenschappelijk onderzoek doen. ESoE is een
organisatie. Dat veroorzaakt bij veel
situatie leidend en ze hebben andere
volwassen instituut geworden dat ook internationaal gewaardeerd wordt.”
medewerkers, die gemiddeld één dag per
behoeften aan begeleiding. Zij willen
De opleiding is oorspronkelijk opgezet voor bachelorstudenten van de TU/e
week of iets meer bij ons werken, minder
meer praktische begeleiding en minder
en voor studenten van Fontys, die hieraan kunnen beginnen na een schakel betrokkenheid bij onze organisatie en
algemene theoretische kennis. We zijn
programma, zodat hun vakkennis op universitair niveau is. Inmiddels melden
onze studenten. We denken erover om
al bezig aanpassingen te maken, zonder
zich ook zij-instromers aan en is er een educatieve minor. Wie een TU/emeer vaste medewerkers aan te stellen,
concessies te doen aan onze academische
masteropleiding heeft gevolgd, kan een eenjarige studie volgen, omdat hij/zij
zonder dat we het goede contact met de
doelstellingen. Er komt meer praktische
bijvoorbeeld al onderzoeksvaardigheden heeft.
faculteiten verliezen. Want we willen
stof in het begin van de studie, de meer
wel een netwerkorganisatie blijven.”
algemene theorie komt dan later in het
Tevens is Jochems in overleg met het
jaar.”

.

Studenten worstelen
met de vraag ‘hoe
overleef ik in de klas?’

Eindhoven School of Education
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Theaterfestival Straffe Madammen en Makke Mannen in Stadswandelpark

Een parachutist in de cultuurwereld
Straffe Madammen en Makke Mannen
biedt tientallen jonge kunstenaars en
theatermakers uit Nederland en
Vlaanderen een podium. Verspreid
over een hectare groot terrein in het
Stadswandelpark kan het publiek
genieten van dans, muziektheater,
monologen, cabaret, eenakters en
familievoorstellingen. “Komt dat zien”,
roept Frans Dillen met een bulderende
lach. Hij heeft de laatste weken in heel
Eindhoven flyers uitgedeeld. Van Strijp S
tot het evenement Muziek op de
Dommel. Dillen werkt de klok rond om
mensen naar zijn droom te lokken.
Samen met zijn vrouw Marianne heeft
hij in het verleden intens genoten van
de Boulevard of Broken Dreams, het
internationale theaterfestival dat tussen
1984 en 1987 langs steden in Nederland
en België trok met een breed scala aan
korte optredens. Geliefd bij het publiek
om zijn knusse, speelse sfeer. En de
bijna één op één voorstellingen waarbij
kunstenaar en toeschouwer tot hilarische
hoogtepunten kwamen. Een bruisende
kermis van ingenieuze acts, vertederende
liederen en lachwekkende onzin.
“De Boulevard of Broken Dreams was
van het oude handwerk. Puur theater.
Maar dat was eens. De huidige festivals,
zoals De Parade of Avignon, zijn
verworden tot horecafeesten met een
beetje theater. Natuurlijk, eten en
drinken horen erbij. Ik heb daar geen
hekel aan en kom graag op die festivals.
Maar ik ben opgegroeid met die geur
van de oude Boulevard. Het is de droom
van mij en mijn vrouw Marianne om
die typische sfeer terug te halen.”
Met enige weemoed beschrijft hij de
taferelen van toen. Met optredens van
Jules Deelder, de fameuze poppenspeler
Jozef van den Berg en De Stijle Want.
En natuurlijk de dames van de Cantina
Mobilae. Lachend: “Pas als ze weer
nuchter waren, kon je daar wat drinken.”
Deze goedmoedige anarchie, waarbij
het meer draaide om het plezier dan de
omzet, wil Dillen terug op aarde zetten.
Geen lichtzinnige bevlieging, maar een
weloverwogen keuze van de theaterliefhebber. Dillen
stopte enkele
jaren geleden
als advocaat,
verkocht zijn
praktijk en
volgde aan de
universiteit van
Antwerpen een studie kunst- en cultuurmanagement. Hij heeft een potje geld
gereserveerd waarmee hij drie festivals
kan aanslingeren. Daarbij leunt Dillen

Het theaterfestival Straffe Madammen en Makke Mannen
dat zich komend weekeinde afspeelt in het Eindhovense
Stadswandelpark is een poging om de vervlogen geur
van het eens wonderschone Boulevard of Broken Dreams
weer op te snuiven. Dit dappere streven is in handen
van Frans Dillen, ooit advocaat en nu ‘parachutist in de
cultuurwereld’, zoals hij zichzelf met een grijns omschrijft.

