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• De LUW verwacht voor 
volgend jaar een doling van 
de aerde geldstroom. De af- 
name van net aantal projec- 
ten komt door concurrentie 

van o.a. DLO en TNO. 9 De 
Sociaal Economische Raad 
SER heeft vernietigend uit- 
gehaald naar het concept- 
Hoger Onderwijs en Onder- 
zoek Plan (HOOP) 1996. In 
dit concept bepaalt het bud- 
get wat wel en niet kan. Het 
zou echter zo moeten zijn 
dat Ritzen en Nuis aange- 
ven wat ze willen met het 
hoger onderwijs vindt de 

SER. 9 Verschillende uni- 
versiteiten proberen de 
kloof tussen het VWO en de 
universiteiten te verkleinen. 
Vooral de RUG, UU en de 
UvA werken actief samen 
met scholen uit de omge- 
ving. 9 De VU heeft uit han- 
den van minister Ritzen de 
eerste hoger onderwijsprijs 
van 2 ton qekregen. De prijs 
is voor hetbeste initiatier 

voor studeerbaar onder- 
wijs. De Technische Hoge- 
school Rijswijk heeft de twee 
ton voor de hogescholen ge- 
wonnen met het ontwerp 
van een aparte propaedeu- 
se voor havisten. 9 Veel 
AiO's van de TUD zeggen 
zonder planning te werken 
en spreken hun noogleraar 
maar een uur per maand. 
Het Delftse AiO Overleg ad- 

viseert om in het eerste half 
jaar een individuele plan- 
ning te maken. 9 Op een 
Europese conferentie is ge- 
sproken over de toekomst 
van het ingenieursonder- 
wijs. De boodschap was: in- 
vesteer in de manier waar- 
op Studenten nieuwe kennis 
kunnen verwerven (denk 
aan de elektronische snel- 
weg) en blijf niet bij het tra- 

ditionele onderwijs hangen. 
9 Na een proeftiid van ruim 
een jaar stopt de kantine 
van net natuur- en scheikun- 
degebouw van de RUG met 
het serveren van warme 
maaltijden. Er kwamen te 
weinig mensen eten, ruim 
200 in plaats van de ge- 
plande 400. 9 AvdE 

EINDHOVEN / NIJMEGEN 

Kruisbestuiving 

tussen organici 

Uitwisseling van hoogleraren 

moet onderzoek versterken 

Onderzoek aan de KUN leidde tot 
kabels von macromoleculen die zo- 
wel ionen ois elektronen geleiden. 
Samenwerking met de TUE maakt 
het mogelijk meer gebruik te maken 
von de kennis en de apparatuur 
die op beide universiteiten 
aanwezig is. 

isolatiemantel 

De universiteiten van 
Eindhoven en Nij- 
megen hebben twee 

hoogleraren ‘uitgewisseld’ 
die begin volgend jaar van 
start gaan met het geven van 
colleges. Prof. dr. Roeland 
Nolle van de vakgroep orga- 
nische chemie van de KU 
Nijmegen is per 1 Oktober be- 
noemd tot deeltijdhoogle- 
raar supramoleculaire Che- 
mie aan de TU Eindhoven. 

Prof. dr. Bert Meijer van de 
vakgroep organische chemie 
van de TU Eindhoven is al 
sinds 1 September gasthoog- 
leraar organische polymeer- 
kunde aan het Nijmegen 
SON Research centrum. 

Nolte zal het onderzoek in 
Eindhoven gaan versterken 
met zijn kennis van supramo- 
leculaire chemie. Chemie die 
zieh bezig houdt met het ma- 
ken van structuren op basis 

van niet-covalente bedin- 
gen. Een voorbeeld van zul- 
ke structuren zijn de molécu- 
laire kabels die de Nijme- 
genaren vorig maand publi- 
ceerden in het tijdschrift 
‘Journal of the American 
Chemical Society’. Deze ka- 
bels bestaan uit ftalocyanine- 
groepen met daaraan gekop- 
pelde kroonethers. In de fta- 
locyanines kunnen metalen 
binden die samen een elek- 
tronen geleidende draad vor- 
men. De kroonethers vor- 
men vier kanalen voor ionen- 
transport. Om deze kanalen 
zit een isolerende mantel van 
koolwaterstofketens. De 

combinatie van ionen- en 
elektronentransport biedt 
vele mogelijkheden voor toe- 
passing in de elektronica. 

Logische stop 
Nolte: “Omstreeks januari 
start ik met het college supra- 
moleculaire chemie voor der- 
dejaars Studenten van de 
TUE en het begeleiden van 
Studenten bij hun stage”. 

