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Opmaak

Old soldiers
Ik schreef het vorig jaar al in het
afscheidsboekje dat we toen speciaal
hadden gemaakt voor columnist Fred
Steutel: old soldiers never die they
just fade away. Fred blijft ook na zijn
zelfgekozen vertrek de pen hanteren en
op pagina 11 van dit nummer geeft hij
kort en bondig zijn mening over de
verandering die Cursor dit jaar heeft
ondergaan. Hij mist de weekfrequentie.
Sinds september vorig jaar verschijnt
Cursor tweewekelijks en voor het actuele

nieuws moet je echt naar de site van
Cursor. Na de zomervakantie brengen
we onze nieuwe site in de lucht,
waarbij het nieuws nog overzichtelijker
wordt aangeboden en waarbij ook
de mogelijkheid komt om direct te
reageren op artikelen. Doe dat!
Fred plaatst impliciet ook vraagtekens
bij het verdwijnen van het woordje
‘onafhankelijk’, dat jarenlang onder
de bladtitel stond. Wees gerust Fred,
ook nu wordt onze onafhankelijk nog
gewaarborgd door een statuut en
worden we gesteund door een
onafhankelijke redactieraad.
Maar laat ik eerlijk zijn: ook wij zijn
benieuwd hoe de veranderingen van
deze jaargang gevallen zijn bij de
TU/e-gemeenschap. Weten jullie ons
wel te vinden op internet, waarderen
jullie de nieuwe bladformule voor
de papieren Cursor, en welke zaken
missen jullie op dit moment op de
site en in de krant? We gaan dit snel
onderzoeken, maar wie er nu net als
Fred al iets over kwijt wil, mag ons
dat per direct laten weten, mail naar
cursor@tue.nl.

Natasha Franc
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Het zout in de pap
Te veel zout is ongezond voor een mens,
dat is algemeen bekend. Maar zout kan
ook op dode materie een vernietigende
uitwerking hebben. Dat uitzettende
zoutkristallen onherstelbare schade
toebrengen aan waardevolle monumenten
en kunstwerken is zonde, maar het idee
dat ook essentiële betonnen constructies
als bruggen en waterkeringen langzaam
maar zeker verpulveren onder de
werking van minuscule kristallen is
niets minder dan beangstigend.
Wel zo’n fijne gedachte dat TU/e’ers

proberen uit te vinden hoe deze
zoutschade valt te voorkomen.
Zie pagina 6-7.
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Flashback
IJsverkoop 1989 versus 2012
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Batavierenlopers wellicht besmet met legionella
11 mei 2012 - Het sportcentrum van
de Universiteit Twente is 10 mei per
direct gesloten nadat er een legionella
besmetting is geconstateerd.
Het sluiten van het sportcomplex is uit
voorzorg. Deelnemers aan de

Batavierenrace van twee weken
geleden zouden mogelijk ook
besmet geraakt kunnen zijn.
Er wordt onderzoek gedaan naar
de oorzaak van besmetting.

DFEZ en AMVS krijgen nieuwe hoofden
10 mei 2012 - Ruud van de Donk, nu
nog werkzaam als directeur bedrijfsvoering bij Wiskunde & Informatica,
volgt per 1 augustus Paul Berg op als
directeur van de Dienst Financiën en
Economische Zaken (DFEZ). Bij het
bureau Arbo, Milieu, Veiligheid en

9 mei 2012 - De afdeling nanolayer
Surface & Interface physics (nSI) van
het FOM-instituut DIFFER in Nieuwegein
verhuist naar de Universiteit Twente en
komt dus niet met de rest van DIFFER
naar Eindhoven. De groep van hoog

Janssen/Pers, Gennep

Advertenties

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?

Stralingsbescherming (AMVS) start
per 1 juni Tiny Verbruggen als hoofd.
Verbruggen komt van Technische
Natuurkunde, waar hij in februari
terugtrad als directeur bedrijfsvoering
na gezondheidsproblemen.

Transfer groep FOM-instituut DIFFER naar Twente

Druk

Bureau Van Vliet BV
tel. 023 - 5714745

Rewwwind
www.tue.nl/cursor

Er zijn maar weinig dingen zeker in het
leven, buiten dat we allemaal doodgaan.
Maar wacht, er is nog zekerheidje: de
komst van de ijsverkoper naar onze
campus zodra in mei het zonnetje aan
kracht wint. Elk jaar weten rond deze
tijd de aanbieders van deze verkoelende
lekkernij de TU/e weer te vinden als
potentiële afzetmarkt.
Op 17 mei 1989, dus op de kop af bijna
23 jaar geleden, stond op de hoek van
het Hoofdgebouw dit ijscowagentje,
waar zo te zien veel animo voor was.
Maandag 14 mei stond dit ijscokarretje
van de firma Zinin op het grasveld voor
Vertigo. Parttime verkoopster Floor, die
net de opleiding Sociaal Pedagogisch
Werk aan het ROC succesvol heeft
afgesloten, heeft drie smaken in de
aanbieding voor één euro per bolletje:
chocolade, aardbeien en vanille. Ook
nu draait de verkoop goed. “In deze
papieren zak zaten al mijn hoorntjes
voor vandaag en die is al een heel eind
leeg”, zegt Floor. Floor blijft niet steken
in de ijsverkoop, maar stroomt volgend
jaar door naar het hbo. (HK)

leraar Fred Bijkerk wordt onderdeel
van MESA+, het instituut voor nanotechnologie van de UT.
Met de overgang is tot 2020 bijna
twintig miljoen euro gemoeid.

Campuskaart voor studenten bijna klaar
9 mei 2012 - Sporten, boeken lenen in
de bibliotheek , printen, kopiëren of een
locker gebruiken: studenten kunnen
het vanaf volgend studiejaar met hun

nieuwe collegekaart, de TU/ecampuskaart. Ook medewerkers
krijgen zo’n kaart, zij het iets later.
Zie www.tue.nl/campuskaart

Thêta benoemt Harry Roumen tot erelid
9 mei 2012 - Scheidend universiteits
vooral ook vanwege zijn
secretaris ir. Harry Roumen is
persoonlijkheid”.
dinsdag 8 mei
benoemd tot erelid
van Thêta. Volgens
Thêta-voorzitter
Robin Lips is er
altijd een goede
band geweest tussen
de studentenroeivereniging en het
College van Bestuur
“en met Harry in het
bijzonder - vanwege
Foto | Bart van Overbeeke
zijn functie, maar

TU/e reikt 100ste certificaat Basiskwalificatie Onderwijs uit
7 mei 2012 - Zo’n kwart eeuw onderwijservaring heeft hij. En hoewel hij
er -vooral tijdtechnisch- tegenop zag
om aan het traject Basiskwalificatie
Onderwijs (BKO) te beginnen: “Het was
goed om even afstand te nemen en op
mijn werk te reflecteren”, aldus

dr.ir. René van de Molengraft.
De universitair hoofddocent aan de
faculteit Werktuigbouwkunde kreeg
maandag 7 mei het honderdste
BKO-certificaat van de TU/e uitgereikt.

Stefano Marzano Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
4 mei 2012 - Stefano Marzano,
medeoprichter en voorzitter van de
Raad van Advies van de faculteit
Industrial Design, is vrijdag 27 april
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Marzano (61)

heeft met zijn innovatieve visie op
design een indrukwekkende bijdrage
geleverd aan de transformatie van
Philips gedurende de afgelopen
twintig jaar. Eind vorig jaar ging hij
daar met pensioen.
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Vox Academici
Dr.ir. Joep Frens, UD Designing Quality in Interaction, faculteit ID

Leidt 3D-geprinte massaproductie
tot de derde industriële revolutie?
Een gepersonaliseerde armband, een
stoel uit één stuk, een lichaamsdeel?
Het kan allemaal uit de 3D-printer
rollen. Er zijn zelfs al 3D-printers die
gedeeltelijk hun eigen onderdelen
printen. Het is wel duidelijk dat
3D-printing booming business is.
Onderzoeksinstituut TNO kwam
afgelopen week met de volgende stap:
Print Valley, een lopende band vol
3D-printers. Er wordt al gesproken over
het begin van de derde industriële
revolutie. Maar leidt deze vorm van
massale productie van maatwerk
inderdaad tot zoveel vernieuwing
en leven we straks in “één groot
printfestijn”?
“Een nieuwe industriële revolutie? Het
zou kunnen. Het zijn zeker interessante
ontwikkelingen, maar ik ben geen
futuroloog. Het kan nog alle kanten
op gaan, daar wil ik geen keiharde
uitspraken over doen. Ik laat het liever
gewoon gebeuren”, speculeert Joep
Frens, universitair docent Designing
Quality in Interaction aan de faculteit
Industrial Design. “Vanuit het perspectief van massafabricage is 3D-printing

op dit moment nog niet helemaal
volwassen. Om een parallel met de
gewone printer te trekken: in de tijd van
de matrixprinter kon je zelf eenvoudige
documentjes printen, maar voor een
mooie poster ging je toch naar de
drukker. De ontwikkelingen gaan wel
ontzettend snel. Aan de ene kant zie
je een toename in het gebruik van de
Do-It-Yourself-printers, anderzijds de
vernieuwingen aan de kant van de
professionele printers, zoals Print
Valley van TNO. Als je nu al ziet wat een
mogelijkheden er zijn na slechts een
paar jaar experimenteren… Je kunt al
prints maken van rvs, goud, glas,
steenpoeder. En wanneer 3D-printing
met gecombineerde materialen mogelijk
gaat worden, kunnen we misschien ook
elektronica gaan printen - the sky is the
limit.”
“Natuurlijk gaat de toename van
3D-printing impact hebben. Alleen al
op bijvoorbeeld het productieproces.
Nu laten we veel producten in elkaar
zetten in lagelonenlanden. Maar als die
assembly wegvalt, kan de productie
weer terug naar de westerse landen.
En dan? De economie van China die

gaat stilvallen? Ik weet het niet, maar
ik zou er niet aan moeten denken.”
“Als je naar 3D-printing kijkt vanuit
technologisch perspectief zeg ik
meteen: geweldig! Maar een techniek
wordt gecontextualiseerd door de
maatschappij waarin hij bestaat;
omgeven door allerlei sociale en
politieke issues. Dat maakt het lastig
om er een waardeoordeel over te geven.
Heel sec is het grote voordeel van
3D-printing dat je producten ‘on
demand’ kunt produceren en bovendien
kunt personaliseren, dat vind ik zelf een
spannende ontwikkeling. Het is prachtig
dat mensen eenvoudig een product
kunnen maken dat helemaal aansluit
bij hun wensen. Ik hoop dat ze zo een
betere band met het product krijgen
en we de wegwerpmaatschappij achter
ons kunnen laten.”
“Maar tegelijkertijd is thuis een printertje
hebben staan ook meteen de grootste
bedreiging: Leuk, iedereen een eigen
paashaasje voor de paasbrunch, hup
met de kerst iedereen een boompje bij
het bord omdat het zo leuk staat. Dan
produceren we ineens wel heel veel met
z’n allen. En te bedenken dat aardolie-

Dr.ir. Joep Frens. Foto | Bart van Overbeeke

derivaten momenteel de belangrijkste
grondstoffen voor 3D-prints zijn…”
“Er zijn mensen die zeggen dat met de
komst van de 3D-printer ook de rol van
de ontwerper steeds kleiner wordt.
Ik zie het als een nieuwe kans.
Want onze expertise -de vaardigheid,
ervaring, gevoeligheid- blijft altijd
nodig. Daarnaast denk ik dat een
product nog steeds extra waarde blijft
behouden wanneer iemand tijd in het
ontwerp of de productie stopt. Mensen
willen niet alleen maar massaproductie.”
“De design practice gaat veranderen,
dat is zeker, maar ik kan nog niet
inschatten hoe. Ik sta er met een open
houding tegenover. Ik ben nieuwsgierig
hoe de ontwikkelingen gaan lopen en
wil in mijn onderzoek meedenken hoe
dat de ontwerppraktijk gaat veranderen.

Wat als de 3D-printer een ‘fysiek’com
municatiekanaal zou kunnen worden,
zodat een ontwerper instantaan kan
communiceren met een collega-ontwerper
op een ander continent, net zoals Skype
dat doet met beeld?
En wat is de vormentaal die deze nieuwe
techniek zal brengen? Hoe gaat het
de manier veranderen hoe we met de
wereld interacteren? Met 3D-printing
heb je namelijk een nieuw instrument
in handen en kun je zelf iets toevoegen
of veranderen aan een functionaliteit,
creëer je een nieuwe manier van
interacteren. Ik zie 3D-printing daarom
niet als een bedreiging, maar juist als
een fascinerende nieuwe technologische
tool die mijn mogelijkheden als
ontwerper vergroot.”(NT)

Lijdzaam wachten op een pijl
28 foam dieren stonden in
het weekend van 12 en 13 mei
klaar voor een schot van
circa

180 schutters bij de

3D Challenge, georganiseerd
door ESHV Da Vinci.

O levende beesten zijn
geraakt, maar dat was ook
niet de bedoeling.

