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Ww-premie werknemers vervalt

Gat van 1,8 miljoen euro voor TU/e
TU/e-werknemers gaan er
vanaf deze maand netto iets op
vooruit doordat de universiteit
geen ww-premie meer inhoudt
van hun salaris. Vorig jaar inde
de TU/e opgeteld ruim 1,8
miljoen euro aan zogeheten
pseudo ww-premie. De TU/e
heeft in de begroting van dit
jaar geen rekening gehouden
met deze tegenvaller. Of universiteiten hiervoor een volledige compensatie krijgen
vanuit het Rijk, is nog onduidelijk.
Bij wijze van lastenverlichting
heeft het kabinet de werknemersbijdrage aan de ww-premie per 1

januari van dit jaar op nul gesteld,
ook in de overheidssector. Van
deze premie betaalde de universiteit tot en met vorige maand, via
uitkeringsinstantie UWV, de
werkloosheidsuitkeringen, legt
Bert Voets van de salarisadministratie uit.
Het inkomen van werknemers
valt vanaf deze maand dus iets
hoger uit. Hierover moet weliswaar weer belasting worden
betaald, maar onder de streep
gaan werknemers er nog altijd op
vooruit. Al te rijk moeten
TU/e’ers zich volgens CvBwoordvoerder Peter van Dam
echter niet rekenen; per persoon
scheelt het maximaal een paar

tientjes per maand, onder meer
afhankelijk
van
leeftijd,
spaarloon en of iemand parttime
of fulltime werkt.
Voor de universiteit is het veel
bediscussieerde kabinetsbesluit
minder gunstig, “want de ww-uitkeringen moeten natuurlijk wél
betaald blijven”, aldus DPOmedewerker Voets. Volgens Van
Dam inde de universiteit vorig
jaar meer dan 1,8 miljoen euro
aan premie, die ze nu misloopt.
De Nederlandse universiteiten
gezamenlijk schreven vorig jaar
een slordige honderd miljoen
euro aan premies af.
Of de universiteiten hiervoor een
volledige of gedeeltelijke com-

pensatie krijgen, is nog onduidelijk. Van Dam: “In de reguliere
Rijksbijdrage zit altijd al een stuk
loonen
prijscompensatie
verwerkt, maar het is nog niet
helemaal duidelijk hoeveel dat
gaat zijn en of we daar bovenop
nog extra compensatie vanuit
Den Haag krijgen. We gaan er wel
vanuit, maar in deze woelige
tijden weet je maar nooit waaraan
de regering besluit haar geld uit
te geven.”
In de TU/e-begroting voor 2009
is in elk geval geen rekening
gehouden met het gat dat het
vervallen van de werknemersbijdrage achterlaat, aldus Van
Dam. “In het WOB (het werk-

overleg bedrijfsvoering, red.) is
aan de faculteiten en diensten
meegedeeld dat we goede hoop
hebben op compensatie. Als die
er komt, komt deze direct aan de
afdelingen ten goede. Maar tot
die tijd zien zij zich dus geconfronteerd met extra kosten.”
Freek Manche, woordvoerder van
het ministerie van OCW,
bevestigt dat aan een compensatieregeling wordt gewerkt, maar
over de details en de status
daarvan kon hij gistermiddag, bij
het ter perse gaan van deze
Cursor, nog geen mededelingen
doen./

.

Tent amentijd aan de TU/e: “Ik m aak eindeloo s sommetj e s”

Paul van der Slik

Annemiek van Rietschoten

Voor de ene student was het
zuchten en steunen tijdens de
tentamenperiode. Andere
studenten hebben zich er
fluitend doorheen gebaand. De
drie studenten die we spraken,
hanteerden zo hun eigen
aanpak om de stressvolle
tentamenperiode zo goed
mogelijk door te komen.
P aul van der Slik (22),
(22) tweedejaars student van de School of
Innovation Sciences, zweert bij
rust van tevoren. “Dat scheelt
een hoop. Bovendien heb ik mijn
huiswerk goed bijgehouden.”
Hoe dichterbij de deadline van
de tentamenperiode, des te
harder gaat Paul studeren. “De
dag ervoor zit ik nog tot ’s nachts
te blokken.” Zijn tentamens

zitten er inmiddels op en hij
heeft vooral een hard hoofd in de
uitslag van het wiskundetentamen Calculus. “Het was
voor mij een herkansing, maar ik
had er nog altijd moeite mee. De
motivatie ontbreekt, omdat ik
het niet nodig heb voor de
toekomst.” Materiaalkunde II en
Bouwfysisch ontwerp II waren
relatief gemakkelijk. “Daar
liggen mijn interesses.” Paul
heeft afgelopen zondag zijn tentamenstress al enigszins kwijt
kunnen raken bij een concert.
Annemiek van Rietschoten
(18) , eerstejaars studente Biomedische Technologie, heeft ook
geen bijster goed gevoel over
haar tentamen Calculus. “Het
was erg veel. Bovendien ont-

breekt bij mij de goede voorkennis. Organische chemie
verliep beter, terwijl ik dat vak
niet eens zo interessant vind.”
Annemiek heeft zich voorbereid
door tentamens te oefenen en ze
heeft haar huiswerk zo goed
mogelijk bijgehouden. Bij voorkeur zit ze bij een tentamen in
het midden van de collegezaal.
“Ik zat een keer onderin en toen
kletsten de begeleiders. Datzelfde heb ik een keer bovenin
gehad. Daarom ga ik nu maar in
het midden zitten.” Na de tentamens gaat Annemiek ‘helemaal niets’ doen.
Rick van der Maas
Maas (23) is net
klaar met het schakelprogramma bij Werktuigbouwkunde en
heeft deze tentamenperiode

slechts twee tentamens. “Bij het
tentamen Mechanische trillingen was ik een kwartier voor tijd
nog bezig met opgave 2.” Hij
schat dat hij op het eind zeventig
procent af had. “Het was erg veel,
maar ik denk wel dat datgene wat
ik heb ingevuld, goed is.”
Lineaire algebra ging beter. “Het
is niet mijn hobby, maar ik heb
veel geoefend. Ik maak altijd

Rick van der Maas

eindeloos sommetjes, tot ’s avonds
laat.” Rick studeert vaak samen
met zijn vriendin, bovengenoemde
Annemiek
van
Rietschoten. “Ook al doen we
twee verschillende studies, we
blijken elkaar goed te kunnen
helpen.” Aan spieken tijdens de
tentamens doet Rick niet. “Ik wil
het zelf kunnen.”
Foto’s: Bart van Overbeeke
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Patricia Dankers
“Ik heb de mooiste baan die er is”
Tekst: Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke
Haar stopwoordje past
helemaal bij haar geestdriftige
karakter. “Het mooie is”, zegt
ze vaak aan het begin van een
antwoord. Dr. Patricia Dankers
(30) kweekt niermembranen
en vindt het vooral mooi dat
biomedisch onderzoek zo
breed toepasbaar is. Het
enthousiasme spat van haar af.
“Als ik ergens voor kies, ga ik
er voor honderd procent voor.”
“Spelen in het orkest is goed te
vergelijken met het werk dat ik
aan de TU/e doe”, zegt Patricia
Dankers. Sinds oktober vorig
jaar heeft ze een tenure track
UD-aanstelling bij Biomedische
Technologie en het Instituut
voor Complexe Moleculaire
Systemen. In de hofkapel van
carnavalsvereniging De Keiebijters in haar woonplaats
Helmond speelt ze saxofoon.
“Het mooie is dat we met allemaal verschillende mensen van

diverse disciplines samen enthousiast aan een onderzoek of
muziekstuk werken.” Dat
samenwerken is voor Dankers
heel belangrijk. Ze vindt het
multidisciplinaire karakter van
zowel BMT als het instituut
geweldig omdat ze zo in aanraking komt met denkwijzen
van bijvoorbeeld natuurkundigen of wiskundigen. “Zij
kijken vaak op een verrassend
andere manier naar een
probleem.” Heel leerzaam, en
dat is nu net haar drijfveer: “Ik
wil het liefst elke dag iets nieuws
leren.”
Ze kreeg de saxofoon van haar
ouders toen ze na haar promotie
bij Scheikundige Technologie in
2006 vertrok naar het Universitair Medisch Centrum in
Groningen om daar nieronderzoek te gaan doen. De slimme
dragermaterialen die ze bij ST
had ontwikkeld, kon ze hier in
medisch onderzoek gaan toepassen. Zo onderzocht ze medicijnafgifte in de nieren en ont-

wikkelde ze een kunstmatig
levend niermembraan. “We
kweken humane nier epitheelcellen op die slimme dragermaterialen met de bedoeling een
levende kunstnier te maken die
artsen achter een dialyseapparaat kunnen zetten. Op dit
moment kan zo’n apparaat het
bloed maar gedeeltelijk zuiveren
van toxische stoffen. Een gekweekt
membraan kan dat beter, die
cellen weten van nature hoe dat
zuiveren moet.”
Dankers is bezig met het schrijven van de laatste twee hoofdstukken en dan kan haar proefschrift over regeneratieve
geneeskunde van de nier naar de
leescommissie zodat ze kan
promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen. De laatste fase
van haar tweede promotie doet
Dankers in haar vrije tijd. “Ik
houd ervan om verschillende
dingen tegelijk te doen. Dat
maakt dat ik mijn werk als een
van mijn hobby’s beschouw.”
Haar UD-aanstelling aan de
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TU/e is voor vijftig procent bij
BMT en voor vijftig procent bij
het ICMS. Tijd en aandacht verdeelt ze over twee onderzoeksrichtingen. Ten eerste is ze bezig
de slimme biomaterialen waarmee ze in Groningen werkte,
door te ontwikkelen. “Het onderzoek is zo speciaal omdat we in
tegenstelling tot veel andere
onderzoekers wereldwijd het
materiaal opbouwen uit supramoleculaire bouwstenen. Dit
doen we om slimme materialen
te ontwikkelen voor niermembranen maar ook voor
cardiovasculaire toepassingen
zoals bloedvaten, hartkleppen en
hartspierweefsel.”
Het andere, voor haar geheel
nieuwe, onderzoek richt zich op
complexe moleculaire systemen.
“We laten kleine moleculen in
water assembleren om slimme
medicijnen te ontwikkelen.
Deze slimme medicijnen
zouden bijvoorbeeld kunnen
binden aan niercellen, lymfocyten of endotheelcellen in een

bloedvat. Het mooie van biomedisch onderzoek is dat het
breed toepasbaar is.”
Haar carrière tot nu toe lijkt op
een voortrazende trein met de
volgende perrons: Scheikundestudie in Nijmegen, een afstudeerstage bij Bert Meijer in
Eindhoven, een aio-plaats bij
ST, een tweede promotie in het
academisch ziekenhuis van
Groningen en een tenure track
aan de TU/e. “Tja, het lijkt of ik
overal ben ingerold. Het komt
denk ik doordat ik mijn enthousiasme makkelijk toon voor de
onderwerpen die mij interesseren. Wat ik nog mis, is buitenlandervaring. Ik wil al jarenlang
graag eens een half jaar naar
Amerika.”
Binnenkort kan het daar eindelijk van komen. “Ik ben welkom
op Berkeley vlakbij San
Francisco voor een soort postdocplaats. Ik hoef maar aan te
geven wanneer ik er tijd voor
heb. Nou, dan heb ik toch de
mooiste baan van de wereld?”/

De week van/Lona
Lona van Ruitenburg is studente
Technische Bedrijfskunde voor de
Gezondheidszorg en praeses van de
christelijke studentenvereniging
Emèt Qenee.
Maandag: Na een weekend bij mijn vriend
in Apeldoorn naar Eindhoven vertrokken,
om daar de hele dag te leren voor het
tentamen van woensdag. ’s Avonds
gegeten met vijf huisgenoten.
Dinsdag: Hard studeren en oude tentamens oefenen. Dinsdagavond is onze
verenigingsavond. Eén keer in de drie
weken hebben we een bijbelkring, zo ook
vanavond. Eerst een maaltijd bij een van
de kringgenootjes, vervolgens bestuderen
we met elkaar een hoofdstuk uit de bijbel.
Per half jaar wordt een bepaald bijbelboek
behandeld en tijdens elke kring behandelen we een hoofdstuk daaruit. Aan het
eind van de avond borrelen.

Woensdag: Om negen uur tentamen: het
gaat goed. Nu maar hopen dat ik het
gehaald heb. Na het tentamen een paar
uur met groepsgenootjes aan een project
gewerkt voor onze minor bij Industrial
Design. De tweede helft van de middag
bestuursvergadering. Onze dies is over
enkele weken en daarvoor moet het een en
ander geregeld worden. ‘s Avonds ga ik
naar mijn ouders.
Donderdag: Voordeel van een dagje thuis
leren is dat je moeder je dan lekker kan
verwennen. Gezellig samen eten, koffieen theedrinken. Vandaag is ook de
deadline voor mijn bijdrage aan het blad
van de landelijke studentenvereniging
Civitas Studiosorum in Fundamento
Reformato. De voorzitters van de negen
disputen schrijven ieder een stukje over de
gebeurtenissen binnen zijn of haar
dispuut.
Vrijdag: In de tentamenweek ben ik bijna

elke dag aan het
studeren;
vandaag dus
ook. Mijn zus,
die net afgestudeerd is, is
vandaag ook
thuis, dus het
is wel erg aantrekkelijk om wat
dingen met haar te
doen.
Zaterdag: Studeren, studeren, studeren…
Zondag: Vandaag bezoek ik twee keer de
kerk. Deze dag is de enige dag in de week
dat ik echt helemaal niets voor mijn studie
of de vereniging doe. Zondag is voor mij
dus echt een rustdag. Het is heerlijk om
één dag in de week te hebben waarop je je
niet schuldig hoeft te voelen over het feit
dat je de hele dag niets voor je studie
gedaan hebt.

.
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Tweehonderd doden minder door
Eindhovense dottermethode
De toepassing van een nieuwe
behandelmethode bij het
dotteren van hartpatiënten
leidt tot een drastische afname
van het aantal doden en aantal
infarcten na de behandeling, zo
blijkt uit een patiëntenstudie.
De methode is ontwikkeld door
een team onder leiding van
TU/e-hoogleraar prof.dr. Nico
Pijls van de faculteit
Biomedische Technologie.
Door de nieuwe methode daalt
het aantal doden en het aantal
infarcten in het eerste jaar na een
dotterbehandeling met een
derde, blijkt uit het onderzoek dat door Pijls vanuit het
Catharina-ziekenhuis
werd
gecoördineerd. In een land als
Nederland zou dat neerkomen op
een afname van het aantal sterfgevallen met tweehonderd. Het
aantal hartinfarcten zou met vijfhonderd dalen. Aan het onderzoek namen wereldwijd duizend
patiënten deel; de resultaten

werden vorige week in het tijdschrift New England Journal of
Medicine gepubliceerd. Eerste
auteur van het artikel is Pijls’
promovendus Pim Tonino.
Crux van de nieuwe methode is
dat artsen selectiever worden in
het aantal daadwerkelijke ingrepen: het plaatsen van zogenoemde stents in vernauwde
kransslagaders. Dat zijn risicovolle ingrepen, met kans op complicaties of overlijden. De nieuwe
behandelmethode is daardoor
ook goedkoper, omdat die leidt
tot minder dotteren en minder en
bovendien kortere opnames in
het ziekenhuis.
Nu wordt de keuze voor ingrijpen
nog gemaakt op basis van een
visuele inspectie van de vernauwing: een vernauwing van
vijftig procent leidt standaard tot
een operatie. Met de nieuwe
methode is de keuze voor ingrijpen gebaseerd op een nauwkeurige meting van de bloeddruk
voor en na de vernauwing: de zo-

geheten fractional flow reserve
(FFR) meting. Hieruit kunnen
artsen afleiden of er daadwerkelijk sprake is van zuurstoftekort, wat tot een hartinfarct kan
leiden. Is dat het geval, dan volgt
pas een operatie. En dat blijkt
aanzienlijk minder vaak het geval
te zijn dan wanneer de keuze
wordt gemaakt op basis van
visuele inspectie.
FFR wordt uitgevoerd met een
katheter, die bij de lies in het
lichaam wordt ingebracht en via
de bloedbaan naar de kransslagader wordt gebracht. Dr.ir.
Marcel van ’t Veer van het
Catharina-ziekenhuis, afgelopen
december onder Pijls aan de
TU/e gepromoveerd, paste deze
methode toe in zijn promotieonderzoek en werkte ook mee
aan metingen die tot de publicatie in het New England Journal
of Medicine hebben geleid (zie
ook het aan hem gewijde onderzoeksverhaal in Cursor 14)./

.