Meijer gaat begin volgend 
jaar in Nijmegen zijn eerste 
colleges polymeerchemie 
(op AiO-niveau) geven. 
Daamaast zal hij in Nijmegen 
gaan meewerken aan onder- 
zoek op het gebied van de 
macromoleculaire chemie. 
De macromoleculaire Che- 
mie van dendrimeren en or- 
ganische materialen voor de 
elektronica zijn namelijk de 
belangrijkste Eindhovense 
onderzoekspijlers. Recent 
won het dendrimere doosje 
van de TUE de Arthur K. 
Doolittle Award. 

“Wat we in het verleden 
zagen, is dat onze onderzoe- 

ken gedeeltelijk in het zelfde 
thema liggen, zoals bij het on- 
derzoek naar organische ma- 
terialen voor de elektronica. 
Samenwerking is dan ook 
een logische stap. We gaan in 
de toekomst meer gebruik 

maken van elkaars appara- 
tuur en kennis. De ‘uitwisse- 
ling’ zal hieraan bijdragen”, 
aldus Meijer. 9 

Emiel van den Hoogen 
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LANDELIJK 

Leerlingen gaan 

proeven doen 

metzeolieten 

Lespakket past goed 

in nieuwonderwijsprogramma 

Door een samenwerking 
tussen twee chemische 

bedrijven en het scheikunde 
onderwijs kunnen HAVO- 
en VWO-leerlingen binnen- 
kort zeolieten gebruiken bij 
hun practicum. Op de Woud- 
schoten conferentie voor do- 
centen scheikunde ontvingen 
de deelnemers 1 kg zeoliet 
van AkzoNobel en 2.5 kg van 
Unilever. 

Proeven opzetten 
“Het idee om zeolieten in de 
schoolscheikunde te gaan ge- 
bruiken, is begin maart ont- 
staan op een nascholingsdag 
van de regio’s Den Haag en 
Rotterdam van de Neder- 
landse Vereniging voor het 
Onderwijs in de Natuurwe- 
tenschappen (NVON)”, ver- 
telt drs. Aonne Kerkstra. Hij 
is docent scheikunde op het 
Interconfessioneel Westland 
College en binnen de NVON 
voorzitter van de regio Den 
Haag. “De nascholingsdag is 
gehouden bij de TU Delft. 
Daar vertelde prof. dr. ir. 
Herman van Bekkum zeer 
enthousiast over zijn onder- 
zoek aan zeolieten. Hij heeft 
gezorgd voor de ‘generous 
gift’ van AkzoNobel en Uni- 
lever. Samen met de amanu- 
ensis heb ik daarna titratie- 
proeven ontwikkeld om de 
hardheid van leidingwater en 
het calciumbindend vermö- 
gen van de Unilever-zeoliet 
te bepalen. Met deze gege- 
vens kunnen leerlingen dan 

een consumentenonderzoek 
doen door van verschillende 
wasmiddelen te bepalen hoe- 
veel calcium ze kunnen opne- 
men. De zeoliet van Akzo- 
Nobel gebruiken wij in een 
experiment als katalysator bij 
de bereiding van een ester”. 

“In samenwerking met de 
stichting C3, Communicatie 
Centrum Chemie, willen wij 
ook de rest van Nederland 
voorzien van deze zeolieten.” 

Contextgericht onderwijs 
Het lespakket ‘proeven met 
zeolieten’ is goed ontvangen 
door de deelnemers van de 
conferentie. “Zo’n lespakket 
past in het vernieuwde sys- 
teem van onderwijsprofielen 
die in de plaats körnen van de 
bekende vakken”, aldus 
Kerkstra. “Het onderwijs 
moet meer contextgericht 
worden. Een voorbeeld hier- 
van is een onderwerp als ‘de 
scheikunde van de grond’. 
Leerlingen krijgen in de les- 
sen stukjes theorie verwerkt 
over zuur-base readies, ver- 
delingsevenwichten van stof- 
fen over water en grond, de 
stikstofkringloop, planten- 
groei en gewasbescherming. 
Het thema zeolieten is hier- 
voor ook zeer geschikt. Er is 
al een uitgeverij die het the- 
ma zeolieten wil opnemen in 
een schoolboek, met onze ex- 
perimenten erbij.” 9 

Anneke van den Engel 
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De TU Delft is van plan 
het over verschillende 

faculteiten verspreidde on- 
derzoek op het gebied van 
energie en verwante proces- 
technologie te bundelen en te 
intensiveren. Ze gaat dit 
doen aan de hand van aanbe- 
velingen opgesteld door prof, 
dr. ir. Jacob de Swaan Arons 
na een inventarisatie van het 
in Delft lopende onderzoek. 
Het huidige onderzoek om- 
vat 10 volledige arbeidsplaat- 
sen. Wat de omvang van het 
nieuwe programma zal wor- 
den, is nog onduidelijk. 