Organisator Frans Dillen. Foto: Bart van Overbeeke

op enkele sponsors, maar vooral op de
inzet van zichzelf en een grote groep
vrijwilligers. Van zijn bakker tot de
buurvrouw. Van City Dynamiek tot
technici van de Lichtjesroute.
De eerste editie in 2009 leverde met
vijfduizend bezoekers nog een financieel
verlies op. Maar Dillen beseft dat nieuwe
evenementen een aanloop nodig hebben
voordat ze zelfstandig draaien. Als het
eenmaal zo ver is, wil hij een volgende
stap zetten. Geheel in navolging van de
oude Boulevard zal het festival straks
rondreizen langs steden in Nederland en
Vlaanderen. Hij is daarover optimistisch.
“Ik maak me geen zorgen. Ik krijg zoveel
steun van
de mensen
om me
heen en we
hebben ook
dit jaar een
bijzonder
mooi
programma. Het enige dat nu voor
spanning zorgt, is het weer.”
De organisator stapt zo van zijn achtertuin
het aangrenzende Stadswandelpark op.

Een ‘unplugged festival’
waar artiesten hun
vakmanschap tonen

“Mijn buurvrouw heeft vorige keer
zeshonderd maaltijden verstrekt.
Ongelooflijk
aardig.” Het
tekent volgens
hem de
luchtige sfeer
van het ‘rolling
festival’ dat
bestaat uit
doorlopende
voorstellingen
zodat er continu wat valt te beleven.
Iedere bezoeker kan zijn eigen programma samenstellen uit zeventig
optredens, verdeeld over zes tenten en
de openlucht. Er is nadrukkelijk gekozen
voor een Vlaams-Nederlandse ambiance.
Compleet met smoskes (Vlaamse
broodjes) en petitfours (gebakjes) voor
de hongerigen.
Straffe Madammen en Makke Mannen
is voor de organisator meer dan het
terughalen van oude tijden. Dillen
beschouwt het ook als zijn missie om
jonge creatieve mensen een podium te
bieden. “Jaarlijks komen er honderden
jonge artiesten op de markt. Ze voltooien

hun opleiding of ontwikkelen zich zelfstandig tot theatermaker, maar komen
daarna moeilijk aan de bak omdat
programmeurs niet graag risico’s
nemen. Wij bieden ze die kans wel.”
Als voormalig advocaat wordt hij door
de kunstwereld een beetje vreemd
aangekeken. “Ik ben een parachutist in
de cultuurwereld”, bekent Dillen met
een grijns. “Ik kom uit een ander milieu
en val er plotsklaps tussenin. Ik word
door de vaste cultuurclub gezien als een
Fremdkörper. Iedereen wacht af of mijn
festival wel het gewicht heeft dat ik voor
ogen heb. Laat het maar eens zien,
klinkt het geregeld.”
Dillen is afgelopen weekeinde op bezoek
gegaan bij Jozef van den Berg. De poppenspeler brak in 1989 abrupt zijn
theatertoer af en ging in den Here. Hij
woont tegenwoordig als een heremiet,
teruggetrokken in een zelfgebouwd
tuinhuisje bij vrienden in Neerijnen
en leeft van wat mensen hem brengen.
De visite van Dillen is er een van menselijke interesse. Maar ook een ultieme
poging om de theatermaker uit te
nodigen voor zijn festival. “Voor hem
heb ik altijd een podiumplek.”
Maar er lijkt een godswonder nodig,
wil Van den Berg ooit nog zijn oude
metier oppakken. Daarom heeft Dillen
voor deze tweede editie Stefan Jung
uitgenodigd. De aanwezigheid van deze
nestor, bekend van theatergroep Amai,
moet inspiratie bieden. “Hij kan een
spiegel zijn voor de jonge garde theatermakers. Ze laten zien dat je je niet moet
verbergen
achter een
muur van
geluid en
licht. Maar
dat je ook
zonder
kunt. Ik wil
terug naar
het oude
ambacht. Een ‘unplugged festival’ waar
artiesten hun vakmanschap tonen en
met hun vaardigheden bewondering
afdwingen van het publiek.” (FvO)/

Er is een
Vlaams-Nederlandse
ambiance met smoskes
en petitfours

.

