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Afgelasting
dreigt voor
promotie
De promotie van ir. Marcoen
Cabbolet, die gepland stond
voor 16 januari, is op het
laatste moment opgeschort.
Maandag 21 januari maakt het
College voor Promoties bekend
of de promotie überhaupt nog
doorgaat. Cabbolet ontwikkelde een theorie die
ingaat tegen de wet van de
kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie.
Ook de Utrechtse
Nobelprijswinnaar Gerard ’t
Hooft bracht er een negatief
oordeel over uit. Aan Cursor
stuurde Cabbolet een open
brief gericht aan rector Hans
van Duijn, waarin hij zijn
kritiek uit over de hele gang
van zaken.
Volgens Peter van Dam, woordvoerder van het College van
Bestuur, heeft het College van
Promoties op advies van het
bestuur
van
de
faculteit
Wiskunde & Informatica de
promotie van Cabbolet opgeschort. Het faculteitsbestuur zou
hebben geconstateerd dat buitenlandse leden van de promotiecommissie geen hoogleraar
waren. Op grond daarvan zouden
ze niet in staat zijn een goed
oordeel te geven over de natuurkundige kant van het proefschrift. Er moesten natuurkundigen bijgezocht worden, die
daar wel toe in staat zijn.
Op 9 januari kreeg Cabbolet de
mededeling dat de promotie
werd opgeschort. Van Dam zegt
nadrukkelijk dat het gaat om opschorten en niet om het uitstellen ervan. Die term zou impliceren dat de promotie in de
toekomst alsnog doorgaat aan de
TU/e. En zelfs die zekerheid is op
dit moment niet te geven, aldus
Van Dam. Nobelprijswinnaar
Gerard ’t Hooft, hoogleraar
Theoretische Natuurkunde aan
de Universiteit Utrecht, aan wie
het proefschrift ook ter beoor-

deling is voorgelegd, vertelt
echter dat de promotie volgens
zijn laatste informatie helemaal
wordt afgeblazen. Ook Cabbolet
zelf is ervan overtuigd dat de
TU/e zal afzien van de promotie.
In zijn open brief verklaart hij dat
bij zijn promotie de gangbare
weg is gevolgd, en dat de kerncommissie, die de TU/e zelf heeft
goedgekeurd, het proefschrift
uitgebreid heeft bestudeerd én
heeft goedgekeurd. Hij reageert
ook op de kritiek die op het proefschrift is geleverd door de TU/ehoogleraren Jos Baeten en
Andries Brouwer van de faculteit
Wiskunde & Informatica, en op
de kritiek van ’t Hooft. Volgens
Cabbolet betreft het ‘veel
geschreeuw, maar weinig - of
eigenlijk helemaal geen - wol’.
Daarnaast hekelt hij het beledigen van de buitenlandse commissieleden, die op het natuurkundige vlak ‘te licht’ zouden
zijn bevonden. Hij noemt het
besluit een paniekreactie, onacceptabel voor een instelling als de
TU/e. Hij vindt dat de TU/e ook
de geschillenregeling niet heeft
gerespecteerd. Cabbolet: “Daarin
is sprake van het recht op een
weerwoord van de promovendus
als er een geschil over de
promotie ontstaat. Ik heb
nergens op kunnen reageren. Via
een omweg heb ik toch nog
inzage gekregen in de kritiek.”
Volgens Van Dam is dat recht op
wederhoor alleen van toepassing
als er een geschil is tussen de
promotor of de promotiecommissie en de promovendus.
“Hier is echter sprake van een
uitzonderlijke situatie, waarbij
de rector gerechtigd is om een beslissing te nemen. Dat staat ook
in de geschillenregeling”, aldus
Van Dam.
Zie verder op pagina 3.
Voor de open brief zie pagina 4.
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Verhuiz in g G T D uit W -h a l be g onnen
De Gemeenschappelijke
Technische Dienst (GTD)
gonst deze dagen nog
meer dan anders van de
bedrijvigheid. Gisteren,
woensdag 16 januari, was
de start van de grote ver huizing naar het TNOgebouw. De hele dag door
worden machines op geladen, lopen continu
verhuizers af en aan en
staan overal karretjes met
materialen.
De afgelopen week zijn
medewerkers van de GTD
druk bezig hun machines
te poetsen en af te
koppelen van stroom,
perslucht en water.
Kasten worden leeggeruimd en gereedschappen
goed in dozen verpakt. Sommige machines worden
voor de verhuizing zelfs speciaal vergrendeld, om te
voorkomen dat er onderdelen beschadigd raken.
Voor de nieuwe gezamenlijke werkplaats zijn op de
begane grond van het TNO-gebouw 2.800 vierkante
meter vrijgemaakt. Die bevinden zich grofweg

rondom het grote atrium van het gebouw. De werk plaats krijgt van hieruit een aparte ingang. De
groepsleiders en ontwikkelaars zijn zo zonder toe gangspasje te bereiken. Tussen W-hoog en het TNOgebouw wordt nog een nieuw klinkerpad aangelegd.
De verhuizing duurt volgens de planning tot
woensdag 30 januari. Dan wordt ’s middags de ge meenschappelijke
werkplaats van TU/e
en TNO officieel
geopend. Op don derdag 14 februari
houdt de nieuwe
werkplaats van 14.00
tot 17.00 uur open
huis voor alle belang stellenden.
Gedurende de ver huizing is de GTD
twee tot drie weken
uit de lucht.
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Leon Merkx
“Ik ben een brug tussen twee werelden”
Judith van Gaal
Foto: Bart van Overbeeke
Afstuderen in twee studies tegelijk: het lijkt een behoorlijke
opgaaf. Leon Merkx (28) draait
er zijn hand niet voor om. Hij
heeft net zijn diploma technische informatica op zak en
eind deze maand volgt die van
werktuigbouwkunde. Gelukkig
houdt hij steeds genoeg tijd
over voor zijn grote passie:
Porsches.
“De meeste mensen vragen:
‘Hoe doe je het?’ Maar het is
puur een kwestie van goed
plannen.” Leon is erg nuchter
over zijn dubbele afstuderen.
“Zo bijzonder is het ook weer
niet. Ik ben vast niet de enige,
hoewel het volgens mij wel redelijk uniek is dat ik twee totaal
verschillende studies heb afgerond.”
Het heeft hem allemaal weinig
moeite gekost. Leon:”Het viel

reuze mee. Ik vind zelfs dat de
universiteit me nog wel wat
meer had mogen prikkelen.” Hij
weet zijn tijd zo goed in te delen,
dat hij ruimte overhoudt voor
andere zaken. “Ik heb er gewoon
twee dagen bij kunnen werken.
Bovendien heb ik tussendoor
nog een cursus Spaans en technologie management gedaan.”
Niet onbelangrijk: hij kan zich
ook voldoende bezighouden met
zijn grote hobby: auto’s en dan
vooral Porsches. Hij praat er vol
passie over: “Daar ben ik al zo
lang als ik me herinner mee
bezig. Als kind speelde ik er mee
en nu vind ik het heerlijk om
aan mijn Porsches te sleutelen.”
Hij is de trotse eigenaar van drie
Porsches - voor de kenner: van
het type 924 - en heeft talloze
speelgoedvarianten.
Ook al ligt dat in de lijn der verwachting, toch kiest hij in 1998
niet voor een studie op het
gebied van auto’s. Leon verklaart: “Die studies waren er

alleen op mbo- en hbo-niveau en
ik wilde na mijn atheneum
graag universiteit doen.” Door
de belangstelling voor wiskunde
wordt het informatica. Die keus
pakt goed uit, maar na drie jaar
zoekt Leon toch een nieuwe uitdaging. Die vindt hij in werktuigbouwkunde. “Ik kwam erachter dat ze bij die studie
vakken op het gebied van voertuigen geven. Gezien mijn belangstelling voor auto’s, trok dit
direct mijn aandacht.”
Twee niet verwante studies combineren bleek geen sinecure. “Ik
heb veel zelf moeten uitzoeken
en voor alle vakken een planning
gemaakt voor drie jaar. Daarbij
heb ik veel steun gehad aan Ad
Aerts van wiskunde en informatica en Nort Liebrand van
werktuigbouwkunde. Zij hebben
me onder meer met vrijstellingen geholpen.”
Hij vindt het vreemd dat de
overheid het niet stimuleert om
twee studies te doen. “Je krijgt
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vijf jaar studiefinanciering, geld
voor één studie. Als je er nog één
doet, vind ik dat je best wat extra
mag krijgen.”
Leon richt zich uiteindelijk
vooral op voertuigdynamica.
Hoewel de twee studies inhoudelijk redelijk van elkaar verschillen, weet hij de twee disciplines tijdens het afstuderen wel
te combineren. Bij TNO
Automotive in Helmond ontwikkelt, test en onderzoekt de
Porschefanaat robots waarmee
rijtesten worden uitgevoerd.
“Door zowel het software- als
hardwaregedeelte te doen, heb ik
op het gebied van informatica en
werktuigbouwkunde gewerkt. In
feite ben ik een brug tussen de
twee werelden.”
Zijn diploma informatica
ontving hij in november 2007
en op 28 januari 2008 zal hij
ook werktuigbouwkunde op zak
hebben. Een traject van promovendus ziet hij niet zitten: “Dan
ben je zo specialistisch bezig.”

In oktober 2007 startte Leon bij
OOTI, de Ontwerpersopleiding
Technologische Informatica, een
tweejarig programma voor het
ontwerpen van software op de
TU/e.
“Ik zit weer terug op mijn oude
nest: informatica. Ik wil systeem
architect worden en bij OOTI
kan ik versneld werkervaring
opdoen. Ik leer hier managementvaardigheden en doe ervaring op in een multiculturele
omgeving.” Toch zal werktuigbouwkunde altijd deel van zijn
leven uitmaken:”Ik zie het niet
zwart-wit. Bij een ontwerpprobleem komen verschillende
disciplines naar voren, niet
alleen informatica.”
Wat de leukste studie was?
“Informatica ligt me het best,
maar wat betreft cultuur pas ik
beter bij werktuigbouwkunde.”
Twee afstudeerfeesten worden
het overigens niet. “Ach, misschien eentje. Ik moet even
kijken.”/

.

De week van/Lennart
De week van Lennart Verheijen, voorzitter studententoneelvereniging
Doppio
Maandag: Een vrij saaie dag: de hele dag
studeren.
Dinsdag: Vandaag de hele dag repetitie.
Eerst het stuk in zijn geheel gedaan en
naar aanleiding hiervan aan bepaalde
scènes gewerkt. Het is erg fijn om in het
Gaslab te kunnen repeteren, waar dankzij
de tentamenweken niks anders gepland is.
Woensdag: Vandaag in de Doppio-voorzittersrol gekropen en mijn mail wat bijgewerkt. Tot de ontdekking gekomen dat
we pontificaal op www.tue.nl staan met
onze banner.
Donderdag: Vandaag zijn zowel mijn
vriendin als mijn zusje jarig. Altijd een
lastige keus en ik ben eigenlijk blij dat we
de hele dag repetitie hebben. Gelukkig

speelt mijn vriendin ook mee, dus we zijn
wel samen. Na een goede oefening, volgt
nog een slechte generale repetitie. Maar
goed, dat schijnt een voorteken te zijn voor
een goede première.
Vrijdag: Overdag nog aan de studie, dan
om 17.00 uur naar het Gaslab waar we om
20.30 uur de première spelen. Helaas
maken we de hoge verwachtingen van
onze regisseur niet waar en hij is achteraf
dan ook bijna in tranen. Dit drukt onze
stemming natuurlijk wel een beetje, maar
gelukkig hebben de meesten van onze
vrienden en familie er toch gewoon van
genoten.
Zaterdag: Nu moeten we knallen. Er is gisteren veel nagepraat over waar het op de
première allemaal aan lag en ik ben best
nerveus over het effect wat dit op de groep
zal hebben. De regisseur gaat er echter erg
goed mee om en stijf van de adrenaline
staan we om 20.30 uur weer klaar.

Achteraf krijg ik een
sms’je: ‘Het was
een gaaf stuk en
met veel passie
gespeeld! Ik
had zelfs
meerdere
keren het kippenvel op mijn
rug staan! Ik ben
blij dat ik het niet
gemist heb.’De bar draait die avond een recordomzet.
Zondag: Laatste voorstelling alweer. Hij
gaat anders dan zaterdag, maar volgens
onze regisseur kwam dat doordat we met
nog meer inlevingsvermogen speelden. De
reacties van het publiek en die van de
andere regisseurs die gekomen zijn, zijn
unaniem positief. Supervet! Later bouwen
we de foyer om tot een disco, want we
hebben wel reden voor een feestje./

.
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Subsidies voor marktrijp
maken TU/e-onderzoeken
De TU/e heeft twee zogeheten
Valorisation Grants in de wacht
gesleept voor het marktrijp
maken van wetenschappelijke
onderzoeksresultaten. Het
gaat om subsidies van elk
25.000 euro.
De Valorisation Grant is een initiatief van Technologiestichting
STW, onderzoeksfinancier NWO
en TNO, in 2004 opgezet naar
voorbeeld van het Amerikaanse
stimuleringsprogramma SBIR.
Het eerste gehonoreerde TU/eproject is ‘Sound Imaging, a
Sound Business’, dat wordt uitgevoerd binnen de faculteit
Werktuigbouwkunde. Het onderzoek, onder leiding van
prof.dr. Henk Nijmeijer, is
gericht op het zeer nauwkeurig in
beeld brengen van geluid, bijvoorbeeld de hinderlijke geluiden van een mobieltje of

vrachtwagen. Hiervoor ontwikkelden de onderzoekers een ‘geluidscamera’ waarmee ontwerpers en technici de bronnen
van geluiden kunnen opsporen
en visualiseren, om vervolgens te
zoeken naar manieren om het
hinderlijke geluid efficiënter
tegen te gaan.
De onderzoekers willen het
systeem, waarvoor octrooi is aangevraagd, nu in de markt gaan
zetten. “Met de subsidie hopen
we komend jaar zicht te krijgen
op wie de klant is en wat deze
precies wil”, aldus promovendus
ir. Rick Scholte. De onderzoekers
slaan hiervoor de handen ineen
met onder andere Philips,
TomTom en Océ.
Het tweede onderzoek dat
subsidie krijgt, is ‘Atlantides’
(Wiskunde en Informatica).
Centraal binnen dit project staat
een innovatieve methode voor

Universiteit Twente
weer ‘technisch’

‘intrusion detection’, oftewel
nieuwe technieken om hackers
op te sporen. “Het probleem met
dergelijke detectiesystemen is
dat ze óók vaak alarm slaan in situaties waarbij feitelijk niks aan
de hand is”, legt security-hoogleraar prof.dr. Sandro Etalle uit.
“IT-specialisten komen hierdoor
amper toe aan hun eigenlijke
werk. Met onze methode verwachten we de hoeveelheid ongewenste alarmen met ongeveer
vijftig procent terug te dringen.”
Het gros van dit onderzoek vindt
overigens
plaats
aan
de
Universiteit Twente, waaraan
Etalle tevens verbonden is; het
Eindhovense aandeel is kleiner.
De verkregen Valorisation Grant
wordt gebruikt voor marktonderzoek in de aanloop naar de oprichting van een bedrijf./

.

‘Bouw startersgebouw Catalyst begin
2009 van start’

De Universiteit Twente (UT)
gaat zich weer nadrukkelijk
afficheren als een technische
universiteit. Dat deelde de
Twentse collegevoorzitter
Anne Flierman zijn toehoorders
mee tijdens zijn nieuwjaarsrede.
Nadat de UT de afgelopen tien
jaar een zwenking naar ‘algemeen’ maakte, wordt vanaf nu
weer gekozen voor het predicaat
‘technisch’. De samenhang
tussen techniek en gedrag- en
maatschappijwetenschappen in
de onderwijs- en onderzoekspro-

gramma’s zal de UT uniek
maken, zo verwacht Flierman.
“De technologie is de motor,
maar de andere wetenschappen
zijn daar onverbrekelijk aan verbonden”, zegt hij. Daarmee
neemt hij een voorschot op de
aanbevelingen van een commissie die vorig jaar onderzocht
heeft hoe de UT van haar ietwat
saaie, diffuse imago af kan
komen. Met die aanbevelingen
moet de UT de komende jaren
aan de slag, anders voorziet
Flierman maar weinig perspectief op Europees of mondiaal
vlak voor zijn universiteit./

.

TU Delft kampioen qua
ontslagvergoedingen
Wie de laatste jaren opstapte
bij de TU Delft (TUD) kon
rekenen op een mooie ontslagvergoeding, zo is te lezen
in Delta. In 2006 telde de TUD,
evenals het jaar daarvoor, de
hoogste ontslagvergoedingen neer in de (semi)publieke sector, zo blijkt uit de
gegevens van het ministerie
van Binnenlandse Zaken. Eén
Delftse hoogleraar kreeg in
2006 581 duizend euro mee,
andere hoge vergoedingen
waren er voor een onder-

zoeker (429 duizend euro) en
een hoofdredacteur (401
duizend euro). In totaal spendeerde de TUD minstens 5,5
miljoen euro aan ontslagvergoedingen in 2006. Dat was
echter nog maar het staartje
van de grootscheepse reorganisatie die in 2005 haar
beslag kreeg: toen keerde
Delft meer dan 32,5 miljoen
euro uit.