Over secretie en discretie
De regio Eindhoven mag tegen woordig als hoogst geavanceerd
en vooruitstrevend te boek staan;
op het vlak van hygiëne hobbelde
de stad opmerkelijk lang achter
de feiten aan. Overlopende beer putten, vochtige huizen, riole ringen uitkomend in open velden
waar kinderen spelen en andere
taferelen die we nu koppelen aan
steden als New Delhi en Cairo;
Eindhoven was lange tijd ronduit
smerig, stelt prof.dr.ir. Harry
Lintsen. De hoogleraar
Geschiedenis van de Techniek
vertelde er zondag 18 januari over
tijdens een lezing in het Regionaal
Historisch Centrum Eindhoven.
Nederland liep in zijn (persoon lijke en openbare) hygiëne
sowieso flink achter ten opzichte
van omringende landen, bijvoor beeld Engeland, benadrukt
Lintsen. Het beschavingsoffensief
dat de hogere klassen en de voor uitstrevende burgerij in het
westen van Nederland rond 1850
inzetten, bereikte Eindhoven fei telijk zelfs pas een eeuw later,
vertelt hij. Na steden als
Amsterdam en Rotterdam, die veel
eerder al de bezem erdoor
haalden, begon het zuiden pas na
de Eerste Wereldoorlog langzaam

“Vorig jaar, toen de TU/e voor de
eerste keer deelnam, bezochten
zo’n drieduizend hoogopgeleiden de beurs”, zegt ir. Harold
Weffers, werkzaam bij de faculteit Wiskunde & Informatica en
in het kader van de 3TU.School
for Technological Design bij het
Stan Ackermans Instituut. De

Om te vieren dat vijftig jaar geleden TH-berichten,
dat later overging in Cursor, van start ging,
verschijnt in de Cursor van 5 februari een special
over de geschiedenis van het blad. In het
Hoofdgebouw wordt op die dag een expositie van
typerende cartoons en illustraties uit het
blad geopend.
‘Een blad dat de bedoeling heeft u op de hoogte
houden van datgene wat er in en rond de technische
hogeschool te gebeuren staat.’ Met die intentie
ging op 4 februari 1959 het weekblad TH-berichten
van start. Het is in die eerste jaren een mededelin genblad pur sang. Medio jaren zeventig krijgt het
een meer journalistieke invulling en begin 1983 wordt
de positie van TH-berichten officieel vastgesteld
door het opstellen van een redactiestatuut en de
instelling van een redactieraad.
Wanneer in september 1986 de TH transformeert tot
TU, transformeert TH-berichten tot Cursor.
Iedereen die het gouden jubileum wil vieren met de
redactie, is op donderdag 5 februari van harte
welkom in de hal van het Hoofdgebouw, waar om
16.00 uur de opening van de tentoonstelling
plaatsvindt. Aansluitend is er een borrel.

Liftopsluiting Traverse

aan een inhaalslag. Een toilet,
douche of bad en schoon
drinkwater kregen de meeste
huizen in Eindhoven echter pas in
de jaren vijftig en zestig van de
vorige eeuw, weet de hoogleraar.
Maar los van de faciliteiten was
ook een omslag tussen de oren
nodig. Want wassen en tanden poetsen, om maar wat te noemen,
dat vonden ze onder de rivieren
lange tijd maar flauwekul.
Inmiddels weten we niet beter,
ook als het gaat om het in alle rust
en privacy doen van onze be hoefte. Lintsen: “Dat vinden we nu

heel logisch, maar niet zo lang
geleden zaten we nog zij aan zij
op straat, intussen een praatje
makend of een boterham etend.”
Het één is niet automatisch beter
of slechter dan het ander, vindt hij
(“in een groot deel van de wereld
gebeurt het nog steeds”), maar
zelf is hij toch wel gesteld op zijn
kleine privéstek in huis: “Het
biedt je toch een soort meditatief
moment na een drukke werkdag.”

Foto: Bart van Overbeeke

TU/e op zoek naar personeel in Boston
Samen met achttien andere
Nederlandse bedrijven en
instellingen maakt de TU/e het
komend weekend deel uit van
de zogeheten ‘Nederlandse
straat’ op de dertiende
European Career Fair op MIT in
Boston. Doelstellingen:
werven van wetenschappelijk
personeel en vergroten van de
naamsbekendheid.

Gouden jubileum voor
TH-berichten/Cursor

beurs, die jaarlijks wordt georganiseerd door de MIT European
Club, is volgens Weffers aan de
oostkust de grootste in zijn soort.
Op de website van de beurs
kunnen geïnteresseerden voorafgaand aan de beursdag hun cv
invoeren. Bedrijven en instellingen maken onder meer op
basis daarvan hun keuze voor
degenen die ze zaterdag op de
beursdag en op de twee interviewdagen erna willen spreken.
Volgens Weffers is van de
maximale capaciteit die de vijfkoppige TU/e-delegatie daarvoor
ter beschikking staat, inmiddels
al zo’n zeventig à tachtig procent
ingepland. “Hoofddoel is het
aantrekken van onderzoekers in
opleiding, technologisch ont-

werpers in opleiding en mogelijk
een universitair docent. Maar als
er ook interesse is in het volgen
van een master, helpen we
mensen daar natuurlijk ook
verder mee.”
Om de young professionals,
zoals Weffers ze omschrijft, naar
Europa te krijgen, is niet zo eenvoudig. “Om te beginnen liggen
de salarissen in de Verenigde
Staten toch aanzienlijk hoger, al
geldt dat ook voor de kosten van
levensonderhoud. We proberen
ze dus nadrukkelijk te wijzen op
de kansen die hier liggen in onze
hightech-regio, bijvoorbeeld op
het gebied van embedded
systems.”/

.

Drie medewerkers van het Communicatie Expertise Centrum hebben
woensdag 21 januari zo’n twintig minuten vastgezeten in de lift in
gebouw Traverse. De lift bleef hangen net voor de tweede verdieping.
De drie werden bevrijd door de monteur, die de deuren opende, waarna
ze uit de lift konden kruipen. Het incident is in Traverse een zeld zaamheid, volgens de monteur. Elders op de campus zou het een paar
keer per maand voorkomen.

Ach en Wee
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Prijs beste publicatie voor TU/e-project
Onderzoekers van het
CHIP-project hebben
de James Chen Award
gewonnen voor de beste
publicatie in het tijdschrift UMUAI (International Journal on User
Modeling and User
Adapted Interaction) van
2008.
De publicatie kwam tot
stand in samenwerking
met onderzoekers van de

Universiteit
van
Amsterdam en levert de
auteurs gezamenlijk een
geldbedrag op van duizend
dollar.
CHIP staat voor Cultural
Heritage
Information
Presentation, een samenwerking van de onderzoeksgroep van TU/ehoogleraar prof.dr. Paul de
Bra (Wiskunde & Informatica) met het Rijksmuseum in Amsterdam en

het Telematica-instituut in
Enschede en bestudeert
personalisatie van het cultureel erfgoed. Dit doet
CHIP onder meer door een
persoonlijke museumgids
te ontwerpen voor het
Rijksmuseum. De interactieve gids schat aan de
hand van het oordeel van
de gebruiker over een klein
aantal schilderijen in welke
kunstwerken deze verder
geïnteresseerd is, en stelt

zo een rondleiding door
het museum samen. In het
artikel wordt onder meer
geconcludeerd dat de gebruiker eerder geneigd is
de suggesties over te
nemen wanneer hij inzicht
krijgt in de werking van het
aanbevelingssysteem./

.

Een demo van de persoonlijke
museumgids is te vinden op
www.chip-project.org.

Gastcollege over vrede, veiligheid en techniek
Bob van den Bos, politicoloog en oud-lid van het
Nederlands en Europees
parlement, geeft donderdag 29 januari van
13.30 tot 15.15 uur een
gastcollege in zaal 2 van
het Auditorium. Het
thema is vrede, veiligheid en techniek. Van den
Bos is zowel lid van de
Eerste als van de Tweede
Kamer geweest.
Bovendien was hij jaren
actief als Europarlementariër.
Tegenwoordig houdt Van
den Bos zich bezig met
studies over buitenlandse
politiek en is hij adviseur
van D66 op dat gebied. Van
den Bos zal in zijn gastcollege het één en ander
vertellen over de Europese
verkiezingen van dit jaar
en de verschillen tussen
het
Nederlandse
en
Europese parlement uiteenzetten. “Vervolgens ga
ik in op de rol van Europa
in de wereld”, vertelt Van
den Bos. “Om het actueel te

houden, spreek ik ook over
de relatie met de VS.
Verder probeer ik de vraag
te beantwoorden waarom
het tot nu toe zo moeilijk is
geweest voor Europa om
met één stem te spreken en
waarom de Europese
samenwerking beter op
sommige
beleidsonderdelen is dan op andere.”
Techniek zal geen prominente rol spelen in zijn
verhaal, maar wel indirect
ter
sprake
komen.
“Technologische ontwikkelingen hebben de rol van
Europa veranderd. Nieuwe
communicatietechnologie
ën hebben voordelen
gebracht, maar ook voor
botsingen tussen culturen
gezorgd.” Zijn verhaal
wordt gelardeerd met een
analyse en persoonlijke
verhalen.
Oorspronkelijk stond politica Lousewies van der
Laan voor het gastcollege
gepland, maar zij moest
vanwege haar nieuwe baan
bij het Europees Strafhof
verstek laten gaan./

.

BSA ook in Delft
Ook de TU Delft gaat eerstejaars met
ingang van september 2009 een
bindend studieadvies geven. Bij de
Universiteit Twente wordt er bij
enkele opleidingen mee geëxperimenteerd. Delft kiest, net als de
TU/e, voor een bsa-norm van dertig
studiepunten. Momenteel haalt

Zo’n vijftien procent van de
Nederlandse
beroepsbevolking werkt (deels)
buiten de normale kantoortijden.
Een
feit,
volgens de organisatie, is
dat het ’s nachts werken
meer fouten en ongevallen
veroorzaakt dan overdag,

Groningen, een stad die van oudsher het stempel ‘echte
studentenstad’ draagt, heeft te maken met een dalend
aantal studenten dat in de stad komen wonen. Ze blijven
steeds vaker thuis wonen, meldt UK. Dat zou blijken uit
een woningmarktonderzoek van de gemeente Groningen.
Het percentage universiteitsstudenten dat buiten de stad
woont, steeg sinds 1994 van 21 procent naar 39. Voor de
studenten van de Hanzehogeschool gingen dat percen tage van 45 naar 63. Alhoewel het CBS andere cijfers
heeft, concludeert UK: de thuiswoner is algemener
geworden. Een van de aangevoerde verklaringen: de
generatiekloof slinkt, waardoor het bij de ouders best
goed uit te houden is.

Bart Jacobs krijgt mediaprijs
Bart Jacobs, informaticahoogleraar in Nijmegen en in
Eindhoven, heeft de ‘mediabokaal’ van de Nijmeegse uni versiteit gewonnen. Met overmacht haalde hij het meeste
punten binnen door het meeste in de media te komen. De
prijs bestaat sinds 2004 en wordt georganiseerd door de
afdeling communicatie van de universiteit, die het hele
jaar door bijhoudt hoe vaak en hoe uitgebreid de
Nijmeegse wetenschappers in de media komen. Jacobs
scoorde zijn punten vooral doordat zijn groep de gebreken
van de ov-chipkaart blootlegde. In het algemeen staan de
Nijmegenaren sowieso meer in de pers: het totale punten aantal steeg van zo’n 3.200 in 2004 naar 9.750 in 2008.

Ublad - Universiteit Utrecht

Opstelten draagt twee petten

Bob van den Bos

veertig procent van de Delftse eerstejaars die ‘halve propedeuse’ niet,
bericht universiteitsblad Delta. Maar:
“als je de bsa-norm stelt, gaan studenten ook harder werken”, aldus
een woordvoerder. Delft legt geen
maatregelen op voor studenten met
meer dan dertig maar minder dan
veertig ECTS. De Universiteit

doordat slaapgebrek het
denk- en concentratievermogen
beïnvloedt.
Daarbij voelen nachtwerkers zich vaak buitengesloten in het sociale
leven en lopen ze volgens
onderzoekers een verhoogd risico op ziekten als
hartfalen en borstkanker,
aldus SOLG.
Redenen genoeg om het
’s nachts werken eens uitvoerig onder de loep te
nemen, vindt de organisatie. Op het programma
staan onder andere diverse
lezingen en een paneldiscussie over het verband
tussen nachtdienst en
kanker; een thema dat
onlangs opnieuw werd
aangezwengeld door de
FNV die vrouwen met
borstkanker opriep zich te
melden als zij tien jaar of
langer nachtwerk hebben
verricht.

Steeds meer studenten
wonen thuis

Vox - Radboud Universiteit Nijmegen

Twente start in september met een
bsa-pilot bij de opleidingen communicatiewetenschap, technische natuurkunde en scheikundige technologie. Daarna volgt een besluit
over instellingsbrede invoering. Nu
krijgen UT-studenten nog een studieadvies dat niet bindend is. (HOP)

Nachtsymposium over gezond werken tijdens de nacht
Nachtdienst en voeding,
de relatie tussen
’s nachts werken en de
gezondheid en de
geschiedenis van lichttherapie zijn enkele van
de onderwerpen die aan
bod komen tijdens de
‘Nacht van de Medezeggenschap’, van 12 op
13 maart in het Auditorium van de TU/e. Het
symposium is mede
georganiseerd door de
Stichting Onderzoek
Licht & Gezondheid
(SOLG), gevestigd op
het TU/e-terrein.

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Iedereen kan aan het symposium meedoen, maar de
organisatie mikt met name
op mensen die actief zijn in
ondernemings- en medezeggenschapsraden en op
bijvoorbeeld bedrijfsartsen
en arbo-deskundigen. “We
zijn bezig met de ontwikkeling van allerlei technieken gericht op het
werken ‘s nachts, maar
werkgevers blijken hier
vaak geen zin in te hebben.
Dit terwijl zich op veel
werkvloeren allerlei problemen voordoen in de
nachtdienst”, stelt Toine
Schoutens, directeur van
kennisinstituut
SOLG.
Tijdens het nachtsymposium wordt daarom de
opzet voor een initiatiefvoorstel gepresenteerd, dat
een handvat voor medezeggenschappers moet zijn
om de nachtdienst binnen
hun organisatie aan de

kaak te stellen.

Veldonderzoek
Studenten van de TU/efaculteit Industrial Engineering & Innovation
Sciences doen gedurende
de nacht metingen om
onder meer de waakzaamheid en stemmingen
van de deelnemers in kaart
te brengen. Verder wordt
tijdens het evenement
gezorgd voor de nodige
entertainment, lichaamsbeweging en een gevulde
maag./

.

Inschrijven voor het nachtsymposium (tot twee weken van
tevoren) kan via www.nacht
vandemedezeggenschap.nl.
Deelname kost 345 of 395 euro,
afhankelijk van hoe snel men
inschrijft.

Ublad zet vraagtekens bij de aanstelling van Ivo
Opstelten, oud-burgemeester van Rotterdam, als ambas sadeur van de TU Delft. Hij zit namelijk ook al in de Raad
van Toezicht van de Universiteit Utrecht (UU). De
Utrechtse bestuursvoorzitter Yvonne van Rooij ziet er niet
zo’n probleem in. De twee petten hoeven niet met elkaar
op gespannen voet te staan. Er zou een afspraak zijn dat
Opstelten zich terughoudend opstelt als de belangen
elkaar raken. “Naar verwachting zal dit zich niet of
nauwelijks voordoen gelet op de verschillen tussen de
technische universiteit in Delft en de algemene univer siteit Utrecht.”