Straffe Madammen en Makke Mannen:
18,19 en 20 juni, Stadswandelpark, Eindhoven.
De toegang tot het terrein is gratis. Het bijwonen
van een voorstelling kost vijf euro. Een kaartje
voor twee films kost ook vijf euro.
Voor artiesten en programma zie:
www.straffemadammenenmakkemannen.nl
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Meer nieuwe studentenkamers
in Eindhoven
Er komen dit jaar meer
nieuwe kamers beschikbaar voor Eindhovense
studenten dan vorig jaar.
Dat blijkt uit de maandelijkse rapporten van
Kamernet.nl. In maart
werden 451 nieuwe
kamers aangeboden in
Eindhoven, een stijging
van 45 procent ten
opzichte van dezelfde
maand vorig jaar. In april
was die stijging minder
groot, maar nog altijd
15 procent.

Opvallend is verder dat de
huurprijs van nieuw aangeboden kamers in april
met 0,7 procent daalde tot
283 euro. Dat is 60 euro
onder het landelijk gemiddelde. In een inventarisatierapport van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer wordt de
situatie op de studentenwoningmarkt desondanks
gespannen genoemd. Dat
zit hem vooral in het tekort
aan woningen voor internationale studenten die

Rustig karakter belangrijkste
wapen GEWIS-mol

voor een semester naar
Eindhoven komen. De stad
brengt de sterk groeiende
hoeveelheid internationale
studenten nu veelal onder
in tijdelijke woningen.
Voor de toekomst zijn
plannen in werking gezet
om meer permanente
woonruimte te creëren.
Voor reguliere studenten is
het aanbod volgens het
ministerie ‘in kwantitatieve
zin voldoende’. (TJ)/

.

Lekker buiten werken
Twee groepjes eerstejaars
Industrial Design presen teerden op vrijdag 11 juni
hun ontwerpen voor multi functionele buitenwerk plekken aan vertegenwoor digers van studentenfractie
Groep-één (de initiatief nemers), de Projectgroep
Campus 2020 en de Dienst
Huisvesting. Beide ontwer pen hebben een functie als
werkplek en relaxplek.
Het ontwerp Het Nest
bestaat uit een eivormige
constructie die achterover
helt als je zelf achterover

leunt (om te relaxen) en
rechtop staat als je wilt
werken. Het ei moet
gemaakt worden van duurzaam plastic met een frame
van roestvrij staal, vertelt
bedenker Ineke Neutelings.
“We willen ze in een honing raat structuur plaatsen. Je
kunt de eieren 360 graden
draaien, zodat je groepjes
kunt maken van mensen die
samen relaxen of juist
samen werken.”
Het andere ontwerp, de
Lemniscate, bestaat uit een
serie bankjes in de vorm van

een ‘s’. In de binnenbocht
kun je relax en, aan de
buitenkant heeft het bankje
een soort bureaufunctie met
een overkapping, vertelt
Maijke Receveur. “Je heb
vaak last van zonlicht op je
laptop, zodat je niets meer
kunt zien. De overkapping
moet dat probleem oplos sen.”
Er wordt nog gekeken of de
projecten kunnen worden
gerealiseerd in het kader
van Campus 2020. (TJ)

Om nou te zeggen dat het
een eitje was, is wat
overdreven. Maar het feit
dat zijn medekandidaten
óók allemaal erg druk
waren met het uithalen
van verdachte streken,
kwam de GEWIS-mol wel
érg goed uit. In de tiende
aflevering van ‘GEMOLD’,
geïnspireerd op het televisieprogramma ‘Wie is
de mol?’, werd gisteren
zijn identiteit onthuld.
Maandag had de mol zich
al geopenbaard aan zijn
negen medekandidaten.
Lloyd Fasting hield zich
gedurende de tien afleveringen redelijk op de achtergrond. “Ik ben van
mezelf redelijk rustig, ik

Foto’s: Bart van Overbeeke

De Lemniscate, met van links
naar rechts Maijke Receveur,
Sharon van der Geest en
Josha Woudstra.

Het Nest, met van links naar
rechts Ineke Neutelings, Jaap
Mutsers, Bram van der Putten
en Maikel Janssen.

