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De halfgod van het Bachelor College
Nog precies een week dan spreekt Lex 
Lemmens, gedoodverfd Dean van het 
Bachelor College, zijn urbi et orbi uit 
over de officiële start van de promotie
campagne van onze onderwijsrevolutie. 
In de laatste vergadering van de univer 
siteitsraad werd deze onvermoeibare 
kartrekker al betiteld als een halfgod. 
Maar wat voor een halfgod zal Lemmens 
uiteindelijk blijken te zijn? Uit de 
mythologie schieten me twee rolmodellen 
te binnen: Hercules en Prometheus. 
Om met de eerste te beginnen: 
Hercules, de zoon van oppergod Zeus 

en mensenkind Alkmene, was waarlijk 
de mannetjesputter van de Olympus. 
Als boetedoening voor het doden van 
zijn kinderen moest hij twaalf werken 
uitvoeren, variërend van het doden 
van een veelkoppige slang, het 
uitmesten van de stallen van Augias 
tot het ontvoeren van de driekoppige 
hellehond Kerberos. Vult u zelf maar 
in welk mythologisch klusje van toen 
te vergelijken is met hetgeen Lemmens 
op dit moment onder handen heeft. 
Prometheus, zoon van Iapethus en 
Themis, was degene die het vuur stal 
van de goden en het schonk aan de 
mensen. Zijn naam betekent letterlijk 
‘de vooruitdenkende’, iets waar 
Lemmens al sinds juni vorig jaar mee 
bezig is. Met Prometheus liep het 
echter niet goed af; Zeus strafte hem 
voor de diefstal en ketende hem aan 
een berg waar een adelaar elke dag 
zijn lever kwam opeten.  
Die groeide dan ’s nachts weer aan.   
Laten we voor Lemmens maar hopen 
op het Herculesscenario. En eerlijk 
gezegd denk ik dat het ook de rol is 
die hem met ere toekomt.    

De vooroordelen veroordeeld

Na drie maanden stage is het tijd om 
terug te gaan naar mijn superalfa studie 
Journalistiek (in Tilburg!). De TU/e is 
voor mij een soort ‘brave new world’; 
deels onbegrijpelijk, maar vooral erg 
interessant. Wat mij het meeste opviel 
hier waren de studenten. Tijdens vrijwel 
alle interviews werd ik verrast door de 
spontaniteit van de veronderstelde 
‘bètanerds’; ze voldeden bepaald niet 
aan de vooroordelen die ik stiekem had. 
Neem Omar Richardson (bladzijde 23): 
gezegend met een ware wiskunde
knobbel, maar bovenal een gezellige  
en sociale jongen. 
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Het was een feestelijk moment,  
19 september 1957, toen koningin 
Juliana en prins Bernard in de Philips 
Schouwburg in Eindhoven de oorkonde 
ter ere van de opening van de toen nog 
Technische Hogeschool ondertekenden. 

Op 9 februari is het feest dunnetjes 
overgedaan bij de onthulling van 
dezelfde perkamenten oorkonde,  
in gerestaureerde staat. Toen Paul 
Dumay van Restauratieatelier Dumay  
in Nuenen, links van de oorkonde  
op de recente foto, de verbleekte 
handtekeningen toevallig eens zag 
hangen, bood hij aan het document  
in oude glorie te herstellen en  
opnieuw in te lijsten. 
Het resultaat is aangeboden in de 
University Club, maar is daar niet 
opgehangen. Tot zijn pensioen mag 
universiteitssecretaris Harry Roumen  
de oorkonde in zijn eigen kamer 
aanschouwen. Daarna is het de 
bedoeling dat dit academisch erfgoed 
een plekje krijgt in MetaForum. (NS)

Aandacht voor Oorkonde  
1957 versus 2012

Flashback

17 februari 2012  In de periode 2004 
tot en met 2010 is de concentratie 
stikstofdioxide (NO2) in de lucht boven 
Europa flink afgenomen, tot vijftig 
procent toe. In Nederland is de concen
tratie tot een kwart lager. Deze daling 
is voor ongeveer de helft het gevolg 

van milieubeleid, de andere helft van 
de daling komt door de economische 
recessie van 2009. Onderzoekers van 
het KNMI en TU/e publiceerden deze 
resultaten 16 februari in het Journal 
Scientific Reports van de Nature  
Publishing Group.  

16 februari 2012  Dr. Nicole Ummelen 
wordt de nieuwe secretaris van de TU/e.
Dat maakte het College van Bestuur op 
16 februari bekend. Ummelen (1968)  
is afkomstig van de Universiteit van 

Amsterdam, waar zij momenteel de 
functie van beleidsdirecteur Acade
mische Zaken vervult. Op 16 juni gaat 
ze van start als opvolger van ir. Harry 
Roumen, die dan met pensioen gaat.   

16 februari 2012  Dr. Laurent Nelissen, 
directeur bedrijfsvoering Scheikundige 
Technologie (ST), pleit voor beter 
cameratoezicht op de gebouwen van 
zijn faculteit en die van Technische 
Natuurkunde. Aanleiding is de diefstal 

van drie gasflessen van ST in  
de nacht van maandag 13 op  
dinsdag 14 februari. Een 42jarige  
Eindhovenaar werd door de politie  
op heterdaad betrapt, een tweede 
verdachte wist te ontkomen.

16 februari 2012  Pinnen voor je 
broodje kroket of voor je kom soep? 
Vanaf begin maart wordt dat mogelijk 
in de kantines van de TU/e. Cateraar 
Eurest heeft vorige week opdracht 

gegeven alle betaalkastjes in kantines 
geschikt te maken voor deze derde 
betaalwijze naast chippen en contact 
betalen.

15 februari 2012  Studenten van de 
unit Architectuur, Stedenbouwkunde en 
Bouwtechniek vestigden op 14 februari 
met posters en flyers aandacht op de 
mogelijke gevolgen van het Bachelor 
College voor hun opleiding. Ze vrezen 
dat het nieuwe onderwijsprogramma  
te laat in de opleiding verdieping biedt. 
De groep heeft het bestuur van de unit 
achter zich. Volgens het faculteits
bestuur van Bouwkunde ligt er nu 
echter een evenwichtig programma. 

13 februari 2012  De faculteitsraad van 
Scheikundige Technologie (ST) vindt 
het onverstandig om in tijden waarin 
op onderwijsgebied veel veranderingen 
plaatsvinden, een grootscheepse 
reorganisatie door te voeren.  

Ook gaat het allemaal te snel. Uit het 
voorlopige reorganisatieplan dat het 
bestuur van ST onlangs presenteerde, 
blijkt dat zo’n zeventien fulltime banen 
op de tocht staan, waaronder die van 
vier hoogleraren. 

Economische recessie zorgt voor schonere lucht in Europa 

Nieuwe secretaris TU/e komt van UvA

Directeur bedrijfsvoering ST pleit voor beter cameratoezicht 

Binnenkort ook pinnen in kantines TU/e

Architectuurstudenten vrezen gevolgen Bachelor College

 “Reorganisatie ST is ongelukkig getimed en gaat te snel” 

In Rewwwind ‘spoelen’ we kort terug naar de afgelopen weken.  
Welk nieuws is na het verschijnen van de laatste papieren  
Cursor op de Cursor-site verschenen?

Foto | Visie via IEC

Foto | Rien Meulman
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Zijn hackers buiten de deur te houden?

Transformatie oude ketelhuis

Dat websites van bedrijven worden 
gehackt, is al bijna geen nieuws meer en 
lijkt aan de orde van de dag. Afgelopen 
week was het bij zowel KPN als Philips 
raak. Alhoewel de lek van persoons-
gegevens van honderden KPN-klanten 
uiteindelijk van webwinkel Baby-Dump 
afkomstig was, blijkt toch dat ook de 
grotere bedrijven en organisaties niet 
meer kunnen garanderen dat privacy-
gevoelige data veilig zijn. En dan hebben 
we het nog niet eens gehad over de 
besturingssystemen van bruggen, 
sluizen en gemalen die kinderlijk 
eenvoudig te kraken zijn, zo werd ook 
vorige week naar buiten gebracht. 
Alles lijkt momenteel hackbaar. Maar 
ligt dat alleen maar aan de beveiliging, 
of worden hackers ook steeds slimmer? 
Kunnen bedrijven hackers een stap voor 
zijn? En wat kunnen we zelf doen om 
onze privacy te beschermen? 

“Er is zeker sprake van een toename  
aan hackersactiviteiten en wat er nu 
naar buiten komt, is nog maar het topje 
van de ijsberg”, zegt Sandro Etalle, 
hoogleraar Security of Embedded 
Systems aan de faculteit W&I. “Maar 
gehackte websites, zoals bij KPN en 

Philips, zijn niet de meest zorgelijke 
trend. Hackers zijn momenteel aan het 
professionaliseren, het is een hele 
business geworden. En daarmee krijgen 
we steeds meer te te maken met onder 
meer bedrijfsspionage, waarbij het te 
doen is om belangrijke bedrijfsinformatie. 
Je kunt hier dus terecht spreken van 
cybercrime. Het zijn geen amateurs  
meer die thuis zitten te hobbyen;  
deze jongens beschikken over geld en 
middelen om bij een bedrijf of instantie 
binnen te komen. Neem bijvoorbeeld 
Stuxnet, ontwikkeld om het Iraanse 
atoomprogramma te saboteren.  
Dat heeft miljoenen gekost. Dat zijn 
geen kleine jongens, daar zit waar
schijnlijk een hele overheid achter.”

“Het wordt steeds duidelijker dat het 
ook bij de zogenoemde kritische 
infrastructuur soms kinderlijk eenvoudig 
binnenkomen is. Je ziet het bij die 
sluizen, in enkele gevallen niet eens 
beveiligd met een goed wachtwoord;  
je zou dus zo Nederland onder water 
kunnen zetten. Het lijkt ongelofelijk. 
Maar het probleem zit in het feit dat 
sluizen en bruggen van voor het 
internettijdperk zijn. De ontwikkeling 

van computergestuurde bediening ging 
mee met de technologische vooruitgang, 
telkens dus een nieuwe functionaliteit. 
Die worden op een gegeven moment aan 
elkaar gekoppeld en dat is qua beveiliging 
heel gevaarlijk. Het is de instanties niet 
kwalijk te nemen, zeker niet gezien de 
huidige professionaliteit van de hackers. 
Maar het resultaat is wel dat we in een 
wereld leven die niet veilig is.”

“Het is eigenlijk een soort katenmuis
spel. Maar omdat het zo moeilijk is jezelf 
te beschermen, zijn hackers ons meestal 
een stapje voor. Daarom proberen we 
nieuwe filosofieën te bedenken zodat  
we ze te slim af kunnen zijn. Dat lukt 
zeker niet over de gehele lijn, maar al 
wel op een aantal punten. Met het 3TU 
spinoff bedrijf SecurityMatters zijn  
we bijvoorbeeld bezig met intrusion 
detection systems, die alarm slaan 
wanneer er een aanval plaatsvindt.  
Met onze vakgroep aan de TU/e werken 
we meer aan de engineering van veilige 
systemen: het op de markt zetten van 
een goed doordachte infrastructuur,  
met een goede coderingssleutel. Er vindt 
in Nederland veel onderzoek plaats op 
het gebied van internetbeveiliging.  

En de daaruit voortvloeiende valorisatie
trajecten leiden tot vernieuwingen,  
die ons zeker helpen ons beter te 
beschermen. Maar helaas zijn hackers 
tegenwoordig echt niet buiten de deur te 
houden. Je kunt het ze moeilijk maken, 
maar honderd procent garantie dat je 
veilig bent, heb je niet meer. Dan is de 
volgende vraag dus hoeveel schade 
hackers kunnen aanrichten  kan 
iedereen binnenkomen of alleen de 
slimmeriken? Als particulier moet je 
sowieso zo voorzichtig mogelijk zijn  

in het achterlaten van privégegevens. 
Maar in veel situaties kom je daar  
niet omheen, terwijl een deel van de 
gevraagde informatie vaak overbodig is. 
Daar moeten we dus vanaf. En bedrijven 
moeten zorgen dat gevoelige data niet 
meteen op straat kan komen te liggen. 
Indelen in compartimenten kan al veel 
schelen.  
Zo moeten we ons samen wapenen 
tegen de grotere jongens. Want de tijd 
van de puberende computerjongetjes 
ligt helaas al ver achter ons.” (NT)

Vox Academici

Prof.dr. Sandro Etalle, hoogleraar Security of Embedded Systems, faculteit W&I

Prof.dr. Sandro Etalle. Archieffoto | Bart van Overbeeke

Foto | Rien Meulman

De laatste 2 stookketels 
waarmee de universiteit zich 
warmde, draaiden tot 2005. 
Vorig jaar zijn ze ontmanteld. 

In augustus 2010 begon de 
sloop en verbouwing van 
het oude ketelhuis Ceres. 
Het gebouw van 25 bij 45 
meter en 26 meter hoog 
wordt het onderkomen van 
het Institute for Complex 
Molecular Systems. 

Er komen onder meer 20 
kantoren en 2 labs voor 
ongeveer 45 medewerkers. 
De centrale multifunctionele 
ruimte voor overleg, ontvang
sten en lunches krijgt een trap 
met 20 treden, zo breed dat 
er tegelijk een tribune van 
10 rijen ontstaat. In juli 
2012 is naar verwachting alles 
klaar.

Het voormalige ketelhuis 
behoudt stiekem een beetje 
haar oude functie als power
house. Op de begane grond 
in het pand blijven 2 grote 
dieselgeneratoren staan, 
zo groot als scheepsmotoren. 
De noodaggregaten staan 
paraat mocht de elektriciteit 
plots uitvallen. (FvO)
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Janneke Cuijpers is secretaresse van  
de afdeling Orthopaedic Biomechanics 
(BMT), Mechline Rensen-van de Ven is 
office en event manager Strategic Area 
Health. Samen vormen ze het organise-
rende brein achter de publieksdag 
Tussen Lab & Leven. Deze maakt deel 
uit van een landelijke serie publieks-
dagen, een initiatief van de Hartstichting 
en De Hart&Vaatgroep. 

Carnavalsmaandag en het TU/eterrein 
is uitgestorven. Maar daar is niets van 
te merken op het secretariaat van de 
afdeling Orthopaedic Biomechanics. 
Janneke Cuijpers (foto rechts) is bijna 
onafgebroken aan de telefoon, geeft 
tussendoor een vlugge instructie van 
het faxapparaat aan een buitenlandse 
gast en neemt met een assistente nog 
even de laatste stand van zaken door 
rond de publieksdag Tussen Lab & Leven. 
Het wachten is op Mechline Rensenvan 
de Ven, die even later verontschuldigend 
komt aangelopen, een flesje cola nog 
snel meegegrist uit de automaat.  
Een evenementenbijeenkomt van de 
Strategic Area Health was uitgelopen, 
maar nu is er eerst aandacht voor hun 
gezamenlijke project. “Het belooft een 
mooie dag te worden met een heel 
veelzijdig programma”, steekt Mechline 
meteen van wal. “Iedereen kan 
laagdrempelig kennis komen maken 
met het hart en vaatonderzoek aan de 
TU/e. Een lezing van hoogleraar Carlijn 
Bouten, rondleidingen door een lab, 
diverse workshops en een reuzegroot 
hart van acht meter breed en zes meter 
hoog waar je doorheen kunt lopen,  
dat is toch best spectaculair.” 
Het was ook Carlijn Bouten die hen 
opnieuw samenbracht, toen ze als 
themaleider Smart Interventions binnen 
de Strategic Area Health en contact
persoon van de Hartstichting twee 
mensen nodig had die zich wilden 
inzetten voor de organisatie van de 

publieksdag. Want eigenlijk kennen de 
twee dames elkaar al jaren. Mechline: 
“Ik werkte hiervoor op het faculteits
secretariaat bij Werktuigbouwkunde,  
in hetzelfde gebouw als de faculteit 
Biomedische Technologie. De twee 
faculteiten mixen heel goed, naast 
gezamenlijk secretaresseoverleg 
kennen we elkaar ook van de vele 
borrels en uitstapjes.” Ze wisselen  
een snelle blik. “Heel gezellig”, lacht 
Janneke, “laten we het daar maar bij 
houden”. 

Toch is het juist die gezelligheid die ze 
bepalend vinden voor de algehele sfeer. 
“Van professor tot schoonmaker, 
iedereen is hier eigenlijk gelijk.  
Door het ontbreken van een duidelijke 
hiërarchie loopt de communicatie veel 
soepeler en dat is heel prettig. Dan krijg 
je niet zo’n kille, steriele werkomgeving 
waar het alleen om het werk draait en  
je verder niets van elkaar weet.” 
Ook Janneke en Mechline hebben al 
heel wat lief en leed gedeeld. “Natuur
lijk leg je niet meteen je hele ziel bloot, 
maar in zeven jaar leer je elkaar ook 
privé steeds beter kennen. We kunnen 
heel goed samenwerken, maar dat  
komt ook omdat we als personen goed 
‘klikken’. Onderaan een zakelijk mailtje 
nog even vragen hoe het met het 
grieperige zoontje gaat, dat geeft onze 
band goed weer. We zijn dus eigenlijk 
de perfecte personificatie van ons 

“Onderaan een 
zakelijk mailtje 
nog even vragen 
hoe het met  
het grieperige 
zoontje gaat”

De TU/e: dagelijks het tweede thuis van zo’n tienduizend studenten 
en medewerkers. Een relatief kleine gemeenschap, met ontelbare  
banden tussen de leden - zakelijk en/of privé. In ‘Gelinkt’ laten we 
steeds twee van hen aan het woord over hun relatie met elkaar en  
de universiteit. 

Hart voor de zaak
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thema Tussen Lab & Leven.”
Vanwege een interne baanwissel en de 
bijbehorende verhuizing naar een ander 
gebouw stond het contact even op een 
lager pitje, maar sinds een aantal 
maanden werken ze nu dus weer samen. 
Mechline: “Je kunt elkaar hier aan de  
TU/e eigenlijk niet uit het oog verliezen, 
op allerlei vlakken kom je elkaar weer 
tegen. Dat blijkt ook nu wel weer. En het  
leuke is dat ik eigenlijk nauwelijks  
merk dat ik ben weggegaan, we gingen 
meteen weer op de oude voet verder.” 
Pas volgende week kan er gezegd 
worden of het evenement al dan niet 
geslaagd is, maar tot nu toe zijn ze nog 
geen grote hobbels tegengekomen.  
“We zijn allebei heel structureel en 
planmatig en zijn op tijd met de klus 
begonnen. Best saai, maar we zijn 
eigenlijk gewoon een heel goed team.”

In hun directe familie en kennissen
kring hebben ze gelukkig nog niet veel 
met hart en vaatziekten te maken 
gehad. Maar dat maakt hun inzet er 
zeker niet minder om. “Gezondheid  
is een aansprekend thema, het maakt 
niet zo uit in welke mate je ermee van 
doen hebt”, zegt Mechline. “Met de 
publieksdag van de Hartstichting hopen 
we een brug te slaan tussen de de 
patiënt of andere geïnteresseerde en de 
wetenschapper. Het mooie van ons werk 
is dat wij niet één dag, maar een heel 
jaar tussen de onderzoekers mogen 
zitten. Natuurlijk is het inhoudelijk best 
ingewikkeld, maar de grote lijnen krijg 
je zeker wel mee. Soms gaat dat heel 

geleidelijk, bij een stagiaire die blijft 
hangen en daarna als promovendus  
aan de slag gaat. Dat is ook iets wat  
ons werk heel afwisselend maakt, wij 
hebben te maken met alle lagen binnen 
de academische wereld. Eigenlijk zijn 
we als een spin in een groot web: wij 
leggen contacten, regelen van alles  
en nog wat om er maar voor te zorgen 
dat de wetenschapper zich kan 
bezighouden met dat wat hem of haar 
echt interesseert: het onderzoek.” 

En waar gaat hun eigen hart dan naar 
uit? Niet alleen op hun werk, maar ook 
thuis blijken de dames echte ‘sociale 
dieren’. Soms erg druk met de kinderen 
zeker Janneke die nog een klein zoontje 
heeft proberen ze toch zo veel mogelijk 
af te spreken met familie en vrienden. 
En natuurlijk, als twee Brabantsen in 
hart en nieren, kan het niet uitblijven: 
ondanks dat er deze week nog hard 
gewerkt moet worden, is er ook tijd voor 
carnaval. Mechline: “Vrijdag was ik in 
Nuenen op de Schôn Vrouwkesavond,  
ik geniet zo van al die gezelligheid.  
En ook nu begint het weer te kriebelen, 
hoor.” Met pretogen besluit ze: 
“Misschien toch nog maar vanavond  
of morgenavond. Als er volgend jaar  
niet weer een publieksdag is, neem ik 
gewoon de hele week vrij”. (NT)

Interview | Nicole Testerink
Foto’s | Rien Meulman

De publieksdag Tussen Lab & Leven 
vindt plaats op zaterdag 3 maart van 
12.15 tot 17.00 uur in het Auditorium 
van de TU/e. Voor meer informatie 
over het programma en aanmelden: 
www.hartstichting.nl/kalender.

“Je kunt elkaar aan 
de TU/e eigenlijk 
niet uit het oog 
verliezen”

Hart voor de zaak
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Scheikunde met een twist

Scheikunde in de letterlijke betekenis 
van het woord, dat is het vakgebied van 
Maaike Kroon. “Mijn onderzoek draait 
niet om chemische reacties waarbij de 
ene stof in de andere wordt omgezet, 
maar letterlijk om het scheiden van 
stoffen.” De hoogleraar Scheidings
technologie houdt zich met name bezig 
met zogeheten affiniteitscheidingen, 
waarbij de aantrekkingskracht van een 
hulpstof wordt gebruikt om stoffen 
selectief uit een mengsel te verwijderen.