Fysicus ‘t Hooft steunt
beslissing tot opschorting
Vervolg voorpagina

Een eerste impressie van hoe Catalyst eruit zou kunnen gaan zien.

Ir. Wim Bens, directeur van het
TU/e-Innovation Lab, hoopt dat
de bouw van startersgebouw
Catalyst begin 2009 van start
kan gaan. De haalbaarheidsstudie is klaar, afgelopen week
was de aftrap van de volgende
fase: het maken van een business plan.
De beoogde locatie voor het
gebouw, dat zo’n vierduizend
vierkante meter groot moet
worden, is het braakliggende
stuk
grond
tussen
het
Multimedia Paviljoen (MMP) en
het Twinning Center. Waar
eerder sprake was van drie
bouwfases, gaan de plannen er
nu van uit dat het gebouw in een
keer wordt gebouwd.
De totale investering zal zo’n
veertien miljoen bedragen, laat
Bens weten. Dit zal voor meer
dan de helft uit subsidies moeten
komen, de rest komt uit een
lening. De TU/e levert geen
directe financiële bijdrage; de
universiteit stelt de grond ter be-

schikking. Het is de bedoeling
dat de bouw en exploitatie in
handen komen van Twice, een samenwerking van onder meer de
Economische
ontwikkelingsmaatschappij regio Eindhoven
(NV Rede), de gemeente, de
Rabobank en de Brabantse
Ontwikkelings
Maatschappij.
Ook de TU/e zal dan ook deel
gaan nemen aan Twice. Twice
beheert het Twinning Center al,
en BETA, een startersgebouw op
de High Tech Campus.
Catalyst moet plaats bieden aan
zo’n veertig technostarters, voornamelijk uit de hoek van
Scheikundige Technologie en
Technische Natuurkunde. Het
gebouw biedt daarvoor ‘hoogwaardige labs’ en kantoren. De
opzet van het gebouw is modulair
en moet eenvoudig aan te passen
zijn aan de wensen van individuele huurders. De startende
bedrijven krijgen huurcontracten met een korte opzegtermijn en een lagere huur dan

de marktprijs. Het voordeel loopt
in drie jaar terug van zo’n 35
procent naar bijna nul. “Het
vierde jaar zouden ze er weer uit
moeten, want dan zijn ze geen
starter meer”, aldus Bens.
Volgens hem is het potentiële
belang
van
technostarters
enorm. “Slechts twee procent van
de Nederlandse start-ups zijn
technostarters,
en
daarvan
overleeft slechts tien tot vijftien
procent. Maar die zijn wel goed
voor een derde van de productiviteitsgroei van de Nederlandse
economie.”
Onderdelen van het op te stellen
business plan zijn onder meer
een grondige marktstudie, een
vergelijking met al bestaande
startersgebouwen, en een uitwerking van de opzet van de financiering. Het plan zou eind
mei klaar moeten zijn./

.

De
Utrechtse
fysicus
en
Nobelprijswinnaar
Gerard
’t Hooft is het eens met de
beslissing van het College voor
Promoties van de TU/e om de
promotie van ir. Marcoen
Cabbolet op te schorten. In het
proefschrift van Cabbolet (dat de
titel ‘Elementary Process Theory,
mathematical-logical principles
of individual processes in a nonlocal, non-deterministic, nonprobabilistic,
heterogeneous
universe’ draagt) staat volgens de
Utrechtse hoogleraar niet echt
iets dat hout snijdt. “Cabbolet
heeft een reeks abstracte
axioma’s opgesteld, waaruit
blijkbaar hele diepe gedachten
voortkomen, maar die worden
nergens expliciet. Het is allemaal
erg indirect geformuleerd en het
blijft erg vaag. Op punten waar
hij wel expliciet wordt, is het
direct duidelijk dat zijn theorie
niet klopt”, aldus ‘t Hooft.
“Zo beweert hij dat antimateriedeeltjes omhoog zouden kunnen
bewegen, iets dat absoluut onmogelijk is. Er worden allerlei
zaken geponeerd, zonder dat die
op een gedegen wijze worden onderbouwd. Het verbaast me dan
ook zeer dat dit door de kerncommissie is goedgekeurd. Van het
natuurkundige deel kan ik in
ieder geval geen brood bakken.
Voor wat ik van het wiskundige
deel begrijp, klinkt het me ook allemaal erg vaag in de oren.”

Volgens Cabbolet zou de hele
essentie van het proefschrift aan
’t Hooft voorbij zijn gaan en heeft
de Nobelprijswinnaar het maar
kort bestudeerd. “Het is een veel
voorkomende misinterpretatie
dat Elementary Process Theory
(EPS) een kwantummechanische theorie is”, zo verdedigt
Cabbolet zich. “Het klopt dat ik
het maar kort heb bestudeerd”,
vertelt ’t Hooft, “maar het was
lang genoeg om te kunnen constateren dat het niet klopt. En als
EPS geen kwantummechanische
theorie is, waarom gebruikt hij
dan wel de terminologie die
daarbij hoort? Dat zou hij dan
ook niet moeten doen.”
De
eerste
promotor
van
Cabbolet, de Tilburgse hoogleraar Harrie de Swart, die sinds
1980 actief is op het vakgebied
van de logica en taalanalyse, zegt
nog steeds achter het proefschrift
en de open brief van Cabbolet te
staan. “Ik was volkomen perplex
toen ik de mededeling ontving en
ik wacht nu eigenlijk op de kritische
kanttekeningen
van
externe wetenschappers, om die
in alle rust te kunnen bestuderen”, deelt De Swart mee.
“Ik heb tot nu toe al zestien promovendi begeleid, maar dit heb
ik nog nooit meegemaakt. Ook
mijn relatie met de TU/e is al
twintig jaar zeer goed.”/

.
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In memoriam
Op 11 januari is op 58-jarige leeftijd professor André
Vandenput overleden na een korte, maar ernstige ziekte periode.
André werd in 1991 aan onze universiteit benoemd in de
faculteit Elektrotechniek op het gecombineerde vakgebied
van Elektrische machines en Vermogens elektronica. In de
afgelopen jaren heeft hij zijn groep vanuit een achterstands positie vernieuwd en opgewerkt tot een toonaangevende en
relevante onderzoeksgroep met vele afstudeerders,
promovendi en industriële contracten. Startend als
deskundige van asynchrone machines heeft hij zijn groep
gestimuleerd tot fundamentele doorbraken bij het geïnte greerd ontwerpen van elektromechanische actuatoren. Voor
hem was de planaire motor (zwevend tapijt) voor de half geleiderindustrie het mooiste project. Dit werd in 2007
gedemonstreerd en is in de wereld uniek qua ontwerp methodologie, snelheid en nauwkeurigheid.
Als docent werd André zeer gewaardeerd door zijn
studenten, resulterend in vele onderwijsprijzen. Op rustige
en duidelijke manier heeft hij vele generaties studenten de
basisprincipes van zijn vakgebied geleerd, zowel bij
Elektrotechniek als bij Werktuigbouwkunde. Samen met
Prof Schellekens (W) heeft hij de SAI opleiding
Mechatronica vormgegeven en jarenlang geleid.
André was bedachtzaam, loyaal en volstrekt integer, wars
van vage plannen en de waan van de dag. Met zijn heengaan
verliest zijn groep, de faculteit en de universiteit een
innemende, waardevolle en betrokken wetenschapper,
docent en collega.
Wij wensen zijn vrouw en drie dochters veel sterkte toe met
dit onverwachte verlies.
Namens de faculteit Elektrotechniek
Paul van den Bosch
De faculteit Elektrotechniek organiseert een herdenkings bijeenkomst op dinsdag 22 januari om 14.00 uur in de
Collegezaal van Elektrotechniek. Voor de zaal zal er de
mogelijkheid zijn om het condoleance register te tekenen.

Open brief aan rector
magnificus
prof.dr.ir. C.J. van
Duijn
Hooggeleerde
Heer Van Duijn,

En ik vind...

Ongeveer één week voor de
geplande datum heeft de TU/e
besloten mijn promotie op 16
januari niet door te laten gaan.
Over dit éénzijdig door de TU/e
afzeggen van mijn promotie wil
ik het volgende kwijt. Bij mijn
promotie is de gangbare weg
gevolgd: er was een proefschrift,
er was een kerncommissie
gevormd die door de TU/e zelf is
goedgekeurd, en de leden van de
kerncommissie hebben dit proefschrift uitgebreid gelezen en bestudeerd – zoals het hoort! – én
goedgekeurd. Vervolgens is er
conform de procedure een promotieplechtigheid gepland (op
16 januari 2008) ter verdediging
van het proefschrift. De hele procedure is uiteindelijk een proeve
van bekwaamheid, met als doel
aan te tonen dat de promovendus
zelfstandig wetenschappelijk
onderzoek kan verrichten.
Aan het proefschrift is meer dan
tien jaar gewerkt, met verschillende wetenschappers en hoogleraren uit binnen- en buitenland. Dit heeft uiteindelijk geleid
tot het huidige resultaat, waar ik
voor de volle honderd procent
achter sta. Natuurlijk is niet uit te
sluiten dat er wetenschappers
zijn, binnen of buiten de TU/e,

die er geen heil in zien. Ook is
het, zoals bij elk proefschrift,
mogelijk dat in de toekomst zal
worden aangetoond dat de theoretische principes niet blijken te
kloppen met (toekomstige) waarnemingen uit de werkelijkheid.
Maar zulks is de kern van de
wetenschappelijke methode:
onderzoekers doen gedegen
onderzoek, het resultaat wordt
gepubliceerd na een gedegen
beoordelingsprocedure (zoals bij
een promotie of bij peer review
voor wetenschappelijke tijdschriften), en na een verder debat
(wat in sommige gevallen decennia kan duren!) wordt het uiteindelijk geaccepteerd of verworpen:
zo schrijdt de wetenschap stapsgewijs voort.
Naar aanleiding van een populair
artikel over mijn proefschrift in
de Cursor van 13 december 2007
heeft echter een aantal mensen
in korte tijd het op zich contro-

Dr. Carlijn Bouten, Universitair hoofddocent Tissue Engineering bij Biomedische Technologie

Biohart uniek hoopje pulserend snot
Een biohart met kunstmatig gekweekt weefsel dat
klopt en bloed rondpompt. Verschillende media
beschreven begin deze week de wetenschappelijke
doorbraak. Het betrof een rattenhart, gemaakt van
gekweekte cellen op een matrix. Betreft het echt
zo’n grote doorbraak en wat betekent dit voor hartpatiënten?
“Het onderzoek vormt vooral in technologisch opzicht
een doorbraak”, vertelt dr. Carlijn Bouten over het
nieuws van het Minnesota Center for Cardiovascular
Repair. Onderzoekers van het centrum verwijderden de
levende cellen van een rattenhart en op de matrix die
overbleef, kweekten ze nieuw hartweefsel. Na acht dagen
begon het hartje te kloppen. “Als het gaat om de toepassing van de techniek op echte patiënten is het geen
doorbraak. Het menselijke hart bestaat grofweg uit vier
soorten weefsel: spierweefsel, zenuwweefsel, klepmateriaal en bloedvaten. Daarbinnen bestaan er weer verschillende subtypes. Dit biohartje bestaat uit één type
spiercel, vrij prematuur materiaal dus. Bovendien zijn
voor dit rattenhart zo’n vijfenzeventig miljoen cellen gebruikt. Voor een mensenhart zijn ontzettend veel meer
cellen nodig. Het zou jaren duren om een hart te maken
voor een patiënt. Ook is nog onbekend wat een dergelijk
hart doet als het geïmplanteerd wordt.
Het onderzoek is wel heel leerzaam als het gaat om het
herstellen van een beschadigd hart. Ik ben blij dat de
stamcellen het niet alléén doen: ze hebben een skeletstelsel nodig om zich verder te ontwikkelen en een mechanische functie te krijgen. Wij gebruiken zo’n matrix
ook voor het kweken van hartkleppen. Er moet iets zijn
waaraan de cellen kunnen trekken, want zelf gedragen
ze zich als een hoopje snot. Het inspuiten van stamcellen om een beschadigd hartonderdeel te herstellen,
blijkt niet goed te werken. Misschien zou het dus effectiever zijn om eerst een stukje matrix te vervangen en

versiële materiaal bekeken
(wat iets anders is dan
uitgebreid gelezen,
laat staan in detail
bestudeerd!). En
ineens mogen allerlei buitenstaanders
in heel korte tijd uitspraken doen over het proefschrift, en wordt in paniek snel,
zonder dat de promovendus of de
eerste promotor de mogelijkheid
tot een weerwoord krijgt, geoordeeld dat de promovendus
fout zit en de promotoren en de
promotiecommissie hebben
zitten slapen. En dat terwijl het
veel geschreeuw betreft, maar
weinig – of eigenlijk: helemaal
géén – wol. De enige ‘echte fout’
die men heeft gevonden is de typefout in de laatste regel van
voetnoot 4 op pagina 5.

pas daarna de cellen in te spuiten. Ik zie het onderzoek
vooral als een heel goed leermodel.”
Vielen deze resultaten te verwachten, gezien de ontwikkelingen op dit gebied?
“Op het gebied van bloedvaten wordt iets dergelijks al
gedaan. En tijdens het American Heart Congres, afgelopen november, werd de methode om levende cellen
te verwijderen uit een geheel hart al gepresenteerd. Tel
dit bij elkaar op, en dan viel zoiets wel te verwachten.
Maar ik had niet gedacht dat het zo snel zou gebeuren.
Jaren geleden zijn door de Duitse hoogleraar
Eschenhagen al ringetjes van hartspiercellen buiten het
lichaam gekweekt die ook gingen pulseren. Nu worden
die, inclusief matrix, op het hart geplaatst. Op dergelijke
resultaten borduurt dit onderzoek voort.
Dat het is gelukt om kloppend spierweefsel te maken op
deze schaal en zo snel, daar ben ik wel van onder de
indruk. Als je een groepje cellen kweekt, zie je meestal
pas na een dag of veertien dat cellen hier en daar gaan
pulseren. Dat al die cellen al na acht dagen samen als
één geheel gaan pulseren en bloed rondpompen, is echt
heel uniek.”

Met dit éénzijdig afblazen van de
promotie heeft de TU/e niet
alleen mij en de promotoren geschoffeerd, het proefschrift gediskwalificeerd en de verantwoordelijkheid van de
promotiecommissie genegeerd,
maar heeft de TU/e ook het hele
proces, de hele methodiek op één
achternamiddag overboord
gegooid. En omdat u zich, om de
promotie nog tegen te kunnen
houden, er formeel op beroept
dat de samenstelling van de commissie niet goed is – de natuurkundigen zouden ‘te licht’ zijn –
beledigt u feitelijk ook nog eens
de buitenlandse commissieleden, die met veel moeite zijn
geselecteerd omdat uitgerekend
zij een specialisatie hadden op
het relevante gebied.
Voor een instelling als de TU/e,
die naar ik meen een serieus
onderzoeksinstituut pretendeert
te zijn, is deze gang van zaken,
deze paniekreactie, volstrekt
onacceptabel. Moeten promovendi voortaan interviews met
Cursor gaan weigeren voor de
promotie, zodat ze niet het risico
lopen plotseling niet meer te
mogen promoveren? Moeten

promotoren voortaan eerst
draagvlak bij de collega’s langs de
zijlijn verkrijgen voordat ze een
promotietraject ingaan, omdat ze
anders het risico lopen op het
laatste moment pootje gelicht te
worden? U had zich als universiteit moeten realiseren dat het
een langdurig en gedegen uitgevoerd werk betreft, dat ik met
een groot deel van de geopperde
kritiek al eerder geconfronteerd
ben in de afgelopen jaren, en dat
ik daar ook passende antwoorden
en weerleggingen voor klaar heb
die anderen ook hebben overtuigd. U had ervoor kunnen
kiezen om het proces door te
laten gaan; u had de mensen met
kritiek kunnen uitnodigen en u
had mij de mogelijkheid kunnen
geven om een weerwoord op de
kritiek te geven. Maar in plaats
daarvan heeft u ervoor gekozen
om af te gaan op het holle
geschreeuw van een handjevol
individuen die het proefschrift
slechts vluchtig hebben bekeken.
Dat is mijns inziens niet de weg
die past bij een respectabel
onderzoeksinstituut als de TU/e,
en ik kan mij niet voorstellen dat
dit de reputatie van de TU/e ten
goede komt. Ik kan dan ook geen
enkel respect opbrengen voor uw
beslissing. Daar wil ik het bij
laten.
Professor Van Duijn, u kunt nu
op uw schreden terugkeren en
alsnog een bijeenkomst organiseren, of u kunt volharden in
uw standpunt en de bui laten
overwaaien. De keuze is aan u.
Marcoen Cabbolet
[Cabbolet voegt aan deze brief
twee voetnoten toe, waarin hij
inhoudelijke kritiek weerlegt, die
afkomstig is van de TU/e-hoogleraren Jos Baeten en Andries
Brouwer en van de Utrechtse
hoogleraar Gerard ’t Hooft. Deze
voetnoten zijn hier niet afgedrukt, maar ze zijn wel te lezen
op de internetsite van Cursor 17.]

