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Opmaak

Praatjes met plaatjes
Volgende week vrijdag staat het 56ste
verjaardagsfeestje van onze universiteit
volledig in het teken van duurzaamheid.
Het College van Bestuur heeft het groene
adviesbureau Urgenda gevraagd een
plan op te stellen waarin beschreven
staat hoe we met duurzaamheid meer
kunnen gaan doen. Dat heeft geresulteerd in een dikke notitie met de
inspirerende titel ‘City of Tomorrow’.
Onderdeel uit dat plan is het advies om
duidelijk zichtbaar te maken wat we als
universiteit nu al op dit gebied doen.

Helaas zit een van de installaties die
al jaren een fraaie bijdrage levert aan
ons streven naar duurzaamheid, voor
het grootste deel onder de grond.
Het betreft de warmte-koude-opslag,
waarvan het bestaan slechts wordt
verraden door enkele betonnen
kubussen die links en rechts op het
terrein staan en de koeltorens achter
op de campus. Maak dat maar eens
goed zichtbaar.
In de notitie zelf zat slechts één artist
impression die zicht biedt op die
groene toekomst waar we naartoe
willen. Het betreft een plaatje van
het Hoofdgebouw met daarop vijf
windmolens en een Auditorium
volgeplempt met zonnecellen (zie
pagina 13). Dan had Delft vorig jaar
mooier beeld bij de presentatie van
hun Green Campus (ja, ook daar zijn
ze op de groene toer!). Zo kon ik
me vergapen aan een imposante
windturbine (‘De Harp’) en een hippe
geluidswal met windmolentjes, die
ook nog fijnstof afvangt. Maar ja,
wellicht vinden we hier het praatje
belangrijker dan het plaatje.

Natasha Franc
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Achtergestelde nanodraad
Je hoefde deze week geen krant open
te slaan of tv aan te zetten, of
nanowetenschapper Leo Kouwenhoven
dook op met zijn Majorana-vondst.
Overigens geheel terecht, want het gaat
ook om een spectaculaire ontdekking.
Het uitleggen hoe dat nou zit, een
deeltje dat tegelijk zijn anti-deeltje is,
is een kunst apart. Zo zat Kouwenhoven
aan tafel bij Pauw & Witteman met een
grote doos duplo en bouwde er lustig
op los. De gele blokken vormden de
kern van zijn Majorana-device en laat
dat nu juist de nanodraad zijn, made in
Eindhoven. Maar ondanks dat we dus
een wezenlijke bijdrage hebben

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?

Waardering Studentensportcentrum gestegen
13 april 2012 - Uit de vragenlijst die
het Studentensportcentrum begin
van het jaar verstuurde, blijkt dat de
waardering voor het SSC is gestegen
ten opzichte van de drie jaar ervoor.

Bezoekers van het sportcentrum geven
een 8,1 als gemiddeld cijfer; drie jaar
geleden werd het SSC gewaardeerd
met een 7,8. Meer dan vijftienhonderd
mensen deden mee aan het onderzoek.

EOD ruimt explosief picrinezuur op in lab N-laag
13 april 2012 - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is
afgelopen vrijdagmorgen ingezet om
gekristalliseerd picrinezuur te verwijderen uit een laboratorium in N-laag
dat momenteel door de faculteit BMT

gebruikt wordt. Medewerkers van
de EOD zijn de ontruimde B-vleugel
van het gebouw binnengegaan.
Er heeft zich geen persoonlijk letsel
voorgedaan. Het opruimen van het
zuur duurde nog geen uur.

Bruekers directeur bedrijfsvoering Technische Natuurkunde
13 april 2012 - Ir. Alfons Bruekers wordt
de nieuwe directeur bedrijfsvoering
bij Technische Natuurkunde (TN).
Hij gaat uiterlijk 1 juli aan de slag en
volgt ir. Tiny Verbruggen op, die recent
zijn functie neer moest leggen vanwege
gezondheidsproblemen. Bruekers is al

directeur bedrijfsvoering bij de
faculteit Werktuigbouwkunde.
Hij zal deze baan gaan combineren met
zijn werkzaamheden voor TN. Om te
voorkomen dat zijn taken verdubbelen,
zoeken beide faculteiten naar passende
ondersteuning voor Bruekers.

‘Majorana’ ontdekt met behulp van Eindhovense nanodraad
geleverd, pakken de media het
TU/e-aandeel niet op. Daarom op
pagina 8 een uitgebreid verhaal
over de achtergestelde Eindhovense
nanodraad.

© 2012. Auteursrechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd
zonder voorafgaande toestemming van de hoofdredacteur. De redactie behoudt zich het recht
voor om aangeboden artikelen te wijzigen.
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Ergernis aan troep is van alle tijden, zo blijkt maar weer.
De zwart-witfoto toont een receptie in de kantine van
Scheikundige Technologie, in de loopbrug tussen Vertigo
en de Zwarte Doos (destijds T-hoog en T-laag). Johan Wijers,
vorig jaar als UHD met pensioen gegaan, weet niet beter of
het bord hing er al vanaf het begin. Als eerstejaarsstudent
zag hij het in 1963 al hangen. “In mijn herinnering was het
een fatsoenlijke kantine. Het ging erom dat mensen bestek en
koffiebekers gingen opruimen. Ze lieten dat staan met het idee
dat iemand anders dat wel zou doen.
Misschien dat het bord er wel mede
toe geleid heeft dat het nu traditie
is je spullen op te ruimen.”
Dat is nog niet zo vanzelfsprekend
in de pantry in het Laplacegebouw.
Anneliese Vermeulen van het
Communicatie Expertise Centrum zag
zich in 2012 genoodzaakt zelf een
‘bordje’ uit te printen, met klare taal
erop. Het helpt wel: “In de drie weken
dat het er nu hangt, zijn er maar twee
lunchbordjes blijven staan.” (NS)

13 april 2012 - Wetenschappers van
het Kavli institiit van de TU Delft en
de stichting FOM zijn er voor het eerst
in geslaagd een Majorana-deeltje
te detecteren. De geniale Italiaanse
natuurkundige Majorana leidde uit de
quantumtheorie af dat er een bijzonder
deeltje kon bestaan, een deeltje dat

zijn eigen antideeltje is: het Majorana
fermion. De speciale nanodraad waarmee het ‘Majorana’ is waargenomen,
is geproduceerd door TU/e-onderzoekers van de afdeling Photonics
and Semiconductor Nanophysics.
Zie ook pagina 8 in deze Cursor.

‘Veel belangstelling voor de Gesprekkendagen’
12 april 2012 - De Commissie Wervingsdagen is erin geslaagd om 357 geïnteresseerden voor de Gesprekkendagen
in te laten schrijven, die van 23 tot
en met 26 april plaatsvinden in
het Pullman-hotel in Eindhoven.
De Gesprekkendagen vormen het

laatste evenement van de Wervingsdagen. Gedurende vier dagen kunnen
studenten, promovendi en recent
afgestudeerden door middel
van één-op-één gesprekken en
bedrijvendiners intensief kennismaken
met vijftig bedrijven.

Minder bezoekers op afsluitende Open Dagen
4 april 2012 - Met een goedbezochte
‘Experience Zone’, waar voor het eerst
de minidocumentaires van de TU/e
vertoond werden, zijn 30 en 31 maart
de laatste Open Dagen voor vwoscholieren van dit collegejaar
afgesloten. In vervolg op de

campagne ‘Beam your Dream’ stonden
de afgelopen Open Dagen geheel
in het teken van toekomstdromen.
Ondanks deze vernieuwingen was
de opkomst in vergelijking met
maart vorig jaar fors minder.

Grote respons op mobiliteitsenquête
4 april 2012 - De respons op de
mobiliteitsenquête die begin maart
werd verstuurd onder medewerkers
van de TU/e is goed te noemen.
Volgens Meindert Leutscher van
Leutscher Consult, het bedrijf dat

achter de enquête zit, heeft bijna 40
procent van de 3100 aangeschreven
werknemers de vragenlijst ingevuld.
De uitkomsten van het onderzoek zijn
nog niet bekend.
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Vox Academici
Prof.dr. Klaas Nicolay, hoogleraar Biomedical NMR, faculteit BMT

Hoe kunnen we met nanodeeltjes
gericht kankercellen te lijf?
Hoewel chemotherapie een veelgebruikte
behandeling tegen kanker is, kleven
er ook grote nadelen aan. Vaak zijn de
medicijnen niet heel specifiek en doden
ze naast de tumorcellen ook veel
gezonde cellen. En juist dat geeft veel
nare bijwerkingen, zoals een sterk
verminderde afweer, misselijkheid en
haaruitval. Het zou dus mooi zijn om
de medicatie alleen door de tumorcellen
te laten opnemen en dat lijkt met
medicijngeladen nanodeeltjes te
kunnen gaan werken. Afgelopen week
kwamen zelfs meerdere onderzoeken
met deze kleine deeltjes in het nieuws.
Hoe verschillen al deze deeltjes van
elkaar? Gaat het hier om baanbrekend
onderzoek en hoe ver staat het met
daadwerkelijke toepassingen bij
mensen?
“Er wordt momenteel heel veel
onderzoek gedaan naar het gebruik van
nanodeeltjes om kankercellen aan te
vallen. Ze worden gezien als slimme
deeltjes en dat wordt met steeds meer
studies bewezen”, zegt Klaas Nicolay,
hoogleraar Biomedical NMR aan de
faculteit Biomedische Technologie.

“Het grove principe is voor alle
verschillende nanodeeltjes gelijk:
ze worden makkelijk door cellen
opgenomen en door ze vol te stoppen
met een bepaald medicijn, kan dit dus
in de cel terechtkomen. Het oppervlak
van zo’n deeltje kun je bedekken met
eiwitten die hechten aan kankercellen,
zodat de opname door deze cellen
bevorderd wordt. En wanneer het
medicijn in de cel is, kan het zijn werk
doen en de kankercel vernietigen.”
“Er is nu aangetoond dat een bepaald
type nanodeeltje niet alleen in de cel
wordt opgenomen, maar ook richting de
celkern -waar het genetisch materiaal
ligt opgeslagen- getransporteerd wordt.
Het kan daar daadwerkelijk de celkern
reguleren en aansturen op celdood. Op
zich heel mooi, maar de literatuur staat
momenteel vol van dit soort studies,
waarmee ze met allerlei hightech
‘imaging’ technieken het opnameproces
in geïsoleerde kankercellen proberen
vast te leggen. Fundamenteel onderzoek
is heel belangrijk, maar er is nog te
weinig bekend wat de waarde van het
gebruik van nanodeeltjes in patiënten is.
Wat ik daarom veel spectaculairder vind,

is dat er nanodeeltjes worden ontwikkeld
die voldoende lang in de bloedbaan
kunnen blijven zonder dat ze weggevangen
worden. Een tumor heeft andere
bloedvaten dan elders in het lichaam,
ze zijn een beetje ‘lekker’. Door die
verhoogde doorlaatbaarheid kunnen
ze makkelijker nanodeeltjes opnemen.
Door te spelen met verschillende
omhulsels is het gelukt nanodeeltjes
lang genoeg in de bloedbaan te laten
verblijven om door de tumorbloedvaten
heen te kunnen en zo minder in gezonde
organen terecht te komen, zoals de lever
en de milt. Een tumor die kleiner wordt
en tegelijk een vermindering van de vaak
gruwelijke bijwerkingen - dat klinkt toch
geweldig. Bij muizen en apen zijn de
resultaten positief, maar dat wil niet
zeggen dat het dan ook bij mensen
werkt. Toch lijkt een eerste studie in
mensen ook aan te slaan, het lichaam
lijkt deze nanodeeltjes te tolereren en
op CT-scans is krimping van de tumoren
te zien. We moeten wel voorzichtig zijn
met te positieve uitspraken. Want er
moet nog heel veel onderzoek plaatsvinden voordat het eventueel in een
behandeling van kankerpatiënten

Klaas Nicolay. Foto | Bart van Overbeeke

toegepast kan gaan worden.”
“Alles wijst erop dat nanodeeltjes een
krachtige benadering zijn om kankercellen te lijf te gaan. Er zijn al therapieën
met eenvoudige nanodeeltjes, die
bestaan uit een vetbolletje geladen met
medicijnen. Bij sommige tumoren werkt
dit heel goed. Maar de ene tumor is de
andere niet. En juist omdat er zoveel
tumorsoorten zijn, zijn er ook veel
verschillende nanodeeltjes nodig.
Verschillend qua omhulsel, samenstelling
en vorm van het deeltje zelf of juist de
manier waarop ze medicijnen kunnen
loslaten. Zo zijn we met onze groep

bijvoorbeeld bezig met temperatuurs
gevoelige nanodeeltjes. Die komen
via de bloedbaan in de tumor terecht.
Door dan de tumor met ultrageluid te
verwarmen, raakt het deeltje lek en
wordt medicatie heel lokaal afgegeven.
Deze methode zou kunnen werken bij
primaire tumoren, maar bij uitzaaiingen
is een andere behandeling noodzakelijk
en zouden de nanodeeltjes uit
bovenstaande studie waarschijnlijk
beter gebruikt kunnen worden. Er is
nog veel onderzoek nodig om de juiste
aanpak te vinden, maar geloof me:
we gaan nog veel van deze slimme
deeltjes horen.”(NT)

Hoogwerken bij Helix
Een hoogwerker tilde
dinsdagochtend
april
een reactor voor chemische
dampdepositie het gebouw
Helix binnen.

17

De nieuwprijs van de reactor
(bestemd voor het lab van
prof.dr. Peter Notten van
Energy Materials and Devices):
meer dan miljoen euro.

1

4

Het zwaarste van de
onderdelen van de reactor
weegt
kilo.

1500

7.00

Voor
uur ’s ochtends
ging de ruit op de e
verdieping van Helix er al uit.

4

De totale lengte van de reactor
is
meter.