2 Da Vinci leden haalden een
nat pak in de Dommel bij de
kanotochten om pijlen op te
vissen.

10 pijlen zijn niet

teruggevonden.
De schutters doen zo’n

6 uur

over het lopen, schieten en
pauze houden per dag.
Er werd gekampeerd in
tenten en

6 caravans/

campers. (NS)
Foto | Rien Meulman
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Slim, sociaal
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.

Lars Beke (links) en Wouter van Loon
(beiden 21 en derdejaars) volgen het
tweejarige Honors Horizon Program van
de TU/e. Dit verbredende programma,
opgebouwd uit vakken, lezingen,
discussies, excursies en interdisciplinair
onderzoek, biedt ze de mogelijkheid
om over de grenzen van hun eigen
opleiding heen te kijken. Ze hebben
net de Energy Class achter de rug, een
van de laatste in een serie thematische
collegereeksen, met bijdragen van
gastdocenten als Rick Harwig, leider
van de Strategic Area Energy.

De studenten hebben elkaar leren
kennen in september 2010, toen het
programma voor hen van start ging
-“tijdens het introweekend stonden we
al samen lallend aan de bar”- en deden
met een derde honorsstudent samen
het onderzoeksproject dat bij het
programma hoort. Inmiddels zijn ze met
elkaar bevriend geraakt, net als met
veel van de overige 23 studenten van
hun lichting. Niet vreemd: voorafgaand
aan de ‘classes’ eten ze minstens eens
per week met elkaar in het Multimedia
paviljoen, waar ze ook over een eigen
ruimte beschikken die ze 24/7 kunnen
benutten.
Ze typeren elkaar als de typische
Horizonstudenten: slim, ambitieus en
breed geïnteresseerd. Lars: “Wouter is
extreem slim, hij staat gemiddeld zelfs
cum laude. Maar in tegenstelling tot wat
je misschien zou verwachten, is hij ook
nog eens ontzettend gezellig. En Wouter
kijkt over zijn eigen grenzen heen: hij
probeert zijn technische kennis samen
te brengen met de businesskant.” Het
onderwerp van de loftuitingen beaamt
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en ambitieus
dat: “Ik heb als minor dan ook een half
jaartje ondernemerschap gedaan in
Amsterdam.” En riposteert vervolgens
met een knipoog: “Lars is vast heel blij
dat hij hier zit, want hij wil altijd voorop
staan. Maar hij kan dingen heel mooi
onder woorden brengen en is eigenlijk
de enige van de vijfentwintig techniekstudenten die het leuk vindt om techniek
met de alfakant te combineren.
Door Lars komen we er achter dat
het psychologische aspect toch wel
belangrijk is.”

De honorsstudenten eten
wekelijks samen
in ‘hun’ Multimediapaviljoen
Om te illustreren hoe de heren met
elkaar omgaan: Lars studeert Technische
Innovatiewetenschappen, speelt hockey,
is actief voor Groep-één, draagt een
gestreept overhemd en vaak ook
bretels. Reden voor Wouter (Werktuigbouwer, aanhanger van de uit de
‘rode’ PF voortgekomen Eindhovense
Studenten Raad, fan van de uitspraak
‘niet lullen maar lassen’) om voor de
fotoshoot een broek met bretels aan
te trekken. “En juist vandaag draagt
Lars geen bretels”, verzucht hij
quasi-teleurgesteld.
De plaagstootjes zijn tekenend voor
de sfeer binnen de hechte club die
de honorsstudenten inmiddels zijn
geworden. In een vroeg stadium trokken
ze twee weken met elkaar op tijdens
een studiereis door Duitsland,
Zwitserland en Oostenrijk, een goede
gelegenheid om elkaar echt te leren
kennen.

Wouter: “Ik had verwacht een hoop
nerds aan te treffen, maar dat bleek
helemaal niet het geval. Iedereen is
heel breed georiënteerd en vindt het
netwerkaspect ook heel belangrijk.”
Lars: “Wellicht trekt het Horizonprogramma ook een ander soort student
dan het verdiepende honorsprogramma.”
Wouter vindt het programma niet
overdreven moeilijk: “Je krijgt ook
nergens cijfers voor. Het is vooral zwaar
doordat je er zoveel tijd in moet steken,
zeker tien uur per week. Maar het levert
wel veel contacten en ingangetjes op.
Na dit collegejaar ga ik voor vier
maanden op stage naar China. Bij VDL.
We zijn met de groep naar een lezing
van de directeur van dat bedrijf,
Wim van der Leegte, geweest en ik
mocht die dag met hem meelopen.

Van hem is ook de uitspraak ‘niet lullen
maar lassen’. Dat sprak mij wel aan,
eerlijk gezegd.”

“Juist vandaag
draagt Lars
geen bretels”
Ze hebben zich opgegeven voor het
honorsprogramma met hun CV in het
achterhoofd, zo geven ze allebei eerlijk
toe. Maar gaandeweg blijken ze ook
ontzettend veel lol te hebben in het
sociale aspect van het programma.
Wouter: “De TU/e is volgens mij ook de
enige universiteit waar ze het zo hebben
aangepakt. We hebben wel contact
gezocht met honorsstudenten van

andere universiteiten, maar daar volg je
in het algemeen gewoon in je eentje een
paar extra vakken en dat is het dan.”
Onderdeel van het Horizon-programma
is een onderzoeksproject dat een jaar
lang loopt en dat de studenten
afgelopen week hebben moeten
presenteren. Wouter: “We hebben een
systeem ontworpen waarmee je het
hartje van een pasgeboren baby kunt
beluisteren zonder dat het kind daar
last van heeft. Dat hebben we voor
elkaar gekregen door microfoontjes in
te bouwen in een matrasje en een
knuffel.” Lars: “Je begeeft je buiten je
eigen vakgebied. Dat levert niet altijd
topresultaten op, maar de kern van het
programma is vooral ook integratie
binnen de TU/e. Dit onderzoek hebben
we uitgevoerd bij Industrial Design. We
hadden vooraf eigenlijk geen idee wat
ze daar nu eigenlijk deden, maar daar
kijken we nu met heel andere ogen naar.”
Het sociale aspect is, zoals gezegd,
belangrijk voor de deelnemers. Ze
roemen de jaarlijkse kerstbijeenkomst,
er zijn plannen voor een onafhankelijk
dispuut voor honorsstudenten en
tijdens het interview wordt de
oprichting van een speciale alumni
vereniging geopperd. De studenten
worden ook in de watten gelegd: de
maaltijden voorafgaande aan de classes
zijn voor rekening van de universiteit,
net als de regelmatige borrels. En als
beloning krijgen de studenten na het
doorlopen van het volledige programma
een aanbevelingsbrief van de rector
bij hun bul. Lars: “Dat is voor mij wel
belangrijk. Ik wil graag een master doen
aan een topuniversiteit in Amerika en
dan kan zo’n brief heel belangrijk zijn.”
Desgevraagd weet Wouter één klein
minpuntje van het programma te
noemen: “Het is zo’n rotwoord, honors,
ik moet het altijd een paar keer zeggen
en dan nog uitleggen waar het voor
staat. Maar dat komt ook doordat het
nog niet bekend genoeg is; dat kan
nog wel beter.”
Interview | Tom Jeltes
Foto | Bart van Overbeeke
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Kashif Kamran en Leo Pel bij een NMR-meetinstallatie. Foto | Bart van Overbeeke
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Het zout uit de (beton)pap
Om zoutschade te voorkomen, kun je zout met elektrische velden
onttrekken aan bouwwerken en kunstobjecten. Dat klinkt prachtig,
maar werkt het echt beter dan traditionele methoden? Dat is een
vraag waarop de natuurkundigen van de capaciteitsgroep Transport
in Permeabele Media (TPM) een antwoord zoeken. Over het gevaar
van zout in monumenten en betonnen constructies.
Zout in je eten is lekker, maar zout in
een pleisterwand met een fresco van
Leonardo da Vinci is andere koek.
De aanwezigheid van natriumchloride
(keukenzout) of natriumsulfaat in oude
gebouwen en beeldhouwwerken is een
tikkende tijdbom; na verloop van tijd
gaat het uitzetten door kristallisatie en
drukt het het omliggende materiaal weg
- in het ergste geval slechts een hoopje
gruis overlatend.
Hoe snel dat proces zijn vernietigende
werk kan doen, illustreert dr.ir. Leo Pel
van de TPM-groep aan de hand van
een filmpje waarin een stuk zandsteen
rechtop in een bakje met natriumsulfaat
wordt gezet. In anderhalve minuut film
is te zien hoe de zandsteen over een
periode van een maand volledig
afbrokkelt tot er hoegenaamd niets van
overblijft. Een extreem scenario -de
meeste gebouwen staan niet in een bad
van natriumsulfaat- maar het maakt het
proces dat zich normaal over decennia
tot eeuwen afspeelt bijna tastbaar.
“Je kunt je voorstellen dat het behoud
van ons cultureel erfgoed gebaat is bij
een manier om zout uit bijvoorbeeld
baksteen te verwijderen”, zegt Pel.
“Traditioneel wordt dat gedaan via
zogeheten ‘poulticing’, het aanbrengen
van kompressen van een soort
papier-maché die door diffusie een deel
van het zout uit het gesteente opnemen.
Als je die kompressen regelmatig
ververst, kun je uiteindelijk het meeste
zout uit de toplaag verwijderen. Maar
dat is wel een zeer arbeidsintensief en
dus duur procedé.” En poulticing heeft
nog meer nadelen: je bereikt alleen de
buitenste laag van zo’n twee centimeter
en de effectiviteit is sterk afhankelijk
van de grootte van de poriën in zowel
de steen als het kompres.
Er zijn behalve diffusie echter nog meer
manieren om zout aan een poreus
medium te onttrekken. In principe
kunnen de positief en negatief geladen
ionen met een elektrisch veld letterlijk
uit het materiaal getrokken worden.

“Dat is al heel lang bekend”, vertelt Pel.
“Het oudste artikel waarin dat wordt
beschreven heb ik ooit in archieven in
Leipzig weten te vinden.” Het dateert
uit 1809, minder dan een decennium
na de ontdekking van de batterij door
Alessandro Volta. Deze zogeheten
elektrokinetische extractie wordt
regelmatig gebruikt voor bodemzuivering,
en met name Deense collega’s van Pel
zijn er heilig van overtuigd dat deze
elektrische methode ook heel geschikt
is om bouwwerken te ontzouten.

TPM kan als enige
in de wereld
chloride-ionen
volgen met
NMR-techieken
De groep van Pel is al langere tijd
betrokken bij de bescherming van
cultureel erfgoed in de vorm van oude
gebouwen, beeldhouwwerken en
dergelijke. In de B-vleugel van N-laag
beschikt Transport in Permeabele Media
over een uniek laboratorium met een
groot aantal NMR-meetapparaten.
Hiermee kunnen ze tot in detail zien
hoe water en opgeloste zouten zich door
bijvoorbeeld een baksteen bewegen
onder invloed van ontzoutingspogingen.
Waar met normale NMR (Nuclear
Magnetic Resonance) alleen waterstofkernen in beeld worden gebracht,
hebben de Eindhovenaren het voor
elkaar gekregen om ook lithium-,
natrium- en chloride-ionen zichtbaar te
maken - in het geval van chloride zelfs
als enige groep in de wereld, zegt Pel.
Het geeft ze de mogelijkheid om de
claims van aanhangers van de elektro
kinetische methode te onderzoeken.
“Bij het meeste onderzoek laten ze
de ontzoutingsmethode relatief lang
inwerken en kijken ze achteraf wat het

resultaat is. Dan blijkt dat het centrale
deel van de bakstenen die zijn behandeld
met elektrische velden nog veel zout
bevat. Maar dan weet je nog niet
waardoor dat komt. Met onze apparatuur
kunnen we het proces daarentegen tot in
detail volgen. Dan blijkt dat dit probleem
niet te wijten is aan inhomogeniteiten
in de steen, zoals men wel beweert.
Dat verwachtte ik overigens al niet,
want Nederlandse baksteen is van
superieure kwaliteit en is hartstikke
homogeen. Wij kunnen zien dat bij de
elektrodes water wordt gesplitst in het
basische hydroxide en zure waterstof
ionen. Die komen in het midden van
de steen bij elkaar en verstoren daar
de werking van het elektrische veld.
Bovendien tasten deze base en zuur
kleurstoffen ernstig aan. Het is dus
zeker niet in alle gevallen raadzaam
om elektrokinetische extractie toe
te passen. Bij die prachtige blauwe
tegeltjes die je overal in Lissabon ziet,
bijvoorbeeld, zou ik het zeker niet doen.”
Bovenstaande conclusies komen voort
uit het werk van de Pakistaanse
promovendus Kashif Kamran, die op
15 mei zijn proefschrift verdedigde.
Vorig jaar promoveerde onderzoekster
Victoria Voronina al op een vergelijkbare
studie van de effecten van kompressen.
“Er loopt hier ook nog onderzoek naar
hoe zoutschade nu precies ontstaat als
gevolg van kristallisatie. We hebben
daarvoor iemand die promoveert op
natriumchloride en iemand die
promoveert op natriumsulfaat.”
Het bovengenoemde fundamentele
onderzoek wordt gecombineerd met
nauwe contacten met onder meer het
beroemde Getty Museum in Los Angeles
en een aantal conservatoren, waarvan er
een, Alison Sawdy, zelfs meeschrijft aan
artikelen. “Toch begrijpen veel conservatoren maar weinig van de technieken
die ze gebruiken, zo bleek toen ik les
gaf aan Amerikaanse conservatoren.
Het is voor hen natuurlijk ook maar één
van de aspecten die ze moeten
beheersen.”
Hoewel Pels hart duidelijk bij het
cultureel erfgoed ligt, constateert hij
een geleidelijke verschuiving naar het
ruwere werk: ook beton heeft namelijk
te lijden onder zoutschade. Onlangs nog
is hij als expert geraadpleegd over de
Nijkerkerbrug “die op instorten zou

staan” en inmiddels gestut wordt.
En ook de Afsluitdijk lijdt onder het
zoute water dat in de betonnen
fundering binnensijpelt. Als chloride
de wapening bereikt, is dat volgens
Pel het einde van de constructie.
Dat kun je voorkomen door er een
elektrische spanning aan te leggen.