EM - Erasmus Universiteit Rotterdam

Hoogleraar filantropie?
Twee faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam
(EUR) hebben samen een kenniscentrum rond filantropie
opgericht. En mogelijk komt er zelfs een hoogleraar. Een
mysterieuze -lees: onbekende- sponsor (een alumnus)
geeft het centrum vijf jaar lang vijf ton per jaar. Het
centrum gaat zich richten op strategische filantropie: hoe
kun je het beste je goede-doelengeld aanwenden? Ook
komt er een minor met de naam ‘strategische filantropie’.

Delta - TU Delft

‘TU moet brand naspelen’
De TU heeft adequaat gereageerd op de brand bij
Bouwkunde, meldt Delta. Maar het zou op het hoogste
niveau een brand moeten naspelen die zogenaamd slecht
afloopt. Dat stelt Ernst & Young in een evaluatie van het
crisismanagement tijdens de brand. De universiteit zou
een brand moeten naspelen met doden en gewonden,
want dan moeten immers andere dingen gebeuren,
waarvan de TU nog veel kan leren. Ook adviseert Ernst &
Young om een taskforce crisismanagement in te stellen
om beter voorbereid te zijn op crises. De universiteit legt
nu nogal de nadruk op veiligheidsincidenten en inciden ten van terroristische aard, maar zou in kaart moeten
brengen welk typen risico er nog meer zijn. Er waren
conceptdraaiboeken voor crisismanagement, maar die
werden niet uit de kast getrokken. De TU handelde
praktisch en had die draaiboeken blijkbaar niet nodig om
juist te handelen.
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3TU Graduate School krijgt
45.000 euro voor virtuele colleges
De drie TU’s krijgen elk vijftienduizend euro van SURFnet
voor de aanschaf van HDapparatuur voor gezamenlijke
colleges op afstand. Hiermee
kunnen studenten in Eindhoven, Delft en Twente straks
in HD-kwaliteit colleges volgen
die op één van de drie locaties
worden gegeven. Een andere
mogelijkheid is om studenten
van de drie TU’s in virtuele
teams te laten samenwerken.
Helemaal nieuw zijn videocolleges tussen de drie TU’s niet.
Zo was er eerder de reeks
‘Entrepreneuring’,
waarvoor
voormalige toppers uit het
bedrijfsleven afwisselend college
gaven vanuit Eindhoven, Delft of
Twente, met toehoorders op alle
drie locaties.
Grootste verschil is dat het nu
gaat om High Definition (HD)
videoconferencing, oftewel een
hogere kwaliteit video, aldus
Alexander van den Hil van Dienst

ICT van de TU/e en lid van de
3TU-werkgroep
multimediale
communicatie. De werkgroep
broedt al geruime tijd op ideeën
over college- en samenwerkingsvormen op afstand, “maar tot
voor kort waren de collegetijden
nog verschillend en matchten
ook de trimesters en semesters
niet. Inmiddels lopen de drie
TU’s daarin wél gelijk op en
kunnen we gerichter gaan experimenteren.”
Deze wezenlijke randvoorwaarde
is daarmee op orde; nu de
techniek nog, aldus Van den Hil.
Hij verwacht dat er per locatie
zo’n dertigduizend euro nodig is
voor de aanschaf van onder
andere
HD-videoschermen,
camera’s en de inrichting van collegezalen.
De vijftien mille per TU van
SURFnet, dat ict-diensten levert
aan universiteiten en andere kennisinstellingen, ziet hij dan ook
als een stimuleringsprijs, waarmee de 3TU-werkgroep het plan

kan gaan uitwerken. SURFnet
had een wedstrijd rond HDvideoconferencing uitgeschreven en besloot alle 24 ingezonden
projectvoorstellen
te
belonen, op voorwaarde dat zij
voor 1 augustus 2009 een functionerende
HD-omgeving
hebben ingericht.

Eigen laptop
Van den Hil verwacht dat de ‘3TU
Virtuele Collegezaal’, zoals het
project heet, in de tweede helft
van 2009 gaat lopen. In eerste
instantie krijgen vooral studenten van de gezamenlijke masteropleidingen binnen de 3TU
Graduate School ermee te
maken, “maar op langere termijn
kun je er natuurlijk veel meer
mee doen en zouden studenten
bijvoorbeeld vanachter hun
eigen laptop een college in Delft
kunnen volgen of met collegestudenten aan de andere TU’s
kunnen samenwerken.”/

.

Boete voor te laat nakijken
Na de universiteiten van
Maastricht en Tilburg gaat ook
de Haagse Hogeschool haar
academies boetes opleggen
voor traag nakijkwerk. De vijfduizend euro gaat naar een
goed doel.
Uit onderzoek onder Haagse studenten blijkt al jaren dat veel
docenten langer dan drie weken
doen over het nakijken van
toetsen en werkstukken. Voor

studenten van de hogeschoolraad
was de maat vol, meldt hogeschoolblad Atrium. Een van hen
verwees naar de Tilburgse faculteit economie die 2.500 euro
boete oplegt voor traag nakijkwerk. Tilburg heeft het op haar
beurt afgekeken van de Universiteit Maastricht waar het boetebeleid al tien jaar prima werkt.
Aan de hand van het jaarlijkse
tevredenheidsonderzoek onder
studenten zal de Haagse

Hogeschool bepalen welke academies de boete verdienen. Dat is
overigens een ander systeem dan
in Maastricht wordt toegepast.
Als studenten daar klagen dat
een docent te laat is, wordt er
eerst naar de reden geïnformeerd.
Bij
verzachtende
omstandigheden volgt er geen
boete, al moet een vakgroep wel
kunnen aantonen dat er serieus
naar een andere oplossing is
gezocht. (HOP)/

.

Aan de lippen van de brandweerman

Nevenactiviteiten
hoogleraren niet
makkelijk te vinden
De nevenactiviteiten van hoogleraren en de financieringsbronnen van bijzondere leerstoelen moeten openbaar
worden gemaakt van minister
Plasterk. Erg ver zijn de universiteiten daarmee nog niet,
blijkt uit een rondgang. Alle
TU/e-faculteiten daarentegen
hebben vanaf eind deze week
hun zaakjes op orde, meldt
DPO-hoofd drs. Anja Klomps.
Op de websites van verschillende
Nederlandse universiteiten is in
de profielen van hoogleraren een
sectie ‘nevenactiviteiten’ opgenomen. Zo ook aan de TU/e.
Daar staan op de zogeheten
‘employee-pages’ bij de wetenschappelijke medewerkers het
kopje
‘nevenactiviteiten’
vermeld. Vanaf eind deze week
hebben alle faculteiten de nevenwerkzaamheden van het wetenschappelijk personeel vermeld
staan op hun site. Deze zijn
echter niet altijd even gemakkelijk te vinden. Niet alle faculteiten werken met de ‘employeepages’, dus daar moet op andere
wijze naar de nevenactiviteiten
worden gezocht. “Het is echter
niet zo dat we iets hebben weggemoffeld”, zegt DPO-hoofd
Klomps. “We vinden het jammer
dat niet alle faculteiten het op dezelfde manier aanbieden, maar
de informatie staat er en is vrij
snel te vinden. Je kunt ook via de
zoekfunctie op de TU/e-homepage zoeken naar hoogleraren.”
De TU/e heeft er volgens Klomps

voor gekozen om de informatie
over nevenwerkzaamheden te
plaatsen op de persoonlijke webpagina van de medewerkers.
“Het gaat om de integriteit van de
medewerkers, en dat laten we per
persoon zien. We doen zelfs
meer dan gevraagd wordt door de
minister”, zegt Klomps. “De
minister vraagt alleen om nevenactiviteiten van hoogleraren, wij
melden de nevenactiviteiten van
al het wetenschappelijk personeel en voor de top van het ondersteunend personeel.”

Andere universiteiten
Bij de Universiteit Leiden is het
overzicht volgens een woordvoerder volledig: “als er geen
andere werkzaamheden zijn ingevuld, dan zijn die er niet”. Ook
in Utrecht is een kopje ‘overige
werkzaamheden’ aan de profielen toegevoegd, al heeft lang
niet iedere Utrechtse hoogleraar
daadwerkelijk
een
profiel.
Hetzelfde geldt voor Nijmegen.
In Maastricht is er niet eens een
overzicht van profielen, laat staan
van nevenactiviteiten. Dat komt
er wel, zegt een woordvoerder, op
z’n vroegst in februari. Ook in
Groningen is het wachten op informatie over de bijbaantjes van
professoren, al maakte de RUG
wel de financieringsbronnen van
de
bijzondere
leerstoelen
openbaar, net als Wageningen en
de Open Universiteit. (HOP)/

.

Brandveiligheid TU Delft
onduidelijk geregeld
Het toezicht op de brandveiligheid aan de TU Delft schiet
tekort. Dat concludeert het
Instituut voor veiligheids- en
risicomanagement (COT) in een
onderzoek over de grote brand
in de Delftse faculteit
bouwkunde op 13 mei 2008.

Laat prinses Laurentien, Irene Moors, Patrick
Kluivert, Jack van Gelder en andere BN’ers maar
opdraven bij andere kinderdagverblijven en peuter speelzalen. De TUimelaar op het TU/e-terrein kreeg
voor het Nationale Voorleesontbijt op woensdag 21
januari bezoek van een heuse brandweerman - en wat
is er nu spannender dan dat?
Voor Eric van de Sande van de TU/e-brandweer, die
onder meer voorlas uit ‘Dikkie Dik is jarig’, was het
voorlezen even heel andere koek dan zijn gebrui kelijke werkzaamheden. Hoewel hij qua voorlezen al
jarenlang ervaringsdeskundige is: zijn eigen
kinderen van viereneenhalf en zeven hangen nog
altijd trouw aan zijn lippen.
“We hebben erover nagedacht om bekende mensen

uit te nodigen, of om bijvoorbeeld de burgemeester
te vragen”, vertelt Yvonne de Jong, groepsleidster en
één van de coördinatoren van het voorleesontbijt bij
de TUimelaar. “Maar iemand als een brandweerman
of een politieagent, staat veel dichter bij de
belevingswereld van kleine kinderen.”
Het Nationale Voorleesontbijt vormt jaarlijks de
aftrap van de Nationale Voorleesdagen, bedoeld om
het voorlezen aan baby’s, peuters en kleuters te
stimuleren. Alle kindjes van het TUimelaar deelden
woensdagochtend mee in het voorleesfeestje. Nadat
de brandweerman en andere vertellers de boeken
hadden dichtgeslagen, stonden onder meer
beschuitjes, broodjes en pakjes appelsap klaar om
de speciale ochtend smakelijk af te sluiten.

Nog altijd is onduidelijk wie
toezicht houdt op de brandveiligheid aan de TU Delft, vindt het
COT. Regelmatige inspecties van
de brandweer ontbreken. In de
periode voor de brand kreeg de
brandweer te weinig informatie
van de universiteit. Zelfs tijdens
de brand waren er communicatieproblemen tussen de verschillende hulpverleners. Brandweerlieden hadden bovendien
eerder uit het gebouw moeten
worden teruggetrokken, omdat
hun veiligheid op het spel stond.
Overigens heeft het COT niet
alleen
kritiek:
de
crisisbeheersing verliep over het algemeen goed, het gebouw was
snel ontruimd en de universiteit
reageerde met ‘grote veerkracht’,
door bijvoorbeeld onderwijs te
geven in tenten.
Na de brand werd bekend dat de
universiteit geen vergunning
had voor gebruik van het bouwkundegebouw. Het COT wijt dit
aan gebrek aan daadkracht bij
zowel universiteit als gemeente.

Maar als aan alle vergunningseisen was voldaan zou de
brand niet minder desastreus
zijn verlopen, stelt het instituut.
De TU Delft doet intern onderzoek naar de vraag in hoeverre zij
de universiteit de wet- en regelgeving naleefde.
Onderzoek van beveiligingsbedrijf Interseco bevestigt dat
een geknapte waterleiding de
aanleiding was voor de brand.
Water belandde in een koffiezetautomaat, waarin kortsluiting
ontstond. Inmiddels was echter
de druk van de leidingen gehaald,
zodat blussen niet direct mogelijk was en de brand vrij spel
kreeg.
Het COT-rapport op zijn beurt
bevestigt eerdere mediaberichten dat een student al een uur
voor de brand uitbrak, melding
had gemaakt van een ‘vreemde
lucht’ bij het koffiezetautomaat.
Ook nadat de brandweer was
gealarmeerd, ging er van alles
mis: de brandweercommandant
kwam te laat vanwege een openstaande brug, door werkzaamheden was het voor de
brandweer moeilijk om snel bij
het bouwkundegebouw te zijn en
er was te weinig bluswater.
(HOP)/

.
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Netwerken ontrafelen met wiskundige modellen
Kun je bewijzen dat mensen van over de
hele wereld elkaar via zes stappen
kennen? Wat maakt Google zo efficiënt?
Welke wiskundige modellen liggen
hieraan ten grondslag? Interessante
materie voor prof.dr. Remco van der
Hofstad, sinds 2002 universitair hoofddocent bij de TU/e-faculteit Wiskunde &
Informatica. Voor zijn onderzoeksvoorstel over het beschrijven van processen bij wiskundige modellen voor
netwerken -zoals bijvoorbeeld het internet- kreeg hij onlangs een Vicisubsidie.
Puzzelen, puzzelen en nog eens
puzzelen. Net zolang tot alle stukjes op
hun plaats vallen. Dat doet Van der
Hofstad het liefst en het maakt hem tot
een wiskundige pur sang. Hij werkt vier
dagen in de week aan de TU/e, als kernhoogleraar kansrekenen en statistiek, en
één dag per week voor onderzoeksinstituut EURANDOM.
Van der Hofstad veroverde in 2003 ook al
de Vidi-subsidie, die hij inzette om zich te
richten op de structuur van complexe netwerken. De komende vijf jaar gaat hij ook
aan de slag met de processen die onder
die structuren liggen. Of, zoals hij het zelf
formuleert: “Ik ga onderzoeken hoe het
gedrag van het proces samenhangt met
de eigenschappen van het netwerk.” Een
vernieuwende aanpak volgens subsidieverstrekker NWO.
Met zijn onderzoek zit Van der Hofstad in
de wereld van de ‘random grafen’- een
graaf is het wiskundige woord voor een
netwerk. Onderzoek naar ‘toevallige’ netwerken. Dit kunnen netwerken in de
breedste zin van het woord zijn. “Op

internet heb je netwerken. Maar je kunt
ook kijken naar bijvoorbeeld netwerken
en structuren van
polymeren.” Kortom:
naar alles waarvan je
een lijn van een
bepaald onderdeel
naar een ander
element zou kunnen
trekken. Naast
random grafie
behoort ook percolatie -wiskunde van
willekeurige verbindingen- tot de specialismen van Van der
Hofstad. Beide
domeinen vertonen
veel raakvlakken.
Het grootste verschil
is dat percolatie
gericht is op
oneindige netwerken
en random grafie op
afgebakende netwerken.
Inmiddels zijn er al
wel honderden netwerkmodellen, weet
Van der Hofstad. Tijd volgens hem om te
kijken welke gemene delers er zijn en in
welke klassen de verschillende modellen
zijn onder te verdelen. Ook wil hij modellen versimpelen en kijken welke parameters cruciaal zijn. Tenslotte wil hij de
neuzen van random grafen dezelfde kant
op proberen te krijgen en een vertaalslag
maken naar toepassingen. Zijn ideaal is
een goede wisselwerking tussen theorie
en praktijk. “Wat random grafen doen, is

vrij ontoegankelijk voor buitenstaanders.
brengen. De eerste studies, die rond 1999
Ik wil die wiskundige wereld toegankeverschenen, hebben veel stof doen oplijker maken.”
Rond 1999 is er
pas meer aandacht
voor toepassingen
gekomen. “Sinds
Vici-subsidies/Judith van Gaal en Tom Jeltes
de opkomst van
Foto’s/Bart van Overbeeke
het internet is het
eenvoudiger om
TU/e-hoogleraren Andrea Fiore (TN) en Remco
veel echte netvan der Hofstad (W&I) kregen in de periode
werken in kaart te

Kwantumlicht voor onze privacy

Het staat wellicht in de schaduw van het
broeikaseffect en het energieprobleem,
maar het blijft een van de grote uitdagingen van het digitale tijdperk: hoe
verzend je gegevens over het internet
zonder dat een buitenstaander hiermee
aan de haal gaat? Prof.dr. Andrea Fiore
van Technische Natuurkunde zoekt de
oplossing in de bizarre wetten van de
kwantumfysica. Hiervoor moet hij individuele lichtdeeltjes kunnen manipuleren met optische schakelingen.
Vorige maand kreeg de Italiaan de Vicisubsidie om zijn onderzoeksdroom te
verwezenlijken.