5,5

14.30

Om
uur was
de operatie, waarvoor
verhuizers waren ingehuurd,
voltooid. (TJ)
Foto | Bart van Overbeeke
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“Ook robots hebben wel ee
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.

Vooruit, er zijn overeenkomsten - maar
de verschillen zijn aanzienlijk talrijker.
Om nou te zeggen dat er een voelbare
klik is tussen AMIGO en TUlip, de twee
-letterlijk- grotere jongens uit TU/e’s
robotica-assortiment: niet echt. “Het
zou een leuke case zijn om ze samen
iets te laten doen”, zegt Janno
Lunenburg (Werktuigbouwkunde)
lachend, “maar voorlopig hebben ze
het al druk genoeg met zichzelf”.
Promovendus Lunenburg en zijn collega
Pieter van Zutven zijn makkelijker te
linken - en te spréken bovendien.
Beiden zijn volop actief binnen het
robotica-onderzoek, bij team Tech
United en daarmee voor de aankomende
RoboCup Dutch Open in Eindhoven.
Van Zutven (zittend op de foto) schroefde
als kind al met veel genoegen alles uit
elkaar wat hij maar in handen kreeg.
Een oude wasmachine, een kapotte
stofzuiger - “mijn ouders knipten
natuurlijk wel eerst de stekkers eraf”,
benadrukt hij lachend. Met robots
had hij tot zo’n vijf jaar terug echter
nauwelijks van doen. Een kort
masterproject rond lopende robots,
in samenwerking met de TU Delft,
bracht daar verandering in. Voor zijn
afstuderen stortte hij zich daarna
op het modelleren van humanoids
(‘mensachtigen’) en hun stabiliteit
bij het lopen.
Lunenburg maakte rond dezelfde
tijd kennis met robotica toen hij als
student-assistent bij Tech United
belandde. Waren het in eerste instantie
de kleinere voetballende TURTLES die
zijn aandacht trokken; toen in 2010
servicerobot AMIGO aan de TU/e het
levenslicht zag, was zijn interesse
snel verlegd.

Inmiddels is hij als promovendus
binnen de groep Control Systems
Technology alle weken in touw met de
anderhalve meter hoge AMIGO, “een
soort grote TURTLE met twee armen”.
Binnen het project Bobbie Robotics
onderzoekt hij de mogelijkheden voor
de bouw van een betaalbare service
robot. Want bestaande zorgrobots
kosten “al gauw enkele tonnen.
En dat is veel meer dan bijvoorbeeld
de consument of een zorginstelling
kan betalen”.

“Aan lopende
humanoids
valt nog veel
te ontdekken”
Het rijdende experimentele platform
AMIGO werd gebouwd aan de TU/e,
met inbreng van een deel van de
hardware -zoals de armen- door Philips.
Dezelfde multinational droeg ook zijn
steentje bij aan TUlip, voortgekomen
uit een samenwerkingsproject met de
drie Nederlandse TU’s. Promovendi
in Eindhoven en Delft ontwierpen de
hardware voor de 1.25 meter hoge

robot, onderzoekers in Twente
concentreerden zich op de elektronica.
In 2008 was TUlip klaar en elk van de
vier participanten ontfermde zich over
een exemplaar, met de gedachte er
ieder voor zich -maar lerend van
elkaar- aan te gaan werken. Volgens
Van Zutven (groep Dynamics and
Control) ligt het TUlip-onderzoek elders
inmiddels echter zo goed als stil.
“Alle partijen kampen natuurlijk met
een beperkt budget en zij investeren,
mede daardoor, waarschijnlijk liever in
servicerobots zoals AMIGO. Wij vinden
lopende humanoids van dit formaat
juist een heel interessant gebied waarin
nog ontzettend veel te ontdekken en te
leren valt - temeer omdat er wereldwijd
maar zo’n twintig groepen mee bezig
zijn.”
Hoewel de schetsen voor een ‘new
and improved’ AMIGO en TUlip al klaar
liggen -het ontbreekt echter aan geld
om de beoogde opvolgers ook te
kunnen bóuwen-, valt er aan de huidige
robots nog genoeg te ontdekken,
sleutelen en verbeteren, aldus de
promovendi. De internationale
robotcompetities waarin AMIGO en
TUlip uitkomen, blijken daarbij perfecte
leeromgevingen - niet in de laatste
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ens last van plankenkoorts”
plaats als dingen fout gaan. “Bij elke
competitie zijn er momenten dat je wel
door de grond kunt zakken”, erkent
Van Zutven. Zo stond TUlip vorig jaar
in Istanbul klaar om het strijdperk te
betreden, maar brak vijf minuten voor
de wedstrijd een kabel in één van zijn
benen. “Domme materiaalpech.”
Ook AMIGO zorgde wel eens voor het
schaamrood op de menselijke kaken,
bijvoorbeeld toen hij vorig jaar tijdens
de German Open door elektronische
problemen twee keer niet eens
vooruitkwam. Lunenburg, lachend: “
Ook robots hebben kennelijk wel eens
last van plankenkoorts”. Dan, serieus:
“Natuurlijk weet je wat een robot kán
en bereid je hem hierop voor. Maar op
het moment suprême moeten gewoon
zóveel onderdelen perfect samenwerken; een miniem probleem kan
een hele performance op het laatste
moment om zeep helpen”.
Elkaars concurrenten zijn de robots
niet; beide komen uit in verschillende
leagues - ook volgende maand in
Mexico, waar het WK plaatsvindt.
De TURTLES, TUlip en AMIGO worden
hiervoor eind mei al verscheept, in juni
gevolgd door een circa dertigkoppige
Eindhovense delegatie.
TUlip staat op het veld als voetballer niet in teamverband zoals de TURTLES,
maar in 1-op-1-wedstrijden in de
Adultsize League. Volgende week tijdens
de RoboCup Dutch Open geeft hij, bij
gebrek aan aanwezige concurrentie
in deze league, overigens alleen
demonstraties, waarbij Van Zutven

zich momenteel vooral bekommert
om TUlips beoogde traploopdebuut:
“De beweging is geprogrammeerd,
hij móet het kunnen, maar we moeten
nog testen of ie het ook dóet en het
qua krachtsinspanning trekt”.
AMIGO neemt deel aan de RoboCup@Home League, een internationale
competitie waarbinnen autonome
zorgrobots in nagebootste praktijk
situaties huishoudelijke taken proberen
uit te voeren. Geen stoere voetballer
dus, maar als het erop aankomt wél
een toegewijd supporter: tijdens de
WK-finalewedstrijd van de Turtles vorig
jaar in Istanbul stond hij zwaaiend,
toeterend en juichend aan de zijlijn,
vertelt Lunenburg met een lach.
Om even daarna evenzo smakelijk te
verhalen over de dag waarop AMIGO
uit het ogenschijnlijke niets moppen
begon te tappen. Net een mens - maar
feitelijk het stiekeme programmeergeintje van een afstudeerder.

“Miniem probleem
kan een hele
performance om
zeep helpen”
Beide robots representeren tegenwoordig
hetzelfde team, Tech United, waarin
het vroegere team EINdroid (voorheen
verantwoordelijk voor TUlip) is
opgegaan. Van Zutven: “Het was
eigenlijk niet meer dan logisch om
samen te werken. Zo kunnen we beter

duidelijk maken waar we op het gebied
van robotica mee bezig zijn en expertise,
medewerkers en materialen delen”.
Niet dat ze elkaar op onderzoeksgebied
noemenswaardig kunnen helpen:
“Bijvoorbeeld qua loopalgoritmes valt
er voor ons weinig te leren van de
mensen die zich met AMIGO bezighouden”, zegt Van Zutven. Daarbij:
AMIGO en TUlip zijn weliswaar beide
autonome robots met een computer
in zich die diverse motoren aanstuurt,
“maar daar houdt de vergelijking
eigenlijk al op. De softwareplatforms
van beide robots zijn bijvoorbeeld totaal
verschillend”, vult Lunenburg aan.
Hoezeer de robotica hen ook fascineert
en hoeveel tijd de promovendi er ook
aan besteden; ze beschouwen de robots
niet als hun ‘kindjes’. “Hoe autonoom
we ze ook kunnen maken, echt menselijk
zullen ze nooit worden”, denkt
Lunenburg. Van Zutven zegt zich te
kunnen voorstellen dat vooral AMIGO
bij het publiek wel wat losmaakt; niet
alleen omdat hij mensen -letterlijkaanspreekt, “hij oogt ook wat vriende
lijker. TUlip is en blijft, zelfs met zijn
zwarte covers, toch echt een machine”.
Om er met een lach aan toe te voegen:
“Hoewel we het in de groep wel altijd
hebben over ‘hém’ - dat is dan wel weer
typisch”.
Interview | Monique van de Ven
Foto | Bart van Overbeeke

De RoboCup Dutch Open vindt van 25
tot en met 29 april plaats in het Indoor
Sportcentrum Eindhoven, de toegang is
gratis. Zie www.robocupdutchopen.nl.
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‘Philips zorgt beter voor zijn
lampjes dan een ziekenhuis
voor zijn patiënten’
“De benoemingscommissie vroeg of ik wel eens in een
ziekenhuis kwam. Ik zei: ‘Eens in de twee jaar, met een bloemetje’.
Tegenwoordig vertellen mensen me allerlei anekdotes over wat
er allemaal misgaat - terwijl er natuurlijk heel veel góed loopt
in ziekenhuizen en mensen er met veel commitment werken.
Toch durf ik te stellen dat, als je naar het systeem kijkt,
Philips beter voor zijn lampjes zorgt dan een ziekenhuis
voor zijn patiënten.” Prof.dr.ir. Ward Cottaar is directeur
van de school of Medical Physics and Engineering.
Morgen, vrijdag 20 april, houdt hij zijn opvallende intreerede.

Cottaar (1956) vertelt graag over zijn
werk en is niet bang is om stevige
uitspraken te doen, regelmatig
vergezeld van een relativerende lach.
Om twee seconden later bloedserieus
verder te gaan. Hij studeerde Technische
Natuurkunde aan de TU/e, promoveerde
in 1985 en werkte wereldwijd bij
Philips in diverse productiecentra,
als projectleider, senior engineer en
manager. Sinds een jaar is hij hoofd
van de School of Medical Physics and
Engineering aan de TU/e.

om. Terwijl dat weegschaaltje keurig
aan de specificaties voldoet. Je moet je
bewust zijn van wat er fout kan gaan,
zeker als het om mensen gaat.”

Vanuit die functie houdt hij de gezondheidszorg nauwgezet in het oog.
Ziekenhuizen gooien volgens hem
onnodig geld weg, wat goed voorkomen
kan worden. Cottaar: “Ziekenhuizen
schaffen steeds meer apparatuur aan
zonder die, technologisch gezien, goed
te implementeren. Er zouden meer
ingenieurs met artsen samen moeten
werken, zodat die snappen wat ze doen
en weten hoe (on)betrouwbaar getallen
-kunnen- zijn. Als ik in de industrie een
nieuw weegschaaltje invoer, controleer
ik met iedereen die dat gebruikt of ze
er goed mee overweg kunnen. Want
verrassend vaak krijg je andere
meetresultaten als verschillende
mensen hetzelfde instrument gebruiken;
iedereen gaat er namelijk anders mee

Als voorbeeld noemt hij de meettechniek
om de toestand van iemands hart te
bepalen. Dat kan met een MRI- of
CT-scan of met ultrasound. Uit de
bevindingen komt een getal op basis
waarvan een arts een beslissing neemt.
Cottaar: “Maar als ik dat opnieuw of
met een andere techniek meet, komen
er klinisch relevante verschillen uit,
bij dezelfde patiënt. Dat is een lastig
probleem, dat ook niet een-twee-drie
is opgelost. Als arts moet je dat weten,
maar dat bewustzijn ís er gewoon vaak
niet. Ziekenhuizen houden patiënten
goed in de gaten, maar zichzelf niet.
Wat ze evenmin doen, is op basis van
die getallen systematisch dingen
verbeteren.”

“Ziekenhuizen
houden patiënten
goed in de gaten,
maar zichzelf niet”

En de ervaring leert dat, als je dat niet
doet, je niet eens weet dat je domme
dingen doet’. In ziekenhuizen worden
meettechnieken niet gevalideerd en
processen niet gecontroleerd, stelt
Cottaar in zijn intreerede: ‘En de
ervaring leert dat, als je dat niet doet,
je niet eens weet dat je domme dingen
doet’.
Cottaar pleit dan ook voor de invoering
van medische ingenieurs die industriële
methoden in de gezondheidszorg
introduceren, zoals de industrie dat ooit
geleerd heeft van Japan, waardoor we nu
in veel betrouwbaardere auto’s rijden.
Hun taak: het goede probleem op de
juiste manier oplossen op basis van
-medische- kennis, communicatie en
het doorgronden van processen. Hun
middelen zijn om te beginnen control
charts, procesbeheersing en validatie
van meetinstrumenten. Daarmee worden
problemen helder. Die kun je vervolgens
aanpakken samen met de mensen die
het werk doen.
Cottaar wil het liefst dat zo’n drie
procent van het personeel hiervoor
vrijgesteld wordt, zoals in de industrie
het geval is: “Die zijn structureel met
innovatie bezig om zaken te verbeteren,
samen met de mensen op de werkvloer.
Dat hoeven niet per se allemaal medisch
ingenieurs te zijn; veel dingen kunnen
mbo’ers, hbo’ers of verpleegkundigen
net zo goed. Zo ging er bij de medicijnuitgifte van het Máxima Medisch Centrum
veel fout; het was de laatste opdracht
van de nachtploeg. Nu doet een deel
van de ochtendploeg het, die speciaal
daarvoor is vrijgesteld. Dat geeft veel
betere resultaten omdat ze niet afgeleid
worden”.
Elk ziekenhuis zou moeten beginnen
met de controle op meetsystemen en
met procesbeheersing, stelt Cottaar:
“Daaruit wordt helder wáár je wát aan
moet doen. Dat kan van alles zijn: een

apparaat dat niet nauwkeurig genoeg is,
het trainen van medewerkers, de
discipline verbeteren op een afdeling
waar medewerkers iets niet doen omdat
ze het lastig vinden, terwijl het wél moet
gebeuren. Vaak moet er anders gewerkt
gaan worden en dat is niet makkelijk.
Het beste is om met de medewerkers
het hele proces na te lopen en conclusies
te trekken. Medisch ingenieur is een
veelzijdig beroep, ze moeten bijvoorbeeld ook leren om hun kennis goed te
‘vertalen’ omdat ze met veel mensen
samenwerken: specialisten, verpleegkundigen, technisch medewerkers,
IT’ers”.