Dat er aan het ouderwetse scheidings
werk nog wel iets te verbeteren valt, 
blijkt uit de bliksemcarrière van de 
31jarige Kroon. Ze is niet voor niets 
sinds vorig jaar de jongste vrouwelijke 
hoogleraar van Nederland. De kern van 
haar succes ligt volgens Kroon in haar 
talent om een probleem vanuit een 
ongebruikelijke invalshoek te benaderen: 
“Ik geloof dat ik vooral goed ben in het 
vinden van creatieve oplossingen”.
Illustratief is de vinding die Kroon 
enkele jaren geleden deed tijdens  
een verblijf aan het MATGAS research 
centrum in Barcelona. Daar vond ze  
een nieuwe manier om propaan te 
verwijderen uit een mengsel van 
propaan en propeen. Deze laatste stof  
is de grondstof van polypropyleen (PP), 
een hoogwaardige plastic waarvan 
onder meer tapijten, jerrycans en 

tuinstoelen worden gemaakt.
Kroon legt uit: “Propaan en propeen 
lijken zoveel op elkaar dat ze lastig van 
elkaar te scheiden zijn: het propeen uit 
de naftakraker (een installatie waarin 
propeen wordt gemaakt uit aardolie, 
red.) bevat altijd ook nog wat propaan. 
En als je polypropyleen wilt maken uit 
propeen, zitten deze propaanmoleculen 
alleen maar in de weg. Je kunt deze 
stoffen wel scheiden via destillatie,  
maar omdat het verschil in kookpunt 
slechts vijf graden is, moet dat in  
veel kleine stapjes, waarvoor je een 
destillatiekolom nodig hebt van soms 
wel negentig meter. Die scheidings
methode kost ontzettend veel energie”.

Het kan ook anders: je kunt propeen 
door adsorptie aan een hulpstof uit 
het mengsel verwijderen. Maar dat is 
eigenlijk ook heel omslachtig, zegt 
Kroon: “Je begint meestal met een 
mengsel met veel meer propeen dan 

propaan. Het is dus onhandig om alle 
propeen te adsorberen, want vervolgens 
moet je de propeen ook nog uit het 
adsorptiemateriaal halen en dit 
desorptieproces kost weer veel energie. 
De enige reden waarom men toch 
probeert de meerderheidscomponent 
er uit te halen, is dat propeen chemisch 
actiever is dan propaan en dus makkelijk 
wordt gebonden aan het adsorptie
materiaal”. 

Kroon koos echter voor een radicaal 
andere aanpak en maakte in Barcelona 
een zogeheten metaalorganisch 
rooster, een microporeus materiaal 
opgebouwd uit aluminiumatomen en 
organische moleculen. Door de grootte 
en vorm van de poriën slim te kiezen  
en te zorgen voor de juiste moleculaire 
interacties, blijft vooral propaan in  
dit materiaal hangen en niet propeen. 
“Iedereen richtte zich automatisch op 
het verwijderen van de meest reactieve 
component, terwijl ik er vanuit ging  
dat het altijd logischer is om de 
minderheidscomponent te verwijderen”,  
verklaart Kroon dat zij de eerste was  
die met deze oplossing kwam. “Zelfs na 
mijn publicatie ben ik nog maar weinig 
artikelen over deze nieuwe aanpak 
tegengekomen.”

Er zijn nog meer mengsels die op 
propeen/propaan lijken en waarvoor 
Kroons metaalorganische roosters ook 
lijken te werken. “Voor elke stof heb je 
weer een iets andere poriegrootte en 
andere intermoleculaire interacties 
nodig in het rooster. Er is dus niet één 
universeel materiaal.” Maar dus wel een 
universeel idee, een insteek verwijder 

de minderheidscomponent die de basis 
is geworden van diverse onderzoeks
lijnen die Kroon sinds vorig jaar zomer 
bezig is op te zetten aan de TU/e.  
Ondertussen begeleidt ze ook nog  
een vijftal promovendi van haar  
oude werkplek Delft op weg naar  
hun promotie.

Een tweede onderzoekslijn van Kroons 
groep draait om zoutverwijdering uit 
zeewater met behulp van zogeheten 
‘ionic liquids’. Deze ionische vloeistoffen 
of vloeibare zouten zijn vloeibaar bij 
kamertemperatuur. Dat komt doordat de 
ionen nogal groot zijn en een zodanige 
vorm hebben dat ze veel minder 
makkelijk een rooster vormen dan 
bijvoorbeeld keukenzout, dat bestaat uit 
kleine natrium en chlorideionen. Kroon: 
“Vergelijk de ionen van een vloeibaar 
zout met peren en bananen, die 
stapelen ook niet gemakkelijk.”
Gelijkaardige moleculen lossen goed in 
elkaar op (‘like dissolves like’) en dus 
lost zeezout goed op in deze vloeibare 
zouten, zegt Kroon. “Het mooie is dat 
sommige vloeibare zouten, waarvan de 
ionen lange vetachtige staarten hebben, 

juist niet goed oplossen in water.” 
Als je water in contact brengt met een 
ionische vloeistof, zal het zout uit het 
zeewater in de ionische vloeistof trekken 
en blijft er zoet water over. Extractie  
heet dat scheidingsproces. “Het enige 
probleem is dan nog om het zeezout uit 
de ionische vloeistof te halen zodat je 
die kunt hergebruiken. We onderzoeken 
nu hoe dat het best kan.”
Ook het ontziltingsproject is weer een 
voorbeeld van Kroons eigenzinnige 
denken: traditioneel wordt zeewater 
ontzilt door het in te dampen, of door 
het water door een membraan te persen. 
Maar omdat zeewater voor meer dan  
96 procent uit water bestaat en maar 
voor een paar procent uit zout, is het 
veel logischer om het zout uit het water 
te halen dan andersom, vindt Kroon:  
“Eigenlijk is het onzinnig om al dat water 
te verplaatsen of zelfs te verdampen.” 

Een andere belangrijke focus van  
Kroons onderzoek ligt op bioraffinage. 
De bovengenoemde vloeibare zouten 
worden traditioneel uit aardolie 
gewonnen, maar Kroon kiest er bewust 
voor om steeds vaker ionische 
vloeistoffen uit biomassa te gebruiken. 
“Planten bevatten veel verschillende 
ionen, zoals restgroepen van bijvoor
beeld appelzuur. Die wil ik gebruiken als 
oplosmiddelen voor biomassaconversie 
en scheidingsprocessen, bijvoorbeeld 
om eiwitten van suikers te scheiden, of 
om giftige componenten uit een gewas 
te verwijderen zodat dat eetbaar wordt. 
Je kunt zelfs zetmeel extraheren met 
deze natuurlijke oplosmiddelen die al  
in de biomassa aanwezig zijn. Dat is 
toch fantastisch?” (TJ) 

Ze kiest voor oplossingen die buiten de gebaande paden liggen 
en dat legt haar geen windeieren: sinds vorig jaar bekleedt 
prof.dr.ir Maaike Kroon de leerstoel Scheidingstechnologie 

aan de TU/e. De jongste vrouwelijke hoogleraar van Nederland 
spreekt op vrijdag 2 maart haar intreerede uit. 

“Ik geloof dat ik 
vooral goed ben 
in het vinden 
van creatieve 
oplossingen”

Kroon vond een 
nieuwe manier 
om propaan te  
verwijderen uit 
een mengsel 
van propaan en 
propeen



23 februari 20128 | Onderzoek

1    Wat zien we op de cover van je proefschrift?

2    Hoe leg je op feestjes uit waar je onderzoek over gaat?

3    Welke persoon, techniek of apparaat is onmisbaar geweest voor je onderzoek?

4    Wat heeft de samenleving aan jouw werk?

4 brandende vragen

Bram Verhees (IE&IS) | De culturele kant van innovatiereizen

1 | cover
Op de cover zien we een batterij met het gevarenteken radioactiviteit, dat 
vroeger trouwens rozeopblauw was in plaats van zwartopgeel. Met die 
batterij wil ik overbrengen dat het mij qua kernenergie gaat om de elektrici
teitsvoorziening, in plaats van bijvoorbeeld medische toepassingen. De plus 
en minpolen symboliseren de op sommige momenten sterk gepolariseerde 
maatschappelijke discussie: ‘vóór of tegen’.

Mijn interesse ligt bij de lange, onzekere en grillige trajecten die nieuwe 
technologieën doorlopen. Binnen zulke ‘innovatiereizen’ onderzoek ik hoe 
belanghebbenden anderen overtuigen van de (on)wenselijkheid van die 
technologieën in termen van waarden, normen en gebruiken. Mijn ideeën 
over hoe dat werkt, test ik aan de hand van kernenergie vanwege de goed 
gedocumenteerde geschiedenis en de zichtbaarheid van verschillende  
opvattingen. Daarbij draait het dus niet om welke opvattingen ‘juist’ zijn, 
maar om hoe ze tot stand komen, op elkaar reageren, veranderen en invloed 
uitoefenen op het verloop van de innovatiereis.

Onmisbare personen waren mijn promoteren Frank Geels en Johan Schot, 
een onmisbare technologie was de drukpers. Voor de diverse betekenissen 
die mensen door de tijd heen aan kernenergie gaven en uitdroegen, analy
seer ik namelijk vooral gedrukte media zoals krantenartikelen, brochures, 
posters, stickers, buttons en cartoons  een plaatje zegt immers meer dan 
duizend woorden.

Een stukje bewustwording: de manier waarop we met z’n allen over een 
bepaalde technologie praten, kan  onder bepaalde voorwaarden  wel degelijk 
invloed hebben. Een beter begrip van hoe het proces van culturele legiti
mering werkt en verloopt, zou daarnaast kunnen helpen bij het verbeteren 
van de maatschappelijke inbedding van bijvoorbeeld duurzame energie
technologieën.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

Kiran Kumar Sathyanarayanarao Subbarao (W) |  Vuilaanslag op droge en natte oppervlakken

1 | cover
De afbeelding aan de linkerkant toont de manieren waarop deeltjes kunnen 
worden afgezet op en verwijderd van een buis. Het plakgedrag van 
een deeltje in de aanwezigheid van een laagje vloeistof is heel anders 
dan in een ‘droge’ situatie. De rechterafbeelding laat momentop names 
zien van een deeltje op een met vloeistof bedekt oppervlak en de  
bijbehorende vloeistofdynamica. De omslag straalt ook uit dat een oplossing 
(uitroepteken) voor een probleem (vraagteken) vaak gevonden kan worden 
door het geheel vanuit een ander gezichtspunt te benaderen.

‘Particulate fouling’ is vuilafzetting van ongewenste deeltjes. In elektrici
teitscentrales wordt een brandstof, zoals biomassa of afval, verbrand tot 
een heet rookgas waarmee energie wordt opgewekt. Deze rookgassen zijn 
vervuild met vliegas, teer en andere chemische verbindingen die uiteindelijk 
terechtkomen op de leidingen waarmee warmte wordt onttrokken aan het 
rookgas. Mijn onderzoek is gericht op het begrijpen van hoe zo’n vuillaag 
ontstaat.

Tijdens mijn promotie is een speciaal ontworpen opstelling gebouwd. Met 
deze constructie kunnen we de invloed van een enkele parameter, bijvoorbeeld 
de temperatuur of deeltjesgrootte, op de vuilafzetting bestuderen. Dat is uniek 
in de wereld. Met deze experimentele data hebben we een numeriek model 
ontwikkeld waarmee deeltjesafzetting kan worden voorspeld en betere 
warmtewisselaars kunnen worden ontwikkeld.

De laag die door vuilafzetting ontstaat, beperkt de efficiency van de warmte
overdracht en veroorzaakt onderhoudsproblemen, hetgeen leidt tot enorme 
economische verliezen.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

1 | cover
Op de cover is te zien wat dit proefschrift beoogt op te lossen, namelijk de 
complexiteit van het beheer van elektronische apparaten en hun diensten in 
een moderne woning. De situatie is complex omdat woningen steeds meer 
apparaten bevatten die dynamisch moeten worden ge(her)configureerd. 
Deze apparaten zijn onderling verbonden via een combinatie van verschillende 
netwerktechnologieën (draadloos, nieuwe bedrading en bestaande bedrading, 
voorgesteld door de drie symbolen op de cirkel) en dat kan de verbindingen 
tussen de apparaten negatief beïnvloeden.

Het doel van mijn werk is om het gebruik van apparaten en diensten in de 
woning op een acceptabel niveau mogelijk te maken zonder dat de gebruiker 
hier veel voor hoeft te doen. Om preciezer te zijn: dit onderzoek draagt bij 
aan diverse oplossingen om de beheerscomplexiteit van deze heterogene 
huisnetwerken te verkleinen: a) het draagt bij aan het automatisch (her)con
figureren van apparaten en diensten en ondersteunt ‘plug and play’; b) het 
doet voorstellen voor nieuwe methoden om de verbindingskwaliteit tussen 
apparaten en de dynamica van het netwerkverkeer in te schatten; c) het ver
groot de mogelijkheden voor service providers om op afstand apparaten en 
diensten te beheren en problemen op te lossen.

Dit werk maakt gebruik van a) het Service Discovery Protocol (SDP) dat  
automatische detectie en configuratie van apparaten mogelijk maakt; b) het 
Probe Gap Model (PGM), een techniek waarmee je de kwaliteit van een 
verbinding kunt inschatten; c) een Markovketenmodel voor het voorspellen 
van de dynamica van het netwerkverkeer; d) een Remote Management Protocol 
en e) een protocol voor het in kaart brengen van de verbindingen. 

Mijn onderzoek biedt oplossingen en inspireert onderzoekers, gebruikers, 
service providers, applicatieontwerpers en organisaties die zich bezighouden 
met (open) standaarden om op een natuurlijke manier toepassingen te 
ontwerpen voor huisnetwerken (niet gehinderd door bepaalde protocollen of 
beperkt toegankelijke software).

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

Archi Delphinanto (EE) | Eenvoudiger beheer van huisnetwerken

(Onder redactie van Tom Jeltes)
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ALGEMEEN

DPO / PROOF: PROviding Opportunities 
For PhD students | Training ‘Writing 
Articles & Abstracts’ (TR107)
This training offers PhD students the 
opportunity to improve their writing 
skills to reach a publishable standard 
within their discipline. During the course 
you are expected to develop an article 
genuinely intended for publication,  
so you must be at a stage in your PhD 
program where you have sufficient data 
to incorporate in a paper for publication. 
The course is designed to allow you to 
develop the article step by step and  
to receive feedback in each step. 
More information can be obtained  
from Vincent Merk (phone 2319;  
email v.merk@tue.nl). 

DPO / TEACH: teaching support for 
TU/e staff | Training ‘Teaching and 
Learning in Higher Education’ (TRD01)
This training offers a broad orientation 
on teaching activities and prepares for 
giving lectures, tutorials and design 
based learning projects. This training 
addresses the formulation of learning 
objectives, selection and execution  
of appropriate teaching methods and 
design an assessment procedure.  
The participants will be actively involved 
in discussions by giving presentations 
and by giving feedback to each other. 
The course will take place on 10, 12  
and 17 April 2012.
More information can be obtained  
from Harry van de Wouw (3126; 
h.m.w.j.v.d.wouw@tue.nl).

***For all DPO/ Teach training***
More information and registration at 
OASE: Education.tue.nl (select Education 
or training of employees  at tab 
Activities). Participation by teaching 
staff of the TU/e is free of charge.

MENSEN

Bureau voor Promoties en 
Plechtigheden | Promoties
Maandag 27 februari, 16.00 uur, CZ4, 
Promotie ir. B. Verhees (IE&IS)
Promotor(en): prof.dr. F.W. Geels en 
prof.dr. J.W. Schot
Voorzitter: prof.dr. A.G.L. Romme
Titel proefschrift: “Cultural Legitimacy 
and Innovation Journeys  A New 
Perspective Applied to Dutch and 
British Nuclear Power”

Maandag 27 februari, 16.00 uur, CZ5, 
Promotie ir. D.H.J. van Casteren (EE)
Promotor(en): prof.dr. E.A. Lomonova 
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel proefschrift: “Electronic operation 
and control of highintensity gas
discharge lamps”

Dinsdag 28 februari, 16.00 uur, CZ4, 
Promotie P. Marti MSc (ID)
Promotor(en): prof.dr.ir. C.C.M. 
Hummels en prof.dr. E.H.L. Aarts
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C. Brombacher
Titel proefschrift: “Enabling through 
design: explorations of aesthetic 
interaction in therapy and care”

Maandag 5 maart, 16.00 uur, CZ4, 
Promotie V. Baukh MSc (TN)
Promotor(en): prof.dr.ir. O.C.G. Adan 
en prof.dr. P.J. McDonald
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga
Titel proefschrift: “Water Transport 
in Multilayer Coatings”

Maandag 5 maart, 16.00 uur, CZ5, 
Promotie ir. P.E. Dijkman (BMT)
Promotor(en): prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens 

Prof.Dr.med.Dr.rer.nat. S.P. Hoerstrup
Voorzitter: prof.dr. P.A.J. Hilbers
Titel proefschrift: “TissueEngineered 
Heart Valves for Minimally Invasive 
Surgery”

Dinsdag 6 maart, 16.00 uur, CZ4, 
Promotie drs. L.G.A. de Putter  Smits 
PDEng (ESoE)
Promotor(en): prof.dr. W.M.G. Jochems 
en prof.dr. J.H. van Driel
Voorzitter: prof.dr. J.W. Niemantsverdriet
Titel proefschrift: “Science teachers 
designing contextbased curriculum 
materials: developing contextbased 
teaching competence”

Dinsdag 6 maart, 16.00 uur, CZ5, 
Promotie A. Ranzoni MSc (TN)
Promotor(en): prof.dr.ir. M.W.J. Prins
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga
Titel proefschrift: “Rotational actuation 
of magnetic nanoparticle clusters for 
solutionbased biosensing”

Woensdag 7 maart, 16.00 uur, CZ4 
Promotie F. Afraei Malekzadeh MSc (EE)
Promotor(en): prof.dr.ir. A.H.M. van 
Roermund 
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel proefschrift: “Analog Dithering 
Techniques for Highly Linear and 
Efficient Transmitters”

Intreerede Maaike Kroon
Vrijdag 2 maart, 16.00 uur, BZ/SZ, 
intreerede prof.dr.ir. M.C. Kroon (ST)  hl. 
Voorzitter: prof.dr.ir. C.J. van Duijn 
Titel: Aantrekkelijke Scheidingen 

STUDENT

Quadrivium | Meewerken aan Muziek 
op de Dommel?
Op 2 en 3 juni 2012 vindt voor de derde 
keer het festival Muziek op de Dommel 
plaats. Achter het Van Abbemuseum in 
Eindhoven zal twee dagen lang van alles 
te doen zijn met als rode draad klassieke 
muziek. Op zaterdag krijgen muziek
verenigingen uit de regio weer de kans 
zich voor een groot publiek te presen
teren op een unieke locatie: een groot 
drijvend podium op de Dommel.  
Op zondag zullen kinderen optreden 
samen met Het Brabant Orkest tijdens 
een matineeconcert. 
Voor de organisatie van dit festival is  
het bestuur aangewezen op een grote 
groep vrijwilligers die het festival mede 
mogelijk maken. Lijkt het jou leuk om  
de vrijwilligers aan te sturen en in het 
voortraject mee te helpen om deze 
groep te formeren, óf ben jij die 
vrijwilliger die zich graag wil inzetten en 
zijn steentje bijdraagt op ‘de werkvloer’?
Kijk dan op de website www.muziek
opdedommel.nl en meld je aan.

Have you always wanted to be a part  
of a big music event? Then Music at  
the Dommel is the answer!
On the 2nd and 3rd of June 2012 festival 
Music at the Dommel takes place for  
the third time. For two whole days the 
common theme will be classical music  
in the area behind the Van Abbemuseum 
in Eindhoven. On Saturday music 
associations from Eindhoven and 
surroundings will get the opportunity  
to play for a large audience on a unique 
location: a big floating stage on the 
Dommel. On Sunday children will perform 
with Het Brabant Orkest during the 
matinee concert.
For the organisation of the festival  
we are looking for a large group of 
volunteers who will make the festival 
happen. Does it appeal to you to coach 
volunteers and to help in the primarily 

stage to form this group, or do you want 
to help during the festival? Then look at 
our website www.muziekopdedommel.nl 
and sign up!

Wervingsdagen | Bedrijvendag 2012
Op 29 februari zal de jaarlijkse 
Bedrijvendag van de Wervingsdagen 
plaatsvinden in het Auditorium en de  
hal van het Hoofdgebouw. Tijdens de 
Bedrijvendag kun je kennismaken met 
meer dan 100 verschillende bedrijven  
en worden er 24 bedrijfspresentaties 
gegeven. Op de eerste verdieping  
van het HG vind je de carrièrelounge 
waar je even kunt uitrusten onder het  
genot van een kopje koffie en je met 
Kiesjewerkgever.nl kunt kijken welk 
bedrijf bij jou past. Ook kun je je cv  
laten checken bij het CareerCenter,  
dat te vinden is bij het STU. 
De opening zal plaatsvinden om  
9.45 uur in de Blauwe Zaal met  
niemand minder dan Peter Swinkels, 
oudCEO van Bavaria. 
Je hoeft je nergens voor in te schrijven. 
Voor meer informatie ga naar 
www.wervingsdagen.nl.

DIVERSEN

Academisch Genootschap | 
Lezing Dick Swaab aan de TU/e
Op zaterdag 25 februari verzorgt 
neurobioloog Dick Swaab van 17.00 
tot 19.00 uur een lezing in de Blauwe 
Zaal van het Auditorium. De lezing is 
georganiseerd door het Academisch 
Genootschap en is gratis toegankelijk. 
Swaab (1944) geniet sinds 2010 brede 
landelijke bekendheid door de 
publicatie van zijn boek ‘Wij zijn ons 
brein’. In deze bestseller (inmiddels 
meer dan 250.000 exemplaren) passeert 
een breed scala aan onderwerpen de 
revue, zoals seksuele differentiatie van 
de hersenen in de baarmoeder, autisme, 
schizofrenie en de ziekte van Alzheimer.  
Swaab had overigens ook al vóór de 
publicatie van dit boek een uitstekende 
internationale reputatie als neurobioloog. 
In 1978 werd hij directeur van het 
Nederlands Instituut voor Hersenonder
zoek en een jaar later werd hij benoemd 
tot hoogleraar Neurobiologie aan de 
UvA. In 1985 richtte hij de Nederlandse 
Hersenbank op. Inmiddels is hij met 
emeritaat, maar hij heeft nog een 
leidinggevende functie bij een instituut 
van de KNAW en in april 2011 is hij 
nog benoemd tot hoogleraar aan de 
medische faculteit van Zhejiang 
University in Hangzhou.  