Inschrijven voor BRAINS Award
Studenten die een creatief idee hebben om het wonen, werken en leven in Eindhoven
prettiger te maken, kunnen meedoen aan de jaarlijkse BRAINS Awards. De gemeente
Eindhoven en technologiecentrum Brainport stellen een hoofdprijs van 6.500 euro in
het vooruitzicht. Het totale prijzenpakket bedraagt 25.000 euro. Inschrijven kan nog
tot en met 15 juli.
De winnaars mogen hun idee of product met ondersteuning (laten) ontwikkelen en in
de markt zetten. Het kan ieder thema zijn dat bijdraagt aan een betere leefomgeving.
Bijvoorbeeld het opknappen van woonwijken, hergebruik van materialen of goederen,
mobiliteit, kwaliteit van lucht en water of een bijdrage aan de gezondheid van de inwoners
van Eindhoven. Op www.brainseindhoven.nl vind je meer informatie. Drie TU/e-studenten
bezetten vorig jaar de plaatsen één, twee en drie. (FvO)

BRAINS AWARD

dacht: dat gebruik ik als
wapen om te zorgen dat ze
mij niet verdenken.” En
met succes: de eerstejaars
wiskundestudent werd gedurende de reeks, opgenomen in het Pinksterweekend en de afgelopen drie
weken uitgezonden via
gewis.nl/mol, amper verdacht. De twee andere kandidaten met wie Fasting in
de finale stond, wezen
elkáár zelfs aan als mol.
Toch had de oplettende
kandidaat of kijker Fasting,
die tussentijds al twitterend nog wat vage hints
weggaf, wel degelijk als saboteur kunnen herkennen.
Zo gooide hij tijdens één
van de opdrachten stiekem
het cruciale stukje van een

gescheurde schatkaart weg
en had hij in een andere aflevering, waarin de kandidaten ‘Hints’ speelden,
wel érg veel moeite met het
uitbeelden van het simpele
woordje ‘onder’.
Kandidaat Mattijn Schutte,
laatstejaars wiskunde, ging
uiteindelijk met de prijzenpot (iets meer dan
vijftien euro) aan de haal.
Ook al raadde hij de mol
niet goed, tijdens de vragenreeksen die de kandidaten in elke aflevering
over de mol kregen voorgelegd, had hij de meeste
antwoorden
goed.
(MvdV)/

.

Foto: Bart van Overbeeke

Nationaal zwemkampioen
Verlinden naar Amsterdam
Afgelopen weekend won
BMT-student Joeri
Verlinden opnieuw het
open Nederlands
Kampioenschap op de
afstanden 50, 100 en 200
meter in het Pieter van
den Hoogeband-stadion
in Eindhoven. Na dit
seizoen zal hij hier niet
meer trainen. Hij verruilt
de trainingsgroep van
Marcel Wouda voor die
van Martin Truijens bij
het Nationaal Zweminstituut Amsterdam.

Foto: www.photostique.com

De beslissing van zwemmer Joeri Verlinden om
voortaan in Amsterdam te
trainen heeft geen enkele
consequentie voor zijn
studie Biomedische Technologie aan de TU/e. Maar
naar verwachting wel voor
zijn prestaties. “Ik heb
sinds de beslissing meer
rust in mijn hoofd en kan
me weer concentreren op
wat ik het liefste doe:
zwemmen.” Daar komt bij
dat Verlinden sinds kort
een manager heeft in de
persoon van Maurice
Graef. “Hij regelt de randzaken voor topsporters
zoals mediacontacten en
werft sponsoren.” Het

contract met de nieuwe
sponsor Cofely, een mondiaal bedrijf dat duurzame
technologie ontwikkelt, is
overigens al eerder getekend.
Een belangrijke reden voor
de student om naar
Amsterdam te gaan, is dat
er daar ook korteafstandszwemmers zijn. Eindhoven
heeft
volgens
Verlinden een heel goed
programma voor langeafstandszwemmers, maar
er zijn weinig zwemmers
die de kortere vrijeslagnummers doen. Wat ook
meespeelt, is dat hij in
Amsterdam kan gaan
samenwonen met zijn

vriendin en zwemster Lia
Dekker die nu nog in
Drachten traint op voornamelijk schoolslag.
“Ik zal gewoon TU/estudent blijven, ik werk
dan thuis en kom voor tentamens en OGO’s (ontwerpgericht
onderwijs,
red.) naar Eindhoven.”
De eerstvolgende belangrijke wedstrijden zijn die
van het EK in Boedapest
vanaf 9 augustus. Daar
wordt
Verlinden
nog
begeleid door Marcel
Wouda, van wie hij daarna
in goede verstandhouding
afscheid neemt. (NS)/