“Zonder validatie
weet je niet eens
dat je domme
dingen doet”
Een hulpmiddel daarbij is het gebruik
van control charts, veelal handmatig
gemaakte grafieken. Aan de hand
daarvan kun je dingen zien aankomen.
Cottaar: “Je kunt het zien als iets ineens
heel anders gaat, slechter of beter. Met
zo’n chart heb je een aanknopingspunt
om uit te zoeken en te snappen waarom
dingen veranderen. In de fabriek zeiden
medewerkers altijd: ‘Moet ik dat
allemaal bijhouden?’. Ik zei ‘Ja - en je
houdt heel veel bij voor niks’. Het is net
als een verzekeringspremie: je hoopt
dat er niks gebeurt, zodat je premie
weggegooid geld is. Soms leidt het
maken van zo’n procesanalyse er alleen
al toe dat problemen (bijna) opgelost
zijn. Een andere keer moet je projectmatig aan de slag. Vaak zijn het simpele
dingen, waarvoor je zelden de Nobelprijs zult winnen, maar die wel werken.”

Niet dat ingenieurs nu even alle
problemen in een ziekenhuis oplossen;
er zijn ook problemen waar zij weinig
aan kunnen doen. “Bij een bepaald
ziekenhuis had de afdeling radiologie
een nieuw systeem voor orderplanning
voor het maken van afspraken, roosteren
en dergelijke. Maar dat systeem had
moeite om de bijbehorende illustraties
te genereren. De mensen van de planning
waren blij, de radiologen niet. Het bedrijf
dat het systeem van radiologie levert,
wil niet vrijgeven hoe zijn systeem in
elkaar zit, zodat er geen applicatie
gemaakt kan worden om die twee
systemen te koppelen. En ik zeg ook niet
tegen een trainee: ‘Doe jij dat maar’.
Daar zijn die pakketten te groot en te
complex voor.”
Loopt hij nu, als hij een ziekenhuis
binnenkomt, overal te kijken waar het
beter kan? “Ik denk wel eens: ik moet
het zelf eens een tijdje doen, gratis,
op een afdeling waarvan je vermoedt
dat het een beetje een puinhoop is.
Na mijn intreerede wordt het misschien
wat rustiger, dan kan ik daar tijd voor
vrijmaken. En om misschien nog harder
te leren waar ik ongelijk heb, want dat
zal ongetwijfeld ook gebeuren. En dat
wil ik best toegeven. Maar ik weet zeker
dat de toolbox uit de industrie toegevoegde waarde heeft, al is het in een
ziekenhuis moeilijker toe te passen door
de complexiteit ervan en de grote(re)
variatie in probleemgevallen.”
De intreerede ‘Wij maken beter!’ over
engineering in de gezondheidszorg
wordt uitgesproken op 20 april,
16.00 uur, Blauwe Zaal, Auditorium.

Tekst | Gerard Verhoogt
Foto | Bart van Overbeeke
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Ook Eindhoven in de ban
van de Majorana
Vorige maand presenteerde nanowetenschapper Leo Kouwenhouwen (TU Delft) de eerste aanwijzingen dat zijn onderzoeksgroep
een lang gezocht deeltje had gevonden: het Majorana-fermion.
En nu de resultaten deze week in Science zijn gepubliceerd, staat
de Majorana opnieuw in de spotlights. Hoewel het meeste werk
in Delft is uitgevoerd, levert ook de TU/e een belangrijke bijdrage
aan deze ontdekking. Want prof.dr. Erik Bakkers en dr. Sebastien
Plissard (Technische Natuurkunde) maakten de speciale nanodraad
waarin aan de uiteindes de Majorana is waargenomen.
“Wij zijn de enige groep die dit soort
nanodraden kan maken”, benadrukt
Erik Bakkers, universitair hoofddocent
binnen de groep Photonics and
Semiconductor Nanophysics aan de
faculteit TN. “En alleen onze heel dunne,
lange draden waren geschikt voor de
Majorana-opstelling. Dus zonder ons
draadje waren de Majorana-fermionen
zeker niet zo snel gevonden.”
Het Majorana-fermion is niet zomaar
een deeltje. Al in 1937 kwam de geniale
natuurkundige Ettore Majorana -collega
van de eveneens vermaarde Enrico
Fermi- met de theoretische vondst van
het Majorana-fermion. Het bijzondere
aan de Majorana is dat het zijn eigen
anti-deeltje is. Bakkers: “Het deeltje is
eigenlijk een nul. Het heeft geen lading,
geen massa en geen spin. Het is echt
een uniek deeltje. Maar juist omdat het
dus geen lading, massa en spin heeft,
is het ook zo lastig om er onderzoek
aan te doen.”

“De uitkomsten
zijn heel consistent, maar het is
nog geen ‘smoking
gun’ bewijs”
Sinds 1937 is er een zoektocht gaande
om de Majorana daadwerkelijk aan te
tonen. Verschillende opstellingen
worden gebruikt, zonder resultaat.
Maar als in 2010 de eerste speculaties
de ronde doen dat Majorana’s ook in

vaste stof gemaakt zouden kunnen
worden, gaat het snel. Bakkers:
“Ik werkte bij Philips al geruime tijd aan
superdunne nanodraden en na mijn
overstap naar de TU/e en TU Delft ben
ik daarmee verder gegaan. We werken
al lang samen met Leo Kouwenhoven,
die op zoek was naar een speciale
nanodraad voor zijn Majorana-device.
Dat bestaat verder uit een supergeleider
van niobium en goudcontacten. Voor de
nanodraad was het een kwestie van de
juiste ingrediënten bij elkaar brengen.
Het moest een 1D halfgeleider zijn. Niet
alleen letterlijk 1D, dat spreekt voor zich
bij een draad, maar ook elektronisch 1D.
Dat wil zeggen dat de deeltjes onderweg
in de draad niet botsen en een lange
vrije weg kunnen afleggen. Elektronische
1D nanodraden zijn nog nooit goed
gedocumenteerd, dus dat was nog wel
een uitdaging. We kwamen uit bij indium
antimonide, een halfgeleider gemaakt
van de elementen indium (uit groep III
van het periodiek systeem) en antimonium (groep V). Daarna moesten we
uitvinden hoe de draden te laten
groeien.”
Een bezoek aan de cleanroom maakt
duidelijk dat dat een hele kunst blijkt te
zijn. En de tegenstelling kan niet groter.
Enorme apparaten zijn nodig om een
draadje met tachtig nanometer doorsnee
te maken; alleen met een elektronenmicroscoop is zichtbaar of het groeiproces geslaagd is - een vierkantje vol
perfecte dunne naaldjes. “Sebastien
Plissard, postdoc in mijn groep,
heeft veel werk verricht om de juiste
groeicondities te vinden. De nanodraad

Sluitstuk

Jonathan van den Ham. Fotomontage | Rien Meulman

In de rubriek Sluitstuk
vertellen afstudeerders

Erik Bakkers (links) en Sebastien Plissard. Foto | Bart van Overbeeke

moest relatief lang zijn -zo’n drie
micrometer- vanwege de vele contactpunten om metingen te kunnen
uitvoeren Deze diameter van tachtig
nanometer is belangrijk om een
werkelijk 1D systeem te hebben en
vervolgens om elektrochemische
potentiaal optimaal te controleren.
Ze mogen niet veel dikker zijn, anders
zijn er geen Majorana’s mee te creëren.
Sebastien groeide aan het begin veel
kubusachtige structuren in plaats van
lange draden. Hij vond dat de onderlinge afstand van de te groeien draden
heel belangrijk is en speelde ook met
de verhouding tussen de III- en
V-elementen. Nu we het juiste recept
hebben, gaat het prima. In een
kwartiertje kunnen we een heel veld
lange nanodraadjes produceren.
En doordat we prima feedback vanuit
Delft kregen, kon het optimalisatieproces snel verlopen. Begin 2011
ontstond het plan, met de kerst hadden
we de eerste Majorana te pakken.”

Er zijn nu dus heel sterke aanwijzingen
dat er aan de uiteindes van de nanodraad Majorona’s gemaakt kunnen
worden. Aan de nanodraad zitten
verschillende contactpunten waar
stroompjes gemeten kunnen worden als
functie van de spanning. Er werd een
piekje gezien bij 0 Volt, een indicatie
van een ‘toestand’ - en dat zou kloppen
omdat Majorana’s geen energie hebben.
Hoewel het om een zwak signaal gaat,
is het al wel met drie devices en in twee
verschillende opstellingen gevonden.
Om uit te sluiten dat het om een ander
deeltje of verschijnsel gaat, zijn er al
vele experimenten uitgevoerd. “De
uitkomsten zijn heel consistent, maar
het is nog geen ‘smoking gun’ bewijs.
Daar zijn we nu dus druk mee bezig.
We denken het harde bewijs aan te tonen
met een experiment waarbij we twee paar
Majorana’s creëren en daarvan twee losse
Majorana’s van plaats laten wisselen.
Omdat Majorana’s spin-neutraal zijn
-hun tolletje draait tegelijkertijd linksom

en rechtsom-, geeft dat heel specifieke
uitkomsten. Experimenteel is het
stuivertje-wisselen heel lastig, ze mogen
elkaar onderweg niet tegenkomen omdat
ze dan interacteren en een ‘normaal’
deeltje vormen. Daarvoor probeert
Sebastien Plissard nu kruisende
nanodraden te maken, samen met
Diana Car, een aio die net gestart is
en nu met haar neus in boter valt.”
En zo is het in de kwantumfysica ineens
heel spannend. “Naast dat deze
experimenten een heel mooie koppeling
zijn van theoretische natuurkunde,
experimentele natuurkunde en chemie
draait het bovenal om een spectaculaire
ontdekking die inzicht geeft in de
theorie rond deeltjes en anti-deeltjes.
En er is zo lang naar gezocht.” Over het
feit dat in het veld al werd gezegd dat
degene die de Majorana zou ontdekken
er ook zo maar eens met de Nobelprijs
vandoor zou kunnen gaan, houdt
Bakkers wijselijk zijn mond. (NT)

Sponsachtige elektrolyt voor betere accu’s

over hun afstudeeronderzoek.

De toekomst van de elektrische auto
hangt sterk af van de kwaliteit van de
accu’s. Er is behoefte aan batterijen
die zowel veiliger als krachtiger zijn.
Jonathan van den Ham onderzocht een
methode om zulke batterijen te maken.
Een batterij bestaat ruwweg uit een
negatieve en een positieve elektrode
met daar tussenin een elektrolyt:
materiaal dat wel ionen doorlaat, maar
geen elektronen. Tijdens het ontladen
van de batterij stromen ionen van de
negatieve naar de positieve elektrode
via de elektrolyt. Elektronen, die in
dezelfde richting via een draadje lopen,
zorgen voor de benodigde elektrische
stroom.
Lithiumbatterijen, momenteel veel
gebruikt in bijvoorbeeld laptops,
bevatten een vloeibare elektrolyt van
organisch materiaal. Het nadeel daarvan

is dat de vloeistof reageert met de
elektroden; hierop vormt zich na verloop
van tijd een laagje, wat de levensduur
van de batterij beperkt. Daar komt nog
bij dat een vloeistof kan gaan lekken en
uitzet bij opwarming. Bij auto-accu’s
zou dit kunnen leiden tot ontploffingen.
Lithiumbatterijen met een elektrolyt van
vast materiaal hebben deze problemen
niet. Voor een snelle oplaadbaarheid
zou het bovendien goed zijn als de
elektrolyt zo veel mogelijk contact
maakt met de elektrodes. Dat kan door
de elektrolyt poreus te maken: als een
spons, gevuld met elektrodemateriaal.
Van den Ham ontwikkelde een manier
om die spons te maken. Hij gebruikte
daarvoor kleine plastic balletjes die hij
op elkaar plaatste. De ruimte tussen
de balletjes vulde hij op met een gel,
gemaakt van de grondstoffen van de

elektrolyt, LLTO (lithium-lantaantantaal-oxide). Vervolgens verhitte
hij het materiaal, waardoor de gel
kristalliseerde en de balletjes
verbrandden. Het resultaat: een
sponsachtige, vaste keramische stof.
“Het viel nog niet mee om de goede
balletjesstructuur te krijgen”, vertelt
Van den Ham, “daar ben ik lang mee
bezig geweest. Toen de elektrolyt
eenmaal af was, heb ik onderzocht of
het de juiste kristaleigenschappen had.
En tijdens het verhitten heb ik metingen
gedaan om te kijken hoe we het proces
kunnen optimaliseren”.
Of de verkregen elektrolyt ook goed
werkt, is nog onbekend. De volgende
stap is het poreuze materiaal te vullen
met elektrodemateriaal en te kijken of
de batterij goed presteert. (EV)
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1 	Wat zien we op de cover van je proefschrift?

4 brandende vragen
(Onder redactie van Tom Jeltes)

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?

Murat Firat (W&I) | Arbeidskrachten efficiënt inplannen
1 | cover

3 | onmisbaar

De afbeeldingen op de omslag van mijn proefschrift illustreren twee concepten
uit netwerkstromen. De waterval representeert een bron en de onderste
afbeelding staat voor een afvoer. Het is feitelijk een foto van een afvoer
systeem waarmee het waterpeil van stuwmeren wordt verlaagd. De knopen
staan voor taken die moeten worden uitgevoerd door werknemers en het
water kan worden gezien als een stroom werknemers die goed moet worden
verdeeld over de taken.