De subsidie levert Andrea Fiore (38)
genoeg middelen om onder meer drie
promovendi en een postdoc-onderzoeker
toe te voegen aan zijn nog jonge onderzoeksgroep. Fiore kwam in 2007 met
twee promovendi, twee postdocs en een
truck vol apparatuur vanuit het Zwitserse
Lausanne naar de TU/e voor een hoogleraarpositie in de groep Photonics and
Semiconductor Nanophysics. Fiore zegt
niet lang geaarzeld te hebben over zijn
keuze voor Eindhoven: “Het is sowieso
een eer om in aanmerking te komen voor
de functie van hoogleraar, maar de aanwezige faciliteiten waren voor mij de
belangrijkste reden om naar Eindhoven te

tussen Sinterklaas en kerst een zeer welkom
cadeau: NWO liet weten dat hun aanvraag
voor een Vici-subsidie was gehonoreerd. Dat
levert de onderzoekers elk ongeveer 1,25
miljoen euro op om de komende vijf jaar hun
onderzoeksgroepen (verder) op te bouwen.

komen. Alleen bij
sommige grote
bedrijven hebben ze
bijvoorbeeld vergelijkbare cleanrooms.
En ook onze nieuwe
laboratoria zijn
uitstekend uitgerust.”
En goede faciliteiten
zijn nodig om voor
elkaar te krijgen wat
Fiore in gedachten
heeft: het creëren,
manipuleren en
detecteren van individuele lichtdeeltjes
(fotonen), die dienst
moeten doen als
sleutels voor de
codering van digitale
informatie. Het bijzondere van
kwantumsystemen
-zoals fotonen- is namelijk dat je er geen
meting aan kunt doen zonder dat het
systeem verstoord raakt. Dat heeft tot
gevolg dat je direct kunt zien of iemand
het foton stiekem heeft onderschept, de
informatie eruit heeft afgelezen, en het
foton vervolgens weer heeft doorgestuurd. En dat is heel nuttig om te
weten als het gaat om militaire geheimen
of betalingsverkeer bij internetbankieren.

Luistervink
Hierbij is het van belang te bedenken dat
de gevoelige informatie, laten we een
creditcardnummer als voorbeeld nemen,
versleuteld wordt overgestuurd. De

ontvangende partij kan met behulp van
de ‘sleutel’ vervolgens de boodschap
decoderen en het oorspronkelijke
nummer weer tevoorschijn toveren. Het
versleutelde nummer wordt als een serie
lichtpulsjes door een glasvezelkabel
gestuurd, waarbij elk pulsje bestaat uit
zo’n tienduizend identieke fotonen. Voor
een luistervink is het in principe mogelijk
om ongemerkt een paar fotonen uit de
puls ‘af te tappen’ en te analyseren, zodat
de overdracht alleen veilig is als de sleutel
geheim blijft. Het nadeel van de huidige
methoden is echter dat de sleutel door
een luistervink met grote rekenkracht kan
worden ‘gekraakt’.
Dit ‘luistervinkprobleem’ zou je kunnen
oplossen door de sleutel -zelf ook een
soort code- niet met standaard lichtpulsen, maar met losse fotonen te versturen. De ontvangende partij -de bank
bijvoorbeeld- kan dan eerst controleren of
niemand onderweg de sleutel heeft
bekeken (je kunt immers zien of iemand
het foton heeft bestudeerd) en dan groen
licht geven aan de zender om het creditcardnummer door te sturen. Je zou
kunnen zeggen dat het simpelweg
onmogelijk is om fotonen af te tappen
van een puls die maar uit een enkel foton
bestaat, al is het achterliggende
kwantumfysische principe iets subtieler:
je kunt een foton niet meten zonder het te
verstoren.
Het inzetten van losse fotonen is dus in
principe een elegante oplossing voor het
internetbeveiligingsprobleem. Maar in de
praktijk is het erg lastig om met losse
fotonen te werken. Zeker als het gaat om
infrarood licht -de standaard in de tele-
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waaien. De structuur was anders dan
verwacht en verschilde nogal van de
meeste ‘klassieke’ modellen. Dat heeft
het vakgebied een grote push gegeven en
vele wiskundige vragen en ook vragen uit
de toepassingen opgeroepen. Welk model
beschrijft een netwerk goed en waarom
ziet een netwerk eruit zoals het eruit
ziet?”

Gouden gids
Van der Hofstad wil de Vici-prijs onder
meer inzetten om een systeem- een soort
van gouden gids- te ontwerpen, met
zowel netwerkmodellen als toepassingen.
De wiskundige ziet legio voordelen aan
een dergelijk systeem. “Je brengt de netwerkmodellen in kaart en kunt ze kwalificeren. Onderzoekers zien zo wat er al
gedaan is en kunnen kijken of bepaalde
modellen overeenkomsten vertonen.
Degenen die in de praktijk met een
bepaald onderwerp bezig zijn, kunnen
kijken welke eigenschap van een netwerk
het beste aansluit bij een bepaald model.”
De ‘gouden gids’ zou op het internet
moeten komen.
Hoewel de wiskundige zich de komende
vijf jaar niet met toepassingen an sich
gaat bezighouden, sluit hij niet uit dat hij
datasets van onderzoekers gaat analyseren. “Ik ben er voorstander van het
onderzoek te doen met mensen die de
toepassing helemaal beheersen. Ik kijk er
zelf in grotere algemeenheid naar.” Zo
kan Van der Hofstad zich voorstellen dat
onderzoekers willen weten op welke
manier en hoe snel ziektes zich verspreiden. Om vervolgens met vaccinatiestrategieën aan de slag te gaan.

combranche- waarvan de fotonen te
weinig energie bevatten om met conventionele detectoren te worden waargenomen. Sinds enkele jaren is er echter een
techniek voorhanden waarmee je de
fotonen letterlijk kunt ‘tellen’. “Een groep
in Moskou heeft een detector ontwikkeld
op basis van supergeleidende stroomdraden”, vertelt Fiore. “Die geleiden
elektrische stroom zonder weerstand,
zolang de draden kouder zijn dan de
zogeheten kritische temperatuur. Als er
nu een foton op zo’n draad terechtkomt,
wordt hij geabsorbeerd en de energie van
het foton wordt omgezet in warmte. Als
je het systeem goed afstelt, zorgt die
warmte ervoor dat de temperatuur van de
elektronen in de draad boven de kritische
waarde komt, waardoor de draad niet
langer supergeleidend is. De weerstand
van de draad kun je heel nauwkeurig
meten, en zo kun je de fotonen ‘zien’.”
Fiore en zijn collega’s toonden afgelopen
jaar aan dat je met deze methode zelfs het
aantal fotonen dat wordt geabsorbeerd
kunt tellen.

Robuust
Fiore noemt fotonen een relatief
‘robuust’ kwantumsysteem, vergeleken
met bijvoorbeeld elektronen of atomen:
“Je kunt fotonen over grote afstanden
transporteren in een glasvezelkabel,
zonder dat ze hun specifieke kwantumeigenschappen verliezen.” Als je een
foton over honderden kilometers wilt
versturen, moet het netwerk echter
voorzien zijn van een soort versterkers
om te voorkomen dat het foton ‘uitdooft’.
“Je mag het eigenlijk geen versterkers

Ook sociale netwerken als Hyves bieden
voldoende stof voor het uitpluizen van de
netwerken en het toetsen en uitwerken
van modellen. Van der Hofstad heeft
geprobeerd om daar de data van te
krijgen, maar dat is tot dusverre niet
gelukt. “Je zou bijvoorbeeld kunnen
kijken hoeveel krabbels mensen hebben.
Hoe zit het netwerk in elkaar? Zijn er
mensen die misschien weinig ‘vrienden’
hebben toegevoegd, maar wel gemeenschappen met elkaar verbinden? Dus
mensen die als tussenpersoon fungeren.
Welke wiskundige modellen kun je
daaraan koppelen?”
Van der Hofstad ziet nog veel meer
vragen om te beantwoorden: “Hoe
ontwikkelt een netwerk zich? Lijkt het op
buitenlandse netwerken? Zitten er
verschillen tussen functionaliteiten? Wat
gebeurt er als je het internet twee keer zo
groot maakt? Hoe kun je verifiëren dat
mensen wereldwijd via zes tussenpersonen een bekende tegenkomen?
Waarom werkt een bepaald fenomeen
zoals het werkt?”
Interessante vragen, die Van der Hofstad
en zijn -deels nog te vormen- onderzoeksgroep zeker niet allemaal de
komende jaren zullen beantwoorden,
maar die wel de wiskundige wereld en de
praktijk dichter bij elkaar zouden moeten
brengen./

.

noemen”, zegt de Italiaan. “Het signaal
van het foton is zo zwak dat je met een
versterker voornamelijk de ruis zou
opblazen. Men gebruikt zogeheten
quantum repeaters voor fotonen, maar
daarvoor heb je fotonbronnen nodig die
identieke lichtdeeltjes produceren.”
Daar is Fiore met zijn groep op dit
moment druk mee bezig: ze zoeken naar
een manier om quantum dots -piepkleine
stukjes halfgeleidermateriaal die dienst
doen als lichtbron- zo te maken dat ze
‘losse’, maar identieke fotonen uitzenden. Dat is lastig, want als je twee
quantum dots maakt, zijn ze nooit
helemaal identiek. En de fotonen die ze
uitzenden daardoor ook niet. “Daarom
proberen we de eigenschappen van de
dots achteraf bij te stellen, bijvoorbeeld
door ze bloot te stellen aan een elektrisch
veld. Daarnaast plaatsen we de dots ook
tussen twee spiegeltjes, waardoor ze
efficiënter fotonen gaan uitzenden. Het is
een uitdaging om deze technieken te
combineren, maar we geloven dat het de
beste manier is om quantum repeaters te
bouwen.”
Vooralsnog vindt het creëren en detecteren van de fotonen plaats met een
opstelling die diverse vierkante meters in
beslag neemt en een apparaat bevat dat de
detectiedraden koelt met vloeibaar
helium. Niet erg praktisch voor het dagelijkse internetverkeer, geeft Fiore toe: “We
willen daarom fotonbronnen en detectoren ontwikkelen die samen op een chip
passen.” Met de Vici-subsidie kan hij de
komende jaren volop aan de slag om dat
doel te bereiken./

.

“Chemici kunnen zoveel leren van de natuur.
Er bestaan enzymen die dingen kunnen die
wij in het laboratorium met slechts grote
moeite voor elkaar krijgen.”
Scheikundestudent Frans Visscher onder zocht of één van die enzymen ingezet kan
worden bij het productieproces van nylon-6.
Bij de nylonproductie worden milieuonvrien delijke stoffen gebruikt. Bovendien zijn er
maar liefst vijf tussenstappen nodig om van
grondstof benzeen nylonvezels te maken.
“Als je dat aantal kan beperken, wordt het
productieproces goedkoper en schoner”,
zegt Visscher. De vakgroepen Polymeer chemie en Procesontwikkeling werken samen
aan een onderzoeksproject op dit gebied.
“Een promovendus heeft laten zien dat je met
de grondstof butadieen ook nylon kan
maken, in slechts drie stappen.” Helaas is er
één maar. De katalysator voor de derde
processtap werkt alleen bij hoge tempera turen. Daardoor kost de reactie teveel
energie. Visscher moest uitzoeken of dat
anders kon. “Bij die laatste stap moet je de
eindgroep van een molecuul omzetten in een
andere eindgroep, met behulp van enzymen.
Als dat lukt, heb je een monomeer voor de
nylonvezel.”
Voor zijn bachelorproject over dit onderwerp
had Visscher al uitgevonden dat het enzym
nitrilase in andere moleculen de eindgroepen

kon omzetten. “In planten zet dit enzym
schadelijke stoffen om in minder schadelijke
stoffen.” De vraag was of ze ook de nylonstap
aankonden. “Werkt het, hoeveel energie kost
het, komt er warmte bij vrij - dat soort vragen
moest ik beantwoorden.” Helaas viel dat
tegen. Het enzym deed niet wat het moest
doen. Na heel wat uren in het laboratorium
kon Visscher ook vertellen waarom niet: “De
moleculen zijn vrij groot en kunnen buigen.
Daardoor kan het enzym er niet goed bij. Met
kleinere moleculen werkt het wel. Maar dan is
het eindproduct geen nylon-6 meer.”
Hoewel het enzym dus niet de oplossing van
het nylonprobleem bleek, is Visscher toch
tevreden over zijn resultaten. “Natuurlijk was
het leuker geweest als het vlekkeloos had
gewerkt. Maar ik heb wel aangetoond
waarom het niet werkt. Als je er niet achter
komt wat er mis gaat - dat was pas vervelend
geweest.”
Tijdens zijn afstuderen kreeg Visscher een
baan aangeboden: hij begint binnenkort als
promovendus bij de vakgroep Chemische
reactortechnologie. “De wereld wat schoner
maken, daar doe ik het voor.”

