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FOM en TU/e tekenen Memorandum of Understanding

“TU/e zal FOM-instituut
niet inkapselen”
Rector Hans van Duijn en FOMdirecteur Wim van Saarloos ondertekenden dinsdag 6 juli een
Memorandum of Understanding, waarin de TU/e en FOM de
afspraak formaliseren om het
FOM-instituut Rijnhuizen in
Eindhoven uit te bouwen tot
een nieuw instituut voor fundamenteel energieonderzoek.
Van Duijn nodigde hierbij de
FOM-medewerkers uit om in
het najaar de stad Eindhoven
en de campus te bezoeken.
FOM-directeur Wim van Saarloos zei dinsdag blij te zijn met
het constructieve overleg dat tot
nu toe met de TU/e gevoerd is
over de verhuizing van Rijnhuizen naar Eindhoven. In het
memorandum staat onder meer
de toezegging dat de TU/e
binnen het nieuwe instituut een
extra afdeling gaat opzetten en
dat de TU/e die ook gaat financieren. De afdeling valt wel onder
de verantwoordelijkheid van de
directeur van het FOM-instituut
en krijgt een plaats naast de vier
al bestaande afdelingen. Het is
nog niet bekend waar die afdeling zich op gaat focussen. De
TU/e waarborgt ook de onafhankelijke positie van het nieuwe
instituut. Van Saarloos: “Het
instituut zal niet worden ingekapseld door de TU/e.”
In het memorandum wordt
benadrukt dat Rijnhuizen een
belangrijk nationaal instituut is
en moet blijven. De TU/e
beschouwt het instituut straks als
een extra faculteit. Dat betekent
onder meer dat de medewerkers
toegang hebben tot de cleanrooms en de bibliotheek, maar
ook tot de sportfaciliteiten en de

kinderopvang van de universiteit.
Rector Van Duijn sprak de medewerkers ook toe en zei dat de
TU/e, de stad Eindhoven en de
regio trots zijn op de komst van
Rijnhuizen. Volgens hem past
het instituut uitstekend in alle
initiatieven die er op dit moment
gaande zijn op energiegebied,
zoals de aanwijzing van de TU/e
als co-locatie voor de KIC InnoEnergy door het EIT (European
Institute of Innovation and Technology). De werktitel voor het
nieuwe instituut wordt DIFFER,
een acroniem voor Dutch Institute For Fundamental Energy
Research.
In 2015 moet het nieuwe instituut, dat een eigen gebouw krijgt
in de buurt van N-laag, de deuren
openen. De bestaande onderzoekslijnen op het gebied van
fusie-energie en nanolagen voor
de
computerchipindustrie
worden uitgebreid met nieuwe
groepen. De nationaal coördinerende rol zal vervuld gaan
worden via focusgroepen (dependances)
aan
verschillende
Nederlandse universiteiten. Ook
gaat het instituut nauw samenwerken met bestaande energieonderzoeksinstellingen.
De Raad van Bestuur van FOM
neemt de definitieve beslissing
over de voorgenomen verhuizing
wanneer de financiering van het
nieuwe laboratorium verzekerd
is, en de ondernemingsraad met
alle plannen heeft ingestemd.
(HK)/
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Meedoen langs de Dommel
Stap in een kano, bouw een bierkrattoren of kijk rustig
naar optredens. Tijdens de Doe de Dommeldag op
4 juli was er van alles te beleven op het TU/e-terrein.
Een kleine duizend fietsers en wandelaars liet zich
verleiden tot meedoen bij het terras van café De
Zwarte Doos, bij de Dommelbrug of iets noordelijker
bij het Studentensportcentrum.
De houten dansvloer die voor de gelegenheid het gras
voor De Zwarte Doos bedekte, gaf ruimte aan studen tendansgroep Footloose en de dansgroep van de
Association of Chinese Students and Scholars
Eindhoven. Zij dansten in de volle zon in zelfgemaakte
kleding twee traditionele dansen. De dansvoorstel lingen werden afgewisseld door optredens van kegel ku n s t e n a a r G u i d o v a n H o u t . A l i m p r o v i s e r e n d g o o i d e
hij kegels de lucht in en ving ze, of liet ze vallen, net
waar het gitaarspel van Mirek Walton toe uitnodigde.
Even verderop waren 75 lege bierkratten van verschil lende merken, en daardoor verschillende formaten, te
gebruiken voor een zo hoog mogelijke stapel of een zo
fraai mogelijk bouwwerk. Standaardprocedure:
kinderen beginnen reuze enthousiast en vaders
nemen het fanatiek over tot ze bijna niet meer te
stoppen zijn. Studenten van Compositum deelden
TU/e-prijsjes uit: T-shirts voor de papa’s en lampjes
voor de kleintjes. Die prijsjes kregen de aquarellisten
op de oude Dommelbrug ook. Docent Frans Franssen
en studenten Bouwkunde begeleidden de
DoTheDommelWaterWaterColour contest.
Iets stoerdere activiteiten vonden plaats in en boven
de Dommel bij het Studentensportcentrum. De kano’s
van studentenkanovereniging Okawa waren voort durend bezet. Wie durfde te roetsjen over de tokkel baan van buitensportvereniging All Terrain merkte dat
het supereng was bij het afzetten bovenop de
klimtoren.

De vrijwilligers waren op de afsluitende barbecue
eensgezind: “Een erg geslaagde dag. Jammer dat Doe
de Dommel pas over twee jaar weer is”. (NS)
Foto: Bart van Overbeeke
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TU/e houdt Spaanse taalles vooralsnog aan
TU/e-studenten kunnen nog
steeds Spaanse taalles volgen
aan de universiteit. Het College
van Bestuur besloot een jaar
geleden te focussen op Nederlands, Engels en interculturele
vaardigheden en ‘vreemde
talen’ als Italiaans, Duits,
Frans, Russisch en Spaans te
schrappen. De populaire laatstgenoemde cursus blijft, zij het
met andere randvoorwaarden,
voorlopig echter in het aanbod.
Spaans behoort zeker níet tot de
focusgebieden van de TU/e,
benadrukt dr. Karen Ali, hoofd
van het Onderwijs en Studenten
Service Centrum (STU) waarvan
het Centrum voor Communica-
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tie, Taal en Techniek (CTT) sinds
een klein jaar deel uitmaakt.
Hoofdtaken van het CTT zijn
volgens haar “het ondersteunen
van studenten en medewerkers
bij het leren van de Engelse
(wetenschappelijke) taal en het
zorgen voor integratie met de
Nederlandse populatie”, waarvoor de vakken Nederlands en
interculturele
communicatie
noodzakelijk zijn.
De gekozen focus leidde een jaar
geleden tot protest vanuit de
TU/e-gemeenschap. Vooral het
schrappen van de cursus Spaans,
met jaarlijks zo’n honderddertig
deelnemers, schoot onder meer
bij CTT-medewerkers in het verkeerde keelgat. “De keuze van het
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College van Bestuur om de ‘nietfocustalen’ te schrappen, is op
zich niet zo’n ramp”, zegt Vincent
Merk, voormalig docent Frans en
coördinator van het CTT. “Het
was een bevestiging van de
tendens die we al jaren zagen”,
zegt hij, doelend op de afnemende belangstelling voor het Italiaans, Duits, Frans en Russisch.
Voor het behoud van het Spaans
maakte Merk zich wél nadrukkelijk hard. De uitkomst is
volgens hem “een lauw compromis, maar we zijn er ook weer
niet héél treurig om. De cursus
telt nog altijd genoeg studenten”.
Het compromis zit ‘m vooral in
de eigen bijdrage van honderd
euro die deelnemers voortaan
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betalen. Cursisten die kunnen
aantonen het Spaans te hebben
gebruikt voor een studieverblijf
in een Spaanstalig land waar
ECTS-punten tegenover staan,
krijgen dit bedrag terug.

Grijs gebied

Merk heeft zijn bedenkingen bij
die eigen bijdrage, die de universiteit volgens hem “niet zoveel
oplevert. Misschien hoopt de
TU/e hiermee een duidelijke
scheiding te maken tussen
studenten die de taal voor hun
vakantie op een of andere
Spaanse playa willen gebruiken
en degenen die het écht voor hun
studie nodig hebben; prima.
Daartussenin zit echter wel een
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groot grijs gebied van mensen
met een brede visie op de
toekomst; die nog geen definitieve plannen ertoe hebben, maar
over twee jaar misschien wel iets
in een Spaanstalig land willen
gaan doen. Als die moeten gaan
betalen, zullen ze zich waarschijnlijk wel twee keer bedenken”.
Volgens STU-hoofd Karen Ali
wordt een eventuele voortzetting
van de cursus Spaans volgend
jaar
opnieuw
besproken.
(MvdV)/

.

Lees meer over de vreemde talen aan de
TU/e op de pagina’s 8 en 9.
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Henri van der Schoot, Frans Kuijpers en Ad Waterschoot
Een stukje ambacht op de campus, maar hoelang nog?
Interview: Sjoukje Kastelein
Foto: Bart van Overbeeke
Je ziet het niet meteen aan
de nieuw ogende werkplaats
in het TNO-gebouw, maar
hier wordt ambachtelijk werk
gedaan. De glasinstrumentmakers van de Gemeenschappelijke Technische
Dienst van de TU/e maken en
repareren er met de hand
alle mogelijke technische
toepassingen van glas, vooral
glas voor de laboratoria van
Scheikundige Technologie.
Maar over een jaar of zes gaan
twee van de drie met pensioen
en dat baart hen zorgen. Want
goede, jonge glasinstrumentmakers zijn dun gezaaid.
Rustig en beheerst draait Ad
Waterschoot een glazen buis
snel tussen zijn vingers heen
en weer in de vlam van een gasbrander. Zodra het midden van
de buis voldoende gesmolten is,
draait hij de uiteinden een
kwartslag in tegengestelde

richting zodat een zandlopervorm ontstaat. Vervolgens trekt
hij de twee helften soepel uit
elkaar. Het rechterdeel gaat aan
de kant, het linkerdeel houdt hij
met de dichtgesmolten kant
opnieuw in de vlam. Hij draait
hem snel en regelmatig rond.
Al draaiend haalt hij de buis uit
de vlam en blaast er voorzichtig
een kleine hoeveelheid lucht in,
zodat het half gesmolten uiteinde
zich tot een perfect ronde bol
vormt. Even afkoelen en de
rondbodemkolf is klaar.
Het is fascinerend om te zien
hoe ambacht en technologie
samensmelten in deze werkplaats. Zonder de hand van de
glasinstrumentmaker geen gasmenginstallatie voor de faculteit
Scheikundige Technologie en
geen speciaal geslepen glasplaatje voor Werktuigbouwkunde.
Henri van der Schoot strijkt met
zijn vinger over de schuin
geslepen vlakken van zo’n
plaatje: “Dit willen ze precies
onder een bepaalde hoek, om

lichtstralen af te buigen.” De
mannen van de glasinstrumentmakerij lijken alles te doen met
uiterste precisie en veel liefde
voor het vak, of het nu een klein
glasplaatje is of een glazen motor
als afscheidscadeau voor een
collega.
“Als het vak je niet écht interesseert, dan lukt het ook niet.”
Volgens groepsleider Frans
Kuijpers moet de liefde voor
glasbewerken in je bloed zitten.
Waterschoot vult aan: “Je ziet dat
het beste als er een groep mensen
komt kijken, zoals laatst een groep
studenten van Scheikunde. Er
zitten er altijd één of twee bij die
er helemaal in opgaan.” Frans:
“En dat komt pas echt als ze zelf
even achter die brander mogen
zitten. Dan zien ze ook hoe
moeilijk het eigenlijk is.”
Samen hebben Frans, Henri en
Ad al zo’n honderdtwintig jaar
ervaring als glasinstrumentmaker.
Alledrie leerden ze het vak eind
jaren zestig, begin jaren zeventig
aan de Jongeren Nijverheids
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In de vijver van het Paviljoen treffen we
tientallen, misschien wel honderden
vissen. Ze gedragen zich alsof ze honger
hebben.
Wie brood in de vijver (1957) van het
Paviljoen gooit, krijgt een spektakel te
zien van happende en bijna vliegende
vissen. Het zijn voornamelijk karpers, en
het zijn er niet weinig. Vijfentwintig heel
grote, evenveel middelmatige en ontelbaar
veel kleintjes. De allergrootste is naar

Opleiding van Philips, destijds
een grote opleiding. Ze weten
nog goed hoe ze de basisvaardigheden leerden, zoals een
glasstaafje tussen de vingers
laten rollen, terwijl het uiteinde
op hetzelfde punt in de gasvlam
blijft. “Dat was een week droog
oefenen met een glasbuis, daar
kwam geen vlam aan te pas.”
De mannen hebben alledrie
niet meer zolang te gaan tot hun
pensioen. Ze maken zich zorgen
over het vinden van geschikte
opvolgers voor de werkplaats.
Ad: “Ik ben al 39 jaar de jongste
op elke afdeling waar ik gewerkt
heb. Na mij komt er niet veel
meer, hoor. Ik kan er in Nederland geen tien opnoemen die
jonger zijn dan ik. Ik zie het
somber in. Iemand die ons gaat
opvolgen zou hier eigenlijk nu al
moeten zijn. Het duurt tien jaar
voordat iemand meedraait zoals
wij.” Hoewel Frans en Henri iets
optimistischer zijn, beamen ze
dat het niet makkelijk zal zijn
om goede opvolging te vinden.

schatting 55 cm lang. De enige oranje vis
is een koikarper. Hij is een opvaller en een
van de oudsten van de poel. Al dertien jaar
zwemt hij hier zijn rondjes en eet hij zijn
buik vol. Soms met jonge visjes, soms met
broodjes van Albron.
Zo’n zeven jaar geleden kregen hij en
zijn watergenoten opeens wel heel veel
gezelschap. Een persoon die voor zijn
werk een vijver in Blixembosch moest
leeghalen en wel eens in het Paviljoen
kwam om koffie te drinken, kon de
Blixembosche vissen hier loslaten. Om
aan te geven hoe groot de dertig grootste
graskarpers waren die toen asiel verleend
kregen, moet je je handen toch al gauw
verder spreiden dan schouderbreedte.
Tegelijk bracht die persoon ook nog
kleinere graskarpers.
Er loopt bij Technische Bedrijfskunde een
student rond die een mooi bussinesplan
voor zich zag: kleine koikarpers uitzetten
en deze verkopen op het moment dat hij
afstudeert. Een startende ondernemer ziet
overal winst. Maar het bleef bij praatjes.

In Nederland bestaat momenteel
nog slechts één opleiding tot
glasinstrumentmaker, de Leidse
Instrumentmakers School.
Daar studeren per jaar gemiddeld
een à twee mensen af, en die
kiezen vaak voor een hbo-vervolgtraject.
Een ander ‘probleem’ is dat
steeds meer machinaal gemaakt
wordt of geïmporteerd uit OostEuropa. Toch zal er volgens de
mannen aan de TU/e altijd
behoefte blijven aan bekwame
glasinstrumentmakers. “Je kunt
nu eenmaal niet alles met
machines maken.” En over de
kwaliteit van het Oost-Europese
glaswerk is in ieder geval Ad
niet te spreken. “Daar kijken
ze niet op een paar centimeter,
verschrikkelijk.” Maar het
belangrijkste is misschien wel
de service. “Wij kunnen hier
bijna alles maken. En als een
student bij ons binnenkomt die
dezelfde middag iets nodig heeft,
dan ligt het er meestal.”/

.