Onmisbaar waren de gereedschappen van combinatorische optimalisatie die
ik heb toegepast in mijn onderzoek. Die gereedschappen waren als het ware
de bouwstenen van mijn proefschrift. Netwerkstromen zijn een belangrijk
voorbeeld van zulke gereedschappen binnen het veld van de combinatorische
optimalisatie.

2 | feestjes

Efficiënte planning is gunstig voor consumenten in de zin dat ze daardoor
goed en snel geholpen worden. Mijn onderzoek is ook nuttig voor managers
die zoeken naar betere strategieën voor bedrijven. Uiteindelijk leidt het dus
tot een maatschappij met tevreden mensen.

Ik heb efficiënte schema’s opgesteld voor werknemers zodat niemand
zonder taak komt te zitten op werkdagen en het bedrijf geen geld verspilt.
Dat is een win-winsituatie voor beide.

4 | samenleving

Rein de Vries (TN) | B
 eter begrip van organische ledverlichting
1 | cover

3 | onmisbaar

Mijn proefschrift gaat over de ontwikkeling van een model voor ladings
transport in witte organische leds (OLEDs). Op de cover zijn enkele materialen
te zien die worden gebruikt in OLEDs. De pijl symboliseert het witte licht,
afkomstig van een multilaagsysteem op de achterzijde. De gekleurde bollen
koppelen aan de lagen die samen wit licht vormen.

Dit onderzoek draagt bij aan een grotere activiteit bij Philips Research en
aan de TU/e gericht op het verbeteren van OLEDs en het beter begrijpen
van organische materialen. Deze activiteit wordt gecoördineerd door mijn
promotor prof. Reinder Coehoorn. Reinder heeft ook flink bijgedragen aan
het realiseren van mijn onderzoeksresultaten en proefschrift.

2 | feestjes

4 | samenleving

Ik vertel dat ik meewerk aan het opbouwen van een model waarmee op een
efficiënte en snelle manier witte OLEDs ontwikkeld kunnen worden. Hierbij
werk ik in een multidisciplinaire onderzoeksomgeving aan de experimentele
validatie van modellen die elektrisch transport beschrijven.

Vaak is de directe toepasbaarheid van fundamenteel onderzoek moeilijk uit
te leggen. Het leuke van dit onderzoek is echter dat het enerzijds de diepte in
gaat in termen van het beter begrijpen van transport in organische materialen,
terwijl het anderzijds ook bijdraagt aan het ontwikkelen van een nieuw type
energiezuinige lichtbronnen met unieke eigenschappen die commercieel
interessant zijn.

Monique Mballa Mballa (ST) | Kleideeltjes in latex voor bijzondere coatings
1 | cover

3 | onmisbaar

Op de omslag van mijn proefschrift staat een afbeelding van een latex-klei
nanodeeltje, gemaakt met een elektronenmicroscoop. Een ontwerper heeft
dit plaatje voor mij bewerkt en van kleur voorzien. Het nanodeeltje, een
hoogtepunt van mijn onderzoek, is opgebouwd uit een kern van klei - in dit geval
met een barst erin- met daaromheen een schil van polymeer. Het illustreert
voor mij dat je met chemische technieken je verbeelding kunt vormgeven.

Ik heb veel gewerkt met de CryoTEM elektronenmicroscoop, waarmee ik de
nanodeeltjes heb geanalyseerd. Het maken van de nanodeeltjes kost een uur
of zeven, maar in de analyse met de microscoop ging soms net zoveel tijd
zitten.

2 | feestjes

Je kunt met kleideeltjes latexcoatings maken met nieuwe eigenschappen die
niet zomaar met andere materialen gemaakt kunnen worden. Bovendien is
klei goedkoop en milieuvriendelijk en is het een natuurlijk materiaal, waardoor
je tijdrovende procedures voor goedkeuring van de Europese chemicaliënwaakhond kunt vermijden.

Ik vertel altijd wat latex is -een suspensie van polymeerdeeltjes in water- en
dat je natuurlijke kleideeltjes kunt gebruiken om latex nanodeeltjes te
maken met een bepaalde vorm. Die vorm bepaalt ook de eigenschappen van
de latexcoatings die je kunt maken. Met schijfvormige kleideeltjes kun je
bijvoorbeeld een voor gas ondoordringbare coating maken die ervoor zorgt
dat het koolzuur beter in plastic frisdrankflesjes opgesloten blijft. Hierdoor
blijft de frisdrank langer goed.

4 | samenleving
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En ik vind
Buck over Van Boeckel
Naar aanleiding van de ingezonden brief van Stan van Boeckel in de Cursor van 5 april jongstleden wil ik het volgende
onder de aandacht brengen. De aanleiding tot ‘Back to Buck’ was een interview met vertrekkend decaan Piet Lemstra in
Cursor van 23 september 2011, waarin hij mij beschuldigt van fraude en manipulatie. Op 29 oktober heb ik mij gericht tot
hoogleraar Gert-Jan van Heijst, voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, om deze aantijgingen voor de
commissie te mogen weerleggen. Op 1 november schrijft Van Heijst: ‘De passages in het interview met prof. Piet Lemstra
waren inderdaad niet nodig. Ik kan mij goed voorstellen dat u deze als bijzonder kwetsend ervaart’ en op 15 november
‘dat artikelen in Cursor niet vallen onder deze commissie’. Nadien is met mij voor Cursor een interview afgenomen door
redacteur Frits van Otterdijk. De bedoeling was dat op de wetenschappelijke aspecten van ‘toen’ maar zijdelings zou
worden ingegaan. In feite was een oproep tot een afrondend gesprek met mijn vroegere medewerkers een wezenlijk punt.
Ik ben daar -volgens Van Boeckel- niet in geslaagd. Dus terug in de tijd.
Zijn lezing is, qua persoonsaanduiding én wetenschappelijke kritiek op de synthese van het fosfaatgemethyleerde DNA,
onder meer gebruikt voor inhibitie van het HIV-virus, volstrekt onjuist. Waarom negeert Van Boeckel de universitaire
(hoofd)docenten van mijn vroegere vakgroep die ten nauwste bij dat onderzoek waren betrokken, en noemt hij wel Will
Kuijpers, die overigens zijn promovendus was en tijdelijk op non-actief werd gesteld?
Wat de wetenschappelijke kant betreft noemt Van Boeckel in een adem de labiliteit van én de verontreinigingen in het
fosfaatgemethyleerde DNA als gevolg van demethylering, met als toevoeging dat de gebruikte synthese niet deugde.
Ik bepaal me tot de feitelijke oorzaak. Het was een fysisch probleem: bij de relatief lange DNA fragmenten werd bij de
introductie van een beschermgroep voor de DNA basen een onoplosbare verbinding gevormd. Door het negeren van
dit aspect, en de volgstappen (waaronder de feitelijke methylering) toch uit te voeren, ontstonden (uiteraard)
verontreinigingen. Dit heeft dus weinig te maken gehad met de veronderstelde demethylering. Het blijft onbegrijpelijk
dat geen van de docenten en promovendi, onder wie genoemde Harold Moody, als direct betrokkenen het oplosbaarheidsprobleem niet, dan wel te laat, hebben gemeld.
Parallel aan het schrijven van de Retraction voor Science wordt in dezelfde periode een artikel van Van Boeckel
geaccepteerd door Nucleic Acids Research over een alternatieve synthese-route van fosfaatgemethyleerd DNA.
Hierin wordt geen melding gemaakt van de afwezigheid van gemethyleerd DNA, wel van de áánwezigheid van
(niet-volledig) gemethyleerd DNA in eerdere en nog te verschijnen artikelen, die qua synthese ten grondslag
liggen aan het Science-artikel van april 1990.
Henk Buck | emeritus hoogleraar TU/e

Henk Buck blijkt in zijn reactie een meester in het creëren van mist en met zijn
uitspraak dat mijn wetenschappelijke kritiek op de synthese van zijn vermeende
fosfaatgemethyleerd DNA (voor inhibitie van HIV) ‘volstrekt onjuist’ is, slaat hij
de plank wel heel erg mis. Buck had een groot probleem omdat hij voor fosfaatgemethyleerd DNA koos: de methylester blijkt erg labiel en de synthese van dit
type ‘antisense DNA’ is daarom erg problematisch. Dit werd in een vroeg stadium
door mij bevestigd met HPLC-analyses, die lieten zien dat Buck’s vermeende DNA
uit een complex mengsel van verschillende stoffen bestaat.
In het Nucleic Acids Research artikel, waar hij aan refereert, wordt aangetoond dat
fosfaatgemethyleerde DNA-fragmenten stuk gaan in een chemische stap die Buck
in zijn synthese gebruikt: methylgroepen splitsen af. Will Kuijpers ontwikkelde
een nieuwe synthesemethode waarbij de methylgroepen minder snel afsplitsen.
Het opmerkelijke is dat ik Buck het conceptartikel heb laten lezen en de
bovengenoemde HPLC-analyses heb laten zien (voordat hij met het ‘grote nieuws’
naar buiten trad: tijdig dus). Bovendien heb ik voorgesteld samen verder te
werken aan de methode van Kuijpers en samen de resultaten te publiceren.
Hij werd kwaad en vrij snel daarna kreeg ik van de directeur beheer Van Mierlo
te horen dat mijn onderzoek moest stoppen. Een paar maanden later, na Bucks
optreden in de media, sprak ik met DNA-synthesedeskundige Jacques van Boom
over deze zaak. In Biovisie en het Chemisch Weekblad leggen we Buck uit dat er
veel mis is met zijn synthese. Bucks ingezonden reactie is dan nog steeds ‘dat alle
methylgroepen aanwezig zijn op de gemodificeerde DNA-streng’ ; er zou niets aan
de hand zijn. Enkele maanden later wordt zijn Science-artikel teruggetrokken,
omdat er helemaal geen fosfaatgemethyleerd DNA aangetoond kan worden; tja...
Tenslotte, als Buck er werkelijk een punt achter had willen zetten, was het
verstandig en meer gepast geweest om de afgelopen 22 jaar niet steeds naar
medewerkers, collega’s en ‘de boze buitenwereld’ te wijzen, maar meer aan
zelfreflectie te doen.
Stan van Boeckel | hoogleraar Drug Discovery aan de TU/e en hoogleraar
Industrial Medicinal Chemistry aan de Universiteit Leiden
Naschrift van de redactie: Hiermee ronden we de discussie over de affaire
Buck/Goudsmit af. Mocht iemand toch nog willen reageren, dan zullen we
zijn of haar mening doorgeven aan de belanghebbenden.
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Ach en Wee

@dvangennip 16 april

@tuecursor 11 april

For the love of science:

Cursor liep mee met de nieuwe

South Park kijken met een

(toeristische) TU/e-route van de VVV

hartslagmeter om

@Thijsie92: @tuecursor Komen er dan

#overwerken

ook bordjes ‘Studenten niet voeren’ te
hangen? #hetishiergeendierentuin
@TReijnaerts: Thijsie92 @tuecursor
Maar wel een TU die midden in de
maatschappij staat en zich in the

@BordeKock 16 april

picture moet plaatsen, goede

Net voor het eerst in de zo

ontwikkeling dus!

hermetisch afgesloten
faculteit ID geweest. Iemand
met een pasje hield de
deur open, fail.
@teameindhoven 8 april
Geslaagd feestje vannacht en
laatste vaardag van IJmuiden
naar Amsterdam! Nu afsluiting
@GroepEen 16 april

in Escape #reesgevoel

Vooroverleg voor de URaad is

#rotc2012

een lange zit. Dat wordt nog
een felle discussie volgende
week #OER
@RoboDutchOpen 7 april
Al tweehonderd gastlessen robotica
gegeven in aanloop naar Dutch
Open! #techniekpromotie
#TUeindhoven
@HenkWessels1 13 april
EOD op @TUEindhoven omdat ze
slordig met chem materiaal zijn
geweest. Zoon zegt dat t niet
aan hem lag

@PieterHendrikse 5 april

@HenkSwagten 13 april

Interessant: TU/e, Fontys en

EOD op m’n werkplek? Ben op 52,8

ROC bundelen krachten inzake

km van TU/e, pfff… RT @tuecursor:

#techniekonderwijs. Gemiste

EOD in N-laag TU/e ruimt

kans om daarin niet van meet

explosief picrinezuur op

af aan #VMBO te betrekken!

@de_ingenieur 13 april
Mooi 1-2-tje tussen TU’s.

@Maarten1009 2 april

Nanodraadje van @TUeindhoven

Tentamenweken, de weken

maakt sensationele ontdekking

waarin alles interessanter

v majorana’s @tudelft mogelijk

wordt, behalve de dingen
die je moet doen.