Tekst: Anouck Vrouwe
Foto-montage: Rien Meulman

Onderzoeksnieuws
TU/e-bieb geeft advies over auteursrecht
Sinds 1 januari is de TU/e een kennisportaal rijker: de universiteitsbibliotheek heeft
onder de naam ‘Copyright Coach’ een site ontwikkeld met informatie over auteursrecht.
De site biedt informatie voor medewerkers en studenten die wetenschappelijke artikelen
willen publiceren, of die vragen hebben over het (her)gebruik van auteursrechtelijk
beschermd materiaal, bijvoorbeeld in het onderwijs.
Een belangrijk deel van de site is gewijd aan de regels rond het zogeheten ‘Open Access’publiceren: hierbij worden de artikelen zonder kosten en zonder toegangsbeperkingen
online aangeboden. De publicatiekosten zijn voor rekening van de auteur. Open Acces is
desondanks populair bij onderzoekers: meer mensen hebben toegang tot het artikel,
waardoor het vaker gelezen en geciteerd wordt. Bovendien is een vaak gebruikt
argument dat onderzoek gefinancierd uit publieke middelen ook publiekelijk toegan kelijk hoort te zijn.
Behalve de mogelijkheid te publiceren in een van de circa 3.600 Open Access Journals,
kunnen onderzoekers de voordelen van Open Access ook benutten door hun artikelen na
publicatie in een regulier tijdschrift online beschikbaar te maken, bijvoorbeeld in de
‘instellingsrepository’ (een online archief) van de TU/e, of op de eigen website. De onder zoeker moet dan zijn auteursrecht echter niet -zoals gebruikelijk is- volledig afstaan aan
de uitgever van het tijdschrift. Het is beter een ‘licentie tot publiceren’ af te geven. Via de
Copyright Coach is een licentie tot publiceren te verkrijgen, die auteurs kunnen
gebruiken in hun contact met uitgevers. Belangstellenden kunnen met hun vragen ook
terecht bij de medewerkers van de universiteitsbibliotheek.
De Copyright Coach is te vinden op: http://w3.tue.nl/nl/diensten/bib/over/
regelgeving/auteursrecht.
Voor een overzicht van Open Access Journals: http://www.doaj.org.
Het instellingsrepository van de TU/e:
http://library.tue.nl/catalog/Vubis.csp?Profile=Repository.
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Graduate schools vers
Minister Ronald
Plasterk van OCW wil
graag graduate
schools invoeren
zodat promovendi
meer vrijheid krijgen.
Ze mogen voortaan
zelf hun promotor en promotieonderwerp
kiezen. Met de nieuwe opzet zal het talent
sneller komen bovendrijven, meent de
minister. Hij trekt voor dit Amerikaanse
model zes miljoen euro uit. Daarvoor
komen zeven graduate schools die ieder
vier promovendi gaan opleiden. Mocht het
een succes blijken, dan wordt het budget
opgetrokken naar vijftien miljoen euro.
Nederlandse universiteiten mogen allemaal drie voorstellen indienen voor een
graduate school. Daarbij is het mogelijk
om een bestaande promotieopleiding of
onderzoeksschool aan te passen. Van de
drie voorstellen die een universiteit
indient, moet er minimaal één interuniversitair zijn en de goedkeuring hebben
van de Erkenningscommissie Onderzoeksscholen (ECOS) van de KNAW.
Dit betekent dat het huidige systeem van
onderzoeksscholen niet op de helling
hoeft. Maar die zijn daar niet helemaal
gerust op. Ook in Eindhoven worden de
plannen van de minister met argusogen
gevolgd. Verbeteringen zijn altijd welkom,
maar waarom iets afbreken wat redelijk tot
goed is?
Prof.dr.ir. Han Meijer, wetenschappelijk
directeur van de KNAW-erkende lokale
onderzoeksschool EPL (Eindhoven
Polymer Laboratories) vindt een vergelijking tussen de universitaire wereld in de
Verenigde Staten en Europa mank gaan.
“De Amerikaanse topuniversiteiten zoals
Stanford of Harvard romen de markt af.
Ze halen de beste promovendi uit het hele
land binnen en maken daar naam mee. En
ze gebruiken die naam om bachelors
binnen te halen. Dat is de bulk, daar verdienen ze hun geld mee. Een kans voor
deze groep om binnen dezelfde universiteit door te stromen naar een masteropleiding is er nauwelijks. Een dergelijke
hiërarchie bestaat in Europa niet. De verschillen tussen de universiteiten zijn hier
niet zo groot als in de Verenigde Staten.
Of je nou in Bologna, Parijs of Eindhoven
studeert, het diploma blijft hetzelfde. Je
gaat niet meer verdienen omdat je opleiding in Oxford was. In die zin snap ik het
algemene verhaal van Plasterk over de
graduate schools niet.”
Het grote voordeel van onderzoeksscholen
is volgens Meijer het superkritische karakter ervan. “Je hebt voldoende talentvolle
promovendi bijeen die het de moeite
waard maken om buitenlandse docenten
in te vliegen. Die bundeling is de grote
meerwaarde die verloren dreigt te gaan.
Het zou goed zijn om het onderwijs voor
promovendi en postdocs landelijk bijeen
te houden.”
Volgens Meijer is er weinig nieuws onder
zon. EPL was zeven jaar geleden bij de
oprichting ‘de facto’ al een graduate school
zoals Plasterk die nu voor ogen heeft. De
TU/e is de penvoerder en heeft
een leidende rol bij de afstemming van activiteiten en het
aanboren van geldstromen.
Ruim voor de komst van EPL
werkte de TU/e al samen met
andere universiteiten in de
landelijke onderzoeksschool
polymeren PTN, voornamelijk
gericht op de opleiding van
promovendi te Utrecht. Bij de
eerste hererkenning door
KNAW werd destijds gekozen
om PTN te vervangen door
EPL. Een besluit dat was
ingegeven door de concentratie van
onderzoek op het gebied van polymeren in

Eindhoven. Het belangrijkste aspect van
PTN bleef echter nadrukkelijk ongeschonden: de opleiding van promovendi en
postdocs bleef landelijk. Ruim achthonderd promovendi -meer dan de helft uit
Eindhoven- hebben de afgelopen vijftien
jaar met succes de postgraduate cursussen
gevolgd.
Het enige dat voor EPL met de introductie
van de graduate school gaat veranderen, is
de geldstroom. Meijer: “Als penvoerder
kregen we tot 2008 jaarlijks
91.000 euro van het College
van Bestuur van de TU/e. Dat
werd helemaal in het onderwijs
gestopt. Met succes. Nu de hand op de
knip wordt gehouden, moeten cursisten
of hun baas zelf gaan betalen. Een hoogleraar die tien mensen op cursus stuurt,
verliest zo een niet verwaarloosbaar deel
van zijn onderzoeksgeld aan onderwijs.”
Hoe gaat dat in de toekomst uitpakken?
Meijer: “In maart starten we weer met
cursussen. We zullen zien. Het zou een
stimulans zijn geweest als het College van
Bestuur geld was blijven geven. Maar men
vindt het niet belangrijk.”
Het CvB ziet dat anders. Woordvoerder
Peter van Dam benadrukt dat de TU/e veel
waarde hecht aan samenwerking van
onderzoekers van verschillende faculteiten en universiteiten, Maar dat moet
wel gebeuren in onderzoeksscholen die
erkend zijn door de KNAW. Dat is voor de
TU/e randvoorwaarde om in een onderzoeksschool te (blijven) participeren.
“Waar de TU/e penvoerder is, nemen we
zelf het initiatief tijdig hererkenning van
onderzoeksscholen bij de KNAW aan te
vragen.”

Rompslomp
Maar juist over het nut van die (her)erkenning twijfelen veel wetenschappelijke
directeuren. Zo ook Meijer, die nu net met
het proces bezig is omdat in juni de zesjarige erkenningperiode van EPL afloopt.
Een ander is prof.dr.ir. Henk van Tilborg,
de baas van onderzoeksschool EIDMA,
waarvan de TU/e penvoerder is. Hij is
evenmin gelukkig met de gang van zaken.
“Enkele jaren geleden hebben we besloten
om niet opnieuw een hererkenning aan te
vragen. De hele procedure was een
enorme rompslomp. Neem alleen het jaarverslag dat je moest maken. Daar waren
telkens meerdere instituten bij betrokken
en dat kostte veel kruim. De financiën
waren een nog grotere zorg. We hebben
één keer een stimulanssubsidie gekregen.
Daar bleef het bij. Daarna is het CvB financieel bijgesprongen, maar die geldstroom
is drie, vier jaar geleden gestopt. Uit een
potje van NWO en de ministeries van
Economische Zaken en Onderwijs is later
extra geld vrijgemaakt voor wiskunde om
clusters te vormen. Maar dat diende niet
het doel dat we voor ogen hadden. De
clustervorming was een Nederlandse aangelegenheid terwijl binnen EIDMA ook
Gent, Leuven, Brussel, Essen en Bochum
waren betrokken. Jammer, want de onderzoeksschool liep erg goed. We gaven gezamenlijk onderwijs, met
colleges door gastdocenten
over en weer. We haalden
jaarlijks wetenschappers
van wereldformaat naar
Eindhoven. EIDMA heeft
een lijst van sprekers om
trots op te zijn. En dat
werkte weer heel erg stimulerend om andere gerenommeerde wetenschappers te
lokken. Door het stopzetten
van de financiering is de
buitenlandse samenwerking goeddeels verloren
gegaan en blijven topwetenschappers weg.
Eindhoven is deze voortrekkersrol binnen

de regio kwijt. Deze gang van zaken is
demotiverend, maar als het CvB de knip
zou trekken om EIDMA nieuw leven in te
blazen, zou ik er toch weer enthousiast
aan beginnen. Die plannen bestaan helaas
niet. Er is hiervoor geen geld. Het omzetten van EIDMA naar een graduate
school lijkt me heel goed te doen, maar
niet waarschijnlijk.”
Toch hoeft dat niet het einde te betekenen
van EIDMA, meent Van Dam. “Het starten
van graduate programmes of graduate
schools heeft niet tot doel een einde
te maken aan interuniversitaire
samenwerking in onderzoeksscholen. Het is erop gericht al in
de masterfase te kunnen starten
met de voorbereidingen van
een promotieonderzoek. We
willen studenten en promovendi meer ruimte geven om zelf een
promotiethema en promotor te zoeken. De
TU/e en de 3TU.Federatie zullen onderzoeksscholen betrekken bij het opzetten
van graduate programmes of graduate
schools, juist omdat men de voordelen van
gezamenlijk optrekken inziet.”
Maar de samenwerking tussen Eindhoven,
Twente en Delft zal, nogmaals, alleen
gebeuren in KNAW-erkende onderzoeksscholen. Bij voorkeur scholen waarvan één
van de TU’s penvoerder en wetenschappelijk zwaartepunt is. Vanuit de onderzoeksscholen worden gezamenlijke
cursussen verzorgd voor promovendi. Ook willen de drie
TU’s deelnemen aan door
de overheid gesubsidieerde experimenten
met graduate
programmes.

Potentieel
toptalent
Momenteel
worden de meeste
promovendi aan de
TU/e geworven en
geselecteerd voor
specifieke onderzoeksprojecten in de
tweede of derde geldstroom. Met de
experimenten van
OCW wordt
getracht promovendi te werven
voor bredere
onderzoeksdomeinen.
Daarbij wordt
gemikt op
potentieel toptalent.
Van Tilborg: “Het
idee van een
graduate
school is
niet
verkeerd.

Graduate schools/
Illustraties/Je
Bij de Eindhovense onderzoeks
komst van graduate schools.
Onderwijsminister Plasterk
onderwijs aan promovendi en p
“Ze laten langzaam iets moois
voor terug? Je krijgt de indruk
vernieuwen om hun d
Maar met enkele aanpassingen hadden we
de onderzoeksscholen kunnen optuigen
met hetzelfde effect. Het grote probleem
blijft het koppelen van een goede student
aan een goed project. Je baseert een
voorstel voor een deel op iemand die
afstudeert. Maar tussen het
indienen van een voorstel en
toekenning door NWO zit
een te grote tijdspanne.
Iemand is al een half
jaar afgestudeerd en
dan komt er pas
groen licht. Dat
werkt niet. Het is
daarom moeilijk
om promovendi
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us onderzoeksscholen
/Frits van Otterdijk
eannette Bos
sscholen heerst scepsis over de
Of de vernieuwingsdrang van
leidt tot verbetering van het
postdocs is nog maar de vraag.
leegbloeden. En wat krijg je er
dat politici alleen maar willen
daadkracht te tonen.”

aan je te binden. Het zou beter zijn als de
graduate schools een budget krijgen om
promovendi in dienst te nemen en ze zelf
te laten shoppen.”
Het ziet ernaar uit dat Van Tilborg op zijn
wenken wordt bediend. De technische
universiteiten van Eindhoven, Twente en
Delft, verenigd in de 3TU.Federatie, willen
in hun masteropleidingen onderzoekstracks gaan inrichten voor masterstudenten. Als deze over voldoende motivatie
en talent beschikken, wil de 3TU.Federatie
ze graag een aanstelling geven als onderzoeksassistent. Dat maakt een geleidelijke
overgang mogelijk naar een aansluitend
promotietraject. Excellente studenten kunnen hierdoor mogelijk een tijdwinst
behalen van

maximaal één jaar. De TU’s denken
daarmee eigen studenten te kunnen stimuleren om te gaan promoveren en
tevens een sterke troef in handen te
hebben bij het werven van talentvolle buitenlandse masterstudenten. Recent is de
TU/e al een experiment gestart met het
geïntegreerd aanbieden van master-, ontwerpers- en PhD-opleidingen als samenhangend graduate programme met verschillende uitstroommogelijkheden
binnen de technische informatica.
Dat neemt de onvrede niet helemaal weg.
Van Tilborg: “Persoonlijk vind ik het
jammer dat onderzoeksscholen verdwijnen. We hadden prima activiteiten en uitgebreide netwerken. Het liep goed en
kostte weinig. Ze laten nu langzaam iets
moois leegbloeden. Het mooie dat is opgebouwd, gaat verloren. En wat krijg je
er voor terug? De samenwerking tussen
instituten en bedrijven bouw je op met
kleine stapjes. Je moet niet steeds vanaf
nul iets nieuws willen opzetten. Ik vind
dat slecht beleid. Je krijgt de indruk dat
politici als Plasterk alleen maar willen vernieuwen om hun daadkracht te tonen.
Van een verbetering is volgens mij geen
sprake.”

Kanttekeningen PromoVE
Niet alleen de wetenschappelijke directeuren zijn sceptisch, ook de promovendi,
om wie het gaat, plaatsen kanttekeningen
bij de plannen van Plasterk. Bianca Breure
heeft net haar bestuursperiode erop zitten
bij PromoVE, de vereniging
voor promovendi aan de
TU/e. Ze verwacht niet dat
graduate schools een waardevolle bijdrage gaan
leveren. “Naar mijn mening
is er binnen het huidige
systeem al voldoende ruimte
voor eigen input en creativiteit. Nu werkt een promovendus aan een projectvoorstel dat vaak geschreven
is door de professor, UHD,

of UD. Dit is een afgebakend project, maar
zeker geen tot in detail uitgewerkt plan. Er
is voldoende ruimte voor een promovendus om zijn talent te ontplooien. Ik
denk dat dit ook zaken zijn die je tijdens
het sollicitatiegesprek met de professor
naar voren brengt. Je bespreekt dan ook je
eigen wensen en ideeën met betrekking
tot het project. Komt uit dit gesprek naar
voren dat de ruimte voor vrijheid en ontplooiing van eigen ideeën erg beperkt is,
dan is dit waarschijnlijk niet het geschikte
project voor een wat veeleisender promovendus.”
Wat de graduate schools betreft, ziet
Breure een gevaar als een onderwerp
bedacht door een promovendus niet goed
is ingebed in een onderzoeksgroep. Een
slechte aansluiting op de expertise van een
hoogleraar kan volgens haar leiden tot
slechte begeleiding van de promovendus.
“Ik twijfel ook of zelfs een erg getalenteerde student een goed onderzoeksonderwerp kan bedenken. Je moet een
specialist in een vakgebied zijn en precies
weten wat state-of-the-art is om een relevante onderzoeksvraag te kunnen stellen.
Ik denk dat het aan de professor is om
goede vragen te bedenken en aan getalenteerde promovendi om met nieuwe creatieve oplossingen te komen. Ik vind dat het
huidige systeem, eventueel aangevuld met
de bestaande beurzen van NWO voor
echte toptalenten, prima functioneert en
zie dan ook geen echte toegevoegde
waarde in graduate schools.”/

.

“graduate schools moeten niet
met schijnoplossingen komen”
In onderzoeksscholen worden promotie opleidingen en onderzoek gebundeld.
Dikwijls slaan universiteiten de handen
ineen. Hierdoor kunnen promovendi uit
alle hoeken van het land samen seminars
en trainingen volgen. In 1993 gingen de
eerste negentien scholen van start.
“Aanvankelijk dachten we dat de minister de
onderzoeksscholen extra geld zou geven”,
herinnert de 88-jarige fysicus Joan van der Waals,
de eerste voorzitter van de Erkenningscommissie
Onderzoeksscholen (ECOS), zich. “Maar er kwam
helemaal geen extra geld.”
Dat geld zal ook niet snel meer komen, nu de
graduate schools in opmars zijn. De universi teiten en minister Plasterk willen graag het
masteronderwijs en de promotieopleiding
bundelen, zoals in de bètavakken al gebrui kelijk is. “Daardoor ontstaat er een lokale
dynamiek, want die masteropleidingen zijn
maar zelden interuniversitair. De landelijke ver banden missen steeds meer steun en belang stelling”, aldus de Eindhovense techniekhistoricus
prof.dr.ir. Harry Lintsen, voorzitter van de ECOS.
De onderzoeksscholen hebben veel goeds teweeg gebracht,
menen Lintsen en Van der Waals. Vooral de samenwerking van
kleine vakgroepen bleek vruchtbaar. Lintsen: “Een promotie opleiding in kleine disciplines kan alleen voldoende kwaliteit
hebben als landelijk gezamenlijk de verantwoordelijkheid
wordt gedragen. Om maar een praktisch voorbeeld te noemen:
een kleine faculteit kan niet in zijn eentje een deskundige uit

de Verenigde Staten laten invliegen, maar als je de kosten kunt
delen, is dat wel mogelijk. De hoeveelheid specialisten -van
ethiek tot deeltjesfysica- is per universiteit nogal beperkt,
maar samen zorgen ze voor een onderzoeksschool met enige
omvang en dat schept mogelijkheden.”
De grote vraag is waarom sommige universiteitsbestuurders zo
graag van de onderzoeksscholen af willen, als die zo succesvol
zijn. Volgens Lintsen draait het vooral om macht. “Ze willen de
bemoeizucht van Den Haag en de KNAW terugdringen.
Universiteiten die meedoen aan een landelijke onderzoeks school, geven een deel van hun autonomie uit handen en dat
zint niet iedereen.”
Nu is er een hele groep lokale onderzoeksscholen die met een
paar kleine wijzigingen rustig voortgezet kunnen worden onder
de naam graduate school. Lintsen schat dat een kwart à een
derde van de onderzoeksscholen voldoende ‘omvang en
momentum’ heeft om promovendi geheel zelfstandig op te
leiden en hun genoeg vrijheid te bieden.
Op zich hebben de heren niets tegen lokale graduate schools,
als ze maar niet te klein zijn en over de heg durven kijken.
“En als ze maar niet met een schijnoplossing komen”, voegt
Lintsen daaraan toe. “Ze moeten niet filosofie, economie en
Sanskriet samen in één school stoppen, want dan is de samen werking nergens op gebaseerd. Dan krijg je algemene cursus sen als ‘hoe schrijf ik een onderzoeksplan’ en ‘wat moet ik
doen na mijn promotie’. Dat wordt te oppervlakkig.”
Hoe moet het verder? Hoe kunnen de netwerken nog gered
worden? Van der Waals: “Het is laag-bij-de-gronds, maar als je
iets wilt stimuleren, moet je er geld aan hangen. Zonder geld
komen de onderzoeksscholen onder de stoomwals terecht.”
(HOP)
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Talented Bachelor and Master Graduates:
We will invest in the next step of

Erasmus Resear ch Institute of Management - E R I M

YOUR ACADEMIC CAREER!
Explore the opportunities to become one of the leading management
scholars of the future, by receiving your education and research training at
the Erasmus Research Institute of Management (ERIM) in Rotterdam.Your
research career is in reliable hands with our tailor-made courses and support
programmes. Our fully accredited Doctoral Programme in Business
and Management is customised for very talented and highly motivated
bachelor and master graduates from disciplines such as business,
economics, psychology, econometrics and engineering. Bachelor graduates
enter the ERIM Research Master. Master graduates will start their PhD
project.