De vissen die nu zo graag brood vangen
van lunchende studenten (op zomerse
dagen is de deur naar de vijver open)
worden echt niet verkocht. (NS)
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Voorlopige beoordeling
opleiding Electrical
Engineering positief
De opleiding Electrical
Engineering is ‘een mooie,
sterke opleiding met een
nadruk op ontwerpen en creativiteit’, zo beoordeelde de visitatiecommissie van de QANU
vorige week vrijdag tijdens het
voorlopige eindoordeel.
Zorgpunten zijn het lage rendement in de bachelorfase en
de wat lichte beoordeling van
het eindproject van de
bachelors.
Dat laat ir. Rein van Asten, secretaris van de opleidingscommisie
van EE, weten naar aanleiding
van de informele conclusies. De
visitatiecommissie komt naar
verwachting in de tweede helft
van oktober met een voorlopig
eindrapport, dat de faculteit nog
mag controleren op feitelijke
onjuistheden. In dat rapport
krijgt de opleiding op 21 verschillende punten een beoordeling,
aan de hand waarvan wordt
bepaald of EE een nieuwe
accreditatie krijgt voor zes jaar.
Die cijfers zijn op dit moment
nog niet bekend. De visitatie
vindt plaats in 3TU-verband. De
commissie is al in Twente
geweest en gaat later nog op
bezoek in Delft.
Volgens Van Asten vindt de commissie de opleiding goed aansluiten op de beroepspraktijk en
is er een goede koppeling met het
bedrijfsleven. De nieuwe opzet
van de masterthesis, in de vorm
van een paper dat wordt gepre-

senteerd op een symposium, valt
ook in goede aarde. De kwaliteit
van de afgestudeerde ingenieurs
is ook prima, maar ze zijn wel erg
technisch van aard. Iets meer
aandacht voor juridische en
maatschappelijke aspecten in de
opleiding zou dan ook een goede
zaak zijn, aldus de commissie.
De studie is pittig, maar te doen.
Dat de studenten gemiddeld
ruim zeven jaar over hun studie
doen, komt dan ook voornamelijk door bijbaantjes. De studenten zouden iets meer aan
‘time-management’
moeten
doen. De faculteit zou nog
kunnen bijdragen aan het studierendement door rustperiodes in
de bachelor aan te brengen en de
tentamens beter te spreiden. Een
groot probleem is de geringe instroom, maar dat is een probleem
dat op Europees niveau speelt.
Wel verwacht de commissie verbeteringen aan de beoordeling
van het eindproject van de bachelorfase. De criteria hiervoor
zouden moeten worden aangescherpt, met meer aandacht voor
de persoonlijke bijdrage van de
student. Ook zou het onderwijs
een belangrijkere rol moeten
spelen in de functioneringsgesprekken met het personeel.
(TJ)/

.

Intreerede Jos Brouwers

Wegdek zuivert lucht
van stikstofoxiden
Straten kunnen de luchtzuiverheid rond het verkeer flink
gaan verbeteren. Dat blijkt uit
de eerste testresultaten van
een wegdek van luchtzuiverend
beton. Dit beton verlaagt de
concentratie stikstofoxiden
(NOx) met 25 tot 45 procent,
vertelde TU/e-hoogleraar
Bouwmaterialen Jos Brouwers
afgelopen vrijdag in zijn
intreerede.
De testen vonden plaats in de
gemeente Hengelo. Daar is afgelopen najaar de drukke
Castorweg heringericht. Als onderdeel daarvan is zo’n duizend
vierkante meter weg voorzien
van luchtzuiverende betonsteen.
Ter vergelijking is een andere
strook van duizend vierkante
meter belegd met normale
stenen.
Onderzoekers van de TU/e
hebben dit voorjaar drie dagen
luchtmetingen gedaan aan de
Castorweg, tussen een halve
meter en anderhalve meter
hoogte. Boven het stuk met luchtzuiverende steen bleek het NOxgehalte 25 tot 45 procent lager
dan boven het stuk met gewone
stenen. NOx veroorzaakt smog
en zure regen. In het laboratorium was al aangetoond dat de
betonstenen
luchtzuiverend

werken. “Maar nu geven de
resultaten aan dat het buiten ook
werkt”, aldus Brouwers. In het
vervolg van dit jaar staan nog
meer metingen op de agenda.
Brouwers, sinds september
2009 hoogleraar bij de TU/efaculteit Bouwkunde, ziet tal van
toepassingsmogelijkheden,
vooral op plaatsen waar nu de
maximale
NOx-concentraties
overschreden worden. Voor
wegen waar asfalt gewenst is, kan
het
luchtzuiverende
beton
gemengd worden met open
asfalt. Verder kan het toegepast
worden in zelfreinigende en
luchtzuiverende gevels.
Veel duurder wordt een weg niet
door de toepassing van luchtzuiverend beton, heeft Brouwers uitgerekend. De steen is weliswaar
vijftig procent duurder dan
normale betonsteen, maar de
totale aanlegkosten zijn maar
tien procent hoger. Er zit zelfs
nog een extra voordeel aan de
stenen: ze breken algen en het
straatvuil af, waardoor ze altijd
schoon blijven. (IJ/TJ)/
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Perspex capsule rondom
Boeddha spat uit elkaar

De perspex capsule die middenin de vijver van het vier jaar
oude kunstwerk ‘SOH19 States
of Nature’ stond, is donderdagochtend 1 juli spontaan uit
elkaar gespat. Het omvangrijke
kunstwerk ligt aan het Limbopad naast de Zwarte Doos. De
Gemeenschappelijke
Technische Dienst (GTD) gaat
op zoek naar de oorzaak. Het
College van Bestuur is voornemens het kunstwerk in de
oorspronkelijke staat te
herstellen.
Iedereen die via het Limbopad
het TU/e-terrein betreedt, kent de
vijver met de zwarte eieren en de
Boeddha; de bijnaam voor het
zwarte beeld dat middenin de
vijver gevangen zit in een perspex
capsule. De 88 eieren zijn voorzien van zonnepanelen en moeten
ervoor zorgen dat het beeld op
zonnige dagen omhoog wordt

geduwd. Om het beeld zit in een
langwerpige, vierhonderd kilo
zware perspex capsule, die een
dikte heeft van tweeënhalve centimeter. Videobeelden hebben uitgewezen dat donderdagochtend
vijf voor zes de capsule spontaan
in stukken uit elkaar is gespat.
“Onverwacht, naar en lastig”,
zijn de kernwoorden van de
reactie van de voorzitter van
Stichting Natuurkunst die het
kunstwerk beheert. De kunstenaar, Alex Vermeulen, reageerde
volgens Vader nogal laconiek.
“Hij beschouwt deze tegenslag
op boeddhistische wijze. Daarbij
bestaat het negatieve naast het
positieve en moeten wij er maar
het beste van maken. Vermeulen
stelt zich voor dat Boeddha nu op
retraite is in de Himalaya.”
Maar ondertussen ligt Boeddha
op de bodem van de vijver. Hij zit
nog om de afgebroken paal en in

de perspex bak. Wim Peters,
hoofd van de GTD, heeft niet zo
snel een verklaring voor het
spontane barsten van het
perspex. “Het zou kunnen dat de
invloed van de zon er iets mee te
maken heeft, maar dat is op dit
moment nog niet te zeggen. We
gaan de brokstukken opvissen uit
de vijver en ook navraag doen bij
de producent van de capsule.”
Het College van Bestuur wil het
kunstwerk graag laten herstellen,
zo zegt universiteitssecretaris ir.
Harry Roumen. “Dat is natuurlijk wel afhankelijk van de
kosten, daar hebben we nog geen
indicatie
van
gekregen.”
(HK/NS)/

Ach en Wee

.
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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. Dit is de laatste aflevering van deze serie.

Het is opvallend dat in de bespiegelingen
over de universiteit in 2020 die worden
neergeslagen in Cursor veel wordt
geschreven en gezeurd over ambities,
samenwerking, internationalisering
en andere iWORDS. Onze positie en
onze locatie lijken in fysieke zin geen
inspiratie te zijn voor een toekomstige
beeldvorming. Een droom waarin
campus en stad kunnen samenkomen,
een droom waarin grandeur heeft plaatsgemaakt voor een miezerig bobbelpaadje
naar de TU/e. Een droom waarin de
TU/e niet alleen door een logo op het
dak wordt herkend, maar zich als aangename intellectuele pleisterplaats
vanaf het station aandient.
In 2020 is het nieuwe station opgeleverd. Eindhoven heeft zich daarmee
ontworsteld aan de nietszeggendheid
van een overstapplaats. De stedelijke
as wordt eindelijk, na zoveel jaren van
ontkenning, tot uitdrukking gebracht.
Een eerherstel voor het oorspronkelijke
idee waarin de universiteit recht tegenover het station zou komen te liggen.
Met als centrum het Auditorium. Als
de kermis in juli de stad aandoet, kun
je een beetje gewaar worden wat dat zou
kunnen betekenen: een vrije zone vanaf
het station met veel groen en open ruimte
als voorportaal naar de universiteit.
Stel je voor: je verlaat het nieuwe station

via het plein dat onder de sporen door de
overgang tussen de noord- en zuidzijde
heeft geslecht. Een ongedacht plein dat
tot nu toe slechts in stoute afstudeerplannen opduikt, zoals onlangs bij Rob
Ilbrink met zijn Symphonie Fantastique
over treinen en wonen. Over zo’n plein
bereik je de Esplanade, een groene laan
waaraan transparante eigentijdse lage
gebouwen staan waarin alle eerstejaars
studenten hun opgaven en beginnend
onderzoek doen. De stad met aanhang is
ook aan de Esplanade vertegenwoordigd
met representatieve programma’s die in
de moderne laagbouw zijn ondergebracht.
Na 2020 is het bos door de bomen
zichtbaar vanaf het nieuwe station.
De Esplanade wordt ingericht als een
overdekte wandelweg. Het grote plein
voor het station vormt het beginpunt.
De voormalige Kennedylaan blijkt
omgetoverd tot een park met waterpartijen, waarlangs eenvoudige
gebouwen staan waarin jonge mensen
met interessante producties bezig zijn.
De universiteit heeft zich geopend
naar de stad en lijkt een etalage te zijn.
Verderop wonen en werken de afstudeerders en docenten. Sinds 2017 is
de universiteit gegroeid in aantallen
studenten, mede door toedoen van de
praktische versmelting met de hogeschool.

Jan Westra. Foto: Bart van Overbeeke.

De sfeer lijkt in het geheel niet meer
op die uit het verleden. Het zoemt,
het borrelt, het bruist dag en nacht.
De stad is actief langs de Esplanade
met winkels en uitspanningen.
Eindhoven floreert!
De campus in de stijl van 2020 belooft
een antwoord op de ontwikkeling die
na 2015 is ingezet. Eindhoven heeft als
een van de weinige universiteiten de
aanleidingen die zijn verknoopt met
het hart van de stad en het spoor
aangegrepen om zich als Universiteit
van de Moderne Toekomst te etaleren.

Laten we de potenties toetsen.
Sluit de Kennedylaan ter hoogte van
de TU/e af.
Test de routes en de zichtlijnen.
Schuif de eerste faculteitsactiviteiten
naar buiten.
Nodig de stad uit.
Zorg elke maand voor een TUvenement.
Bestook elkaar niet meer met iWORDS
Maar met weWORDS
over hoe mooi 2020 kan worden,
de rest komt (haast) vanzelf!

Jan Westra,
hoogleraar architectonisch ontwerpen
decaan faculteit Bouwkunde

Eurest nieuwe cateraar van TU/e
Op de grote stille campus
dwaalt de zeurder eenzaam rond.
Heel de Tee Uu ligt voor pampus,
Waar hij kijkt, hij ziet geen hond.
Ik heb jarenlang geijverd voor wat poëzie
op de TU/e. Ik begon mijn colleges
dikwijls met een versje, al leverde dat
meer verbazing op dan waardering.
Poëzie is een prachtig ‘voertuig’ voor taal,
ook een vreemde taal. Neem nou het
volgende lied van de onovertroffen
Amerikaanse liedjeszanger Tom Lehrer.
Oh, the Protestants hate the Catholics,
and the Catholics hate the Protestants,
and the Hindus hate the Moslems,
and everybody hates the Jews.
Dit is het vijfde couplet van National
Brotherhood Week. Het lied eindigt met

opengetrokken’ om de synagogegangers
te beschermen.
Er zijn op de wereld ongeveer 17 miljoen
joden, gelijk verdeeld over Israël, de VS
en de rest van de wereld. Voor iedere
jood zijn er bijna honderd christenen en
honderd moslims. Maar, volgens het
Mathematics Genealogy Project zijn er
130 wiskundigen die Cohen heten en maar
41 met de namen Ahmed of Mohammed.
Ooit waren er meer islamitische wiskun digen dan christelijke; kom daar nou eens
om. De ellende van nu is, om een mooi
Jiddisch woord te gebruiken, allemaal
‘kinnesinne’. Mensen zonder zelfrespect
hebben geen respect voor anderen - geldt
trouwens ook voor ‘autochtonen’.
Later wordt het allemaal beter.
Misschien volgend academisch jaar al.
Tot dan dus.
Fred Steutel

Be nice to people who
are inferior to you.
It’s only for a week, so have no fear.
Be grateful that it doesn’t last all year!
‘and everybody hates the Jews’, het lijkt
maar al te waar. Toch zijn joden eeu wenlang veiliger geweest in moslim landen dan in Europa. Tijdens de eerste
kruistochten werden meer joden
vermoord dan moslims. Nu zijn er in
Amsterdam ‘lokjoden’ nodig. Daar word ik
letterlijk onpasselijk van.
Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch,
van Marokkaanse afkomst, spreekt er
schande van, maar ik heb niet gehoord
dat hij ‘een blik Marokkanen heeft

Effe zeuren

Eurest wordt vanaf januari 2011 de
nieuwe cateraar van de kantines van de
TU/e. Bij de testpresentaties van
Sodexo en Eurest in het Paviljoen begin
juni kwam bij de medewerkers cateraar
Eurest als winnaar uit de bus.
Studenten zagen weinig verschil.
Volgens Monique Kuyck van Dienst
Interne Zaken (DIZ) scoorde Eurest in de
biedingen op alle punten beter dan de
rest.
Volgens Kuyck is Eurest al jaren actief op
de High Tech Campus Eindhoven en
haalde het bedrijf onlangs nog een
opdracht binnen bij Fontys Hogescholen.
Eurest is onderdeel van de Britse Compass
Group, met vierhonderdduizend medewerkers de grootste cateringorganisatie
wereldwijd. Eurest stak voor de drie kavels
waar een bod op kon worden uitgebracht,
met kop en schouders boven andere aanbieders uit , zo vertelt Kuyck. Dat betekent
dat Eurest aan de slag gaat in alle negen
bedrijfskantines van de TU/e, in de

kantine van Kennispoort en in de Zwarte
Doos en de University Club. De huidige
cateraar Albron had slechts op één kavel
een bod gedaan. Eurest zal het huidige
kantinepersoneel overnemen van Albron.
Het basisassortiment blijft ongewijzigd,
vertelt Kuyck, maar Eurest gaat natuurlijk
ook eigen producten aanbieden. Kuyck
verwacht niet dat de prijzen daarbij veel
hoger komen te liggen dan nu bij Albron
gebruikelijk is. “Dit is een commercieel
bedrijf en als ze iets aanbieden dat niet
verkoopt vanwege een te hoge prijs, halen
ze het uit het assortiment en zetten er iets
anders voor in de plaats.”
Eind dit jaar voert DIZ onder de totale
populatie van de TU/e een nulmeting uit
ten aanzien van de tevredenheid met het
huidige assortiment. Kuyck: “We proberen vervolgens een testpanel van minimaal driehonderd mensen samen te
stellen. Dertig procent medewerkers en
zeventig procent studenten. Aan de hand
van die nulmeting peilen we een jaar later
weer de tevredenheid. Dit onderzoek gaan
we structureel elk jaar uitvoeren.” (HK)/

.