Clmn
Het graf van mijn grootvader

UR-podium

Mijn grootvader heeft een lange carrière gehad als bestuurder, rechtsgeleerde, gouverneur van Suriname en diplomaat.
Hij ligt begraven in een rotsgraf in Monaco, een gerespecteerd man, een ambtenaar die zichzelf niet heeft verrijkt.
Als laatste boodschap heeft hij gekozen voor het opschrift ‘Ik heb het rijk altijd trouw gediend’. Een grootvader op wie
ik trots ben, trots op zijn niet-populistische en integere wijze van besturen.
Verrijking en financieel niet-integer gedrag waren eerst voorbehouden aan bankiers, daarna waren de woningcorporaties aan
de beurt. De universiteiten kunnen kennelijk niet achterblijven. Targets die bij alle andere universitaire medewerkers gewoon
bij het werk horen, krijgen voor bestuurders dan een gouden rand(je). Als klap op de vuurpijl is er dan de recente zaak bij
de TU Delft. Declaraties die de interne normen verre overtreffen. Een telefoonvergoeding van tienduizend euro per jaar, dan
moet je wel een goede ‘babbel’ hebben en heb je geen tijd meer om na te denken over de ethische en morele kanten van je
eigen gedrag. Hotelrekeningen op naam van je echtgenoot, hotelprijzen die de richtlijnen met een factor drie overschrijden.
Dit staat in schril contrast met de vergoedingen waarmee wetenschappelijke medewerkers en hoogleraren het moeten doen.
Altijd ‘economy’ vliegen, met de trein naar Schiphol, betaalbare hotels of een kamer op de campus, daar heb ik het altijd
mee gedaan. Als je daar bovenuit ging, was je verplicht om dat toe te lichten aan het reisbureau: geen verhaal, geen geld.
Waarom is er geen kritisch diensthoofd dat optreedt als declaraties van de bestuurslaag niet deugen? Ongewenste beleefdheid of gewoon angst voor de eigen carrière? Beide slechte redenen om niet te handelen.
Moeten wij blij zijn dat de Onderwijsinspectie zich hiermee bemoeit?
Volgens mij niet, laten zij zich bezighouden met de kwaliteit van
onderwijs. Zorg ervoor dat de universiteit zelfreinigend is, met
een klimaat waarbij iedere laag van ondersteuning zich volledig
vrij voelt om op te treden bij wangedrag. Wees ook realistisch in
de bestaande normen.
Er zijn ook momenten dat het gewenst kan zijn om voor
representatieve redenen in een duurder hotel te zitten.
Ook in Beijing, maar geef dan heldere argumenten hiervoor.
Pas de normen ook aan, zoals de al tien jaar geldende
kilometervergoeding van 19 cent bij gebruik van de eigen
auto bij een literprijs van 1,95 euro.
Luister naar mijn grootvader, blijf integer en zorg dat jouw
grafschrift van dezelfde strekking kan zijn.

Herman Beijerinck | E meritus-hoogleraar
Technische Natuurkunde

OER op de agenda
Na het akkoord dat de universiteits
raad heeft afgegeven aan de uitgangspunten van onder andere de invoering
van de harde knip en het Bachelor
College, wordt er op dit moment hard
gewerkt aan een nieuwe Onderwijsen ExamenRegeling (OER) voor de
bachelor- en de masteropleidingen.
De conceptmodellen hiervan zijn
inmiddels uitvoerig besproken met
de verschillende gremia: faculteitsbesturen, faculteitsraden, voorzitters
examencommissies, opleidingsdirecteuren, studentenadviesorgaan
en de universiteitsraad. Tijdens de
komende vergadering van de universiteitsraad op maandag 23 april wordt
aan de leden van de UR gevraagd
in te stemmen met de aangepaste
modellen.
Als je de nieuwe OER leest, blijkt al
snel dat die voor het komend collegejaar strenger is geworden: het aanmelden van onderwijseenheden en
tentamens moet voor bepaalde data

gebeuren, een eigen invulling geven
aan de keuzeruimte binnen je studiepakket moet schriftelijk met motivatie
worden ingediend, ook komen er
verplichte tussentoetsen en strengere
regels rondom herkansingen.
Deze regels zijn er allemaal op gericht
om studenten te activeren en te
stimuleren om op een serieuze manier
te studeren. Het achterliggende doel
is natuurlijk het verbeteren van de
studeerbaarheid en daarmee het
verhogen van de studierendementen.
We zijn benieuwd hoe studenten die
stimulans gaan ervaren en wat het
effect op de rendementen zal zijn.
Dat is een nieuwe en spannende
ontwikkeling in het komende collegejaar, die ieder zelf zal moeten
ondervinden. Er wordt in ieder geval
een grote inzet gevraagd van alle
betrokkenen. Wij wensen iedereen
daar heel veel succes mee.
Rianne van Eerd I fractielid PUR
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Where innovation starts

27 april 2012
15.15 uur
Paterskerk

Duurzaamheid

Dies Natalis
Lezingen
Arno Peels, voorzitter College van Bestuur TU/e
Anne-Marie Rakhorst, directeur en eigenaar Search
Wim Schaefer, hoogleraar TU/e faculteit Bouwkunde

Uitreiking eredoctoraat
David Harel, Hoogleraar Informatica, Weizmann Institute of Science, Israël
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TU/e wil spraakmakend
duurzaam zijn
Kunnen duurzaamheid en het zichtbaar uitdragen van het streven daarnaar
in het onderwijs, het onderzoek en op de campus een aanzuigende werking gaan
vervullen voor de TU/e? Stichting Urgenda denkt van wel. Dat adviesbureau schreef in
opdracht van het College van Bestuur een omvangrijke notitie, getiteld ‘City of Tomorrow’,
waarin staat hoe de TU/e met dit thema aan de slag kan gaan.
Collegevoorzitter Arno Peels zal op 27 april tijdens de diesviering in zijn lezing meer vertellen
over hoe de TU/e nog nadrukkelijker gaat werken aan duurzame innovaties en over het streven
naar een energieneutrale campus.

Het boegbeeld van Stichting Urgenda is
directeur Marjan Minnesma, die in 2011
door het dagblad Trouw werd uitverkozen
tot de meest invloedrijke persoon op het
gebied van duurzaamheid in Nederland.
In Slash, het relatieblad van de TU/e,
vertelde Minnesma onlangs dat vooral
een universiteit waarachtig moet zijn
in de ontwikkeling van duurzame
oplossingen. Practice what you teach.
“Als je onderwijst dat nieuwe gebouwen
energieneutraal moeten worden,
doe dat dan zelf ook”, zegt Minnesma
in Slash, “en inspireer anderen.
De universiteit heeft veel contacten
met bedrijven: daag hen uit een stapje
verder te gaan en leidt studenten op
die straks in de bedrijven een ander
geluid laten horen”.

TU/e moet
broedplaats
voor duurzame
innovaties worden
Het College van Bestuur wil van het
TU/e-terrein een internationaal
vermaarde broedplaats voor duurzame
innovaties maken. Het moet zichtbaar
worden toegepast binnen de drie
‘strategic areas’ -Energy, Smart Mobility
en Health- en in de praktijk worden
getest op en rond de campus in
spraakmakende projecten. Er zal nog
nadrukkelijker gewerkt gaan worden aan
technologie die leidt tot duurzaamheid
en als die boodschap op de juiste manier
wordt uitgedragen, zal het nieuwe
studenten, medewerkers en bedrijven
aantrekken.
Collegevoorzitter Arno Peels: “We willen
verduurzamen. De verschillende

initiatieven die er op dit gebied nu al
bestaan, zijn echter versnipperd en
krijgen daardoor niet voldoende
aandacht. Door ze samen te brengen,
wordt beter duidelijk hoe we werken
aan nieuwe duurzame technologie.”
Wat volgens Peels sowieso moet
gebeuren en wat ook nadrukkelijk wordt
aangeraden door Urgenda, is zo snel
mogelijk laten zien wat de TU/e nu al
doet op dit gebied. Peels, lopend naar
zijn raam en wijzend op de grijze dozen
aan de rand van het grasveld voor het
Auditorium: “Die dozen zijn onderdeel
van de grootste warmte-koude-opslag
(WKO) van Europa. Waarom maken we
zo’n installatie niet meer zichtbaar?
Ook bij het verder ontwikkelen van
de campus moet duurzaamheid een
duidelijker thema worden, denk
bijvoorbeeld aan de dynamische
straatverlichting op De Zaale. En straks
op de Groene Loper wil je dat soort
dingen permanent hebben. Maar dan
moeten het wel zaken zijn die een
bepaalde mate van rijpheid hebben, het
moet niet ál te experimenteel worden.
Waar op het terrein je ook bent, binnen
of buiten een gebouw, je moet binnen
enkele minuten een paar dingen op het
gebied van hightech duurzaamheid
kunnen zien. Zaken die zijn voortgekomen
uit de universiteit. Maak innovatie
zichtbaar”.
Hoe is Urgenda te werk gegaan? Peels:
“We hebben teams bestaande uit onze
eigen hoogleraren en andere mede
werkers samengebracht met mensen
van Urgenda en die samenwerking heeft
geleid tot een eerste inventarisatie.
Dit ging een beetje langs de lijnen van
onze campusstrategie en onze drie
strategic areas. We hebben Urgenda
gevraagd: ‘Laat ons eens zien wat het

betekent om duurzaamheid in de
praktijk te brengen’. Daarna zijn we gaan
kijken of hier draagvlak voor bestaat,
onder meer bij de universiteitsraad,
de decanen en de trekkers van onze
clusters. Urgenda heeft ook in beeld
gebracht wat er op dit moment al is.
Op basis hiervan zijn drie scenario’s
uitgewerkt met bijpassende ambitie
niveaus: heel hoog, gemiddeld en laag.

“We moeten
innoveren om
helemaal
energieneutraal
te worden”
Natuurlijk kiezen we niet voor het
laatste scenario, want anders waren
we er überhaupt niet aan begonnen.
Het ‘hoge’ scenario kunnen we met de
huidige technologie nog niet realiseren
- althans niet met de financiële middelen
die we ons kunnen veroorloven. Maar
als technische universiteit mogen we
natuurlijk niet berusten in de huidige
stand van de technologie. We moeten

innoveren om helemaal energieneutraal
te worden. Het CvB ziet het middelste
scenario als een belangrijke mijlpaal
op weg daar naartoe. Ook moet je kijken
naar de terugverdientijd van bepaalde
investeringen. Als je een investering
binnen tien jaar terugverdient en er
daarna iets op gaat besparen, is het
interessant om er geld in te steken.”
Volgens Peels is uit de inventarisatie
gebleken dat er ongelofelijk veel
mogelijk is. “We zouden onszelf de
vraag moeten stellen: wat betekent
het als dit een energieneutrale campus
zou zijn? Dat we na verloop van tijd
dus evenveel energie opwekken als
consumeren. De WKO-installatie levert
daar bijvoorbeeld al een bijdrage aan.
Maar wat betekent dit nou? Ik weet niet

of er al energieneutrale campussen zijn,
maar wel dat er op meerdere plaatsen
gewerkt wordt aan energieneutrale
gebouwen. De wereld beweegt die kant op.
Met onze Strategie 2020 willen we over
de volle breedte invulling geven aan dit
thema. Duurzaamheid is niet iets waar
je op zich naar moet streven. Maar
bijvoorbeeld bij de Groene Loper en de
compacte campus moet je wel proberen
om het zichtbaarder te maken, om een
hightech look en feel te creëren en je
innovatieve karakter te laten zien.
Daarmee komt de campus veel meer
tot leven.” (HK/MvdV)
Illustratie boven | iStockphoto
Illustratie links | Urgenda

De keuze van het CvB voor duurzaamheidsplan is uitgekomen op het
Urgenda-scenario met een gemiddeld ambitieniveau. In dit scenario wordt
voor de periode 2013-2015 uitgegaan van een investering van 8 à 9 miljoen
euro. In de vijf jaar daarna loopt dit bedrag op tot 10 à 11 miljoen en voor de
periode 2021-2030 is 15 à 16 miljoen begroot. Ook de exploitatievoordelen
staan vermeld: in 2013-2015 is dat 4 à 5 ton over een periode van 15 tot
20 jaar. De vijf jaar daarna loopt dat bedrag op tot 8 à 9 ton, ook over een
periode van 15 tot 20 jaar. De tien jaar daarna begint het eigenlijke oogsten
volgens Urgenda: dan wordt er over een periode van vijf jaar 14 à 15 miljoen
aan voordeel behaald.
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Algemeen
DPO / TEACH | Training ‘Setting Up and
Giving Lectures’ (TRD64)
This course intends to support teachers
in designing lectures and selecting
activating teaching methods.
This course will take place on 4 June
2012. More information can be obtained
from Sonia Gómez Puente (phone 5292;
e-mail s.m.gomez.puente@tue.nl).
Course ‘Teaching across cultures’
(TRD88)
Learn about the different expectations
about education and about interacting
in class that teachers and students from
different cultures may have. Get insight
in your own expectations. And see
what you can do to accommodate your
education for a culturally mixed group
of students.
The course will take place on 15 May
2012. More information can be obtained
from Willem van Hoorn (phone 4327;
email w.g.v.hoorn@tue.nl).
Course TRD52 ‘Supervising master
students’
The course is aimed to improve and
systemize the way in which supervisors
guide their students during their
graduation projects. The course consists
of short introductions, exercises and
discussions. Participants will have an
active role during the course.
The course will take place on 29 and
31 May 2012. More information can
be obtained from Esther Vinken
(phone 3117; email e.vinken@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 23 april 16.00 uur CZ5
Promotie Dipl.-Inform. R.F. Niederhagen
(W&I)
Promotor(en): prof.dr. T. Lange en
prof.dr. D.J. Bernstein
Voorzitter: prof.dr. A.M. Cohen
Titel proefschrift: “Parallel Cryptanalysis”
Dinsdag 24 april 14.00 uur CZ4 Promotie
ir. A.C.C. van Wijk (W&I)
Promotor(en): prof.dr.ir. I.J.B.F. Adan
en prof.dr.ir. G.J.J.A.N. van Houtum
Voorzitter: prof.dr. A.M. Cohen
Titel proefschrift: “Pooling and Polling
Creation of Pooling in Inventory and
Queueing Models”

In het lezingenprogramma staan
technologische trends en marktontwikkelingen in de elektronica- en halfgeleiderindustrie centraal. Deelnemers
krijgen gedurende een dag een goed
overzicht van de trends en ontwikkelingen
in de betreffende markt of de technologie,
zoals high performance elektronica,
en energiezuinige elektronica.
De verbindende factor tussen de
verschillende lezingensessies is
hardwareontwikkeling voor informatiesystemen.
Nieuw dit jaar is de Bits&Chips Led
Summit als onderdeel van de Hardware
Conference. Dit deel van de conferentie
is specifiek gericht op ledtechnologie en
solid state lighting.