In memory of
On Monday 14th January 2008, we were shocked to learn
about the sudden passing away of our PhD researcher Mr.
Tobias Samual Mufuruki, due to a serious illness.
Tobias had just returned from Tanzania, where he had
carried out field research for six months as part of his PhD
project. He started his PhD research 2 years ago within the
Construction Technology Group of the Faculty of
Architecture Building and Planning of the TU Eindhoven. To
support this research he received a NUFFIC fellowship which
was administrated by the Technology for Sustainable
Development / Technologie voor Duurzame Ontwikkeling
(TDO) Office of the TU, where he was a welcome guest.
Prior to his work in Eindhoven, Mr Tobias Mufuruki was
employed at the University College of Lands and
Architectural Studies (UCLAS) in Dar Es Salaam, Tanzania.
His received his Master of Science degree in Environmental
Engineering at the University of Ghent (Belgium), having
written a thesis for which he received a special ecology
prize .
Tobias was a sociable and well-balanced person as well as
an intelligent, promising and enthusiastic scientist, with a
great interest in environmental issues. His PhD colleagues
characterised him as a friendly, obliging man, who was
quick to laugh and always ready to help.
In Dar es Salaam, Tanzania, he leaves behind his wife and
two young children, of whom he always spoke with love and
pride. The youngest child is only six months old. Tobias
Mufuruki reached the age of 38.
We remember him as a very pleasant and committed col league. We wish his wife and children strength in bearing
the loss of their beloved husband and father.
On behalf of the Faculty of Architecture, Building and
Planning,
Drs. M.Monen, managing director
Prof. ir. F.J.M. Scheublin, promotor
Dr.ir. E.L.C. van Egmond, co-promotor

Cursor 17 januari 2008
Nieuws /5

Vrouwelijke promovendi sneller klaar ‘Promotiestelsel Graduate
schools niet ideaal’
De belangenvereniging voor
promovendi PNN wil best meedenken over een wijziging van
het Nederlandse promotiestelsel, maar heeft veel vragen
bij minister Plasterks plannen.

Promotie Dörthe Schmidt (BMT) in het van Abbemuseum. Foto archief: Bart van Overbeeke

Het aandeel vrouwen met een
doctorstitel groeit gestaag.
Van de gepromoveerden jonger
dan 35 jaar is al bijna de helft
vrouw. Ze deden gemiddeld 5,4
jaar over hun promotie - negen
maanden korter dan de
mannen.
Dat blijkt uit cijfers die het
Centraal Bureau voor de

Statistiek deze week publiceerde.
Nederland telde eind 2005 72
duizend gepromoveerden onder
de zeventig jaar oud. Van hen was
dertig procent vrouw. Bijna
negen op de tien gepromoveerden werkten, van wie twintig
procent (13 duizend) als onderzoeker. Ongeveer dertig procent
van deze onderzoekers was
vrouw.

Nijmeegse student kraakt ov-chip
De Tweede Kamer debatteert
nog deze week over de beveiliging van de ov-chipkaart.
Aanleiding is een demonstratie
van een Nijmeegse student
computer science, die voor het
RTL-Nieuws in een paar seconden een valse dagkaart activeerde.
Voor het zwartrijden gebruikt
student Roel Verdult een kastje
dat het formaat heeft van een
iPod. Daarop kopieert hij met
behulp van een laser een zogenaamde wegwerpkaart, waarmee
hij een dag gratis kan reizen.
Verdult toont met het vervalsingsapparaatje aan dat de ovchipkaart lek is. Bovendien zegt

hij met informatie uit Duitsland
op korte termijn ook de abonnementskaarten te kunnen kopiëren. Duitse hackers kraakten
vorige week al de beveiliging van
die kaarten.
Werk aan de winkel dus voor het
bedrijf Trans Links, dat de ovchip maakt. Daar was men net
klaar met het dichten van een gat
dat
vorig
jaar
al
door
Amsterdamse studenten in de
beveiliging was geslagen.
De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk tekst en uitleg van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en
waterstaat. (HOP) /

.

Gepromoveerde
vrouwen
hebben vaker dan andere
werkende vrouwen een volledige
baan. Ruim zeventig procent
werkte dertig uur of meer in de
week, tegen een gemiddelde van
veertig procent. Bij de werkende
mannen was dit verschil veel
kleiner. (HOP)/

.

Doorrijden na
aanrijding
Op vrijdag 11 januari omstreeks
12.50 uur vond op de parkeerplaats bij het Auditorium een
lichte aanrijding plaats. Een
beige Opel Astra kwam daar in
botsing met een geparkeerde
Volkswagen Golf. Die liep
daarbij lakschade op aan de
voorbumper. Een student, die
getuige was van het voorval,
verzocht de bestuurder van de
Opel een briefje achter te laten
op de beschadigde auto. De veroorzaker van de botsing beloofde dit maar kwam zijn toezegging niet na. De beveiliging
kon de Opel iets later bij
gebouw Matrix traceren waarna
de politie werd ingeschakeld.

Promovendi in Amerika kiezen
hun eigen promotor en promotieonderwerp en dat zou in
Nederland ook moeten kunnen,
stelde de minister afgelopen november in zijn strategische
agenda. Hoe groter de vrijheid,
hoe sneller het talent komt bovendrijven en hoe sneller de
beste wetenschappers elkaar
zullen opzoeken. Hij heeft de
Tweede Kamer toegezegd dat hij
in overleg met het Promovendi
Netwerk Nederland, universiteitenvereniging VSNU, onderzoeksfinancier NWO en wetenschapsgenootschap KNAW, een
uitgewerkt plan zal schrijven
over de invoering van zulke
graduate schools in Nederland.
Het PNN benadrukt echter de
goede
kanten
van
het
Nederlandse stelsel. Het proefschrift hier staat hoger aangeschreven dan het Amerikaanse,
zegt het netwerk, en dat moet zo
blijven.
“Welke concrete kwaliteitsverbeteringen brengt de graduate
school met zich mee?” vraagt het
netwerk zich af in een schriftelijke reactie op de plannen van
Plasterk. “Hoe worden de moge-

lijkheden van de promovendus
daadwerkelijk vergroot?”
Als je eenmaal voor een bepaalde
graduate school hebt gekozen, is
de keuzevrijheid van de promovendus tamelijk beperkt, stelt het
PNN. Bovendien moet er vooral
niet te veel tijd verspild worden
aan onderwijs en oriëntatie,
maar moeten promovendi onder
goede begeleiding snel aan de
slag met hun onderzoek.
De komst van graduate schools
mag ook niet ten koste gaan van
de
landelijke
onderzoeksscholen, vindt het PNN. Die zijn
belangrijk om contact te houden
met andere onderzoeksgroepen
en invalshoeken. Soms hebben
ze ook een bemiddelende
functie, als er iets misloopt in de
promotie.
Het
PNN
wil
daarnaast
voorkomen dat de graduate
schools een opstapje vormen
naar de ‘promotiestudent’, die
een studiebeurs krijgt in plaats
van salaris. Veel universiteiten
betalen liever geen pensioen- en
verzekeringspremies en pleiten
voor de komst van de ‘promotiestudent’. Nadelen voor de promovendus zijn bijvoorbeeld dat die
geen pensioen opbouwt, geen
zwangerschapsverlof kan krijgen
en niet onder het ontslagrecht
valt. Volgens Plasterk heeft de
graduate school echter niets te
maken met de ‘beurs of salaris’discussie. HOP /

.

Oplossing kerst-sudoku
Hierboven vindt u de op 3 2 1 9 6 4 8 7
lossing van de eerste
sudoku in de geschiedenis
8 6 7 1 5 2 4 9
van Cursor. Vijftien mensen
vonden in de kerstvakantie
9 4 5 7 3 8 2 1
de oplossing en namen ook
7 1 4 5 8 3 6 2
de moeite deze in te sturen
op jacht naar de fles
6 3 9 4 2 1 5 8
topwijn die Cursor had uit geloofd. Hoewel een aantal
2 5 8 6 7 9 1 3
inzenders aangaf de puzzel
wel erg gemakkelijk te
1 9 6 8 4 7 3 5
vinden, ging toch nog één
puzzelaar de mist in.
4 7 2 3 1 5 9 6
Door loting is bepaald dat
5 8 3 2 9 6 7 4
de winnaar is: Mieke
Bouman-Gerritsen. Zij kan
de fijne fles komen ophalen bij de redactie van Cursor, W-hal 1.25.

(Advertentie)

De Masterbeurs - Jaarbeurs Utrecht
Vrijdag 22 en zaterdag 23 februari
Voorlichting over alle universitaire Masters.
Bijzondere Masterclasses.
Zie: www.universitairemasters.nl

DE ENIGE OFFICIËLE MASTERSITE, VERZORGD DOOR DE VEERTIEN NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN
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Vici-laureaten nemen het allerkleinste
Vici-subsidies/Ivo Jongsma
Foto’s/Bart van Overbeeke
Drie van de dertig Vici-subsidies van 2007, elk 1,25 miljoen
euro groot, gaan naar onderzoekers van de TU/e. Bij alle drie
gaat het om kennis van het piepkleine, de nanowereld. En ze
zijn alle drie even ambitieus. Anton Darhuber wil de olieproductie van de wereld opkrikken, Albert Schenning gaat nanoelektronica maken met behulp van DNA en virussen, en Jom
Luiten wil de Heilige Graal van de chemie creëren.

D
r. Albert Schenning (41) staat met
enige regelmaat in dit blad: elke keer
Prof.dr. Anton Darhuber
Phenomena’, wil met zijn Vici-subsidie
gaan onderzoeken hoe je vloeistoffen in
microscopisch kleine hoeveelheden in beweging kunt krijgen. Je kunt moeilijk een
pomp gebruiken om volumes veel kleiner
dan een druppel te verplaatsen. Maar hoe
dan wel? “Daar heb ik heel veel ideeën
over. Alles kan wat mij betreft”, lacht de
36-jarige prof. Maar veel details wil hij
nog niet kwijt. “That’s classified”, luidt
het antwoord op veel vragen. Het zou de
kans om octrooien binnen te halen
kunnen schaden.
Het gaat potentieel dan ook om enorme
belangen in het werk van Darhuber. Een
van zijn deelprojecten betreft oliewinning
- energiegigant Shell werkt hierin mee.
Olie zit diep in de bodem vast in poreus
rotsgesteente. Boor je het aan, dan spuit
een kleine tien procent er vanzelf uit, de
rest moet je eruit ‘drukken’ met waterdruk. En dan nog blijft vijftig tot zeventig procent in de bodem zitten, in de
piepkleine poriën in het gesteente. De
Oostenrijkse onderzoeker wil bekijken of
hij met nieuwe technieken, die werken op
nanoschaal, niet meer olie uit de grond
kan krijgen. Hoe precies, kan hij niet

zeggen. “That’s classified.”
Een ander deelproject gaat over het
maken van oleds - leds van polymeren.
Die kunnen in principe in hele dunne
vlakken gemaakt worden. Dat is commercieel zeer interessant, want oleds gebruiken veel minder energie dan gloeilampen, en je kan de dunne lichtvlakken
om bijna elk voorwerp heen ‘vormen’.
Maar er is nog geen productietechniek
om oleds in grote vlakken te maken, in
een continu proces. Darhuber wil een
goedkope technologie ontwikkelen om
oleds te produceren zoals je kranten
drukt: door de benodigde ingrediënten op
een lang vel te spuiten, dat van rol naar
rol gaat. De grote dwarsligger hierbij is
het slechts honderd nanometer dunne
vloeibare laagje polymeer. Het oplosmiddel erin verdampt sneller bij de
randen dan in het midden, met allerlei
negatieve gevolgen. Welke precies, en hoe
hij dit wil aanpakken: classified.
De twee projecten hebben gemeen dat het
gaat om vloeistoffen met micro- of nanodimensies. En op die schaal spelen heel
andere krachten de hoofdrol. De oppervlaktespanning is dan bijvoorbeeld veel
meer bepalend dan de zwaartekracht. Dit
doordat er relatief veel meer oppervlak is
dan volume. In een derde project wil

Darhuber bekijken wat voor mechanismes er in het algemeen zijn om op
nanoschaal vloeistoffen in beweging te
krijgen. Bijvoorbeeld door temperatuurof concentratieverschillen. Een voorbeeld
van dat laatste: bij een verschillende concentratie aan zeep in water, ontstaat een
verschil in oppervlaktespanning,
waardoor het water in beweging kan
komen.
In januari 2007 maakte Darhuber de
overstap van Princeton University naar
Eindhoven. Toen wist hij nog niet eens
van het bestaan van de Vici-subsidies. Nu
is hij al een van de dertig ‘winnaars’ van
de prestigieuze subsidie. Niet gek, vindt
hij ook zelf. “Het geeft je voor een aantal
jaren financiële onafhankelijkheid. Ik kan
er grote apparatuur mee kopen zonder te
hoeven sparen, en ik kan er meerdere
promovendi mee aantrekken. Het geeft
me de perfecte startcondities.”/

.

D
e Heilige Graal van de chemie. Die
wil dr.ir. Jom Luiten (46) gaan maken

Dr.ir. Jom Luiten

Prof.dr. Anton Darhuber, sinds een jaar
hoogleraar ‘Mesoscopic Transport

wanneer hij weer een prestigieuze
subsidie of prijs heeft binnengehaald.
Na de Vidi-subsidie, de European
Young Investigators Award en de
Gouden Medaille van de KNCV (de beroepsvereniging voor chemici), is hem
nu de Vici-subsidie ten deel gevallen.
Waarmee hij weer een stap verder kan
met zijn onderzoek naar zelfassemblage. Schenning bouwt moleculaire bouwblokjes die zichzelf
‘spontaan’ aaneen rijgen tot piepkleine
elementen. Elektronische elementen
bijvoorbeeld.
Het doel wat Schenning wil bereiken
lijkt bescheiden: hij wil een nanoformaat diode maken, een basiselement
uit de micro-elektronica. Die bestaat uit
twee gekoppelde blokjes of staafjes van
twee verschillende halfgeleidermaterialen. Maar het moet wel ‘vanzelf’
ontstaan. Hij gaat er niet met zijn
vingers of met apparatuur aan zitten.
Schenning maakt alleen de bouwblokjes; die moeten zich vervolgens
door zelfassemblage zelf opbouwen tot
een component.
“Als we dit goed kunnen, dan beheersen
we de methodes. Dan kun je gaan uitbreiden. Maar je moet het eerst met
twee componenten volledig beheersen.”
En dat is nog een hele opgave, verwacht
Schenning. Lachend: “Het zou mooi
zijn als we dit kunnen wanneer ik 65
word.” Het meest tijdrovende is het
maken van de juiste moleculaire bouwstenen. Die moeten zo in elkaar zitten
dat ze maar op één manier ‘vastklikken’
aan andere bouwstenen. Vergelijk het

met zijn Vici-subsidie. Een elektronenmicroscoop waarmee je niet alleen foto’s,
maar ook filmpjes kan maken van de moleculaire wereld. Zodat je eindelijk kan
zien hoe processen in die wereld
verlopen. Bijvoorbeeld hoe een eiwit zich
opvouwt - een proces dat slechts nanoseconden vergt, maar dat wel heel wezenlijk is voor het functioneren van
levende wezens.
Luiten stond vlak voor de kerst ook al in
dit blad, in een artikel over ‘de vierde dimensie in elektronenmicroscopie’. Dat
ging echter over een ander onderzoeksproject. Weliswaar met ongeveer hetzelfde doel, maar met een andere
techniek. “Dit is flink wat ambitieuzer”,
vertelt de onderzoeker over zijn Viciproject, met een grote glimlach. In de
andere onderzoekslijn wil hij beelden
maken door heel snel losse elektronen af
te vuren op het te bestuderen object. Één
voor één, omdat de negatief geladen elektronen elkaar afstoten en hun baan, als je
ze samen zou afvuren, onvoorspelbaar
wordt. Dus weet je ook niet meer wat je
ziet, wanneer je de teruggekaatste elektronen opvangt.
Toch wil hij precies dat gaan doen: te-
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onder de loep