Nicole van der Wolk nieuw hoofd DPO
Drs. Nicole van der Wolk (1965) zal per 1 oktober 2010
de functie vervullen die Anja Klomps op 1 juni verliet:
directeur Dienst Personeel en Organisatie van de TU/e.
Op dit moment is ze lid van de algemene directie van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO), waar ze voorlichting en communicatie,
organisatieontwikkeling en personeel en organisatie in
haar portefeuille heeft.
Van der Wolk studeerde sociale- en organisatiepsychologie, planning en beleid aan de Universiteit Utrecht en
begon haar loopbaan als P&O-adviseur bij het ministerie
van Binnenlandse Zaken. Ze heeft aansluitend bij
verschillende ministeries gewerkt, onder meer bij
Verkeer en Waterstaat en VWS. Voor haar overstap naar
NWO was Van der Wolk hoofd P&O bij SenterNovem, een
agentschap van het ministerie van Economische Zaken.
(NS)
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Collegegeld niet-EER-student Provinciale Statenleden bezoeken TU/e
stijgt stevig in 2011
Met ingang van het collegejaar
2011-2012 stijgt het collegegeld voor masterstudenten van
buiten de Europese Economische Ruimte (EER) van een
kleine 9.000 euro nu naar
12.500 euro. Rector Hans van
Duijn noemt het een normaal,
kostendekkend tarief en in
vergelijking met de ons
omringende landen zelfs één
van de laagste bedragen.
Rudy van Beurden, fractielid van
studentengroepering PF, liet
maandag in de universiteitsraadvergadering weten het nieuwe
collegegeld voor niet-EER-studenten een fors bedrag te vinden.
Voor een masteropleiding betaalt
die student komend studiejaar
nog 8.818 euro, maar een jaar
later wordt dit 12.500 euro. Het
tarief voor een bacheloropleiding
gaat dan van 5.311 euro naar
8.000 euro. De reden van de

verhogingen is dat het ministerie
van OCW geen vergoeding meer
beschikbaar stelt voor deze
studenten, zo vertelde rector Van
Duijn.
Van Beurden vroeg zich af of dit
hogere tarief geen nadelig effect
zal hebben op de concurrentiepositie van de TU/e. Van Duijn
vreest daar niet voor. “We hebben
dit nieuwe tarief in 3TU-verband
afgesproken. Delft wilde een nog
hoger bedrag, maar dat wilden
wij en de Universiteit Twente
niet. Dit is nationaal gezien een
normaal tarief en vergeleken met
de ons omringende landen één
van de laagste bedragen. Daarbij
kunnen studenten van buiten de
EER een beroep doen op het
Amandus
H.
Lundqvist
Beurzenfonds.” Hij voegde er
nog aan toe dat studenten die al
aan de TU/e begonnen zijn of
komend jaar beginnen, het oude
tarief blijven betalen. (HK)/

.

Presentaties vak Technology Entrepreneurship

“We willen aantonen dat
plastic te vervangen is”

De leden van de Provinciale Staten
brachten ook een bezoek aan het
cellab van BMT, bij hoogleraar Frank
Baaijens. Foto: Bart van Overbeeke

Meer dan twintig leden van de
Provinciale Staten NoordBrabant brachten vrijdag 2 juli
een werkbezoek aan de TU/e.
Ze kregen inzicht in projecten
op het gebied van gezondheid,
energie en ict. Het werkbezoek
wordt waarschijnlijk jaarlijks
herhaald.
“We willen de kloof tussen kennis
en innovatie overbruggen. En dat
kunnen we niet alleen. Het moet
een samenspel zijn”, stelt dr.ir.
Arno Peels, voorzitter van het
College van Bestuur, in zijn
speech. Voor de Provinciale
Statenleden bood het bezoek
gelegenheid om meer inzicht te
krijgen in het werk aan de TU/e
en te kijken wat zij voor de TU/e
kunnen betekenen.
Peels: “We wilden hen breed

Jesper van Berkel (op achtergrond) en Pieter Mooren tijdens hun presentatie.
Foto: Bart van Overbeeke

Dat het presenteren van een
businessplan aan een ervaren
panel geen sinecure is, hebben
Scheikundestudent Jesper van
Berkel en zijn kompaan Pieter
Mooren (Technische Bedrijfskunde) ondervonden. Het duo
hield vrijdag 2 juli een pleidooi
voor hun bedrijf Biolink, in het
kader van het Certificaatprogramma Technology Entrepreneurship.
“Onderzoek voorspelt dat in
2050 de helft van de huidige
aardolieproductie voor de productie van plastic zou moeten
worden gebruikt”, zo opent
Mooren zijn presentatie. “Als
gevolg van de dalende olieproductie en de stijgende vraag, zal
de
plasticprijs
dus
ook
toenemen. Daarnaast levert
plastic een afvalprobleem op.
Bioplastic is dé oplossing. Het is
afbreekbaar en op termijn
goedkoper dan uit olie geproduceerd plastic.” “Ons bedrijf
Biolink heeft een nieuw bioplastic ontwikkeld. We bevinden
ons nog in de seed-fase. Ons doel
is om volgend jaar 225.000 euro
aan STW-subsidie te verwerven.
Daarmee willen we het product
verder ontwikkelen en Biolink op
de kaart zetten.”
“Bioplastic kan voor een veelvoud
aan eindproducten gebruikt
worden”, vult Van Berkel aan.
“Denk aan voedselverpakkingen,

maar ook aan mobiele telefoons
of Lego. Bioplastic is sterk in
opkomst. De productie stijgt met
ongeveer vijftig procent per jaar.
Dit komt vooral door de degradeerbaarheid; milieubewustzijn
speelt daarbij een grote rol. Onze
doelstelling is om aan te tonen
dat plastic te vervangen is.”
Dat de concurrentie moordend
is, is vanzelfsprekend bekend bij
de
bijna
afgestudeerde
Scheikundestudent. Voor multinationals als BASF en Mitsubishi
is
de
plasticmarkt
geen
onbekend terrein. “Maar die
bedrijven gebruiken een duur
additief, waardoor hun prijs sterk
stijgt. Wij hebben mogelijk een
betere oplossing.”
Na afloop van de presentaties was
er een prijsuitreiking. Studenten
Tom Bongers, Bedir Laçin en
Alexander Dockhorn van de
faculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences sleepten
de eerste prijs in de wacht. Hun
businessplan over het bedrijf
Alsito werd door de vakjury met
een ruime negen beoordeeld.
De presentaties waren de afronding van het vak Technology
Entrepreneurship van prof.dr.
Leo Verhoef en dr. Myriam
Cloodt. Doel van dit programma
is om studenten klaar te stomen
voor het ondernemerschap. Er
waren in totaal 18 presentaties
van 35 studenten. (ML)/

.

laten zien waarmee we bezig zijn.
Ik heb de indruk dat daar ook
behoefte aan was en dat ze de
mate van openheid zeer gewaardeerd hebben.” Zijn voorstel om
van het werkbezoek een jaarlijkse
gewoonte te maken, kon op bijval
van de Provinciale Statenleden
rekenen.
De Statenleden kregen een kijkje
in projecten op het gebied van
gezondheid, energie en ict. Zo
bezochten ze het zonnecellenlab
en kregen ze uitleg over ‘teleoperated robots’.
Johan Martens, Provinciale
Statenlid voor GroenLinks, is te
spreken over het bezoek. “Het
was erg interessant om meer
inzicht te krijgen in projecten aan
de TU/e. Ik vroeg me alleen af wat
we als provincie concreet kunnen
betekenen. Daar heb ik voor mijn

gevoel nog geen duidelijk
antwoord
op
gekregen.”
Persoonlijk pleit hij ervoor om
juist in spin-offs te investeren.
“Als provincie wil je het liefst iets
binnen vier jaar realiseren en
niet in onderzoek investeren
waar over twintig jaar misschien
iets uit komt.” Rob de Groot,
projectleider van de energieagenda, kan zich zo voorstellen
dat er geld gaat naar bijvoorbeeld
het FOM-instituut, Energieonderzoek Centrum Nederland
en Knowledge and Innovation
Community (KIC) InnoEnergy instituten en samenwerkingsverbanden waarbij ook de TU/e
betrokken is. “Het is vooral
belangrijk om te kijken hoe we de
kennisinfrastructuur
kunnen
versterken.” (JvG) /

.

U-raad vol lof over rapport ‘harde knip’
De universiteitsraad was
maandag 5 juli vol lof over het
rapport van de projectgroep
die in opdracht van College van
Bestuur heeft onderzocht wat
het gaat betekenen als de TU/e
in september 2012 de harde
knip invoert. Het rapport bevat
aanbevelingen en benoemt
mogelijke obstakels.
Slechts twee op de vijf studenten
ronden sinds de start van de
masteropleidingen in 2005 hun
bacheloropleiding helemaal af
voordat ze aan de master
beginnen.
Op dit moment hanteren alle
faculteiten de zachte knip, uitgezonderd Industrial Design.
Studenten die van de bacheloropleiding 160 van de 180 studiepunten hebben gehaald, mogen
zich nu al inschrijven voor een
master. Gemiddeld deed een
student er elf maanden over om
tijdens de master zijn bachelor af
te ronden. Drie op de vijf
studenten volgen deze route van
de zachte knip.
Bij de instromende hbostudenten, die een schakelprogramma moeten volgen om
toegang te krijgen tot een master,
maakt bijna driekwart gebruik
van de zachte knip.
Met ingang van het studiejaar
2012-2013 vervalt de zachte knip.
Elke student moet dan zijn

bachelor gehaald hebben voordat
met de master begonnen kan
worden. Dat vraagt wel om een
tweede instroommoment in een
masteropleiding. Bij 7 van de 22
opleidingen aan de TU/e moet
zo’n tweede instroommoment
nog gecreëerd worden. Dat zal
nog heel wat extra inzet vergen,
zo concluderen de opstellers van
het rapport. Ook is er een aanpassing nodig van het rooster. Dit
om het mogelijk te maken dat de
resultaten van bachelortentamens en het bachelorexamen
bekend zijn voor het begin van de
masteropleiding.
Belangrijk is ook een hardheidsclausule
‘voor
schrijnende
gevallen die door bijzondere
omstandigheden onevenredig
worden getroffen door de
invoering van de harde knip’,
aldus de projectgroep in het

rapport. Denk daarbij aan een
sterfgeval in de directe familie, of
een langdurige ziekte. Maandag
liet rector Hans van Duijn weten
dat een beroep op de hardheidsclausule niet leidt tot een voorwaardelijke toelating tot de
master. Wel krijgt zo’n student de
mogelijkheid tot het doen van
extra tentamens.
Ook adviseert de projectgroep
om een goed communicatieplan
op te stellen voor de invoering
van de maatregel en zou in de
toekomst ook kritisch gekeken
moeten worden naar de begeleidingscapaciteit voor studenten
voor wat betreft hun studieplanning. En vanzelfsprekend
moet er een aparte implementatiecommissie voor worden aangesteld. (HK)/

.

Rubicon voor antenne-onderzoek

Dr.ir. Rob Maaskant, vorige maand gepromoveerd aan de faculteit
Electrical Engineering op onderzoek naar antennesystemen voor de
radiotelescoop SKA (zie Cursor 33), krijgt van onderzoeksfinancier
NWO een Rubiconsubsidie om zijn onderzoek aan de Zweedse
Chalmers Universiteit voort te zetten. Met de subsidie kan Maaskant
de komende twee jaar in Zweden werken aan antennetechnieken voor
hoge frequenties. Hij is de enige aan de TU/e gerelateerde onderzoeker
die in deze ronde een Rubicon ontvangt.
In totaal zijn er 31 beurzen uitgedeeld aan jonge onderzoekers die een
of twee jaar onderzoek willen doen in het buitenland. Ook komen
buitenlandse onderzoekers die in Nederland willen werken in aanmerking voor een Rubicon. In april kregen tijdens de vorige subsidieronde drie TU/e’ers een Rubicon. (TJ)
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Energieboost met driedimensionale
Oplaadbare lithium-ionbatterijen zijn gemeengoed
geworden in de consumentenelektronica. Ze hebben een
relatief lange levensduur en geven qua formaat en gewicht
veel energie. De prestaties kunnen echter nog veel beter.
Onderzoeker Loïc Baggetto van de faculteit Scheikundige
Technologie verving de gebruikelijke koolstof in
de batterijen door silicium en krikte de energie met
bijna een factor tien omhoog.
De ontwikkeling van batterijen heeft de
laatste twintig jaar een behoorlijke vlucht
genomen. Dat heeft zo zijn redenen.
De opwekking van duurzame energie
door wind, water of bio-energie is minder
stabiel dan de gebruikelijke kolen- of
gascentrales. De opslag van elektriciteit is
daarom noodzakelijk om van alternatieve
energie een betrouwbaar product te maken.
Een andere aanleiding is de enorme groei
van consumentenelektronica waar de
trend vooral draadloos en draagbaar is.
In grotere toepassingen, zoals hybride
auto’s, is de rol van elektriciteitsopslag
(lees: batterijen) cruciaal voor de ontwikkeling van duurzaam rijden. Al met al
krijgt de batterij als energiebuffer en
energiebron een grotere invloed op het
dagelijkse leven.
Samen met deze grote(re) applicaties
worden ook
kleinere
autonome
toepassingen
steeds belangrijker. Denk
hierbij aan
minuscule
sensoren of
medische
implantaten die autonoom moeten
kunnen functioneren en dus hun eigen
energie moet genereren en opslaan.
Omdat het energieverbruik relatief klein
zal zijn, bestaat de mogelijkheid om
microbatterijen in elektronische chips

te integreren. Maar uit het oogpunt van
veiligheid zitten daar wel beperkingen aan.
Batterijen voor medische implantaten
kunnen bijvoorbeeld geen gevaarlijke
vloeistof als elektrolyt bevatten, want een
lekkage zou dan desastreus zijn. Reden
waarom wereldwijd onderzoek wordt
gedaan naar vaste-stofbatterijen.
Er zijn al zogeheten planaire (platte)
microbatterijen met lithium in pilotproductie. Ze worden gemaakt met
behulp van physical vapor depositiontechnieken (PVD) zoals magnetronsputteren en opdampen. Maar dit soort
batterijen heeft weinig capaciteit en levert
te weinig vermogen voor toekomstige
autonome apparaten. Bovendien is het
lage smeltpunt van metallisch lithium
ongunstig, omdat de micro-elektronische
industriestandaard bij de vervaardiging
van chips
gebruikmaakt
van reflowsolderen.
Dit gebeurt bij
temperaturen
boven het
smeltpunt van
de batterijen.
Binnen de
vakgroep Energy Materials en Devices
van prof.dr. Peter Notten wordt gezocht
naar alternatieve vormen en materialen
om een vaste-stofbatterij te maken die wél
integreerbaar is met andere elektronica.
Deeltijdhoogleraar Notten: “Bij planaire

batterijen heb je niet veel materiaal, dus
weinig capaciteit en daarmee een laag
vermogen. Dat is de grote bottleneck. Het
idee om de oppervlakte van een batterij te
vergroten, is ontstaan op een conferentie
in 2004. Daar hoorde ik dat silicium een
heel goed materiaal is om lithium in op
te slaan. Ik realiseerde me toen de link
tussen silicium,
geïntegreerde
circuits (IC) en
vaste-stofbatterijen. Samen
met een collega
van Philips
Research heb ik
dat idee uitgewerkt en aangevuld met een
driedimensionaal concept voor een batterij.
Met 3D-structuur kun je het oppervlak
van een batterij behoorlijk vergroten. We
hebben daarop intussen een groot aantal
patenten en wereldwijd is er veel interesse
getoond. Het eerste onderzoek richtte
zich op de vraag of we silicium als dunne
film konden gebruiken. Daarvoor heb ik
Loïc Baggetto naar Nederland gehaald.