Dinsdag 24 april 16.00 uur CZ4 Promotie
M. Firat MSc (W&I)
Promotor(en): prof.dr.ing. G.J. Woeginger
Voorzitter: prof.dr. A.M. Cohen
Titel proefschrift: “Workforce Scheduling
and Planning: A Combinatorial
Approach”
Dinsdag 24 april 16.00 uur CZ5 Promotie
M.A. Mballa Mballa MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr. A.M. van Herk
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “In-situ Control
of the Morphology of Multiphase
Latex/Clay nanocomposites”
Woensdag 25 april 16.00 uur CZ4 Promotie L. Zhaparova MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr. A.M. van Herk
en prof.dr. M.Zh. Burkeev
Voorzitter: prof.dr. G. de With
Titel proefschrift: “Synthesis of
nanoparticles and nanocapsules for
controlled release of the antitumor drug
“Arglabin” and antituberculosis drugs”
Woensdag 25 april 16.00 uur CZ5
Promotie M. Ezzeldin Mahdy Abdelmonem
MSc (EE)
Promotor(en): prof.dr.ir. P.P.J. van
den Bosch en prof.dr. S. Weiland
Voorzitter: prof.dr.ir. J.H. Blom
Titel proefschrift: “Performance Improvement of Professional Printing Systems:
from theory to practice”
Donderdag 26 april 16.00 uur CZ4
Promotie ir. R.J. de Vries (TN)
Promotor(en): prof.dr. R. Coehoorn
en prof.dr.ir. R.A.J. Janssen
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga
Titel proefschrift: “Development of
a charge transport model for white
OLEDs”
Donderdag 26 april 16.00 uur CZ5
Promotie ir. J. Sijs (EE)
Promotor(en): prof.dr.ir. P.P.J. van
den Bosch
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel proefschrift: “State estimation
in networked systems”
Dinsdag 1 mei 16.00 uur CZ4 Promotie
H.E. Amuasi MSc (TN)
Promotor(en): prof.dr. M.A.J. Michels
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga
Titel proefschrift: “Multiscale Structure
and Mechanics of Collagen”
Donderdag 3 mei 16.00 uur CZ4
Promotie Q. Yu MSc (B)
Promotor(en): prof.dr.ir. H.J.H. Brouwers
Voorzitter: prof.ir. J. Westra
Titel proefschrift: “Design of environmentally friendly calcium sulfate based
building materials - Towards an
improved indoor air quality”

Dies Natalis
Het College van Bestuur nodigt u van
harte uit voor de Dies Natalis van onze
universiteit. De dag van de oprichting
van de universiteit vieren wij graag met
u tijdens een bijeenkomst op vrijdag
27 april 2012 vanaf 15.30 uur in de
Paterskerk, Tramstraat 37 te Eindhoven.
Het centrale thema is ‘Duurzaamheid’.
In drie inspirerende voordrachten
schetst de TU/e de ontwikkelingen
op het gebied van duurzaamheid.
De maatschappelijke relevantie komt
aan bod, evenals de rol die de TU/e
daarin speelt. De voordrachten worden
gehouden door de voorzitter van het
College van Bestuur, de directeur en
eigenaar van Search, Anne-Marie
Rakhorst en prof.dr.ir. Wim Schaefer
van de faculteit Bouwkunde.
Tijdens de viering wordt professor David
Harel voor zijn bijzondere verdiensten
in de wetenschap gehonoreerd met een
eredoctoraat aan de TU/e. David Harel
bekleedt momenteel de William
Sussman-leerstoel aan het Weizman
Institute for Science te Israel.

DIVERSEN

MAC emergent art center | Science Hack
Day Eindhoven 1-2 June 2012
Get excited and make things with
science and technology! Science Hack
Day Eindhoven is a 32-hour-all-night
event that brings together students,
designers, developers, scientists
and other creative people in the same
physical space for a brief but intense
period of collaboration, hacking and
building ‘cool stuff’. Share your skills
and come to remarkable and seemingly
impossible results in a matter of hours!
Science Hack Day is part of the Dutch
Technology Week. Registration is free,
drinks and food included. Location:
Fontys University. Come to Eindhoven
and build the future with us!
Information and registration:
sciencehackdayeindhoven.nl.

Studentensportcentrum |
Voorjaarskaart en introductieweek
Het is weer tijd om aan de zomer te
denken, dus is het weer tijd voor de
Voorjaarskaart van het Studentensportcentrum. TU/e studenten en -medewer
kers betalen vanaf 16 april 2012 nog
slechts 30 euro voor een sportkaart,
geldig tot en met 31 augustus 2012.
Je kunt dan deelnemen aan alle zeventig

Techwatch | Bits&Chips Hardware
Conference
Techwatch organiseert op woensdag
13 juni 2012 de vijfde editie van de
Bits&Chips Hardware Conference.
Dit event in de Brabanthallen in Den
Bosch is dé jaarlijkse ontmoetingsplaats
voor professionals en technisch
managers in de high-end elektronicaen IC-ontwikkeling.

Wij verwelkomen u graag uiterlijk
15.15 uur bij de Paterskerk. Omdat
het aantal plaatsen beperkt is, vragen
wij u om u vooraf aan te melden op
www.tue.nl/diesform2012.

Advertenties

WWW.VAWO.NL

VAKBOND VOOR DE WETENSCHAP

VERDEDIGT U BIJ EEN REORGANISATIE

sporten, cursussen en vrij sporten
tijdens onze openingstijden. Ook tijdens
de zomer zijn we geopend en we hebben
dit jaar voor het eerst een speciaal
weekendrooster en zomerprogramma.
Hoe krijg je een medestudent, collega,
huisgenoot, vriend of vriendin aan het
sporten? Juist, tijdens de Sportkaartvrije
Introductieweek! Van 23 tot en met
27 april 2012 kunnen sportkaarthouders
een medestudent of collega van de TU/e,
Fontys of Design Academy meenemen
om gratis lessen te volgen en deel te
nemen aan onze clubtrainingen. Zie
www.studentensportcentrumeindhoven.nl.

Ga voor meer informatie over regi
streren, aanmelden en standhouderpakketten naar www.hardwareconference.nl
of www.hightech-events.nl/led.
Postcode Lottery | Green Challenge
De Postcode Lottery Green Challenge is
een internationale wedstrijd bedoeld
voor duurzame, creatieve en innovatieve
ondernemingsplannen voor producten of
diensten die de CO2-uitstoot verminderen.
Het beste plan wint 500.000 euro,
daarnaast is er 200.000 euro beschikbaar
voor één of twee andere veelbelovende
ondernemingsplannen. Van 1 mei t/m
31 juli 2012 kun je je plannen inzenden
via www.greenchallenge.info.
De winnaar wordt op 23 september
bekendgemaakt tijdens het Clinton
Global Initiative in New York.
Vorig jaar zijn er meer dan 700
ondernemersplannen uit 81 landen
ontvangen, waaronder ook van (oud-)
studenten van de TU/e.

VACATURES
De TU/e is voortdurend op zoek naar
nieuwe collega’s. De actuele vacatures
vind 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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Elselijn Kingma | “ Waar ik over nadenk, verandert niet
als ik in het vliegtuig stap”

“Als wetenschapper behoor je kritische
vragen te stellen. Niet alleen op jouw
specifieke vakgebied, maar ook daar
omheen. Dan reik je veel verder.
In Nederland ontbreekt het niet aan
morele en maatschappelijke vraagstukken
over onderzoek. Ze worden alleen vaak
over het hoofd gezien.” Aan het woord
is Elselijn Kingma (30), sinds een jaar
aan de TU/e verbonden als Socrateshoogleraar filosofie en technologie
vanuit humanistisch perspectief.

Als ik het permanent zo moest doen wel.
Maar ik heb ook een baby van tien
maanden en een partner in Southampton.
Dat is mijn thuisbasis. Ik vind het zo
aardig in balans.”
Praat met haar niet over moederinstinct.
“Ik wil niet zeggen dat het bullshit is,
maar daar wordt wel erg veel omheen
opgeklopt. Mijn partner is vaak alleen
met de baby en ik zie bij hem net zo
veel, zo niet meer, moederinstinct dan
bij mij.”

Kingma zetelt in het IPO-gebouw.
Nou ja, zetelen... Voor het bureau ligt
een opengeslagen reiskoffer. Bundels
kleren, plastic broodzakjes, een
sleutelbos, snoertjes, mappen, pennen
en mokken draperen de werktafel, de
stoel en de vloer. “Ik leef enigszins uit
mijn koffer. Maar dat is allemaal niet
zo’n drama”, relativeert ze er direct
achteraan. Waar de een met afgrijzen
naar de chaos zou staren, is dat voor
Elselijn de gewoonste zaak van de
wereld. Eens in de vijf weken komt ze
een week over vanuit Engeland. Daar is
ze research fellow aan het King’s College
in Londen. Het pendelen kost haar
vooralsnog weinig kruim. “Ik houd wel
van afwisseling. Ik verblijf in Eindhoven
in een hotel, soms ga ik naar mijn ouders
in de buurt van Arnhem, dan weer eens
bezoek ik oude studievrienden in de
Randstad. Een eenzaam bestaan?

De volzinnen, gelardeerd met Engelse
uitdrukkingen, worden bedachtzaam
uitgesproken, ingetrokken, verbeterd
en aangevuld. Ze leggen niet alleen de
filosofische ziel bloot, maar verraden
ook het feit dat Kingma Nederland al
enige tijd achter zich heeft gelaten.
Na haar studies geneeskunde en
psychologie in Leiden (2004) vertrok
ze naar Cambridge voor een master
opleiding wetenschapsfilosofie. In 2008
ging ze in de buurt van Washington DC
aan de slag als postdoc bij het National
Institutes of Health. “Een jaar later kreeg
ik een positie aangeboden bij het King’s
College en ben ik naar Engeland
teruggegaan.”
Wat lokt iemand met zoveel airmiles
op zak naar Eindhoven? “Ik heb in
Nederland geneeskunde gestudeerd.
En hoewel de verschillen tussen de
Angelsaksische landen en Nederland

op dat gebied subtiel zijn, wil ik toch
het liefste een bijdrage leveren aan het
maatschappelijke debat binnen de
cultuur waarin ik me thuis voel. Ik was
ook nieuwsgierig naar het academische
klimaat in Eindhoven.”
Haar beide banen laten zich goed
combineren, meent ze. “Ik ben niet
gebonden aan een laboratorium. Waar ik
over nadenk, verandert niet als ik in het
vliegtuig stap”, bekent ze met een lach.
De werkdagen in Nederland kennen nog
geen vastomlijnd programma. Alles zit
volgens Kingma in een ‘flux’. Dan weer
eens een lunch met Roel Fonville
(kartrekker van het thema ‘Health’ aan
de TU/e), dan weer eens een optreden
als gastdocent bij een keuzecollege,
of een voordracht op een seminar.
Verder is ze bezig met haar intreerede
in september en de voorbereiding van
het (master)keuzevak met de titel ‘Let’s
Make Humans Better: Enhancement,
Technology & Transhumanism’. “Het
start in het tweede kwartiel van het
tweede semester volgend jaar en alle
studenten zijn welkom. Health heeft
namelijk raakvlakken met heel veel
faculteiten. Behalve de voor de hand
liggende biomedische technologie
hebben bijvoorbeeld computers, design,
de inrichting van gebouwen en het gebruik
van licht invloed op de gezondheid en
ergonomie. Dus studenten Bouwkunde,
Industrial Design of Technische Infor-

matica doen er ook hun voordeel mee.”
Als voorbeeld geeft ze de ontwikkeling
van een jasje voor prematuur geboren
baby’s. “Dat is een enorm complex
traject waarbij ingenieurs zich snel
ingraven in technische details. Maar een
dergelijk onderzoek heeft alleen succes
als er ook andere aspecten worden
betrokken. Bijvoorbeeld of zo’n jasje
het nog mogelijk maakt voor de ouders
om hun kind vast te houden. Niet alleen
vanuit menselijk oogpunt, maar ook voor
de ontwikkeling van het kind kan dat
heel belangrijk zijn. Daarom is het goed
om mensen met verschillende disciplines
erbij te betrekken.”
Met de komst van het nieuwe Bachelor
College gaan studenten vanaf september
-verplicht- hun aandacht ook besteden
aan de maatschappelijke context van
technologie. De colleges van Kingma
moeten daaraan bijdragen. Deze
koerswijziging roept de angst op dat
er straks alleen maar ‘ingenieurs light’
afstuderen. “Ik ben extreem pro
wetenschap. Ik geloof in kennis
vergaren. Filosofie gebruikt logica en
argumenten, het stelt dezelfde vragen
als de wetenschap. Wat is kennis?
Wanneer beschikken we over kennis?
Sommige mensen vinden het wazig als
je daar geen simpel antwoord op kunt
geven, maar ja, de wereld is nu eenmaal
ingewikkeld.”

Wat voor haar minder gecompliceerd
ligt, is haar eigen leeftijd. Ze werd vorig
jaar direct na haar benoeming gebeld
door vriendinnen. Ze gilden het uit door
de telefoon. Ze was plotsklaps de jongste
hoogleraar van Nederland. “Maar
Maaike Kroon werd zowat tegelijkertijd
aangesteld bij Scheikundige Techno
logie aan de TU/e. Zij was ook pas
negenentwintig en bovendien benoemd
tot voltijds hoogleraar. Dus alle eer gaat
terecht naar haar. Gelukkig maar.”
Hoe bijzonder ook, voor Elselijn geen
polonaise aan haar lijf. Trouwens, hoe
zit dat met die voornaam? Dat klinkt als
een prinses uit een sprookjesboek?
“Het is een samentrekking van namen:
die van mijn oma Elisabeth en mijn tante
Marjolijn. Maar mijn ouders kwamen
de naam inderdaad ook tegen in een
verhalenboek. Dat boek heb ik nog,
alleen weet ik niet precies de causale
richting hoe mijn voornaam is ontstaan.
Ik heb een Facebookgroep opgericht
‘My name is Elselijn’ en die telt
wereldwijd drie leden. En van ons drieën
ben ik de enige van wie het de eerste
voornaam is. Ja, zeldzaam. Of dat goed
of slecht is, daar ben ik nog niet achter.”