Dr. Albert Schenning
met legosteentjes, maar dan veel kleiner
en complexer.
De drijvende kracht om de blokjes aaneen
te rijgen is de manipulatie van de concentratie en van de temperatuur. Bij een bepaalde snelheid van opwarming of afkoeling ontstaan bepaalde structuren.
Zoals het bijvoorbeeld ook gaat bij de afkoeling van magma naar gesteente. Bij
snelle afkoeling wordt het gesteente ‘glasvormig’, bij langzame afkoeling ontstaan
mooie, zuivere kristalstructuren. Het is
zeer lastig om dit proces goed te beheersen. Een voorbeeld: als bouwblokjes
eenmaal beginnen te stapelen, dan
houden ze niet snel meer op. Dan is het
dus heel moeilijk om een stapel van
precies tien blokken van type A en daarop
tien van type B te maken - iets wat
Schenning wel graag onder de knie wil
krijgen.
Voor het aan elkaar vastklikken van de
bouwstenen gebruikt de 41-jarige onderzoeker zogeheten non-covalente bindingen. Chemici gebruikten tot nu toe
vooral de zeer sterke ‘covalente’ bindingen om nieuwe moleculen te maken,
bindingen waarin atomen een elektronenpaar delen. Maar om grotere
structuren te bouwen moet je de
zwakkere non-covalente bindingen
gebruiken, weet Schenning. “Zo doet de
gelijk een miljoen elektronen afvuren,
zodat je echt ineens een plaatje maakt.
Daarvoor moet wel de baan van de elektronen getemd worden omdat ze niet alle
kanten mogen opvliegen. En dat is heel
lastig, omdat dit normaal een onvoorspelbaar proces is. De oplossing van
Luiten: stabiliseer de beginpositie van de
elektronen. Dan weet je precies welke
baan ze gaan volgen ten gevolge van de
afstoting. En weet je exact hoe je moet
corrigeren middels elektromagnetische
velden. Die stabilisatie wil hij bereiken
door de elektronen te ‘winnen’ uit een
ultrakoud plasma, met een temperatuur
slechts enkele milli-Kelvins boven het
absolute nulpunt, waarin de elektronen
vrijwel stil staan. De moeilijkheid zit ‘m
vooral in het koud houden van de elektronen, ook wanneer ze worden weggeschoten.
Het gebruik van dit plasma als elektronenbron is ook nieuw, en bovendien noodzakelijk. Het is namelijk onmogelijk om
uit de gangbare bronnen in elektronenmicroscopen - piepkleine metalen emissietipjes - een miljoen elektronen ‘los te
slaan’ in honderd femtoseconden
(1 femtoseconde is 1x10-15 seconde).
Dit korte tijdsbestek is nodig omdat de
opnames van de beeldjes heel snel moeten

natuur het ook. Het zijn zwakkere
bindingen, dus het gaat makkelijker.
Maar het gaat ook makkelijker fout.”
De onderzoeker van de faculteit
Scheikundige Technologie maakt op wel
meer manieren gebruik van de natuur. Zo
wil hij virussen gaan gebruiken als basis
om organische halfgeleiders op te
monteren. Die bieden namelijk een uitstekende ‘ondergrond’. En hij is er al in
geslaagd om een slingerend, atomair
stroomdraadje te maken in een DNAstreng. Daar zou je in principe een magnetisch veldje mee kunnen opwekken.
Wat je daarmee kan? “Dat zou ik absoluut
niet weten”, zegt Schenning. “Ik ben
vooral geïnteresseerd in de vraag: kunnen
we dit maken?”
Overigens is het opwekken van een magnetisch veld nog niet gelukt. Daarvoor
zou je het draadje eerst moeten aansluiten, wat natuurlijk vrijwel onmogelijk
is bij componenten van nano-afmetingen. Dat is nog een ander te kraken
probleem, het manipuleren en fixeren
van de minuscule componenten.
Schenning: “Zelfassemblage staat echt
nog in de kinderschoenen.” Complexe
micro-elektronica die zichzelf in elkaar,
zit er voorlopig dus nog niet in./

.

gaan om de moleculaire processen te
kunnen vastleggen.
De microscoop die Luiten voor ogen heeft,
zal geen lens hebben die het beeld scherp
stelt. Dit omdat lenzen te hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de ‘lichtbundel’.
Zijn microscoop zal doen aan ‘diffraction
imaging’. Daarbij komen de weerkaatste
elektronen direct op een lichtgevoelige
plaat, zonder tussenkomst van een lens.
Normaal gaat bij deze techniek een deel
van de informatie verloren: je ziet niet
meer wat de fase is van de golfbeweging
van de elektronen. Luiten gaat een nieuwe
techniek toepassen om dit te omzeilen;
een soort overbelichting. Door de ‘overdosis’ aan elektronen is, met ingewikkelde
algoritmes, terug te rekenen hoe het sample
in de microscoop-opstelling eruit ziet.
Drie stappen heeft hij voor ogen. Als
eerste het bekijken van eenvoudige moleculen die vast zitten in een kristalrooster.
Stap twee is het ‘filmen’ van complexe moleculen in een rooster, zoals eiwitten. En
de ultieme stap is het filmen van individuele, losse complexe moleculen. Luiten:
“Maar dat is heel speculatief. Om dit te
bereiken is een nieuw stukje natuurkunde
nodig.”./

.

Volgende week in Cursor meer over de
twee recente Veni-toekenningen.

Joris van Gelder is student Industrial Design.
Hij zocht voor zijn afstuderen contact met
Bang & Olufsen. Die vroegen hem om een
ontwerp te maken dat televisiekijken in de
keuken aantrekkelijk maakt. “Ik houd van
ontwerpen die je aantrekken en tegelijkertijd
verwarren. Ontwerpen die magisch aan voelen. Die verwarring creëer ik door natuur kundige principes op een ongebruikelijke
manier in mijn ontwerpen te verwerken. Zoals
bij deze lamp.” Van Gelder laat een filmpje
zien, waarin iemand met een armzwaai van
een afstandje de lamp aanschakelt. Het ziet
er inderdaad magisch uit. Het geheim? Een
polsbandje met doppler waarmee hij een
signaal naar de lamp stuurt.
Terug naar Bang & Olufsen. “Zelf wil ik geen
televisie in de keuken. Dus heb ik eerst
mensen geïnterviewd die er wel van hielden.”
De televisie diende als achtergrond; een
radio waar je ook af en toe een blik op kan
werpen. Ook gaf het ritme: tijdens het koken
dit programma, bij de afwas dat. “Mensen
zapten weinig, maar veranderden vaak het
volume. Ook vonden ze de afstandsbediening
in de keuken onhandig: hij wordt er vies en
kan kwijtraken.” Van Gelder besloot zich op
die afstandsbediening te richten. “In mijn
eerste ontwerp kon ieder blinkend voorwerp

in de keuken worden gebruikt als afstands bediening: daarmee kan je een laserstraal
van de televisie weerkaatsen en zo de tele visie bedienen.” Maar Bang & Olufsen was
niet overtuigd; niet chique en tastbaar
genoeg. Dus werd het toch een afstands bediening. En wat voor een. Een eerste model
staat op zijn bureau. Een strak ontwerp
zonder knopjes, dat door een contragewicht
half omhoog staat. “Het ontwerp is helemaal
gericht op het volume. Duw je hem omlaag,
dan gaat het geluid zachter. Om te zappen
beweeg je met je vinger door het gat.” De
vorm is klaar, nu werkt Van Gelder aan het
technische gedeelte. “De grootste truc is om
hem in balans te houden. De batterij wordt
het contragewicht, en ik denk aan een ferro magnetische vloeistof voor het verschuiven
van de balans”. Hij heeft nog tot februari de
tijd. Wie zijn ontwerpen wil zien, kan terecht
op www.magical-interaction.com.

Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
CO2 vervangt giftige
organische oplosmiddelen
Bij het fabriceren van chemische producten als verf en lijm zijn vaak milieuvervuilende
en brandgevaarlijke organische oplosmiddelen nodig. Chemisch technoloog ir. Ard
Koeken toont met zijn promotieonderzoek aan dat kooldioxide (CO 2) deze stoffen kan
vervangen. Vandaag, donderdag 17 januari, verdedigt hij zijn proefschrift.
Koekens bevindingen en gebruikte experimentele methoden kunnen breed worden
toegepast en zijn een startpunt voor verdere innovatie op dit gebied.
De promovendus onderzocht hoe CO 2 zich als oplossingsmiddel gedraagt ten opzichte
van de traditionele organische oplosmiddelen. Daaruit bleek een aantal grote voordelen.
Zoals een flink lagere belasting van het milieu, maar ook minder brand- en explosie gevaar. Daarnaast blijft het CO 2 niet achter in het uiteindelijke product. Een groot
pluspunt, zeker bij toepassingen in de biomedische en voedingsmiddelentechnologie,
waar de aanwezigheid van schadelijke stoffen moet worden vermeden. Het grootste
nadeel is de relatief hoge druk die nodig is om CO 2 als oplosmiddel te kunnen gebruiken
(tot wel zeshonderd bar). Dat is weliswaar goed mogelijk, maar zulke procescondities
brengen vaak wel hogere investeringskosten met zich mee.
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De universiteit moet ademen, stude
Grote woorden en grote lijnen, vergezichten. Rob van Gijzel schudt ze met
charme en enthousiasme uit zijn mouw.
“Eindhoven staat aan de vooravond van
een enorme sprong voorwaarts”,
voorspelt hij. Brainport Eindhoven moet
minstens een rol op continentaal niveau
spelen. Bijgestaan door een technische
topuniversiteit - “Brainport heeft niks
aan een middelmatige universiteit.” En
in dat totaalplaatje zijn studenten natuurlijk een onmisbaar onderdeel.

met elkaar de positionering van de technische universiteit vorm blijven geven.”
Daarbij maakt hij zich zorgen over de
geringe populariteit van technische beroepen. In de buitenwereld bestaat het
beeld dat de wetenschappers op de TU/e
‘zichzelf opsluiten’. “Dat is niet meer zo,
maar het beeld is er nog wel. Daar
moeten we met zijn allen aan werken.”
Meer instroom dus graag, in de bètaberoepen. “Het is net als met topsport: hoe
meer spelers er zijn in de breedtesport,
hoe hoger de top kan zijn.
Bovendien moet de universiteit beter
kijken naar wat de arbeidsmarkt vraagt.
“De universiteit moet naast de fundamentele kant ook kijken naar de vraag

infrastructuur en onderwijs, gaat het nog
veel beter. Helaas ligt de focus van de economische plannen van de rijksoverheid
van oudsher bij Amsterdam en
Rotterdam - en daar ligt-ie nog steeds,
vertelt Van Gijzel. Dit terwijl in ieder
geval Rotterdam qua bijdrage aan het
BBP al voorbijgestoken is door onze
regio. Van Gijzel: “Dat sjouwwerk naar
Duitsland op en neer, daarvan is de toegevoegde waarde buitengewoon gering.” Er
moet dus meer geld naar Eindhoven - en
daar wil het oud-Tweede Kamerlid zijn
‘buitengewoon breed Haags netwerk’
voor gaan aanwenden.
De voorkeursbehandeling van handelssteden Amsterdam en Rotterdam komt

Maar vraag de burgemeesterskandidaat nog niet naar
concrete ideeën over
‘Eindhoven studentenstad’. Eindhoven is
designstad, voetbalhoofdstad, winkelstad en zelfs ‘Rock City’, maar
een echte studentenstad is het nog
niet, vindt Van Gijzel. Dat zou het
wel moeten worden, en een beginnetje is in zijn optiek al
gemaakt: rond De Bergen en het
Wilhelminaplein. Wie daar gaat
kijken, ziet echter dat studenten er
niet aanwezig in georganiseerde
vorm - de Eindhovense studentenclubs zitten vrijwel zonder uitzondering in het sportcentrum of
in de Bunker.
In dit laatste pand zijn sinds het
begin van dit collegejaar alle gezelligheidsverenigingen en cultuurverenigingen bij elkaar gebracht.
Van Gijzel typeert die concentratie
als ‘opgesloten’. Hij verwijst naar
het oude idee van het ‘gesloten
universitaire ecosysteem’. Een
achterhaald idee, wat hem betreft:
“De universiteit moet juist
ademen, het moet in zijn omgeving staan.” Daar lijkt het
voornemen van het Eindhovense
Studenten Corps - om de Bunker
in te ruilen voor een pand in de
binnenstad - goed bij te passen.
Maar het initiatief wekt niet veel
enthousiasme op bij de geboren
en getogen Eindhovenaar. “Ik
begrijp die behoefte van de studenten. Maar daar hangt ook een
prijskaartje aan. We moeten
proberen om geen geld over de
Rob van Gijzel op de koffie bij de Eindhovense familie Tip om stemmen te werven.
balk te gooien.”
‘waar zit de grootste kans straks een
Natuurlijk moet de stad Eindhoven alle
volgens Van Gijzel voort uit de econowerkplek te vinden in het bedrijfsleven’.
voorzieningen bieden die studenten trekt
mische geschiedenis van ons land.
Kijk wat er nodig is en probeer daar je
en vasthoudt, die het prettig maakt hier te
“Nederland is oorspronkelijk een land
programma’s op af te stellen. Daarvoor
wonen, te werken en te studeren.
van landbouw en handel. Dat zie je in
moet je permanent scherp blijven.”
Huisvesting, goedkoop eten en culturele
alles terug, ook in de ministeries. We
voorzieningen bijvoorbeeld. Maar of je
hebben een ministerie voor landbouw en
het verder moet faciliteren? Van Gijzel:
Richting geven
een ministerie voor handelsbevordering.
“Studenten vinden toch hun eigen weg
Misschien is het niet de juiste insteek om
Maar industriepolitiek en technologiewel.”
beleid, dat is slechts een directoraat-geiemand die kandidaat-burgemeester is
naar details te gaan vragen over de univer- neraal. Dat hebben we hier een beetje zelf
Ook de details over de
sitaire wereld, die nog geen vijf procent
over ons afgeroepen. Anton Philips zei
Eindhovense universiteit lijken
beslaat van de Eindhovense bevolking.
altijd: ‘Ik wil niets met de overheid te
de burgemeesterskandidaat
maken hebben’. Die had zoiets van: alles
Het verhaal dat Van Gijzel wil vertellen is
nog niet helemaal scherp op
dat met de overheid gebeurt, dat kost me
er vooral een van hoofdlijnen, van waar
het netvlies te staan. “Een tophet met Eindhoven en de regio naartoe
te veel tijd en levert te veel gezeur op. Dus
instituut in Eindhoven”, is de eerste gemoet. Van wie daar met wie in moet saik doe zelf de huisvesting wel, de ontdachte die de TU/e bij hem oproept. Een
menwerken, en hoe hij daar een bespanningscentra, de gezondheidsdienst,
kennisinstituut waar ‘meer fundamentele langrijke aanjagende rol in kan spelen.
et cetera.”
wetenschap’ wordt bedreven. Met, na
Van Gijzel wil graag de grenzen opzoeken Een concreet idee, in dit kader. “We
moeilijke tijden, nu een notering in de
van de burgemeestersrol. Dus niet alleen
hebben geen nationale bankinstelling die
wereldwijde top-50 van universiteiten. Of
bestuurder en boegbeeld zijn, maar als
gespecialiseerd is in het opbouwen van
hij hiermee verwijst naar de lijst van The
technologische bedrijven”, constateert het
het even kan, richting geven. Het verhaal
Times, waarop de TU/e vorig jaar de 67ste dat hij daarbij vertelt, klinkt overtuioud-Kamerlid. Zo’n bank zou er wat hem
positie innam, en dit jaar de 130ste? Dat is gender.
betreft moeten komen - een bank die de
een vraag die hij even moet parkeren.
“Eindhoven staat aan de vooravond van
taal van technostarters begrijpt, en die
Kernzaak is in ieder geval dat de kwaliteit
bereid is de grote risico’s te nemen,
een enorme sprong voorwaarts”, vertelt
van de TU/e hoog moet blijven. “We
de 53-jarige aspirant burgemeester. De
omdat er potentieel ook enorme belowillen met Brainport een wereldspeler
technologische topregio rond Eindhoven
ningen zijn in de high tech.
zijn - of in ieder geval een continentale
Philips wist die grote beloningen in het
wordt economisch steeds belangrijker. En
speler. Dan moet de universiteit dus van
de regio kan daar alle hulp van Den Haag
verleden meermaals niet of slecht te verwereldniveau zijn. Eindhoven Brainport
bij gebruiken. Brainport komt op eigen
zilveren. Denk aan Video 2000 en de cd.
heeft niks aan een middelmatige univerkracht ook een heel eind, maar met
Van Gijzel: “Waar Philips vaak de mist
siteit. We moeten er scherp op zijn dat we
inging: Philips had het bedacht, maar een
Haagse steun op gebied van bijvoorbeeld

Burgemeestersrefer
Foto’s/Bart va
De inwoners van Eindhoven mog
een referendum bepalen wie
Eindhoven wordt: Rob van G
kandidaten voeren momenteel
presenteren beide kandidaten zic
wist het drukbezette tweetal nu a
op het studentenleven in Eindho
siteit voor de regio. “Studenten z
dum kunnen

ander ging het vormgeven en marketen.
En ging er vervolgens met de winst
vandoor.” Brainport is anders, denkt hij.
Brainport heeft alles: “Wetenschappelijke
kennis, de toepassing, de bedrijfsvoering,
marketing, design. Van die keten kunnen
we geen schakel missen.”/

.