KIVI NIRIA | Ingenieurs in de politiek
Op 7 maart om 19.30 uur houdt de 
studententak van ingenieursvereniging 
KIVI NIRIA een politiek debat.
Alfa’s maken de dienst uit in de 
Nederlandse politiek. In de Tweede Kamer 
struikel je over de doctorandussen, 
maar zijn de ingenieurs een zeldzaam
heid. Is dat erg? Hebben niet juist 
ingenieurs de kennis en vaardigheden 

om belangrijke plannen op het gebied 
van water, energie, infrastructuur en 
innovatie goed te kunnen beoordelen? 
Kom en discussieer mee met ingenieur
politici AnneWil Lucas (VVD) (Planologie, 
Wageningen), Paulus Jansen (SP) 
(Bouwkunde, TU/e), maar ook Hans van 
Duijn (rector magnificus TU/e) en Jeroen 
Dasbach (vertegenwoordiging Eind
hovense studenten, partijleider ESR). 

Zorg dat je op tijd bent met aanmelden, 
want er is maar een beperkt aantal 
zitplaatsen beschikbaar. Kijk voor meer 
informatie en voor het aanmelden voor 
één van de activiteiten op www.ykns.nl. 

Eindhoven University Business Club | 
Maandag 5 maart: EUBC Netwerk-
bijeenkomst
Van 16.30 tot 19.00 uur, TU/e Multi 
Media Paviljoen zaal 3
Na interactie met enkele van onze leden 
kwam naar voren dat een meerderheid 
het interessant vond om een lezing  
bij te wonen omtrent het onderwerp  
‘Hoe bepaal ik de prijs van mijn  
product/dienst?’. Hiervoor hebben wij 
Ed Nijssen, die expert is op dit gebied, 
bereid gevonden om een toegespitste 
presentatie omtrent dit thema te 
houden. Na afloop van zijn verhaal is 
uitgebreid mogelijkheid voor vragen  
en discussie onder het genot van een 
drankje en hapje. Mochten er nu al 
specifieke aspecten/vragen rondom  
dit thema bij jullie leven, schroom dan 
niet om deze alvast naar ons te mailen, 
zodat deze meegenomen kunnen 
worden in het verhaal.

Programma:
16.30 Inloop & voorstelrondje
16.45 Ed Nijssen
17.15 Discussie en vragen
17.30 Borrel met hapjes

Máxima Medisch Centrum | 
Wetenschapsavond
Op donderdagavond 1 maart van 18.00 
tot 21.30 uur vindt in het Auditorium van 
het Máxima Medisch Centrum (MMC) in 
Veldhoven de vierde wetenschapsavond 
plaats. Tijdens deze avond zullen 
mondelinge en posterpresentaties 
gegeven worden van onderzoek dat 
plaats heeft gevonden in het MMC. 
Doel van de wetenschapsavond is het 
profileren en stimuleren van weten
schappelijk onderzoek in het MMC en 
het bevorderen van de onderlinge 
contacten en de samenwerking tussen 
de verschillende specialismen.  
We sluiten de avond af met een lezing 
van prof. dr. R. Westendorp, hoogleraar 
Ouderengeneeskunde aan de Univer
siteit Leiden en executive director van  
de Leyden Academy on Vitality and 
Ageing. Zijn presentatie is getiteld  
‘Of Mice and Men’.

Deelname is gratis en inclusief 
maaltijd. Wilt u het programma 
ontvangen en/of u inschrijven, dan dient 
u vóór 27 februari een mail te sturen 

naar het secretariaat van de MMC 
Academie (m.doerga, n@mmc.nl of  
te bellen met 0408889700. 

James Dyson Award 2012 | Ben dapper, 
denk anders en daag jezelf uit
De James Dyson Award 2012 roept jonge 
designers en ingenieurs op om dapper 
en vindingrijk te zijn, anders te denken 
en zichzelf uit te dagen. De briefing: 
ontwikkel een probleemoplossende 
uitvinding.
Sinds 2 februari is de JDA open voor 
aanmeldingen en nodigen wij techniek 
en designstudenten uit achttien landen 
uit om hun grensverleggende ideeën  
in te zenden voor 2 augustus 2012.  
De winnaar ontvangt £10.000 om de 
uitvinding op de markt te brengen en 
nog eens £10.000 zal geschonken 
worden aan de winnaars universiteits
afdeling.
De winnaar van vorig jaar, Australiër 
Edward Linacre, bedacht Airdrop. 
Airdrop is een goedkoop en eenvoudig 
te installeren oplossing volgens 
‘woestijnkevertechniek’, die zichzelf 
voorziet van energie om planten in  
droge gebieden te voorzien van water. 

Deelnemers moeten beeldmateriaal, 
videomateriaal en schetsen aanleveren 
via www.jamesdysonaward.org samen 
met een gedetailleerd verhaal over  
het designproces en hun inspiratie.  
De wereldwijde winnaar wordt op  
8 november bekendgemaakt.
Zie www.jamesdysonaward.org en 
www.facebook.com/jamesdyson
foundation.

Egeria | Jonge Ondernemersprijs 
De Nederlandse investeringsmaatschappij 
Egeria reikt de Egeria Jonge Ondernemers
prijs uit aan de jonge ondernemers (tot 
27 jaar) met het beste ondernemersplan. 
De prijzen worden uitgereikt in drie 
verschillende leeftijdscategorieën  
(tot 13 jaar, van 14 tot 18 jaar en van  
19 tot 27 jaar) met een totaal prijzengeld 
van 25.000 euro. 
De winnaars worden bekendgemaakt  
op 6 juni, de finaledag waarop de 
bedenkers van de zes beste plannen  
een presentatie mogen houden.

Voor meer informatie, deelnamecriteria 
en inschrijven (tot 15 maart): 
www.egeria-jonge-ondernemersprijs.nl. 
In de week erna zijn er twee kickoffborrels 
waarop deelnemers hun plannen al 
informeel kunnen toelichten en vragen 
kunnen stellen aan de Egeriamanagers. 
Daarna kan nog twee maanden verder 
aan de ondernemingsplannen worden 
gewerkt, die uiterlijk 14 mei binnen 
moeten zijn. 

VACATURES

De TU/e is voortdurend op zoek naar 
nieuwe collega’s. De actuele vacatures 
vindt je op www.werkenbijdetue.nl. 
Interne kandidaten hebben bij de TU/e 
bij gelijke geschiktheid voorrang op 
externe kandidaten. Wil jij op de hoogte 
blijven van voor jou interessante 
vacatures binnen de TU/e? Dan kun je op  
www.werkenbijdetue.nl abonneren op 
onze vacaturemail. Je krijgt regelmatig 
de vacatures die aan jouw zoekcriteria 
voldoen in je mailbox.

Ook een bericht plaatsen op deze 
pagina? Mail het bericht (maximaal 
100 woorden) dan naar 
universiteitsberichten@tue.nl.
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Königin der Waffen

Cursor 11 brengt een ode aan de wiskunde: cdspeler, spoorboekje, kortste 
wegproblemen. Een wat armoedige ode, want de wiskunde is veel meer dan 
de som van haar toepassingen. In oplopende volgorde is wiskunde: de taal 
van de techniek, de taal van de wetenschap, de taal van de natuur, de taal 
van het universum en volgens sommigen zelfs: de taal van God. 
Enerzijds bestaat de wiskunde als cultuurelement dat ‘nergens goed voor’ is, 
anderzijds blijken veel resultaten uit de abstracte wiskunde later onmisbaar 
voor technische toepassingen: complexe getallen, groepentheorie, fractals.
Het is onduidelijk of wiskunde ook zou bestaan als er geen mensen waren. 
Bestaat de eigenschap dat de som van de inverse kwadraten van 1, 2, 3, … 
gelijk is aan pi kwadraat gedeeld door zes ook als er geen Euler zou zijn 
geweest?
Redenen te over om de moeder aller wetenschappen, ‘Königin der Waffen’, 
met respect tegemoet te treden.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde 

Parkeren en prestige

Het personeel van de TU/e moet gaan betalen voor parkeren, zo was onlangs te lezen in Cursor. Een bedrag van veertig 
euro per maand wordt daarbij normaal geacht. Projectleider Jos Hermus liet weten dat aan alle universiteiten betaald 
moet worden voor parkeren. Navraag leerde dat hij bedoelde: ‘Alle universiteiten met een campus direct naast een 
stadscentrum’. Ik vraag me af hoeveel er daarvan, buiten Nijmegen, nog zijn. Groningen, Utrecht, Enschede en Tilburg 
vallen hier in ieder geval blijkbaar niet onder, want daar is het parkeren gewoon gratis.

Toch moeten we eraan geloven  niet omdat er een parkeerprobleem is, maar omdat iemand heeft bedacht dat het in de 
huidige economische tijd een goed idee is om een veredeld grasveld op onze campus aan te leggen. Parkeerplaatsen 
worden vervangen door gras. De schuld wordt bij de gemeente gelegd, want die staat niet toe dat je op een andere 
plaats gras vervangt door parkeerplaatsen.
Zelf kom ik drie dagen per week met de auto, omdat ik op die dagen voorafgaand aan mijn werkdag mijn kinderen 
moet afzetten bij hun kinderdagverblijven. Dat zou met de fiets kunnen, maar met een MaxiCosi op de bagagedrager, 
is er geen plaats meer voor een kinderzitje, laat staan een laptop.
Dan maar een kinderdagverblijf dichterbij huis? Helaas betekent dit dat ik ‘s morgens zeker drie kwartier later ben 
in verband met de openingstijden van dat kinderverblijf en ‘s avonds moet ik ook weer eerder weg. Dat is, uitgaande 
van 45 weken maal 3 dagen per week, ruim 200 uur per jaar. Dat is meer tijd dan ik krijg voor het verzorgen van een 
bachelorvak. Ze zien me aankomen.

Rest de vraag: moet een prestigeproject als De Groene Loper nu echt gefinancierd worden met geld van medewerkers? 
Laten we eens een stap terugdoen en goed nadenken. De TU/e bestaat bij de gratie van haar studenten en personeel. 
De overheid doet al haar uiterste best de eerste groep weg te pesten; moet de TU/e het nu echt op zich nemen om 
ook de tweede groep weg te pesten?

Dr.ir. Boudewijn van Dongen | faculteit Wiskunde & Informatica 
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Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Ontdek de masters 
van de Universiteit Leiden

Kom in maart naar de Masterdagen en ontdek meer 
dan zestig masters van de Universiteit Leiden en veel 
bijzondere specialisaties. 

www.mastersinleiden.nl

In memoriam

Professor N.G. de Bruijn (1918-2012)

Nicolaas Govert (Dick) de Bruijn werd op 9 juli in 
1918 in Den Haag geboren. Na de hbs studeerde 
hij wiskunde in Leiden (doctoraal examen in 1941). 
Hij was in Delft enige jaren assistent van David 
van Dantzig, die hij bewonderde. In 1943 
promoveerde hij bij professor Koksma aan de 
VU op het proefschrift ‘Over modulaire vormen van 
meer veranderlijken’. Van 1946 tot 1984 was hij 
hoogleraar; in Delft tot 1952, aan de UvA tot 
1960 en tenslotte in Eindhoven. Ingevolge een 
maatregel van minister Deetman ging hij op zijn 
zesenzestigste zeer tegen zijn zin met pensioen. 
Daarna heeft hij zijn wiskundige werk nog 
jarenlang voortgezet.

Hij was er niet zozeer op uit iets nieuws te verzinnen, maar om dingen echt tot 
op het bot te doorgronden. Dat leidde toch vaak tot nieuwe inzichten, zoals in 
de combinatoriek en ook in de theorie van de quasikristallen, waar hij een 
heel nieuwe kijk op gaf. Zijn werk bestrijkt een breed gebied van de wiskunde: 
getaltheorie, asymptotiek, combinatoriek, lambdacalculus. Hij was speciaal 
geïnteresseerd in de taal van de wiskunde. In verband hiermee initieerde hij 
het Automathproject over het automatisch verifiëren van wiskundeteksten 

Dick was een van de productiefste Nederlandse wiskundigen. Hij publiceerde 
twee boeken en 196 artikelen. Hij was lid van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 
recipiënt van de Snelliusmedaille en de AKZOprijs. Hij was erelid van het 
Wiskundig Genootschap. Voor zijn werk in de informatica ontving hij de Lifetime 
Achievement Award van de Nederlandse Vereniging voor Theoretische 
Informatica 2003. Tien wiskundigen zijn bij hem gepromoveerd. 

Dick was ruim zevenenzestig jaar getrouwd met Elisabeth (Bep) de Groot; 
zij kregen vier kinderen.
Op 17 februari is hij thuis in Nuenen overleden.
Hij heeft belangrijke sporen nagelaten, wetenschappelijke en persoonlijke, 
ook voor mijzelf. 

Mede namens de faculteit Wiskunde & Informatica,
Fred Steutel

Advertentie
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Ach en Wee

De Universiteitsraad heeft maandag 
13 februari unaniem ingestemd met 
een wijziging in het Bestuurs en 
Beheersreglement (BBR) en daarmee 
een belangrijke stap gezet richting de 
invoering van het Bachelor College.   
Dit betekent een feitelijke ‘go’ voor  
het Bachelor College. 
De fractie van de Eindhovense Studen
tenraad (ESR) heeft ook ingestemd.  
De afgelopen periode is veel informatie 
binnengekomen die een hoop zorgen 
bij de fractie wegnam. Zo zijn de 
uitwerkingsrichtlijnen van de majoren 
binnen en goedgekeurd. Enkel Indus
trial Design moet nog goedgekeurd 
worden, maar dit zal waarschijnlijk in 
de komende drie weken gebeuren. Ook 
is er meer duidelijkheid over de positie 
en bevoegdheden van de Dean van het 
Bachelor College en over de User, Soci
ety and Enterprise (USE) component.

Wij, als ESRfractie, hebben echter ook 
onze zorgen uitgesproken. Nog steeds 
wordt van docenten veel gevraagd met 
betrekking tot de verdere ontwikkeling 
van het Bachelor College en ook zijn 
er studenten die bezorgd zijn over het 
geheel. Tegelijkertijd worden we echter 

geconfronteerd met het feit dat de TU/e 
in studentenaantallen moet groeien 
om het hoofd financieel boven water 
te kunnen houden. Wij verwachten dat 
de TU/e met het Bachelor College het 
vermogen heeft om meer studenten 
te trekken, zodat naast de ‘harde’ 
bèta’s in de toekomst ook studenten 
aangetrokken worden die dat niet per 
definitie zijn. Zeg maar bèta’s met een 
alfarandje.  

Wij vinden het Bachelor College een 
positieve ontwikkeling, maar wel een 
die zorgvuldig ingevuld moet worden. 
We hebben ermee ingestemd, maar 
betekent dit dat we daarmee niets meer 
te zeggen hebben over het Bachelor 
College? Absoluut niet. In de Bachelor 
Commissie en tijdens de raadsver
gaderingen zullen we kritisch blijven 
kijken naar de voortgang. Ook moet  
de OER nog behandeld worden. 
We zijn er dus nog niet. We horen het 
dan ook graag als jullie nog zorgen 
hebben!

Jeroen Dasbach,
fractievoorzitter Eindhovense 
Studentenraad

URpodium

Bachelor College, let’s go!

@sandrabuys 16 februari 

Dr. Nicole Ummelen nieuwe  

secretaris van de TU/e. Een vrouw  

en communicatiewetenschapper.  

Dat is nou eens goed nieuws!

@abruekers 16 februari

Maar een ding is een constante factor: 

ook uit Limburg! ;) RT @tuecursor 

‘Nieuwe secretaris TU/e komt van UvA’

@NLeermakers 16 februari

‘Nieuwe secretaris TU/e komt  

van Uva’ - geen ingenieur  

dus #jammer

@relinde 16 februari  

Writing a project proposal. Can’t find 

any previous work on the thing  

I want to investigate. So it’s  

eighter nonsense or brilliant…

@M_Steinbuch 14 februari  

Gewoon collegegeld = 0 voor 

techniekstudies! ‘Masterplan 

Bètatechniek slaat gematigde 

toon aan’

@Squadra_veloce 14 februari    

Begint allen maar alvast met  

trainen want er zijn grootse  

plannen voor het @GNSK2012 

@woutervr 14 februari     

Als docenten eens leren de luxaflex 

open te doen en het licht uit,  

dat zou ook een hoop elektriciteit 

schelen @TUeindhoven 

@Slimsteregio 13 februari    

Burgemeester Amsterdam  

tijdens bezoek Brainport regio:  

‘Eindhoven is echt een stuk  

verder dan de Amsterdamse  

regio’ #slimsteregio  

#studio040 

@tuecursor 16 februari  

‘Binnenkort ook pinnen in  

kantines TU/e’ goo.gl/fb/VWEsu

@simpeledoos 16 februari

@tuecursor woehoe eindelijk  

pinnen, staat straks me hele  

afschrift vol met afschrijving  

0,40 cafe americano

@Nienkemeijer1 15 februari  

Goed overleg @robvangijzel en  

#CaptainsofIndustry over  

#DutchTechnologyWeek en  

#smartsmeetsmart 1e week  

van juni vrijhouden!  

#slimsteregio

Per september 2012 gaat het nieuwe Bachelor College van start. Een ambitieus initiatief. Op naar een brede ingenieurs
opleiding, waar de student zelf zijn/haar maal kan kiezen uit een brede menukaart. De student kan zelf meer bepalen  
wat wordt geconsumeerd, met als randvoorwaarde de 90/45/30/15 ECTSpartjes als ‘schijf van vijf’ voor gezond voedsel. 
Minder ‘major’, meer flankerende vakken en ervaringen. Er wordt hard aan gewerkt door de onderwijsdirecteuren en de 
betrokken docenten. Zij staan er zeker achter! Bij de studievoorlichting wordt ermee aan de weg getimmerd. Het CvB staat  
er ook volledig achter.

Is dat wel voldoende? De nieuwe bachelor vereist ook een cultuuromslag van de organisatie als geheel. Niet alleen de 
betrokken docenten moeten er positief tegenaan kijken, het moet ook landen in het DNA van de organisatie, in de hoofden  
en handen van alle medewerkers. Als de cultuur niet verandert, wacht de nieuwe bachelor een cynische ontvangst binnen  
de faculteiten. 

Kijk maar eens hoe lang het heeft geduurd voordat de ontwerperopleidingen door de faculteiten op waarde zijn geschat.  
Een geniaal initiatief van professor Stan Ackermans, maar een lijdensweg wat betreft de acceptatie en waardering door  
de collegaonderzoekers. En het proces is nog altijd niet op niveau afgerond, ook niet na twintig jaar. Onderbetaald en 
ondergewaardeerd, nog altijd. Geen fulltime hoogleraardirecteur per opleiding, veel te weinig ‘echte’ promoties op 
proefontwerp. Ook hier is te weinig geïnvesteerd in de noodzakelijke cultuuromslag, veel te weinig. 
‘Wat de boer niet kent, dat eet hij niet’, dat geldt ook voor wetenschappers.

Kijk naar Philips, waar de omslag van vrijblijvend onderzoek naar 
doelgericht onderzoek voor nieuwe productontwikkeling ook nog 
lang niet is voltooid. Kijk naar de ziekenhuizen, waar recente 
ervaringen ondubbelzinnig laten zien dat cultuur een essentiële 
factor is om de borging van het gebruik van medische technologie 
voor elkaar te krijgen.

Veel dichterbij huis hebben wij nog OGO: ontwerpgestuurd 
onderwijs. De veelgebruikte verbastering Ons Goddelijk 
Onderwijs laat zien dat ook hier nog altijd een flinke dosis 
cynisme leeft. Er is meer nodig dan een Kees van Overveld om 
zo’n belangrijke draai te maken. De nieuwe brede bachelor is  
een nieuwe case. Laten wij het dit keer niet aan het toeval over. 
De verkoop intern is belangrijker dan de verkoop in de buitenwereld!

Wat de boer niet kent…

Clmn

Herman Beijerinck | Hoogleraar Technische Natuurkunde
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Bouw Bachelor College vergt 
diplomatie en vertrouwen

Een half jaar is verstreken sinds Lex 
Lemmens zich stortte op de hervorming 
van het bacheloronderwijs aan de TU/e. 
Zes maanden waarin hij moeizaam een 
plekje kan vinden in zijn agenda voor 
een gesprek met Cursor. De werkdagen 
strekken zich uit tot ver in de avond,  
tot diep in het weekeinde. De gewenste 
Dean beseft echter als geen ander dat 
het uitdragen van het Bachelor College 
mede het succes bepaalt. 
De tropenuren lijken overigens geen vat 
op hem te krijgen. Met veel elan en een 
aanstekelijk enthousiasme raast hij 
voorbij de resultaten die intussen zijn 
geboekt. “Nee, aan de noodrem heb ik 
niet hoeven te trekken. De voorbereiding 
loopt zelfs veel vlotter dan ik bij aanvang 
verwachtte. Ik heb veel medewerking 
gekregen omdat iedereen begrijpt dat 
veranderingen noodzakelijk zijn. Het is 
wel zo dat je elke nieuwe groep, elke 
nieuwe laag die je bereikt binnen de 
organisatie, opnieuw moet uitleggen 
waarom we het doen. Eerst de decanen, 
dan de opleidingsdirecteuren en nu 
langzamerhand zit ik bij de docenten 
die het allemaal moeten uitvoeren, de 
mensen die de lesroosters opstellen,  
de administraties, de jongens van ICT.”

Waaraan heb je afgelopen tijd het 
meeste getwijfeld?
“De vraag of de roosters wel zouden 
kloppen. Hoeveel mogelijkheden heb 
je? En past dat allemaal in elkaar?  
Bij het plan Campus 2020 is er vanuit 
gegaan dat er geen groei van de 
studentenpopulatie zou zijn. Terwijl we 
nu de opdracht hebben om de komende 
acht jaar met vijftig procent te groeien. 
Tegelijkertijd mogen we van de 
brandweer het komende collegejaar 
niet veel meer doen vanaf vloer 10 in 
het Hoofdgebouw. Dat gaat ergens 
wringen. Toch zijn we al heel ver 
opgeschoten. Op 1 februari waren de 
programma’s bekend en zijn we het 
punt van go/nogo gepasseerd. We zijn 
nu aan het verroosteren en het eerste 
kwartiel van het nieuwe collegejaar 
past. Dat geeft moed voor de rest van 
de studieperiodes. We weten ook vrij 
goed wat we aan administratieve 
ondersteuning moeten doen in de 
ICThoek. Momenteel kijken we naar  
de kosten en of we ons dat kunnen 
veroorloven.”