Hij is in mijn ogen duidelijk ‘een grazer’.
Iemand die graag zo snel mogelijk heel
veel onderwerpen wil afgrazen om te
kijken waar de leuke wetenschappelijke
dingen zitten. Hij heeft dat tijdens zijn
masteropdracht in zes maanden laten
zien en heeft aangetoond dat ons idee
ook werkt”.
In de jaren
daarna heeft
Baggetto als
promovendus
verder gewerkt
aan het
concept.
Behalve
silicium onderzocht hij ook de eigenschappen van andere anodematerialen
waaronder germanium en tin. De Franse
onderzoeker bekeek in samenwerking
met de faculteit Technische Natuurkunde
ook diverse soorten barrier layers
(scheidingslagen) die het silicium en
lithium in de batterij uiteenhouden.
Bij een van de eerste experimenten van
Baggetto op de High Tech Campus

De batterij krijgt
een grotere invloed
op het dagelijkse leven

Met 3D-structuur
kun je het oppervlak
van een batterij
behoorlijk vergroten

Loïc Baggetto. Foto: Bart van Overbeeke

Kernfusie: schieten op een uitlaat van koolstof
In het Zuid-Franse Cadarache wordt
ITER gebouwd, de eerste kernfusiereactor die daadwerkelijk energie
moet gaan produceren. De TU/e doet
mee middels hoogleraar prof.dr. Niek
Lopes Cardozo en zijn promovendi
- gestationeerd op het FOM-instituut
Rijnhuizen (binnenkort op de TU/ecampus). Dr. Jeroen Westerhout was
een van die promovendi. Hij hield zich
bezig met de uitlaat van de reactor.
Het is maar zeer de vraag of een koolstofuitlaat een goede keuze is voor ITER,
zelfs in de opstartfase. Die conclusie
trok Jeroen Westerhout (27) pas bij het
schrijven van zijn proefschrift, geeft hij
toe. “Je hebt alle informatie al, maar het
rekensommetje heb ik pas op het allerlaatste moment gemaakt.” De afgelopen
vier jaar onderzocht hij de impact van
botsingen van een heet waterstofplasma
met de koolstoftegels waarmee de uitlaat
van de nieuw te bouwen fusiereactor
ITER in eerste instantie bekleed gaat
worden.
ITER werkt als volgt: in een donutvormige reactor wordt waterstofplasma
met de ‘zware’ waterstofvarianten
deuterium en tritium (de brandstof )
in een magneetveld opgesloten. Door
botsingen in dit superhete gas (meer
dan tien maal zo heet als in het centrum
van de zon) smelten de waterstofkernen
samen tot heliumkernen. Bij dit proces
komt de energie vrij waar het allemaal

om begonnen is. ITER is de eerste fusiereactor die meer energie moet opleveren
dan erin wordt gestopt: naar verwachting
een factor tien.
De binnenwand van ITER is bekleed
met beryllium. Vanwege de relatief lage
smelttemperatuur is dit materiaal echter
ongeschikt voor de uitlaat van de reactor,
waar het gevormde helium -het afvalproduct van de fusiereactor- samen met
een deel van de waterstofionen tegen de
wand aan wordt geleid. De wand van de
uitlaat moet daarom van een materiaal
zijn dat de extreme omstandigheden in
de uitlaat kan weerstaan. Koolstof werd
gezien als
een goede
optie.
In de uitlaat
reageert het
reactieve
waterstof
met koolstof
tot het
vluchtige CH4 (methaan) en CH3. Deze
door Westerhout tot in detail bestudeerde
chemische erosie is een voor ITER
belangrijk proces, dat bepaalt hoe lang
ITER heeft voor de testfase voordat de
wand is weggeërodeerd. Na de testfase
moet de koolstofuitlaat sowieso worden
vervangen: men verwacht namelijk dat
te veel van het radioactieve tritium, dat
pas wordt gebruikt in de operationele
fase, in de wand van de reactor zal blijven
hangen. En om veiligheidsredenen mag

nooit meer dan 700 gram tritium
aanwezig zijn in het apparaat.
Koolstof lijkt geschikter voor de testfase
dan wolfraam -dat voor de volgende fase
is gepland- omdat het verdampt en niet
zoals wolfraam gaat smelten boven een
bepaalde temperatuur. “Dan komen er
druppels in de reactor en dat wil je niet.
De efficiëntie van het fusieplasma gaat
dramatisch omlaag als er maar een
kleine hoeveelheid wolfraam in je plasma
komt.”
Westerhout wilde weten wat er precies
met koolstof gebeurt als je het blootstelt
aan een plasma met een hoge flux (veel
deeltjes) bij
een relatief
lage temperatuur. Dat
zijn omstandigheden die
niet haalbaar
zijn in de
kleine fusiereactors die op diverse plekken in de
wereld ter voorbereiding van ITER
zijn gebouwd.
Daarom is in Rijnhuizen een lineaire
plasmaversneller gebouwd, Pilot-PSI
(PSI staat voor Plasma-Surface
Interaction), die de omstandigheden
ter plekke van de uitlaat van ITER beter
nabootst dan welk experiment in de
wereld dan ook, vertelt Westerhout. Met
de aan de TU/e ontwikkelde plasmabron
(de cascadeboog) kunnen -in combinatie

Het binnenste van
ITER wordt tienmaal
zo heet als het
centrum van de zon

met een sterk magneetveld- hoge deeltjesstromen worden bereikt. Daarbij is
de Pilot-PSI “lekker flexibel”, volgens
Westerhout. “Het is een geweldig
apparaat. Je kunt in de PSI overal bij.”
Pilot-PSI is ook niet zo groot. De afstand
tussen de bron het koolstoftarget is
slechts een halve meter.
Nadeel van Pilot-PSI is wel dat de plasmabundel relatief smal is: de effecten van
de redepositie (het opnieuw hechten van
de losgekomen koolstofatomen) op het
koolstoftarget zijn beperkt. “Van die
redepositie verwachten sommige
mensen binnen ITER nogal veel:
misschien wel een factor honderd in
levensduur, omdat 99 procent weer terug
zou slaan op de wand. Het is echter maar
zeer de vraag in hoeverre die aanname
klopt.”
Maximaal veertig uur houdt de koolstofwand het vol, zegt Westerhout, als
je geen rekening houdt met redepositie
van koolstof op de wand. En dat is alleen
bij de laagst mogelijke temperatuur van
het plasma. Maak je dat ook maar iets
warmer, dan heb je nog maar vier uur
over. En dat is wel heel kort, zeker omdat
ITER volgens de planning de eerste jaren
met een koolstofuitlaat zou draaien.
Het zou reden zijn om de koolstoffase
maar helemaal over te slaan en meteen
op een ander materiaal, zoals wolfraam
dus, over te schakelen.
De opvolger van Pilot-PSI, Magnum-PSI,
krijgt supergeleidende spoelen, een
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batterij en silicium

Een ontwerp van een 3D-batterij.

Foto’s gemaakt met behulp van een elektronenmicroscoop van silicium in honingraatstructuur.

geen schade, zolang als de film dun
genoeg is”.
Baggetto toonde tegelijkertijd het grote
verschil met grafiet aan. In vergelijking
met de koolstofachtige structuren die
nu in lithium-ionbatterijen zitten, kan
silicium bijna tien keer zoveel energie
opslaan. “De enige restrictie is dat het in
bulk nog niet wijd toepasbaar is, alleen in
dunne film. Maar in combinatie met de
andere ontwikkelingen, de 3D-batterij,
is het prachtig materiaal om in een vaste
stof geïntegreerde batterij op te nemen.”
Naast de anodematerialen testte Baggetto
diverse driedimensionale vormen. Hij
vergrootte het oppervlak met gaatjes,
sleufjes en honingraten. Honderden,
wellicht duizenden kleine proefplaatjes
gingen door zijn handen en belandden
onder de elektronenmicroscoop. Uit de
proeven bleek dat de energiecapaciteit
inderdaad toeneemt naargelang de oppervlakte grote wordt, maar de resultaten
waren nog niet altijd optimaal. Waar dat
precies aan ligt, moet nader onderzoek
uitwijzen. Baggetto: “We moeten rekening houden met thermodynamische en
kinetische aspecten. En met de interface,
depositie, bulk en elektrochemie. Er zijn
veel zaken die van invloed zijn”.
Notten: “We hebben de individuele lagen
redelijk in onze vingers. Nu moeten we
daar nog een heel systeem van maken.
Het werk is dus nog niet klaar. Er zijn
zoveel parameters, dat is de volgende
uitdaging om die te controleren. Je hoopt
dat het 3D-geïntegreerde batterijsysteem
ooit gaat werken en dat is de onderzoeksuitdaging voor de komende periode.
We zijn vijf, zes jaar geleden begonnen
met silicium. Als je ziet wat in die periode
is gebeurd, dan is er ongelooflijk veel
bereikt. En wanneer ik dat doortrek
naar de toekomst, verwacht ik dat nog
eenzelfde tijd om zover te komen dat
het werkt”. (FvO)/

dompelde hij een éénkristallijnssiliciumwafer in lithiumelektrolyt, sloot er
bedrading op aan en belaadde hem
met lithiumionen. Het resultaat: het éénkristallijnsmateriaal ging helemaal kapot.
Oorzaak: rondom een siliciumatoom
gaan vier lithiumatomen zitten waardoor
het kristalrooster enorm uitzet. Met
deze enorme verhouding zou dus een
relatief dunne film silicium volstaan om
voldoende lithium op te nemen. Opnieuw
volgden testen, ditmaal met dunne films
silicium tussen de 50 en 500 nanometer.
Baggetto: “Het bleek dat ze niet stuk
gingen. De films zitten als het ware
gelijmd op een ondergrond en kunnen
maar naar één kant uitzetten. Er is dus

Loïc Baggetto promoveerde 5 juli met het
proefschrift ‘Negative electrode materials
for lithium-ion solid-state microbatteries’.

bredere plasmabundel en betere diagnostieken. Deze machine, die nog dit jaar
gereed moet komen, kan continu draaien
en is beter geschikt voor het bestuderen
van redepositie.
Westerhout detecteerde de vrijgekomen
koolstofverbindingen door het licht dat
ze uitzenden op te vangen. En deed
daarbij een belangrijke ontdekking.
“De verwachting was dat er bij deze lage
temperatuur geen licht zou worden uitgezonden omdat de botsingen tussen CH

en de elektronen niet hard genoeg zijn.
Maar onder invloed van een ander proces,
dissociatieve recombinatie, wordt toch
licht uitgezonden. Dat is belangrijk voor
de kalibratie van de metingen die voor
ITER zijn gepland.” Als ze ondanks
Westerhouts bevindingen toch voor
koolstof kiezen, tenminste. “Ik zou
zeggen dat je misschien meer moet
kijken naar alternatieve materialen
naast wolfraam, zoals siliciumcarbide.
Dat zou ik graag zelf doen.” (TJ)/

.

.

Hoogbouw plaatsen middenin het stads centrum vergt een strak logistiek plan voor
de aan- en afvoer van bouwmaterialen.
Meestal ontbreekt het hieraan, wat leidt tot
faalkosten en vertragingen in het bouwproces.
Dennis Segeren ontwikkelde daarom een
rekenmodel voor de logistieke planning van
hoogbouw op ‘postzegellocaties’ in de stad.
“Aannemers denken weinig na over de
logistieke kant van het bouwproces”, zegt
Segeren, onlangs afgestudeerd aan de
faculteit Bouwkunde. “Het plan is dat alle
materialen ‘just in time’ worden afgeleverd,
maar in de praktijk lukt dat meestal niet.
Het gevolg is dat goederen niet op het juiste
moment ter plaatse zijn.”
In hartje Den Haag kennen ze het probleem.
Daar bouwen ze twee torens van 146 meter
hoog, het toekomstige onderkomen van de
ministeries van Justitie en Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Omdat de
aanvoer van bouwmaterialen niet goed
verliep, besloot de aannemer extra opslag ruimte te huren net buiten het centrum.
Segeren kreeg de taak de mogelijkheden
van een distributiecentrum op die plek te
onderzoeken.
Eerst analyseerde hij het hele bouwproces.
Hij ontdekte dat de drukste bouwfase
dagelijks gemiddeld 64 transporten met zich
meebracht. “Van tevoren weet niemand dat
er dagelijks zo veel transporten zullen gaan
plaatsvinden”, vertelt hij. “Ieder is bezig met
zijn eigen onderdeel van het bouwproces.
Het totaaloverzicht ontbreekt.”

De bouwkundige ontwierp daarom een reken model waarmee uitvoerders van tevoren de
transportdruk kunnen voorspellen voor de
drukste fase van het bouwproces. Op grond
van de uitkomsten kan de uitvoerder beslissen
of een extra distributiecentrum nodig is.
En, zo ja, hoe groot dat moet worden.
“Ik tel alle benodigde materialen per verdieping
op en deel dit getal door het aantal dagen
van de bouwcyclus”, legt Segeren uit. “Het is
heel lastig om vervolgens te berekenen hoeveel
aanvoerbewegingen er dagelijks nodig zijn
voor die materialen. Je moet bijvoorbeeld
rekening houden met welk type transport
de materialen worden vervoerd. En sommige
materialen, zoals vloeibaar beton, moeten
onmiddellijk worden verwerkt.”
Omdat op geen enkel moment vaststaat
hoeveel materialen precies nodig zijn, geeft
het model van Segeren slechts een ruwe
schatting van de dagelijkse transportdruk
op de bouwplaats. Hij berekende dat het
distributiecentrum in Den Haag het
dagelijkse aantal transporten zou terug brengen tot 54 per dag. Ook kunnen trans porten met meer precisie plaatsvinden.
Het aan- en afvoerproces is namelijk veel
beter beheersbaar met het rekenmodel.
“Dit is een van de eerste onderzoeken naar
dit aspect van de bouw”, zegt Segeren,
“en dus een eerste stap richting een beter
beheerst logistiek proces”.
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Fitte mensen in Tibet
Tibetanen hebben zich in korte tijd genetisch aangepast aan het leven op grote hoogte.
Dat blijkt uit twee studies die vorige week zijn gepubliceerd in Science. Tibetanen leven al
minstens enkele duizenden jaren op een hoogte tussen 3.500 en 4.500 meter,
waar veel minder zuurstof in de lucht zit dan op zeeniveau. Uit vergelijkingen met de
verwante Han-Chinezen, die op veel lagere hoogte leven, blijkt dat Tibetanen afwijkende
genen hebben die verband houden met zuurstofopname. Zo heeft negentig procent van
hen een gen dat in het algemeen wordt geassocieerd met atletisch vermogen, tegen tien
procent van de Han-Chinezen. In tegenstelling tot volkeren uit de Andes en andere mensen
die (tijdelijk) op hoogte leven, hebben Tibetanen geen verhoogd gehalte aan rode bloed lichaampjes. Hoewel dit op korte termijn de zuurstofopname bevordert -daarom slikken
sporters EPO-, zorgen de rode bloedlichaampjes voor dikker bloed. En dat heeft nadelige
gevolgen voor bijvoorbeeld zwangerschappen. De aanpassingen zijn volgens de onder zoekers de snelste genetische verandering die ooit bij mensen is waargenomen. (TJ)

Vermoeiend onderzoek

Jeroen Westerhout. Foto: Bart van Overbeeke

Er is in onderzoekskringen ophef ontstaan over studies naar de oorzaak van het chronisch
vermoeidheidssyndroom (CVS). Afgelopen oktober verscheen in Science een artikel waarin
een verband gelegd werd tussen CVS en het knaagdierenvirus XMRV. Sindsdien verschenen
echter drie studies, waaronder een Nederlandse, waarin dat verband niet kon worden
aangetoond. Nu blijkt in een recent onderzoek, naar verluidt al geaccepteerd door het
hoog aangeschreven tijdschrift PNAS, wél weer een verband aangetoond te zijn. Kritiek
van deze onderzoekers op andere studies is dat daarin geen patiënten met acute CVS zijn
onderzocht. Vanwege het ‘vage’ karakter van de aandoening zouden de onderzochte
patiënten wellicht helemaal geen CVS hebben gehad, maar bijvoorbeeld een depressie.
PNAS zou de publicatie van de positieve studie echter hebben uitgesteld vanwege het
verschijnen, op 2 juli, van nog een nieuwe studie in Retrovirology - opnieuw met een
negatieve uitkomst. Wordt ongetwijfeld vervolgd. (TJ)
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Das war einmal: vree
Taalcursussen/Monique van de Ven
Illustratie/Jeannette Bos
Ooit hingen bij de docent Frans wekelijks honderd TU/estudenten aan de lippen. Vorig jaar waren dat er nog
hooguit vier of vijf - als er tenminste niemand ziek of net
op studiereis was. Dat de TU/e een jaar terug besloot fors
te snoeien in het vreemde-talenaanbod van de universiteit,
snappen de medewerkers van het Centrum voor
Communicatie, Taal en Techniek (CTT) ergens dan ook best.
Toch blijft het een bittere pil om te slikken: “Voor de spelling,
grammatica en andere regeltjes kunnen mensen ook terecht
bij de LOI. Maar wíj spreken de taal van de bèta’s”.
Een beetje een vreemde eend in de bijt.
Zo omschrijft voormalig hoofd Monique
Bouman het Centrum voor Communicatie,
Taal en Techniek (CTT) van de TU/e.
In de massa van bèta’s -en her en der wat
gamma’s- op de campus zijn de authentieke
alfa’s dun gezaaid. Van een vervelende
wrijving tussen die verschillende bloedgroepen is volgens haar trouwens nooit
sprake geweest: “Ik heb het juist altijd
wel spannend gevonden”.
Bouman begon in 1982 als wetenschappelijk medewerker bij de toenmalige
vakgroep Toegepaste Taalkunde, ondergebracht bij de toenmalige Eindhovense
faculteit Wijsbegeerte &
Maatschappijwetenschappen. De groep
gaf onderwijs en deed onderzoek op het
gebied van de Nederlandse taal en taalbeheersing, met name technisch taalgebruik. Daarnaast werd lesgegeven in
een aantal ‘vreemde’ talen zoals Spaans,
Frans, Russisch, Engels en Italiaans “in volgorde van belang”, zo benadrukt
Bouman: “Het Engels was destijds lang
niet zo’n big deal als nu”.
Begin jaren negentig ging de vakgroep
op in de groep Psychologie En Taal In
de Techniek, kortweg PETIT. De groep