Burgemeeste
op de
Komende maandag, tussen 12.30 en 13.30 uur, g
discussie in het Auditorium. Studium Genera
Begeleider van het geheel is bou
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enten moeten de stad vooruit helpen
rendum/Ivo Jongsma
an Overbeeke
gen volgende week woensdag via
de nieuwe burgemeester van
Gijzel of Leen Verbeek. Beide
verwoed campagne. Maandag
ch in het Auditorium, maar Cursor
al te strikken om hun kijk te geven
ven en het belang van de univerzouden de uitslag van dit referenn bepalen.”

Een vakbekwaam en kritisch bestuurder, voorzien van een ‘gereedschapskist’ aan kennis en vaardigheden waar
hij al dertig jaar aan werkt. Zo zet Leen
Verbeek zichzelf neer in de campagne
voor het burgemeestersreferendum.
Met een rijk palet aan ervaringen in de
wereld van hoger onderwijs. Hij snapt
studenten - maar dat wil niet zeggen dat
hij ze per definitie steunt. Studenten
moeten de overdosis aan talent die ze
hebben niet alleen aanwenden voor
zichzelf of voor hun clubjes, maar ook
voor de samenleving.
“Ik heb niet zoveel woorden
nodig om te begrijpen waar het
over gaat”, antwoordt Leen
Verbeek op de vraag ‘wat heeft
u studenten te bieden?’. Op
meerdere manieren heeft hij gedurende
zijn carrière dicht tegen de studentenwereld aangezeten. Zo was hij twaalf jaar
lang vicevoorzitter van de Hogeschool
Midden Nederland. Tien jaar zat hij in het
bestuur van de Utrechtse studentensportkoepel, en sinds 1999 zit hij in de beroepenveldcommissie van de faculteit
Natuur en Techniek van de Hogeschool
Utrecht. En ook op het thuisfront heeft
hij veel meegekregen van het studentenleven. “Mijn dochter Linde is afgestudeerd in Wageningen, die was daar
topsporter. Ze is Nederlands kampioen
skiff geweest.” Samenvattend: “Ik heb
niet alleen affiniteit met de student, maar
ook met het opleidingsgebeuren. Ik ken
de studentenwereld, de goede en de
minder goede kanten ervan.”
Verbeek, sinds 2003 burgemeester van Purmerend,
presenteert zichzelf in de
campagne als een vakman-burgemeester. De focus ligt op zijn
bestuurlijke kwaliteiten, niet op zijn visie.
Een tienpunten-programma, zoals Rob
van Gijzel dat uitdraagt, heeft hij dan ook
niet. Dat past volgens Verbeek niet bij de
rol van de burgermeester. “Ik kan zo’n
programma helemaal niet schrijven. Dat
is iets van een politicus, die iets wil berei-

erskandidaten
e TU/e
gaan Leen Verbeek en Rob van Gijzel met elkaar in
ale nodig iedereen uit om mee te komen praten.
uwkundedecaan prof.ir. Jan Westra.

ken. Een burgemeester is echter geen
politicus, maar een bestuurder. Die heeft
geen programma, maar verantwoordelijkheden.”
Zo kijkt de burgemeesterskandidaat ook
naar de bijdrage die hij kan leveren aan
Brainport. “Ik heb daar een meer symbolische rol en een rol als procesmanager.
De echte verantwoordelijkheid ligt bij de
gemeenteraad. Ik kan geen besluiten
nemen over Brainport.” Wat niet wil
zeggen dat hij de stad niet omhoog wil
stuwen in de vaart der volkeren. Hij zal
zeker met volle kracht achter Brainport
gaan staan. Maar wel met een kritische
blik. Het Brainportverhaal moet van
goede kwaliteit zijn, anders kan hij het
niet uitdragen. Bijvoorbeeld naar de subsidieverstrekkers. “Als Brainport niet
meer dan een kreet is, dan lachen ze je uit
in Brussel. Die jongens daar zijn echt niet
dom. Die hebben snel door of je een goed
verhaal hebt of niet. Ik heb de ervaring
dat je uitsluitend kans van slagen hebt als
je je huiswerk goed gedaan hebt. Als je
struikelt, is het meestal daarover. Wat dat
betreft heb ik de indruk dat er nog wel wat
werk ligt in Eindhoven. Er wordt te snel
naar buiten gekeken.”
Hoe belangrijk de universiteit
is in Brainport, kan hij nog niet
zeggen - daarvoor zit hij nog
niet genoeg in de materie.
Maar hij laat weten dat hij
zeker niet blindelings op de trom zal
gaan slaan van de eigen universiteit.
Ook hier wil hij eerst zeker weten dat
het ook de beloofde kwaliteit is. “Ik wil
in mijn rol als burgemeester weten
wie lokaal mijn kwaliteitspartners zijn.
De universiteit zou er een van moeten
zijn. Maar ik kan nu na twee weken
nog niet beoordelen of die dat daadwerkelijk is.” Hij wil daarom zelf
eropuit om op allerlei manieren
kennis te maken met de Eindhovense
universiteit - en niet alleen met het
bestuur. “Laat me bijvoorbeeld eens
een college bijwonen. Hoe gaat dat
hier, in welke sfeer werken jullie hier?
Je zegt dat je hoge kwaliteit levert, hoe
doe je dat dan?”

van ‘de student’ in Eindhoven is wat hem
betreft geen doel op zich. “Het idee ‘ik ga
als student in de samenleving zitten’,
daar ben ik onmiddellijk voor. Maar dan
moet je je ook openstellen voor die
samenleving.” Studenten zijn jonge
mensen die begenadigd zijn met een
bovenmatige dosis divers talent. En dat
zouden ze niet alleen voor zichzelf
moeten aanwenden, vindt de burgemeesterskandidaat. Verbeek: “Je moet als stad
de studentenbevolking als het ware
kunnen gebruiken.” In brede zin hoopt
hij dat studenten bij komen dragen aan
het klimaat in de stad. Bij de organisatie
van evenementen bijvoorbeeld, of als
motor in het creëren van milieu van experimentele cultuur, of door vakkennis te
delen of toe te passen. Studentenclubs die
zich daarentegen opsluiten in hun eigen
cultuur en zich afzetten tegen ‘de burger’,
daar heeft hij niks mee. “De houding ‘ik
ben student, dus ik mag alles’, daar hou
ik dus helemáál niet van.”
De concentratie van studentenclubs in de Bunker, en de
totale afwezigheid in het stadscentrum, vindt Verbeek
daarom jammer, maar wel begrijpelijk. “Gezien de leeftijdsfase waar
studenten in zitten, is het niet onlogisch
dat ze bij elkaar kruipen en graag dingen
samen doen, daar heb ik begrip voor. Dat

Studentenloket
Eindhoven studentenstad. Is dat een
thema waar Leen Verbeek zijn
schouders onder wil gaan zetten? Het
antwoord is genuanceerd. Om dit te
lanceren als een nieuw imago, dat zou
de plank misslaan zijn, wat de 53jarige burgemeester betreft.
“Eindhoven profileert zich - terecht als een industriestad. Dat is de werkelijke identiteit van deze regio. Het
imago van de technische universiteit is
daardoor wel zwaar verbonden met de
stad - meer dan de titel studentenstad.”
Wat hij wel ziet zitten is Eindhoven
aan de man brengen als een stad waar
het ‘uitermate prettig toeven’ is voor
studenten. Bekijken of het voorzieningenniveau op peil is of omhoog moet.
“Dat kan ik me als thema levendig
voorstellen.” Daarbij wil hij waken dat
er niet teveel aandacht naar een
subgroep gaat. “Je moet oppassen dat
je niet teveel aandacht aan de ene
groep geeft, waardoor de andere zich
benadeeld voelt.” Een apart loket voor
studenten in het stadskantoor? Geen
goed idee, vindt Verbeek. “Door de
bank genomen zijn studenten redelijk
zelfstandig, die redden zich heus wel.”
‘Meer studenten in het stadscentrum’
is een idee dat Verbeek toejuicht. Maar
niet zonder meer - het zichtbaar worden

Leen Verbeek sprak deze week met studenten in Eindhoven.

clubgevoel, dat wij-gevoel, dat geeft een
zekere bescherming. Ook prima. Maar ik
ken de potentie van de groep, naar de samenleving toe. Zorg ervoor dat die kwaliteit ook voor anderen beschikbaar is.”
Burgemeesterskandidaat nummer twee
- Verbeek is duidelijk de underdog - is
zich ook op een andere manier bewust
van de potentie van studenten. Dik twintigduizend studenten hebben de
Eindhovense instellingen, waarvan er
zo’n tienduizend in Eindhoven wonen.
En de verwachte opkomst bij het referendum is laag. “Stel dat die studenten
allemaal gaan stemmen, en dat die allemaal op dezelfde kandidaat stemmen.
Dan maken jullie uit wie de burgemeester
wordt.” /

.

Voor meer informatie over de kandidaten en het
referendum zie www. referendumeindhoven.nl,
www.leenverbeek.nl en www.robvangijzel.nl.
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MP3 module moet vwo-leerlingen
beter voorbereiden op universiteit
Aansluiting vwo en universiteit/Gerard Verhoogt
“We hebben vorig jaar voor één
“Dit schooljaar is de vernieuwde
Illustratie/David Ernst
maand een MP3 project gedaan.
Tweede Fase op het vwo ingevoerd.
Minister Ronald Plasterk benadrukte het vorige week nog: zo’n 30
Om dat mogelijk te maken,
Natuur, Leven en Technologie
moesten docenten schuiven met
(NLT) is een nieuw keuzevak voor
procent van de studenten maakt de opleiding niet af. Een van de
vakonderdelen (biologie,
leerlingen die een Natuurprofiel
oorzaken is de gebrekkige aansluiting tussen vwo en universiteit. Op verplichte
natuurkunde, wiskunde, inforhebben gekozen en meer diepgang
zoeken. Het komt boven op vakken
verschillende manieren wordt daar aan gewerkt. Zo worden op de TU/e matica en ANW). Daar was een
heuse omslag voor nodig, want er
als biologie, natuurkunde,
bij de Eindhoven School of Education nieuwe lesmodules voor het
zijn echt cultuurverschillen tussen
scheikunde en wiskunde. NLT is
een combinatie van deze vakken en, voortgezet onderwijs ontwikkeld. Ir. Elise Quant en vwo-docenten Henry die vakken. En wij gingen op onze
nog lang niet zo ver als we
in mindere mate, geofysica en
van Bergen en ir. Erik Meijer werken aan de module ‘MP3 speler’ voor school
met deze nieuwe module willen
informatica”, vertelt Quant. Ze
gaan. Het streven is namelijk om er
vervolgt: “Momenteel is de TU/e
het nieuwe keuzevak ‘Natuur, Leven en Technologie (NLT)’.
één geïntegreerd geheel van
betrokken bij drie modules. Na de
maken.”
zogeheten MP3 module volgen nog
Niet alleen de diverse vakgebieden,
modules over hologrammen en
zoals de fysica van geluid, komen aan bod. De
biosensoren. Landelijk komen er 20 tot 30
MP3 module biedt ook lesstof over de gemodules waaruit vwo-docenten er 11 kunnen
schiedenis van geluidsdragers, de werking van
kiezen.”
het oor, ontwikkelingen en maatschappelijke
Het project wordt bekostigd uit de WO
gevolgen van de MP3 speler. De vwo-leerSprintgelden, een subsidieprogramma van de
lingen krijgen ook de opdracht om een
overheid. De TU/e heeft voorstellen ingediend
ontwerp te maken, want ook Industrial Design
bij het platform Bètatechniek, dat streeft naar
behoort tot het technische vakgebied. Oud-stueen hogere instroom van leerlingen in bètadenten van Industrial Design, die een eigen
technische opleidingen.
bedrijf zijn gestart, maken nu een interactief
Quant: “Voor de TU/e is het interessant om de
programma voor de ontwerpopdracht ‘Maak je
aansluiting tussen vwo en universiteit te vereigen MP3 speler’. Leerlingen kunnen
beteren. Op deze manier heeft de TU/e invloed
daarmee bijvoorbeeld kiezen uit de accu’s die
op zowel onderwerpen, didactiek als diepgang
ze willen gebruiken. Goedkoop maar korter
van de stof in de bovenbouw.”
werkend, tegenover duurder maar langer
werkend. Het programma verwerkt dit verHorzel
volgens in de totale kosten.
Er is geen commerciële uitgever bij het
project betrokken. Het materiaal wordt door
Quant, Van Bergen en Meijer en andere
Aantrekkelijker
betrokkenen zelf ontwikkeld en gratis ter
De TU/e zorgt voor faciliteiten als vergaderbeschikking gesteld aan de vwo-scholen. De
ruimte en projectleiding (Quant) en brengt de
modules beginnen niet met theorie, zoals
schrijvers in contact met onderzoekers, zodat
meestal het geval is, maar met de (maatschapde nieuwste informatie verwerkt kan worden.
pelijke) context van een onderwerp. Pas daarna
Verder worden student-assistenten ingeschawordt de inhoud van de diverse vakgebieden
keld, onder wie een student Elektrotechniek
behandeld.
die een practicum heeft ontwikkeld.
Namens het vwo zijn onder andere de enthouDe MP3 module is getest op twee scholen. Die
siaste middelbare schooldocenten Henry van
reageerden enthousiast en hadden eigenlijk
Bergen van het Tilburgse Koning Willem II
alleen kritiek op inhoudelijke details. Ook Van
College en Erik Meijer van het 2College
Bergen, Quant en Meijer kwamen zelf met
Durendael uit Oisterwijk betrokken. Ze
verbeteringen.
werken op de TU/e om de aansluiting tussen
Quant: “De integratie van de verschillende
vwo en universiteiten te verbeteren. Beiden
onderdelen en de opbouw van de module kan
genieten zichtbaar van hun detachering.
veel beter. We ontdekten dat we te veel uitVan Bergen: “Het leuke is dat je in twee
gingen van de vakgebieden. Dat gedeelte
keukens kijkt. Wij hebben de didactische
wordt nu herschreven. Net als wij, vond ook
expertise, de TU/e de meest geavanceerde
het Landelijk Ontwikkelpunt NLT de sameninformatie. Als vwo-docenten weten we wat
hang niet duidelijk genoeg. Het Ontwikkelleerlingen wel en niet kunnen. Wat ze wel of
punt heeft ons overigens geholpen met
niet leuk vinden. Dat is een goede combiworkshops en trainingen voor het schrijven
natie.”
van lesmateriaal. Ook zijn medewerkers van
Behalve deze brugfunctie fungeren ze naar
educatieve uitgeverijen gevraagd hun tips en
eigen zeggen ook als horzel.
trucs te vertellen.”
Van Bergen: “Zo waarschuwen we docenten
Van Bergen: “In onze module hebben we een
hier voor de gevolgen van de nieuwe tweede
hoofdstuk opgenomen over de geschiedenis
fase, over twee jaar. Docenten van de TU/e
van geluidsdragers. Die bevat nogal veel tekst.
klagen nu al dat vwo’ers te weinig wiskunde
Dus heb ik dat college op mijn school onderkrijgen. Met de nieuwe tweede fase wordt dat
steund met een Powerpoint presentatie. Dat
nog minder. Daar moeten ze op inspelen.”
bleek zo’n succes dat de TU/e het college gaat
Meijer: “Leerlingen kunnen in de nieuwe
opnemen. De leerlingen kunnen dan thuis het
tweede fase kiezen tussen de keuzevakken
geheel bekijken en kennismaken met videoWiskunde D of NLT. Dat laatste is een breed
college. Maar eerst wordt de tekst nog voorvak dat verdiepend moet werken en een brug
gelegd aan medewerkers van de groep Harry
moet slaan tussen vwo, universiteiten en het
Lintsen, de hoogleraar geschiedenis van de
bedrijfsleven.” Ook bij Wiskunde D is de TU/e
techniek.”
actief betrokken.
Van Bergen en Meijer besteden extra aandacht
Van Bergen: “Anderzijds pleiten wij voor een
aan de vorm van het programma zodat leervoorkeursbehandeling voor studenten die
lingen én docenten tevreden zijn. Want docenkiezen voor Wiskunde D. Dat heb je echt nodig
ten kiezen namelijk de modules. Hoe aantrekom op de TU/e te studeren. Maar wiskunde D
kelijker aangekleed, hoe groter de kans dat een
is niet verplicht, dus dat kiezen veel vwo’ers
programma wordt uitverkoren.
niet. Dat wordt anders als je daar als TU/e een
Meijer: “NLT wordt gezamenlijk gegeven,
vrijstelling voor geeft. Het voordeel is dan dat
maar wel door vakdocenten. Daar moet je bij
er meer en beter voorbereide studenten
het schrijven van de module rekening mee
hierheen komen.”
houden. Voor deze docenten moet voldoende
achtergrondmateriaal zijn. Ook voor hun vakCultuuromslag
gebied, want leraren zijn niet altijd op de
Bijkomend voordeel is dat Van Bergen op zijn
hoogte van de laatste ontwikkelingen.”/
eigen school al gestart is met het MP3 project:

.
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New introductory day for
international staff members received well
An introductory day for international TU/e staff
members. That sounds like
a good opportunity to get to
know your colleagues and
your employer better. Yet
there were several things
that could be improved, as
the
Personnel
and
Organization Department
(DPO) gathered from the
reactions of participants.
Some of these points have
already
been
carried
through into the new way
in which the introductory
day has been offered since
the end of 2007. For instance, a workshop has
been added to the program.
Which is to the full satisfaction of participants, says
a survey held by DPO
among the first group of 27
international
staff
members.
Both the duration of the introductory day and the way
in which the information is
presented
have
been
changed in the new
program. Formerly the
‘day’ comprised only a

morning or an afternoon,
whereas now a whole day is
reserved for getting acquainted with one’s colleagues and employer.
In addition to familiar
components such as presentations
on
Dutch
culture, the TU/e and
practical matters like taxes,
the day has been expanded
by a workshop, among
other things. Willem van
Hoorn, who hosts the day
on behalf of DPO, explains:
“The purpose of the
workshop is to create awareness of what it means to
live and work in a multicultural community. In
order to realize this we
asked
participants
to
examine their own cultural
standards and values. After
that we discussed the
issues that may arise when
they come into a foreign
environment with this
system of values. The
workshop led to a lot of discussion in the group and
met with great appreciation from the participants.”