.
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Afscheid nemen
bestaat niet

Tech United favoriet voor wereldtitel
De verwachtingen voor
RoboCup, het WK voor
robots dat van 19 tot
25 juni in Singapore
plaatsvindt, zijn zo
mogelijk nog hoger
gespannen dan voor de
oranjevoetballers van
vlees en bloed: de Turtles
van TU/e-team Tech
United behaalden in
april in het Duitse
Maagdenburg de officieuze Europese titel.
Er gaat een ploeg van
twintig enthousiastelingen
naar het verre oosten,
vertelt teamleider Rob
Hoogendijk. “We hebben

eerder al vijf robots per
vliegtuig naar Singapore
gestuurd. De laatste twee
robots, waar we de afgelopen dagen nog aan
hebben gesleuteld, nemen
we in onze koffers mee.”
Voor het eerst gaat een
middle-sized robot mee die
zich niet op wieltjes voortbeweegt, maar op zes
poten. De Turtles kunnen
op echt gras namelijk niet
uit de voeten, en voor het
einddoel van de internationale robotvoetbalcompetitie (het verslaan van de
echte
wereldkampioen
voetbal in 2050) moeten de
robots zich op een echt

grasveld kunnen voortbewegen. Hoogendijk: “De
lopende robot doet nog niet
mee in het team, maar
wel aan sommige van de
‘challenges’ op het WK.”
Nieuw aan de Turtles, die
voortdurend
verbeterd
worden, is dat ze nu in staat
zijn om tijdens het spel
de bal naar elkaar toe
te ‘passen’. Voorheen
gebeurde dat alleen bij
inworpen en de aftrap.
Bovendien maken de
robots nu een betere
inschatting van de balsnelheid -belangrijk bij het
overspelen- doordat ze
gebruikmaken van de

visuele informatie van alle
spelers op het veld. “We
zijn het eerste team dat dat
kan”, hoopt Hoogendijk.

‘Mensrobot’

De TU/e is dit jaar voor de
tweede keer vertegenwoordigd in de ‘adult-size
humanoid league’ van
RoboCup. De tegenhanger
van Tech United, Team
EINDroid, stuurt zijn
Tulip, vergezeld van negen
menselijke
teamleden,
naar Singapore. Teamleider dr. Dragan Kostic
vertelt dat het oorspronkelijke Delftse ontwerp van
de 130 cm hoge en 28 kilo

zware mensachtige TUlip
onlangs door de Gemeenschappelijke Technische
Dienst van de TU/e onder
handen is genomen. “We
liepen tegen veel mechanische problemen aan en
die zijn nu verholpen.
Helaas
hebben
we
sindsdien nog maar vijf
weken gehad om verder
met de robot te werken. We
zijn dan ook vooral in
Singapore om de robot
daar te laten zien.” (TJ)/

.

De avonturen van het TU/e-team
zijn via een live-verbinding direct
te volgen op www.techunited.nl.

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Panel van de week
Berend Hoogendoorn, derdejaars ID’er
Ivo Erkens, promovendus TN
Robert Oosterhof, vijfdejaars BMT’er
Harm Knoops, promovendus TN
Chris Hoedemakers, tweedejaars ID’er

Denk als een Innovator; laat andere mensen het vuile werk voor
je doen. Cursor gaat voor je op pad om de beste keus te zoeken,
zodat het studentenleven in Eindhoven nog wat aangenamer wordt:
de ConStudentenBond. Deze keer onder het mom van ‘Hup Holland
Hup!’: de beste WK-snack.

Paprikachips
De klassieke combinatie van
paprikachips en bier, wie kent
hem niet; hij krijgt dan ook zeker
een extra plus! Een nadeel van
deze versnapering is dat er door
het gekraak nog maar weinig te
horen is van de wedstrijdcommen tator. Harm vindt dit geen probleem;
het meeste commentaar op de
voetbalkunsten komt toch van de
bank thuis. Of de chips ook zo snel
in de kroeg zou worden genuttigd,
w e t e n I vo e n B e r e n d n o g n i e t ; c h i p s
wordt altijd zo klef in de kroeg.