maakte deel uit van de nieuwe faculteit
Technologie Management (nu Industrial
Engineering & Innovation Sciences),
ontstaan na samenvoeging van de faculteiten Wijsbegeerte & Maatschappijwetenschappen en Technische
Bedrijfskunde. In 1996 kwam hieruit
het Centrum voor Communicatie, Taal
en Techniek voort. Bouman: “De jaren
ervoor was een beetje onduidelijk
geworden wie wat voor wie deed en hoe
één en ander verrekend moest worden.
Door alle taalbeheersing onder te
brengen in een apart instituut werd
dit weer duidelijker en zichtbaarder
voor alle
faculteiten.
Men kon
ons weer vinden”.
Het Engels werd
vanaf dezelfde
periode snel belangrijker. Volgens
Bouman en collega Vincent Merk,
coördinator van het CTT, zette zo’n tien
jaar terug de internationaliseringsgolf
in en roken steeds meer buitenlandse
studenten en medewerkers hun kansen
en mogelijkheden in Eindhoven. “Vooral
bij het Stan Ackermans Instituut was die

beweging goed zichtbaar, zij trokken veel
buitenlanders aan”, weet Bouman. Met de
latere invoering van de bachelor-masterstructuur nam ook het gebruik van het
Engels in het onderwijs een vlucht, voegt
Merk toe.
Inmiddels heeft het Engels aan de universiteit een status aparte gekregen, stelt
Bouman. Zo bleek ook vorig jaar, toen het
College van Bestuur het Engels tot één
van de focusgebieden binnen het communicatie- en talenonderwijs aan de TU/e
benoemde. Het Nederlands en interculturele communicatie waren de andere twee
poten waarop het CTT zich nadrukkelijk
moest gaan richten. “Voor de TU/e zijn
díe zaken in het kader van internationalisering belangrijk. Andere taalcursussen
vinden we niet tot het pakket van de
universiteit behoren; die kunnen
studenten en medewerkers ook aan
andere instituten volgen”, verklaarde
CvB-lid mr. Jo van Ham het besluit.
Toenmalig CTT-hoofd Bouman reageerde
verbolgen op de bestuursbeslissing.
Volgens haar heeft het talencentrum
altijd veel klanten gehad (zowel studenten
als medewerkers), tevreden klanten
bovendien, en had het zijn zaakjes, ook
financieel, altijd prima op orde. Niet dat
het besluit voor haar als een volslagen
verrassing kwam: een mailtje van een
beleidsmedewerker van het CvB in
oktober 2008 zette haar sensoren al op
scherp. “Hij vroeg
letterlijk: ‘Wat
doet het CTT
eigenlijk?’. Voor
een taalkundige
is dat genoeg
om te weten dat je dan op je hoede moet
zijn.” Gesprekken met universiteitsbestuurder Van Ham en het hoofd van
de Dienst Financiële en Economische
Zaken volgden, waarin Bouman onder
meer duidelijk werd dat het CTT geen
grote investeringen meer mocht doen
en dat een onderzoek werd ingesteld naar

“We worden steeds
meer lesboer”

de effectiviteit van het centrum.
“Het werd mij al snel duidelijk waar het
bestuur naartoe wilde. Iemand van de
Dienst Personeel en Organisatie kreeg
opdracht een rapport te gaan schrijven,
waarvan de conclusies bij voorbaat al
vaststonden. Er moest alleen nog naartoe
geschreven worden”, stelt Bouman.
Ze blikt terug op ‘een frustrerende tijd’.
“Het CTT bestond al dertien jaar, we
waren altijd een heel hechte club.
Iedereen werkte er keihard en met volle
overtuiging. En toen werden opeens
de poten onder onze stoelen vandaan
gezaagd. Een paar collega’s zagen hun
vakken zelfs helemaal verdwijnen,
terwijl er nog wel studenten voor waren.”
Uiteindelijk werden Frans, Duits,
Italiaans en Russisch uit het talenaanbod
geschrapt. De meeste van die vakken
liepen halverwege afgelopen collegejaar
ten einde; voor het Russisch doet eind
deze maand de allerlaatste cursiste
examen. Merk hield voor zijn vak Frans
de eer naar eigen zeggen aan zichzelf:
“Ik ben gestopt voordat ik zou móeten
stoppen”. Met gemiddeld zo’n vier, vijf
studenten per cursus had hij bovendien
toch al meermalen “staan preken voor
een bijna lege zaal, zeker als er dan ook
nog eentje op studiereis was en een ander
ziek was”.
Afgelopen januari rondde hij met gemengde gevoelens zijn laatste cursusreeks
af, met acht examenkandidaten. In zijn
kwart eeuw als docent Frans aan de TU/e
was Merks gehoor wel eens groter; op een
bepaald moment doceerde hij wekelijks
zo’n honderd cursisten, verdeeld over vier
groepen. Vooral de laatste acht jaar liep
de interesse voor de taal, mede door de
opkomst van het Engels in het curriculum,
hard terug.
Terwijl hij zijn eigen vak moest laten gaan,
maakte Merk zich het afgelopen jaar
wel hard voor het Spaans - met jaarlijks
zo’n honderddertig deelnemers één
van de populairste CTT-cursussen.

(vaarwel aan het Russisch)
In het vreemde-talenaanbod aan de TU/e
was het Russisch de voorbije decennia
waarschijnlijk wel de meest bijzondere.
Pauline Nekeman gaf ruim dertig jaar
Russische les, waarvan de laatste vijftien
jaar aan de universiteit. De taalcursus
hier bestond sinds midden jaren

zeventig en de belangstelling in die tijd
was groot, vertelt de docente; de cursus
telde jaarlijks zo’n vijftien tot twintig
deelnemers. “Russische wetenschappers
publiceerden vooral in hun eigen taal en
er werd nog niet veel op internet gezet.
Studenten en onderzoekers hier wilden

die publicaties ook kunnen lezen. In
eerste instantie was de cursus dan ook
vooral een lees- en vertaalcursus.”
In Nekemans eerste jaren als docente
hier werd de cursus meer en meer een
communicatiecursus, onder meer
gericht op studenten die een buitenlandse stage in het verschiet hadden.
In Rusland, de andere voormalige
Sovjet-republieken en eigenlijk het hele
voormalig Oostblok zijn stages in het
bedrijfsleven overigens altijd een
betrekkelijk onbekend fenomeen
geweest, vertelt Nekeman. Stagelopers
in die streek waren dan ook meer
uitzondering dan regel. “Mede daarom
is de belangstelling voor
het Russisch
een beetje
doodgebloed”,
zegt ze. “Russen gingen zelf bovendien
steeds meer in het Engels publiceren.”
De laatste jaren had Nekeman jaarlijks
nog rond de tien cursisten. Een kleine,
maar dankbare groep om te onderwijzen:
“Russisch is geen taal die mensen er voor
de aardigheid ‘bij’ doen. De meeste
cursisten hadden een heel concreet
doel en waren ontzettend gemotiveerd”.
Russisch is bovendien bepaald niet de
makkelijkste taal, zegt ze: “Het waren

echt de knappe koppen die tijd hadden
om het er naast hun studie bij te doen”.
De komende weken, in de aanloop naar
het examen van haar allerlaatste cursiste,
kan Nekeman de Russische boeken in
haar kasten langzaam gaan opruimen.
Ze geeft al een kleine tien jaar NT2
(Nederlands als tweede taal), waar ze
zich sinds dit collegejaar volledig op
kan richten: “Dat is booming business”.
Haar baan heeft dan ook geen moment
op de tocht gestaan, maar het afscheid
van het Russisch noemt ze desondanks
treurig. Ook betreurt ze het dat de TU/e
“de kleine talen zo radicaal heeft afgeschaft. Nergens vindt je zo’n grote groep
mensen met
hetzelfde intelligentieniveau,
die in hetzelfde
schuitje van
studeren zitten.
Dat maakte de cursusgroepen hier toch
anders dan aan andere taleninstituten”.
Student Maurice Eggen (zie foto), die in
september 2006 aan de cursus begon,
is ervan overtuigd dat hij voortijdig was
afgehaakt als hij ergens anders Russische
les was gaan volgen. Want een makkie
bleek het Russisch bepaald niet. De
enthousiast docente en de gezamenlijke
worsteling met de taal van de groep hielden
hem -letterlijk en figuurlijk- bij de les.

“Bèta’s communiceren
en leren echt anders”
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emde talen aan de TU/e
Het voorgenomen schrappen daarvan
leidde dan ook tot veel verontwaardiging
binnen de TU/e-gemeenschap. De lobby
had succes: het Spaans blijft gehandhaafd,
wel betalen studenten een eigen bijdrage,
die ze terugkrijgen als ze de opgedane
talenkennis aantoonbaar inzetten voor
bijvoorbeeld een stage of andersoortig
studieverblijf in een Spaanstalig land.
“Een lauw compromis”, stelt Merk,
“maar we hebben het Spaans daarmee
toch enigszins kunnen redden.
Bijkomend voordeel is dat we voor de
docent geen nieuwe baan hebben hoeven
zoeken.”
Volgens Bouman was het in dat opzicht
ook een ‘voordeel’ dat zij de bestuurlijke
bijl in het najaar van 2008 al zag
aankomen, “daarmee
hadden we wat tijd en
mogelijkheden om
mensen iets anders te
gaan laten doen”. Toch is
ze er geenszins gerust op
dat in de toekomst geen
arbeidsplaatsen zullen
verdwijnen binnen het
CTT. Merk daarentegen
heeft het gevoel dat de
erkenning voor het talencentrum het afgelopen jaar
juist weer flink is gegroeid.
“We geven hier niet zomaar
taal, maar taal voor de
ingenieur. Dat wordt niet
altijd door iedereen zo
gevoeld; je hebt er altijd
wetenschappers tussen
zitten die ‘dat taalgedoe’
maar niks vinden, die het
iets voor in de vrije tijd
vinden wat de universiteit
vooral geen geld mag
kosten. Maar in het
algemeen overheerst het
besef dat ons werk van
toegevoegde waarde is.”
Die toegevoegde waarde
zit ‘m volgens Merk en

Eggen, masterstudent Real
Estate Management &
Development, zag de
cursus Russisch in de
eerste plaats als “een
leuke manier om het
vrije-keuzegedeelte van
mijn master op te vullen”.
Maar daarnaast zag hij ook de kansen
voor de toekomst. “De hoogtijdagen in
het vastgoed waren in volle gang en ik
werd in het bijzonder getrokken door
de Oost-Europese vastgoedmarkt. Door
de studiepunten, de beperkte kosten en
gunstige roosterplanning was de cursus
aan de TU/e ideaal.”
Kort na de cursus vertrok hij voor twee
jaar naar Moskou, waar hij als vastgoedconsulent voor een groot bedrijf werkte.
Met het examen nog vers in het hoofd
rolde zijn sollicitatiepresentatie er
vloeiend uit en werd de TU/e-student
aangenomen. De basiskennis van de taal
hielp hem zijn weg te vinden in Moskou:
“Op straat wordt echt alleen Russisch
gesproken. Inmiddels begrijp ik zo’n
negentig procent van de taal en kan ik
prima een leuk informeel gesprek met
een Rus voeren.”
Mede-TU/e’ers Merijn Timmermans
en Tim Clement bestempelen het als
een enorm gemis voor de TU/e dat het
talencentrum in zijn oude vorm verdwijnt

Bouman vooral in de affiniteit van
docenten met wetenschap en techniek.
“We hebben altijd nadrukkelijk geïnvesteerd in het leren kennen en begrijpen
van onze doelgroep. ‘You have to know
the business of your clients’”, vindt
Bouman. Zelf volgde ze in het begin van
haar TU/e-carrière bijvoorbeeld eens een
cursus programmeren en schoof ze aan
in de collegebanken. “Als een student
Spaans in het kader van de cursus een
presentatie geeft over nanotechnologie,
moet ik daar wel vragen over kunnen
stellen.”
“Bèta’s denken, communiceren, schrijven
en leren echt anders”, vult Merk aan.
“Onze docenten hoeven geen halve
ingenieurs te zijn, maar door onze

- zeker voor een universiteit die internationalisering hoog in het vaandel draagt,
constateren ze. “Juist in opkomende
markten, die veel kansen bieden, is het
vaak noodzakelijk om de plaatselijke taal
te beheersen”, vindt Timmermans.
De studiegenoten plukken momenteel
volop de vruchten van hun Russische

ervaring spreken we wel een beetje
hun taal. Onze cursussen gaan dan
ook verder dan alleen het aanleren van
de grammatica en andere regeltjes;
daarvoor kunnen studenten en medewerkers ook terecht bij de LOI”.
Ondanks de onrust die het CTT de
afgelopen twee jaar ten deel viel, ziet
coördinator Merk de toekomst van het
centrum met vertrouwen tegemoet.
Volgens hem staat het CTT nog altijd
nadrukkelijk op de TU/e-kaart, ook bij de
bestuurlijke top. “Voor de focusgebieden
worden in elk geval duidelijk middelen
gereserveerd; dat geeft vertrouwen en
biedt mogelijkheden.” Bouman houdt
twijfels, hoewel het STU volgens haar

talenkennis. In Almaty in Kazachstan
doen ze voor hun afstuderen onderzoek
aan de master Innovation Management.
Hun belangstelling voor Rusland en de
andere voormalige Sovjet-staten ontstond
zo’n vier jaar geleden tijdens hun reis met
de Transsiberië Express. “Eigenlijk overal
waar we uitstapten, waren mensen heel

CTT bij STU
Het Centrum voor Communicatie, Taal en Techniek (CTT) telt tien medewerkers.
Sinds september 2009 maken zij deel uit van het Onderwijs en Studenten
Service Centrum (STU) waarbinnen het CTT één van de clusters is. Een logische
overheveling, vindt STU-hoofd dr. Karen Ali, “omdat STU veel ervaring heeft
met het verzorgen van vaardigheidstrainingen en trainingen gericht op
persoonlijke ontwikkeling”. Daarnaast dragen taalonderwijs en interculturele
vaardigheden bij aan de internationalisering waar STU volop mee bezig is, zegt ze.
Het CTT was lange tijd gehuisvest in De Hal. Een deel van de afdeling verhuisde
vorige week al richting STU in het Hoofdgebouw, de overige medewerkers
volgen begin augustus.

wel ‘meer poten in de organisatie’ heeft
en dat voor het CTT zeker kansen biedt.
Ze vreest dat het CTT binnen STU eerder
“een kantoortje met uitzendkrachten en
freelancers” wordt, met alle gevolgen
voor de kwaliteit en professionaliteit van
het bureau en zijn medewerkers: “Ik heb
als hoofd altijd gestreefd naar docenten
in vaste dienst, vooral vanwege het technische karakter van deze omgeving.
Maar nu worden we steeds meer simpele
‘lesboeren’, die steeds minder academisch
werk kunnen doen. En die constatering
doet pijn”./

.

gastvrij en vriendelijk. Iedereen wilde
met ons praten, hoewel we enkel
‘
(‘proost, op je gezondheid’,
red.) konden zeggen.”
Het besluit om aan de TU/e de cursus
Russisch te gaan volgen, was daarna snel
genomen. De lessenreeks bleek een
mooie basis voor méér: Clement volgde
later ook nog cursussen Russisch in
Moskou en Petrozavodsk. “Wat begon
als een bijvak, is uitgegroeid tot een ware
passie”, beschrijft hij. “Hier in Kazachstan
gaan deuren voor je open wanneer je
enkele zinnen Russisch kunt praten.
Het land heeft veel meer te bieden dan
de film van Borat doet vermoeden.
Ook Rusland, de andere voormalige
Sovjet-staten en grote delen van
Oost-Europa zijn voor ons interessante
vakantiebestemmingen of potentiële
werkplekken.”
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Controleurs stufi
voorlopig machteloos

Happy Street genomineerd
voor Dutch Design Award

In steeds meer steden gaan controleurs
langs de deuren van studentenhuizen
om te checken of studenten misschien
frauderen met hun studiebeurs. Maar
als ze niet binnen worden gelaten,
kunnen ze momenteel weinig uitrichten.