Another new item was the
presentation by an international colleague who has
worked and lived in
Eindhoven for a year. He
shared his experiences of
life during and after
working hours. This presentation was considered
to be one of the most valuable items of the day.
Despite the overall positive
assessment of the day,
some participants indicated that they would like

Students do not expect any
good from screening

An international PhD employee who prefers to stay
anonymous questions if

Another change with
respect to the introductory
day concerns its frequency.
The day used to be offered
only 4 times per year for international staff members,
which frequency has now
been increased to 6 times
per year. Willem van Hoorn
says that if the interest in
these days grows, the
number will be raised to 8

times per year. “It is too
early days now to enter into
that, though”, Van Hoorn
informs us.
The next introductory day
for international staff
members will be on 15
February. You can register
for this day via the Englishlanguage website of DPO
(look under ‘conditions of
employment’)./

.

Photo: Bart van Overbeeke

Oxford quite accessible
Many British teachers at
publicly funded schools
think erroneously that
their pupils do not qualify
for the universities of
Oxford and Cambridge. As
a result, youngsters from
poorer families miss the
boat. This is borne out by a
survey
conducted
by
Sutton Trust, an organization aiming to increase
the participation of less
well-off youngsters in
British higher education.
Nearly half of the teachers
of schools funded by the
government say that they
seldom advise their pupils
to apply for a place at
Oxford or Cambridge.
Yet in actual fact more than
half of the new ‘Oxbridge’

Last week Cursor reported
that the TU/e is busy introducing an extra procedure
to screen Iran candidate
students. Although according to emeritus professor of Nuclear physics
techniques
prof.
dr.
Martien de Voigt this
knowledge cannot be obtained here, the TU/e has
nevertheless decided to
adopt the measure with
regard to UN-resolution
1737. This resolution states
that no nuclear technology
may end up in Iran that
could help the country
develop nuclear weapons.
What do international
TU/e staff members think
of this extra measure?
“I think this is bad news”,
says Satyajit Wattamwar
with
regard
to
the
screening, “And it will stop
many
good
Iranian
students from coming to
the Netherlands.” The
Indian PhD employee at
Control Systems, Electrical
Engineering, finds that the
TU/e does need to screen
students but only those
who are going to deal with
potentially
‘dangerous’
technology. Wattamwar,
however, also sees a
downside to the measure:
“I think the current reason
for
avoiding
Iranian
students might be used by
many other departments
which have nothing to do
with nuclear science.”

to have more information
about life outside the TU/e.

Feasting after
examinations

students come from their
schools. The costs involved
are also far less than they
suspected, because tuition
fees in the United
Kingdom are capped.
In Great Britain participation by pupils from the
lower and middle classes is
a
sensitive
subject.
Therefore the government
is putting strong pressure
on the top universities to
recruit more students from
groups that did not use to
qualify for this or hardly so.
For that matter, expensive
private schools still provide
faster access to top universities. The issue is always
whether this is caused by
differences in level or by
class differences.

.

Tilburg not afraid of
Iranian students

Satyajit Wattamwar. Photo: Bart van Overbeeke

the measure is really necessary: “I think that in
general
additional
screening of students
coming
from
other
countries is an overreaction. I am in no position
to judge, especially since I
have very limited info”,
says
the
employee.
“However, I believe that in
general the task of a university is to promote
academic excellence, while
security issues are the task
of the national authorities,

with the help of experts, of
course. If the person is
screened by the TU/e but
not for example by the TU
Delft, what’s the purpose?”
The TU/e has not yet introduced the measure, but
when it is, the extra
screening will only affect a
small group: the university
draws just a few Iranians.
In 2006, six students with
the Iranian nationality
were registered./

.

The discussion at the universities of technology
about screening and excluding Iranian students is
totally insignificant in
Tilburg, according to a
report by Tilburg University (UvT). This week it was
with a certain degree of
pride that the UvT presented Farinaz Aryanfar (23)
as its new campus poetess.
This Iranian economy
student and human rights

activist Aryanfar will in
2008 write poems about
life on campus in English
as well as in Dutch.
The UvT calls her a
‘strongly
committed
student’. Someone who
takes a fierce stand in her
weblog against the exclusion of Iranian students
at the universities of technology in the Netherlands.
(http://aryanfar.blogspot.
com/)/

.

Rectification
In the article ‘Mathematics and Computer Science score
points’ in Cursor 16 the third column of the table is incorrectly named ‘Total number of international students’.
This should have been ‘Total number of students’.
The English Page is written by Franca Gilsing. She can be
reached at engcursor@tue.nl.

Students who want to get
rid of all the stress by
partying after the examination period, can do so
on Friday 25 January as of
22.00 hours at the ‘postexam party’ in the Bunker
with the Eindhoven
Students’ Union (ESC).
The ESC is giving the
party in cooperation with
student hockey club
E.S.H.V. Don Quishoot.
The ‘student party band’
30 Euro Live will perform
and the theme is ‘stout in
de dug-out’ (naughty in
the dugout). For this
reason the party will be
fitted out with artificial
grass and dugouts.
Admission is free and a
student card is obligatory.

Cycling theater
As of Thursday 7 February
the TU/e Student Sports
Center will provide ‘videocycling’ for sports card
holders. Participants get
on their bikes and ride
through a natural environment in a kind of
‘theater’. The landscape is
projected onto the wall
right in front of the cyclists. Under the guidance
of an instructor a
maximum of eight participants per week can register for a training/performance. Registration
will be possible as of 21
January via the website of
the Student Sports Center.
This concerns a pilot that
will last up to and including April. The first
virtual tour will include
well-known hills like the
Galibier and Alpe d’Huez.

TU/e project
translated into
Farsi
Master students carrying
out Inter-Faculty projects
at the Department of
Chemical Engineering
and Chemistry deliver not
only a report but also a
project website. Web statistics have already indicated that those websites
http://students.chem.
tue.nl/ and http://students.
chem.tue.nl/ draw worldwide attention.The students who carried out the
project on Carbon Nanotubes, Synthesis, Properties and Applications in
2003 were pleasantly
surprised to see their final
report translated into Farsi
(Persian). The 175 page
booklet has a thesis format
and was published by the
Scientific Association of
the Material Science
Faculty of Tehran University. Naturally, prior permission for the translation
was obtained from supervisors prof. dr. Peter
Notten and dr. ir. Rogier
Niessen (TU/e and Philips
Research) and full acknowledgments were given
to the students Michaël
Daenen, Remco de Fouw,
Bart Hamers, Pim
Janssen, Koen Schouteden
and Martijn Veld./
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promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotor is prof.dr.
M.A.J. Michels.

Algemeen
Educational training/DPO
Workshop ‘Course design’.
On February 28th, 2008 from 13.30 17.00 hours, DPO will carry out a workshop on ‘Course design’. Objective of the
workshop: enable teachers to design a
course in a systematic way. The workshop aims at UD, UHD’s and Professors
who are responsible for designing or
redesigning parts of the curriculum.
Topics in this short workshop will be: organizing principles - educational
models - course design.
After a short introduction participants
will work on the design of their own
course. Especially teachers who are preparing a new course will benefit from
this workshop.
More information can be obtained from
Harry van de Wouw (extension 3126).
You can enroll for the course by telephone (2520), e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or
by Internet (www.tue.nl/educational
_training).

Mensen
Intreerede
Prof.dr. J.J.M. Slot houdt op vrijdag 18
januari zijn intreerede. Dit gebeurt vanaf
16.00 uur in de Blauwe Zaal van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Tussen strengheid en stroperigheid’. Slot is werkzaam bij de faculteit
Wiskunde & Informatica.

Promoties
Mw. ir. L.J. Huijbregts verdedigt op
maandag 21 januari haar proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Charge transport and morphology in nanofillers and
polymer nanocomposites’. Huijbregts

H. Tao MSc verdedigt op maandag 21
januari zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Integration of sustainable energy souces through power electronic converters in small distributed electricity generations systems’. Tao promoveert aan de faculteit Elektrotechniek. De
promotoren zijn prof.dr.ir. A.J.A.
Vandenput en prof.dr. X. He.
Z. Liu verdedigt op dinsdag 22 januari
zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Multiple-switch pulsed power
generation on a transmission line transformer’. Liu promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J.H. Blom en prof.dr. M.J. van
der Wiel.
Ir. W.J. Soer verdedigt op dinsdag 22
januari zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Bridging Adhesion and
Barrier Properties with Functional
Dispersions Towards Waterborne AntiCorrosion Coatings’. Soer promoveert
aan de faculteit Scheikundige Technologie. De promotoren zijn prof.dr.
R.A.T.M. van Benthem en prof.dr. C.E.
Koning.
O.T.J. Devisch verdedigt op woensdag 23
januari zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in het
Van Abbemuseum. De titel van het
proefschrift luidt ‘In Search of a

(Advertenties)

Complex System Model The Case of
Residential Mobility’. Devisch promoveert aan de faculteit Bouwkunde. De
promotor is prof.dr. H.J.P. Timmermans
B. Marcelis verdedigt op donderdag 24
januari zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Cold quantum gases
with resonant interactions’. Marcelis
promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotor is prof.dr.
H.C.W. Beijerinck.

de vinder te vragen voor een attentie.
Door deze oproep hoop ik daar achter te
komen. Het enige houvast dat ik heb, is
dat deze student op maandag 17 december omstreeks 13.00 uur een tentamen
had.
Wie kan mij helpen? De telefoon was
niet het belangrijkste maar de SIM kaart
was wel onmisbaar wegens alle adressen.
Neen contact op met Wim de la Porte,
portewds@wanadoo.nl/06 24258309.

Diversen
Vredescentrum

M. Pastrnak MSc PDEng verdedigt op
donderdag 24 januari zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Performance and
QoS-aware MPEG4 video-object coding
for multiprocessor architecture’.
Pastrnak promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotoren zijn
prof.dr.ir. P.H.N. de With en prof.dr.ir.
J.L. van Meerbergen.

Studentenleven
E.S.C en Don Quishoot
NaTentamenFeest
Het Eindhovens Studenten Corps houdt
in samenwerking met Eindhovense
Studenten Hockey Vereniging Don
Quishoot 25 januari het 2e
NaTentamenFeest van dit Corpsjaar.
Traditioneel de vrijdag van de laatste tentamenweek is er in de Bunker bij het
E.S.C een groot feest voor studerend
Eindhoven. Dit keer dus voor het eerst in
samenwerking met E.S.H.V. Don
Quishoot.
Thema “Stout in de dug-out!”
- Entree gratis; - Optreden studentenfeestband; “30 Euro Live!”; - Collegekaart
verplicht.-

Nationale Jeugdraad
Jongerenvertegenwoordiger
gezocht
Heb jij goede ideeën over waar het heen
moet met de wereld? De Nationale
Jeugdraad zoekt: Een jongerenvertegenwoordiger naar de VN Commissie voor
Duurzame Ontwikkeling. Geef je op vóór
1 februari.
Meer info: www.jeugdraad.nl/csd

Mobiel terugbezorgd
Ik wil graag in contact komen met de
aardige student die zo aardig was om
mijn mobiele telefoon terug te bezorgen.
Ik had deze laten slingeren op maandag
17 december 2007, in de trein van Den
Bosch naar Eindhoven. Door zelf mijn
mobiel te bellen, kon ik deze achterhalen. Ik heb bij de student mijn adres achtergelaten en ben vergeten het adres van

‘Ronde tafel debat’
Het Vredescentrum houdt dinsdag 22
januari om 12.45 uur in de Dorgelozaal
in de Traverse een ‘ronde tafel debat’
over de Vredesbeweging en het
Vredesonderwijs. Techniek kan men
gebruiken voor het voeren van oorlog.
Men kan die ook aanwenden voor vrede.
Al jaren wordt aan de TU/e de collegecyclus ‘Techniek, Vrede en Veiligheid’
gegeven. Onlangs is door de VN het
Vredes-onderwijs als speerpunt aangewezen. Deze middag zal daarom Caecilia
van Peski, MA dit punt nader toelichten.
Zij is bestuurslid van de Nederlandse
Vereniging voor de Verenigde Naties.
Verder zal Dion van den Berg, coördinator Ikv Pax Christi, nader ingaan op de
Vredesbeweging in Nederland. Een
bestandsopname met toelichting op het
programma en activiteiten. Na de inleiding door beide personen zal er tot ca
15.00 uur ruime gelegenheid zijn voor
discussie.

The Unscrambler
De ontwikkelaars van CAMO, het bedrijf
dat The Unscrambler op de markt
brengt, presenteren vrijdag 18 januari
van 9.30 tot 11.00 uur in de WIN-zaal
HG6.01 de mogelijkheden van het
Unscrambler programma op de TU/e.
Een van de onderwerpen is de toepassing
van de beschikbare multi variate analysetechnieken op eigen gegevens.
Dankzij de moderne computertechnologie resulteert onderzoek vaak in grote
hoeveelheden gegevens. Om deze gegevens te modelleren of verbanden te ontdekken zijn methoden uit de multi variate data analyse buitengewoon geschikt.
The Unscrambler is een gebruikersvriendelijk programma, dat deze multi variate
data analysetechnieken beschikbaar
maakt voor onderzoekers en afstudeerders. Het programma kent dan ook een
breed toepassingsgebied uiteenlopend
van proces data, spectra tot analyse van
enquêtegegevens. The Unscrambler
biedt tevens de toepassing MCR voor
scheikundigen. MCR maakt het mogelijk
het concentratieverloop van sterk reactieve tussenproducten van chemische reacties zichtbaar te maken en vervolgens de
kinetiek te modelleren.

Fietstheater
Met ingang van donderdag 7 februari
biedt het studentensportcentrum van de
TU/e ‘videocycling’ voor sportkaarthouders. Deelnemers stappen op de fiets en
rijden in een soort ‘theater’ door een
natuurlijke omgeving. Het landschap
wordt voor de neus van de fietsers op
een wand geprojecteerd. De inspanning
op de fiets houdt gelijke tred met de heuvels en bergen die worden overwonnen.
Onder leiding van een instructeur kunnen maximaal acht deelnemers wekelijks
terecht voor een training/voorstelling.
Inschrijven is vanaf 21 januari mogelijk
via de website van studentensportcentrum. Het gaat om een pilot die duurt tot
en met april. De eerste virtuele tocht
wordt verreden over bekende cols als de
Galibier en Alpe d’Huez.

Vacatures
Full-professor position at Eindhoven
University, Nano-sensing and Bio-Nano
Applied Physics (V34.301), Physics of
Nanostructures, department of Applied
Physics (1.0 fte). Vast dienstverband,
salaris maximaal schaal 23 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
hoogleraar 2 (4803.00 t/m 6995.00
euro).
2 PhD Students “Aeroacoustics of
Corrugated Pipes” (V34.302), Fluid
Dynamics, department of Applied
Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000.00 t/m 2558.00 euro).
Simulation PhD in the area of molecular
dynamics of thin polymer films (4 years)
(V34.300), Theoretical and Polymer
Physics group (PFY), department of
Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2000.00 t/m 2558.00
euro).
Verslaggever/tekstschrijver met affiniteit
voor wetenschapsjournalistiek (V89.99),
Communicatie Expertise Centrum (o,6
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 9 CAO Nederlands universiteiten
bijlage1 (2441 t/m 3352 euro).
Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.