De Nijkerkerbrug
wordt inmiddels
gestut vanwege
zoutschade
“Nu we in staat zijn om chloride-ionen te
volgen, zijn wij de aangewezen groep

om hieraan onderzoek te doen.”
Het gevaar komt bij beton voort uit een
zogeheten alkali-silicareactie als gevolg
van het zeewater, waardoor het beton
gaat uitzetten. Schade aan beton kan
worden voorkomen door het lithium te
laten opnemen, zegt Pel. “Via diffusie
gaat dat in nog geen honderd jaar, maar
elektrokinetiek komt hier wel om de
hoek kijken als de oplossing. Je kunt
de elektrische velden namelijk ook
gebruiken om zout juist in materialen
te laten doordringen. Beton is minder
kwetsbaar voor zuren en basen, dat
is een voordeel. Maar we willen wel
graag eerst het tijdsverloop van dit
proces zien voordat we deze methode
aanbevelen.” (TJ)

De oude Kerk in Delft heeft ook te lijden onder zoutschade. Foto | Bart van Overbeeke
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“Informatica is de wetenschappelijke
taal van de 21ste eeuw”
Professor David Harel uit Israël ontving eind april een eredoctoraat tijdens
de Dies Natalis van de TU/e. De wetenschapper, verbonden aan het Weizman
Institute of Science in Rehovot, is een grootheid op het gebied van informatica.
Hij wordt gezien als een pionier in computerwetenschap. Wereldwijd gebruiken
software- en systeemontwikkelaars zijn visuele modelleringstechniek,
de zogeheten Statecharts.
Charismatisch, met gevoel voor humor.
Bij aanvang van het interview breekt
David Harel het ijs met een grapje.
Over de man die een krantje koopt bij
de kiosk. “Vijf euro”, zegt de verkoper.
“Maar hier staat 1,75 euro”, sputtert de
man, wijzend de krant. “Je moet niet
alles geloven wat er in de krant staat”,
is het droge antwoord. Harel wil maar
zeggen. Hij heeft vaker interviews
gegeven, maar niet altijd de indruk
dat zijn woorden correct worden
weergegeven.
Geef hem eens ongelijk. Op zijn vakterrein
is hij een absolute wereldtopper. Als
wetenschapper rent hij vaak ver voor de
troepen uit en is daarom soms moeilijk
te volgen. Toch neemt Harel de tijd voor
zijn gezelschap. Trekt in het stoffige
lokaal van de faculteit Wiskunde &
Informatica een krakende oude
rotanstoel uit de hoek. Met een zucht
laat hij zich zakken in de kussens.
“Mijn rug speelt op”, excuseert hij zich.

Hoe moeten we uw werk inschatten?
“Ik beperk me niet tot één vakgebied
waarin ik excellent werk probeer te
leveren. Mijn aandacht gaat uit naar
verschillende thema’s. Misschien te
divers, maar een beperking zou me
frustreren. Het is een kwestie van
karakter. Ik hou me bezig met biologisch
modelleren, software engineering,
fundamentele theorie, computer
diagrammen en computertalen.
Dat was eigenlijk ook wat Turing deed.
Ik bouw verder op zijn werk. De band
tussen hem en mij bestaat uit thema’s
zoals kunstmatige intelligentie,
fundamentele informatica en biologie.”

U hebt een lange lijst met prijzen en
meerdere eredoctoraten. Hoe bijzonder
is het eredoctoraat van de TU/e?
“De TU/e heeft een prachtige historie op
het gebied van informatica. Het maakt me
bijzonder trots dat ik een eredoctoraat
ontvang van de universiteit waar Edsger
Dijkstra vele jaren heeft gewerkt. Hij was
een bijzonder kleurrijk figuur en een
echte pionier. Na Alan Turing zijn er in
de jaren vijftig en zestig maar twee of
drie wetenschappers op het gebied
van informatica geweest die verbazing
wekkend fundamenteel werk hebben
geleverd. Dijkstra was een van hen.
Turing op zijn beurt is met afstand de
belangrijkste en meest diepgaande

Computerwetenschap ontwikkelt zich
voortdurend. Hoe lang blijft Statecharts
overeind?
“Zo lang er systemen zijn die moeten
worden geprogrammeerd om dingen
te doen, is er een taal voor nodig.
Statecharts is zo’n taal. Maar waarom
zou ik nog langer opdrachten voor het
beeldscherm intikken? Waarom zou
ik niet in staat zijn om mijn computer
dingen te laten doen, zoals ik het mijn
kinderen, mijn studenten of mijn
makelaar vraag? Ik zou instructies aan
de computer willen geven zoals je dat
bij een kind doet. ‘Ga de vaat doen.’
Of: ‘Maakt niet uit wat je doet, als je
maar om half tien vanavond klaar bent

Sluitstuk

Tom Elsten. Fotomontage | Rien Meulman

wetenschapper op het gebied van
informatica. Het zal even duren,
misschien een jaar of vijftig, maar dan
zal hij op hetzelfde platform staan als
Einstein, Darwin en Galileo als een van
de grootste denkers en wetenschappers
uit de historie.”

In de rubriek Sluitstuk
vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

met je huiswerk.’ En net zoals je bij
kinderen rekening houdt met hun
capaciteiten, zo zou je aan een computer
instructies op maat moeten kunnen
geven. Het is een nieuwe benadering
om complexe reactieve systemen te
programmeren. Niet met de bedoeling
om Statecharts opzij te schuiven, maar
om het op een meer natuurlijke manier
te doen. Dat is het soort programmeren
dat ik wil bereiken.”

“Ik sta pas echt
versteld van een
paar robotarmen
die theedoeken
vouwen”
Zal kunstmatige intelligentie van
computers ook iets natuurlijks gaan
krijgen?
“Een computer is al veertig jaar op
bepaalde gebieden beter dan de mens.
Dat zeg ik zonder enig cynisme. Maar
ik sta pas echt versteld van een paar
robotarmen die theedoeken vouwen.
Ik vouw thuis met plezier de was. De
hemden en shirts vind ik gecompliceerd,
terwijl theedoeken het eenvoudigste zijn.
Toch is het heel moeilijk om daarvoor
een computer te programmeren. Dat
het nu mogelijk wordt, zie ik als een
belangrijke stap vooruit. Onze intelligentie
ligt niet zozeer in algemene kennis of
een potje schaak, maar juist in de
alledaagse dingen. De kamer opruimen,
was vouwen, je kinderen herkennen op
een foto. Pas als een computer en robot

David Harel. Foto | Bart van Overbeeke

dingen doen die wij met gemak
uitvoeren, raak ik opgewonden. Ik heb
collega’s die al jaren hieraan werken
en heel beperkt progressie boeken.
Kunstmatige intelligentie is nog ver weg.
Hoewel, als we tien jaar eerder met
elkaar hadden gesproken, hadden we
een zoekmachine van Google ook niet
kunnen voorspellen.”

“Informatica zal de onderliggende taal
en het gereedschap worden van de
wetenschap in de 21ste eeuw die wordt
gedomineerd door medische en
biologische thema’s. Zoals de klassieke
wiskunde eenzelfde rol speelde voor de
wetenschap in de twintigste eeuw die
in het teken stond van natuurkunde en
engineering.”

Wat is de toekomst van informatica als
wetenschap?

Interview | Frits van Otterdijk

Overgewicht te lijf met op maat gesneden tips
Je hebt op woensdag een barbecue
waarbij je lekker veel worst wilt eten,
maar eigenlijk moest je ook een beetje
afvallen. Wat doe je de overige dagen
om dit doel te bereiken? Draai aan de
knoppen van het online programma van
Tom Elsten, en je krijgt praktische tips
op maat.
De tips zijn afkomstig van het Voedingscentrum en NIVEL (Nederlands Instituut
onderzoek van de gezondheidszorg).
“Sommige vond ik best verrassend”,
zegt Elsten, student Human Technology
Interaction. “Zoals je tandenpoetsen na
elke maaltijd, zodat je minder geneigd
bent weer te eten. Of huishoudelijke
taken uitvoeren op één been, zodat je
meer calorieën verbrandt.”
Zelf is Elsten nogal een gezond mens;
op zijn website is te zien hoe hij
wielrennend een heuvel beklimt. Zijn
interesse in sport en gezondheid wilde

hij graag combineren met techniek.
Uiteindelijk kwam hij uit op een manier
om iets te doen tegen obesitas. “Je hoeft
maar een krant open te slaan en je ziet dat
overgewicht in Nederland een relevant
probleem is. Informatie over gezond
lezen is rijkelijk beschikbaar, maar het
is voor veel mensen moeilijk om relevante
informatie te vinden die precies op hen
van toepassing is.”
Zijn online programma bevat een
database van honderdvijftig tips die
dat wél zijn. Gebruikers kunnen zelf
instellen of ze op een bepaalde dag in
de week meer calorieën willen verbranden
door beweging, en of ze erbij willen
zweten of juist niet. Ze kunnen zich ook
juist richten op het eten, en keuzes
maken wat betreft de tijd en het geld
dat een tip mag kosten. Bovendien
wordt de sociale context meegewogen.
“Misschien wil je niet dat je collega’s
weten dat je gezonder wilt leven”, legt

Elsten uit. “Dan is het vervangen van
de bureaustoel door een balstoel niet
zo’n goed idee.”
Elsten vermoedt dat mensen zich eerder
houden aan gezondheidsadviezen
wanneer deze beter op hun persoonlijke
situatie zijn afgestemd. Om te toetsen
of dit inderdaad het geval is, wil hij
het programma in juni laten testen
door zo’n 200 gebruikers. Deze moeten
aan het begin van elke week de tips
kiezen voor alle dagen, en na afloop
moeten ze aangeven of ze de tips
hebben toegepast. Vooraf vullen ze een
vragenlijst in over hun eet- en beweegpatroon, en aan het eind van de maand
vindt de evaluatie plaats.
“Ik zoek nog een aantal deelnemers”,
zegt de student. “Mag ik een oproep
plaatsen in de rubriek?” Aanmelden:
www.tinyurl.com/ikwordgezond.
(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?

Suzanne Lommers (IE&IS) | Radio als sociaal medium in Europa
1 | cover

3 | onmisbaar

In 1936 reisden Europese radio-omroepexperts van de International Broadcasting Union (IBU) af om hun collega’s van de National Broadcasting Company
(NBC) te ontmoeten. De Europese experts bezochten het Amerikaanse radiostation, wisselden kennis uit, en participeerden in een live-uitzending van
NBC. Die gezamenlijke Amerikaans-Europese uitzending is te zien op de
coverfoto van mijn boek.

De European Broadcasting Union (EBU) was voor mij onmisbaar. De EBU is
vooral bekend als coördinator van het Eurovisie songfestival, maar is ook de
eerste verantwoordelijke voor Eurovision: het Europese televisie- en radionetwerk. De EBU heeft mij, als private organisatie, toegang verschaft tot haar
archieven en mij op alle mogelijke manieren gefaciliteerd. Iedere werknemer
stond open voor interviews, van Eurovision-ingenieurs tot de directeur van
het Radio Department. De EBU is daarmee van onschatbare waarde geweest
voor mijn onderzoek.

2 | feestjes
Ik laat mensen vaak de ‘één-minuut-versie’ horen in één zin: “Mijn onderzoek gaat over hoe mensen die direct na de Eerste Wereldoorlog in Europa
transnationale radio-infrastructuren en radioprogramma’s creëerden, keuzes
maakten om te bouwen aan een Europees gevoel van eenheid.”

4 | samenleving
Radio mag ouderwets lijken tegenwoordig, maar de eerste radio-infrastructuren en programma’s waren de sociale media van die tijd. De mensen die
deze infrastructuren en transnationale programma’s creëerden, hebben de
fundamenten gelegd voor hoe wij vandaag de dag Europese eenwording en
wereldwijde verbindingen ervaren. Omdat de beslissingen die experts toen
namen diep verankerd blijken in het functioneren van hedendaagse mediaexperts, geeft mijn werk onder meer inzicht in het hoe en waarom van de
keuzes van nu.