Interview I Frits van Otterdijk
Foto I Bart van Overbeeke
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LichtIn 2012: meer stu
Hoe zet je Eindhoven Studentenstad op de (inter)nationale kaart?
Dat was vorig jaar mei onderwerp van discussie tijdens een
Openluchtdebat georganiseerd door studentenorganisaties en
de gemeente Eindhoven. Een gezamenlijk programma tijdens de
introductieperiode voor eerstejaars zou meer verbondenheid
kweken tussen de studenten van Fontys Eindhoven, de Design
Academy en onze eigen TU/e. In december werd bekend dat er
dit jaar inderdaad een gezamenlijke dag zou komen en inmiddels
zijn ook de naam waaronder dit gaat gebeuren -LichtIn 2012en een groot deel van het programma bekend.
Met zes- tot zevenduizend deelnemers
belooft de gezamenlijke Eindhovense
introductiedag van de TU/e, Fontys en
de Design Academy de grootste van
het land te worden. Tenminste, als je
de bewering van Groningen, dat met
vijfduizend studenten claimt de grootste
introductie te organiseren, serieus
neemt. De Rijksuniversiteit en de
Groningse hogescholen hebben
overigens wel een hele gezamenlijke
week, terwijl het gezamenlijke
programma in Eindhoven beperkt
blijft tot de donderdag en vrijdag
ochtend van de Introweek.
De gezamenlijke introductiedag vindt
plaats op 23 augustus, de donderdag
van de traditionele Intro van de TU/e.
Volgens Boy Hoffs, pr-man van
de Centrale Intro Commissie (CIC),
wordt op dit moment gerekend op
deelname van zo’n twaalfhonderd
bachelorstudenten van de TU/e,
driehonderd internationale master

studenten, driehonderd ouderejaars
studenten die traditioneel de rol van
intropapa’s en -mama’s zullen vervullen,
tweehonderd aankomende studenten
van de Design Academy en vier- tot
vijfduizend Fontysstudenten (inclusief
de begeleidende ouderejaars).
LichtIn 2012 wordt georganiseerd
door de CIC, bestaande uit zes
TU/e-studenten in dienst van STU
(het Onderwijs en Studenten Service
Centrum), in samenwerking met een
even grote club studenten van Fontys.
Beide commissies worden hierbij
ondersteund vanuit STU en de Dienst
Studentenvoorzieningen van Fontys.
De Design Academy haakt wel aan,
maar doet niet mee aan de organisatie.
In tegenstelling tot de TU/e heeft Fontys
geen gezamenlijke introductieweek.
Wel is er sinds 2005 een centrale
introductiedag van alle 26 opleidingen
van de 15 Fontyshogescholen met

vestigingen in Eindhoven. Deze Fontys
Eindhoven Introductie Dag (FEID) vond
traditioneel plaats op de eerste
maandag van het studiejaar en had een
festivalopzet met een informatiemarkt,
zo laat de teamleider van het Studentencentrum van Fontys weten. “We hadden
al plannen om deze gezamenlijke dag
uit te bouwen tot twee dagen en naar
later in de week te verplaatsen, zodat
de studenten eerst in de wat veiligere
omgeving van hun eigen opleiding
beginnen en pas later in de grotere
groep terechtkomen. Naar aanleiding

van de Openluchtdebatten en de
contacten met de TU/e zijn die plannen
in een stroomversnelling geraakt.
We hebben regelmatig overleg over LichtIn
2012, zowel bij studentenzaken als op
het niveau van de colleges van bestuur.”
Voor de CIC en haar evenknie van
Fontys is het een hele uitdaging om
een gezamenlijk programma in elkaar te
draaien voor zo’n grote groep studenten
- driemaal zoveel als waar men aan de
TU/e ervaring mee heeft. Omdat het
gaat om ‘de dag van de Eindhovense

student’ waarop de studenten kennis
moeten maken met de stad Eindhoven
en vice versa, vindt LichtIn 2012 grotendeels plaats op locaties in de stad.
Na het ontbijt (dat voor de TU/e’ers
gewoontegetrouw wordt geserveerd op
de campus) vertrekt de stoet studenten
lopend naar het Philips Stadion, waar
ze zich zal mengen met de Fontys- en
Design Academystudenten.
Dat mengen is vrij letterlijk: de studenten
van de verschillende instellingen worden
samen ondergebracht in vijf verschillende
groepen, die elk een eigen kleur T-shirt
aangemeten krijgen en vanaf dat moment
als groep meerdere locaties afgaan om
kennis te maken met de studentenkoepels
die de studie-, sport-, cultuur- en
gezelligheidsverenigingen vertegenwoordigen.
Vanwege de gezamenlijke donderdag
zijn ook de eerste drie dagen van het
programma enigszins aangepast. Zo zijn
de sporttrainingen van donderdag naar

En hoe is het in Istanbul?
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.
Inmiddels woon ik alweer ruim twee
maanden in Istanbul voor mijn
exchange semester aan Boğaziçi
Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi staat
bekend als de beste universiteit van
Turkije. Zodra je mensen vertelt dat
je aan Boğaziçi studeert, tonen ze
oprecht bewondering. Dat terwijl de
vakken hier alles behalve zwaar zijn,
waardoor er gelukkig genoeg tijd
overblijft om leuke dingen te doen.
Relaxen op de campus is iets wat
vanwege het lekkere weer tot de
dagelijkse bezigheden behoort.
Tijdens een picknick of met een biertje
genieten van een prachtig uitzicht over

de Bosporus is een van de privileges
waar we gretig gebruik van maken.
Vooraf had ik geen idee dat Istanbul
zoveel te bieden zou hebben en ik
ben er ondertussen wel achter dat vijf
maanden eigenlijk veel te kort is.
De stad heeft letterlijk twee gezichten.
De hectische Europese kant, waar het
bedrijfsleven, uitgaansleven, toerisme
en hectiek (in elke vorm) de overhand
hebben. En dan is er de Aziatische kant,
waar alles wat relaxter is, de wafels het
heerlijkste zijn wat je ooit hebt gegeten
en het uitzicht op zee gewoon geweldig
is. Sinds we deze ‘andere kant’ van de
stad ontdekt hebben, wordt er iedere

week wel een keer een ferry gepakt om
lekker naar de markt te gaan of gewoon
wat te relaxen aan zee.
Verder is Istanbul de voetbalstad
van Turkije door de aanwezigheid
van de drie Turkse topclubs: Beşiktaş,
Galatasaray en Fenerbahçe. Tot mijn
eigen verbazing ben ik compleet
aangestoken met het voetbalvirus
(inclusief fanatisme) wat resulteert
in aardig wat ritjes naar de stadions,
waar de sfeer geweldig is.
Afgelopen Paasweekend hebben we
een tripje gemaakt naar de Princess
Islands, de Hamptons voor Istanbulezen.
In vergelijking met Istanbul is dit een
compleet andere wereld: geen auto’s,
maar koetsen en fietsen, loslopende
stieren op de weg en verborgen
barbecueplekken. Tot mijn grote
verbazing kon één van de Amerikanen

in de groep niet fietsen, dus die hebben
we achterop een tandem gezet, wat
voor hilarische momenten zorgde!
De stad in combinatie met de Turkse
levensstijl maakt het heerlijk om hier
te leven. Ook al spreken de Turken
(buiten de studenten) amper Engels,
hulpvaardig zijn ze altijd. Het spreken
van Turks wordt erg gewaardeerd.
Nadeel is alleen dat ze al snel denken
dat je alles wel begrijpt wat ze vertellen.
Het resulteert vaak in een hele
samenvatting van de dag in het Turks,
waar we drie woorden van opvangen
en waarop we reageren met ‘Tamam’
of een vriendelijke lach.
Helaas zijn we ondertussen al over
de helft van het semester en komt het
einde langzaam in zicht. Gelukkig
hebben we nog een spring break naar

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

Antalya, een weekendje Cyprus en drie
weken rondreizen door Turkije op de
planning staan, zodat er voorlopig nog
geen reden is om naar huis te gaan!
Anne Basten, masterstudent Operations
Management & Logistics (IE&IS)

Vind jij het ook leuk om aan deze
rubriek een bijdrage te leveren
en ben jij dit voorjaar of komende
zomer in het buitenland? Stuur dan
een mailtje naar cursor@tue.nl.
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udenten, meer vreugd

dinsdag verplaatst en is de instantietocht
naar maandagmiddag verhuisd.
Deze tocht krijgt overigens ook een
bijzonder karakter, aangezien de
relevante instanties als STU, de
ReproShop, de bibliotheek en het
Notebook Service Centrum volgens
de huidige planning in oktober naar
het nieuwe MetaForum verhuizen en
het dus niet zoveel zin heeft om op
de huidige locaties langs te gaan.
Er wordt daarom een film vertoond
over de instanties op de oude locaties
en de studenten worden meegenomen
om alvast een kijkje te nemen in
MetaForum - nadat de studenten
impressies van de architecten voorgeschoteld hebben gekregen die tonen
hoe het er daar in oktober uit moet zien.
Het programma krijgt door de aanpassingen een zeer overzichtelijk karakter,
op elke dag is een duidelijk label te
plakken: maandag is TU/e, dinsdag

Faculteit, woensdag Verenigingen,
donderdag Stad Eindhoven en Vrijdag
Afsluiting - inclusief Cantus: geruchten
dat die geschrapt zou worden in het
kader van het ‘verminderd zuipbeleid’
hebben officieel de vergaderingen van
het CIC nooit bereikt. Sterker nog:
er mag maandag weer een biertje
worden gedronken bij het eten: vanaf
vijf uur mag alcohol worden genuttigd,
in plaats van tien uur vorig jaar - toen
met het argument dat de nuldejaars de
volgende ochtend met een frisse blik
het inhoudelijke programma moesten
volgen. Wel is vanuit de universiteit
benadrukt dat het alcoholgebruik
‘gematigd’ dient te zijn.
Het invoegen van LichtIn in de Introweek
brengt verder met zich mee dat er
feitelijk twee openingen zijn, op
maandag en donderdag. De bedoeling
is dat op donderdag een prominente
vertegenwoordiger van de gemeente
Eindhoven acte de présence zal geven

- gemikt wordt op burgemeester Van
Gijzel. En beide openingen worden
opgefleurd met een speciale act,
die uiteraard geheim moet blijven.
Ten opzichte van voorgaande jaren
is nog een serieuze wijziging aangebracht
in het concept van de Intro 2012: de
internationale masterstudenten, die tot
dusverre een eigen programma volgden
en slechts bij enkele gelegenheden
aanschoven bij de grote massa
bachelorstudenten, lopen dit jaar zoveel
mogelijk mee met de grote groep.
Hoffs: “Alleen waar een inhoudelijk
deel voor de bachelors gepland is, zal
op dat moment ook iets dergelijks voor
de masters gepland kunnen worden,
dat hangt af van de faculteit. Maar de

internationale studenten hebben
duidelijk aangegeven dat ze het liefst
meedoen met de gewone Intro.”
Dat betekent overigens niet dat
bijvoorbeeld de kroegentocht, een
traditie die niet in alle culturen begrepen
wordt, ook een verplicht onderdeel is
voor de masterstudenten. “De begeleiders
van de internationale groepjes krijgen
de instructie regelmatig aan te geven
dat de kroegentocht geen verplicht
onderdeel is, zodat het uiteindelijk
een bewuste keuze is van die studenten
of ze er wel of niet aan mee doen.”
De keuze om de internationale
studenten meer bij het programma te
betrekken, brengt met zich mee dat de
officiële voertaal van de Intro dit jaar

Lekker sportief

Engels is. Dat betekent niet dat er geen
Nederlands meer wordt gesproken,
of dat tijdens de Cantus Engelstalige
liederen gezongen moeten worden,
maar wel dat al het drukwerk (zoals
het programmaboekje) in het Engels is.
“Verder zal per onderdeel worden
bekeken of het zinnig is om dat in het
Engels te doen”, zegt Hoffs. “Er zijn
straks ook al diverse Engelstalige
majoren - en hoewel de meeste
studenten die deze opleidingen gaan
doen nog steeds Nederlands zijn,
moet je toch een keer de stap zetten
naar het Engels. En die stap hebben
we dus nu gemaakt.” (TJ)
Archieffoto’s | Bart van Overbeeke

Clmn

De waardering voor het Studentensportcentrum is, volgens een enquête van
begin dit jaar, de afgelopen jaren gestegen. Dat is vast terecht. Zelf heb ik tijdens
de afgelopen zeven jaar studie slechts bij vlagen het sportcentrum bezocht.
Niet omdat ik ontevreden ben over de faciliteiten of het aanbod, maar omdat ik
al sinds de middelbare school een behoorlijke afkeer heb van de meeste vormen
van sport. Aan de andere kant zie ik ook wel in dat het zonde zou zijn om nooit
van ons mooie sportcentrum gebruik te maken. Sinds kort ben ik daarom weer
aan het sporten.
Een keuze maken voor een sport om dit keer uit te proberen, viel niet mee.
Ik ben namelijk op zijn zachtst gezegd volstrekt onsportief. Ik ben geboren zonder
enige aanleg tot competitiviteit. Het maakt mij niet zoveel uit of we winnen of
verliezen, als het maar snel voorbij is. Ballen moeten er overigens maar beter
helemaal niet aan te pas komen. ‘Balgevoel’ komt er bij mij namelijk op neer dat
ik met mijn ogen dicht in elkaar duik als er een bal op me afkomt. Ook al niet zo
handig. Nergens voel ik me echter zo ongemakkelijk als in het water. Ik blijf drijven,
maar daar houdt het dan ook wel mee op.