NU INCHECKEN!
Als je snel reageert kun je starten met
de opleiding in maart of mei 2008.
Je bent dan twee jaar later klaar om
aan je carrière te beginnen. Check
of je de juiste kwalificaties hebt op:
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/Fort van
Soeram

Ana Moura: fado zonder fratsen
Hoe weemoedig fado vaak ook
klinkt; het is een fabeltje dat
het traditionele Portugese lied
alleen maar over treurigheid
zou gaan, stelt Ana Moura.
Maar dat de emotie van fado
ijzersterk is en om een intense
inleving vraagt, staat voor de
zangeres buiten kijf. “De
onderwerpen die ik bezing,
gaan over wat ik zelf ook heb
meegemaakt. Als ik niet in de
teksten geloof, kan ik er geen
fado in leggen”, aldus de
zangeres in het blad ‘NL’.
‘Ongebreidelde passie’, ‘een
betoverende jonge fadista’,
‘subliem’; als het om de 28jarige Ana Moura gaat, lijken
muziekrecensenten superlatieven te kort te komen. Niet
alleen in eigen land is Moura
populair, ook ver buiten de
landsgrenzen lopen pers en
publiek met haar weg. Zo ook de
oude rockers van de Rolling
Stones: in 2006 werd Moura uitgenodigd deel te nemen aan het
‘Rolling Stones Project’ van
Stones-saxofonist Tim Ries en
vorig jaar juli zong ze samen
met Mick Jagger ‘No expectations’ tijdens een concert van
de band in Lissabon. “Ik was
heel, heel zenuwachtig, maar
ook ontzettend gelukkig”, blikt
Moura terug.
Haar eerste schreden op het muzikale pad zette Moura zelf overigens ook in de rockhoek; als
tiener zong ze in een rock- en
popbandje. Maar de fado

Een eigenzinnige, kleurrijke en
visueel overdonderende inter pretatie van een oude Georgische
legende: dat is in een notendop
‘Het Fort van Soeram’ (1984) van
filmregisseur Sergei Parajanov.
Een verhaal over een middeleeuws
volk dat tracht een fort te bouwen
waarvan de muren steeds instor ten. Een waarzegster herinnert
zich dan een voorspelling, die zegt
dat de zoon van haar geliefde zich
moet laten inmetselen in de muren
van het bouwwerk om de vloek op
te heffen.
Dinsdag 22 januari vanaf 19.30 uur
in Plaza Futura aan de Leenderweg,
zie www.plazafutura.nl.

/C-Mon &
Kypski
Ana Moura. Foto: Paulo Segadaes

waarmee ze vanaf haar geboorte
opgroeide, bleef haar boeien.
Gestimuleerd door vrienden en
muzikanten ging ze zingen in
fadohuizen, waar ze werd
ontdekt door Portugals meest
vertolkte fadoauteur: Jorge
Fernando. In het bekendste fadohuis van Lissabon, waar ze
werd uitgenodigd door fadozangeres Maria de Fe, maakte ze
zich de ingewikkelde fadostijlen
langzaam eigen en ontwikkelde
ze haar rijke altgeluid.
Haar eerste album ‘Guarda-me a

Vida na mão’, geproduceerd
door Fernando, verschijnt in
2003 en vormt het startpunt
voor Moura’s zoektocht naar traditionele fado’s. Maar ook hedendaagse thema’s en stijlen
spreken haar aan. Inmiddels
zijn de zangeres en haar publiek
bij het derde album aanbeland,
‘Para Além da Saudade’
(‘Voorbij het verlangen’).
Zaterdag 19 januari staat Moura
op de planken van het
Eindhovense Muziekcentrum

Frits Philips. ‘Puur fado, zonder
fratsen en theater’, zo belooft het
muziekcentrum over het optreden. De zangeres wordt in de
Eindhovense concertzaal begeleid door een driekoppige
band van Portugese
topmusici./

.

Zaterdag 19 januari vanaf 20.15 uur, de
entree bedraagt twintig euro. Zie
www.muziekcentrum.nl en
www.anamoura.com.

Power en percussie
Vooruit, ze zijn misschien niet de eersten die theater, muziek, dans en
ritme op de planken samenbrengen. Vooral de internationale gezel schappen Stomp (uit de VS) en Mayumana (met haar basis in Israël)
wisten het grote publiek eerder al te overtuigen met hun verpletterende
beats en ‘body drumming’.
In Berlijn zag ook choreograaf en regisseur Freddie Rutz de moge lijkheden van de combinatie van percussie en dans. Hij richtte het ge zelschap Rhythm, Drum and Dance op, dat momenteel door Europa toert
met ‘The Drum Show from Berlin’. In Duitsland was het al een grote hit.
Streetdancers, tapdansers en breakdancers gaan tijdens de voorstelling
uit hun dak op de beats van de beste drummers uit Duitsland. Volgens re censenten staat het geheel garant voor power, dynamiek en adembe nemende muziek en dans.
‘The Drum Show from Berlin’, te zien in theater De Schalm in Veldhoven op
zondag 20 januari om 20.15 uur. Zie www.deschalm.com voor meer in formatie en het bestellen van kaartjes.

Blazend het carnaval tegemoet
Nu al feestelijke frustraties
omdat niet alle komende bonte
avonden, kletskampioenschappen, zittingsavonden,
boerenbruiloften, federatieballen, tonpraotersavonden en
andere leutige bezigheden op
je krappe vierdaagse carnavalskalender passen? Gelukkig
neemt het carnaval traditiegetrouw een lange aanloop vol
opwarmertjes, zoals het Haône
Boere Blaos Festijn in het
Eindhovense Stadspaviljoen.
Een lang weekend gaat
Eindhoven begin februari weer
door het leven als Lampegat,
geïnspireerd door de bekende
gloeilampenfabriek die eind
negentiende eeuw in de stad
werd gesticht. En natuurlijk
voeren dweilorkesten en blaaskapellen tijdens deze dolle
dagen de muzikale boventoon.
In het Stadspaviljoen aan de

Alberdingk Thijmlaan
barst op zondag 20 januari
het 36ste Haône Boere
Blaos Festijn los, met optredens van achttien blaaskapellen uit de provincie.
Geheel vrijblijvend is
deelname aan dit muzikale
spektakel niet, want de
overwegend carnavaleske
optredens worden ook nog
eens beoordeeld door een
jury. Vorig jaar streken De
Stappers uit Den Bosch
met de hoogste eer, dit jaar
zijn ze terug om hun titel
te verdedigen tegen onder
anderen Heebbabberieba,
Stoeprandorkest De
Kwelpiepers, De Pepper
Tetters en Cock & De
Klepzeikers. ‘Huisje, boompje,
beestje, feestje’ is het thema van
dit jaar. Stadsprins Diezain, zijn
gevolg en Stadshofkapel De
Eendracht kunnen deze middag

‘Where the wild things are’ is de
titel van het laatste album van
C-Mon & Kypski, vol muzikale bij dragen van gastartiesten. Om hun
gelijknamige tour van afgelopen
jaar spetterend af te sluiten, sleept
het duo voor drie speciale shows in
januari alle gastartiesten mee het
podium op, onder andere in de
Effenaar aan de Eindhovense
Dommelstraat. Met onder anderen
de Amsterdam Klezmer Band, Pete
Philly en Voicst.
Circus C-Mon & Kypski, zondag 20
januari vanaf 20.00 uur in de
Effenaar (support act is het Deense
elektroclash-, new wave- en funk gezelschap Oh No Ono).
Zie www.effenaar.nl.

/Remmelt,
Muus en Femke

Crosby, Stills, Nash & Young zijn
de grote voorbeelden van
Remmelt, Muus en Femke. Dit
Haagse singer-songwritertrio
brengt splinternieuwe songs
gevoed met een flinke portie
Haagse eigenheid. Maandag 21
januari vanaf 21.00 uur in grand
café Meneer Frits aan de Markt, zie
www.muziekcentrum.nl.

/Dansen met
Mozart

Van uiterst klassiek via modern
naar oriëntaalse dans: het
moderne Spaanse dansgezelschap
Nafas Dance Company verbindt het
westen moeiteloos met het oosten.
Hun nieuwste productie ‘Good
Night… Amadeus’ verhaalt over de
zoektocht van Mozart naar de
mystiek van de Oosterse wereld.
Op vrijdag 18 januari vanaf 20.30
uur in het Parktheater. Voor
informatie en kaarten zie
www.parktheater.nl.

/Beatdown

natuurlijk geen verstek laten
gaan.
Het Haône Boere Blaos Festijn
duurt van 13.11 tot 20.11 uur, de
entree bedraagt drie euro./
Foto: Bart van Overbeeke

.

Voor meer Lampegatse leut zie (onder
vele andere)
www.omroepbrabant.nl/carnaval en
www.federatie-eindhovens-carnaval.nl.

Stroperige Detroit-beatdownplaatjes van onder anderen Theo
Parrish en hi-tek soul- en techno platen met invloeden uit de soul,
funk en jazz: ze vormen vrijdag avond 18 januari de hoofdmoot in
het Klokgebouw op Strijp-S, waar
vanaf 20.00 uur de dj’s Djer en
Rootdown draaien. De heren,
afkomstig uit Eindhoven en
Helmond, staan samen garant voor
zo’n veertig jaar draai-ervaring. De
entree is gratis, het Klokgebouw
staat aan de Beukenlaan. Zie
www.plan-2.nl.
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Basiscursus toneel bij Doppio
na carnavalsvakantie

‘Stufi niet afschaffen om
vergrijzing te betalen’
De studiefinanciering
hoeft niet afgeschaft te
worden om de kosten van
de vergrijzing op te
vangen, vindt PvdAleider Wouter Bos. Maar
daarmee is het idee van
een leenstelsel niet van
tafel.
In het televisieprogramma
Buitenhof
tikte
vicepremier Bos zijn eigen
fractievoorzitter Jacques
Tichelaar op de vingers.
Tichelaar zou de studiefinanciering graag vervangen door een leenstelsel.
Het
huidige
systeem wordt door de vergrijzing
onbetaalbaar,
stelde hij begin januari in
een
interview
met

weekblad Vrij Nederland.
Bos ziet dat echter anders.
Hij vindt dat het studiefinancieringsstelsel
inderdaad rechtvaardiger en
doelmatiger kan worden
ingericht. Maar dat heeft in
zijn ogen niets te maken
met de kosten van de
vergrijzing. Tichelaar had
“een wat ongelukkige combinatie van verhalen”.
Hiermee zijn de oude
PvdA-plannen voor een
leenstelsel in het hoger onderwijs zeker niet van tafel
geveegd. Bos heeft alleen
gezegd dat het leenstelsel
niet in één adem met de
vergrijzing moet worden
genoemd. Er was volgens

de minister van Financiën
‘niets mis’ met de schriftelijke toelichting die
Tichelaar naderhand op de
PvdA-website heeft gezet.
Daarin
nuanceert
Tichelaar zijn standpunt
en zegt hij dat het uitgespaarde geld nodig zou zijn
“voor herinvesteringen in
het onderwijs”.
Als vermogende ouderen
een bijdrage leveren aan de
AOW, kan Nederland de
voorzieningen voor de
groeiende groep ouderen
blijven betalen, denkt Bos.
Ook zouden ouderen die
langer
doorwerken
daarvoor beloond moeten
worden./

.

Hilde Bosman en Lennart Verheijen. Foto: Dekate Mousa/Frans van Nistelrooij

Volleyballen voor iemands laatste wens
Zo’n 250 mensen trappen
of stiften zondag 27
januari in het
Studentensportcentrum
van de TU/e een balletje
voor de
DreamFoundation: een
stichting die de dromen
waarmaakt van volwassenen met een levensbedreigende ziekte.
Het volleybal- en zaalvoetbaltoernooi van die
dag, mede gesponsord
door de TU/e, is opgezet
door Fontys-studenten.
De vijf Fontys-studenten
marketingmanagement
zitten allen in hun laatste
semester voor het afstuderen, vertelt Vincent
Boeijen, één van hen. Voor
hun
laatste
project
moesten ze binnen een
half jaar geheel naar eigen
invulling een evenement
opzetten. “Wij wilden
graag iets betekenen voor

een ander. Op Omroep
Brabant-radio hoorden we
van
de
DreamFoundation.”
De DreamFoundation is
een internationaal netwerk
van individuen en instellingen dat ernaar streeft de
mooiste dromen te verwezenlijken van volwassenen
met
een
levensbedreigende ziekte en een levensverwachting
korter
dan een jaar. Zo stapte
recent iemand met haar
grote liefde in het huwelijksbootje, ontmoette een
ander
haar
favoriete
dichter en gaf een derde
een
groot
herinneringsfeest op het strand,
om maar een aantal van de
vele gerealiseerde dromen
te noemen.
Met het volleybal- en zaalvoetbaltoernooi op het
TU/e-terrein verwachten
de organisatoren 2500 tot
3000 euro op te halen. De

helft van dat bedrag is al
binnen dankzij de inschrijvingsgelden van de deelnemende teams waartoe
ook de studentensportverenigingen Hajraa, Tamar
(beide volleybal) en Totelos
(zaalvoetbal) behoren. De
TU/e is, samen met Fontys
Hogescholen, een belangrijke sponsor en verschillende
bedrijven
hebben prijzen gedoneerd
voor de loterij die op de
toernooidag wordt gehouden. Een deel van de
drankomzet gaat naar het
goede doel.
Het toernooi is opgedeeld
in verschillende klassen,
van beginnelingen tot gevorderden, en begint op
zondag 27 januari rond het
middaguur.
De
inschrijving is inmiddels gesloten./

.

Zie www.dreamfoundation.nl.

Studententoneelvereniging Doppio start
donderdag 14 februari om 19.30 uur met een
basiscursus toneel. Volgens voorzitter
Lennart Verheijen is het voor het eerst dat
de cursus ook tijdens het schooljaar van
start gaat. Normaal gesproken is het alleen
mogelijk om voor een cursus in september
in te schrijven. Gedurende vijftien weken

leren deelnemers de basistechnieken. De
lessen duren drie uur en de hele cursus kost
50 euro. De lessen worden gegeven in De
Bunker. Degenen die de smaak te pakken
hebben, kunnen zich na deze cursus
opgeven voor deelname aan producties.
Voor inschrijvingen en meer informatie: mail
naar doppio@dse.nl.

Tilburgse universiteit vreest
Iraanse studenten niet
De discussie op de technische universiteiten
over het screenen en
weren van Iraanse studenten speelt in Tilburg
geen enkele rol, meldt de
Universiteit van Tilburg
(UvT). Met enige trots
presenteerde de UvT deze
week Farinaz Aryanfar
(23)week als nieuwe
campusdichter.
De Iraanse economiestudente en mensenrechtenactiviste Aryanfar zal in
2008 zowel in het Engels
als in het Nederlands gedichten schrijven over het
campusleven. Haar poëzie

krijgt een vaste plek in
universiteitsweekblad
Univers en wordt voorgedragen op podia op de
campus en in de stad.
‘Melodieus’ en ‘herkenbaar’, zo typeerde de jury
de drie gedichten waarmee
Farinaz de dichterswedstrijd op de campus won.
De UvT rept verder van een
‘zeer
geëngageerde
studente’. Op haar weblog
verweert ze zich fel tegen
de uitsluiting van Iraanse
studenten op de technische universiteiten in
Nederland.
De Iraanse Aryanfar heeft
een bewogen achtergrond.

Als 12-jarige vluchtte zij
met haar moeder en zusje
uit Iran, nadat haar vader
gearresteerd
was.
In
diverse Nederlandse asielzoekerscentra
schreef
Aryanfar
haar
eerste
verhalen en gedichten. Op
haar 16e werd zij het
jongste lid van de actiegroep Women against deportation. Sindsdien is ze
zich blijven inzetten voor
de mensrechten./

.

Voor meer informatie:
http://aryanfar.blogspot.com

En hoe is het in Auckland?