Over kosten gesproken: hoe groot  
is het budget voor de introductie  
van het Bachelor College?
“Er zijn gelden binnen 3TU en daarvan 
gaat een gedeelte naar het Bachelor 
College. Dat is relatief gezien een  
veel te klein bedrag in de zin dat je 
daarvan de extra inspanningen aan  
de faculteiten niet kunt betalen.  
Het gaat om 4,5 miljoen euro voor een 
periode van drie jaar. Dat geld wordt 
besteed aan zaken als ICT, communi
catie, het onderwijsinnovatiefonds, 
docentondersteuning en bureaubudget.

Kom je daardoor niet in de knel?
“We doen dit nou juist omdat we jaar  
op jaar marktaandeel verliezen en 
telkens moeten bezuinigen. Dus er  
zijn weinig middelen die je er op dit 
moment in kunt stoppen om dit voor 
elkaar te krijgen. Onder het motto: 
jongens, we weten dat jullie je extra 
moeten gaan inspannen, maar we zien 
geen andere weg. En de medewerkers 
raken daar ook van overtuigd. Dus 
worden die extra uren erin gestopt.”

Die bereidheid is er daadwerkelijk?
“Ja, en die groeit nog steeds. Ook 
omdat vanuit het College van Bestuur  
is gezegd dat deze inspanning niet  
ten koste gaat van de carrière van 
docenten. De onderwijsinspanningen 
moeten vergelijkbaar gewaardeerd 
worden als de onderzoeksinspanningen. 
Er is gesproken over de tenuretracks 
waarin heel veel over onderzoek en 
weinig over onderwijs staat. Als je  
die loopbaantrajecten voor onderwijs
verandering wilt inzetten, zul je de 
contracten moeten openbreken.  
Om te laten zien dat je de inzet 
waardeert. Sinds dat soort zaken  
op gang is gekomen, merk ik toch de 
bereidheid om die extra uren te maken. 
Natuurlijk is de ene groep enthousiaster 
dan de andere. Maar ja, dat is de wet 
van de grote getallen.”

De media hebben het nieuwe  
bacheloronderwijs vooral opgepikt  
als een uitgeklede studie waarmee  
het gemakkelijker scoren is. Het zou 
leiden tot een soort ir. Light. En het 
bedrijfsleven hamert op de onmisbare 
vakkennis die mogelijk in het geding 
komt.

De voorbereiding van het nieuwe bacheloronderwijs is halverwege. 
Tijd om de tussenstand op te maken met Lex Lemmens. Hij is de beoogde decaan 
van het aankomende Bachelor College. Loopt het spoorboekje nog volgens plan? 

En wat vindt hij van de schampere opmerkingen dat het nieuwe onderwijs alleen maar 
leidt tot een ir. Light ? “Ik durf te beweren dat we geen B-types gaan afleveren.”
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“Ik durf te beweren dat geen enkele 
universiteit Btypes gaat afleveren.  
Om het even bij onszelf te houden:  
we hebben ervoor gezorgd dat de 
eindkwaliteit van de bacheloropleiding 
hoger kan zijn dan momenteel het  
geval is. Door een grote keuzeruimte  
te maken van 45 studiepunten. Als een 
student ervoor kiest om binnen die  
45 punten nog veel meer disciplinaire 
vakken te kiezen, neemt de kwaliteit 
toe in de diepte. Maar ook door de 
verbreding binnen die 45 punten is  
een kwaliteitsverbetering mogelijk.  
Dus alleen degene die beweert dat 
Bouwkunde minder kwaliteit heeft  
dan Natuurkunde zal zeggen dat hier 
sprake van verdunning of vermindering 
van kwaliteit is. Van die mensen zijn  
er intuïtief nog een aantal, maar als je 
doorvraagt, kunnen ze niet volhouden 
dat de kwaliteit van de opleiding 
inboet. Echt niet. Ik voorzie overigens 
dat tachtig procent van de studenten, 
zeker in het eerste jaar, voor die 
verdieping zal kiezen.”

Toch is niet iedereen er gerust op. 
Architectuurstudenten vrezen het 
ergste en ze worden hierin gesteund 
door het bestuur van hun unit.
“Je moet de schrik wegnemen.  
Door aan te tonen hoe je te werk gaat. 
Architectuurstudenten kunnen hun  
hele keuzeruimte vullen met architec
tuurvakken. Niemand zal ze daarbij 
tegenhouden. We zullen dat zelfs  

eerder stimuleren als dat hun 
carrièreperspectief is. Verder moet  
je ook duidelijk maken hoe de  
kwaliteit wordt geborgd door  
examencommissies. In het Bachelor 
College komt een advies commissie 
Examens met daarin vertegenwoor
digers van alle examencommissies.  
Die gaan met elkaar praten over de 
kwaliteit van de keuzepakketten.  
Als die elkaar overtuigd hebben,  
dan is er niks aan de hand. En als  
ze het eens zijn dat de kwaliteit  
niet voldoende is, dan wordt dat  
niet geaccepteerd bij het behalen  
van het diploma.”

Een pretpakket kunnen studenten  
dus wel vergeten?
“Ja, maar het wordt wel een prettiger 
pakket. Het gaat meer aansluiten bij  
je eigen belangstelling. Als je bijvoor
beeld scheikunde volgt en je wilt 
eigenlijk ondernemer worden, kun je 
jezelf daarop binnen de keuzeruimte 
goed voorbereiden. Dan kies je 
daarvoor 15, 30 of zelfs 45 studiepunten 
waarin je dat gaat uitwerken. Hetzelfde 
geldt voor iemand die zich helemaal  
wil richten op procestechnologie. 
Iedereen is vrij in zijn keuze, alleen  
de examencommissie zal controleren  
of de juiste pakketten erin zitten.”

Wat betekent dat voor de aansluiting 
van een bachelorstudie op een 
masterstudie?
“Dat betekent vooral dat we eindelijk 
onze eigen bachelors op dezelfde 
manier bekijken als de buitenlandse 
studenten en een deel van de hbo’ers 
die in de master instromen. Dus niet 
letten op welke vakken ze precies 
hebben gevolgd. Maar gewoon kijken 
wat ze hebben gedaan, wat ze willen 
gaan doen en met hen afspraken  
maken wat ze tijdens hun master 
moeten doen.”

Even terug naar de docenten.  
Ze zullen studenten gaan coachen.  
Is dat inmiddels geaccepteerd?
“Dat is geen gemakkelijk dossier. 
Docenten hebben dat op deze manier 
nog niet gedaan. Ze coachen wel in  
een eindproject of zo, maar dat is niet 
hetzelfde als coachen op de keuzes  
die gemaakt moeten worden met 
beroepsbeelden in het vizier. Ik ben  
nu bezig met een rondje langs de 
opleidingsdirecteuren en houd er de 
goede moed in. Zij zullen mensen 
moeten selecteren die coachen leuk 
vinden om te doen en dat ook kunnen. 
Er is ook de afspraak gemaakt dat de 
tijd die wordt besteed aan coachen 
wordt gezien als onderwijstijd. 
Daarmee ga je niet extra beslag leggen 
op de onderzoekstijd van de docenten. 
Een docent besteedt nu bijvoorbeeld 
ongeveer achthonderd uur aan 

onderwijs en dat wordt straks 
zevenhonderd uur, plus honderd uur 
coaching. Het is tot dusver het dossier 
waar ik de meeste vragen over krijg. 
Een teken dat het nog niet helemaal  
is geaccepteerd. Deze weg moet je 
voorzichtig gaan, maar wel op tempo, 
want de eerste intakegesprekken met 
de nieuwe studenten zijn al in juni.  
Het zal leiden tot een betere selectie 
aan de poort.”

Mag u straks als Dean van het  
Bachelor College besluiten nemen?
Gedecideerd: “Nee. We hebben ervoor 
gekozen om in ieder geval nog twee 
jaar te werken zoals we nu ingezet 
hebben. Waarom? Omdat het perfect 
werkt. Het College van Bestuur heeft 
een aantal bevoegdheden en verant
woordelijkheden als het om onderwijs 
gaat. Ze vaardigen een richtlijn uit,  
voor een deel vertaald in de onderwijs 
en examenregeling (OER). Dat legt voor 
het grootste gedeelte het speelveld  
vast waarbinnen de faculteiten hun 
eigen verantwoordelijkheden kunnen 
waarmaken. Ik geef leiding aan het 
opstellen van de richtlijn en zal die 
toetsen. Er is afgesproken dat ik 
gebruik maak van de bevoegdheden 
van het College. We hebben uitgezocht 
hoe dat in elkaar zit bij andere 
universiteiten zoals het Amerikaanse 
MIT. En dan blijkt dat iemand in mijn 
positie het meestal moet hebben van 
overtuigingskracht en gezag, niet van 

bevoegdheden en dat soort zaken.  
Dat zal voorlopig ook bij ons goed 
werken omdat rector Hans van Duijn 
heeft besloten dat hij, mede vanwege 
het Bachelor College, nog een periode 
blijft zitten. Over twee jaar gaan we 
deze structuur evalueren.”

En wat als er een nieuwe Dean moet 
komen?
“Dan is het voor mij al zeker dat het 
iemand intern moet worden, anders 
gaat het nooit lukken. Je moet de tent 
wel heel goed kennen. Je hebt een hoge 
mate van diplomatiek vertrouwen nodig. 
Mensen doen dat gemakkelijker als je 
van binnenuit komt. Als iemand van 
buiten noodzakelijk is, zul je moeten 
nadenken over het mandateren en 
delegeren van een aantal bevoegd
heden van het College van Bestuur. 
Maar er zit een druk om samen tot  
een oplossing te komen.”

Wanneer kun je op vakantie?
Lachend: “Die vraag wordt me thuis  
ook gesteld. Ik kan pas op pad als 
iedereen hier ook op vakantie kan.  
Mijn hoop is dat iedereen hier  juli  
in zijn agenda heeft staan. Maar ik  
kan nu al zeggen dat het zeker gaat 
lukken in september.”

Tekst | Frits van Otterdijk
Illustraties | David Ernst
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Het bereiken van de 
ingenieurs van de toekomst

“Managementgoeroe Drucker stelde 
dat voor iedere euro die je in R&D 
steekt, je er honderd euro bij moet 
doen om het product in de markt te 
zetten.” Prof.dr. Ed Nijssen, TU/e
hoogleraar marketing, haalt het 
voorbeeld aan om het belang van 
marketing te illustreren. “Vaak denken 
ingenieurs ‘als we een goed product 
maken, komen de klanten vanzelf’.  
Dat idee moet je loslaten.”  
De hoog leraar ziet kansen in het 
Bachelor College. “Het is goed dat de 
universiteit het onderwijs opschudt en 
aantrekke lijker maakt. Dit is een mooie 
gelegenheid om dat uit te dragen.”
Die kans grijpt de TU/e dan ook met 
beide handen aan. De Projectgroep 
Communicatie werkte de afgelopen  
tijd aan een (nog geheime) campagne 
en strategie die in de eerste plaats het 
vernieuwde bacheloronderwijs moeten 
aanprijzen en op langere termijn het 
imago van de TU/e moeten vormen.  
Dat imago is tot nu toe namelijk vrij 
neutraal, zo blijkt uit onderzoek.  
Veel scholieren kennen de universiteit 
alleen van naam. Dat ze geen positieve 
maar ook geen negatieve associatie  
bij de TU/e hebben, biedt kansen  
volgens Femke Beijer (projectleider 
communicatie Bachelor College) en 
drs. Sabine van Gent (directeur van het 
Communicatie Expertise Centrum). 

In de campagne die begin maart wordt 
gelanceerd om het Bachelor College 
onder de aandacht te brengen, gaat  
de TU/e meer en andere doelgroepen 
explicieter aanspreken. Uit eerder 
onderzoek van jongerencommunicatie
bureau YoungWorks voor Platform  
Bèta Techniek blijkt namelijk dat onze 
universiteit grotendeels zogeheten 
concrete bèta’s trekt  zij worden vooral 
door de techniek gemotiveerd. De TU/e 
wil echter ook meer ‘carrièrebèta’s’ 
(scholieren met belangstelling voor  
een loopbaan in de technische sector) 
en ‘mensgerichte generalisten’ 
(scholieren die techniek willen inzetten 
voor het oplossen van maatschappelijke 
problemen) trekken om de instroom en 

de studierendementen te verhogen.
Van Gent maakt daarbij de kanttekening 
dat het niet de bedoeling is om deze 
typen studenten op totaal verschillende 
manieren te benaderen. “De ene 
student zal zich volledig herkennen  
in het beeld van de carrièrebèta,  
maar er zijn er ook die zichzelf deels 
terugzien in zowel het carrière als 
mensgerichte type.” Hoewel de TU/e 
ernaar streeft meer vrouwelijke 
studenten te trekken, worden ze  
in de communicatie niet als aparte 
doelgroep behandeld. “Ze vallen  

onder de genoemde types.” 
De universiteit wil deze scholieren 
bereiken door “meer aansluiting te 
zoeken bij hun belevingswereld”, 
vertellen de projectleider communi
catie Bachelor College en het 
CEChoofd. Concrete ‘verleidings
casussen’ moeten scholieren over  
de streep trekken. Daarbij kun je 
denken aan technische hoogstandjes 
als een meegroeiende hartklep,  
de zorgrobot en een ‘slim’ hesje  
voor couveusebaby’s. 

De belangrijkste elementen uit het 
Bachelor College die onder de 
aandacht worden gebracht, zijn dat 
studenten relatief veel keuzevrijheid 

hebben en dat de universiteit hen helpt  
om hun eigen pad uit te stippelen.  
In de campagne, die is opgezet met 
hulp van YoungWorks, staat centraal 
dat scholieren hier hun eigen 
toekomstdroom kunnen waarmaken  
en dat ze worden opgeleid tot de 
ingenieurs van de toekomst. 
De universiteit grijpt de open dagen 
aan om onder de aandacht te komen 
bij studiekiezers en hun familieleden 
en voorlichtingsteams bezoeken 
scholen in het hele land. Waar de  
TU/e zich tot nu toe vooral in de regio 
manifesteerde, wordt dadelijk 
nadrukkelijk de rest van Nederland 
opgezocht. Beijer: “We richten ons nog 
meer op de regio’s met groeipotentie. 
We verwachten bijvoorbeeld meer 
scholieren uit Gelderland te kunnen 
trekken.” Mogelijk wordt het nieuwe 
onderwijssysteem later in het 
buitenland gepromoot, maar de 
universiteit concentreert zich 

voorals nog op Nederland. 
Verder komt de campagne voor het 
voetlicht via posters en (sociale) 
media. Volgens de projectleider 
communicatie Bachelor College en het 
CEChoofd is het overigens niet zo dat 
de promotie van het nieuwe onderwijs
model ten koste gaat van die van de 
faculteiten. “Het Bachelor College 
bundelt de opleidingen. Scholieren 
krijgen informatie over het nieuwe 
onderwijsmodel en op een dieper 
niveau over de opleidingen.” Op de 
langere termijn moet het imago van de 
TU/e met inzet van deze campagne 
verschuiven van techniek als doel naar 
techniek als middel om welvaart en 
welzijn te vergroten, zo staat vermeld 
in het Strategieplan externe communi
catie 20122015. 

De TU/e communiceert ook intern  
over de onderwijsvernieuwing.  
Dr.ir. Lex  Lemmens licht als kartrekker 

Je kunt nog zo’n goed onderwijssysteem hebben, scholieren 
moeten er wel van op de hoogte zijn. Daarom wordt aan de TU/e 
hard gewerkt aan een campagne om het Bachelor College en de 
universiteit goed op de kaart te zetten. Cursor belicht de aanpak 

van de universiteit en vroeg twee marketingdeskundigen hoe 
moeilijk het is een onderwijssysteem te vermarkten.

“Waarmee 
onderscheidt 
de TU/e zich?”

“Meer aanslui-
ting zoeken bij de 
belevingswereld 
van de scholieren” 
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“Een e-mail maakt geen cultuur”
Volgens prof.dr. Ed Nijssen, TU/ehoogleraar marketing, is het belangrijk te laten zien waarin je 
als Eindhoven beter bent dan anderen. “Het zit in het Nederlandse polderen dat je van alles wilt 
meenemen, maar je moet je specialisatie tonen, een visie hebben. Alle universiteiten zeggen  
dat ze een goed onderwijsprogramma hebben. Meer universiteiten bieden een breed palet aan 
vakken aan, waarmee onderscheidt de TU/e zich?”

Volgens Nijssen is het aanprijzen van het Bachelor College wat dat betreft niet anders dan het 
aanprijzen van een willekeurig product als bijvoorbeeld tandpasta. “Je koopt eerder een 
tandpasta waarvan wordt beweerd dat ze voor gevoelige tanden geschikt zijn dan dat ze gewoon 
goed zijn voor je tanden, want dat zijn alle tandpasta’s.” Als succesvol voorbeeld noemt Nijssen 
de manier waarop Maastricht University zich in het verleden in de markt zette met het aanprijzen 
van kleinschalig onderwijs. 
De hoogleraar hamert er verder op dat de inhoud duidelijk en waarheidsgetrouw is. “Uiteraard 
stel je jezelf zo voordelig mogelijk voor, maar zet wel het juiste beeld neer. Eigenlijk net als op 
een datingsite. Je valt anders door de mand. Zet je website duidelijk op. Als je meer vrouwen wilt 
werven, stem je communicatie daarop af. Maak gebruik van goede copy editors. Wees meteen 
duidelijk, zorg ervoor dat je namen niet hoeft uit te leggen.” De marketingdeskundige stelt 
voorop dat de deadline moet worden gehaald. “Je moet je belofte kunnen waarmaken.” 

Nijssen onderstreept dat het TU/epersoneel niet moet worden vergeten als doelgroep. “Hoeveel 
medewerkers wisten wat er precies zat achter de campagne Land of the Innovator? Ter vergelijking: 
stel, je beweert dat je autobedrijf milieuvriendelijke auto’s maakt en als klant kom je in de 
showroom of in de fabriek en ze weten er daar niets van. Je moet iedereen informeren en de 
cultuur moet ook zo zijn. Een email maakt geen cultuur. Bij een marktgerichte organisatie is 
iedereen betrokken.” 
“Ik vraag me af of er wel goed naar behoeften van de generatie ‘nu’ is gekeken. Ondanks de 
tijdsdruk bij productontwikkeling moet je niet vergeten bijvoorbeeld je productconcept te  
testen bij je doelgroep. Verder vind ik dat als je nummer één in Europa of de wereld wilt zijn,  
je misschien als universiteit ook qua onderwijsdoelen over je eigen schaduw moet heenkijken  
en niet alleen Gelderland als groeimarkt moet zien.” 

Nog enkele andere adviezen van de hoogleraar: “Gebruik alle kanalen, onderhoud goede relaties 
met scholen in de buurt en zet het juiste promoteam neer: geen oude mannen als je jonge 
meiden wilt werven. En: maak haast met Campus 2020. De campus ziet er nu triest uit en is 
technisch niet hoogstaand. Als je beweert innovatief te zijn, moet je dat uitstralen. De bezoeker 
verwacht moderne gebouwen en campusbewoners die zich per Segway verplaatsen”.

“Een Albert Heijn wordt geen Aldi”
De klanten van Sjors van Leeuwen, directeur van marketingbureau Indora Management
advies, zijn onder meer actief in de zorgsector, de financiële dienstverlening en in het 
onderwijs  hij adviseerde eerder de Universiteit van Amsterdam. Volgens Van Leeuwen 
hanteer je in iedere sector dezelfde marketingtechnieken, maar speel je daarbij steeds  
in op de wensen en behoeften van klanten. 

Volgens hem zijn drie stappen altijd belangrijk. “Breng je doelgroep in kaart. In dit geval: 
wat zijn de behoeften, verwachtingen en ergernissen van scholieren? Wat is een belangrijke 
trigger voor ze om te studeren? Is dat bijvoorbeeld geld, steek dan in op mogelijkheden  
om snel af te studeren. Zorg er ook voor dat je je subgroepen in beeld hebt. Hebben 
bijvoorbeeld vrouwen of allochtonen andere eisen, stem je communicatie daar dan op af.” 
In de tweede plaats kijk je volgens Van Leeuwen naar je concurrenten. “Wie zijn ze en hoe 
positioneren zij zich?  Je moet laten zien dat je het in de perceptie van scholieren net iets 
anders doet. Wat is jouw unieke punt? Heb je het monopolie op trabandjes, dan maakt het 
niet uit als ze allemaal grijs zijn.” En ten derde: “Kijk naar jezelf. Wat is je missie? Wat willen 
we als gehele universiteit en voor het onderwijssysteem in het bijzonder bereiken?”

De marketingdeskundige adviseert verder om één bepaald onderdeel eruit te lichten.  
“Het is het meest efficiënt als je één verhaal en één doelgroep hebt. Je moet je verhaal  
goed brengen en die doelgroep zeker weten te bereiken. Kijk goed onder welke naam je  
het presenteert. Blijf je jezelf als technische universiteit profileren? 
Let er ook op dat het een strategische keuze is, voor de lange termijn. Een Albert Heijn  
wordt nooit een Aldi en vice versa. Maak waar wat je naar buiten brengt. Als je als  
ziekenhuis beweert gastvrij te zijn, moet je dat merken als patiënt. Wat je verkondigt,  
moet doorwerken in de houding van docenten en studenten.” (JvG)

in zogeheten ‘krokettenlunches’ de 
plannen aan studenten toe, er worden 
nieuwsbrieven rondgestuurd, er staat 
informatie op de TU/eintranetsite en 
de projectgroep heeft gesprekken  
met faculteiten en diensten.

De Strategie Externe Communicatie 
20122015 is vorige week in de 
Universiteitsraad besproken.  
Jeroen Dasbach van de Eindhovense 
Studenten raad noemt het “een 
document waar je het niet oneens  
mee kunt zijn. Het is nog betrekkelijk 
algemeen. Het is goed dat ze ook 
andere doelgroepen willen bereiken. 
Het blijft wel zaak dat je naast de 
nieuwe doelgroep ook de hardcore 
bèta’s blijft aanspreken. Het is 
belangrijk dat ze het integreren in  
het onderwijs. Niet dat de TU/e een 
visie heeft en dat de student zich er, 
eenmaal hier, niet in herkent. Het is  
wel jammer dat de inhoud van de 

campagne niet kon worden besproken. 
Dat wilde de projectgroep voor ons 
geheimhouden tot 1 maart”.
Jasper Beerens van Groepéén: “Onze 
zorg was of het plan wel voldoende  
aan de doelgroep wordt getoetst, maar 
daarin zijn we gerustgesteld. De TU/e 
staat voor een lastige tijd en het is 
verstandig om de blik te verbreden.  
De concrete bèta is maar een klein 
deel van de studentenpopulatie. Het is 
goed dat Lex Lemmens het Bachelor 
College toelicht in krokettenlunches.  
Je hoort dan toch van studenten dat  
ze begrijpen hoe het nu echt zit.” 