Myrthe Buijs | o
 nlangs afgestudeerd
bij Bouwkunde

Al met al beschouw ik mezelf qua sport dus als een redelijk hopeloos geval. Alle team-, bal- en watersporten vallen eigenlijk
af. Wat overblijft, is de vage categorie sporten waartoe onder andere zumba, paaldansen (sorry, paalfitness) en yoga
behoren. Uiteindelijk heb ik maar gekozen voor spinning. Daar had ik na de eerste les al een beetje spijt van. Dat het zo
zwaar was, had ik niet voorzien. Toch probeer ik het nog even vol te houden. Wat ik het meest waardeer aan het sportcentrum?
De warme douches en een koud biertje na het sporten…

18 | Mens

19 april 2012

Joep de Boer | “ Een kernwapenvrije wereld?
Ik denk dat het mogelijk is”

Toen Joep de Boer, masterstudent
Innovation Sciences, tijdens de
collegereeks ‘Techniek, Vrede en
Veiligheid’ hoorde dat IKV Pax Christi
nog studenten zocht voor een speciaal
programma over kernontwapening,
was hij meteen enthousiast. En dat
terwijl hij zich daarvoor helemaal
niet bezighield met kernwapens en
kernenergie. Joep vond het college
zo interessant, dat hij zich vastbeet
in het onderwerp en zich aanmeldde
voor het exclusieve programma.
“Interesse”, dat was de reden voor Joep
om de collegereeks te volgen. Onder
anderen PvdA’er Frans Timmermans
sprak er over de machtsverdeling in
de wereld en verder waren er colleges
over biowapens, chemische wapens en
cyber warfare. “Peter Paul Ekker kwam
spreken namens IKV Pax Christi en hij
vertelde dat hij nog studenten zocht die
wilden meedoen aan een crash course
over nucleaire ontwapening. Dat zag ik
wel zitten”.
IKV Pax Christi (IKV staat voor Interkerkelijk Vredesberaad) is de grootste
vredesbeweging in Nederland en zet
zich in voor vrede, verzoening en
gerechtigheid in de wereld.

Zo’n dertig Nederlandse studenten
meldden zich aan voor het exclusieve
programma, terwijl er slechts plaats
was voor acht van hen. “Ik mocht op
sollicitatiegesprek komen en daarna
kreeg ik te horen dat ik mee mocht
doen”, aldus Joep. Hij is de enige
technische student die het programma
volgt. “Ik zit tussen zeven alfastudenten.
Dat is soms wel fijn, want die diplomatieke taal is voor mij lastig te volgen.
De meeste studenten doen politicologie
of iets in die richting. Omgekeerd kan
ik hén helpen met de technische kant
van nucleaire ontwapening.”
Tijdens het programma krijgen de
studenten workshops en bezoeken ze
onder andere de kerncentrale in Petten.
Vooral dat laatste vond Joep interessant:
“We hebben de hele reactor bekeken,
ik weet nu precies hoe het opwekken
van kernenergie in zijn werk gaat.
Ook werd uitgelegd hoe het maken
van kernwapens en kernenergie van
elkaar verschilt”.
De studenten zijn ook op het kennisinstituut Clingendael geweest en
spraken met een diplomaat van het
ministerie van Buitenlandse Zaken.
“Dat was een leerzame ervaring.

We hebben die man veel vragen gesteld,
maar hij wist iedere keer het antwoord
op de vraag te omzeilen. Dat was voor
mij best lastig, ik ben niet zo thuis in
het politieke wereldje.”
Joep vertrekt op 29 april samen met de
zeven andere studenten naar het NVP
PrepCom in Wenen. Dit congres wordt
georganiseerd naar aanleiding van het
non-proliferatieverdrag uit 1970, dat
inhoudt dat landen die voor 1 januari
1967 geen kernwapens in het bezit
hadden, deze in de toekomst ook niet
mogen bezitten. “In die zin zit Nederland fout. Op vliegbasis Volkel liggen
kernwapens opgeslagen die eigendom
zijn van de VS”, zegt Joep. Die wapens
lagen daar al voor het verdrag was
ondertekend, maar Nederland staat niet
op de lijst met landen waar kernwapens
liggen. “Daar wordt niets aan gedaan,
omdat er nogal wat tegengestelde
diplomatieke belangen zijn voor het
verwijderen van deze wapens”.
Joep noemt zichzelf geen actieve
tegenstander van nucleaire wapens.
“Ik ben nog niet zo lang met dit
onderwerp bezig, ik ben mezelf nog
heel erg aan het verdiepen. Ik ben zeker

geen voorstander van kernwapens,
maar ik denk niet dat ik snel mee zal
doen aan protesten.” Waar zijn interesse
voor kernwapens vandaan komt,
weet Joep eigenlijk niet goed. “In mijn
omgeving is er eigenlijk niemand mee
bezig. Het college van IKV Pax Christi
heeft me enigszins verbaasd, ik wist
niet dat er in de wereld nog zoveel
kernwapens waren. Dat interesseerde
me”.
Joep vindt het belangrijk dat ook andere
studenten weten dat er nog zoveel
kernwapens op de wereld zijn. Door mee
te doen aan de crash course, hoopt hij
de bekendheid van nucleaire wapens
aan de TU/e te vergroten. “Ik vind dat
er aan de TU/e best wat meer aandacht
aan dit onderwerp kan worden besteed,
omdat het een wereldwijd probleem is.
De meeste wapens zijn onnodig en dat
weten te weinig mensen.”
Een van de opdrachten die aan de crash
course vast zitten, is dat de studenten
aan hun eigen universiteit een activiteit
rondom het onderwerp moeten
organiseren. Joep: “Ik weet nog niet
precies wat ik ga doen, maar het is
een eerste stap om de TU/e bekend
te maken met deze problematiek”.

Joep denkt dat het zeker mogelijk is
dat we ooit in een kernwapenvrije
wereld leven. “Daar zal wel heel veel
tijd overheen gaan, omdat er heel veel
belangen spelen bij het bezitten van
kernwapens. Er zullen veel onderhandelingen nodig zijn om het verwijderen van
kernwapens mogelijk te kunnen maken.”
Volgens Joep hebben veel landen de
kernwapens niet eens liggen om
daadwerkelijk als wapen te gebruiken,
maar zijn het meer een soort symbolen
geworden. “Het lijkt erop dat kernwapens in Nederland een functie
hebben om de onderlinge relaties
tussen NAVO-landen in stand te houden.
Het zijn diplomatieke symbolen
geworden. In dat opzicht is het helemaal
niet gek om te denken dat de wereld ooit
kernwapenvrij wordt.”
De ervaringen van de groep tijdens het
congres in Wenen zijn te volgen via
nonukes.nl.

Interview | Hanneke Ramakers
Foto | Bart van Overbeeke
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Verfilming ‘The Girl With The Dragon Tattoo’
doet niet onder voor boeiend origineel
Remakes van films zijn zelden geslaagd,
hoe oud het origineel ook mag zijn.
En het kan aan alle kanten fout gaan:
het scenario, de montage, de gehele
sfeer, de keuze van acteurs voor de
hoofdrollen. Vooral aan dat laatste
onderdeel besteedde regisseur David
Fincher dan ook veel aandacht toen hij
besloot om ‘The Girl With The Dragon
Tattoo’ te maken, gebaseerd op de
Millennium-trilogie van Stieg Larsson.
Die was al eerder zeer succesvol
verfilmd, met een formidabele Naomi
Rapace als Lisbeth Salander. Zo kwamen
bij Fincher onder anderen op auditie:

Natalie Portman (te moe na drie films
op rij), Scarlett Johansson (te sexy),
Jennifer Garner (te lang) en minder
bekende actrices als de Australische
Sophie Lowe en de Britse Katie Jarvis.
Het is geen makkelijke rol, want
Salander is grillig, mager en ijzersterk
tegelijk, slachtoffer en (wrekende)
dader, zowel afhankelijk als onafhankelijk. Als filmpersonage is ze veel
interessanter dan de integere, maar
oersaaie en brave onderzoeksjournalist
Mikael Blomkvist (Daniel Craig).
Eigenlijk is ze in alles zijn tegenpool.
Daarop baseerden Fincher en scenarioschrijver Steve Zaillian zich bij het

schrijven, want de tegenpolen stoten
elkaar af en trekken elkaar tegelijk aan.
Fincher vond zijn ideale actrice in de
onbekende Rooney Mara. Hij zette haar
meteen aan het werk: op de dag dat ze
het contract tekende, had ze haar eerste
motorrijles, ze moest leren skaten,
razendsnel leren typen, ze kreeg een
tepelpiercing, leren roken met haar
hand over een sigaret (zoals je dat

stiekem doet in de metro). Ze werd
een punkster die zich tegen iedereen
afzet en haar onafhankelijkheid boven
alles zet, als uiterste vorm van
zelfbescherming voor een pijnlijk
verleden. Zo’n type dat ’s nachts om
drie uur de metro neemt en door
niemand wordt lastiggevallen.
Geen gemakkelijke rol, alleen al
omdat er een aantal gruwelijke
verkrachtingsscènes in de film zitten.
Die ook nog eens moesten worden
overgedaan omdat Fincher niet gauw
tevreden is, reden waarom hij zijn
budget nogal eens -ver- overschrijdt.

“Ik wil graag verrast worden”
Misschien gaat ze binnenkort wel op
het dak slapen van een rijksmonument
in Rotterdam. Marieke Kruithof is vast
van plan om naar het festival Motel
Mozaïque te gaan en daar is dat
mogelijk. Ze houdt haar hele leven al
van het theater en tentoonstellingen,
maar vooral van festivals. “Veel
voorstellingen bekijk ik met in mijn
achterhoofd de vraag of het ook aan
de TU/e zou passen.”
Een ideale baan heeft Marieke Kruithof.
Ze is programmamaker Cultuur bij
Studium Generale en kan beslissen
wat studenten op hun culturele menu
krijgen. “Ik moet er wel op letten dat
de SG-programmering aansluit bij hun
interesses en ik wil ze nieuwe ervaringen
meegeven. Zelf wil ik ook graag verrast
worden. Dat wordt wel steeds moeilijker,
moet ik zeggen.” Op de vraag of ze dan
wel eens totaal teleurgesteld is, denkt
Kruithof serieus lang na. “Neu, ik heb
geen voorbeeld van een nare ervaring.”
En bij Motel Mozaïque verwacht ze
die ook niet te krijgen. “Een heel leuk
festival van 19 tot en met 22 april in
Rotterdam dat door de hele stad
plaatsvindt. Ook kun je slapen op de
meest vreemde plekken. Een paar jaar
geleden was dat in het Oogziekenhuis.
Werden we eerst meegenomen door
oude gangen en kelders.” Het doet
denken aan ‘Odyssee’, het SG-project
waarbij bezoekers vorig jaar mei twee
avonden door gidsen over het TU/eterrein werden geleid om in trappenhuizen, kelders, aan de Dommel, op
daken en in een bus korte voorstellingen

te zien. “Ja, daarvoor had ik mijn
inspiratie uit Rotterdam. Het is het
allerleukste dat ik in de vier jaar dat
ik hier werk, heb gemaakt.”
Het wordt een druk weekend voor haar.
Op zaterdag 21 april is ze bij de
uitreiking van de World Press Photo
Award in het Amsterdamse Muziekgebouw aan het IJ. Ze is uitgenodigd
voor de feestelijke avond, omdat ze
de beroemde fototentoonstelling
naar de TU/e haalt.

Kruithof woont in Utrecht. Daar is het
komende maand ook tien dagen feest
tijdens Festival a/d Werf. “Iedere avond
theater en muziek, alles gratis te
bekijken. Lijkt een beetje op Oerol, op
onverwachte plekken de leukste dingen
zien.” In juni gaat ze zelf trouwens
waarschijnlijk ook weer naar Oerol op
Terschelling. Over een slaapplaats hoeft
ze zich geen zorgen te maken; de ouders
van een vriendin wonen nog op het eiland.
Waar ze zich wel zorgen over maakt, zijn
de ontwikkelingen in cultuurbeleid en

dan met name over de vermindering van
cultuursubsidies. “Cultuur wordt gezien
als luxe of franje, maar cultuur is
essentieel voor de vorming van mensen.
Ze bepaalt hoe je tegen zaken aankijkt.
Neem bijvoorbeeld de voorstelling
Pig Bank. Je wordt met dit interactieve
theater aan het denken gezet. Er zijn
zes projecten die geld nodig hebben
en het publiek moet discussiëren over
waar het zijn steun aan gaat geven. Het
is serieus en grappig tegelijk.” (NS)

Het verhaal van ‘The Girl With The
Dragon Tattoo’ zal bekend zijn van de
boeken of de films. Een rijke Zweed
vraagt Blomkvist om de verdwijning
te onderzoeken van zijn dochter.
Blomkvist krijgt te maken met neonazi’s,
corrupte advocaten, scheve familieverhoudingen en achterdocht. En met
Salander. Het origineel is al boeiend,
volgens de critici doen deze versie
en deze Salander er bepaald niet voor
onder. (GV)
Filmhuis De Zwarte Doos, dinsdag 24 en
woensdag 25 april, 20.00 uur.

Mariekes
culturele
keuzes
Motel Mozaïque
Theaterfestival in binnenstad
Rotterdam. 19-22 april. Tickets
vanaf 7,50 euro tot 65 euro
voor een passe-partout.
Zie motelmozaique.nl/festival.

Festival a/d Werf
Binnenstad Utrecht. 17-26 mei.
Muziekoptredens gratis,
voorstellingen vragen entree.
Zie festivalaandewerf.nl.

Pig Bank for
homeless dreams
Theaterdebat. 16 mei,
11.45-13.00 uur, Blauwe Zaal,
Auditorium TU/e. Zie
studiumgenerale-eindhoven.nl.

Marieke Kruithof. Foto | Bart van Overbeeke