•
•
•
•
•

Possible fields of specialisation offered are:
Logistics & Information Systems
Organisation & Innovation
Marketing
Finance & Accounting
Strategy
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ERIM is the joint research institute of the Rotterdam School of Management
(RSM) and the Erasmus School of Economics (ESE). Both schools operate at
the frontier of knowledge-creation and have a world-class reputation in
business and management research. After completion you will earn a MSc
title and / or a PhD title from one of these renowed schools.
Curious for more?

www.erim.eur.nl/doctoral

Erasmus Doctoral Programme in
Business and Management 2009-2010

.HX]HYDN¿ORVR¿H )& 

:HWHQVFKDSHQUHOLJLH
¿ORVR¿VFKHYHUNHQQLQJYDQ
HHQFRPSOH[HYHUKRXGLQJ
Docent: prof. dr. Palmyre Oomen, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte
vanwege de Radboudstichting
.RUWHLQKRXG
Onze westerse cultuur is in hoge mate gevormd door én de christelijke
religie én de opbloei van de natuurwetenschappen. Deze twee
cultuurscheppende krachten zijn onderling echter zeer verschillend
wat betreft hun methode, inzicht, cultureel prestige, etc. Dat maakt de
vraag interessant naar hun verhouding: zijn zij elkaars concurrenten,
zijn ze vreemden voor elkaar die elkaar hooguit aanvullen, of is hun
relatie - al dan niet gewenst - hechter? Welke verschillende vormen
van (ir)rationaliteit vertegenwoordigen ze, en hoe verhouden die zich?
'H]HYUDJHQ]XOOHQKLVWRULVFKHQDFWXHHOYDQXLWHHQ¿ORVR¿VFKH
invalshoek nader besproken worden.
Wanneer: Blokken D+E
GLQVGDJVXXUYDQDIGLQVGDJMDQXDUL
Waar: IPO-gebouw, zaal 0.98
Studiepunten: 4 ECTS
Voor wie: YRRUVWXGHQWHQYDQDOOHIDFXOWHLWHQ
Inschrijving: is mogelijk via Studyweb.
Indien gewenst kan dit vak ook meetellen voor het
µ&HUWL¿FDDW)LORVR¿H¶YDQGH78H]LH
KWWSZWPWXHQOHQVXEGHSDUWPHQWVDZHGXFDWLRQSKLORVRSK\BFHUWL¿FDWH

0HHULQIRUPDWLHRSKWWSRZLQIRWXHQORIYLDGHGRFHQW
SURIGU3DOP\UH2RPHQWHO
e-mail: p.m.f.oomen@tue.nl
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Iranian student looking for international life experience

“Change your life and get to know yourself”
desert. Not true. And we
are not all political
activists.
There
are
restrictions, but we all get
on with our lives. I hope for
a better future for Iran now
reformists and young
people are gaining more
influence.”

TU/e is a good place to
meet interesting and
surprising people from
all over the world and
even journalists sometimes find that their
preconceptions are
pleasantly erroneous.
Iranian Chemical
Engineering Master
student Sogol Golchin
(29) is just about the opposite of what we in the
West would expect from
an Iranian woman. She’s
not shy, asks a lot of
questions, is curious
about everything and is
active in all kinds of
student activities. She
dresses like any other
student and feels no obligation to cover her head
in the Netherlands. She
speaks her native Farsi,
excellent English, some
Arabic and is learning
Dutch.

People person

Sogol Golchin. Photo: Bart van Overbeeke

Golchin applied at the
TU/e in 2007 after she
heard good things about
this university from an
Iranian friend who is a
PhD student here. “I have
worked for a number of
Iranian consultant engineering companies as a
process engineer. I also
worked as a technical
manager for my father’s
plastics
manufacturing
company. Just for the
record, my mom works too.
She is the manager of coordinating and programming IT centers for the
municipality of Tehran. My
aunt is a civil engineer and
has a high position in
Iranian water management. More women attend

Brian Pagán, an American
Post-Master Engineering
student at User Systems
Interaction (USI), has a
love of urban art. He is
fascinated by some of the
graffiti in Eindhoven. He
particularly likes what he
describes as the ‘mysterious’ art in the Berenkuil (Dutch for bear pit).
The Berenkuil is the
bicycle and pedestrian
underpass of the big
roundabout at the southeast corner of the university. “I like to race by the
graffiti on my bike. It’s
weird how this art just
appears out of nowhere.
One of these nights I want
to go and take pictures of
the artists doing their
thing. I think it’s great that
there are a number of
places in Eindhoven where
graffiti is legal.”
Pagán is originally from
Ocean
Springs
in
Mississippi. He has moved
around the US and also
lived in Germany. He spent
four years in Maastricht

university in Iran than
men”, she says.
“I wanted to deepen my
knowledge of the process
engineering field and get
some international life
experience. Travelling and
living
abroad
helps
anybody to improve their
social skills. You get
stronger in yourself. When
you change your life this
much it helps you know
yourself
better”,
she
explains.
“But it’s still quite a
challenge. Of course I miss
my family, it’s not easy
living alone when you’re
used to having an extended
family around. I now live

working on a psychology
degree before he came to
Eindhoven to work at USI
1.5 years ago. “My home
town has no skyscrapers or
tall buildings and it’s much
smaller than Eindhoven.
It’s typical small-town
USA. I mainly miss my
friends and family”, he
says. “My first impression
of Eindhoven was that it
was new and shiny and very
different from Maastricht,
which is very old and has a
great amicable ambiance.
In Dutch I would say
Maastricht is ‘gezellig’.
Maastricht is more familiar
to me because I spent
longer there and know
more people. Still, I could
grow to love Eindhoven if I
stayed longer.” Pagán has
just moved to Venlo for his
internship at Océ.
Another part of Eindhoven
Pagán really likes is the
Kleine Berg, Grote Berg
and Bergstraat. This corner
of town has a number of
pubs, restaurants and interesting shops, e.g. a specialist record store, comic

with an Iranian friend who
has helped me a lot. I’m
learning about western and
Dutch culture. Here you
have a more individual life.
It can be an advantage
because you’re freer to
have your own ideas. But
you miss out on sharing
with others. I think we pay
more attention to each
other in Iran.”
“I always want to know
about other cultures. My
dad studied Sociology and
he always encourages my
sister and me to learn about
other cultures. My father
doesn’t have a problem in
letting me study here. He
says he has confidence in

the way he brought me up
and that I should behave
according to my conscience. I have my own
standards, but I won’t
judge anybody else for how
they live.”

Balance
Golchin is now settled in
and feels happy with her
life here. Initially, she had a
hard time finding her way
at the TU/e. She says she
has since found a better
balance between studying
and her personal life, partly
by taking part in extracurricular activities. She also
found valuable help at the
STU
International

Relations Office. “I think
the head of STU dr. Karen
Ali and her team are doing
good work. When Karen
got to know about my difficulties she was very active
in helping me. I think
they’ve been paying more
attention to internationalization in the last year or
so”, she comments.
Sogol Golchin also joined
the Chemical Engineering
debating
society
Promotheus and will be
giving a presentation on
Iran at one of the next activities, where there will also
be presentations on three
other countries. “Some
people think Iran is a

“I’ve just started my graduation project in the
reactor engineering group
and am contributing to my
coordinator
Jovan
Jovanovic’s PhD research.
I’m
doing
literature
research and experiments
in the lab. I’m interested in
a lot of things. I like maths.
But I’m also interested in
psychology and how people
react in the workplace.
Process engineering is not
only about processes but
also about people.”
“One of things I like about
this university and my
Department is the way they
cooperate with industry on
research. That is a nice idea
for Iran. My university in
Teheran is much more
theoretical in orientation
than the TU/e. I want to
work for a better future for
Iran and I will always
remember the Netherlands
as the place where I learned
these things.”/

.
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Photo: Bart van Overbeeke

store, smart shop, jewellers, clothing and outlet
stores, antique shops etc.
The area also seems to be a
magnet for hairdressers.
According to Pagán it has
an artsy, cultural feeling to

it. “I always recommend
the Bagel Shop. In the
summer it’s nice to sit at
one of the pavement tables
and watch the world go by.
It’s always a great place to
get something good to eat

and have a conversation”,
he says. “I also like to
browse the shops for interesting accessories and
shoes. But my budget isn’t
always up to my level of
desire…”

Pagan says he enjoys the
lifestyle in Europe more
than in the US and is
planning to stay for a while
yet. USI graduates usually
have no trouble finding
jobs./

.

22 januari 2009 Cursor
12/ Universiteitsberichten
Mensen
Promoties
Ir. V. Tabak verdedigt op maandag 26
januari zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in De
Zwarte Doos. De titel van het proefschrift
luidt ‘User Simulation of Space
Utilisation System for Office Building
Usage Simulation’. Tabak promoveert
aan de faculteit Bouwkunde. De promotoren zijn prof.dr.ir. B. de Vries en
prof.dr. H.J.P. Timmermans.
P. Malanowski MSc verdedigt op maandag 26 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 ‘Weathering of
aromatic polyester coatings’. Malanowski
promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotoren zijn prof.dr. R.A.T.M. van Benthem
en prof.dr. G. de With.
A. Andoni verdedigt op woensdag 28
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 ‘A flat model approach
to Ziegler-Natta olefin polymerization
catalysts’. Andoni promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotor is prof.dr. J.W. Niemantsverdriet.
A.R. Cieslik MSc verdedigt op woensdag
28 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 ‘Three-dimensionality
of shallow flows’. Cieslik promoveert aan
de faculteit Technische Natuurkunde. De
promotoren zijn prof.dr.ir. G.J.F. van
Heijst en prof.dr. H.J.H. Clercx.

Faculteiten
Alle faculteiten
Keuzevak Filosofie:‘Wetenschap
en religie’ (0FC14)
Docent: prof.dr. Palmyre Oomen, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte, vanwege de
Radboudstichting. Wanneer: Blokken
D+E, dinsdags 13.30 -15.15 uur, vanaf 27
januari. Plaats: IPO-gebouw, zaal 0.98;
Studiepunten: 4 ECST; Toegankelijk
voor: studenten van alle opleidingen.
Inschrijving: is mogelijk via Studyweb.
Indien gewenst kan dit vak ook meetellen voor het ‘Certificaat Filosofie’ van de
TU/e.
Voor meer informatie: zie OWINFO
onder ‘vakinformatie’, of neem contact
op met de docent: tel.024-3611560 /
3566545, e-mail: p.m.f.oomen@tue.nl.

Diversen
T!NT
Pasta en Passie
Elke maand organiseert T!NT op de eerste dinsdag een avond met een aanstekelijke film over mensen die volledig voor
hun passie gaan. Voor de film eten we
samen pasta. Di, 3 februari: ‘As it is in
heaven’ van Kay Pollak.
Daniel Dareus is een succesvolle, internationaal bekende dirigent die aan de top
meedraait. Na een lichamelijke en emotionele inzinking besluit Daniel zijn car-

rière abrupt te onderbreken en terug te
keren naar Norrland, het dorpje in het
hoge noorden van Zweden waar hij zijn
jeugd heeft doorgebracht. Zijn komst in
het dorp maakt zoveel los dat het leven
van Daniel en de inwoners van Norrland
nooit meer hetzelfde zal zijn. Daniel herontdekt de bron voor zijn gepassioneerdheid voor de muziek als hij gevraagd
wordt het dorpskoor te leiden. Een ontroerende subtiele en sterke film over passie, liefde en authenticiteit. Een must
voor wie van muziek houdt.
Dinsdag 3 februari, 18.30 uur pasta,
20.00 uur film
Locatie: café T!NT, studentencentrum De
Bunker. Graag opgeven via:
www.tue.nl/tint of tint@tue.nl.

TU/e bibliotheek

Interesse? Mail naar: gio.kerk@tiscali.nl.

Student gezocht voor computerinstructie Imac
Welke student wil mij helpen met het
installeren en begeleiden van mijn Apple
Imac? Vergoeding nader overeen te
komen. W. van Megen Javalaan 81
Eindhoven (achter TU/e) tel. 2218766. Email wil@van-megen.nl.

Vacatures
Planner/Organisator Trainingen
(V28.027), Onderwijs en Studenten
Service Centrum (0,8 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 7 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1.986 t/m 2.682 euro).

Expositie Martien Coppens
In de Centrale Bibliotheek in De Hal is
van woensdag 28 januari tot en met zondag 22 maart een tentoonstelling te zien
van de fotograaf Martien Coppens.
Martien Coppens was een van de beste
en bekendste Brabanste fotografen van
de twintigste eeuw. De belangstelling
voor zijn werk is de afgelopen jaren sterk
gegroeid. In de jaren vijftig en zestig
heeft Coppens ook op en rond de pas
opgerichte Technische Hogeschool
Eindhoven een groot aantal opnamen
gemaakt. Een selectie uit dit materiaal is
te zien op deze tentoonstelling.

PhD Active Control of Thermo-acoustic
instabilities (V35.410), Dynamics and
Control, department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612 euro).
PhD in Machine Learning and
Autonomic Networks (V36.357), department of Electrical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.042 t/m
2.612 euro).

Bouwkundestudenten gezocht
Ik ben op zoek naar derde- of vierdejaars
Bouwkundestudenten voor onderzoek
naar ontwikkeling van bouwkavels.
Mogelijke onderzoeksonderwerpen:
relevante knelpunten, planning en organisatie.

Post-Doctoral position in Autonomic
Services (V36.358), department of
Electrical Engineering (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.379 t/m 3.755 euro).

(Advertenties)

50% korting op
de Volkskrant
plus 1 jaar
gratis pasta
Ben je uitwonend student en niet ouder dan
27 jaar, dan betaal je maar liefst 50%
minder voor een Volkskrant-abonnement.
Het kost je slechts € 12,95 per maand.
En daar krijg je ook nog eens een jaar pasta
van Grand’Italia bij cadeau. De actie loopt tot
en met 28 februari 2009. Dus ga meteen naar

eenjaargratispasta.nl
eenjaargratispasta.nl

EIGEN MENING?
TIEN JAAR CEL!