Jelle de Jong (ST) | Wervelbedden met membranen
1 | cover

3 | onmisbaar

Deze twee afbeeldingen zijn close-up’s van gefluïdiseerde bedden met membraanbuizen, oftewel wervelbedreactoren waarin allemaal kleine deeltjes
door een opwaartse gasstroom in beweging gebracht worden. De linker
afbeelding is gesimuleerd met een computermodel, de rechterafbeelding is
een foto van een experiment.

Twee apparaten zijn belangrijk geweest voor mijn onderzoek: ons computer
cluster en de hogesnelheidscamera. Omdat mijn werk voor een groot deel
numeriek is, kon ik niet zonder de kracht van de rekenclusters van onze vakgroep. Hier heb ik vele uren op zitten programmeren, debuggen en rekenen.
Aan de andere kant was de hogesnelheidscamera voor het experimentele
werk onmisbaar. Met deze camera heb ik foto’s van het gefluïdiseerde bed
gemaakt, op basis waarvan ik de deeltjesmenging en de bel-eigenschappen
in kaart kon brengen.

2 | feestjes
Je kunt je mijn reactor voorstellen als een zandbak. Hier blaas je van onderen
lucht tegenaan, waardoor de zandkorrels op de luchtstroom gaan drijven.
Net als in een kokende vloeistof ontstaan door deze luchtstroom in mijn
reactor luchtbellen die naar de oppervlakte stijgen. Hierdoor worden de
zandkorrels continu in beweging gehouden, wat voor een gelijkmatige temperatuurverdeling zorgt. In de chemische industrie wordt dit type reactor
gebruikt voor onder andere productie van kunststofkorrels en kunstmest,
biomassavergassing en het kraken van olie. Ik doe onderzoek naar de invloed
van membranen op dit type reactor, zodat we selectief en veilig een reactant
kunnen toevoegen, of in de reactor het product al kunnen scheiden van de
overige gassen.

4 | samenleving
Dit onderzoek is een stap verder in de ontwikkeling van kleine en efficiënte
reactoren, waarin procesintegratie een grote rol speelt.

Esther Martens (BMT) | Regulatie van de bloedstroom in ons brein
1 | cover
Op de cover staat een echoplaatje van de ringvormige structuur van de
hersenvaten inclusief vertakkingen. Deze afbeelding is gemaakt door ultrageluid door de schedel heen te zenden en reflecties te meten. De vaten zijn
zichtbaar door kleurcodering van de bloedstroom, die meetbaar is op basis
van het dopplereffect. De weerstanden en condensatoren in de rechter
onderhoek zijn onderdeel van een model van de vaatboom van de visuele
cortex. Zij representeren vaateigenschappen als viskeuze weerstand en
capaciteit voor (tijdelijke) bloedopslag door de elasticiteit van de vaatwand.

2 | feestjes
Om zijn functie uit te kunnen oefenen, is het brein afhankelijk van voldoende
aanvoer van zuurstof en voedingstoffen via de bloedstroom. Een gestoorde
bloedstroomregulatie speelt een rol bij verschillende ziekten zoals Alzheimer.
Het doel van mijn onderzoek was om de klinische interpretatie van metingen
aan de bloedstroomregulatie te verbeteren door betrouwbare maten te
ontwikkelen die relateerbaar zijn aan de onderliggende fysiologie van het
regulatiemechanisme. Deze maten kunnen dan ingezet worden voor screening,
diagnose en monitoring.

3 | onmisbaar
Het meten van bloedstroomsnelheden met ultrageluid berust op het doppler
principe. Onmisbaar zijn verder: patiënten, een ultrageluidscanner en een
stimulus om regulatie op te wekken.

4 | samenleving
Het onderzoek heeft opgeleverd dat de betrouwbaarheid van maten voor
bloedstroomregulatie ingeschat kan worden en dat hypotheses getest kunnen
worden die (veranderingen in) fysiologische processen bij de totstandkoming
van een patiëntmeting kunnen verklaren.
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Advertenties

@alainstarke 12 mei

@tomvanwoensel 9 mei

@abruekers 7 mei

1000 euro opgehaald met

Industrial Engineering op 126

Hoe staat het eigenlijk met de

Intermate-Dispuut In ’t Audt

vooraanmeldingen nu, tweede

#parkeerbeleving @TUeindhoven

voor KIVA! Benefietdiner groot

grootste faculteit op basis van

momenteel? Ik vind het zo stil,

succes, trots op iedereen!

eerstejaars… groei +47%!

na de enquête. Ook op twitter…
@gkroesen 7 mei

#intermate #tue

@abruekers #parkeerbeleving @
TUeindhoven Ik ben van de
weeromstuit gaan fietsen,
maar dat was ook precies
@BiancaMagielse 10 mei

@hroumen 8 mei

Als beelddenker krijgt deze titel een

Afscheid nadert. Emotie neemt toe.

heel ander effect :) RT @tuecursor

Laatste jubilarissen toegesproken.

DFEZ en AMVS krijgen nieuwe hoofden

Daarna naar Thêta. Benoemd tot erelid.

@jtvdp 11 mei

Wat een eer en verrassing. Dank

@tuecursor - laten we hopen

@M_Steinbuch 8 mei

dat ze ook handen en voeten

@hroumen Proficiat met het erelid-

krijgen :-)

maatschap. Ik weet nu al dat wij je

de bedoeling

gaan missen in deze gave tent!
@proflog 8 mei
@hroumen Harry, gefeliciteerd. Kweet
nog niet goed hoe we het zonder je

@OpNaarDakar 1 mei

@TPrevoo 8 mei

gaan redden #smeerolie

Nieuwe hoofdsponsor erbij:

Bleker wil collegegeld voor #technische

@gkroesen 8 mei

#Universiteitsfonds

studie aanzienlijk verlagen, zo meldt hij

@hroumen Harry:

#Eindhoven bedankt!

bij #PenW #goedplan #houdenwejeaan

ERE wie ERE toekomt!

@M_Steinbuch 9 mei
Yeah! RT @tuecursor Bleker wil college
geld bèta’s verlagen

TU/eXperience

@NathalieBijnens 9 mei
@M_Steinbuch @tuecursor De vraag

@IvoJongsma 8 mei

@dennyyellow 1 mei

is of je hiermee wel (de gemotiveerde)

De jongens van @medrobtech

How to solve linear algebra: 1.

studenten aantrekt??

hebben een wel erg treffende

Make a matrix 2. Do magic 3.

@M_Steinbuch 9 mei

naam bedacht voor hun

Draw a square. You’ve just

@NathalieBijnens @tuecursor denk

oogchirurgierobot:

proven your exercise,

het wel, het blijft een zware studie!

PRECEYES. Leuk gevonden!

congratulations!

3 JUNI 2012

Kom jij ook? VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

www.tuexperience.nl

Student at home
Heeft u een kamer over
en wilt u tot wel
350 euro per maand ex
tra
bijverdienen?

Neem dan een slimme TU
E
Fontys student in huis! of
Geef u op en word ons nie
uwe
gastgezin! Meer info?
www.studentathome.nl

Nieuw: Last minute rijles

Rijles voor € 35,- per uur
Wil jij graag je rijbewijs halen, ben je flexibel en heb je vrije uren over? Dan kun je bij ANWB
Rijopleiding Eindhoven nu heel voordelig rijlessen nemen met de speciale ‘lastminute deal’.
Meld je bij ons aan en wij laten jou weten welke uren we voor je beschikbaar hebben. Wees er
snel bij want deze actie is tijdelijk en op=op. Kijk voor de voorwaarden op anwb.nl/rijopleiding/
lastminute of bel 040-2140960
ANWB Rijopleiding Eindhoven,
De Witbogt 20, 5652 AG Eindhoven

040-2444448

id7_ANWB_2467871_007.indd 1

“Helpt u onze
studenten het
jaar
nieuwe college
door?”

8-5-2012 8:43:44
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Ach en Wee

En ik vind
Vooruitgang heeft zijn prijs
De vooruitgang is niet te stuiten!
Vergelijk nou eens Cursor 17 van dit
jaar met nummer 1 van 1986, ten
doop gehouden door Aat Vervoorn.
Wat een armoe!
Nu hebben we: ‘Tweewekelijks blad
van de Technische Universiteit
Eindhoven’, 24 kloeke pagina’s in
A-3 formaat, waarvan 5 in het
Engels: ‘biweekly magazine’.
Bovendien, alles in ‘full color’; bijna
had ik toegevoegd’ ‘en stereophonic
sound’ - later misschien Een
prachtig portret met acht kleurenfoto’s van onze voorzitter. Zelfs de
CLMN, waarover natuurlijk geen
kwaad woord, is in keurige witte
letters uitgevoerd op een prachtige
rode achtergrond.
Toen hadden we: ‘Onafhankelijk
weekblad van de Technische
Universiteit Eindhoven’, 12 velletjes
in A4-formaat, alles in zwart-wit,
ook de foto’s en maar één enkele
‘English Page’. Maar wel ‘onafhanke
lijk’ en ‘weekblad’.
De vooruitgang heeft zijn prijs.
Fred Steutel | oud-hoogleraar
wiskunde

Clmn

UR-podium

Tweeënveertig jaar tevredenheid…

Groeten terug uit Den Haag

Het is zover: N-laag staat leeg, alle werknemers zijn elders ondergebracht. Alleen het asbest is gebleven, in overmaat.
Tweeënveertig jaar heb ik er gewerkt: 98% van de economische levensduur! De hele TU/e heeft mij altijd aangesproken
op het ‘lelijke’ gebouw waarin ik werkte. Een enkeling heeft maar gezien hoe functioneel het was. Hoe prettig het was om
daar te mogen wonen: technologisch, sociaal en -ook dat- esthetisch.

Yes! De masterstudiefinanciering zal
voorlopig behouden blijven! We zijn
erg blij om te horen dat, mede door
onze ansichtkaartenactie, politiek Den
Haag wakker is geschud en nog eens
nader naar de liggende plannen heeft
gekeken. Zoals ook al op de ansichtkaart stond, die ondertekend is door
meer dan 1.200 TU/e-studenten, zouden
de technische studenten extra hard
getroffen worden door deze maatregel.
Toch betekent dat niet dat we achterover
kunnen gaan leunen; er is nog steeds
een grote meerderheid van de
politieke partijen vóór de invoering
van het sociaal leenstelsel en dus de
afschaffing van zowel de basis- als
masterbeurs.
Gelukkig zijn er nog partijen die inzien
dat er maatregelen moeten worden
genomen die gunstiger zijn voor
technische opleidingen. Henk Bleker
(CDA) pleit er bijvoorbeeld voor om het
collegegeld voor beta’s te verlagen en
daarmee meer studenten te lokken.
Dit zou volledig passen in de
toekomstvisie van de TU/e waarin
ze sterk wil groeien (overigens is
er nu al een lichte toename van de
studentenaantallen zichtbaar).
Mocht het voorstel van Bleker ooit
uitgevoerd worden, dan zijn er toch
nog veel drempels te nemen voor de

Gebouwd met een bouwpastoor, de industrieel geschoolde hoogleraar Jaap Verster. Zijn ‘fingerprint’ was duidelijk zichtbaar.
De kopzaal aan iedere vleugel, twee verdiepingen hoog, uitgerust met een loopkat voor het hijsen van zware onderdelen.
De luiken in de vloer voor het laten verdwijnen van alle bekabeling en het loodgieterwerk van perslucht en koelwater.
Werkkamers aan de ene kant van de gang, experimenteerruimtes aan de andere. Servicekokers in ieder lab: nooit meer
boren in vloeren en muren voor een nieuwe leiding. Een visie die zich in de 42 jaar heeft bewezen.
Laagbouw met een ruggengraat en een aparte vleugel voor iedere groep. Intiem, een werkomgeving met een sterke identiteit.
De gang als forum waar je al je collega’s tegenkomt bij de koffiemachine en het faculteitsbureau met meedenkende diensten.
Sociaal gezien een ijzersterke formule waarmee je een sterke gemeenschapszin opbouwt. Misschien is dit wel de échte reden
waarom de faculteit Natuurkunde in harmonie leeft en alle ruzies -die andere faculteiten vaak lamleggen- weet te vermijden!
In welke faculteit kun je zonder ruzie drie hoogleraargroepen opheffen om sterker tevoorschijn te komen?
Nu nog het esthetische aspect: de binnentuinen tussen de vleugels in. Onzichtbaar voor iedere bezoeker, maar een feest voor
het oog. Prachtige bomen en heesters, een oase voor de konijnen. Een tuin die iedere medewerker zichzelf toewenst bij zijn
eigen woning. Te weinig gebruikt, waarschijnlijk door het
ontbreken van een deur bij iedere vleugel. Toch nog een
schoonheidsfoutje!
De bouwwereld kan nog wat leren van N-laag. Deursloten die
je de verkeerde kant op moet draaien, een Mondriaan-achtig
patroon van ruiten; gebruik van asbest dat misschien vermijdbaar
was geweest. Grootste feil is de koeling en verwarming. Geniaal
ontworpen als per kamer stuurbaar systeem, alleen jammer dat
het nooit goed heeft gefunctioneerd.
Mijn liefde voor dit gebouw is gebleven, langer dan alle andere
liefdes in mijn leven. Wat zal de nieuwbouw bieden aan sociaal
klimaat?