De campagne rond het Bachelor 
College wordt 1 maart van 12.45 tot 
13.30 uur universiteitsbreed gelan-
ceerd in de Blauwe Zaal. Alle studenten 
en medewerkers zijn hierbij welkom.

Tekst | Judith van Gaal
Illustratie | David Ernst
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U-raad tracht grip te houden 
op bachelorhervormingen

Technische basis van duizendpoot goed bewaken

Om met dat laatste te beginnen: 
Uraadslid Allard Kastelein verbaast 
zich erover dat pas kortgeleden werd 
aangekondigd dat er een risicoanalyse 
gaat worden uitgevoerd. Kastelein:  
“De uitkomsten daarvan worden in 
april of mei bekendgemaakt, maar  
is het niet erg laat om nu pas zo’n 
analyse uit te voeren? Hadden we  
dat niet aan het begin van het traject 
moeten doen?”
Op 13 februari stemde de Uraad in  
met wijzigingen in het Bestuurs en 
Beheersreglement (BBR) die het 
mogelijk maken dat het Bachelor 
College überhaupt van start kan gaan 
in september. Kastelein: “Het CvB  
gaat er vanuit dat de trein rijdt en  
het wordt ook al volop naar scholen 
gecommuniceerd, maar wat als we 
geen instemming hadden verleend? 
Dan was er een megaprobleem 
ontstaan.”
Kastelein vindt het ook onbegrijpelijk 
dat de Uraad op dit moment nog maar 
nauwelijks zicht heeft op de wijze 
waarop de personal coaching van  
de student straks wordt uitgevoerd. 

Kastelein: “Op die manier vraagt het 
CvB eigenlijk om een blanco cheque 
van de kant van de Uraad.” 
Volgens Rinus van Weert, voorzitter van 
de Uraad, wordt er op faculteitsniveau 
al wel naar dit onderdeel gekeken. 
Maar Kastelein wijst erop dat het de 
Uraad nog niet duidelijk is wie de 
coaching moet verzorgen en hoe het 
betaald gaat worden. “Het zou 
budgetneutraal worden georganiseerd, 
maar uiteindelijk moet het toch uit de 
lengte of de breedte komen.” 

Van Weert haast zich om te benadrukken 
dat ook de Uraad de noodzaak van  
het Bachelor College inziet. Maar het 
tempo baart de raad zorgen. Uraadslid 
Jos Coenen: “Er is een hele tijd sprake 
geweest van een start in september 
2013, maar die datum werd afgelopen 
najaar plots vervroegd naar september 
dit jaar. De precieze reden voor die 

aanpassing is ook ons niet bekend, 
maar het heeft wel voor veel elan  
onder de medewerkers gezorgd.  
Lex Lemmens, beoogd Dean, heeft 
intussen een hoop enthousiasme 
weten te mobiliseren voor zijn plannen. 
In september werd ons door twee 
opleidingsdirecteuren nog verteld dat 
komend studiejaar maar weinig zou 
veranderen, nu blijkt dat dus heel veel 
te zijn.”
Voor Kastelein voelt het alsof de Uraad 
hiermee een beetje buitenspel is gezet, 
al ontkent ook hij niet dat er inmiddels 
al heel wat op de rails staat. “Maar bij 
de Uraad vrezen we voor open eindjes 
die straks pas in augustus aan het licht 
komen. Dat kunnen net die details zijn 
die ertoe doen. Ook moet er straks, 
naast de invoering van het nieuwe 
systeem, een overgangsregeling in  
de lucht gehouden worden. Wat dat 
concreet gaat betekenen voor 
opleidingen, weet je nu echt nog niet.” 

Er bestaan bij de Uraad ook vragen 
over het mandaat van de Dean.  
“De constructie die nu is opgezet,  
lijkt levensvatbaar, maar wat wanneer 
er problemen ontstaan? Beoogd Dean 
Lex Lemmens is dan toch een soort 
koning zonder middelen”, aldus 
Kastelein. “Kan hij faculteiten dwingen 
mee te gaan in de plannen als er straks 
bonje ontstaat?” De Weert: “Het zal 
pas echt fout gaan wanneer de 
rendementen de jaren daarop niet 
omhoog gaan.”

Kastelein ziet overeenkomsten met  
de constructie die is opgezet voor de 
ontwerpersopleidingen en waar de 
faculteiten zelf voor verantwoordelijk 
zijn. “In wezen geldt voor het Bachelor 
College een vergelijkbare opzet, 
waarbij nog moet worden aangetekend 
dat uniformiteit bij het Bachelor 
College een veel grotere rol speelt  
dan bij de ontwerpersopleidingen. 
Faculteiten zullen dus de wensen 
moeten volgen van de Dean, terwijl  
ze ook eigen belangen hebben en het 
uit hun eigen budget zullen moeten 
betalen. Gaat dat altijd goed?”

Hoe het met de financiën is geregeld,  
is ook een belangrijke vraag voor de 
Uraad. Coenen: “We hebben op dit 
moment geen enkel zicht op de manier 
waarop de interne verrekening van de 
kosten gaat plaatsvinden wanneer het 
nieuwe systeem straks draait. Duidelijk 
is alleen dat het oude bekostigings
systeem IBM daar niet meer voor is 
toegerust.” Ook is het voor de Uraad 
nog volstrekt onduidelijk hoe de 
medezeggenschap geregeld wordt. 
Kastelein: “Besluit straks nog een 
faculteitsraad, of wordt het Bachelor 
College gezien als een organisatie  

die dat overstijgt en komen zaken 
alleen nog aan de orde in de Uraads
vergadering? Wij weten het nu niet. 
Niemand vindt dat soort vragen op  
dit moment relevant, maar het is  
en blijft een vreemde constructie.” 
Van Weert is echter stellig in zijn 
mening dat het CvB nog steeds vindt 
dat de onderwijszaken binnen de 
faculteiten geregeld worden. “Maar  
er bestaat zeker bezorgdheid dat er 
dadelijk toch twee kapiteins op het 
schip zijn”, aldus de Uraadsvoorzitter.

En hoe zit het met de werving? 
Kastelein: “Staat die dadelijk alleen 
nog maar in het teken van het Bachelor 
College, of mogen faculteiten ook zelf 
nog iets doen aan hun eigen werving?” 
Kortom, er blijven voor de Uraad  
nog zeer veel vragen onbeantwoord, 
terwijl het Bachelor College al over  
een halfjaar van start gaat. Kastelein:  
“We hopen dat Lex Lemmens de ruimte 
krijgt om zijn plannen uit te voeren 
zoals hij dat wil en dat de faculteiten 
daaraan meewerken, maar er komt 
ongetwijfeld een dag dat die beide 
partijen niet precies meer sporen.  
En dan zou Lemmens in de huidige 
constructie aan het kortste eind 
kunnen trekken.” 

Tekst | Han Konings

De ingenieurs die de TU/e wil gaan 
afleveren, zijn straks van alle markten 
thuis. Ze kunnen niet alleen een 
verbrandingsmotor, een zonnecel of 
een kunstmatige hartklep ontwerpen, 
maar snappen eveneens hoe ze zo’n 
technisch hoogstandje succesvol 
kunnen toepassen binnen een 
maatschappelijke context. 
De vraag is: zit het bedrijfsleven wel te 
wachten op dergelijke duizendpoten? 

Het belrondje dat vooraf ging aan dit 
artikel, moet statistisch gezien zeker 
niet beschouwd worden als het meest 
representatieve, maar de antwoorden 
wezen wel allemaal in dezelfde 
richting: ja, bedrijven verwachten 
meer van ingenieurs dan technische 
kennis en vaardigheden. Veel meer. 
Maar die technische basis, benadruk
ken ze, moet wel goed worden 
bewaakt. 

ASML |  “Inburgeren in bedrijfscultuur kost
jonge ingenieurs nog veel tijd”
Dr.ir. Ramin Badie, onder andere coach van technisch talent bij ASML, wordt direct enthousiast als het gaat over de 
opleiding van jonge ingenieurs. “Studenten die bij ons komen, missen heel veel kennis over hoe het er in de industrie 
aan toegaat. Hoe werken we, welke onderwerpen pakken we aan, welke zaken laten we links liggen, met welke snelheid 
toetsen we dingen? In de hightech industrie heerst een andere cultuur en het duurt lang voordat jonge ingenieurs 
ingeburgerd raken.”
Over het algemeen blijkt dat mensen na anderhalf jaar veel gerichter te werk gaan dan toen ze binnenkwamen, vertelt 
Badie. “Als ze al tijdens hun studie meer ervaring opdoen binnen het bedrijfsleven, win je aan snelheid. Ze zouden  
direct veel meer voor elkaar krijgen. Eigenlijk moeten bepaalde vakken in het curriculum samen met het bedrijfsleven 
worden opgezet. Ik geef bijvoorbeeld af en toe gastcolleges aan de universiteit. Zo krijgen studenten een link met wat  
er in de hightech industrie gebeurt, terwijl het bedrijfsleven profiteert van de ideeën van binnen de universiteit.”
“Wij zoeken ingenieurs met de potentie om verbaal sterk te worden, met een grote welwillendheid om integraal te 
werken. Studenten moeten een kritische geest hebben, creatief zijn. We selecteren behoorlijk op wat iemand tijdens  
de studie heeft meegemaakt, zoals de stage.”

Passagiers op een voortrazende trein, die met moeite af en toe 
de conducteur te spreken krijgen over waar ze naartoe gaan en 

op welke manier. Dat beeld ontstaat na een gesprek met de 
voorzitter van de universiteitsraad en twee leden van de  

personeelsfractie over het nieuw te vormen Bachelor College.  
Bij de raad leven nog veel vragen. Over geld, medezeggenschap, 

mandaten, coaching en mogelijke risico’s.

Ben je slim, ambitieus en technisch uitstekend onderlegd?  
Dan ben je bijna de ideale kandidaat voor die ingenieursvacature. 

Bijna, want het bedrijfsleven wil meer. In het kader van de 
oprichting van het nieuwe Bachelor College sprak Cursor  

met verschillende bedrijven over hun verwachtingen omtrent  
net afgestudeerde ingenieurs.

“Bezorgdheid over 
twee kapiteins op 
het schip”

“U-raad vreest 
voor open eindjes”

lees verder op pagina 17 >>
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Essent | “We zoeken zelfbewuste mensen  
met een technisch hart”
“We kijken naar het opleidingsniveau en de afstudeerrichting”, zegt Björn Luijters, resource manager/lead 
recruiter Techniek bij Essent. “En naar de persoonlijkheid: wat voor motivatie heeft iemand, is iemand proactief  
en een goede gesprekspartner voor teamleden, stakeholders en het management? Ik denk dat de opleiding aan  
dat soort zaken kan bijdragen. Leren studenten hoe ze hun kennis kunnen toepassen in het bedrijfsleven? Weet 
iemand dat we onderhoudsprocessen optimaliseren, omdat het handen vol geld kost als een installatie uitvalt?”
Luijters ziet dat er steeds meer ‘moderne’ opleidingen zijn, zoals technische bedrijfskunde, die net niet de ‘harde 
techneut’ afleveren waar Essent behoefte aan heeft. “Het is heel goed als iemand een vervolgstudie als Sustainable 
Technology heeft gedaan, maar wij hebben ook behoefte aan échte technische kennis als werktuigbouwkunde, 
elektrotechniek en chemische technologie. Dat een studie ook aandacht besteedt aan maatschappelijke context, 
toont hoe dingen werken in de praktijk, vind ik heel goed. Zolang de ingenieurs maar geen bedrijfskundigen 
worden. Wel vinden we het belangrijk dat studenten een stuk zelfbewustwording doormaken, leren van welke 
context ze deel uitmaken en welke rol ze willen innemen.”
“We zijn nu een hypermoderne centrale aan het bouwen in Eemshaven. Onze mensen die er nu werken, kiezen 
ervoor iets op te bouwen wat technisch indrukwekkend is. Mensen met een technisch hart, die zoeken we. 
Uiteindelijk gaat het om de techniek, want als een energiecentrale niet draait, kun je ook geen eigen energie 
verkopen.”

DAF Trucks N.V. | “Bolleboos 
moet beter communiceren”

‘Communicatie’ is momenteel het sleutelwoord bij DAF Trucks, vertelt 
Maurice Klaassens, manager Employer Branding. “Op alle afdelingen wordt 
meer ingezet op communicatie. Het idee erachter is dat veranderingen van 
onderaf moeten komen: als op de werkvloer blijkt dat een werkproces 
efficiënter kan, dan moeten mensen van verschillende niveaus onderling 
goed kunnen communiceren om dat te bewerkstelligen.”
Volgens Klaassens is het een ontwikkeling van de laatste drie, vier jaar  
die je bij alle automotive bedrijven ziet. “Bollebozen kunnen achter hun 
computerscherm wel mooie dingen bedenken, zoals een motor die de helft 
schoner is, maar past het ook binnen het productiesysteem? Van techneuten 
wordt daarom steeds meer een bedrijfskundige component gevraagd.” 
“Onze eisen zijn niet veranderd van ‘specialist’ naar ‘generalist’, maar je 
ziet wel een verschuiving in die richting. Wat dat betreft juichen wij de 
verandering aan de TU/e toe. Volgens ons zijn de ingenieursopleidingen 
nog lang niet op het punt aangekomen dat ze te generalistisch zijn.”
Als je bij DAF wilt werken, moet je volgens Klaassens niet 365 dagen  
per jaar hetzelfde kunstje willen uitvoeren. “We dragen je taken niet  
op een dienblaadje aan, je moet goed zelfstandig kunnen werken.”

DSM |  “Ingenieurs moeten 
risico’s leren inschatten  
voor de klant”
“Mijn ervaring is dat je aan de TU/e veel vakinhoudelijke kennis opdoet en  
in de praktijk pas echt leert deze toe te passen”, vertelt ir. Martijn Rotman, 
manager Maintenance bij DSM. “Ik denk dat veel chemici daar moeite mee 
hebben: iets op laboratoriumschaal bedenken en uitrekenen is iets heel 
anders dan op de schaal van de petrochemische industrie. Hier leer je pas 
echt risico’s inschatten, scenario rekenen, weten wat het betekent voor de 
klant als iets stukgaat: ga je repareren of vervangen? Ik denk dat het helpt  
als studenten tenminste een half jaar bedrijfservaring opdoen.” 
“Onze eisen zijn veranderd de laatste jaren; we vragen meer op organisatorisch 
en communicatief vlak. We zoeken mensen die goed communiceren met 
zowel proces operators als managers. Als studenten hun kennis opdoen in 
het bedrijfsleven, leren ze ook dat soort vaardigheden. Dat hoeft dan niet ten 
koste te gaan van technische kennis. We merken wel dat nieuwe ingenieurs 
minder parate kennis hebben dan zo’n tien jaar geleden.” 

Capgemini | “Werknemers 
moeten zelfkennis hebben”

“Sollicitanten krijgen bij ons eerst een intelligentietest: alleen wie 
bovengemiddeld scoort, mag verder de sollicitatieprocedure in”,  
vertelt Desirée Willemsen, manager Corporate Recruitment van  
Capgemini Nederland. “Vervolgens kijken we naar motivatie en drijfveren. 
Medewerkers moeten voortdurend aan hun eigen ontwikkeling werken, 
want de techniek en maatschappelijke ontwikkelingen staan niet stil.  
Je moet initiatief tonen en ambitieus zijn.”
“Daarnaast zoeken we mensen die met hun voeten in de modder willen 
staan, die het leuk vinden om met techniek bezig te zijn en goed willen 
worden in hun vak. Het lijkt soms of opleidingen zich steeds meer richten 
op ‘strategisch bezig zijn’. Ik hoor young professionals bijvoorbeeld vaak 
zeggen dat ze zich graag bezighouden met strategie en met wat de klant 
wil. Dat is pas later aan de orde, het is belangrijk om eerst de techniek  
in de vingers te krijgen.”
“We willen dat mensen het vermogen hebben naar zichzelf te kijken.  
Als je zelfkennis hebt, ligt er een wereld voor je open.”

NXP Semiconductors | “Ingenieur moet tech-
nologie kunnen volgen over grenzen heen”

Dr.ir. Marcel Pelgrom, onderzoeker bij NXP Semiconductors, zet een kanttekening bij een brede opleiding van 
technische studenten. “De universiteit moet niet in de valkuil van de middelbare scholen vallen en basisvakken 
opofferen. Ik benadruk dat aspect, omdat ik in Nederland een probleem zie. Ik geef zelf les aan studenten en zie 
dat ze wel een stuk mondiger zijn, allerlei presentatietechnieken beheersen, maar er zijn vierdejaars die amper 
weten wat een logaritme is. In de basisvakken heeft men wel wat veren gelaten.” 
Pelgrom heeft zelf gestudeerd aan Stanford, waar hij ook vakken kreeg als economie en ondernemen. “Dat is heel 
waardevol. Alleen kwamen mensen uit het bedrijfsleven naar de universiteit om die vakken te geven. Dan luisterde 
je bijvoorbeeld naar iemand die vertelde hoe het ondernemen eraan toegaat in Silicon Valley. Bij het onderwijs in 
die vakken zou ik dus bij voorkeur een sterke band willen zien met de industrie.” 
“Tijdens sollicitatiegesprekken kijken we bij NXP goed of iemand de technische basiskennis op orde heeft.  
Verder moeten ze flexibel zijn, meebewegen met het bedrijf en met technische inzichten. Ook op hun 35ste  
of 40ste moeten ze nog bereid zijn om een aantal avonden in de boeken te duiken om bij te leren. Hoewel de 
basisvaardigheden die wij vragen niet wezenlijk anders zijn dan vijftig jaar geleden, is er een verschuiving van de 
extremen in de techniek: in mijn studietijd was 1 Megahertz enorm hoogfrequent. Nu praten we over 1 Terahertz, 
een miljoen keer hoger. De techniek is over vroegere grenzen gegroeid, waardoor verschijnselen zich anders 
gedragen. Als ingenieur moet je mee over de grenzen van disciplines. Automotive was bijvoorbeeld vroeger het 
terrein van werktuigbouwers, nu bestaat een auto voor een groot deel uit elektronica.”

Teksten | Enith Vlooswijk
Illustratie | David Ernst
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“Aan het einde van mijn loopbaan heb ik een eindsprint ingezet”
In het Laboratorium voor Akoestiek 
vond vrijdag 27 januari een geanimeerd 
en boeiend gesprek plaats met prof.dr. 
Renz van Luxemburg. Hij keek terug 
op zijn loopbaan en zijn wereldwijde 
akoestisch advieswerk voor architect 
Rem Koolhaas. Ook richtte hij zijn 
blik enthousiast op de toekomst  
en sprak hij over de plannen die hij  
als recent benoemd hoogleraar had. 
Zijn onverwachte overlijden op 
12 februari jongstleden plaatst dat 
terug- en vooruitkijken in een ander, 
droever perspectief. In overleg met zijn 
nabestaanden is besloten de neerslag 
van het laatste interview dat hij gaf 
deze week in Cursor te plaatsen.

“Ik ben geboren in Kaatsheuvel, het 
dorp van de Efteling. In de crisistijd in 
de jaren dertig vroeg een kapelaan een 
paar aannemers om een speelveld aan 
te leggen, om werkloze bouwvakkers 
aan werk te helpen. Dat werd na de 
oorlog de basis voor het bekende 
sprookjespark. Een van die aannemers 
was mijn grootvader, Laurentius van 
Luxemburg. Mijn vader nam in 1948 het 
aannemersbedrijf over. Ik herinner me 
dat ik soms achterop de fiets met hem 
mee mocht naar een bouwterrein. 
Het was in de tijd dat huizen nog met 
houten vloeren werden gebouwd en 
mijn vader ging dan eerst onderzoeken 
of er geen wellen waren. Met zijn 
timmermansoog zocht hij in het  
witte Maaszand naar die donkere 
vochtplekken. Na de lagere school 
mocht ik naar de hbs in Waalwijk.  
De bètavakken gingen me goed af. 
Ik was veertien toen mijn vader overleed 
en dat heeft een stempel gedrukt op 
ons gezin en op mijn karakter. Ik had 
nog een jongere broer en ontwikkelde 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
Ik dacht altijd goed na over de impact 
van wat ik deed op anderen. Dat ben  
ik later ook in mijn werk blijven doen.  
In mijn loopbaan heb ik altijd geprobeerd 
een people manager te zijn.  
In situaties waarbij ik tussen de toplaag 
en de werkvloer opereerde, maakte  
ik me hard voor de mensen onder me. 