5VGWP#OPGUV[OGVaRGTOCCPF5OU#/0'56;##0PCCT

Samen zorgen
voor de natuur
De natuur staat steeds meer onder druk. Natuurmonumenten
stelt de natuur veilig. Uw steun is hard nodig. Word lid, dat
kan al vanaf € 2,– per maand. Kijk voor meer informatie op
www.natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

Secretaresse (V39.473), Human
Technology Interaction, Industrial
Engineering & Innovation Sciences (0,8
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 6 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1.750 t/m 2.433 euro).
PhD Ethics and Technology (Ethical
Aspects of Modelling in Engineering)
(V39.474), Philosophy & Ethics,
Industrial Engineering & Innovation
Sciences (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612 euro).
Technisch medewerker practicumonderwijs (V34.328), het opleidingsinstituut
Technische Natuurkunde (OITN) van de
faculteit Technische Natuurkunde (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 9 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.441 t/m 3.352 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures.

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.
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/Skinheads in
Zwarte Doos

Martien Coppens’ blik
op de Technische
Hogeschool Eindhoven
Het Informatie Expertise
Centrum van de TU/e opent
eind deze maand een tentoonstelling over fotograaf Martien
Coppens. Vooral met beelden
uit de oude doos van de
Technische Hogeschool, zoals
de TU/e ooit heette.
Coppens (1908-1986) is een van
de belangrijkste Nederlandse
fotografen uit de twintigste
eeuw. Vooral in zijn eigen provincie Noord-Brabant is de waardering en belangstelling voor
zijn werk groot. De laatste jaren
krijgt Coppens ook steeds meer
erkenning op landelijk niveau.
Hij is vooral bekend geworden
door zijn karakteristieke
opnamen van plattelandsmensen, volksfeesten, het religieuze leven, mensen aan hun
werk, gebouwen en stadsgezichten.
Coppens is een jongen van deze
streek. Zijn vader was klompenmaker in Lieshout en de
jonge Martien ging in Gemert
naar de middelbare school. Op
de Latijnse school kocht hij zijn
eerste camera en op de hbs verdiepte hij zijn belangstelling
voor de fotografie. Na zijn studietijd en een korte stage bij een
fotozaak in Middelburg opende
Coppens in 1932 een eigen
portretatelier en fotozaak in
Eindhoven.
Zijn vrije werk verscheen vanaf

Regisseur Shane Meadows blikt
terug op zijn jeugd in de film ‘This
is England’. Het land van premier
Margaret Thatcher in 1983.
Werkeloosheid, Falklandoorlog,
skinheads en een deprimerende,
uitzichtloze toekomst. Meadows
geeft dit diepgrauwe beeld een
menselijk gezicht met de elfjarige
Shaun. Zijn vader is gesneuveld in
de strijd tegen de Argentijnen. Het
jochie woont met zijn verdriet en
moeder in een armoedige flat. Op
school wordt hij gepest en gesla gen. Totdat hij bevriend raakt met
de lokale skinheads. Meadows laat
voortdurend de dreiging van het
geweld voelen en levert een scherp
beeld van de aantrekkingskracht
van bendes.
De Zwarte Doos, 22, 27 en 28
januari om 20.00 uur.

1937 in ruim zestig, grotendeels
zelf geïnitieerde publicaties. Hij
ontwikkelde een uitgesproken
visie op portretfotografie en
legde deze vast in boeken. Vanaf
het einde van de jaren dertig
verschoof zijn aandacht van portretten naar religieuze bouw- en
beeldhouwkunst en naar het
Brabantse land.

Bidboek Eindhoven
Rond 1950, als Eindhoven in
beeld komt als vestigingsplaats
voor de tweede Technische
Hogeschool in Nederland, heeft
Coppens zijn sporen al ruimschoots verdiend. Foto’s van zijn
hand van Eindhoven en omstreken worden dan ook opgenomen
in het zogenaamde ‘bidboek’,
een soort informatie- en propagandapakket waarin Eindhoven
zijn voordracht voor vestiging
van de tweede TH zo goed
mogelijk moet bepleiten.
Als de buit eenmaal binnen is en
de Technische Hogeschool een
feit is in 1956, blijft Coppens
zijn lens met enige regelmaat
richten op de nieuwe kennisinstelling. Tot in de jaren zeventig verschijnt van zijn hand een
lange reeks opnamen, zowel in
opdracht als op freelance basis.
De bouw van de nieuwe campus,
het vroege studentenleven en
mensen aan het werk zijn hoofdthema’s die goed aansluiten bij
zijn oeuvre.

Martien Coppens op de gevoelige plaats
vastgelegd door fotografe Rees Diepen.

In de jaren zestig is Coppens
ook een uiterst scherpe waarnemer van de ingrijpende maatschappelijke veranderingen in
die periode. Dat blijkt onder
meer uit de foto’s die hij op de
Eindhovense campus maakt van
de voor die tijd zo kenmerkende
teach-ins en happenings.
De belangstelling voor het werk
van Coppens blijft onverminderd groot. Bewijs hiervoor
vormt de lange reeks exposities,
boeken en andere publicaties
honderd jaar na zijn geboorte.
De TU/e vult deze reeks verder
aan met deze kleine expositie,
die de mooiste opnamen laat
zien die Coppens op en rond de
campus maakte, aangevuld met

enkele opnamen uit het al
genoemde ‘bidboek’.
De expositie biedt ongeveer
tachtig foto’s. Volgens de coördinator Academisch Erfgoed en
samensteller Erik Geelen is het
de bedoeling om vaker tentoonstellingen te houden die betrekking hebben op de TU/e./

.

De tentoonstelling met werk van Martien
Coppens is van donderdag 29 januari tot
en met zondag 22 maart te zien in de
studiezaal van de centrale universiteitsbibliotheek in De Hal. Tijdens werkdagen open van 8.30 tot 22.30 uur en in
het weekeinde van 12.00 tot 18.00 uur
van 29 januari tot en met zondag 22
maart.

The Subs gaan van
‘boemdiekiedieboem’
Het gaat zaterdagavond 24 januari om 23.00 uur weer
van ‘boemdiekiedieboem’ in de Effenaar.
Dansliefhebbers kunnen voor elf euro hun hart
ophalen met een live concert van The Subs uit België
en The Longmen Myspace. In het voorprogramma
draait dj DYRR. Voor dit concert met veel electro en
newrave geeft Effenaar twee keer twee kaartjes weg.
Ook worden een paar exemplaren van de nieuwe cd
‘Subculture’ van The Subs verloot. Studenten kunnen
meedingen door een mailtje te sturen naar:
winnen@effenaar.nl.
The Subs.

Silvester ‘Alone’ zonder Arie
Theo Maassen speelt vanavond
in het Parktheater een uitverkochte thuiswedstrijd. Wie
geen kaartjes meer kon
bemachtigen, kan wellicht twee
dagen later, op zaterdag, nog de
lachstuipen krijgen met cabaretier Silvester Zwaneveld. Hij is
vooral bekend van zijn voorstellingen met Arie Koomen en
reisde stad en land af als het
cabaretduo Arie & Silvester.
Dit seizoen verschijnt
Zwaneveld echter alleen voor het
voetlicht. Zijn solodebuut heet
dan ook toepasselijk ‘Silvester
Alone’. Waarmee de eerste
woordspeling een feit is.
Zwaneveld kondigt aan dat hij er
een soort stand-up comedy van
gaat maken. Scherpe grappen,
grappige verhaaltjes en lollige

Welk effect heeft de kredietcrisis
op Roodkapje of hoe staat het eind
januari met de goede voornemens
voor 2009? Voor de antwoorden
zorgt theatersportvereniging
Dulcinea uit Eindhoven. Deze groep
speelt een derby tegen Dikke Duim
die ook uit de Lichtstad komt. Het
publiek bepaalt bij deze wedstrijd
waar de geïmproviseerde scènes
over gaan. En vervolgens kiezen
jury en toeschouwers het beste
team. Hilarische schuifdeur drama’s gegarandeerd.
Plaza Futura, 25 januari om 20.30
uur.

/Oude Stone

De meest onopvallende Rolling
Stone ooit, bassist Bill Wyman,
probeert al sinds jaar en dag uit de
schaduw te treden van zijn oude
kompanen Jagger en Richards.
Wyman krijgt daarbij steun van een
groot aantal gedecoreerde oud gedienden. Onder hen Georgie
Fame en Albert Lee. Samen vormen
ze de Rhythm Kings, op het podium
aangevoerd door zangeres
Beverley Skeete die beschikt over
een fenomenaal stemgeluid en dat
ook van de bühne laat spatten met
een stuiterend optreden. Met
zoveel kilometers op de teller is
het niet verwonderlijk dat het
repertoire een bekende route langs
allerlei klassiekers vormt.
Opwindend bungeejumpen voor
oudjes aan een stevig touwtje.
Muziekcentrum Frits Philips, 28
januari om 20.15 uur.

/Goddelijke
komedie

typetjes. Onder wie Zwaneveld
zelf, want de cabaretier wil laten
zien dat hij meer is dan de
wederhelft van Arie. En dat
betekent meer diepgang en
ontroering in de voorstelling.
“Of dat gaat aanslaan, is voor
ons ook wel een beetje
spannend”, zegt een medewerkster van het Parktheater.
“Als duo trokken Arie &
Silvester met hun pretentieloze
lol altijd volle zalen. Hoe de
kaartverkoop gaat lopen, is
moeilijk te voorspellen, maar we
hebben er alle vertrouwen
in.”/

.

Zaterdag 24 januari, Parktheater 20.30
uur, entree vanaf negentien euro.

/Theatersport

Foto: Merlijn Doomernik

Tja, wat moet je nog over het
meesterwerk van Dante zeggen. La
Comedia Divina, De Goddelijke
Komedie, uit de veertiende eeuw
heeft de tand des tijds doorstaan.
Dat zegt voldoende over de kwa liteit en inhoud van het stuk. Arjan
Ederveen en Vera Mann spelen de
hoofdrollen in een eigentijdse
bewerking. De hel, louteringsberg
en hemel van het originele stuk zijn
voor het gemak veranderd in een
‘gezellige reïncarnatiekliniek’ die
wordt beheerd door godin Hera.
Wat volgt is een spektakel vol
hartstocht, vriendschap en drie duizend jaar liefde en bedrog. In
handen van deze topartiesten een
goddelijke ervaring.
Theater De Schalm, Veldhoven, 28
januari om 20.15 uur.
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Studenten presenteren nieuw
ontwerp TU/e-raceauto

Debatteren met
buitenlandse studenten
Zo’n vijftig buitenlandse
studenten komen begin
februari naar Nederland
voor een bezoekje aan de
studentensteden
Enschede, Groningen en
Eindhoven. De studenten
die deze reis genaamd
‘Holland 3d’ maken, zijn
van 7 tot en met 10 februari
in Eindhoven. Interactie,
ondervereniging
van
studievereniging Industria
van Technische Bedrijfskunde, neemt de organi-

Het ontwerp van de URE05, de TU/e-raceauto voor 2009

Het studentenraceteam
University Racing Eindhoven (URE) van de TU/e
presenteert donderdag
29 januari om 19.15 uur in
de Blauwe Zaal in het
Auditorium het nieuwe
ontwerp voor de TU/eraceauto, de URE05. De
komende maanden wordt
de raceauto verder
gebouwd en getest. De
Eindhovense studenten
gaan komende zomer met
hun ontwerp de strijd aan
in de Formula Studentcompetitie.
Het
studentenraceteam
komt met nieuwe onderdelen en een ander uiterlijk. Nieuw zijn onder meer
de continu variabele transmissie (automatische versnelling) en een chassis en
velgen van koolstofvezels

(carbonfibers).
Volgens
Raf van Hoof, ‘teamcaptain
marketing’ van URE, kun
je met de koolstofvezels
alle kanten uit. “We
kunnen er iedere vorm die
we willen mee maken.”
Bovendien heeft het team
een eigen data acquisitiesysteem, waarmee ze
zaken als bandentemperatuur en oliepeil goed
kunnen bijhouden. Voor
de presentatie van de
nieuwe bolide is er 29
januari om 17.00 uur een
demonstratie met de auto
van het afgelopen jaar, de
URE04, op het Simon
Stevin Plein. Dat plein is
die hele dag afgesloten.
Het
studentenraceteam
bestaat uit zo’n zestig studenten van verschillende
studierichtingen.
Het
team neemt deel aan de

internationale
Formula
Student-competitie
met
zo’n driehonderd universiteiten uit de hele wereld.
Elk jaar racet URE tijdens
de Europese races in
Engeland
(Silverstone),
Duitsland (Hockenheim)
en Italië (Ricardo Paletti).
Op het circuit van Silverstone behaalde het team
vorige zomer de eerste
plaats voor het conceptontwerp van de huidige
raceauto. De komende
maanden
gaat
het
studententeam de auto
daadwerkelijk bouwen en
naar verwachting kan de
nieuwe raceauto in april
getest worden. De Europese wedstrijden staan in
de maanden juli, augustus
en september op de racekalender./

.

Alle Eindhovense studenten
cultuuractiviteiten op één website
Wil je muziek maken, dansen, fotograferen
of schilderen of weet je nog niet wat je wilt
doen? Op www.studentencultuur.nl vind je
cursussen, workshops en de agenda van de
Eindhovense studenten cultuurverenigin gen. Bovendien wordt de locatie van een
bepaalde activiteit vermeld, staat er bij wie

je je moet melden en hoeveel tijd en geld het
kost. De site wordt dinsdag 27 januari,
tijdens de open avond van de cultuurvereni gingen, officieel gelanceerd.
www.studentencultuur.nl is een initiatief
van Studium Generale.

satie voor haar rekening.
Het is de eerste keer dat de
Holland 3d-reis Eindhoven
aandoet.
Deelnemers
komen voornamelijk uit
Europa, maar ook uit
landen als Argentinië,
Nigeria en Ghana. Eén van
de activiteiten is een debat
op 9 februari van 18.30 tot
21.00 uur, gerelateerd aan
het thema van de reis;
economie, politiek en
cultuur. Het Engelstalige
debat wordt in de raadszaal

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.

Stel je voor: je krijgt de
kans om je leven nog een
keer over te doen, maar
dan in een halfjaar. Grijp
je die kans? Natuurlijk!
Vrienden maken, daar
doe je geen weken over binnen twee dagen lijkt

wat Erasmus vooral is,
zijn de mensen. Het ene
moment sta je met een
Italiaan pasta te koken,
het andere moment vier
je met Zweden Santa
Lucia, compleet met zang
en bijbehorende kleding.
Je huisgenoot komt uit de
ghetto van St. Louis en je
Finse vrienden drinken
liever dan dat ze praten.
Natuurlijk is er dan ook
de studie - volledig in het
Spaans. Daar bedoel ik
niet alleen de taal mee:
niemand levert ooit iets
op tijd in, colleges
beginnen nooit wanneer
het zou moeten - als ze al
beginnen. De universiteit
is lekker dichtbij: tien
minuten lopen, of vijf
minuten met de fiets (ik
blijf toch een Nederlander). Verder heeft een

.