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

Het is natuurlijk nooit
verkeerd om de kerstvakantie in een zonnig
oord door te brengen.
Maar als dat zonnige oord
dan ook nog eens een
prachtige natuur heeft en
een echt buitensport-

paradijs is, dan kan die
vakantie helemaal niet
meer stuk!
Ongeveer 4,5 maand
geleden begon ik een
stage bij ‘the Department
of Physiology’ aan de universiteit van Auckland.
Deze stage ging over
hersenschade bij pasgeborenen door zuurstoftekort. Dit kun je al heel
vroeg detecteren door
zogenoemde microseizures: een soort kleine
epileptische aanvallen.
Aan mij de taak om
hierover meer te weten te
komen en aan een
detectieprogramma te
werken. Dit bleek een
stuk ingewikkelder dan
men in eerste instantie
dacht; ondertussen is al
een PhD-student gevonden die verder gaat

werken waar ik geëindigd
ben. Nou ja, geëindigd…
Helaas vond ik op de
voorlaatste dag van mijn
stage, toen ik al met de
discussie van mijn
verslag bezig was, nog
een klein typefoutje in
één van mijn stukjes
programma. Dit verandert gelukkig bijna niets
aan de conclusie, maar nu
moet ik wel een groot deel
van de resultaten overdoen. Van die gebruikelijke stagefrustraties,
denk ik…
Auckland is een grote en
uitgestrekte, maar toch
ook erg gezellige stad. Er
is een heleboel te doen; je
kunt het zo gek niet
bedenken of ze hebben er
wel een club voor. Zelf
ben ik veel gaan oriënteren met de oriëntatie-

club, wezen
klimmen, paardrijden, mountainbiken en lid geworden van de
studenten-kanoclub,
ofwel de ‘Drinking
club with a paddling
problem’. Als je dacht
dat Nederlandse studenten veel drinken…
Maar nu eerst vakantie dus! We zijn hier
met zijn tweetjes
(Gillis is overgevlogen vanuit Nederland voor een maand)
op pad met een
huurauto en twee
mountainbikes. We gaan
met de auto van plaats
naar plaats en fietsen zo
de gaafste routes. Behalve
mountainbiken is er
natuurlijk nog veel meer
te doen: wandelingen

langs mooie uitzichten,
paardrijden, kajakken en
allerlei andere ontzettend
dure, maar wel heel gave
activiteiten. Alleen blijkt
een maand natuurlijk veel
te kort om alles te zien,

dus ik ga nu maar weer
snel verder met vakantie
vieren!

Irene Kaashoek, studente
Biomedische Technologie
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Friese mama’s willen kroeg eerder dicht
Knus thuis om de tafel
rondom een bloedstollend partijtje ganzenborden, terwijl mams
liefdevol nog een rondje
thee schenkt. Met als intermezzo een meeslepend hoorspel op de
radio, waar met rode
koontjesnaar wordt
geluisterd. Bedtijd? Ach,
iets later mag best.
De zaterdagavond van
weleer, de zaterdagavond
van de toekomst? Nou
vooruit, zo ver hoeft het
voor twee Friese moeders
nou óók weer niet te gaan maar de kroeg kan om te
beginnen best al om twee
uur ’s nachts dicht, vinden
ze. Op www.vroegopstap.nl
kreeg het actievoerende
duo vele boze stappers op
de koffie. ‘Leuk geprobeerd, maar willen de
twee dames het bij hun

éigen kinderen houden?’
Een avondklok? Ga eens
heel snel terug naar 1940’.
Maar ook vele tienduizenden medestanders reageerden. Dat is ruim voldoende voor een landelijk
burgerinitiatief dat het
tweetal momenteel voorbereid.
Even naar de feiten: op een
avond als eenzame eerste
de kroeg binnenstappen is
natuurlijk not done. En dus
wordt er, ook om de portemonnee nog even te
sparen, thuis ingedronken
en begint de uithuizige
pret pas rond middernacht. Gevolg, zo constateren de moeders: spanningen tussen ouders en
kinderen,
ongelukken,
nachtelijke bonje op straat
en overmatig alcoholgebruik, om maar wat te
noemen.
De Friezinnen, al bijna een

jaar op moederlijke missie,
erkennen dat ouders in de
eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kroost en
grenzen moeten stellen.
En: “De jeugd moet
kunnen stappen, dat hoort
erbij.” Maar dan wel graag
met een Haags steuntje in
de rug: het duo pleit voor
landelijke vervroeging van
de sluitingstijden van de
horeca of voor een strikt
deurbeleid. “Zo begint het
stappen eerder en kun je op
een redelijke tijd weer
thuis zijn.” Een situatie
waar de hele samenleving
van profiteert, jubelen de
mama’s. Volgens beiden is
het
politieke
klimaat
gunstig voor hun pleidooi:
“We moeten het ijzer
smeden nu het heet is.”
Daar drinken we op - tot in
de vroege uurtjes./

.

Oxford en Cambridge blijken best toegankelijk
Veel Britse leraren van publiek gefinancierde scholen denken ten onrechte dat hun leerlingen niet in aanmerking komen voor de universiteiten van Oxford en Cambridge.
Daardoor vallen jongeren uit armere gezinnen buiten de boot.
Dat blijkt uit een enquête van Sutton Trust, een organisatie die de deelname van minder
draagkrachtige jongeren aan het Britse hoger onderwijs moet vergroten. Bijna de helft van
de leraren van scholen die door de overheid bekostigd worden, zegt zijn leerlingen zelden
te adviseren om naar een plaats aan Oxford of Cambridge te solliciteren.
Toch is in werkelijkheid meer dan de helft van de nieuwe ‘Oxbridge’- studenten van hun
scholen afkomstig. Ook de kosten vallen veel lager uit dan gedacht, omdat het collegegeld
in het Verenigd Koninkrijk een maximum kent. In Groot-Brittannië ligt de deelname van
scholieren uit de onder- en middenklasse gevoelig. De regering zet dan ook grote druk op
de topuniversiteiten om meer studenten te werven onder groepen die daar vroeger niet of
nauwelijks voor in aanmerking kwamen. Dure privéscholen geven overigens nog altijd
sneller toegang tot topuniversiteiten. De brandende vraag is telkens of dat komt door niveauverschillen of door klassenverschillen.

Quadrivium zoekt muzikale solisten
ESMG Quadrivium houdt 17 maart in samenwerking met
Studium Generale het Solistenconcours voor (moderne)
klassieke muziek. Zowel op instrument of met zang
kunnen de deelnemers hun kunsten vertonen voor
publiek en een deskundige jury, waarin onder andere
Marriët Mittendorff, Henk de Wilt, Marjolijn Sengers,
Ralph Meulenbroeks, Frank Jenniskens, Maartje van den
Boom-Coppes en Paul Gielis zullen plaatsnemen. De
winnaar krijgt als hoofdprijs een instrumentale of vocale
masterclass door een expert.
Het solistenconcours is voor studenten aan de TU/e, de
Fontys Hogescholen Eindhoven, de Design Academy
Eindhoven en de leden van ESMG Quadrivium.
Deelname is mogelijk voor solisten (met of zonder pianobegeleiding) en ensembles tot maximaal 5 personen.
Wanneer het aantal deelnemers te groot wordt, zullen er
verplichte voorrondes gehouden worden op 25 februari
en 3 maart.
Aanmelden is mogelijk tot 1 februari via de website
www.studentenmuziek.nl/solist of mail naar
solist@studentenmuziek.nl .

Hoe word ik een
ondernemende student?
Is de huidige generatie studenten wel ondernemend
genoeg? En zo nee, wat
kunnen we daar dan aan
doen?
Daarover
gaat
woensdag 30 januari in
stadion Galgenwaard in
Utrecht het congres ‘De
ondernemende student:
een kwestie van doen!’.
Het congres is een initiatief van het ISO
(Interstedelijk Studenten
Overleg) en begint rond
lunchtijd. Het biedt bezoekers
de
praktijkverhalen van jonge ondernemers, workshops over
ondernemerschap
en

Het sleutelgat
Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan
een aantal willekeurige studenten op de campus. Deze week een
analyse van Stefan van den Brink (vierdejaars student bouwkunde),
Floris Jansen (vierdejaars student werktuigbouwkunde), Vincent van
Bergen (eerstejaars student technische informatica) en Michel
Smeets (zesdejaars student werktuigbouwkunde) en van Rob van
Esch (zesdejaars student technische wiskunde) en Elsemieke van
Rossum (vierdejaars student industrial design). Zij bekeken twee
foto’s van deze Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar.
De grote hoeveelheid roze in
de kamer wijst er volgens
Stefan, Floris, Vincent en
Michel op dat de bewoner
een vrouw is. Voornamelijk
de creatie van het olifantje in
een roze bakje vinden ze niet
echt mannelijk. Ze verbazen
zich wel over de Axe deo dorant op het bureau. De
laptop is van de generatie
vierdejaars studenten. Op
het roze blok met foto’s dat
op de close-up foto is te zien,
staan een aantal vrouwen
voor het natuurkunde gebouw. Op de bovenkant
zien ze de naam Curieus
staan. Dat zal wel een
dispuut zijn. Het zou een
dispuut van de studie vereniging van natuurkunde
kunnen zijn. Wel vinden ze
het vreemd dat dit dispuut
geen dispuutkleding lijkt te
hebben. Uiteraard speelt ze
gitaar en dat gaat volgens
deze vier studenten vaak

gepaard met het spelen van
keyboard. In de boekenkast
staat een boek over U.S.A.
Misschien is ze daar wel naar
toe geweest. In haar koel kast vinden we zeker bier.
Verder heeft ze altijd wel
boter en genoeg beleg in
huis en een kant-en-klaar
maaltijd.
Rob en Elsemieke vallen ook
direct de hoeveelheid roze
op, maar ze raken aan het
twijfelen door de Axe
deodorant. Dan zien zij ook
de fotokubus waar alleen
vrouwen op staan. Ze con cluderen dat het een vrouw is
en dat ze een vriendje heeft.
Curieus is volgens hen de
naam van een damesdispuut
van een studievereniging.
Wegens de laptop wordt ze
ook door hen geïdentificeerd
als een vierdejaars studente.
Op het boek op het bureau
zien ze ‘electrodynamics’

staan. Waarschijnlijk
studeert ze werktuig bouwkunde of natuurkunde.
Ook Rob en Elsemieke
denken dat ze een reis naar
Amerika heeft gemaakt en
dat ze gitaar speelt. Dan
merken ze ineens op dat er
maar één kussen op het bed
ligt, wat vreemd is voor
iemand die een vriendje
heeft. Verder zien ze sloffen
die te groot zijn voor de ge middelde vrouwelijke voet.
Ze redeneren verder over de
vrouwen van Curieus.
Waarom hebben ze geen
dispuutkleding? Misschien
is het een jongen die een
damesteam heeft gecoacht
en de foto voor zijn verjaar dag gekregen. Hij heeft
sowieso een kratje bier in de
koelkast staan en degelijke
ontbijtspullen zoals kaas,
boter en vlees. Volgens
Elsemieke ligt er ook zeker
worst in.

diverse opleidingen. Dat
de regering het onderwerp
belangrijk vindt, blijkt uit
de aanwezigheid van zowel
minister Plasterk van
Onderwijs als staatssecretaris De Jager van
Financiën.
Het ISO is de grootste landelijke
studentenorganisatie van Nederland en
komt op voor ruim
430.000 studenten aan
universiteiten en hogescholen.
Inschrijven kost studenten
20 euro en kan op
http://www.kwestievandoen.nl/

.

Florian Lambert is vier dejaars student technische
natuurkunde. Hij heeft
vorig jaar in het bestuur
van Van der Waals gezeten
en heeft toen een excursie
naar de V.S. georgani seerd. Verder is hij voor zitter van dispuut De Vijfde
Dimensie en eeuwig aspi rant-lid van damesdispuut
Curieus. De roze voorwer pen zijn cadeaus van dit
dispuut. Hij was gitarist
van de band Funkraum, die
binnenkort haar comeback
zal maken. In de koelkast :
leverworst, boter, kaas,
coolbest , één biertje,
Lambrusco en mieriks wortel. Hij wil de bouw vakkers bedanken die zijn
lamp hebben opgehangen
toen ze de hittedetector
kwamen installeren. Als ze
nog eens terug komen,
kunnen ze misschien zijn
bed in elkaar zetten.

Politici
Wat is er aan de hand met
die Nederlandse politici?
Eerst wil Rutte de spreek woordelijk duimschroeven
bij studenten aandraaien.
Vervolgens opperen Bos
en Plasterk om te snijden
in de stufi. En nu is het
Tichelaar, fractievoorzitter
van de PvdA, die weer een
ballonnetje oplaat dat zo
snel mogelijk afgeschoten
dient te worden.
Telkens weer als ik over
dergelijke absurde ideeën
hoor, daalt mijn respect
voor de betreffende
politicus tot het absolute
minimum. Zijn we het een
paar jaar geleden niet juist
erover eens geworden dat
Nederland een kennis economie is? Dat kennis
het enige exportproduct
van Nederland is? De
kennis van deze politici is
slechts op één manier te
zien als exportproduct. En
wel onder het motto ’liever
kwijt dan rijk’!
Een snelcursus in het port foliomanagement van de
Boston Consulting Group
kan deze politici wellicht
weer op het juiste spoor
brengen. Zo moeilijk is het
toch niet om te begrijpen
dat studenten de sterren
van de toekomst zijn. Die
vervolgens terugvallen tot
ordinaire ‘cash cows’ van
de staat. Op korte termijn
is het weliswaar goed koper om de stufi af te
schaffen, maar wat als
straks de ‘baby-boomcash-cows’ allemaal bij de
slager liggen? Wie gaat
dan de financiële last van
dit land op zich nemen?
De stufi is nodig als lokaas
om studenten in deze val
te lokken. Niet dat daar over geklaagd wordt, maar
de afschaffing hiervan is
waarschijnlijk wel het
fatale duwtje in de rug bij
6 vwo’ers die twijfelen
over het wel of niet gaan
studeren.
Hopelijk krijgen dit soort
waanideeën dan ook geen
voet aan de grond, want
het zou desastreus zijn als
momenteel de laatste
kuddes vetgemest
worden. Er is dan ook
slechts één juist reactie
mogelijk op dit soort
ideeën en dat
is:”Boooeeehhooeee”.
Durand Rekko is student
Technische Bedrijfskunde
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond. Cursor
spoort iedere week een desktop op en maakt
’n praatje met de gebruiker.

Wie:

Job Huberts / 18 / eerstejaars
Industrial Design
Wat:
Super Mario
Wanneer: begin december
Waarom: Begin december kwam net de
nieuwe Mario uit. Ik had net een Wii dus
dat was wel kicken. Ik heb ‘m al uitgespeeld, maar nog niet rond. Ik speel vanaf
mijn zesde jaar of zo. Ik vind het wel
interessant om te weten hoe een game in
elkaar zit, maar niet om zelf ooit te
programmeren. Sowieso vind ik Nintendo
een cool bedrijf. Veel interessanter dan
Playstation of Microsoft die zich meer op
shooters en racen
richten. Sommigen
zien Nintendo als
kinderachtig maar ze
zijn leuker en gaan
meer hun eigen weg.
Ze krijgen zelfs
oma’s aan het gamen.
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

Fred Steutel

Het jaar is weer begonnen! Wegens
een droevige verplichting elders kon ik
de nieuwjaarsreceptie niet bijwonen.
Helaas, want ik bezoek dit soort bijeenkomsten graag: gezellig met een
volle mond en een glaasje in je hand
een praatje maken met andere stamgasten, die ik hier niet bij name zal
noemen.
Terwijl in het auditorium de glazen
werden volgeschonken, zat ik in de
trein terug uit Amsterdam, waar ik op
begraafplaats Zorgvlied een bejaarde
bloedverwant uitgeleide had gedaan:
“bij die kluitklap op die kis”. Het is een
grote oude begraafplaats (“da liegt

man nicht eng” - Paul Celan), waar
veel bekende Nederlanders hun eindbestemming hebben gevonden.
Volgens de website van Zorgvlied gaat
het hier om een ‘elitebegraafplaats’. In
het alfabetische register vinden we
veel beeldende kunstenaars en niet
minder dan twaalf dichters, onder wie
de Zuid-Afrikaanse Elisabeth Eybers,
die jarenlang in Amsterdam woonde.
De beroemdste wetenschapper is de
natuurkundige en Nobelprijswinnaar
Johannes Diderik van der Waals. Er
liggen ook lieden die zich met andere
zaken dan met kunst of wetenschap
bezig hielden, zoals Willem Endstra,
vastgoedmagnaat en WA-man Koot “hij is dood”. De enige, wat vage ver-

wijzing naar Eindhoven is Emile
Enthoven, componist/jurist.
Maar, ter zake. Alles wat ik van de
nieuwjaarsreceptie weet heb ik uit de
tweede hand; ik kan dus alleen vertellen wat anderen ervan gevonden
hebben. Eén van de dingen die ik
herhaaldelijk heb gehoord, betreft de
hapjes die werden geserveerd: veel
lekkerder dan bij ‘gewone’ recepties
zoals bij promoties. Bij de toespraak
werd natuurlijk uitvoerig stilgestaan
bij de grote daden van het afgelopen
kalenderjaar en bij de financiële
toestand van onze instelling. Verder
moeten er allerlei ‘benchmarks’ de
revue zijn gepasseerd. Volgens Van
Dale is een benchmark “een norm

waarmee prestaties van producties
worden vergeleken”. Hoe komen
benchmarks tot stand; worden ze
bereikt, geplaatst, of worden ze ‘gezet’,
zoals tatoeages? Zijn ze ook even
bestendig als tatoeages, en kunnen ze
maar moeilijk worden verwijderd?
Feestelijkheden gaan altijd gepaard
met toespraken. De spreker heeft er
eigenlijk geen tijd voor en geen zin in,
en de toehoorders wachten gelaten tot
het voorbij is. Misschien zou onze
collegevoorzitter volgend jaar het
gesproken woord moeten beperken tot
een hartelijk “Gelukkig Nieuwjaar
allemaal!”