Na de hbs B ging ik in dienst en daarna 
ben ik aan de TU/e Bouwkunde gaan 
studeren. 
Aanvankelijk wilde ik architect worden. 
Sjoerd Soeters, Rudy Uytenhaak en 
Jo Coenen waren de ouderejaars aan 
wie we ons spiegelden. Rond mijn 

“Ik heb altijd 
geprobeerd 
een people 
manager te zijn”
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kandidaatsexamen kwam ik erachter dat 
ik weliswaar een aardig huis kon 
tekenen, maar dat er van mijn ontwerpen 
dertien in een dozijn gingen. Hoogleraren 
Quist en Apon beoordeelden mijn 
ontwerp voor een paviljoentje aan de 
Dommel. De heren vonden dat het zó 
gebouwd kon worden, maar ze werden 
er koud noch warm van. Dat was voor mij 
een aanleiding om me meer te richten 
op bouwfysica. Van professor Piet de 
Lange, de oprichter van het Laboratorium 
voor Akoestiek, heb ik veel geleerd over 
het vak. Een van zijn uitgangspunten 
was: akoestiek is maakbaar. Door De 
Lange ben ik na mijn afstuderen in  
1976 bij TNO in Delft terechtgekomen.  
In eerste instantie vroeg ik me af of ik 
wel paste tussen die wetenschappers, 
maar ik leerde er dat ik redelijk goed 
was in het toepassen van kennis om 
akoestische problemen op te lossen. 
Had ik die kennis zelf niet, dan zocht  
ik uit wie ik kon inschakelen. In die tijd 
werkte TNO mee aan de nieuwbouw  
van Muziekcentrum Vredenburg, dat 
ontworpen was door architect Herman 
Hertzberger. Ik heb daar destijds de 
geluidsisolatie voor gedaan. Nu wordt 
het gebouw gerenoveerd en ben ik 
samen met Hertzberger de enige die  
er ook in de begintijd bij was. 
Ik ben betrokken bij het akoestisch 
ontwerp van nogal wat concertzalen.  
Ik houd van muziek, ben al heel lang  
fan van Leonard Cohen en geniet van 
een opera als De Parelvissers van Bizet. 
Maar ik noem mezelf toch amuzikaal. Ik 
kan namelijk geen tonen reproduceren, 
heb geen maatgevoel en kan ook niet 
dansen. Je zou kunnen denken dat dit 
voor een akoestisch adviseur lastig is, 
maar ik heb het in mijn voordeel 
omgebogen. Muziek is emotie en daar 
kan ik op inspelen zonder noten te 
lezen. Ik kan me goed concentreren  
op wat de opdrachtgever wil en daar 
destilleer ik dan de wensen voor een 
bepaalde kwaliteit uit. Ik word niet 
afgeleid door mijn eigen smaak of 
mening. 

Wie speelt de belangrijkste rol in het 
ontwerpproces? Daar kun je lang en 
breed over praten, maar het creatieve 
concept van de architect is leidend. 
‘Each space must sound the architects 
composition.’ Ik probeer als akoestisch 
ontwerper te reflecteren op het 
architectonisch ontwerp. Een architect 
begint met een soort blanco dia in zijn 
hoofd. Vervolgens gaat hij filteren en 
kleuren. Om als akoesticus een goed 
advies te kunnen geven, moet je die 
kleuren en sferen die de architect in zijn 
hoofd heeft, kunnen interpreteren. 
Ik werk al jarenlang voor Rem Koolhaas 
en zijn bureau OMA. Het eerste project 
waarin we samenwerkten, was het 
Nederlands Danstheater in Den Haag.  

In het oorspronkelijke ontwerp zou de 
nagalmtijd in de foyer te lang uitvallen 
en de akoestiek te hard worden. Dan 
treedt het zogenaamde cocktailparty
effect op, waarbij mensen steeds harder 
gaan praten. Ik heb voorgesteld om 
compensatiemaatregelen te nemen 
zonder het oorspronkelijke ontwerp  
aan te tasten. Je moet niet vanuit het 
boekje werken, maar vanuit het 
architectonisch concept. 
We zijn in ons vak natuurlijk veel bezig 
met rekenwerk. We werken altijd binnen 
een bepaalde bandbreedte, maar er  
is geen absolute waarheid. Een vol 
Concertgebouw in Amsterdam heeft  
een nagalmtijd van twee seconden.  
Het Muziekgebouw Frits Philips in 
Eindhoven heeft er een van 1,95 
seconden. Maar wat betekenen die 
getalletjes? Een ‘schoenendooszaal’ als 
het Concertgebouw in Amsterdam klinkt 
anders: het geluid is wat muddy, de zaal 
breit het geluid wat meer aan elkaar.  
Dat is goed voor romantische muziek. 
Eindhoven heeft een arenazaal met  
een helderder geluid. Bruckner en 
Stravinsky klinken beter in Eindhoven 
dan in Amsterdam. 

Het werk aan de akoestiek voor het 
Muziekgebouw in Eindhoven heb ik 
gedaan onder de vlag van Piet de Lange. 
Het was prettig om terug te kunnen 
vallen op zijn kennis.  
Hij stuurde me waar nodig bij. Maar bij 
bepaalde onderdelen van het ontwerp 
heb ik mijn zin gekregen. In de wand  
van het Muziekgebouw zijn Quadratic 
Residue Diffusors ingebouwd, gebaseerd 
op een theorie van de Duitse akoesticus 
Manfred Schröder. Daar heeft de 
Eindhovense hoogleraar Wiskunde Jack 
van Lint nog aan gerekend. 
Ik denk dat ik aan ongeveer tien procent 
van alle projecten van Koolhaas heb 
meegewerkt, in totaal tussen de dertig 
en vijfendertig. Van de Kunsthal in 
Rotterdam, het McCormick Tribune 
Campus Center in Chicago, de Neder
landse Ambassade in Berlijn, het  
Casa da Musica in Porto tot het CCTV 
televisiegebouw in Beijing. Soms blijven 
er sporen van mijn adviezen zichtbaar in 
een ontwerp. Voor het Grand Palais in 
Lille vroeg Koolhaas wat er akoestisch 
nodig was om de spraakverstaanbaar
heid voor de zaal optimaal te maken. 
Mijn wensenlijstje is letterlijk in die zaal 
terechtgekomen. We hadden namelijk 

akoestische simulaties gemaakt en 
daarbij verschillende kleurtjes gebruikt 
om de spraakverstaanbaarheid aan te 
geven. Die kleuren heeft Koolhaas laten 
terugkomen in de bekleding van de 
zaalstoelen. Maar ook het transparante 
opblaasbare klankkussen in het Casa da 
Musica in Porto komt uit onze koker. 

Ik heb in de loop der jaren geleerd om 
gebruik te maken van alle beschikbare 
technieken om akoestische effecten in 
een zaal te voorspellen: statistische 
gegevens, geometrische experimenten, 
metingen en modellering. Op dit moment 
staat er in het akoestisch lab op de 
TU/ecampus een maquette van een 
officieel nog niet gepresenteerd ontwerp 
van Koolhaas voor een bibliotheek in 
Quatar. Omdat de mogelijke activiteiten 
daarbinnen nogal divers zijn, is voor ons 
de vraag of ze elkaar akoestisch gaan 
storen. De maquette is gebouwd op 
schaal 1 op 32. In werkelijkheid wordt 
het een gebouw van 150 bij 150 bij 17 
meter. Dit gebouw is zo geweldig groot, 
dat we ons moesten afvragen of we onze 
zaalakoestische rekenmodellen nog wel 
konden gebruiken. We gebruiken het 
schaalmodel nu om dat te toetsen. 
Meten we ook wat we voorspeld 
hadden? In een concertzaal zouden we 
een pistoolschot laten afgaan, maar in 
de maquette kan mijn collega Constant 
Hak een elektrisch vonkje genereren dat 
precies de gewenste korte knal geeft. 
Aan de hand van die vonkbrug meten  
we de impulsresponsie. 

Tussen 1980 en 2000 was ik de linking 
pin tussen TNO en de groep hier in 
Eindhoven. In 2006 hebben we het 
bedrijf Level Acoustics als joint venture 
met de TU/e opgezet en vier jaar later 
werd ik op mijn 61e tot deeltijdhoogleraar 
benoemd. We hebben hier jarenlang  
met een team gewerkt en twee van die 
collega’s zijn nu met pensioen. Door 
mijn benoeming kon die ervaring in een 
overgangsfase veilig gesteld worden.  
Ik heb het gevoel dat ik met deze groep 
aan het einde van mijn loopbaan een 
echte eindspurt heb ingezet. Het werk 
dat ik de afgelopen tientallen jaren 
gedaan heb, is echt mijn passie, die ik 
graag wil overbrengen op studenten.  
De TU/e zet steeds meer in op Health. 
Dat thema pakken wij in onze groep op 
door te gaan werken aan echolokalisatie 

met een echosimulator, een simulatie
programma om slechtzienden en 
blinden te trainen om akoestische 
signalen te verwerken. En we zetten  
in op ouderenhuisvesting: in 
verzorgingste huizen zijn de akoestische 
condities voor mensen met een 
auditieve handicap vaak heel slecht. 
Ik merk dat er sinds mijn benoeming tot 
hoogleraar extra deurtjes opengaan.  
Zo heb ik het initiatief genomen om  
alle TU/eonderzoekers die met geluid 
bezig zijn, bij elkaar te brengen. Het is 
mijn ambitie om ons laboratorium als 
multidisciplinair centrum voor onder
zoek op akoestisch gebied uit te bouwen. 
Worden de middelen schaarser, dan 
moet je elkaar opzoeken om elkaar te 
versterken. In Delft is de laatste expert 
op het gebied van bouwakoestiek met 
pensioen gegaan. Ik ben in gesprek 
gegaan om daar onderwijs aan te 
bieden. Wanneer we op tijd investeren, 
zijn wij straks in Eindhoven de enige 
partij in Nederland waar je nog terecht 
kunt voor dit soort onderzoek en 
onderwijs. Dat is mijn insteek.  
Dat levert hevige discussies op,  
maar ik geloof er heilig in.”

Voor een condoleanceregister zie 
de website van de groep: 
www.levelacoustics.nl. 

Interview | Joep Huiskamp
Foto | Bart van Overbeeke

“Aan het einde van mijn loopbaan heb ik een eindsprint ingezet”

“Van mijn architec-
tonische ontwerpen 
gingen er dertien 
in een dozijn”

“Sinds mijn 
benoeming tot 
hoogleraar gaan 
extra deurtjes 
open”

In memoriam

Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van 

prof.ir. Renz van Luxemburg

Renz van Luxemburg studeerde in 1976 af aan onze faculteit en was sindsdien 
betrokken bij de groep Building Physics & Services. Renz gaf bij onze faculteit 
met hart en ziel vorm aan zijn passie voor akoestiek in de gebouwde omgeving. 
Zijn onderzoek richtte zich met name op zaalakoestiek. In 2010 werd hij 
benoemd als hoogleraar Architectural Acoustics. 
Sinds de oprichting van Level Acoustics BV in 2006 werkte hij aan de 
verwezenlijking van zijn droom om bij te dragen aan internationaal excellent 
onderwijs en onderzoek op het gebied van bouwakoestiek aan de TU/e. 
Renz werd door zijn collega’s en studenten getypeerd als innemend, 
eigenzinnig en inspirerend en werd zeer gewaardeerd om zijn expertise 
en gedrevenheid.

We zullen Renz ontzettend missen. Wij wensen zijn echtgenote Ans en 
de familie veel sterkte toe.

Technische Universiteit Eindhoven,
namens het College van Bestuur
en het bestuur van de faculteit Bouwkunde,
prof. ir. Elphi Nelissen, decaan
dr. Paul Scholte, directeur bedrijfsvoering

Lieve Renz, je was een inspirerend voorbeeld voor ons allen als vriend, 
collega, adviseur en hoogleraar. We zullen je droom om het Laboratorium voor 
Akoestiek op de kaart te zetten verder verwezenlijken. We gaan je missen.

Constant, Nicole, Remy, Maarten, Kito, Raymond, Eddy en Heiko
Level Acoustics en leerstoelgroep Building Acoustics

Sinds 1994 verschijnt in het relatieblad Matrix de rubriek ‘De Vonk’, waarin een 
portret wordt geschetst van de drijfveren, passies en ambities van TU/e-hoog-
leraren. Sinds Matrix eind vorig jaar is overgegaan in het nieuwe relatieblad  
Slash, wordt de reeks voortgezet in Cursor. Bovenstaand portret van Renz van 
Luxemburg (14 juni 1949-12 februari 2012) is het 71e in deze reeks.
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En hoe is het in Winterthur?

Ongeveer drie maanden geleden ben  
ik aan deze stage begonnen. Ik moet 
zeggen dat het wel een hele onderne
ming was, van thuiswonende student 
ineens naar het buitenland om daar  
te gaan werken. 
Tsja, en dan sta je daar op het station 
van Zürich, in je eentje. Gelukkig kende 
ik al iemand daar, die me een beetje 
wegwijs heeft gemaakt in de stad en  
de gewoontes. Dat maakte de overstap 
een stuk eenvoudiger.
Eigenlijk zijn er een paar dingen die 
meteen opvallen wanneer je in 
Zwitserland komt. Zo ligt de prijs van 

producten en diensten hier heel hoog. 
Alles is hier minstens twee keer zo duur 
en sommige producten (zoals vlees) zijn 
echt onbetaalbaar. Het landschap: 
natuurlijk was het niet verrassend  
dat er mooie uitzichten zijn, die kent 
iedereen wel van foto’s. Maar dat is 
natuurlijk heel wat anders als hier 
daadwerkelijk te staan en de Alpen  
te zien wanneer je op één van de 
bergen staat. 
En het laatste is natuurlijk de taal.  
Want de meesten zullen denken dat ze 
in Zwitserland ‘gewoon’ Duits praten. 
Maar in plaats daarvan spreken ze 

Schwyzerdütsch, ofwel Zwitsers Duits. 
Een taal die een beetje klinkt als 
Nederlands, maar voor menig 
Nederlander (onder wie ik)  
onverstaanbaar is. Gelukkig kent 
iedereen hier ook het normale Duits  
en is Engels vaak ook geen probleem.

Ik ben begonnen te werken bij een  
klein bedrijfje dat een spinoff van  
de hogeschool is hier in Winterthur.  
In totaal zijn we met zes man en dan  
is het toch wonderbaarlijk om te zien 
wat het bedrijf tot nu toe bereikt heeft. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in 
simulatiesoftware voor organische 
elektronica. Aangezien ik niet zo goed 
ben in programmeren, ben ik samen 
met mijn begeleider verder gaan 
werken aan een opstelling die hij  

heeft gebouwd. Deze is bedoeld om 
zonnecellen automatisch te kunnen 
karakteriseren. Hierbij kwam het werk 
van mijn afstudeerproject ook goed  
van pas. Het is ongelofelijk dat mijn 
begeleider jonger is dan ik, maar al  
wel een plan heeft om over een half  
jaar zijn opstelling te verkopen.
Het is tot nu toe een fantastische 
ervaring. Ik ging naar het buitenland 
omdat dit de ideale gelegenheid is om 
veel over mezelf te leren en ook veel 
nieuwe mensen te leren kennen. En dat 
is vrij aardig gelukt. Ik heb veel nieuwe 
vrienden gemaakt met wie ik na deze 
stage zeker ook nog contact zal hebben. 
Met hen kook ik nu vaak samen en we 
doen veel leuke dingen.
Nu is het nog een maandje doorwerken 
en vervolgens zit het hele avontuur  

er weer op. Dan heb ik een weekje 
vakantie in Nederland om me daarna 
vol in het werk aan de universiteit  
te storten.

Tom van der Hofstad, masterstudent 
Molecular Engineering

Hoge waarderingen voor Honors Star-stage

Lees alle buitenlandervaringen ook online op www.tue.nl/cursor

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 twee weken over de  
schouder van een TU/e-student in het buitenland meekijken.

Honors Star Program | Gerard Verhoogt
Foto’s | Rien Meulman

De TU/e kent sinds 2006 het Honors Horizon program voor slimme studenten. Ze doen allerlei extra, 
verbredende activiteiten naast hun reguliere studie. Daarnaast is er het Honors Star program, dat juist 

verdiepend is binnen één studierichting, gericht op één uitdagend onderwerp. Studenten, na hun 
eerste jaar geselecteerd op studieresultaten en motivatie, werken samen zodat ze meer kunnen 
bereiken in dezelfde studietijd. Als Star-OGO-groep blijven ze in het tweede en derde jaar zoveel 
mogelijk samen. Cursor sprak drie ‘Star-studenten’ van de faculteit Scheikundige Technologie.

Vind jij het ook leuk om aan deze 
rubriek een bijdrage te leveren en ben 
jij in de eerste helft van 2012 in het 
buitenland? Stuur dan een mailtje naar 
cursor@tue.nl.

“Het is vooral belangrijk wát je publiceert”

Roderigh Rohling liep, na de 
nodige voorbereidingen, stage bij 
Purdue University in WestLafay
ette, in de buurt van Chicago. 
“We regelden alles zelf: visum, 
verzekeringen en andere 
administratieve rompslomp,  
zoals documenten waar bedragen 
in euro’s op staan. Die krijg je 
vervolgens terug omdat het 
dollars moeten zijn. Dan denk je 
wel: “Mensen, waar gáát dit om?”  

Het ging bij de onderzoeksgroep 
katalyse “mijn speelveld” om 
fundamenteel onderzoek.  
Vooraf had hij een omvangrijke 
literatuurstudie gedaan, het 
volgen van het onderzoek aan 
Purdue was geen probleem. “Op bepaalde vlakken hadden zij uiteraard meer 
ervaring of kennis, maar dat verwacht je ook van PhD’s die daar al een paar 
jaar aan werken. Ik deed hetzelfde als zij: samples maken, waardevolle 
reactoren bedienen, analyses doen en gegevens interpreteren. Aanvankelijk 
weten ze niet welke basis je hebt, maar gaandeweg geven ze steeds meer uit 
handen. Ook met kostbare apparatuur krijg je het vertrouwen. Ze houden me 
nog steeds op de hoogte van wat er met mijn samples gebeurt die kon ik niet 
testen.” 
De beoordeling was maximaal: een 10. En de Amerikaanse onderzoekers vroegen 
Rohling om terug te komen, aan aanbod waar hij “uiteraard” op wil ingaan.
 
“Het belangrijkste dat ik geleerd heb, is dat fundamenteel onderzoek niet 
makkelijk is en dat het jaren duurt. Hoe fundamenteler, hoe moeilijker en 
ingrijpender je systeem en je analyses worden. Het is minder belangrijk 
hoeveel je publiceert, het gaat vooral om wát je publiceert. Bij Purdue bekijken 
ze twintig, dertig monsters per keer om één stapje te kunnen zetten. Maar hun 
publicaties brengen de wetenschap echt een stap verder.”  
Rohling verbleef op de hoofd campus, waar zo’n veertigduizend van de in totaal 
zeventigduizend studenten wonen. “Het is echt een studentenstad. Iedereen 
komt met de auto, ’s ochtends sta je in de file, ’s middags ook. Je hebt snel 
contact: als iemand in Nederland je niet kent, slaan ze een stoeltje over. Hier 
kwam er meteen iemand naast mij zitten die een babbeltje begon. Ameri
kanen zijn, waar ik was, vriendelijk en open, al moet je je altijd afvragen of ze 
dat menen of dat het een beleefdheidsvorm is.”

Dr. Nico Sommerdijk, mentor/excellentie
coach van het Honors Star program bij 
Scheikundige Technologie: “We nodigen 
eerstejaars studenten op basis van hun 
resultaten uit om een motivatiebrief  
te schrijven voor het Starprogramma.  
Na een gesprek worden ze al dan niet 
geselecteerd.” 
Het Honors Star program heeft een 
aantal onderdelen waarmee studenten 
punten kunnen verzamelen voor de 
Honors Star bul. Er zijn Starvragen bij 
de tentamens, er zijn speciale StarOGO’s 
en het minor en het majorproject.  

Als coach probeert Sommerdijk de 
studenten een samenhangend pakket te 
laten samenstellen en laat hij ze alvast 
nadenken over hun majorproject en hoe 
dat eventueel leidt tot de master. En hij 
probeert ze te faciliteren voor een verblijf 
aan een gerenommeerd buitenlands 
instituut. Wie niet naar het buitenland 
wil of kan, probeert hij te plaatsen in een 
Nederlandse topgroep buiten Eindhoven.
Sommerdijk: “De laatste lichting kwam 
terug met excellente resultaten. Hun 
begeleiders vroegen of we volgend jaar 
weer studenten willen sturen, maar dan 

langer en/of betaald. We kijken nu of  
ze eerder kunnen gaan, zodat ze als 
‘summer student’ worden betaald; dan 
wordt het financieel wat gemakkelijker 
voor ze.”
De goede resultaten komen niet het 
helemaal onverwacht, vertelt Sommerdijk: 
“ST is een moeilijke studie en de besten 
hebben serieus wat in hun mars. Dus ik 
twijfelde niet dat ze mee zouden kunnen 
in die topinstituten. Maar dat ze het zó 
goed deden, is een leuke verrassing;  
dat zegt iets over de kwaliteit en hun 
motivatie.” 
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#Lekkerbelangrijk

Eindelijk is het dan zover. Jij gaat naar de beurs. Althans, jouw virtuele ik gaat naar  
de beurs. En wel voor honderd miljard.

De beursgang van Facebook manifesteert een absolute en ongenaakbare commercia
lisering van gebruikeractiviteit en persoonlijke informatie, tot handelsmateriaal ter 
waarde van ongeveer honderd dollar per Facebooker. Dat is jouw virtuele ik en daarmee 
de door jou zelf ter beschikking gestelde persoonsgegevens nog waard in de 
nietvirtuele wereld.

Hoewel ik er vanuit ga dat dit ‘dotcom bubble 2.0’ gaat worden, omdat het bedrijf 
niets van werkelijke waarde produceert maar enkel afhankelijk is van gebruikersgroei 
en daarin verankerde advertentiegage, is het wel degelijk interessant om erover na  
te denken. Daar onze absolute wereld inmiddels bestaat uit weigerambtenaren, 
homohaters, de 3JS en allerlei andere parasieten, snap ik de escapistische neiging  
van de massa naar een virtuele samenleving wel degelijk.
Persoonlijk heb ik niet zo’n problemen met de beursgang; ik heb zelf geen Facebook. Ik fax voortdurend mijn gemoedstoestand, 
mijn locatie, wat foto’s en een lijstje boeken dat ik lees door naar mijn vrienden, kennissen en interessante bedrijven.

Nadere beschouwing van de retoriek en politiek van de Facebook en Twitterpagina, de dergelijk bewuste doch onbedacht
zame selectie van triviale informatie die gedeeld wordt, legt een duidelijke verschuiving bloot binnen het sociale domein. 
Privacy is al heel lang een illusie. Laten we ons daarbij neerleggen. Ze is overleden. Het is een leeg begrip geworden en daar 
hebben we zelf voor gekozen. Voor mij gaat de discussie hier ook niet over. Ze gaat over een ontwrichting in het wezenlijke 
verschil tussen belangrijk doen en belangrijk zijn en het oneindige verlangen om belangrijk gevonden te worden.

Het enige wat deze technologische ontwikkeling mij werkelijk heeft opgeleverd, is dat het een duidelijke functie heeft 
toegediend aan het #teken. Tot de geboorte van Twitter, het tijdperk dat je vrienden nog geen volgers waren, was dit  
een volkomen onbegrijpelijke toevoeging aan de symbolen op mijn toetsenbord en telefoon.