Onder de genomineerde ontwerpen die
kans maken op een Dutch Design Award
(DDA) zit dit jaar ook Happy Street, het
Nederlandse paviljoen op de Wereld
Expo in Shanghai. TU/e-alumnus ir.
John Körmeling en universitair docent
ir. Rijk Blok van de faculteit Bouwkunde
tekenden voor het ontwerp en de
uitvoering. Op 23 oktober worden
de winnaars bekendgemaakt.
De genomineerden strijden om in totaal
zeventien verschillende awards in even
zoveel categorieën. Happy Street doet mee
in de categorie ‘Beste Publiek Exterieur’.
De jury noemt Happy Street niet zozeer
een weergave van Nederland zoals het is,
maar eerder hoe het kan worden
gedroomd. Als sterke onderdelen prijst

Algemeen
Dienst Interne Zaken

Afsluiting TU/e-toegangsweg vanwege
Park Hilaria van 19 juli tot 11 augustus
In verband met de opbouw/afbraak van Park Hilaria
is de toegangsweg naar de campus vanaf de
J.F. Kennedylaan in de periode van maandag 19 juli
08.00 uur t/m dinsdag 10 augustus 22.00 uur
afgesloten.
De gemeente Eindhoven zorgt voor de bewegwijzering van de omleidingroutes voor het verkeer.
Voor auto’s is de universiteit alleen bereikbaar via
de toegangswegen aan de Insulindelaan en de
Dorgelolaan. Kennispoort blijft bereikbaar via
de kruising Fellenoord - J.F.Kennedylaan.
Voor fietsers uit de richting Woensel is een
omleidingroute aangegeven via de ingang bij
het sportcentrum. Fietsers vanuit het centrum
kunnen via het Limbopad of de ingang aan de
Dorgelolaan de TU/e bereiken.
De parkeerterreinen van Potentiaal en Traverse
worden in de periode van maandag 26 juli 07.00
uur t/m dinsdag 10 augustus 17.00 uur afgesloten
voor TU/e-medewerkers en studenten en gebruikt
door de exploitanten van de attracties voor het
parkeren van de salonwagens.

Alle faculteiten

Masterclass Energy Day
Op 16 september wordt de tiende en laatste masterclass rondom het thema energie en klimaat gehouden. Het thema is: The water,
materials and energy challenge in a changing world.
Deze Engelstalige masterclass is bedoeld voor alle
promovendi, masterstudenten en TOIO’s in de

men de routing en de goed gekozen zichtlijnen tussen de huisjes door.
Körmeling en Blok gaan in hun categorie
de strijd aan met een geluidsscherm rond
de randweg bij Eindhoven van VHP (‘technische uitstraling die past bij de identiteit
van Eindhoven’) en een ontwerp voor de
openbare ruimte in Apeldoorn, waarvan
de maker anoniem is.
De Dutch Design Awards hebben als doel
het brede publiek een groter bewustzijn te
geven van de mogelijkheden en waardecreatie van design. De ontwerpen van alle
finalisten en winnaars worden na 23
oktober één week geëxposeerd in de
Brainport Greenhouse tijdens de Dutch
Design Week in Eindhoven. (HK)/

.

laatste fase van hun studie, maar ook anderen
die geïnteresseerd zijn in deze materie kunnen
zich inschrijven.
Inschrijven kan via de website www.tue.nl/
energydays, waarbij vijftien euro kosten worden
gerekend voor de lunch. Op deze site is tevens
meer informatie te vinden over deze masterclass.

Mensen
Promoties
Ir. W. van Dijk verdedigt op dinsdag 24 augustus
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 ‘Simulations and Experiments
on External Electron Injection for Laser Wakefield
Acceleration’. Van Dijk promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promotor zijn
prof.dr. M.J. van der Wiel en prof.dr. J.J.A.M. van
der Mullen.
Ir. M.J.H.A. Houben verdedigt op woensdag 25
augustus 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 ‘Using Bayesian Belief
Networks for Reliability Management Construction
and Evaluation: a Step by Step Approach’. Houben
promoveert aan de faculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences. De promotoren zijn prof.dr.
M.J. Newby en prof.dr.ir. A.C. Brombacher.

Afscheidsreceptie Joop Keij
Na een dienstverband van ruim veertig jaar bij

Fraude met de studiebeurs is politici een
doorn in het oog. Om een hogere studiebeurs te krijgen, beweren sommige
studenten dat ze op kamers zijn gegaan,
terwijl ze eigenlijk bij hun ouders wonen.
Het scheelt maandelijks 170 euro: de basisbeurs voor een uitwonende is 266 euro,
voor een thuiswonende 96 euro. De pakkans was voorheen vrijwel nul. Wie toch
gepakt werd, hoefde alleen zijn onterecht
ontvangen beurs terug te betalen, maar
kreeg geen boete. Op initiatief van
voormalig OCW-minister Ronald Plasterk
werkt de regering aan een wet waarmee
scherpere controle mogelijk wordt en
strengere straffen kunnen worden uitgedeeld. Na de zomer gaan controleurs in
Utrecht en Den Haag aan de slag. Naar
verwachting
haken
ook
Zwolle,
Groningen, Almere, Urk en Lelystad aan.
Eerder liep er al een proefproject in
Twente. Recent zijn ook in Amsterdam en
Rotterdam controleurs op pad gegaan.
Alleen is voorlopig niemand verplicht de
controleurs binnen te laten: er is namelijk
nog geen nieuwe wet. Dat maakt de controles, die toch al arbeidsintensief zijn,
niet eenvoudig. Het resultaat van huisbezoeken is “zeer afhankelijk is van de
bereidheid tot medewerking van de betreffende studerenden, hun ouders of andere
personen”, aldus staatssecretaris Marja
van Bijsterveldt.
Als de wet er eenmaal is, mogen studenten
Dienst Huisvesting heeft Joop Keij gekozen voor
een nieuwe fase in zijn leven en gaat hij gebruik
maken van de fpu-regeling.
Ter gelegenheid hiervan biedt Dienst Huisvesting
hem een afscheidsreceptie aan in de University Club
op donderdag 9 september van 16.00 tot 18.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd dit samen met hem,
zijn collega’s en oud-collega’s te vieren.
Veronique Marks,
directeur Dienst Huisvesting

nog altijd weigeren de controleurs binnen
te laten, al kunnen er dan waarschijnlijk
wel maatregelen worden genomen.
Uitvoeringsinstantie DUO zou bijvoorbeeld de bevoegdheid kunnen krijgen de
uitwonendenbeurs van controleweigeraars in een thuiswonendenbeurs om te
zetten.
De controleurs gaan niet blindelings alle
studenten langs. Uitvoeringsinstantie
DUO werkt samen met de sociale diensten
aan zogeheten risicoprofielen. De kans op
fraude is bijvoorbeeld groter als de ouders
in de stad wonen waar de student zijn
opleiding volgt of als een student bij een
familielid zegt te wonen.
In het najaar van 2010 zullen meer dan
tweeduizend huisbezoeken zijn afgelegd.
Dan verwacht het ministerie van OCW ook
meer zicht te hebben op de omvang van de
fraude.

Boete

Wie onder het regime van de nieuwe wet
op fraude wordt betrapt, moet de onterecht
ontvangen beurs terugbetalen en krijgt
daar bovenop een boete: een kwart van het
gefraudeerde bedrag. Als iemand daarna
nog een keer wordt gepakt, volgt een
hogere boete: de helft van het onterecht
ontvangen bedrag. Na de derde keer wordt
de studiefinanciering stopgezet en volgt
strafrechtelijke vervolging, ongeacht de
hoogte van het gefraudeerde bedrag.
De politieke partijen die nu over een Paarsplus-kabinet gaan onderhandelen (VVD,
PvdA, D66 en GroenLinks) willen de
basisbeurs afschaffen. Mocht dat gebeuren, hoeven de controleurs niet meer op
pad. Dat zou ook een besparing op de
uitvoeringskosten betekenen. (HOP)/

.

For more information please visit our website
(www.bc-e.nl) or contact Ivo George (040) 247 8995.

Vacatures
PostDoc in Electromechanics, Advanced computer
assisted design of electromagneti Faculteit EE
V36.1125 1,0 2 jaar Schaal 10 CAO Nederlandse
Universiteiten.

Brabant Center of
Entrepreneurship

Post Doc NIH multiscale modeling of the human
knee Faculteit BMT V50.1183 1,0 2 jaar Schaal 10
CAO Nederlandse Universiteiten.

TU/e offers a Certificate in Technology
Entrepreneurship (CTE) for master’s students
interested in starting their own business. The CTE
program, open to all master’s candidates, helps
students to improve their entrepreneurial skills.
The certificate is awarded jointly by the Department
of Industrial Engineering & Innovation Sciences
and TU/e Innovation Lab. The Brabant Center of
Entrepreneurship organizes and coordinates the
CTE-program.
The certificate program has three components:
courses, Skills training sessions and assessment
and the Final Project.
The program is offered twice a year. Informational
meetings are given before the start of each semester
and announced on the BCE and TU/e website.
Registration forms can also be requested from the
website: www.bc-e.nl.
We have scheduled an information meeting on
July 15th, at 15.00 pm in Multi Media Pavilion
(MMP) room 1.

PhD Supramolecular Biomaterials for the
construction of a Bioartificial kidney ICMS
V40.1182 1,0 4 jaar Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.

Information Meeting Certificate in
Technology Entrepreneurship

Technisch medewerker (1.0 fte) Faculteit TN
V34.1187 1,0 3 jaar met uitzicht op vast dienstverband Schaal 10 CAO Nederlandse Universiteiten.
PhD’s Supramolecular Biomaterials for
Cardiovascular Regenerative Medicine ICMS
V40.1185 1,0 Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.
Secretaresse Dienst Personeel en Organisatie
1,0 fte Schaal 7 CAO Nederlandse Universiteiten.
Secretaresse Communicatie Expertise Centrum
1,0 fte Schaal 6 CAO Nederlandse Universiteiten.
Ga voor meer informatie naar http://jobs.tue.nl.
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Possible adjustment market place
W-hall through wind nuisance
An analysis conducted by the
Unit Building Physics and
Systems of the Department
of Architecture, Building and
Planning has shown that there
is a high risk of wind nuisance
on the south side of the new
W-hall. This concerns the place
where an opening had been
planned in the façade to shield
off the ‘market place’ adjoining
the W-hall. The study has also
come up with a solution.
The study shows that the national
standard for wind nuisance is
exceeded on the place in question. According to dr. ir. Bert
Blocken of Building Physics and
Systems this is due to the
position of this entrance being a
continuation of the open space
between the Matrix and Helix
buildings. It has been discussed
with the Accommodation Department whether it is possible to
reposition this entrance; the
inspection shows that the
problem will be solved by shifting
the entrance to the east.
After the announcement of the
design of the new W-hall the
Accommodation
Department
has asked the Department of

Architecture,
Building
and
Planning to conduct a study into
risks of wind nuisance in the new
configuration. This study was
conducted as a final assignment
by student of Architecture,
Building and Planning Wendy
Janssen, accompanied in this
project by PhD candidate ir. Twan
van Hooff under the auspices
of Blocken.
Wind nuisance is created when a
hard wind is reinforced by the
presence of high buildings: the
fast-moving air collides with the
building at a certain height and is
deflected downwards, or the air
squeezes through a narrow
opening between two buildings,
causing the wind speed to
increase considerably.
As a result, the wind force may
triple in comparison with the
open field, which can lead to
hazardous situations. Blocken:
“In Great Britain cases have
occurred where people who had
difficulty walking died because
they were blown over by the wind.
It can strike very suddenly when
you turn a corner, for instance.”

Wind nuisance standard

country boasting an official
standard for wind nuisance,
since 2006. Before that time
uniform criteria were lacking.
According to Blocken the standard
does not have any legislative
force, but may still be relevant
in legal cases. That lawsuits
concerning wind nuisance are by
no means imaginary, is proved by
the legal action instituted by
shopkeepers in the shopping
center along Nieuwe Emmasingel in Eindhoven against
construction firm Heijmans,
occasioned by customers staying
away due to wind nuisance.
On the TU/e campus there are
windy places as well, which have
been made visible impeccably by
the final study conducted by
Janssen: the corner of Vertigo,
where bikes are blown over
regularly, the entrance to the
Hoofdgebouw (between the
pillars) and, as noted, the area
where the market place has been
planned. The Accommodation
Department is going to use the
results of the study to shape the
design of the market place
further as part of the green
carpet. (TJ)/

.

The Netherlands is the first

What’s happening: Fiesta del Sol

?????
Just a handshake, one kiss, two kisses, three
kisses? In the Netherlands the ‘rules’ for greeting each other are not really all that clear. If
we do decide to give a social kiss, most people
give three. George Lewis, a Master student of
Human Technology Interaction from Egypt,
wonders why there are three.

I wonder why ...
Why three, then?
To answer this
question, let us try and
find out first where the origin
can be found of three kisses by
way of a social greeting. This is
what Ileen Montijn says on the
subject in her book ‘Leven op
stand’ (good living): “Not until
the 19th century was the
handshake incorporated into
etiquette, albeit only among
friends. In the 20th century the
handshake, as stated, became
the universal manner to greet
someone. After World War II
shaking hands acquired a
formal nature, subsequently to
be regarded as a touch old-fashioned. In domestic circles the
handshake was replaced by the
kiss. In the whole period prior to
1940 kissing was still considered to be a specifically intimate thing, miles apart from
the empty social gesture as it is
used at the end of the 20th
century.”

According to Dolph
Kohnstamm, psychologist and publicist, higher
classes of society presumably
began by kissing once, and
then, in families with a foreign
orientation, twice. In Brabant
the giving of three kisses began
first, probably under a French
and Belgian influence.
Kohnstamm himself objects to
three kisses. Indeed, at some
time he set up a website where
people could order buttons
saying: I kiss twice. He does not
perceive any cordiality at all in
the exchange of three kisses and
thinks that this is a routine,
thoughtless and meaningless
act. Perhaps that is the reason
why the Dutch exchange three
kisses: it is, after all, some sort
of replacement of shaking
hands, which is not a highly intimate manner to greet each
other either. (HB)

Do you also have a question about a social or cultural issue?
Contact us at engcursor@tue.nl.
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Bluesples ainfestival organized by café Wilehselbmainndas

Last year the festival was
cancelled because there were
not enough sponsors to be
found. Fortunately this year
the summery festival can go
on and will even be expanded
with 18 Septemberplein as a
theater square. During Fiesta
del Sol practically all musical
styles will be represented,
from salsa to jazz and from
disco to blues.
From Friday night 9th through
Sunday 11th July the inner city of
Eindhoven will be the place to go
to for loads of music, good food

and a variety of street theater
performances. In the exotic
market there will be products for
sale from all over the world. On
Friday night the soul formation
Motownhead will be the closing
act in Markt square. On Saturday
the evening program in Markt
square will feature Salsabor:
an energetic eighteen-member
salsa-big band with musicians
from Cuba, Argentine, Venezuela
and the Netherlands.
A separate part of the festival is
festo do samba on Sunday afternoon. During festo do samba
more than two hundred samba

musicians and dancers will
come together. Joining forces,
they will walk through the city
center in a grand Brazilian
musical parade, which will
finish in Catharinaplein, which
is to be converted into a samba
square especially for that afternoon. In the samba square the
musicians will jointly play
samba music for thirty minutes
while improvising. (HB)/

.