Belastingdienst aast op pokerwinst

Studenten die op internet poker spelen om wat
bij te verdienen, moeten
rekening houden met
vragen van de Belastingdienst. Afgelopen najaar
heeft de fiscus al een
aantal grootverdienende
pokeraars op de vingers
getikt.
In Nederland moeten aanbieders de kansspelbelasting inhouden, maar wie
pokert op een buitenlandse
goksite moet zelf 29

procent belasting betalen
over de winst. Kansspelbelasting geldt alleen voor
prijzen boven de 454 euro
en hoeft slechts betaald te
worden als de gewonnen
prijs per kansspel groter is
dan de inleg. De belasting
wordt betaald over het verschil tussen winst en inleg.
De Belastingdienst
heeft
enkele tientallen pokeraars
getraceerd die
de fiscus nog

En hoe is het in Valencia?
het of je elkaar al heel je
leven kent. Een taal leren
doe je niet als je opgroeit,
dat doe je niet op de middelbare school, maar doe
je in een paar weekjes op
de straat en in de bar.
Cultuur, ervaringen en
mensenkennis, daar doe
je geen jaren over om te
leren. Met alle nationaliteiten om je heen gebeurt
dat in enkele maanden.
Welkom bij Erasmus.
Voor bovenstaande ervaringen maakt het niet
heel veel uit waar je heen
gaat, maar Valencia
(Spanje) geeft je legio
extra’s. Zo leer je genieten
van het leven - niets hoeft
meer op tijd, nooit hoef je
meer te stressen. Je geniet
van de sinaasappels, mandarijnen en zon - 15 graden
halverwege januari! Maar

van het Stadhuis gehouden. Studenten die belangstelling hebben, kunnen
deelnemen. Naast de
buitenlandse studenten is
er nog plek voor zestig
andere studenten. Bovendien komen er verschillende sprekers, waaronder
naar verwachting een
Europarlementariër. De
studenten bezoeken in
Eindhoven onder meer de
High Tech Campus en het
Stratumseind./

Spanjaard voor de lunch
toch echt wel anderhalf
uur nodig, dus middagpauze is er genoeg.
Ik wilde nog even afsluiten met een lesje
Spaans, één woordje
maar: de botellón.
Donderdagavond in
Valencia, uurtje of 12.
Tasje gevuld met wat
plastic bekertjes, twee
kilo ijs, een fles cola en
rum. Op naar de universiteit! Want werkt er
iemand ’s nachts op de
universiteit? Nee toch?
Prima reden om een
feestje te bouwen! Met
vijfhonderd studenten,
vijfhonderd plastic tasjes
en vijftig gepimpte auto’s
op de campus. Welkom
op de Spaanse botellón!
Cedric Nugteren, student
Technische Wiskunde

geld verschuldigd zijn. Zij
hebben aangiftebiljetten
toegestuurd gekregen. Na
de grote vissen wil de
Belastingdienst ook de
minder verdienende internetpokeraars
opsporen.
(HOP)/

.
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Bouwkundestudente ontwerpt
sanitairgebouw voor De Hoge Veluwe

Het winnende ontwerp van
Leonie de Heer.

Een sterk concept, met
gevoel uitgewerkt, dat
volop kansen biedt voor
duurzame innovatie. Zo
omschrijft de jury het
ontwerp van Bouwkundestudente Leonie de Heer
voor een sanitairgebouw
op de camping in nationaal park De Hoge
Veluwe. Het ontwerp, ‘Op
maat gesneden’, wordt
later dit jaar gebouwd.
Elf studenten van de TU/efaculteit
Bouwkunde
deden mee aan de ontwerpwedstrijd, waarvoor
ze in drie maanden een
sanitairgebouw voor de
camping moesten ontwerpen. De huidige sanitaire voorzieningen op de
camping voldoen niet

meer aan de eisen van deze
tijd. Het natuurkampeerterrein, voor bezoekers die
wat langer van het landgoed De Hoge Veluwe
willen genieten, telde in
2007 meer dan zestienduizend nachtgasten.
De Bouwkundestudenten
die meededen aan de ontwerpwedstrijd,
werden
begeleid door decaan
prof.ir. Jan Westra en architect ir. Jan Schevers (ook
aan de faculteit verbonden), die het gebouw straks
gaat realiseren. Vrijdag 16
januari werd de winnaar
bekendgemaakt. Het plan
van Leonie de Heer maakte
de meeste indruk, onder
andere omdat het gebouw
volgens de jury maximaal
gebruikmaakt van de

gekozen plek, goed in het
landschap
past
en
gebruiksvriendelijk
en
duurzaam is. De tweede en
derde plek waren voor
studiegenoten Antoine van
Erp (‘Like a tree’) en Jeroen
Groenen (‘Verkeerd verbonden’).
Bouwkundestudenten ontwierpen eerder onder
andere al een openluchttheater voor het nationaal
park, erfgoed van de
familie Kröller-Müller. De
Hoge Veluwe wil jonge
ontwerpers, naar eigen
zeggen in traditie van het
echtpaar Kröller-Müller, zo
een kans geven hun werk te
presenteren aan een breed
publiek./

.

Liegen tot het eind
Jarenlang verstrikken ze
zich in hun leugens,
zeggen ze tegen hun
ouders dat ze bijna gaan
afstuderen en dan komt
het uit: ze hebben nauwelijks iets uitgevoerd.
In Tilburg hebben ze daar
een term voor bedacht:
de ‘pretendstudent’.
Univers, het blad van de
Universiteit van Tilburg,
heeft enkele schrijnende
verhalen verzameld over
studenten die hebben
gelogen tot het misging.
Dan stond een hele familie
bij de studentenbalie om te
vragen waar de zoon des
huizes zou afstuderen.
Maar hij was bij lange na

nog niet klaar. Eén student
economie maakte zelfs een
dag voor zijn zogenaamde
‘afstuderen’ een einde aan
zijn leven. Voor sommige
‘pretendstudenten’ is het
afstuderen een stok achter
de deur: de schijn kan en
hoeft niet langer te worden
opgehouden.
Hoeveel ‘pretendstudenten’ er zijn, meldt Univers
niet. Tilburgse studentendecanen en adviseurs
zeggen er elk minstens één
keer per jaar mee te maken
te krijgen. De leugens van
de
‘pretendstudent’
komen meestal door een
telefoontje met de ouders
aan het licht. (HOP)/

.

Blogwedstrijd voor studenten
Studenten en starters met een eigen weblog kunnen
meedoen aan de eerste studentenblogwedstrijd van
magazine Nobiles. Een blog is een prima manier om
jezelf als aankomende speler of nieuwkomer op de
arbeidsmarkt te profileren, maar welke blogs zijn het best
en het populairst? Deelnemers aan de wedstrijd maken
onder meer kans op tickets naar Londen en een zomervakantie. Aanmelden kan tot en met 25 februari via
bloggen@nobiles.nl, onder vermelding van de link van je
blog, leeftijd en studie of baan.

Audities Nesko
Het Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko) bestaat
45 jaar en viert dit in april met een lustrumtournee. Het
gezelschap zoekt nog muzikale studenten die willen
meespelen en die onder leiding van Ivan Meylemans in
een week een programma willen instuderen. Inschrijven
kan via het aanmeldingsformulier op www.nesko.nl. De
audities vinden plaats op 21, 22 en 23 januari in respectievelijk Utrecht, Leiden en Amsterdam.

Het sleutelgat
Wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die Cursor elke
week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat: Lisanne van
Oppen en Olga Goor (beide tweedejaars Biomedische Technologie). Zij bekijken de
foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

Loes Stevers is negentien
jaar en studeert voor het
derde jaar Biomedische
Technologie. Ze komt oor spronkelijk uit Eindhoven,
maar is op kamers gegaan
omdat dat haar veel gezel liger leek. Lid van Prota goras en trainingslid bij
dansvereniging Footloose.
Ze speelt af en toe gitaar
en houdt van films kijken
en boeken lezen. Haar
grootste hobby én passie
is Latijns-Amerikaans stijl dansen. Ze danst in de op
één na hoogste klasse van
Nederland (de A-klasse) en
traint hier zo’n vijf keer per
week voor. Als bijbaantje
werkt ze bij een bloemist
en is studentassistent.
Ook geeft ze wel eens een
dansdemonstratie of work shop. Haar must-have-item
is haar telefoon en ze moet
altijd cruesli en yoghurt in
huis hebben.
Tekst: Anniek den Hamer
en Berdien Zwarthoed
Foto’s: Bart van Overbeeke

“Dit is vast de kamer van een
gezond type”, is het eerste
dat Lisanne opmerkt. De
fruitschaal en blender wijzen
hierop. De fles spa rood en
twee bidons naast het bed
geven aan dat deze persoon
veel sport. Het is duidelijk
dat deze kamer van een
vrouw is; er hangt een
galajurk in de kamer. Ook de
kroonluchter en kussens
schreeuwen ‘vrouw’. Lisanne
vindt de muurschildering erg
mooi. Er staat ook een twee persoonsbed; deze dame
heeft vast een vriendje. Aan
de boeken te zien studeert ze
Biomedische Technologie,
minstens tweedejaars, maar
misschien ook derdejaars.

Haar grootste hobby zal
sporten zijn, wat ook te zien
is aan de bekers en medaille.
Lisanne denkt dat haar sport
zwemmen is, maar het zou
ook turnen kunnen zijn. Ze is
actief lid van de studie vereniging, wat te zien is aan
de galajurk. Ze is misschien
wel naar het lustrumgala van
Protagoras geweest. Aan het
masker dat aan de muur
hangt, leidt Lisanne af dat ze
graag op vakantie gaat. Dit
masker komt vast van een
stedentrip uit Venetië. Of het
is iemand die graag carnaval
viert! Haar must-have-item is
een fles water. Ook zal ze
altijd fruit in huis moeten
hebben.

“Het ziet er niet uit alsof er in
deze kamer veel gestudeerd
wordt”, zegt Olga met een
knipoog. Ze vindt de muur schildering mooi. De kamer
is zeker te weten van een
meisje, wat te zien is aan de
föhn, de fruitschaal en een
boa-achtig ding dat aan de
kast hangt. Aan de boeken
ziet Olga meteen dat deze
studente Biomedische
Technologie studeert. Ze
denkt een vierde- of vijf dejaars studente, gezien het
type laptoptas. Dit is vast en
zeker een sportieve student,
wat te zien is aan het aantal
prijzen op de kast en de
bidons op haar bureau.
Vanwege de kleur blauw in

de kamer denkt Olga dat ze
een watersport beoefent,
bijvoorbeeld zwemmen of
roeien. Ze zal ook wel van
een feestje houden, wijzend
naar het masker en de
kleding aan de kast. Haar
must-have-item zal een
badpak zijn; zo kan ze
meteen baantjes gaan
trekken als ze in de buurt van
een zwembad komt. Ook zal
ze altijd shampoo en
douchegel in huis moeten
hebben om het chloorwater
en de geur weg te spoelen.

Lof der onverantwoor delijkheid
“Tendentieus, ongefun deerd en nodeloos
kwetsend”, staat er boven
mijn adresbalk als ik naar
geenstijl.nl surf. Normaal
gesproken vermijd ik dit
soort websites als de pest
en probeer ik mijn wereld beeld te baseren op infor matie afkomstig uit meer
betrouwbare bronnen.
Geenstijl beweert immers
zelf bewust de waarheid te
verdraaien, zich te ont houden van het geven van
argumenten en eventueel
zelfs te kwetsen daar waar
het niet nodig is. Afgelopen
woensdag is de fundering
onder mijn wereldbeeld
echter volledig weggesmol ten: er zijn kamervragen
gesteld naar aanleiding van
een bericht op geenstijl.nl!
Dat ik dit niet eerder heb
ingezien, het zal er wel
langzaam ingeslopen zijn,
ik heb het niet gemerkt; ik
heb de grip op de werkelijk heid totaal verloren. Dus
heb ik mezelf op een strikt
dieet van antipsychotica en
geenstijl.nl gezet en ben ik
begonnen aan de weder opbouw van mijn wereld beeld. Langzaam brokkelen
mijn waanbeelden af en zie
ik de wereld zoals ze werke lijk is: tendentieus, onge fundeerd en nodeloos
kwetsend. Een wereld
waarin je in parkeergarages
moet oppassen voor
hoestende mannen in
regenjassen die je ‘vertrou welijke’ documenten
overhandigen. Een wereld
waarin een doodsbedrei ging moet kunnen als je het
slachtoffer maar een biertje
aanbiedt. Een wereld
waarin ook mensen die niks
te zeggen hebben gewoon
moeten kunnen meepraten.
Een wereld waarin politieke
correctheid uit den boze is.
Maar bovenal een wereld
waarin “Wij van WC-Eend
adviseren WC-Eend” tot
beste slagzin verkozen
wordt, “gewoon omdat het
kan”. Kortom, mijn leven
zag er weer rooskleurig uit,
ik zag het weer helemaal
zitten. Maar toch bleef ik
die drang voelen, de drang
om de waarheid te spreken,
om me te verantwoorden en
om niet nodeloos te
kwetsen. Vandaag heb ik
besloten te stoppen met het
antipsychotica/geenstijldieet. De normen-enwaarden kater werd me te
veel; ik voel me toch meer
thuis in een wereld mét
stijl.
Monique Hendriks is studente
Technische Informatica
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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 (die luie
Windows-lovers daargelaten). Cursor spoort
iedere week een desktop op en maakt ’n
praatje met de gebruiker.
Wie:

Egbert Teeselink / 25 / TOIO Stan
Ackermans Instituut
Wanneer: te lang, ongeveer ‘n jaar
Wat:
afbeelding uit Artpack DETMEN
Waarom:
“Dit is een onderdeel uit een kunstcollectie, en het wel van het Servische computerkunstenaarscollectief ‘Kosmoplovci, wat ruimtezwevers betekent. Ze maken computerkunst,
realtime demo’s, filmpjes en dus ook 2D-art. Deze
vind ik mooi, je kunt er veel in zien: een vent, een
skelet, een vis, een computer. Het mooie vind ik
zowel het menselijke, het gevoel, als de techniek
die erin verweven is. Beetje het oude Sovjet-idee,
dat machines mensen gaan vervangen. Er zit veel
doem, duisternis en
sfeer in, maar ik word er
wel blij van. Het is ook
een hobby van me om
zulke kunst te maken. Ik
zie er niet uit als een
kunst-geek, maar zo ben
ik wel een beetje!”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
De aanhoudende non-discussie over de
Nederlandse deelname aan de oorlog in
Irak gaat eigenlijk over de vraag wat
Balkenende c.s. gevraagd en gekregen
hebben voor deze deelname. Menigeen
denkt dat er een verband bestaat met de
promotie van Jaap de Hoop Scheffer tot
Secretaris generaal van de NATO. Ik
weet dat niet, maar ik heb er toch een
kunstzinnig ideetje over.
Het is jammer dat ik niet kan
schilderen, want ik heb een variant in
gedachten op de ‘Nachtwacht’ van
Rembrandt. U weet natuurlijk dat dit
schilderij tot onderwerp en als eigenlijke titel heeft: ‘Het korporaalschap

van kapitein Frans Banninck Cocq’ - en
luitenant Willem van Ruytenburch,
maar die is minder bekend.
Mijn schilderij zou als titel krijgen:
‘Het Secretaris Generaalschap van
Meester Jakob Gijsbert de Hoop
Scheffer’, en zou dezelfde opbouw
hebben als de Nachtwacht.
In het midden, in het volle licht, staat
natuurlijk Jaap zelf, geflankeerd door
Jan-Peter Balkenende en George
Walker Bush, allemaal in prachtige
driedelige pakken naar de laatste
Italiaanse snit - met sjerp.
Maar net als voor Banninck Cocq is ook
voor Jaap De Hoop wat meer entourage
nodig. Ik ga weer bij meester Van Rijn
te rade. De ‘korporaals’ worden
omringd door schutters van goeden

huize, met namen die ook nu nog enige
deftigheid uitstralen: Bronckhorst,
Cruysbergen, Schoonhoven. Maar, interessanter zijn de bijfiguren, zoals het
meisje met de dode kip aan haar gordel,
en de tamboer met de grote trommel.
Hiervoor kandideer ik Maria van der
Hoeven en Maxime Verhagen, waarbij
ik de dode kip zou willen vervangen
door een flink formaat dooie mus en de
grote trom door een grote mond. De
lansen, musketten en hellebaarden
worden natuurlijk vervangen door
modern wapentuig: Tomahawks, Joint
Strike Fighters en Leopard tanks.
Ontbreken nog: een blaffende hond en
het grote vaandel. Voor de hond had ik
de onlangs overleden ‘gladde teckel’
-met kluif- in gedachten. Ik doe het

toch maar; Schmelzer hield wel van een
grapje, en Norbert is een mooie naam
voor een hond. Ik had graag een
plaatsje ingeruimd voor Gerda
Verburg, mijn favoriete vrouwelijke
minister, die een onwillig paard in
bedwang houdt, maar Rembrandt had
maar plaats voor één vrouw. Om de
zaak te completeren laten we nog
vaandrig De Vries met het grote
vaandel zwaaien: een enorme VOCvlag.
Nogmaals, heel jammer dat ik niet kan
schilderen. Ook met computers ben ik
submodaal bedreven, maar met behulp
van GIMP kan er volgende week een
prachtige De Hoop Nachtwacht in
Cursor 18 staan. Vol verwachting klopt
mijn hart.