Clmn

Hoge waarderingen voor Honors Star-stage

Laurence Bolhaar | student Bouwkunde

“Samen zoeken naar oplossingen tijdens lunchlezingen”

Niet Amerika of Engeland koos Eveline Hermans als stageplaats, maar Zweden. “Ik hou van de 
supermooie natuur, het onderwijs is er goed en iedereen spreekt Engels.” Ze wilde naar eigen  
zeggen altijd al naar het buitenland, maar door het Starprogramma kon ze gemakkelijker een 
onderzoeks aanvraag indienen bij Chalmers University of Technology in Göteborg.

Er bleek niet veel extra voorkennis nodig om aan haar Zweedse avontuur te kunnen te beginnen: 
“Ondanks dat ik bachelorstudent ben, heb ik daar Engelse mastervakken gevolgd, aangezien  
ik de bachelorvakken in het Zweeds niet versta.  
De vakken sloten goed aan op mijn voorkennis en het Engels leverde geen problemen op.” 
Ze volgde twee minorvakken en deed onderzoek naar mangaansilicum gecombineerde zuurstof
dragers in de Chemical Looping Combustion. “In het begin was het erg moeilijk, maar gaandeweg 
werd alles duidelijk. Ik heb veel artikelen gelezen en er was elke week een lunchbijeenkomst, waarbij 
iemand uit de vakgroep een lezing gaf over zijn of haar project. Chemical Looping Combustion is een 
veelbelovende methode om CO2 te scheiden. Metaaldeeltjes nemen een zuurstofatoom op uit de 
lucht, waarna de zuurstof in een brandstofreactor vrijkomt en met de brandstof kan reageren. Bij de 
verbranding ontstaan enkel water en CO2, die door condensatie makkelijk gescheiden kan worden. 
Iedereen in de vakgroep deed onderzoek naar zijn eigen deeltjes en ‘mijn’ deeltje gaf zeer goede 
resultaten, wat waarschijnlijk leidt tot een artikel en een conferentie. Iemand anders heeft mijn 
onderzoek nu overgenomen.” 

Wat Hermans vooral opviel aan Chalmers? “De lunchbijeenkomsten met de lezingen, zowel over 
onderzoeksresultaten als de problemen die je tegenkomt. Je kunt zeggen wat je denkt en met ideeën 
komen. Hierdoor leer je op bepaalde manieren te denken en samen te zoeken naar oplossingen.  
Ik heb mijn eindpresentatie ook daar gegeven.”
Hermans kan niet één specifiek ding benoemen als 
belangrijkste leerpunt tijdens haar buitenlandverblijf. 
“Het is de héle ervaring, het totaalplaatje  ook de 
Zweedse manier van leven, die best relaxed is.  
Neem het openbaar vervoer, je hebt daar geen  
fiets nodig, ze rijden tot drie, vier uur ’s nachts en  
het is relatief goedkoop. In de tram en bus is het, 
zelfs als het heel druk is, erg rustig en vrijwel stil; 
iedereen houdt rekening met elkaar en niemand 
voelt zich te goed om ouderen te helpen.  
Helaas is het dagelijkse leven wel erg duur.”
Haar beoordeling is nog niet binnen, ze is wel 
gevraagd om haar bachelorafstudeerproject  
in Zweden te doen. Maar helaas kan dit niet,  
omdat dit project parallel loopt met haar laatste 
bachelorvakken.

“Onderzoek doen is leuk”

Roel Sadza is vooral blij met het Starprogramma 
vanwege de OGOprojecten, de extra gemotiveerde 
groep en de uitdagende projecten: “Momenteel zijn we 
bezig met een echt nieuw onderzoek over zonneener
gie; misschien komt er uiteindelijk wel een publicatie 
uit voort.”
Zijn stage deed Sadza aan het Amerikaanse Harvard. 
Al het geregel was wel spannend, zo blijkt:  
“Het ging op zich goed, je weet wat je allemaal doen, 
maar omdat het zo lang duurde, had ik mijn  
visum pas een week voor vertrek binnen”.
Ook het begin op Harvard was spannend, “ze 
verwachten veel van je”. Zijn voorkennis was beperkt, 
kristallisatie komt volgens Sadza aan de TU/e 
nauwelijks aan bod, wel had hij diverse publicaties 
gelezen. “Je twijfelt of je genoeg niveau hebt, maar dat 
viel mee. Onze onderzoeksgroep experimenteerde met 
biomineralisatie, ofwel kristallengroei. Door de 
omstandigheden, zoals de temperatuur, zuurgraad en 
concentratie, te veranderen, kun je die structuren 
sturen. Ik mocht een microreactor gebruiken in plaats 
van een bekerglas en kon de groei live volgen door een microscoop. Eerst werkte dat niet goed,  
maar ik bedacht een nieuwe opzet die mooie resultaten gaf en nieuwe mogelijkheden bood.” 

Zijn beoordeling van Harvard heeft hij nog niet. Sadza: “Wel heb ik voor de groep van Nico Sommerdijk 
dezelfde presentatie gegeven als aan Harvard en hij beoordeelde het project met een 9. Na deze stage 
weet ik dat onderzoek doen leuk is en dat ik wil promoveren. Dat weet je zeker als je daar vijftig uur in  
de week mee bezig bent, waar ik heel graag mijn tijd instak.” 
Met een andere student woonde hij op kamers bij een gepensioneerde man, die vaker kamers verhuurt 
aan studenten. Hij liet hen ook de stad zien. Binnen de onderzoeksgroep zaten merendeels studenten  
uit Azië en Europa, dus de typische Amerikaans studentencultuur heeft hij niet leren kennen. Amerika 
zelf is goed bevallen. “Je hebt zo je verwachtingen, maar ik besefte al gauw dat ik in Massachusetts 
zat. Dan merk je dat er in de VS ook veel cultuurverschillen bestaan, in en rond Boston is het namelijk 
veel Europeser. Bij een volgende buitenlandse stage zou ik niet meer twijfelen, maar het buitenland 
was in eerste instantie toch een beetje ‘eng’. Maar je moet in het diepe springen, wetend dat je toch 
wel mooi terechtkomt. En als het tegenvalt, is het maar tijdelijk.” 
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‘Een theaterbeest’ noemt ze zichzelf. 
Het liefst zou Annelies Verschuren zelf 
op het podium klimmen, maar daar  
is het nog niet van gekomen. Is ook 
moeilijk met een fulltime baan als 
evenementenorganisator academische 
plechtigheden. Maar haar werk is in 
ieder geval wel doordrenkt met cultuur.

In maart krijgt Verschuren het druk in 
haar vrije tijd. Ze heeft al kaartjes voor 
het 3.TUconcert, Ralph Rousseau en  
Erik van Muiswinkel in huis en de 
publieksdag Lab & Leven aan de TU/e  
op 3 maart gaat ze ook zeker bezoeken.
“Op 11 maart gaat TU/ealumnus Ralph 
Rousseau met zijn Viola da gamba in  
De Kleine Komedie in Amsterdam de 
dichter Ingmar Heytze begeleiden. 
Terwijl Heytze declameert, strijkt 
Rousseau met een strijkstok over de 
darmsnaren van die hele grote cello.  
Ik zag en hoorde hem het eerst bij het 
afscheidscollege van professor Daan 
Schram van TN.” Het maakte zoveel 
indruk op Verschuren dat ze regelde  
dat Rousseau tijdens TU/e’s diesviering 
van 2006 in de Catharinakerk in 
aanwezigheid van de koningin speelde 
op zijn bijzondere instrument. “Sinds
dien houd ik hem in de gaten, was ik  
bij zijn huwelijk en nu hij optreedt in 
Amsterdam ga ik er natuurlijk naartoe.”
Wie ze ook in de gaten houdt, is Erik van 
Muiswinkel. De cabaretier opende het 
lustrumjaar van 2006 met een op maat 
gemaakte cabaretshow. “Nu heeft hij 
een show met als titel 4861. Dat is zijn 
geboortedatum, net als die van president 
Obama. Ik heb al tweemaal een tryout 
gezien; eerst in het Koningstheater in 
Den Bosch en daarna, net voor de brand, 
in ‘t Speelhuis in Helmond. Leuk om zo’n 
show te zien ontwikkelen. Ik ben heel 
benieuwd hoe Van Muiswinkel de show nu 
uiteindelijk in het Parktheater brengt.”

3.TU concert 
Het Twentse harmonieorkest 
SHOT, het koor en symfonieorkest 
van Krashna Musika uit Delft en 
ons eigen harmonieorkest Auletes 
(ondervereniging van Quadrivium) 
spelen ter ere van lustrumviering 
3TU.Federatie. 

1 maart 20.15 uur, Concertgebouw 
Amsterdam, kaarten 15 euro.

Voorstelling ‘Spelen’ 
Dichter Ingmar Heytze en 
muzikant Ralph Rousseau 
begeleiden elkaar.  

11 maart 20.15 uur, Kleine 
Komedie Amsterdam,  
kaarten vanaf 9 euro.

Cabaretvoorstelling 
‘4-8-61’ 
Nieuwe solovoorstelling van  
Erik van Muiswinkel over 
verschillen in de levens van 
hemzelf en van president Obama, 
beiden geboren op 4 augustus 
1961. 

19 maart 20.30 uur, 
Parktheater Eindhoven,  
kaarten 25 euro.

De aftakeling wonderschoon gefotografeerd

“Geen experimentele voorstellingen alsjeblieft”

Werk van de Canadese fotograaf Edward 
Burtynsky (1955) hangt in de vijftien 
grootste musea ter wereld en dat is niet 
voor niets: de industriële landschaps-
fotograaf weet de afgetakelde restanten 
van industrieën op een prachtige manier 
vast te leggen. Misschien wel té mooi, 
maar na de verwondering gaat de 
verontwaardiging bij de kijker vaak  
niet meer weg. 

Burtynsky klaagt niets expliciet aan,  
hij laat zien. Zijn beelden confronteren 
de kijker met de gevolgen van ons eigen 
consumptiemodel. Dat hij niet blind  
is voor de sociale gevolgen van de 
technologie, blijkt als hij de Driekloven
dam bezoekt. Die moet de YangtzeKiang
rivier temmen, overstromingen tegengaan 
en grote delen van ZuidChina schone 

energie bezorgen. Daarvoor moeten 
miljoenen inwoners wel hun dorpen en 
steden verlaten en de schade aan het 
milieu is nu al niet meer te overzien. 
Burtynsky geeft lokale Chinezen volop 
de gelegenheid om in alle openheid  
hun commentaar te geven, waarbij ze  
de vervuilingen zeker onderkennen.

Op zijn tocht door China wordt 
Burtynsky gevolgd door een camera
ploeg. Als bij een Drosteeffect lijken 
Burtynsky en cameraman Peter Mettler 
onder leiding van regisseuse Jennifer 
Baichwal soms een wedstrijd aan te 
gaan wie de mooiste opnamen kan 
maken, met een perfect oog voor 
compositie en detail. Zo opent de 
documentaire met een acht minuten 
lange ‘pan’ (omgevingsshot) van een 

enorme Chinese fabriek waarin 
honderden jongeren werkdagen maken 
van meer dan twaalf uur. Rij na rij  
maken ze iets; wát blijft onduidelijk.  
Als de bel gaat en de gigantische hal 
leegloopt, blijft één slapende arbeider 
achter. 
Indringend ook is een stadje dat leeft 
van ewaste. Hier worden afgedankte 
computers en beeldschermen uit elkaar 
gehaald. De onderdelen en metalen 
worden gesmolten om piepkleine 
hoeveelheden kostbare metalen te 
verzamelen, terwijl kinderen spelen 
tussen afvalbergen van computertrash 
en apocalyptische omgevingen. 
Milieuverontreiniging en vergiftigd 
grondwater zijn het gevolg, drinkwater 
moet gedronken worden uit flessen. 
Ook in de grote steden schieten 

Burtynsky en Mettler hun plaatjes, waar 
oude wijken plaatsmaken voor luxe flats. 
De sociale structuur is verdwenen en  
een prachtige scène met een oud dametje 
uit de oude volksbuurt verbeeldt die 
vervreemding: zij is geheel verloren in 
het trappenhuis van een in aanbouw 
zijnd appartementencomplex. (GV)

‘Manufactured landscapes’, filmhuis  
De Zwarte Doos, woensdag 7 maart, 
11.45 uur. Foto’s van Burtynsky zijn  
ook te zien op de expositie ‘Growth’,  
van 13 maart tot 13 april in de hal  
van het Hoofdgebouw.  

Annelies Verschuren. Foto | Rien Meulman

ANNELIES’ 
     CULTURELE       
                 KEUZES

Verschuren houdt van ballet, van 
theater, muziek, alles  als het maar 
grote voorstellingen zijn ,“geen 
experimentele voorstellingen alsjeblieft”.  
En net zoveel houdt ze van Amsterdam. 
“Ik ben vaak in de buurt van de Albert 
Cuijp te vinden; bij gebakswinkel Taart 
van m’n Tante en restaurant Bazar of  
bij Sushi Me op de Oude Leliestraat.” 
Tuschinsky en de Hermitage hebben  
ook haar hart gestolen.

En wanneer cultuur en Amsterdam te 
combineren zijn, is ze helemaal in haar 
nopjes. Daarom gaat ze ook naar het 
3.TUconcert in het Concertgebouw.  
“Als het in Utrecht werd uitgevoerd,  
ging ik er waarschijnlijk niet naartoe.”
Na maart houden de culturele uitstapjes 
niet op. En in haar werkagenda staan 
genoeg leuke vooruitzichten, zoals op  
27 april de diesviering met muzikale 
invulling van oudQuadriviumlid Steven 

Henry en zijn klarinetensemble Arundo. 
Ook in april starten de VVVwandelingen 
op het TU/eterrein en Verschuren is 
daarvoor contactpersoon namens de 
universiteit. Voor 22 mei organiseert  
ze mede de tentoonstelling ‘TU/e 
Academische Jaaprijzen’ en voor 8 juli 
kan Verschuren de Doe de Dommeldag 
weer cultureel gaan invullen. “Ik verheug 
me er nu al op.” (NS)
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Omar Richardson | Hard werken met relaxte roots

“Ik heb echt een relaxte instelling; dat 
is aangeboren, denk ik. Mijn moeder 
heeft me dan wel Nederlands opgevoed, 
maar ze heeft Surinaamse roots”, vertelt 
Omar Richardson (19). De piepjonge 
derdejaars student Technische 
Wiskunde is ondanks zijn relaxte roots 
druk bezig met zijn bestuurswerk in de 
Commissie Wervingsdagen, vooral nu  
de Bedrijvendag eraan komt.

Een compliment op zijn prachtige 
afrokapsel accepteert hij lachend.  
“Ik ga eigenlijk nooit naar de kapper; 
afrohaar groeit heel langzaam. Ik heb 
wel altijd een afrokam bij me, die lijkt 
een beetje op een grote vork. Daarmee 
kom ik tenminste door mijn haar heen.”
Omar komt oorspronkelijk uit Nijmegen, 
maar woont inmiddels twee jaar in een 
studentenhuis in Eindhoven. Als kind 
telde hij voorbijrijdende auto’s vanuit 
het raam van de flat waar hij woonde 
met zijn ouders. Tot duizend en dan 
opnieuw beginnen. “Van jongs af aan 
heb ik iets met getallen gehad, ik wist 
altijd al dat ik daarmee wilde werken”, 
zegt hij. “Maar nu tel ik geen auto’s 
meer, hoor”, voegt hij er haastig aan 
toe. Omar wil graag wiskunde combi

neren met de praktijk, daarom heeft hij 
voor Technische Wiskunde gekozen.  
“Met die studie kun je de maatschappij 
veranderen.” 

De Commissie Wervingsdagen waarvan 
hij deel uitmaakt, verzorgt de Trainings
dagen, de Bedrijvendag en de Gesprek
kendagen aan de TU/e. Omar heeft zich 
bij de commissie aangemeld omdat hij 
naast zijn studie ook andersoortige 
ervaring wilde opdoen aan de TU/e.  
“Bij de commissie leer ik bijvoorbeeld 
hoe bedrijven werken, hoe je een  
groot evenement organiseert en hoe  
je professioneel moet handelen.” 
Normaal gesproken bestaat de 
commissie uit acht studenten, dit jaar 
meldden zich maar zes mensen aan. 
“We hebben het nu drukker dan de 
commissies van de voorgaande jaren  
het hadden. We hebben één persoon 
minder die de promotie doet en niemand 
houdt zich specifiek bezig met de website. 
Al met al is het wel te doen, hoor.” 
De Trainingsdagen van dit studiejaar  
zijn al achter de rug. Tijdens die week 
worden allerlei workshops en lezingen 
gegeven aan studenten. “Die gingen 
verrassend goed! We hadden besloten 

om het dit jaar iets anders te doen. We 
wilden het soort workshops en lezingen 
dat gehouden werd breder trekken, 
zodat het interessant zou zijn voor alle 
studenten; niet alleen voor de oudere
jaars.” Zo’n vijfhonderd studenten 
kwamen op de Trainingsdagen af.  
Vooral de workshops ‘sneller lezen’, 
‘Photoshop’ en ‘beleggen’ waren 
populair. Ook was er een workshop 
‘flirten’. “We wilden de nadruk meer 
leggen op persoonlijke ontwikkeling  
dan op bijvoorbeeld sollicitatieskills.” 

Het werk is op dit moment in volle gang; 
de Bedrijvendag is op 29 februari.  
Meer dan honderd bedrijven presenteren 
zich dan met een stand op de TU/e. 
Studenten kunnen zich oriënteren en 
alvast kennismaken met hun potentiële 
toekomstige werkgevers. Dit jaar heeft 
de Commissie Wervingsdagen zich meer 
gericht op de studenten. “We hebben 
een carrièrelounge gemaakt waar  
studenten rustig kunnen bekijken wat  
zij leuk vinden. Je studeert maar vijf jaar, 
maar je bent de rest van je leven  
bezig met werken. Daarom vind ik  
de Bedrijvendag zo belangrijk. Het is 
een gratis en vrijblijvende manier voor 

studenten om te zoeken naar een plek 
waar ze goed passen.” 
Bij zijn bestuurswerk maakt Omar deel 
uit van de tweekoppige Dagcommissie, 
een onderdeel van de Commissie 
Wervingsdagen. Hij is vooral bezig met 
het maken van roosters en plattegronden, 
de catering en de contacten met de 
brandweer, de vrijwilligers (studenten 
die geen deel uitmaken van de 
commissie, maar wel meehelpen op  
de dag zelf) en andere instanties.  
“Het lastigste zijn de details; daar kun  
je pas op het laatste moment mee  
aan de slag. Bijvoorbeeld het aantal 
stopcontacten dat beschikbaar moet 
zijn, bedrijven geven dat soort 
informatie soms pas laat.”

Het is niet alleen maar hard werken;  
de commissieleden feesten ook wat af. 
“Zeg dat er twee tot drie feestjes per 
week zijn, dan zijn daar vaak enkele van 
onze leden bij.” Omar is dan ook blij  
dat hij pas om elf uur achter zijn bureau 
hoeft te zitten. Hij is meestal tot zes uur 
’s avonds bezig met zijn bestuurswerk 
en studie. Alhoewel de wiskunde wel op 
een laag pitje wordt gezet dit jaar. “Ik ga 
een aantal vakken van dit studiejaar pas 

volgend jaar doen. Daarna wil ik klaar 
zijn met mijn bachelor, zodat ik aan mijn 
master kan beginnen.” 
Omar heeft eigenlijk weinig zin in het 
leven na de universiteit. “Ik haal nu alles 
uit mijn studietijd wat erin zit, maar ik  
ga mijn afstuderen niet uitstellen.  
Ooit moet je volwassen worden, hè?” 
Waar hij na zijn opleiding wil werken, 
weet Omar nog niet. Tijdens zijn 
bestuurswerk komt hij veel in aanraking 
met bedrijven, maar geen daarvan heeft 
zijn specifieke voorkeur. “Ik weet alleen 
dat ik bij een middelgroot bedrijf wil 
werken waar ik verschil kan maken, 
maar toch redelijk verdien.” 
Met zijn negentien jaar heeft Omar nog 
wel even de tijd om de student uit te 
hangen. “Ik heb twee keer een klas 
overgeslagen op de basisschool; de 
leraren kwamen erachter dat ik rekenen, 
schrijven en lezen sneller oppakte dan 
gemiddeld.” (EdG)

De Bedrijvendag wordt op 29 februari 
gehouden in het Hoofdgebouw en het 
Auditorium. Meer informatie is te vinden 
op www.wervingsdagen.nl.

Foto l Rien Meulman
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Chemistry with a twist

Maaike Kroon specialized in the art of 
separation. “My research isn’t about 
chemical reactions converting one 
chemical into another, but quite literally 
about separating chemicals” (in Dutch, 
‘scheikunde’ translates as “separation 
science”, ed.). The work of the professor 
of Separation Technology focuses on 
socalled affinity separation, for which 
an agent’s affinity is used to selectively 
extract chemicals from a mixture. 

It has shown from the skyrocketing 
career of the 31yearold Kroon that 
there’s room for improvement where 
oldfashioned separation is concerned. 
After all, she didn’t become the youngest 
female professor of the Netherlands just 
like that. According to Kroon herself, her 
success is based on her ability to 
approach a problem from an unusual 
perspective: “I think I’m especially good 
at finding creative solutions”.

One of the findings that illustrate 
Kroon’s skill was done several years ago 
during a stay at the MATGAS research 
center in Barcelona. She discovered  
a new way to remove propane from  
a propanepropene mixture. The latter 
chemical is the main component in 
polypropylene (PP), a highgrade plastic 
of which carpets, jerry cans, and garden 
chairs are made, for example. 
Kroon explains: “Propane and propene 
are very similar, which is why it’s hard  
to separate them: the propene in the 
naphtha cracker (a device that creates 
propene from petroleum, ed.) will always 
contain some propane. And when you 
want to create PP from propene, those 
propane molecules are in the way. 
Although you can separate these 

chemicals through distillation, their 
boiling points are only five degrees 
apart, and because of that you can  
only take very small steps at a time.  
You need a distillation column of up  
to ninety meters, so it goes without 
saying that this separation method  
is extremely energyconsuming.”