Prof. Herman Beijerinck | e
 meritus-hoogleraar
Technische Natuurkunde

universiteit. De universiteit heeft te
maken met flinke bezuinigingen, maar
moet ondertussen ook haar campus
vernieuwen en voert komend jaar het
Bachelor College in. Aangezien we
niet kunnen voorkomen dat er in de
toekomst toch nog flinke hervormingen
in de onderwijsfinanciering (zowel
voor universiteit als student) worden
doorgevoerd, moeten we ons er al
op voorbereiden.
Wij, als Eindhovense Studentenraad,
willen er alles aan doen dat de
onderwijsveranderingen op landelijk
niveau zo gunstig mogelijk worden
ingevoerd voor TU/e-studenten en de
onderwijsfaciliteiten en -begeleiding
op peil blijven of (liever zelfs)
verbeteren. We blijven dus pleiten
voor voldoende goede werkplekken
(ook in de nieuwe gebouwen),
goede begeleiding door docenten
en gunstige roosters; nu en in de
toekomst! Mocht jij nou het idee
hebben dat sommige TU/e-regelingen,
zeker in combinatie met de huidige
onderwijsmaatregelen zoals de harde
knip en de langstudeerdersboete,
onnodig studievertragend werken,
laat het ons dan weten!
Alette Janssen | E indhovense
Studentenraad
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Reuring in d
OER | Gerard Verhoogt
Illustraties | David Ernst
“De OER wordt voor studenten pas relevant als ze problemen krijgen in hun studie.
Wie er gewoon doorheen loopt, heeft de OER niet nodig”, stelt Jeroen Dasbach,
U-raadslid namens de Eindhovense Studentenraad. Toch is de OER één van de
belangrijkste documenten voor studenten: de Onderwijs- en Examen Regeling bepaalt
immers aan welke eisen en regelingen studenten moeten voldoen om hun studie te halen,
wat hun rechten en plichten zijn. Onlangs werd de OER aangepast vanwege de komst van
het Bachelor College en de invoering van de harde knip.

Het aanpassen van de OER was een
intensieve klus. Zo’n beetje alle denkbare
partijen binnen de TU/e hebben iets
te zeggen over de regeling. Daarnaast
gelden niet voor alle opleidingen dezelfde
eisen en is de OER niet zwart-wit, maar
ook zeker niet multi-interpretabel.
Martine Schül, universiteitsraadslid
namens Groep-één, verwoordt het als
volgt: “Het moet zo zijn verwoord dat
er geen misverstanden ontstaan, de
tekst mag niet op meerdere manieren
interpreteerbaar zijn.”

De OER is niet
zwart-wit, maar
ook zeker niet
multi-interpretabel
Eind januari 2012 kreeg mr. Esther de
Brouwer, onderwijsjurist bij het STU,
alle informatie over de invoering van het
Bachelor College. Begin februari was het
eerste concept af en werd het opgestuurd
voor commentaar aan het Overleg
Opleidingsdirecteuren van de Bachelor

Opleidingen, het Overleg Graduate
School (van de masteropleidingen),
het Studenten Advies Orgaan, de
universiteitsraad, de faculteitsraden
en -besturen en de examencommissies.
Hun opmerkingen kreeg ze eind februari
terug, in maart volgde een tweede
consultatieronde met het Overleg
Opleidingsdirecteuren. Begin april
werden de concepten aan de universi
teitsraad ter instemming voorgelegd.
Aan de OER worden de nodige eisen
gesteld. De Brouwer noemt -uiteraardals eerste de wettelijke eisen, maar de
OER moet ook consistent zijn. Dat is
niet altijd makkelijk stemmen. Neem
bijvoorbeeld de procedure rondom de
keuzepakketten en de manier waarop
die keuze-onderwijseenheden in het
studiepakket moeten worden opgenomen.
Daarnaast is de regeling niet altijd
zwart-wit, iets waar techneuten wel de
voorkeur voor hebben. Neem bijvoorbeeld de regeling voor de tweede
examinator bij een mondeling tentamen.
Sommige faculteiten krijgen dat niet
georganiseerd of studenten/docenten
willen het niet. Dan moet je een tweede
examinator niet als regel opnemen.

Dus werd het: ‘Als de student het wil,
is er een tweede examinator.’
Momenteel is er een OER voor de
studenten die een opleiding binnen
het Bachelor College gaan volgen en
een voor de zittende studenten. De
belangrijkste verandering voor zittende
studenten is de invoering van de harde
knip en daarmee de invoering van het
studiepakket. Ze mogen alleen de
onderwijseenheden volgen voor
bachelorstudenten en die tentamens
afleggen, om te voorkomen dat
bachelorstudenten voortijdig master
vakken gaan volgen en daarin tentamens
gaan afleggen.
Voor de komende lichting studenten
gelden de nieuwe regels van het
Bachelor College. Die zijn heel anders,
het hele onderwijsmodel is immers
veranderd. Zij krijgen bijvoorbeeld
te maken met tussentoetsen, die ze
niet mogen herkansen. Dat wilde de
Eindhovense Studentenraad aanpassen,
wat niet gelukt is. Het College van
Bestuur betoogde dat die tussentoetsen
vooral bestaan uit huiswerkopdrachten
en cases, die goed te halen zijn voor
wie zich normaal inzet.

“Studenten
stemmen hun
gedrag af op de
mogelijkheden”
In de oude regeling kunnen studenten
zich vijf werkdagen voor het tentamen
terugtrekken en meedoen aan de
herkansing. Dat wordt in het Bachelor
College onmogelijk: wie zich inschrijft
voor een vak staat automatisch

ingeschreven voor het tentamen.
Wie dat laat schieten, wordt geregistreerd
als ‘niet verschenen’ en mag de
herkansing niet maken.
Dasbach: “Daar zit de gedachte achter
dat studenten niet komen omdat ze lui
zijn of geen zin hebben. Terwijl het vaker
iets is in de trant van ‘Ik heb de dag
daarna nog een zwaar tentamen’ of
‘Ik ken de stof niet goed genoeg’.
Dan focust zo iemand zich liever op
een haalbaar tentamen.”
Robert-Jan van der Vorm van Groep-één

en lid van de universiteitsraad:
“Nu doen studenten soms te veel
tentamens én willen tentamens inhalen.
Dat lukt meestal slecht en zo lopen ze
steeds meer achterstand op. In het
Bachelor College moet het rendement
van studenten omhoog, daar is het hele
systeem op ingericht. Daarom moet
iedereen die zich inschrijft voor een
vak alles volgen en tentamen doen.
De tussentoetsen in het Bachelor
College zorgen ervoor dat studenten
meer kans hebben om nominaal hun
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de OER-soep

Maar als fractie zeggen we, mét die
tegenstem: ‘College, ga hiermee verder,
maar blijf kritisch kijken naar de
praktijkuitvoering.”
Onderwijsjurist De Brouwer: “Als die
wijziging was aangenomen, had je het
hele idee achter het Bachelor College
onderuit gehaald. Studenten stemmen
hun gedrag vaak af op de mogelijkheden:
als je een toets kunt overdoen, hou je
daar bij het studeren al rekening mee.
Dat kan in het Bachelor College niet of
minder. Met de tussentoetsen wordt
de stof overzichtelijker en houd je
studenten bij de les.”

studie te halen. Dus moet je daaraan
meedoen. Omdat Groep-één dit nieuwe
systeem ondersteunt, stemden we vóór
in de universiteitsraadsvergadering.”
Dasbach stemde als enige tegen: “We
hebben als fractie gezegd: we moeten
door met het Bachelor College, al vinden
we bepaalde artikelen niet wenselijk.
Ik heb daarom een signaal willen afgeven
door tegen te stemmen.
Het blijft natuurlijk giswerk wat de
praktijkervaring zal zijn met deze artikelen.

De hardheidsclausule in verband met de
invoering van de harde knip regelt hoe
om te gaan met studievertraging in het
geval van bijzondere omstandigheden,
zoals ziekte, ernstige psychische
klachten of familieomstandigheden.
De studentenfracties hebben geprobeerd
veel gevallen te ondervangen in de OER,
maar kan een reglement wel allesomvattend zijn? De Brouwer: “Dat moet je niet
willen, dat is onmogelijk en onwenselijk.
Wel moeten er uitzonderingen mogelijk
zijn. Een student kan best een goede
reden hebben om een eindtoets niet
te maken en te willen herkansen.
Daar is de examencommissie voor.
Wellicht kent de OER nu veel detaillering,
maar door alle veranderingen is dat
ook noodzakelijk. De werkwijze in het
Bachelor College is heel anders dan nu,
dus bepaalde onderwerpen dienen goed
uitgewerkt te worden. Bijvoorbeeld
omdat een tentamen bestaat uit een
eindtoets en twee tussentoetsen, die
met een cijfer moeten worden beoordeeld.”
Van der Vorm: “Het is prettig als je weet
dat zaken afgedekt zijn. Als je alleen
hoofdlijnen overhoudt, worden daar

des te meer vragen over gesteld en
weet een examencommissie ook niet
meer hoe ze met het Bachelor College
moet omgaan. Je kunt het beter goed
beschrijven dan dat je in vaagheid
belandt.”

“Het is vooral een
kwestie van de
balans zoeken”
Rector van de TU/e prof.dr.ir. Hans van
Duijn: “We hebben goede en soms pittige
discussies gehad met de studenten in
de universiteitsraad, onder andere over
de herkansing en over de tussentoetsen.
Het waren vragen als ‘Als een student
ziek is geweest, mag hij of zij dan met
twee in plaats van drie tussentoetsen
volstaan?’ Er werden steeds meer vragen
gesteld over een uitzondering op een
uitzondering. Daarin zochten studenten
het randje wel eens op. Je kunt niet alles
dichtregelen. Anderzijds wil je ook niet
dat er een soort rechtsongelijkheid
ontstaat, waardoor een geval bij de ene
faculteit positief wordt beoordeeld en
bij een andere faculteit negatief. Je wilt
de faculteiten ook niet te veel belasten
met deze problemen. Het is vooral een
kwestie van de balans zoeken.”
Hoewel Van Duijn vindt dat de OER een
erg dik pak papier is geworden door de
vele detailleringen is hij toch positief:
“We hebben een belangrijke stap gezet
op weg naar het Bachelor College. Ik wil
er in de toekomst nog wel een keer op
terugkomen om de OER te resetten met
alle betrokkenen. De discussies zijn
goed verlopen en ik wil de studenten van
de universiteitsraad een pluim geven

De OER
Het Onderwijs- en Examen Regeling is aangepast in verband met de invoering
van het Bachelor College enerzijds en de harde knip anderzijds. Op 25 april
keurde de universiteitsraad de voorstellen daarvoor goed. De OER is primair
bedoeld voor studenten en bevat de regels van de opleiding aan de TU/e. Daar
moeten ook docenten, opleidingsdirectie en examencommissies zich aan houden.
Volgens studentraadsleden Jeroen Dasbach, Martine Schüll en Robert-Jan van
der Vorm zal de OER de meeste studenten weinig zeggen. Van der Vorm: “Wie
een probleem heeft, gaat naar zijn studieadviseur en die verwijst hem of haar
door naar de OER.”
Mr. Esther de Brouwer, onderwijsjuriste bij het STU, omschrijft de OER als een
belangrijk en centraal document. Het faculteitsbestuur is wettelijk verplicht om
voor iedere opleiding een OER op te stellen, met adequate en heldere informatie
over de opleiding. De Brouwer: “De wet schrijft voor welke onderwerpen in de
OER moeten staan: de inhoud van de opleiding, de praktische oefeningen,
studielast, regels over bindend studieadvies, geldigheidsduur van tentamens
of het aantal keren dat een tentamen mag worden afgelegd.”
De faculteit Industrial Design is een vreemde eend in de bijt, omdat die werkt
volgens een ander onderwijsmodel. De Brouwer: “Ook die opleiding gaat over
op het Bachelor College. Er is afgesproken dat ze hun OER voor eind mei daarop
afstemmen, zodat het in september van start kan.”