De opzet wordt bekeken in 
het licht van het New Sun- 
shine Programma van het 
Japanse Ministerie van Inter- 
national Trade and Industry 
(MITI). Dit programma be- 
strijkt het gehele gebied van 
energievoorziening, conver- 
sie, transport, opslag, ge- 
bruik, besparing en dat van 
de vele maatschappelijke im- 
plicaties van energiegebruik. 

DELFT 

Universiteit kiest 

energie als speerpunt 

Vier faculteiten werken samen in ener- 

gieonderzoek, een kerntechnologie 

van de TU Delft 

Delft is binnen praktisch alle 
gebieden actief, maar deze 
activiteiten missen duidelijk 
coherentie. 

Geld terug 
In het onderzoeksprogram- 
ma gaan vier faculteiten een 
samen werkingsverband aan: 
Scheikundige Technologie & 
Materiaalkunde, Werktuig- 

bouwkunde & Maritieme 
Techniek, Mijnbouwkunde 
& Petroleumwinning en 
Technische Bestuurskunde. 
Momenteei zijn voor deze fa- 
culteiten respectievelijk De 
Swaan Arons, prof. ir. Huib 
van Heel, prof. dr. ir. Jacob 
Fokkema en de initiatief- 
neemsterpro/ dr. ir. Margot 
Weijnen aangezocht de pre- 

cieze inhoud van het pro- 
gramma te bepalen. 

De deelnemende facultei- 
ten financieren de start van 
het onderzoeksprogramma, 
gepland op 4 december. 
Daarnaast is aanvullende fi- 
nanciering uit het technolo- 
giefonds van de universiteit 
te verwachten. Dit fonds is 
opgericht door het college 
van bestuur, dus alle facultei- 
ten dragen hieraan bij. Voor- 
deel voor de vier faculteiten 
is dat zij een gedeelte van het 
geld dat zij hebben afgedra- 
gen aan het technologiefonds 
weer ‘terug’ verdienen door 
het samenwerkingsverband. 

Aan het programma zullen 
ook enkele nog niet nader ge- 
noemde bedrijven deelne- 
men.# 

Joris Kleinveld 
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AMSTERDAM 

KeesVrieze 

jubileert 

Universiteit van Amsterdam 

organiseert symposium 

i T T et was niet alleen een 
JL A symposium, het was 

tevens een happening”. Al- 
dus typeerde dr. Henk Vol- 
ger (Shell) het evenement 
dat de vakgroep Anorga- 
nische Chemie van de UvA 
op 23 en 24 november had 
georganiseerd ter gelegen- 
heid van het feit dat prof. dr. 
Kees Vrieze 25 jaar als hoog- 
leraar Anorganische Che- 
mie aan de vakgroep is Ver- 
bünden. 

Metaalclusters 
Het symposium voerde de ti- 
tel “Current developments 
in transition metal chemist- 
ry”. Tijdens dit goed bezoch- 
te symposium vertelden 18 
collega’s uit binnen- en bui- 
tenland (allen vrienden en 
goede bekenden van Vrieze, 
waarvan de meesten hem al 
zo’n 20 tot 30 jaar kennen) 
op enthousiaste wijze over 
hun onderzoek. Zij besteed- 
den met name aandacht aan 

recent onderzoek op het ge- 
bied van metaalclusters en 
de homogene katalyse, werk 
dat nauw verbonden is met 
het huidige en vroegere on- 
derzoek van de jubilaris en 
de vakgroep. Een hoogte- 
punt vormde de lezing van 
prof. dr. The Lord Lewis die 
25 jaar chemie van metaal- 
clusters belichtte. Daarnaast 
vertelden sprekers vele 
kleurrijke anekdotes, die 
vaak betrekking hadden op 

Prof. dr. Kees Vrieze ziet 
overeenkomsten tussen zijn 
werk en zijn privé-leven. 

de bekende Leeds-Sheffield 
organometaalconferenties. 

Privé-leven 
De jubilaris liet zieh, zoals we 
van hem gewend zijn, ook 
niet onbetuigd. Aan de hand 
van dia’s toonde Vrieze de 
overeenkomsten tussen zijn 
onderzoekswerk en zijn 
privé-leven dat van mononu- 
cleair via polynucleair weer 
terug ging naar mononucle- 
air. De prettige mix van seri- 
euze en minder serieuze 
items in de presentaties zorg- 
den ervoor dat de ruim 100 
belangstellenden uitstekend 
aan hun trekken kwamen. De 
jubilaris, de vakgroep en de 
organisatie kijken terug op 
een zeer geslaagd tweedaags 
symposium. 9 
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