There’s another way to do it: propene 
can be removed from a mixture by 
attaching it to an adsorbent. Still, 
adsorption is very laborious as well, 
says Kroon: “Generally, you start out 
with a mixture containing much more 
propene than propane, so it doesn’t 
really make sense to adsorb all propene, 
since you’ll have to get it all out of the 
adsorbent and that process of desorption 
is, once again, very energyconsuming. 
The only reason people try to remove  
the majority component anyway is 
because propene is more chemically 
active than propane and therefore 
attaches to the adsorbent more easily”.

Kroon opted for an entirely different 
approach and created a metalorganic 
framework from a microporous material 
made from aluminum atoms and organic 
molecules. By choosing a specific pore 
size and shape and initiating the right 
molecular interactions, it’s propane  
that attaches to the material rather  
than propene.

“Traditionally, everyone was focused on 
removing the most reactive component, 
while for me it seemed more logical to 
remove the minority component”, Kroon 
explains on being the first to come up 
with the idea. “Even after my publication 
I haven’t seen many articles on this new 
approach.” 
There are more mixtures that resemble 
propene/propane for which Kroon’s 
metalorganic frameworks seem to work. 
“Every chemical calls for a different pore 
size and different intermolecular 
interactions within the framework.  
So there’s no one universal material.” 
Yet there’s a universal idea, an approach 
remove the minority component that 
has become the starting point of several 
lines of research Kroon has been setting 
up at TU/e since last summer. In the 
meantime, she’s also supervising  
five PhD students back at her former 
employee TUDelft.

A second line of research at Kroon’s 
group concerns the removal of salt from 
seawater by means of ionic liquids. 
These liquids, also known as liquid 
salts, are liquid at room temperature. 
That’s because the ions are quite large 
and shaped in a way that makes it hard 
for them to form a grid, unlike say, 
common salt, which consists of much 
smaller sodium and chloride ions. 

Kroon: “You could compare the ions  
of a liquid salt to pears and bananas; 
they don’t stack easily”.
Similar molecules dissolve well  
(‘like dissolves like’), and so sea salt 
dissolves well in these liquid salts, 
Kroon says. “The great part is that some 
liquid salts, the ions of which have long, 
lipidlike tails, don’t dissolve well in 
water at all.” If water comes into contact 
with an ionic liquid, the salt from the 
seawater dissolves in the ionic liquid, 
and fresh water remains. That separation 
process is called extraction. “The only 
problem we still have to tackle is how to 
get the sea salt out of the ionic liquid for 
recycling. We’re currently researching 
the best way to do that.”
Above desalination process is another 
example of Kroon idiosyncratic mind: 
traditionally, seawater is desalinated  
by evaporation or by pumping the water 
through a membrane. But because 
seawater is over 96 percent water and 
only a few percent salt, it makes much 
more sense to remove the salt from  
the water than vice versa, Kroon thinks: 
“Removing or even evaporating all that 
water’s silly, really”.

Another important focus of Kroon’s 
research is biorefinery. Above liquid 
salts are traditionally extracted from 
petroleum, but Kroon consciously tries 
to use ionic liquids from biomass more 
and more often. “Plants contain many 
different ions, such as residual groups  
of malic acid, for example. I want to  
use those as solvents for biomass 
conversion and separation processes. 
Think of separating proteins from 
sugars, or removing toxic components 
from a plant so it becomes edible.  
We can even extract starch using these 
solvents that occur in biomass naturally. 
Isn’t that just fantastic?” (TJ)

She comes up with solutions that are different and it’s working  
out great for her: last year, prof.dr.ir. Maaike Kroon was appointed 

the chair of Separation Technology at TU/e. On Friday, March 2,  
the youngest female professor in the Netherlands will be  

delivering her inaugural speech. 

“I think I’m 
especially good 
at finding creative 
solutions”

Kroon found 
a new way to 
remove propane 
from a propane-
propene mixture

Photo | Rien Meulman
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Setup Bachelor College requires 
diplomacy and trust

Six months have passed since Lex 
Lemmens threw himself into the reform 
of the bachelor education at TU/e.  
Six months so full that he has difficulty 
finding a slot in his agenda to talk to 
Cursor. The working days stretch until 
late at night, deep into the weekend. 
Still, the desired Dean realizes like 
nobody else that propagating the 
Bachelor College is one of the factors 
determining its success. 
The hectic schedule does not appear to 
affect him, for that matter. With great 
élan and infectious enthusiasm he rushes 
by the results that have meanwhile 
been achieved. “No, I haven’t had to 
pull the emergency brake. Preparations 
are actually  running much more 
smoothly than I expected initially.  
I have experienced a lot of cooperation, 
because everybody is aware that 
changes are necessary. There is the  
fact that you need to explain to every 
new group, each new layer that you  
get to within the organization why we 
are doing this. First the Deans, then  
the Program Directors, and now I am 
gradually working my way down to  
the teachers who will have to carry 
everything out, the people arranging 
the teaching periods, the administra
tions, the ICT staff.”

What have been your greatest doubts 
lately?
“The question whether the timetables 
would match. How many options  
are there? And will it all fit together?  
In the Campus 2020 plan it has been 
assumed that there would be no growth 
of the student population, whereas we 
are now faced with the task of growing 
by fifty percent over the next eight 
years. At the same time, the fire brigade 
has forbidden us not to get involved in 
anything much anymore from the 10th 
floor of the Hoofdgebouw in the next 
academic year. I can feel the pinch 
there. Nevertheless we have made good 
headway. On February 1 the programs 
were known and we have passed the 
point of no return. We are now dealing 
with the timetables and the first quartile 
of the new academic year fits, which 
gives us courage for the rest of the 
study periods.”

Speaking of costs: how big is the 
budget for the introduction of the 
Bachelor College?
“There are funds within 3TU, part of 
which is earmarked for the Bachelor 
College. Relatively speaking that 
amount is far too meager, meaning that 
it will not suffice to pay for the extra 
efforts at the departments. It concerns 
4.5 million euro for a threeyear period. 
This money will be spent on matters  
like ICT, communication, the education 
innovation fund, teacher support and 
the bureau budget.

Won’t you get stuck financially with  
all this?
“The reason we are doing this is 
precisely because we are losing market 
share year after year and are forced to 
economize every time. Consequently 
there are few funds that you can devote 
to this at the moment to get it all done. 
The motto being: come on boys, we 
know that this will imply an extra effort 
on your part, but we can see no other 
way. And everybody involved is fully 
awake to that reality, so the extra  
hours are put in.”

Is that willingness really there?
“Yes, and growing too. Also because 
the Executive Board has said that  
this effort will not harm the careers of 
teachers. Educational efforts must be 
valued on a par with research efforts. 
The tenure tracks have been discussed, 
which contain a lot of information about 
research and little about education.  
If you want to deploy those career paths 
for educational innovation, you will 
need to renegotiate the terms of the 
contracts. To show that you appreciate 
the efforts. Ever since matters like this 
have emerged, I have noticed the 
willingness to put in the extra hours.”

The media have picked up on the new 
bachelor education in particular as a 
study cut down to the bone which will 
make for an easier score. It is alleged  
to result in a kind of ir. Light. And the 
business community is hammering on 
indispensable professional knowledge 
that may be jeopardized.
“I dare to say that not one university 
will be delivering secondclass college 
kids. To look at ourselves: we have 
made sure that the final quality of the 
bachelor program can be higher than  
it is at present, by allowing for an 
extensive optional space of 45 credits. 
If a student decides within those 45 
credits to choose far more disciplinary 
subjects, the depth of the quality will 
increase. The broadening within those 
45 credits also enables an improvement 
of the quality. So only those who think 
that Architecture, Building and Planning 
has less quality than Physics will say 
that quality is being diluted or reduced 
here. There may still be some of them 
with that intuitive inclination, but when 
you probe them they cannot maintain 
that the quality of the program will really 
be weakened. No way. I anticipate,  
by the way, that eighty percent of 
students will decide on that deepening, 
especially in the first year.”

Still, not everybody trusts this. 
Students of architecture fear the worst, 
and their fears are shared by the 
administration of their unit.
“You need to take away that anxiety  
by showing how you proceed.  
Students of architecture can fill their 

whole optional space with architectural 
subjects. Nobody is going to stop them 
in this. We shall even encourage them 
to do so if that is their career prospect. 
Also, you need to clarify how the quality 
will be assured by Examination Boards. 
In the Bachelor College there will be  
an Examinations Advisory Board with 
representatives from all Examination 
Boards. Together they will discuss the 
quality of the optional courses. Once 
they have convinced each other, there’s 
nothing wrong. And if they agree that 
the quality is insufficient, that will not 
be accepted to obtain the diploma.”

So students can forget about a fun  
combination of subjects?
“Yes, but the combination will be  
more agreeable. It will link up more  
with students’ own interests. If you do 
chemistry, for example, and you want  
to be an entrepreneur, you can prepare 
yourself for that properly within the 
optional space. Then you earmark 15, 
30 or even 45 credits within which you 
can elaborate that plan. The same  
goes for somebody who wants to  
focus entirely on process technology. 
Everybody has a free choice, while the 
Examination Board will check whether  
it results in the right combinations.”

What does that imply for the  
connection between a bachelor  
study and a master study?
“What it means in particular is that  
we look at our bachelors in the same 
way as we look at foreign students and 
a portion of the higher professional 
education students entering the 
master. So we don’t pay attention to  
the specific subjects they have 
followed, but just look at what they 
have done, what they intend to do  
and make appointments with them 
about what they need to do during  
their master program.”

Back to the teachers. They will be 
coaching students. Has that been 
accepted by now?
“That is not an easy matter. So far 
teachers have not worked like that. 
Although they do coach students in  
a final project, that is not the same 
thing as coaching them in the choices 
that must be made with a view to the 
professional future. I’m making a tour 
of the Program Directors and try to keep 
the spirits up. They will have to select 
people who like coaching and actually 

have the skills required. We have also 
agreed that the time spent on coaching 
is regarded as classroom time. This way 
you avoid taking up extra research time 
of the teachers. For example, a teacher 
may now spend eight hundred hours  
on teaching and next that will be seven 
hundred hours, plus one hundred hours 
of coaching. So far this subject has 
raised the largest number of questions 
and queries, which means that it has 
not been embraced fully. We must tread 
carefully here, but at a pace, for the first 
intake interviews with the new students 
are coming up in June. It will lead to 
better selection at the gate.”

When you are Dean of the Bachelor 
College, can you take decisions?
Firmly: “No. We have decided in any 
case to keep working like we are doing 
now for two more years. Why? Because 
it works perfectly. The Executive Board 
has a number of powers and responsi
bilities in respect of education. It issues 
a guideline, which has been partly 
translated into the Education and 
Examination Regulations (OER).  
This lays down most of the playing  
field within which the departments can 
materialize their own responsibilities.  
I direct the drafting of the guideline and 

will check it. It’s been agreed that I can 
use the powers of the Board. We’ve 
examined how this is organized at other 
universities, such as the American MIT. 
And it has come out that someone in  
my position usually needs to rely on 
persuasiveness and authority, not on 
powers and things like that. That will 
work well here also for the time being, 
because rector Hans van Duijn has 
decided, also because of the Bachelor 
College, to stay on for another term.  
In two years we shall evaluate this 
structure.”

And what if a new Dean is needed?
“It is clear to me even now that that will 
then have to be someone from inside, 
otherwise we’re never going to pull it 
off. You need to know this place very 
well indeed. You also need a great 
amount of diplomatic trust. People will 
give that more easily if you are from 
inside. If an outsider is required, you 
will have to think about mandates and 
delegating a number of powers of the 
Executive Board. However, the urge to 
find a solution together is shared.”

Interview | Frits van Otterdijk
Illustration | David Ernst

The preparation of the new bachelor education is halfway. Time to discuss the progress to date with 
Lex Lemmens, the intended Dean of the Bachelor College to be. Is the timetable still being followed? 

And what is his view on the sneering remarks that the new education will only lead to an ir. Light ?  
“I dare to say that we are not going to deliver any second-class college kids.”

“I dare to say 
that we are not 
going to deliver 
any second-class 
college kids”
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Transformation old boiler house

Photo | Rien Meulman

The last 2 boilers the 
university ever used were 
active until 2005. They were 
dismantled last year. August 
of 2010 saw the start of the 
demolition and restoration of 
the old boiler house Ceres. 

The building measures 
25 by 45 meters and 
is 26 meters high and  
will be the new home of  
the Institute of Complex 
Molecular Systems.

The new accommodation will 
include 20 office areas  
and 2 labs for about 45 
employees. There will be a 
central, multipurpose area  
for meetings, receptions and 
lunches featuring 20step 
stairs wide enough to serve  
as a 10row bleacher.  
The renovation is expected to 
be completed by July 2012.

The former boiler house will 
secretly keep its function as 
power house. 2 large diesel 
generators the size of ship 
engines will remain on the 
ground floor of the building. 
Should a power outage occur, 
two emergency generators  
are on standby. (FvO)

Can hackers be kept at bay?
It’s hardly surprising for companies to 
be hacked these days and it seems to  
be the rule rather than the exception. 
Last week, both KPN and Philips were 
targeted. Although the personal data of 
hundreds of KPN customers turned out 
to come from the website of Baby-Dump, 
it proves difficult for major companies  
to properly protect their sensitive data 
nonetheless. And last week it was 
revealed that it’s child’s play for hackers 
to crack operating systems of bridges, 
sluices and pumping stations.
Everything seems to be hackable these 
days. Does that have to do with security 
standards, or do hackers get smarter  
by the minute as well? Can companies 
stay ahead of hackers? And what can  
we do to protect our privacy online?

“There’s definitely an increase of 
hacking activity. What we’re seeing now 
is merely a tip of the iceberg”, says 
Sandro Etalle, professor of Security of 
Embedded Systems at the Department 
of Mathematics & Computer Science. 
“Still, websites like KPN’s being hacked 
are not even the most worrying trend. 
Hackers are professionalizing, it has 
turned into big business. Because of 

that, we’ve seen a recent rise in company 
espionage aimed at unlocking important 
company data, and that’s definitely 
cybercrime. These boys are no amateurs 
fiddling about from their homes; they 
have the money and the means to hack  
a company or institution. Take Stuxnet, 
which was developed to sabotage the 
Iranian nuclear program. That operation 
cost millions. These aren’t little guys 
we’re talking about, there’s probably  
an entire government behind it.”

“It’s becoming more and more clear that 
socalled critical infrastructure can be  
a piece of cake to hack. Some sluices 
haven’t even been protected by a proper 
password, which means anyone may 
flood the Netherlands just like that.  
It seems unbelievable, but sluices and 
bridges date from before the Internet 
era. The development of computerized 
controls changed as technology 
progressed, so new functionalities were 
added all the time. At some point, all 
these controls are connected, and that’s 
where your security system can become 
very vulnerable. It would be unfair to 
blame the institutions, especially when 
considering hackers’ current level of 

professionalism. Anyway, it does result 
in us inhabiting a world that’s not safe.”

“It’s a catandmouse game, really. Still, 
since it’s so hard to protect yourself, 
hackers are usually ahead of us. It’s the 
reason we’re trying to think of new 
philosophies to outsmart them. And 
while we can’t do that in every respect, 
we do manage in some. The 3TU spinoff 
SecurityMatters is currently working  
on intrusion detection systems that 
sound the alarm whenever there’s a 
raid. Our group at TU/e is working on  
the engineering of safe systems mostly: 
marketing an infrastructure that’s 
thought out well and has a good 
encryption key. A lot of research is  
being done on Internet security in  
the Netherlands, and the resulting 
valorization routes lead to innovations 
that can definitely help us be safe. 
Unfortunately, there’s no way to keep 
hackers at bay anymore. We can make  
it hard for them, but there’s no way to 
warrant your safety. The question we 
should be asking ourselves is this:  
how much damage can hackers cause 
 can anyone intrude, or is it just the 
smart ones? Individuals should be 

careful about entering private data but 
there’s often no way around it, even 
though most of the information is 
irrelevant anyway. So, that has to stop. 
On top of that, companies have to make 
sure their sensitive data isn’t lying 

around. Compartments can go a long 
way to that end. These are ways for us  
to prepare ourselves for the big guys, 
because sadly the days of adolescent 
computer fanboys are long gone.” (NT)

Vox Academici

Prof.dr. Sandro Etalle, professor of Security of Embedded Systems,  
Department of W&I

Prof.dr. Sandro Etalle. Archive photo | Bart van Overbeeke
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Demigod of the Bachelor College

It’s exactly a week before Lex Lemmens, 
Dean hopeful of the Bachelor College, 
will deliver his urbi et orbi on the official 
start of our educational revolution’s 
promotional campaign. During the latest 
University Council meeting this tireless 
individual has already been referred to 
as a demigod. But what kind of demigod 
will Lemmens turn out to be? Two mytho 
logical demigod role models spring to 
mind: Hercules and Prometheus.
Let’s start off with the first: Hercules, 
son of Zeus, ruler of the gods, and 

Alkmene, a mortal, was the true 
heman of Mount Olympus. To pay for 
slaying his children, he was required 
to fulfill twelve labours ranging from 
killing a manyheaded snake and 
cleaning out the stables of Augean to 
kidnapping the threeheaded hound 
Cerberus. Feel free to compare above 
mythological tasks and see which one 
best fits the one Lemmens is currently 
facing. 

Prometheus, son of Iapethus and 
Themis, was the one to steal fire from 
the gods and give it to the people. The 
literal translation of his name is ‘the 
Forethinker’, and Lemmens has been 
agonizing over his task ever since 
June of last year. However, things 
didn’t end well for Prometheus: Zeus 
punished him for thieving and chained 
him to a rock where an eagle stopped 
by every day to eat Prometheus’ liver, 
which then grew back again. 

Let’s hope for Lemmens the Hercules 
script plays out. To be fair, I think it’s 
the part he deserves.
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February 16, 2012  Dr. Nicole Ummelen 
has been appointed TU/e’s new 
secretary. The Executive Board 
published the news on February 16. 
Ummelen (1968) used to work at the 

University of Amsterdam as director  
of Academic Affairs. On June 16,  
she’ll be succeeding ir. Harry Roumen, 
who’ll be retiring.

February 16, 2012  No cash for your 
sandwich or bowl of soup? From early 
March, TU/e cafeterias will allow 
payment by debit card. On February 

15, Eurest catering ordered all 
payment devices to accept this  
third method of payments as well, 
next to chip and cash.

February 14, 2012  Prof.ir. Renz  
van Luxemburg, who at age 61 was 
appointed professor of Architectural 
Acoustics in 2010, died of a stroke on 
February 12. Van Luxemburg was an 

authority in the field of acoustics  
and sound and gained international 
renown and praise for his prestigious 
projects that highlighted his 
expertise.

February 13, 2012  The Departmental 
Council of Chemical Engineering & 
Chemistry (ST) thinks it unwise to have 
major reorganizations in a time of 
important educational changes.  

And it’s moving too quickly at that.  
It shows from ST’s provisional 
reorganizational plans that some 
seventeen fulltime jobs are at stake, 
including for professor positions.

New TU/e secretary from UvA

Soon at TU/e: payment by debit card 

Professor Renz van Luxemburg dies unexpectedly 

“Reorganization ST has bad timing and is moving too quickly”

Our Rewwwind feature provides you with snippets of last week’s 
news. What happened online after the previous Cursor magazine  
was published?

Biases biased

After a threemonth internship it’s time 
for me to return to my world of ultimate 
soft science: Journalism (in Tilburg!). To 
me, TU/e has been a kind of brave new 
world as it’s been partly incomprehen
sible, but mostly wildly interesting. 
What has struck me most was the 
student community. Doing interviews I 
was continually surprised by the 
spontaneity of these supposed 
hardscience nerds. It turned out they 
didn’t match my secret biases at all. 
Take Omar Richardson, for example 
(page 23 in the Dutch version):  

Recently, I read the results of this one survey  
and found out that more than 64% of the Dutch 
population consider themselves either atheists 
or nonreligious. It surprised me because the 
Dutch are more than willing to celebrate public 
holidays that are rooted in religion, such as 
Christmas, Easter, Pentecost and Ascension Day. 
However, when I thought of the origins of some 
modern Kazakh holidays I realized a similar 
paradox exists.

For example, February 23 is Defender of the Fatherland Day. It was declared by 
USSR government to celebrate the day the Soviet Army was established. It was 
later changed into a day celebrating all men, regardless of their affiliation with 
the military. They’re all congratulated by women who show their respect and love. 
It’s still celebrated in Kazakhstan today, although the Soviet Army doesn’t exist 
anymore. Similarly, March 8 celebrates Women’s Day, a day for Kazakh men to 
show their love for their wives, moms, sisters, girlfriends and colleagues by giving 
warm regards and gifts. Originally, it was established by communists to appreciate 
Soviet women’s contribution to the building of a socialist community. Another 
holiday that’s rooted in communism is celebrated on May 1. Originally, it was 
meant for ‘showing solidarity with workers in Western countries who desperately 
suffer from capitalists’. Nowadays, it’s theDay of People’s Unity when Kazakhs 
demonstrate their tolerance towards ethnical and cultural diversity. Thinking of  
all those holidays I’m not surprised anymore. Yes, the religious past of the 
Netherlands affects the current Dutch community just like the communist past of 
Kazakhstan affects modern Kazakh society. In the end, any holiday is a good reason 
to meet friends and relatives in order to show your love and respect to them. The 
origins linger in the background and make a good subject for sociohistorical research.

Sultan Imangaliyev, from Kazakhstan, is a student of Systems & Control at  
the Department of Mechanical Engineering

Holiday paradox Clmn
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It was quite the festivity when Queen 
Juliana and Price Bernhard signed the 
document in light of the opening of  
the Technische Hogeschool as it was 
still called back then in the Eindhoven 
Philips Schouwburg theater on 19 
September 1957. 

On February 9 last, there was another 
celebration when the same parchment 
document was presented, now fully 
restored. When Paul Dumay of 
Restoration studio Dumay in Nuenen 
(left of the framed document in the 
recent photo) happened upon the faded 
signatures he offered to restore the 
document in all its glory and reframe it. 

The result has been presented to the 
University Club, but that’s not where it 
was put up. Harry Roumen will have the 
document on display in his room until 
his retirement. After that, the keepsake 
is supposed go to MetaForum. (NS)

Document in spotlights 
1957 versus 2012

Flashback

Photo | Visie via IEC

Photo | Rien Meulman

he’s been blessed with mathematic 
genius, but even more so, he’s a fun 
and social guy.
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