voor hun inzet en betrokkenheid.
Ze hebben er veel tijd in gestopt en
waren goed op de hoogte.”
Het College van Bestuur heeft ook
toegezegd dat het gaat monitoren
hoe het volgend jaar gaat. Van Duijn:
“Het Bachelor College is een enorm
experiment. We willen goed in de gaten
houden hoe de nieuwe opzet werkt,
met de resultaten van de tussentoetsen,
het systeem van inschrijven, meedoen
en tentamineren. De universiteitsraad
krijgt al deze informatie. Deze onder
delen zijn belangrijk, maar niet heilig.
Werken ze niet of werken ze averechts,
dan maken we aanpassingen. We willen
dat studenten een andere mentaliteit
van studeren krijgen, dus we gaan zeker

opletten dat dit ook gebeurt, of hun
gedrag verandert en of er geen foute
dingen uit voortkomen.”
Van der Vorm daarover: “Je kunt je als
student van nu dat Bachelor College wel
een beetje voorstellen, maar er zijn nog
geen praktijkvoorbeelden. Er moet goed
gekeken worden naar hoe het systeem
loopt, of er uitzonderingsgevallen zijn
die er last van ondervinden, hoe de
examencommissies ermee omgaan.
Alles is nu nog een beetje aftasten.”
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Algemeen
Informatie Expertise Centrum |
Brochure IEC
Onlangs heeft het Informatie Expertise
Centrum de brochure uitgegeven: ‘Het
Informatie Expertise Centrum in 2012 en
verder...; de bibliotheek van de TU/e
verhuist’, over de nieuwe dienstverlening in het nieuwe MetaForum. Van deze
publicatie is nu een iBook editie
gemaakt. Deze editie, speciaal voor de
iPad, geeft op interactieve wijze een kijk
op zowel het nieuwe gebouw als op de
oude W-Hal. Via onder meer slideshows
en interactieve panorama’s wordt een
nog levendiger beeld geboden van het
nieuwe onderkomen van het Informatie
Expertise Centrum. Zoals in de brochure
al tot uitdrukking komt, hoopt het IEC u
in het najaar in de vernieuwde fysieke
en digitale bibliotheek te mogen
verwelkomen, waarbij uiteraard ook
interactieve en educatieve iBooks tot
het portfolio gaan behoren.
Behalve als iBook is de brochure er
ook als bladerbare PDF.
iBook versie van de IEC brochure 2012:
http://library.tue.nl/ibooks/IECFolder.
ibooks
Bladerbare PDF versie van de IEC
brochure 2012: http://issuu.com/
tueiec/docs/informatie_expertise_
centrum_2012
Of kijk voor de links op: www.tue.nl/iec.
De gedrukte brochure is te verkrijgen
bij de informatiebalie van de bibliotheeklocaties.
IEC information brochure
An iBook edition specially for iPad of the
recent brochure about the Information
Expertise Centre and its services at its
new location in the MetaForum building
is now available (in Dutch). It offers an
interactive view not only of the new
building, but also of the former W-hal.
Through slide shows and interactive
panoramas you can gain a lively
impression of the Information Expertise
Centre’s new residence. As the brochure
clearly shows, the IEC hopes to welcome
you later this year to the renewed
physical and digital library. Interactive
and educational iBooks will naturally be
part of the portfolio.
Besides the iBook edition a browsable
PDF is available.
iBook version of 2012 IEC brochure:
http://library.tue.nl/ibooks/IECFolder.
ibooks
Browsable PDF version of 2012 IEC
brochure: http://issuu.com/tueiec/
docs/informatie_expertise_
centrum_2012

Datum: Donderdag 31 mei
Tijd & Locatie: 16:00 uur, CZ5
Promotie P.E. Neerincx MSc (W)
Promotor(en): prof.dr.ir. H.E.H. Meijer
Voorzitter: prof.dr. L.P.H. de Goey
Titel proefschrift: “Design to realize
integrated polymer products”

Or consult www.tue.nl/iec for the links.
The printed brochure is available at the
information desks of the different library
locations.
DPO / TEACH: teaching support for TU/e
staff | Course ‘Supervising master
students’ (TRD52)
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 and 18 and 21 June 2012.
More information can be obtained
from Esther Vinken (phone 3117;
email e.vinken@tue.nl ).
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).
Training ‘Activating Teaching Methods’
(TRD12)
In this course participants will practice
several activating teaching methods.
A number of teaching methods will be
discussed that ensure that students
actively get on with their learning.
A number of ideas to think about are:
discussions, asking questions, Socratic
discussion, etc. The course will take
place on 11 June 2012. More information
can be obtained from Harry van de
Wouw (phone 3126; email
h.m.w.j.v.d.wouw@tue.nl).
For all DPO/ Teach training
More information and registration
at OASE: Education.tue.nl [select
Education or training of employees at
tab Activities] Participation by teaching
staff of the TU/e is free of charge.

MENSEN
Dienst Huisvesting | Dienstjubileum
Thijs Meulen
Op 1 mei 2012 viert Thijs Meulen zijn
25-jarig dienstjubileum bij de Technische Universiteit.
Ter gelegenheid hiervan biedt Dienst
Huisvesting hem een receptie aan in de

Afscheidscollege Joan van Aken
Datum: Vrijdag 25 mei
Tijd & Locatie: 16.00 uur, BZ/SZ
Afscheidscollege prof.dr.ir. J.E. van Aken
(IE&IS) - hl
Voorzitter: prof.dr. A.G.L. Romme
Titel: Het ontwerpen van sociale
systemen: de ingenieur in Wonderland

STUDENT
University Club (Hoofdgebouw) op
dinsdag 29 mei a.s. vanaf 16.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn.
Veronique Marks, directeur Dienst
Huisvesting
Bureau voor promoties en
plechtigheden | Promoties
Datum: Woensdag 16 mei
Tijd & Locatie: 16:00 uur, CZ4
Promotie ir. J.F. de Jong (ST)
Promotor(en): prof.dr.ir. M. van Sint
Annaland en prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “Membranes in
Fluidized Beds”
Datum: Maandag 21 mei
Tijd & Locatie: 16:00 uur, CZ4
Promotie ir. J.J.P.H. Bierbooms (W&I)
Promotor(en): prof.dr.ir. I.J.B.F. Adan en
prof.dr.ir. J.E. Rooda
Voorzitter: prof.dr. A.M. Cohen
Titel proefschrift: “Performance Analysis
of Production Lines Discrete and
Continuous Flow Models”
Datum: Woensdag 23 mei
Tijd & Locatie: 16:00 uur, CZ4
Promotie drs. S.B. Lommers (IE & IS)
Promotor(en): prof.dr. J.W. Schot
Voorzitter: prof.dr. A.G.L. Romme
Titel proefschrift: “Europe - On Air
Interwar Projects for Radio Broadcasting”
Datum: Donderdag 24 mei
Tijd & Locatie: 16:00 uur, CZ5
Promotie drs. E. Ketelaar (ESoE)
Promotor(en): prof.dr. D. Beijaard en
prof.dr. P.J. den Brok
Voorzitter: prof.dr. W.M.G. Jochems

Advertentie

Titel proefschrift: “Teachers and
innovations: on the role of ownership,
sense-making, and agency”
Datum: Dinsdag 29 mei
Tijd & Locatie: 16:00 uur, CZ4
Promotie Y. Jan MSc (EE)
Promotor(en): prof.dr. J. Pineda de Gyvez
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel proefschrift: “Quality-driven
Model-based Design of
Multi-processor Accelerators An
Application to LDPC Decoders”
Datum: Woensdag 30 mei 2012
Tijd & Locatie: 16:00 uur, CZ4
Promotie I. Ertürk MSc (W)
Promotor(en): prof.dr.ir. M.G.D. Geers
Voorzitter: prof.dr. L.P.H. de Goey
Titel proefschrift: “Modeling Creep and
Anelasticity in Particle Strengthened
Alloys with Strain Gradient Crystal
Plasticity”

Compositum | NaExamenDagen
Feest mee met de NED 2012! Kriebelt het
bij jou ook stiekem nog om het actieve
studentenleven op te zoeken? Kom dan
naar de NaExamenDagen op 5, 6 en 7 juni
en maak het mee. In deze dagen kan ook
jij als 1e of 2e jaars student een kijkje
nemen bij de studentenverenigingen
E.S.C, SSRE en Demos.
Natuurlijk is er gezorgd voor een
aangepast programma, zodat het
te combineren is met je colleges.
Dus twijfel niet langer en schrijf je
nu in op www.NaExamenDagen.nl

VACATURES

Datum: Donderdag 31 mei 2012
Tijd & Locatie: 14:00 uur, CZ5
Promotie A.G. Karaarslan MSc (IE & IS)
Promotor(en): prof.dr. A.G. de Kok
Voorzitter: prof.dr. A.G.L. Romme
Titel proefschrift: “Coordination and
Control of Multi-Echelon Inventory
Systems”

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

Datum: Donderdag 31 mei
Tijd & Locatie: 16:00 uur, CZ4
Promotie ir. A. van der Horst (BMT)
Promotor(en): prof.dr.ir. F.N. van de
Vosse en prof.dr. N.H.J. Pijls
Voorzitter: prof.dr. P.A.J. Hilbers
Titel proefschrift: “Guidewire-mounted
thermal sensors to assess coronary
hemodynamics”

Ook een bericht plaatsen op
deze pagina? Mail het bericht
(maximaal 100 woorden) dan naar
universiteitsberichten@tue.nl.
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Hetty de Groot | O
 p zoek naar verdwenen kunst

Hetty de Groot (62) is verantwoordelijk
voor de Grafiekuitleen van de TU/e.
Een van de dingen die ze wil, is dat de
naam verandert in Kunstuitleen. Grafiek
is kunst in oplage. Dat kan zeefdruk zijn,
een ets of een litho. “TU/e’ers denken
aan grafieken in technische zin. Daarom
is Kunstuitleen een betere naam.”
Verder wil ze de collectie graag weer
compleet. “Er missen nog 52 grafieken.”
Ze werkt slechts een halve dag per week
voor de kunstuitleen, maar kan er dagen
over praten. Ze maakt afspraken met
leners, doet de administratie, mag
beslissen over de aankoop en laat de
werken inlijsten. De andere vier dagen
die ze werkt is ze bureaucoördinator van
Studium Generale. Noem haar geen
secretaresse: “Ik typ nooit een briefje
en regel niks voor de baas, ben dus
geen secretaresse.” Wat ze wel doet, is
“zorgen dat het bij SG lekker loopt”.
Eind 1998 begon De Groot met haar
loopbaan aan de TU/e. Ze kende SG van
vrijwilligerswerk dat ze er deed. “Ik heb
een enorme voorliefde voor cultuur.

Theater, theaterdans, tentoonstellingen,
het hele scala. Ook muziek en dan vooral
Afrikaanse muziek. Mijn ex speelde in
Slagerij van Kampen, hij heeft die band
mee helpen opstarten. Ik heb de
begindagen heel bewust meegemaakt.
Toeren in een busje door het land. Ik was
een groupie”, lacht ze, “en ik kookte
lekker voor de muzikanten.” Ze kan
geweldig uitweiden. We hadden het
over haar begin aan de TU/e. “Oh ja.
Toen ik begon, stond de administratie
van al het grafiek alleen op papieren
kaartjes. En de computer was toch
echt al uitgevonden… We hebben een
Access-bestand gemaakt en toen werd
de collectie overzichtelijker. Daarna
ben ik aan het zoeken gegaan of de
informatie nog wel klopte.” En omdat
ze dat echt goed wilde doen, heeft ze
een TU/e-beveiliger alle kamers in
alle gebouwen op de campus laten
openmaken. Als een rechercheur zocht
ze uit of de uitgeleende kunst nog wel
bij de betreffende persoon op de kamer
hing. En wie er met pensioen was en nog
werken op zijn naam had staan, belde ze

zonder pardon op. Overdonderd vertelde
de eerste medewerker (van wie de naam
De Groot is ontschoten, red.) dat hij bij
zijn afscheid de twee kunstwerken, waar
hij enorm aan gehecht was geraakt,
cadeau had gekregen van zijn vakgroep.
Dat bleek te kloppen. De Kunstcommissie
vertelde desgevraagd dat zij inderdaad
met dat verzoek akkoord was gegaan.
Ook emeritus-hoogleraar Daan Schram
was enorm aan zijn kunstwerken van
Wilfried Voet gehecht en kreeg ze als
afscheidscadeau bij zijn pensioen.
“Alleen omdat er nog acht andere
werken van Voet in de collectie zijn,
is ook voor hem een uitzondering
gemaakt. Ik verwacht niet dat dit nog
een keer gebeurt.”
Wat ze ook als een detective ontdekte
is dat er een blinddruk mist. “Blinddruk
is reliëf in wit papier. De TU/e had twee
blinddrukken van Jan Schoonhoven,
die tussen een houten achterkant en
plexiglazen voorkant zaten geschroefd.
Ik had er een in mijn handen en vond
hem eigenlijk niet mooi genoeg voor een
kunstwerk. Ik heb het werk uit elkaar

geschroefd en gemerkt dat de blinddruk
weg was.” Ze denkt dat het een duur
kunstwerk was. “Ik kan niet achterhalen
wie hem ooit geleend had, ook niet op
de oude uitleenkaartjes. Hij is misschien
al dertig jaar verdwenen.”
Met haar speurwerk heeft ze dertig werken
boven water gekregen. Die stonden achter
een kast of in een magazijn of hingen
op een gang. “Ik herinner me vooral de
enge kelders in N-laag en W-hoog en de
vreselijk saaie kamers.” Het meest blij
was ze met een teruggevonden grafiek
van Henneman. “Maar met allemaal was
ik eigenlijk erg blij.” Nu zijn er nog 52
grafieken zoek. “Ik denk dat er bij de
verhuizingen uit N-laag, De Hal en de
Wiskunde & Informatica-helft van het
Hoofdgebouw, en straks uit Potentiaal,
nog werk tevoorschijn gaat komen.”
Haar eigen kamer, die ze deelt met
andere SG-medewerkers, vindt ze niet
saai. “Hij is kleurig geverfd. Dat mag
niet, we hebben het zonder toestemming
te vragen gedaan.”
De onderkant van de muur is net zo
rood als de stoelbekleding en de