Bierworstjes

M&M’s

Borrelnootjes

Het eerste wat opvalt, is de alles doordringende geur die vrijkomt
op het moment dat je de plastic
verpakking openmaakt. Berend
ziet hier juist een voordeel in;
als je met een grote groep mensen
voetbal kijkt, houd je hiermee de
massa op afstand! Verder bieden
ze ook een grondige reiniging
van de smaakpapillen. De vettige
handen die je ervan krijgt, zijn een
domper voor Chris: als je in de rust
even wilt zappen, ruikt je afstands bediening nog dagen naar bier worstjes. Robert merkt op dat ze
helaas wel een Duits gevoel geven,
wat wel het laatste is dat je bij het
kijken naar het WK wilt…

Aanvankelijk wordt er twijfelachtig
gereageerd op de combinatie bierchocola, maar Ivo is aangenaam
verrast door de combi; de zoete
smaak gaat prima samen met de
afdronk van het bier. In de speciale
WK-kleuren brengt deze snack nog
wat extra oranjegevoel naar boven,
maar de chemische smaak van
deze E-nummers vindt onze fijn proever Chris wat minder (buiten
Chris heeft hier niemand last van).
Iedereen is zeer tevreden over de
chocolade traktatie, zelfs het
bedienen van de afstandsbediening
kan zonder dat deze naderhand
stinkt, plakt of ronduit smerig is!
Kortom: beste keus!

Mocht de wedstrijd je niet bevallen,
dan is deze snack ideaal om naar
de tv te gooien, aldus Robert.
De nootjes hebben in ieder geval
de oranje kleur mee, maar … het
zijn geen tijgernootjes (daar ga
je namelijk nog harder van
schreeuwen!). In de kroeg hebben
de borrelnootjes zeker de positie
van voorkeursnack. Vieze handen
kunnen daar gemakkelijk aan de
spijkerbroek afgeveegd worden,
niemand die het ziet. Thuis zijn
ze ook prima te nuttigen, pas dan
wel op met het aanraken van de
afstandsbediening of de witte
bank! De combinatie bier-borrel nootjes is ook een klassieker, de
smaken vullen elkaar perfect aan,
alsof ze voor elkaar gemaakt zijn.

BESTE
KEUS

Ik zeg geen vaarwel, maar
tot ziens! In een poging
mijn afscheidscolumn tot
mijn ‘Magnum Opus’ te
maken, schieten de meest
foute clichés door mijn
hoofd. Oneliners die
zonder meer gebruikt
zouden kunnen worden
voor de seizoensfinale
GTST of ONM. En catch frases waarmee Piet
Paulusma zijn weerbericht
zou kunnen afsluiten als
hij niet uit Friesland zou
komen. Toch maar iets
beters verzinnen.
Wat maakt een column
naast een pakkende
opening dan tot een
meesterwerkje? Is het
de onophoudelijke spits vondigheid van de colum nist, of de verrassende
invalshoek op de actuali teit? Naar mijn mening is
het de inspiratie van de
columnist. De wil om elke
keer weer iets orgineels
uit de pen te laten vloeien.
Alleen de beste colum nisten behouden deze
inspiratie. Youp, mijn
persoonlijke columnnistenheld, inspireert elke
zaterdag in het NRC, en
dat al sinds 1988. Voor de
mindere goden is de koek
eerder op. Wat een slechte
columnist slecht maakt,
is dan ook het niet inzien
dat dezelfde materie voor
de derde keer wordt
herkauwd.
Alles wat goed is, komt
tot een eind. De stufi, acht
jaar JP en zo ook mijn tijd
als columnist. Een veel gehoorde vraag van mijn
‘fans’: “Wanneer komt je
volgende column uit?”
Voortaan zal ik mijn opa
en oma, ouders en tante
moeten antwoorden:
“Nooit meer, ik ben
gestopt!” In een poging
niet te verworden tot een
herkauwer inclusief
leb- en boekmaag trek ik
zelf de stop eruit. Ik stop
voordat de enige reactie
van mijn publiek bestaat
uit BOE!! Of het herkauwen
niet allang begonnen was?
Dat laat ik de lezer zelf
bepalen. En schrijf ik dan
helemaal nooit meer?
Ik zeg nooit nooit.
Ik zeg enkel vaarwel,
en misschien tot ziens.
Pieter Mooren is student
Technische Bedrijfskunde

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl • Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm.