Look for more information and the full
music program on:
www.fiesta-del-sol.nl
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Studeren met een auti

“Ik moest lér
Studeren met autisme/Judith van Gaal
Illustratie/Jeannette Bos
Veel prikkels binnenkrijgen. Moeite hebben met plannen en
functioneren in een werkgroep. Een universitaire studie
is sowieso niet gemakkelijk, maar voor studenten met
autismespectrumstoornissen (ASS) is het nog een tikkeltje
moeilijker. De TU/e reikt de helpende hand en begeleidt waar
nodig. De onlangs gegeven training ‘Leven en studeren met
autisme’ is één van de handvatten.
Als je de film Rain Man -met Dustin
Hoffman in de hoofdrol als autist- heel
letterlijk zou nemen, zou je denken dat
alle autisten een feilloos geheugen
hebben en totaal contactgestoord zijn. De
praktijk ligt heel wat genuanceerder. Er
zijn verschillende gradaties en de mate
waarin iemand bepaalde verschijnselen vertoont, kan
nogal verschillen. De
veronderstelling dat
autisme meer in
Eindhoven en
omgeving zou
voorkomen, blijkt
nog niet aangetoond
te zijn. Voor een verband tussen autisme
en technisch werk zijn wel duidelijke aanwijzingen.
Drs. Chris Sepers, die als studentendecaan bij het Studenten en Servicecentrum (STU) als aanspreekpunt voor
studenten met ASS fungeert, ziet de aantallen studenten met ASS op de universiteit wat toenemen. “Ik zie dat het er
steeds meer zijn, maar dat komt volgens
mij vooral doordat er meer aandacht voor
is op de middelbare school. Ouders signaleren het ook eerder.” Sepers kan geen
precieze aantallen geven, omdat alleen de
studenten met een functiebeperking zijn
geteld en dit niet is uitgesplitst naar een
specifieke beperking. Studenten geven
het bovendien niet altijd aan op het
inschrijfformulier als ze een functiebeperking hebben. Wat wel bekend is, is dat
van de ongeveer 1.100 eerstejaars in het
collegejaar 2008/2009 tussen de 5 en 10
studenten aangaven ASS te hebben.
Volgens Sepers vorderen studenten met
ASS of een andere functiebeperking vaak
langzamer dan andere studenten.
“Onlangs is uit onderzoek gebleken dat
studenten met een functiebeperking

meer studeren, maar langer over hun
studie doen. Toch vallen ze niet vaker uit;
de meesten ronden hun studie af. Sepers
ziet dat ze minder de neiging hebben
initiatief te nemen en te waarschuwen als
het niet goed gaat. “De meesten zijn
afwachtender dan gemiddeld.”
Ze wilden niet met
hun naam in de
Cursor, maar twee
studenten Technische Informatica en
één student Werktuigbouwkunde met
ASS wilden wel
anoniem de problemen waar ze tijdens
hun studie tegenaan lopen of liepen omschrijven. De student Werktuigbouwkunde: “De eerste twee jaar moest ik
léren om te studeren en dat ging stukje
bij beetje. Effectief studeren is lastig
vanwege mijn brede interesse. Wat ik doe,
wil ik erg goed doen. Daardoor verlies ik
wel eens de planning uit het oog en blijf
ik te lang ergens bij hangen. Een technische studie is goed te doen, maar niet in
de nominale tijd. Ik verwacht dat het me
één tot twee jaar extra kost.” Een student
Technische Informatica: “Ik vind het
moeilijk om vragen te stellen. Een positief punt is juist dat ik langer kan doorwerken aan een bepaald onderdeel.” Een
andere student Technische Informatica:
“Ik denk dat het voor studenten met ASS
vooral in de masterfase lastiger is. Tijdens
de bachelor wordt de stof meer stap voor
stap behandeld. Voor het afstuderen zul
je zelf moeten plannen en de informatie
verzamelen.”

“Vooral de masterfase is lastig voor
studenten
met autisme”

Drs. Loes van den Berge komt als studentenadviseur van STU geregeld in contact
met studenten met ASS. “We zien dat
studenten met autisme vaak vastlopen

Wat zijn
autismespectrumstoornissen?
Autismespectrumstoornissen -afgekort tot
ASS- is een verzamelnaam voor vijf stoor nissen: klassiek autisme, Aspergersyndroom, Rett-syndroom, PDD-NOS en desintegratiestoornis van de kinderleeftijd.
Deze uitingsvormen hebben gemeenschap pelijk dat het gaat om een contactstoornis.
Drs. Annelies Spek, klinisch psycholoog bij
de GGZ Eindhoven, verwacht dat op den duur
alleen nog onderscheid wordt gemaakt
tussen PDD-NOS en klassiek autisme, omdat
de andere vormen niet goed van deze twee
onderscheiden kunnen worden. Wanneer
kinderen wel afwijkend gedrag vertonen,
maar niet geheel aan de criteria voor
autisme voldoen, kunnen zij de diagnose
PDD-NOS krijgen.
Mensen met ASS kunnen zich vaak moeilijk
inleven in anderen. Ze kennen zelf wel
emoties, maar vinden het lastig anderen in
te schatten op basis van gevoel. Het is op vallend dat sommige mensen met ASS op
een bepaald gebied uitblinken en bij -

voorbeeld een ongelooflijk goed geheugen
hebben of analytisch heel sterk zijn. De
mate waarin iemand bepaalde verschijnselen vertoont, kan nogal verschillen. Waar
de ene persoon heel erg in zichzelf is
gekeerd, praat de ander volop. Autisme komt
ongeveer vier keer vaker voor bij jongens
dan bij meisjes. De ziekte is bij de geboorte
al aanwezig, maar manifesteert zich pas
rond het derde levensjaar en is niet te
genezen. Wel kunnen mensen met ASS leren
om met hun stoornis om te gaan.
ASS wordt waarschijnlijk veroorzaakt door
kopieerfouten in het DNA, zo blijkt uit een
publicatie in Nature van begin juni. De
onderzoekers hopen 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 aankno p i n gs pu n t e n voo r mo g el i j k e be ha nd e l me thodes. Volgens klinisch psycholoog Spek is
het stellen van een diagnose op basis van de
genen echter nog verre toekomstmuziek.

wanneer veel zelfstandigheid wordt
verwacht. Ze hebben problemen zelfstandig werken aan bijvoorbeeld een afstudeerproject. Het plannen van de studie is
voor velen lastig. Het vwo bood meer
structuur en de stof werd daar vaker
herhaald. Met het samenwerken lopen
studenten met autisme wat vaker vast dan
andere studenten. De meesten vinden het
lastig om te begrijpen wat er verwacht
wordt. Het kan erg helpen als er binnen
de groep duidelijke afspraken worden
gemaakt.”
Studenten kunnen op hun inschrijfformulier aangeven of ze een functiebeperking hebben en of ze hierover een
intakegesprek willen. Dit gesprek hebben
ze -meestal in aanwezigheid van ouders
en een persoonlijke begeleidermet studentendecaan Chris
Sepers. Hij legt
uit welke begeleiding wordt
geboden aan de
TU/e en
bespreekt mogelijke belemmeringen voor
de desbetreffende student. Sepers: “Soms
hebben studenten tamelijk irreële
verwachtingen. Als ze altijd goed waren
in wiskunde, wil dat niet zeggen dat ze
dat hier ook zijn. Ze moeten zich realiseren dat er veel in groepen wordt gewerkt
en dat het ophoudt als ze helemaal niet in
een groep kunnen functioneren.”

Studenten met ASS kunnen tijdens de
Intro en soms het eerste semester voor
praktische zaken begeleid worden door
een ouderejaars student. Hij of zij
verstrekt informatie over onder meer het
digitaal onderwijsinformatiesysteem, de
lokalen en tentamenroosters, legt uit hoe
je boeken bestelt en helpt de student met
contact leggen met de juiste personen
binnen de TU/e. Dit ‘maatje’ wordt op
zijn beurt weer begeleid door een studentendecaan.
STU heeft van 21 april tot 16 juni de
training ‘leven en studeren met autisme’
gegeven. De training geeft de studenten
inzicht in hun mogelijkheden en ze
kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen. Twee jaar
geleden is in
samenwerking
met het GGZe
gestart met de
training ‘Ik en
autisme’. In de
evaluatie
daarvan gaven
studenten aan ook behoefte te hebben aan
informatie over studeren met autisme
aan de TU/e. Aan die wens is vorig jaar al
gedeeltelijk gehoor gegeven en dit jaar is
het een vast onderdeel van de cursus.
Tijdens de training komen ‘algemene’
onderwerpen aan de orde als prikkelverwerking, waarnemen, betekenisverlening
en functioneren in het dagelijks leven. De
studiegerelateerde onderwerpen hebben
betrekking op studieplanning, samenwerken, presenteren, concentratie en
motivatie. De deelnemers krijgen op
verzoek inzicht in de verschillen tussen
mensen met en zonder autisme en
krijgen informatie over samenwerken,
plannen, de balans tussen vrije tijd en
studie en de omgang in sociale situaties.
Dit jaar deden vijf studenten aan de
training mee. Studentenadviseur Loes
van den Berge ziet dat het een positief
effect heeft dat studenten ervaringen
kunnen uitwisselen. “Deelnemers delen
steeds gemakkelijker hun ervaringen en
herkennen veel bij elkaar van wat ze
vertellen. Ze geven elkaar tips over
lichaamshouding, omgang met docenten,
samenwerken, enzovoorts.”
De drie studenten met wie Cursor contact
had, zijn positief over de training die ze
volgden en over de voorzieningen op de
TU/e. Een student Technische Informatica: “De voorzieningen van STU zijn goed.
De mogelijkheden zouden wel beter
mogen worden gepromoot.” Een student
Werktuigbouwkunde: “De cursus geeft
een goed overzicht van de typische eigenschappen die ik bij mezelf herken en
helpt het voor mezelf op een rijtje te
krijgen.”/

“Autisten werken vaak
grondiger en
gedetailleerder”

Na de intake kunnen studenten met ASS
individuele begeleiding krijgen van een
studieadviseur van de faculteit en van een
studentenadviseur vanuit STU. Met de
studieadviseur bespreken ze studieinhoudelijke zaken. Hij of zij houdt de
voortgang in de gaten en kan in overleg
het studieprogramma aanpassen. Bij de
studentenadviseur van STU kunnen
studenten terecht met vragen als ‘vertel ik
het wel of niet dat ik ASS heb?’ en ‘hoe
gedraag ik me in een werkgroepje?’.
Studentenadviseur Loes van den Berge
licht toe: “Studenten worden onder meer
begeleid bij het maken van een goede
studieplanning en het bevorderen van
hun concentratie en motivatie. Na een
halfjaar, na één jaar en na anderhalf jaar
zijn er adviesgesprekken. Daarin evalueren we hoe het tot dan toe is gegaan, hoe
het studieverloop is en of ze verdere begeleiding willen. Het streven is om de begeleiding na anderhalf jaar te stoppen,
omdat de student op den duur de studie
zelfstandig moet kunnen voortzetten. In
individuele gevallen wordt verdere begeleiding overwogen.”
STU heeft in 2008 een expertiseteam
gevormd met alle betrokkenen bij de
begeleiding van studenten met ASS. Dit
team kan terugvallen op de Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZe) voor nadere
consultatie.

.

ASS in de regio
Het idee dat in Eindhoven en omgeving
relatief veel mensen met ASS zouden
wonen, zingt al jaren rond. Volgens drs.
Annelies Spek, klinisch psycholoog en
senior onderzoekster bij het Centrum
autisme volwassenen voor de GGZ
Eindhoven, is hier echter nog altijd geen
bewijs voor gevonden. “In Cambridge
wordt momenteel onderzoek gedaan
waarbij het aantal schoolgaande kinderen
met autisme in Eindhoven met dat in
Haarlem en Utrecht wordt vergeleken. Maar
zelfs als daar uitkomt dat in Eindhoven
meer kinderen met ASS rondlopen, zegt dat
niet alles. Het kan er namelijk ook aan

liggen dat de diagnose hier op een andere
manier wordt gesteld en in deze regio is
sowieso veel aandacht voor autisme.”
Wat volgens Spek wel is aangetoond, is dat
autisme een link heeft met techniek. “De
beroepen die mensen met ASS uitvoeren
zijn twee keer zo technisch als mensen die
geen ASS hebben. Autisten werken vaak
grondiger en gedetailleerder.” De GGZe
heeft onderzoek hiernaar onder volwassen
mannen in Eindhoven en omgeving een
paar maanden geleden afgerond en zit nu
in de analyserende fase. Over een paar
maanden worden de eindresultaten naar
buiten gebracht.

ismespectrumstoornis

ren studeren”
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Ik wil wat doen deze zomer,
wat kan ik doen deze zomer?
Zin in de zomervakantie, maar ga je niet weg? Cursor geeft je tips voor zomerse activiteiten in en rond Eindhoven voor de komende maanden.

De boer op!

8-9-10
juli

Ben je de trottoirs, muurgevels en overvolle vuilnisbakken
van Eindhoven even zat? Ga dan mee met de bus die
De Kwekerij theaterproducties vandaag, morgen en
o v e r m o r g e n l a a t v e r t r e k k e n v a n a f P l a z a Fu t u r a e n
geniet van een avondje platteland. De bussen
brengen je naar Esch, een dorpje tussen Boxtel
en Vught. Vanaf daar maak je een bijzondere
wandeling en krijg je en passant theater, dans en
beeldende kunst te verwerken. Met medewerking
van studenten van de Fontys Circusacademie.
Donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 juli 2010,
vertrektijd 19.30 uur vanaf Plaza Futura,
Leenderweg 65 in Eindhoven. Prijs: 12 euro
(inclusief busreis).Reserveren kan uitsluitend
per mail: f.vandenberg@bkkc.nl

Heel juli en augustus zijn er optredens in de Effenaar.
Die variëren van een electrofeest op 27 augustus,
metal van Limp Bizkit op 18 augustus, hardrock van
Alice in Chains op 4 augustus, stand-upcomedy van Henry Rollins op
29 juli en een 80’s en 90’s
hitsparty op 16 juli. Zie www.effenaar.nl

9 juli

Morgen, vrijdag 9 juli, komen The Paladins met hun
contrabas, drumstel en gitaar naar de Eindhovense
poptempel en spelen daar hun eigen unieke muziek.
Het klinkt als een combinatie van blues, rockabilly en
country met een vleugje surf en punk. De drie mannen,
die elkaar op hun highschool vonden, toeren sinds 1987
rond en hebben jaren gehad van tweehonderd optredens
waarvoor ze 75 000 miles aflegden. In juli sluiten zij hun
Europese tour af. Het kon wel eens een vurige
opzwepende, zweterige en swingende show worden.
Aan het voorprogramma zal het niet liggen: The Rhythm
Chief en The Vibrotones krijgen ze zaal geheid in
de stemming voor een lekker potje rockabilly.
Grote Zaal, 9 juli, aanvang 20.00 uur, entree 16 euro.

15 aug.