bovenste helft is geel. Daar komen
haar -zelfgemaakte- foto’s goed op uit.
Wat haar ook heel tevreden maakt over
haar kamer is het uitzicht op Vertigo
en de toekomstige Groene Loper.
“Er komen ook vaak vogeltjes voor ons
raam. Betonkruipertjes noem ik ze.
Kleine vogels die langs de wanden
van beneden naar boven klauteren
en dan weer wegvliegen. Heel leuk.”
Sinds 2002 heeft de kunstcollectie op
aandringen van De Groot eindelijk een
fijn onderkomen. Daarvoor werd er
nogal eens mee geschoven. Van de hal
in het Hoofdgebouw naar verdieping min
twee van het Auditorium, “verlicht door
schaarse tl-buizen”, terug naar HG,
en zelfs een behoorlijke tijd buiten de
campus opgeslagen. Maar nu, in de
Beeldbank, hebben de werken de plaats
die ze verdienen. “Hoewel de mooiste
werken natuurlijk bij de medewerkers
aan de muren hangen.” Maar daar horen
ze ook.
Interview | Norbine Schalij
Foto | Bart van Overbeeke
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“Ik droom van een toegan
Toegankelijkheid campus | Nicole Testerink
Foto’s | Bart van Overbeeke
In het jaarlijkse studenttevredenheidsonderzoek ‘Studeren met
een handicap’ van expertisecentrum handicap+studie eindigde de
TU/e afgelopen maand als derde, na jarenlang onderaan de lijst
gebungeld te hebben. Hoewel rolstoelgebruikers inderdaad
tevreden lijken over de voorzieningen op het TU/e-terrein, zijn
aankomende architecten een stuk kritischer over de rolstoeltoegankelijkheid. Vooral de beperkte bewegwijzering en de
minieme hoeveelheid invalidentoiletten zijn volgens hen
knelpunten. Want wat als je op de tiende verdieping werkt en je
een blaasontsteking hebt? Een rondje over de campus per rolstoel.

Met een rood hoofd proberen twaalf
Bouwkundestudenten en universitair
docent Hüsnu Yegenoglu per rolstoel
via het Limbopad de TU/e-campus te
bereiken. In het kader van ExperiArch,
een activiteit van studievereniging
AnArchi, testen ze de rolstoeltoeganke
lijkheid van diverse TU/e-gebouwen.
“We willen zelf ervaren hoe een
mindervalide zich in een gebouw
beweegt, en waar je dus als ontwerper
rekening mee moet houden”, legt Alice
Janssen, masterstudente Architectural
Design and Engineering, uit.
De problemen die ze onderweg tegen
komen, hebben vaak te maken met
afstand. Zo kan testrolstoeler Hüsnu
Yegenoglu in het Hoofdgebouw maar

met moeite bij de deurklink en rijdt hij
even later de prullenbak van de muur
wanneer hij zich in het toilet wil
omdraaien. Ook in de kantine op de
zesde verdieping is het lastig. Frank
van Hoogstraten heeft moeite om zijn
rolstoel door de stoelenzee te manoeuvreren; een kopje koffie lukt alleen
dankzij een toeschietende kantinemedewerker- het apparaat staat buiten
handbereik.
In het Auditorium is de dienstingang
een punt van kritiek. Samen met een
kar broodjes zit Simon Reumers in de
lift op weg naar de eerste verdieping.
“We komen overal via de dienstlift,
maar echt welkom voel je je zo niet.”
Ook bij Vertigo is men niet te spreken

over de achteringang. “Slecht aangegeven
en de intercom wordt niet beantwoord.
Je moet het geluk hebben dat er iemand
buiten staat te roken, anders kom je er
niet in”, zo ondervindt Kenny Vonk aan
den lijve.
Een paar uurtjes rolstoelen levert veel
inzichten op: “Je ruimtelijke beleving is
heel anders, je komt erachter dat heel
veel vanzelfsprekende zaken ineens niet
meer zo vanzelfsprekend zijn. En veel
dingen zijn eigenlijk op een eenvoudige
manier op te lossen. Best confronterend

dat je daar al die tijd geen rekening
mee hebt gehouden”, zo luiden de
verschillende conclusies van de
deelnemers. Over de toegankelijkheid
van de TU/e-campus zijn ze eenduidig:
“Het is te doen, maar kan zeker beter”.
Vaak is het een kwestie van creatief zijn,
meent Harm van Luijtelaar, medewerker
van de Bouwkundewerkplaats. “We zien
hier eigenlijk nauwelijks mindervaliden.
Hooguit van tijdelijke aard zoals een
gebroken been. Er is altijd wel wat te

bedenken: een aangepaste tafel, een
opstapje maken of een stopcontact
verplaatsen.
Ook tijdens onze halfjaarlijkse
BHV-oefening houden we rekening
met mindervaliden.
Zo oefenen we met een Evac+chair
om rolstoelers van de trap te kunnen
dragen in een noodsituatie.”
In het Hoofdgebouw wordt aangeraden
om je als mindervalide te melden zodat
er in geval van nood bekend is dat er
hulp geboden moet worden; vaak moet

weggewerkt, vrij onbereikbaar vanuit
een rolstoel. Ook is op de loopbruggen
vaak één van de dubbele deuren gesloten
en wordt het dan wel heel smal om erdoor
te komen. Ach, je kunt je wel continu
ergeren aan kleine dingen, maar daar

schiet je niets mee op. Je weet dat je nu
eenmaal tot een minderheidsgroep
behoort; de wereld kan zich niet helemaal
aan jou aanpassen. En je hoort mij hier
op de TU/e niet klagen, ik verplaats me
vaak in volle vaart door de gebouwen.”

Joris Penders.

“Met gemak in volle vaart over de TU/e”
Joris Penders (22) grijnst als hij hoort
over de toiletongemakken van enkele
testrolstoelers. “Kwestie van een beetje
trainen. Ik heb hier geen enkel probleem
met de toiletten en vind ook de
hoeveelheid prima. Die paar seconden

dat je van boven naar de begane grond
moet, wennen snel.”
Sinds twee jaar zit Joris in een rolstoel
vanwege een dwarslaesie. “Ik ben vrij
positief over de rolstoeltoegankelijkheid
op de TU/e. Goede parkeerplaatsen,

veel automatische deuren, alles
makkelijk via internet te vinden.
Theoretisch klopt alles, in de praktijk
is hier en daar wel een onhandigheidje
te vinden. Zo zitten de stopcontacten
in het Auditorium onder de tafels
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nkelijke TU/e-campus”
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Schuiven met
de poppetjes
De TU/e is met de poppetjes aan het
schuiven. De directeur bedrijfsvoering
bij Wiskunde wordt directeur van de
Dienst Financiën en Economische
Zaken. De tot voor kort directeur
bedrijfsvoering bij Natuurkunde
gaat aan de slag als hoofd bij Arbo,
Milieu, Veiligheid en Stralings
bescherming. Hij wordt op zijn
beurt opgevolgd door de directeur
bedrijfsvoering bij Werktuigbouw
kunde. Ook de decaan bij Natuur
kunde heeft het veld moeten ruimen,
en gaat weer aan de slag als
vakgroepsleider. Je kunt je afvragen
of deze carrièremoves wel even
logisch zijn allemaal, of dat er hier
en daar wat dwang van hogerhand
aan te pas heeft moeten komen.

je dan eerst zelf nog bellen met de
receptie. “Je kunt het wel niet leuk
vinden, maar het is niet anders”,
aldus een facilitair medewerker van
het Hoofdgebouw. En daar moet je het
als rolstoeler dan maar mee doen.
“Als er in een vroege fase van het
bouwtraject wordt nagedacht over
toegankelijkheid, kan er heel veel
zonder de architectonische concepten
te vervlakken”, zegt Hüsnu Yegenoglu,
UD Architectural Design & Engineering
aan de faculteit Bouwkunde. “Vaak
wordt er op het laatste moment nog een
achteromingang geregeld en ergens in
een hoekje een invalidentoilet geplaatst.
Maar de problemen zitten vaak in de
details: een lichtknop die iets lager
moet hangen, en wasbak die te hoog is.
Ook vind ik belangrijk dat men nadenkt
over iets als segregatie - het creëren
van een sociale afstand. Als ik als Turk
gescheiden word van mijn Nederlandse
vrienden en ergens via een dienstingang
naar binnenmoet, dan heet dat discriminatie. Maar voor mindervaliden is het
vaak dagelijkse kost.
Is het nu zo moeilijk een toegankelijke
hoofdentree te maken? We moeten
onze studenten bewust maken van
het toegankelijkheidsaspect. Ik zou
daarom graag een afstudeeratelier
willen opzetten over toegankelijkheid
en architectuur, zodat ze anders leren
nadenken over ruimtes.”

Een persoon die zijn carrière wel op
de top beëindigt, is de secretaris
van het College van Bestuur, Harry
Roumen. Hij gaat 15 juni aanstaande
met pensioen. Zijn belangrijkste
taak was het Eindhovense
studentenleven, een terrein waar
hij zich uitstekend thuis voelde,
een taak die hij met verve volbracht.
Boten voor roeivereniging Thêta,
vliegtuigen voor zweefvliegvereniging
ZES, een vleugel voor muziekvereniging Quadrivium, een herenhuis
voor het studentencorps ESC. Overal
had Harry een flinke vinger in de
pap. De verenigingen hebben veel
aan hem te danken, en waarderen
dat. Thêta heeft Harry erelid
gemaakt, en Quadrivium geeft een
speciaal concert met zijn favoriete
stuk: Ouverture 1812 (met kanon,
en ondergetekende op trompet).
Dat zijn geen gunsten die iedereen
krijgt; Harry is geliefd.

BCVG: “Duidelijkere bewegwijzering dankzij een app”
“Heel goed dat toekomstige architecten
en bouwkundigen gewezen worden op
het belang van gehandicaptenvoorzie
ningen”, zegt Bert Verheijen, lid van
de Bestuurscommissie Voorzieningen
Gehandicapten (BCVG) van de TU/e.
“Vaak wordt er pas in een laat stadium
van het bouwtraject naar gekeken,
en dan zijn aanpassingen vaak een
belemmering voor de architectonische
ideeën.”
Mede dankzij de inzet van de BCVG
werden de afgelopen jaren tal van
verbeteringen toegepast aan de
TU/e-campus. Dat vertaalde zich direct
in een flinke stijging van de student

tevredenheid in het jaarlijks onderzoek
dat namens het expertisecentrum
handicap+studie wordt uitgevoerd.
“We hebben alle gebouwen geïnventariseerd om duidelijk te krijgen waar
de knelpunten zitten en zijn bezig met
de bewegwijzering. Probleem is dat
centrale voorzieningen vaak op de
eerste verdieping liggen en veel
TU/e-gebouwen tamelijk oud zijn.
Toentertijd voldeden ze aan de eisen,
maar nu deze aangescherpt zijn,
is het vaak niet eenvoudig een gebouw
up-to-date te houden. Toch is de
toegankelijkheid zeker niet slecht”,
vult zijn collega van Dienst Huisvesting

Saskia van de Mortel-Benda aan.
Ook is de BCVG nauw betrokken bij
de (ver-)nieuwbouw die momenteel op
de TU/e-campus gaande is. Verheijen:
“Een mooie kans om in een vroeg
stadium met de architecten om de
tafel te zitten. En ook het College van
Bestuur zet zich in voor verbetering van
de toegankelijkheid. Voor de beperkte
groep mindervaliden die aan de TU/e
studeert of werkt, maar ook voor de
bezoekers van publieksgebouwen als
het Auditorium en het Hoofdgebouw.
Daarnaast hebben we in samenwerking
met het Communicatie Expertise
Centrum duidelijke plattegronden met

voorzieningen op internet gezet,
zodat mensen zich van te voren
kunnen voorbereiden. En dat gaat
vanaf september nog gemakkelijker.
Dan verschijnt namelijk een app voor
android en iPhone die wegwijs maakt
op de campus en in de diverse
gebouwen. Als BCVG zijn we daar
meteen op ingehaakt om de gehandicaptenvoorzieningen ook in mee
te nemen. Toegankelijkheid moet
een standaard uitgangspunt worden.”