Je desktop als spiegel van je ziel?
Cursor spoort wekelijks een desktop
op en praat met de gebruiker.

Paul Miggiels / 20/ tweedejaars
Werktuigbouwkunde
Dit is een foto genomen op de
afgelopen ‘Jazz in Duketown’,
het jaarlijks jazzfestival tijdens
Pinksteren in ‘s-Hertogenbosch.
Hier zie je het laatste restje van de
zon, terwijl ik aan ‘t chillen ben met
vrienden, bier en natuurlijk muziek.
’t Tofste wat ik gezien heb was
The Wicked Jazz Sounds Orchestra.
Ik heb deze foto wel bewerkt in
Photoshop: meer contrast en zwart
wit gemaakt.
Ondanks dat
zwart-wit foto’s
iets missen,
geven ze je meer!”

Kleren maken de man. Of de vrouw. Althans, zo luidt het gezegde. Cursor stelt daarom
maar eens niet de intellectuele capaciteiten van TU/e’ers centraal en gaat zoek op
zoek naar dat ene excentrieke voorkomen, die kekke trui of opvallende bril.

Anneke Kruyen,
derdejaars Technische Natuurkunde

te doen aan een onderzoek naar botontkalking.
De vrouw kon de verregaande nalatigheid van de arts
niet waarderen en toog verontwaardigd met de urn met
de as van haar echtgenoot naar de huisartsenpraktijk.
Haar gevoel voor humor had ze gelukkig niet verloren,
blijkens haar reactie. “'Mijn man kwam alleen in
aanmerking voor het onderzoek als hij afgelopen tijd
meer dan drie centimeter was gekrompen en minder
dan zestig kilo woog. Aangezien hij al maanden in
een potje zit, voldeed hij aan alle voorwaarden'”, zo
verklaarde de boze weduwe tegenover het ANP. (TJ)

Laat u niet misleiden door die ietwat verlegen
glimlach en haar zoete zuidelijke tongval.
Natuurkundestudente Anneke Kruyen is een
zelfbewuste dame en de spil in een stil doch
zeer bewust protest. Een modieus protest om
precies te zijn, in reactie op het masculiene
karakter van haar faculteit, waar zelfs de
weinige vrouwen er (getuige hun “niets zeggende spijkerbroeken, standaardshirtjes
en de haren strak naar achteren”) doorgaans
weinig vrouwelijk bijlopen.
Nou ja, dat van dat protest is misschien wat
overdreven. Maar het chique en vrouwelijke
vormt in de garderobe van Kruyen -naar eigen
zeggen een vrouwelijke laatbloeier- wel de
nadrukkelijke rode draad. Toen haar laatste
relatie een kleine twee jaar terug op de
klippen liep, zegde ze niet alleen haar toen malige vriend, maar ook prompt haar broeken
vaarwel. Na een onopvallende tienertijd,
deels zelfs doorgebracht in baggy skaterstenue, voerden rokjes en jurkjes in haar kast
opeens de boventoon. Het gebéurde gewoon, betrekkelijk onbewust: “Ik wilde mezelf vooral
lekker voelen. Als je je goed voelt, straal je dat ook uit”. Dat dat goede gevoel op sommige
ochtenden wel wat tijd kost, “soms zelfs een half uur”, neemt ze voor lief. En dat alle dagen
van de week: “Ik draag nooit twee dagen achter elkaar hetzelfde”.
Van extra aandacht op de faculteitsgangen merkt de studente, bestuurslid bij Van der Waals,
naar eigen zeggen weinig. Een uitzondering was het recente faculteitsfeest, toen ze op een
bepaald moment in haar lichtblauwe cocktailjurkje met glittertjes richting toilet flaneerde.
“Dan voel je je wel een beetje het middelpunt. Maar eerlijk gezegd vind ik dat ook weer niet
zo erg.” (MvdV)

Als je man net is gestorven aan een hart stilstand, verwacht je geen brieven op de
mat waarin wijlen je echtgenoot wordt
opgeroepen voor allerlei inmiddels zinloze
medische onderzoeken. Toch gebeurt dit
helaas regelmatig. Zo ontving een weduwe uit
het Groningse Hoogezand vlak na het overlijden
van haar echtgenoot al een postume oproep voor
de griepprik. Vorige week kreeg de overledene,
zeven maanden nadat hij zijn laatste adem had
uitgeblazen, van de huisarts een oproep om mee