Fiesta del Sol

In het centrum van Eindhoven treden
op 9, 10 en 11 juli grote namen op
zoals de soulformatie Motownhead,
en Orquesta Salsabor, maar ook
lokale bekendheden zoals Betty
Blue en de nieuwe Eindhovense
bluesband Miss Delta.
www.fiesta-del-sol.nl

Dancefestival

Muziek in de Effenaar

Dancetour

9-10-11
juli

Voor de vijftiende keer kun je
bij Aquabest een hele dag dansen
op house en techno tijdens
Extrema Outdoor. Op 17 juli
zullen dj’s Dennis Ferrer, Sneak,
Danny Howells en vele, vele
anderen je het laatste restje
zweet uit je lijf laten dansen.
Ekkersweijer 1, Best.
Van 10.00 tot 23.15 uur,
een ticket kost 59 euro.
Meer info op
www.extrema-outdoor.nl

17 juli

Eindhoven Ballooning

15 t/m 18

Een gratis dancefeest is gepland op 15 augustus op het
Lichtplein achter de Witte Dame aan de Emmasingel in
Eindhoven. Naast dj’s als Don Diablo, Marco V, Chuckie en
Laidback Luke, zal daar ook Bart Clercx mogen draaien. Deze
22-jarige Eindhovenaar heeft die plek veroverd
door de Dancetour DJ Knock Out in jonge rencentrum Dynamo te winnen.
Dancetour is een evenement dat
plaatsvindt in zeventien steden in
Nederland en waar verschillende
projecten aan gekoppeld zijn in
samenwerking met jongenorga nisaties, ROC- en of hbo-oplei dingen. Voorafgaand aan elk
dancefeest wordt zodoende een
dj-contest georganiseerd onder
lokaal talent uit de omgeving. Ook
worden jongeren ingehuurd om te
helpen met de op- en afbouw van het eve nement. Dat is bedoeld om ze ervaring te laten
opdoen en een stap(je) richting regulier werk te geven.
Zie: w w w . d a n c e t o u r . n l

juli

Van donderdag 15 juli tot en met zondag 18 juli zal het
terrein langs de Karpendonkseplas bij de Sumatralaan en
de Insulindelaan het toneel zijn van de Flying Balloon Compagnie
uit Joure. Deze organisatie laat dagelijks twintig hetelucht ballonnen opstijgen en de piloten nemen tegen betaling
passagiers mee op hun route boven Eindhoven en
omstreken. Wie mee wil varen in de mand onder de
kikker (een zogenoemde special shape balloon)
betaalt de hoofdprijs van 350 euro.
Wie genoegen neemt met een bakje onder Bassie en
Adriaan op donderdagavond mag mee voor 135 euro.
De vliegende aardbei is mogelijk afgehuurd door
een bedrijf, het piepkuiken Calimero is volgeboekt.
Maar ook voor wie niet meevliegt, is er van alles
te beleven. Een braderie, een dweilorkest en een
blaaskapel, in het weekend demonstraties van de
Koninklijke Landmacht; de zevende editie van Eindhoven
Ballooning pakt groots uit. Hoogtepunt voor het publiek
aan de grond is de Nightglow op zaterdagavond. Wanneer de
duisternis is ingevallen, om 23.00 uur, levert het vuurspuwen in
zeven opgeblazen ballonnen een machtig mooi schouwspel op.
www.eindhovenballooning.nl

Kunstspeurtocht
voor het hele gezin

Het Van Abbemuseum heeft een doe-het-zelf-toer
bedacht voor de hele familie. Tot en met 29 augustus
mogen kinderen een speurtocht door het museum doen
met praktijkopdrachten. Ouders (en natuurlijk studenten)
krijgen een toer langs 25 topstukken uit de collectie en
een aantal nooit eerder getoonde internationale bruiklenen.
De zomertoer kost 10 euro voor volwassenen en is inclusief
koffie of thee met iets lekkers op het terras.
Meer info w w w . z o m e r t o e r . v a n a b b e m u s e u m . n l

29
aug.

t/m

Cursor 8 juli 2010
Studentenleven /15
TU/e-studenten domineren ontwerpprijs
Bouwkundestudent Thijs
Storms heeft de Nederlandse ronde van de
Concrete Design Award
gewonnen, een ontwerpwedstrijd voor vernieuwend gebruik van beton in
architectuur.
Storms (29) deed mee
met een ontwerp getiteld
‘Hidden Reflections / Bleeding Concrete’. Het is een
plafond dat er uitziet als
de onderkant van een
gigantische, weerschijnende betonnen bol. Met
behulp van water wordt het
oppervlak afwisselend mat

Thêta roeit goed op eigen wedstrijd

en reflecterend gemaakt.
Storms kreeg tweeduizend
euro voor het ontwerp dat
hij maakte in het kader
van het bouwkundeproject
To the Bone.
Opvallend genoeg waren
alle vijf genomineerde ontwerpen dit jaar ingediend
door studenten van de
TU/e-faculteit Bouwkunde.
De tweede en derde prijs
gingen naar respectievelijk
Nathaniël Rijsmus en
Bjorn Kasandikromo. In
totaal waren er 65 Nederlandse inzendingen. (TJ)

De roeiers van Thêta hebben het afgelopen
weekend goed gepresteerd op de NSRF
Slotwedstrijden en het NSK Roeien op de
Amsterdamse Bosbaan. Thêta had de wed strijd mede georganiseerd, vanwege het
zevende lustrum en de viering van vijftig
jaar studentenroeien in Eindhoven.
De Eindhovenaren wonnen met de Lichte
heren vier met stuurman. Zowel de
Middengroep Dames als Middengroep
Heren werden eerste bij het zogeheten
Development Klassement. De Middengroep
Dames zijn in de Acht Nederlands studen tenkampioen geworden en Thêtaan Marc
Hummelink heeft een stuuroverwinning
behaald met de Acht van de Bond.

Foto: Paul Bloemen

En hoe is het in Brazilië?
Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun
studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het
verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of
omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van
een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Ik verblijf momenteel vier
maanden in Jaraguá do Sul,
in het zuiden van Brazilië,
voor mijn stage bij WEG
Tintas. WEG is een multinational en groot in de productie van elektromotoren.
Deze motoren moeten ook
geverfd worden, vandaar

dat het bedrijf in de jaren
tachtig een coatingdivisie
oprichtte. Inmiddels telt
deze divisie zo’n vijfhonderd werknemers
Gedurende mijn stage
houd ik me bezig met twee
projecten; namelijk met
de ontwikkeling van een
duurzame poedercoating
en met onderzoek naar
polyurethaan coatings op
waterbasis. Het leuke aan
mijn stage is dat ik veel
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid heb en
dat ik op verschillende
plaatsen met verschillende
mensen werk.
Het Portugees, dat ze
hier spreken, zorgde in
het begin voor een communicatiebarrière, maar
inmiddels heb ik me de taal
redelijk eigen gemaakt.
Zo goed zelfs dat ik mijn
eindpresentatie deze week

in het Portugees ga geven.
De dagen hier zijn redelijk
lang, met een werkweek
van 44 uur en taallessen
meerdaags in de avond.
Het weekend gebruik ik
om de wijde omgeving te
verkennen, te voetballen
en natuurlijk om de nodige
feestjes mee te pikken.
Het zuiden van Brazilië
staat bekend om zijn
welvaart, prachtige badplaatsen en Europese
invloeden uit Duitsland
en Italië. Armoede en
criminaliteit zijn wel
aanwezig, maar in de stad
waar ik woon, kun je
‘s nachts gewoon over
straat en zijn de voorzieningen goed geregeld.
Ik woon samen met vier
Brazilianen in een appartement van het hoogste
appartementencomplex
van de stad met een

prachtig uitzicht. Goed
geregeld door WEG!
Vriendschap heb je zo
gevonden in Brazilië;
ze houden hier van feestjes
(musica sertaneja/pagode/
samba), churrascos
(barbecue) en voetbal, dus
genoeg mogelijkheden om
in korte tijd veel nieuwe
mensen te leren kennen!
De mensen zijn hier erg
open en oprecht geïnteresseerd in wie je bent en
wat je doet. Daarnaast valt
me op dat mensen hier
impulsiever zijn en dat
wij Nederlanders meer
‘denkers’ zijn in plaats
van ‘doeners’.
Ondanks dat WEG nog
niet heel veel ervaring
heeft met Nederlandse
stagiaires, is het een snelgroeiend bedrijf met vele
stagemogelijkheden voor
chemici, werktuigbouwers

De oververhitte student

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 ‘chillend de
zomervakantie in…’: de meest verfrissende verkoelingsmethode.

Met water en suikers, nootjes of
discodip, met of zonder slagroom,
chocola of soft; ijsjes heb je in alle
soorten en maten. De echte diehards eten ijsjes natuurlijk het
hele jaar door, maar de meeste
mensen beginnen bij hevige zon nestralen pas echt te snakken naar
deze lekkernij. Vooral waterijs is
dan echt in trek; lest je dorst, en
koelt je af. Al is het altijd wel een
kunst om het laatste beetje dat
nog op het stokje zit niet in het
zand te laten vallen. Pas wel op dat
je het ijsje niet te lang tegen je
tanden aanhoudt, dat is namelijk
niet erg aangenaam.

Benny Luijsterburg, student
Scheikundige Technologie

Panel van de week

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

IJsjes

en elektrotechnologen.
Na mijn stage ga ik nog
een maandje genieten van
Peru en Cuba, waarna ik
vervolgens naar de TU/e
terugkeer om aan mijn
PhD te beginnen. Vanuit
zonnig Brazilië: Tchau!

Zwemmen

Nevelsprayer

IJsklontjes

Spetter spieter spater, lekker in
het water… net als Alfred Jodocus
Kwak de Nederlandse wateren ver kennen. Mocht je nou niet zo goed
kunnen zwemmen; er zijn ook
heerlijke ligbedden te verkrijgen
om lekker op rond te dobberen.
Even kopje onder en dan weer
terug naar de handdoek om lui op
te drogen. Het risico bestaat na tuurlijk dat je al luisterend naar de
zomerhits op je mp3-speler in
slaap valt en roodverbrand wakker
wordt. Niet getreurd: het doet wel
zeer, maar uiteindelijk wordt het
bruin. De echte zwemmer gaat niet
alleen in de zomer naar
Scheveningen, maar
ook op 1 januari.

De trend van zomer 2010 (Action,
1,85 euro): de nevelsprayer. Even
pompen en voilà, een heerlijke
waterwolk wordt opgewekt.
Geschikt voor gezicht en lichaam.
Lekker compact en makkelijk na te
vullen (gewoon met water dus).
Verkrijgbaar in hippe felle kleuren,
dus je kan er iedere dag een
matchen met je outfit. En … wel
eens geprobeerd iemand te beslui pen met een supersoaker? Deze
onopvallende waterspuit kun je
gemakkelijk achter je rug verstop pen! Niet precies hetzelfde specta culaire doorweekte effect, maar
ach, dat kun je ook niet verwachten
voor die
prijs.

Verras er iemand spontaan mee, of
doe er een wedstrijdje ‘wie kan um
t langst in zn mond houwe’ mee:
het oude vertrouwde ijsklontje.
Ieder lauw brouwsel verandert op
slag in een verfrissend drankje dat
gewillig je dorst lest. Wat ook leuk
is, is om ze achter in het shirt van
iemand te gooien; deze persoon
zal je zeker dankbaar zijn voor de
afkoeling *kuchkuch*. Een nadeel
kan zijn dat ze lastig te maken zijn;
ze zijn moeilijk uit die plastic
zakjes te halen, en als je te hard
met het plastic malletje slaat,
donderen ze er allemaal tegelijk
uit! Voordeel: er bestaat zoiets als
de ijsklontjestaxi.

BESTE
KEUS

De plaats afgeleid naar de
tijd geeft de snelheid,
tweemaal afleiden geeft de
versnelling. De snelheid
geeft de impuls (Engels:
momentum) en de versnel ling de kracht. Ik mag
aannemen dat dit aan een
technische universiteit
basiskennis is. Zelfs buiten
de natuurkunde wordt de
mechanica vaak als
metafoor gebruikt waar
beweging belangrijk is.
Bijvoorbeeld in de politiek.
In Amerika vindt men bij
verkiezingen de impuls bij zonder belangrijk. ‘Hillary is
ahead, but Obama has got
the momentum’, waarbij
gesuggereerd wordt dat
Obama Hillary gaat inhalen.
Ook in Nederland is het
aantal stemmen veel minder
interessant dan de afgeleide
van het aantal stemmen
(stemmenwinst of -verlies).
Dat is prima, zolang het ver kiezingstijd is. Het houdt
journalisten en opinie peilers bezig. Maar het gaat
fout wanneer politici ook na
de verkiezingen nog blijven
denken in termen van winst
en verlies.
Verkiezingen zijn een
momentopname, en het
aantal stemmen heeft dus
per definitie geen afgeleide.
In ieder geval is eens in de
vier jaar verkiezingen te
weinig om een goede
benadering van de afgeleide
te geven. Toch wordt er in
de formatie momenteel
gretig gebruikgemaakt van
de afgeleide van het aantal
zetels. Zo werd de PVV bij de
eerste coalitiebesprekingen
betrokken omdat ze de
‘grootste winnaar’ was.
Dit heeft geen enkele
democratische basis, en het
kan niet anders dan dat in formateur Uri Rosenthal
zich heeft laten beïnvloeden
door peilingen en de media.
Ook de tweede informateur
Tjeenk Willink is schuldig.
Hij schrijft in zijn eindverslag
dat de combinatie VVDPvdA-D66-GroenLinks
vanwege een winst van
zestien zetels ‘het meeste
recht [doet] aan de uitslag
van de verkiezingen.’ Onzin.
Beide informateurs zouden
een lesje differentiëren
moeten krijgen. Hun
verkeerd gebruik van de
afgeleide leidt namelijk tot
de vreemde werkelijkheid
dat de stem van een kiezer
die van partij switcht meer
waard is dan de stem van
een partijvaste kiezer.
En dat zou niet mogen.
Bram van Gessel is
promovendus bij
Technische Natuurkunde

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.

Freek Fennis / 22/ vierdejaars
Werktuigbouwkunde
“Dit is een trekkershut die je veel
tegenkomt in Scandinavische
landen. Met een vriend was ik
daar op vakantie en we hebben
keiveel gelopen daar. ’t Mooie aan
deze foto, behalve de herinnering
aan een toffe tijd, vind ik het
rommelige. Fascinerend dat
je iets kaals en basaals in the
middle of nowhere
aantreft en ‘t dan
binnen mum
van tijd je ‘thuis’
maakt.”

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.

Erni Freke en Toos Rikmans,
directiesecretaresses
College van Bestuur

enkele dertiger. Desondanks besloot de Nigeriaanse
president Goodluck Jonathan in al zijn wijsheid tot een
schorsing van het wanpresterende team: de komende
twee jaar zou Nigeria niet meer in internationaal
verband in actie komen. Dat was echter tegen het zere
been van de wereldvoetbalbond: de FIFA is fel gekant
tegen elke politieke inmenging. Wel opvallend was de
sanctie waarmee Blatter en de zijnen dreigden, mocht
de Nigeriaanse president overgaan tot een schorsing,
dan zou Nigeria worden geschorst. Paradoxaal genoeg
was die dreiging aanleiding voor president Jonathan om
de schorsing terug de draaien…(TJ)

De zomervakantie lonkt - en daarmee voor
Erni Freke en Toos Rikmans ook de casual
jeans, zwoele zomerjurkjes en teenslippers
die op de werkvloer uit den boze zijn. Het
‘representatief’ dat in de alledaagse dress code van de directiesecretaresses overheerst,
sluit ‘fashionable’ echter zeker niet uit.
Erni (rechterhand van CvB-lid Jo van Ham) is
volgens Toos (zakelijke steun en toeverlaat
van universiteitssecretaris Harry Roumen)
met stip de grootste fashionista op de gang:
“Ze gaat het liefst elke week shoppen, vaak
in Aken of Maastricht. Tassen heeft ze wel
honderd; haar man wilde ze laatst al op
Marktplaats zetten.” Schoenen verzamelt
Erni ook: haar nieuwe Gucci’s met sleehakken
van tien centimeter (zo mat Toos vol ontzag)
zorgden vorige week trouwens al gauw voor
een retourtje binnenstad om blaarpleisters
te scoren. “Maar ’s middags lagen ze alsnog
uitgetrapt onder het bureau.”
Toos op haar beurt is volgens Erni wat
klassieker: “Ze kleedt zich misschien wat minder uitgesproken, maar Toos gaat wel voor kwaliteit.
Hugo Boss en zo”. “Je zegt niks over mijn leesbril, hè?”, waarschuwt Toos streng voordat ze even
het kantoor uitschiet om voor de foto haar lippen te stiften. Terwi jl Erni volgens haar kamergenote
een echte funshopper is, winkelt Toos slechts af en toe -“vaak met mijn moeder”- om dan meteen
goed in te slaan. De dames wisselen graag shopadresjes uit, zoals Toos’ ontdekking in MönchenGladbach waar beiden (in tegenstelling tot in Nederland) met hun gedeelde maatje 34 goed
kunnen slagen voor zakelijke kledij. Dat ‘maatje petit’ is trouwens niet uitsluitend een genetisch
geluk: beide dames zijn hartstikke sportief. Erni werkt zich vier avonden per week in het zweet
i n d e s p o r t s c h o o l , T o o s g a a t e r o p u i t o p m o u n t a i n b i k e o f s k a t e s . “ E n d a n z i e n w e e r é c h t n i et z o
representatief uit”, bezweren ze lachend. (MvdV)

Nigeria heeft het niet goed gedaan op het WKvoetbal. Het team kende behalve oud-Ajacied
Nwanko Kanu weinig aansprekende namen en
slaagde er niet in om de tweede ronde van het
toernooi te bereiken. De ploeg verloor met 1-0
van Argentinië (kan gebeuren, zou je zeggen)
en met 2-1 van Griekenland (toch Europees
kampioen in 2004). Een gelijkspel tegen
Zuid-Korea was daarna voor Nigeria uiteraard niet
voldoende om zich bij de beste zestien landen van de
wereld te plaatsen. Onervarenheid was wellicht een
probleem: behalve Kanu herbergde de selectie geen