Zijn opvolgster krijgt dan ook een
zware taak om in zijn voetsporen te
treden. Het is op z’n zachtst gezegd
vreemd dat iemand van buitenaf is
gekozen: Nicole Ummelen, afkomstig
van de Universiteit van Amsterdam.
Als reden geeft het CvB dat ze veel
ervaring heeft in de universitaire
wereld, en dat ze vrouw is. Alleen,
niemand zit te wachten op iemand
die ervaringen uit het Amsterdamse
studentenleven op Eindhoven komt
projecteren. Blijft dus over dat ze
vrouw is. Al juich ik meer vrouwen
in de top toe, ik hoop dat ze meer
in haar mars heeft dan alleen dat.
Maar, laten we Nicole niet
beoordelen voor ze is begonnen.
Ik wil alleen maar zeggen:
Harry, we zullen je missen.
Bram van Gessel | Promovendus
Technische Natuurkunde
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Patrick Leijte | “ Niet zeggen, maar doen”

Patrick Leijte, student Industrial Design
en fervent wandelaar, wilde zijn tweede
masterproject graag op zijn eigen
manier invullen. En vooral van een
maatschappelijk tintje voorzien.
Daarom wandelt hij nu eens per maand
met een groep dementerenden en hun
mantelzorgers door de Drunense Duinen.
Met zijn drieëntwintig jaar was Patrick
Leijte vorige maand wel een vreemde
eend in de bijt. Zo’n zes mensen
-gemiddelde leeftijd vijfenzestig- hadden zich verzameld om mee te lopen
met de eerste dementie-wandeling in
de Drunense Duinen. “Ik heb er geen
opmerkingen over gehoord. Ze vonden
het vast niet vanzelfsprekend dat een
jonge student zoiets organiseert,
maar ze waren zo druk aan de praat...”
Toen zijn opa jaren geleden met
Alzheimer, één van de vormen van
dementie, werd geconfronteerd, zag
Patrick van dichtbij hoeveel impact dit
op de cirkel mensen om hem heen had.
“Mijn opa en oma wandelden graag.
Maar toen mijn opa steeds slechter ter
been en iets opstandiger werd, zag mijn
oma er tegenop om met hem op stap te
gaan. En dat gaat met veel dementie

patiënten zo. Vaak zit er jaren tussen het
tijdstip van diagnose en uiteindelijke
opname in een verpleeghuis. In die
tussenperiode komen mensen hun huis
niet meer uit, en raken zo onbedoeld
steeds geïsoleerder. Heel schrijnend
om te zien. Dus toen we in ons tweede
masterproject meekregen iets te doen
met Alzheimer en lichtvoorzieningen,
wist ik wat me te doen stond.”
Hij schoof het aspect ‘lichtvoorzieningen’
aan de kant, dook de literatuur in en
praatte veel met Alzheimerpatiënten
en hun mantelzorgers. “Het viel me op
dat mensen veel informatie krijgen,
maar eigenlijk nauwelijks gelegenheid
hebben met elkaar ervaringen uit te
wisselen. En in combinatie met wat ik
bij mijn opa gezien heb, wilde ik graag
een leuke dag organiseren voor
dementerenden en hun verzorgers.
Je kunt natuurlijk gaan jeu-de-boulen,
maar voor een activiteit die ontspannend
moet zijn, maar ook de mogelijkheid
moet bieden tot een goed gesprek, gaat
er niets boven een wandeling door de
natuur. De wind door je haren voelen,
fluitende vogeltjes horen, dat doet
altijd goed.”
Niet voor niets is hij daarom ook zelf

bijna elk weekend in de Drunense
Duinen te vinden.”Het is eigenlijk mijn
achtertuin, ik ben hier opgegroeid.
Het is heerlijk na een drukke week de
natuur op te zoeken - even weg van de
wereld en een stukje echte aarde zien.”
Met zijn oma testte hij al wandelend
verschillende routes. En hij verzamelde
een groep mensen om zich heen die het
project uiteindelijk draaiende moeten
gaan houden. “Wandelclub Drunen en
Stichting Modus, het steunpunt voor
mantelzorgers en ouderen in Heusden,
waren direct enthousiast. Ik heb een
3D-businessmodel gemaakt, zodat
het voor iedereen heel duidelijk was
wat hun rol zou zijn. Want ook als er
onverwacht mensen uitvallen, moet het
project blijven lopen. De manier van
denken die ik tijdens mijn studie heb
geleerd -snel kunnen schakelen tussen
verschillende doelgroepen- kwam goed
van pas. En ook mijn eigen mentaliteit:
“niet zeggen, maar doen.”
De rust en trefzekerheid waarmee
hij vertelt over zijn project zijn er niet
altijd geweest. “Na mijn bachelor stond
ik voor een keuzepunt: wat wil ik nu
eigenlijk? Ik wist niet op welk gebied

ik mij wilde specialiseren. Er was veel
twijfel, en ik heb toen besloten een
tussenjaar in te lassen. Ik ben een
designbedrijf gestart, gericht op grafisch
en product design. En het werd een heel
goed tussenjaar. Want geleidelijk werd
het me duidelijk: ik ben op zoek naar
een maatschappelijke draai in mijn
studie. En ondertussen heb ik mijn draai
helemaal gevonden. Op de afgelopen
ID-exhibition ben ik met de GGzE
(Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven,
red.) -waarmee ik al kort contact had
gehad- dieper in gesprek geraakt. Zij
waren erg te spreken over mijn project.
Komend jaar ga ik daar aan de slag om
het een vervolg te geven.”
Hoewel zijn huidige project zo goed
als klaar is, is Patrick er nog te veel
bij betrokken om het los te laten. Een
kwestie van persoonlijke betrokkenheid
en een gezonde vorm van gedrevenheid,
noemt hij het. Hij is druk bezig met een
website om meer bekendheid aan de
dementie-wandelingen te geven. En ook
bij de tweede wandeling wandelt Patrick
mee, na het succes bij de aftrap vorige
maand. “Mensen konden bij aanmelding
doorgeven hoe mobiel ze waren en wat
ze qua afstand aan zouden kunnen.

Het viel me op dat we meteen een groep
fanatieke wandelaars te pakken hadden,
die hun hand niet omdraaiden voor een
kilometer of tien. En het bijzondere was
dat niet alleen patiënten en mantelzorgers zich aanmeldden, maar ook enkele
ex-mantelzorgers - mijn oma voorop. Na
het overlijden van mijn opa heeft ze vaak
gezegd: “Als ik bepaalde dingen eerder
had geweten, had ik het anders gedaan.”
Heel mooi dat ze nu haar ervaringen wil
doorgeven. Verder zag ik genietende
mensen, er ontstonden spontane
gesprekken - precies wat ik met deze
activiteit voor ogen had. We hebben
onderweg veel foto’s gemaakt, zodat er
ook achteraf -in moeilijker tijden- teruggekeken kan worden op een gezellige
dag. Ik heb heel enthousiaste reacties
gekregen, mensen hebben echt behoefte
aan sociaal contact.” En hij kan het
weten; na een aantal jaar Eindhoven
verhuisde hij recent naar Den Bosch om
-sociaal dier als hij is- dichter bij zijn
vrienden en familie in de buurt te zijn.

Interview | Nicole Testerink
Foto | Bart van Overbeeke
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Field Music: grote naam in het Gaslab
De Britse band Field Music geeft op
23 mei een concert in het Gaslab.
De broers Peter en David Brewis, die
het hart van de band vormen, maken
muziek die liefhebbers van de Beatles,
Pink Floyd, The Shins, Wilco, Motor
psycho en Arcade Fire zeker zullen
waarderen. Studium Generale organiseert dit concert samen met de Effenaar.
Het is voor het eerst dat een dergelijke
samenwerking plaatsvindt. Het initiatief
hiervoor komt van de Effenaar. “In 2011
zijn we gestart met zogenaamde
satellietconcerten op strategische
plekken in de stad, vanwege ons veertigjarig bestaan. We hebben onder andere
voor het Gaslab gekozen, omdat we
denken dat we op die manier het
makkelijkste met studenten in contact
komen. Zij zijn voor ons een belangrijke
doelgroep”, zegt Robert Schaeffer,
hoofdprogrammeur bij de Effenaar.
Het is de bedoeling dat er vier keer
per jaar samengewerkt gaat worden.
Field Music speelt normaal gesproken
in de grote Europese steden, dus het is
bijzonder dat ze voor een concert naar
Eindhoven komen. Het is een unieke
kans, zeker voor studenten, die het

concert gratis kunnen bezoeken. Peter
Brewis was ooit de drummer van The
Futureheads, enkele andere muzikanten
maakten ooit deel uit van een andere
bekende britpopband uit het vorige
decennium: Maxïmo Park. Met de
muzikale ervaring zit het dus wel goed.
Het laatste album van Field Music,
Plumb, werd goed ontvangen. Volgens
de Effenaar is het niet helemaal
duidelijk of Plumb een conceptalbum is,
maar geen van de zestien liedjes is over
te slaan. De tracks duren samen maar
vijfendertig minuten en horen bij elkaar
als passende puzzelstukjes. De band
zoekt in de studio de technische
mogelijkheden op en dat is ook terug
te horen wanneer ze live optreden.
In het voorprogramma staat de band
Mindpark. Het eerste album van deze
band, deels afkomstig uit Eindhoven,
deels uit Den Bosch, kwam afgelopen
jaar uit. Hun muziek is volgens de
Effenaar gelaagd en rijk gearrangeerd,
spannend en intens, gecompliceerd,
maar toch toegankelijk. Zo klinkt het
album en live is dat ook het geval. (HR)
Het concert is voor studenten
(ook niet-TU/e, hbo, mbo en middelbare
scholieren) gratis toegankelijk. Je kunt

kaarten reserveren via www.studium
generale-eindhoven.nl. Anderen betalen
negen euro voor een kaartje, zij kunnen
reserveren via www.effenaar.nl.

Hebben?

weggeven. Wil je kans
cd Plumb van Field Music
Cursor mag twee keer de
ag voor 31 mei naar
ord op onderstaande vra
maken? Stuur het antwo
worden twee winnaars
de goede inzendingen
j.m.ramakers@tue.nl. Uit
soonlijk bericht.
getrokken. Zij krijgen per
De vraag luidt:
Gaslab?
voorheen gebruik van het
Welke faculteit maakte

Field Music. Foto | De Effenaar

davids
culturele
keuzes

“Ik mis niet graag een fotomoment”
David van Dongen, interim MT-lid van
het Communicatie Expertise Centrum,
noemt zichzelf geen cultuurkenner.
Maar genieten van cultuur doet hij
met volle teugen. Met name fotografie,
de art deco-bouwstijl en popconcerten
krijgen zijn onverdeelde aandacht.
Van de concerten die U2 in Nederland
gaf, heeft hij er geen een gemist.

“Ik heb momenteel kaartjes in huis voor
concerten van Ilse de Lange en van Doe
Maar, Symphonica in Rosso. Dat is een
serie concerten in het GelreDome met
de kleur rood als terugkerend accent.
In 2010 ben ik ook bij Symphonica in
Rosso met Sting geweest. Dat was gaaf,
maar ik kreeg ook wat gemengde
gevoelens. De bekende nummers van
vroeger vervelen niet, maar kunnen wel
te belegen worden. Misschien heb ik
‘Message in a bottle’, dat Sting weer
bracht, inmiddels te vaak gehoord.”
“Dat geldt ook voor U2-nummers.
‘Sunday bloody Sunday’ kan ik eerlijk
gezegd niet meer horen. Hoewel het wel
weer heel mooi klinkt als Bono het
langzaam en zachtjes zingt. Sinds mijn
middelbare schooltijd heb ik nog nooit
een concert van U2 in Nederland gemist.
Ook in Berlijn en de VS heb ik ze gezien.
Eens in de drie, vier jaar doen ze een
tour, vaak met het uitbrengen van een
nieuw album. Ik heb al hun albums.
Ik ben niet echt een muziekliefhebber,
maar U2 verveelt mij niet snel.”
“Als we het over cultuur hebben, moet
ik ook iets vertellen over fotografie.
Jarenlang is fotograferen mijn hobby
geweest. Ik deed aan landschapsfotografie en maakte journalistieke foto’s.
Ik was heel fanatiek en kon soms knap
chagrijnig worden wanneer ik op
vakantie een mooi fotomoment had
gemist. Sindsdien fotografeer ik zelf

minder vaak, maar ik kan nog altijd
genieten van een mooie plaat.”
“Van de fototentoonstelling Growth, hier
in het Hoofdgebouw, zijn me de foto’s
van de albatroskadavers met hun plastic
maaginhoud het meest bijgebleven.
De combinatie van esthetiek en milieu
problematiek doet me wat.
De interieurfoto’s van de kolossale flats
in Hong Kong riepen wel wat bij me op.

Al die verschillende mensen, al die zelfde
woonkamers. Hoeveel ruimte heb je om
jezelf te laten zien?”
“Ik kijk graag naar foto’s, maar ook graag
naar de bouwstijl art deco. Die heb ik
veel gezien in Bandung in Indonesië, het
land waar mijn moeder geboren is en
waar mijn broer nu woont. De combinatie
van strakke, eenvoudige vormgeving
en abstracte vormen spreekt mij aan.

Zeker in Indonesië waar deze bouwstijl
in een tropische context staat: de
tropical art deco.”
“Toch wel jammer dat ik niet meer zo
veel fotografeer. Wanneer je met een
camera rondloopt, kijk je heel anders
naar je omgeving en zie je veel meer.
Daarvoor hoef ik het toestel alleen maar
in mijn hand te voelen. Misschien moet ik
het toch maar weer eens oppakken.” (HR)

Ilse de Lange
GelreDome, 14 september 2012.
Kaartje: 39,95 euro.

Doe Maar
Symphonica in Rosso, GelreDome.
17, 19 en 20 oktober 2012.
Kaartjes: 39 tot 69 euro.

Ama
fototentoonstelling tot 17 juni
2012, Foam Amsterdam.
Entree studenten: 5,50 euro.

David van Dongen. Foto | Bart van Overbeeke

