Hockeyen op de bodem van het zwembad

Totale sloop
W-hal lijkt
van de baan
Besluit over monumentenstatus uitgesteld
De totale sloop van de W-hal
lijkt van de baan. De TU/e en de
gemeente gaan de komende
twee maanden bekijken wat er
precies van de hal behouden
moet blijven. De grote lijn is al
bepaald: de draagconstructie,
het daklandschap, het maatsysteem en de aansluiting op
het loopbruggenstelsel
moeten bewaard blijven. Met
andere woorden: een groot
deel van de hal.
Dit blijkt uit een persbericht van
de gemeente Eindhoven en het
College van Bestuur van de TU/e
dat gistermiddag, woensdag 19
december, is verstuurd. Beide
partijen wilden voor het ter perse
gaan van dit nummer van Cursor
niet reageren op het verstuurde
bericht.
Hét uitgangspunt voor het
onderzoek is ‘een transformatie
van de W-hal’, die moet leiden tot
een ‘eigentijdse voorziening die
past bij de internationale ambitie
van de universiteit en de gemeente’, aldus het bericht. Het onderzoek moet resulteren in een lijst
met concrete elementen van de
hal die behouden moeten blijven.
Het is de bedoeling dat de
uitkomst van het onderzoek in
maart wordt voorgelegd aan het
gemeentebestuur. Daarna kan de
door de universiteit in de arm
genomen architect ir. Joost Ector

zijn voorontwerp hierop aanpassen.
TU/e-projectleider ir. Herman
Rikhof laat in een reactie weten
dat nog helemaal open is wat
blijft staan en wat niet. Ook de
benodigde aanpassingen aan het
ontwerp van Ector vallen volgens
hem mogelijk mee. Het in mei
gepresenteerde concept van
Ector zou inmiddels al danig aangepast zijn, met meer originele
elementen van de hal erin
verwerkt.
De besluitvorming over zowel de
aanvraag van de monumentenstatus (ingediend door de Stichting Wederopbouw Erfgoed) als
de aanvraag voor de sloopvergunning (ingediend door de
TU/e) is opgeschort.

Vertraging
Door het onderzoek loopt de
realisatie van de nieuwbouw op
de plek van de W-hal zo’n drie
maanden vertraging op, verwacht Rikhof. De Gemeenschappelijke Technische Dienst
trekt halverwege januari uit de
W-hal. De laatste bewoner, de
Cursor-redactie, zal ook binnen
enkele maanden verhuizen./

.

Onderwaterhockey: dit is één van de vele sporten
waarin studententeams deze week, tijdens de Van
Lin t Studentensportweek (LSSW), met elkaar de
strijd aangaan. En het is nog een echte sport ook,
gespeeld met een speciale puck en mini-onderwater sticks. Waarbij je goed moet timen wanneer je adem
gaat halen, weet oud-ESSF-bestuurder Emmy
Manders te vertellen. “Zodat je niet vlak voor de goal
naar boven moet.” De sport, die ooit bedacht is door
duikers om in de winter de conditie op peil te houden,

staat sinds vorig jaar op het programma van de
LSSW.
Ruim 130 teams nemen dit jaar deel; goed voor
ongeveer 340 inschrijvingen bij verschillende
sporten. De sportweek loopt tot en met vandaag,
donderdag 20 december. Vanavond is het afsluitende
open eindfeest, in de kantine van het Studenten sportcentrum.
Foto: Bart van Overbeeke

Drie Vici-subsidies voor de TU/e

Laatste Cursor
Dit is de laatste Cursor die dit
jaar verschijnt. Op donderdag
10 januari komt Cursor 16 uit.
Bijdragen voor de rubriek
Universiteitsberichten in deze
Cursor (max. 150 woorden)
kunnen tot maandag 7 januari
worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.
De redactie wenst iedereen een
fijne kerstvakantie en een
sprankelend en
inspirerend 2008!

Drie van de dertig Vici-subsidies van de Nederlandse
Vereniging voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gaan
dit jaar naar de TU/e. Dit is
dinsdag 18 december bekendgemaakt. Prof.dr. Anton
Darhuber, dr.ir. Jom Luiten
(beiden Technische Natuurkunde) en dr. Albert Schenning
(Scheikundige Technologie)
krijgen ieder een subsidie van
1,25 miljoen euro.
Alleen de Universiteit van
Amsterdam haalt dit jaar meer
Vici-subsidies binnen dan Eindhoven: de UvA en het bijbehorende AMC krijgen er samen
vijf. Delft krijgt er drie, Twente

valt dit jaar buiten de boot.
Er zijn dit jaar 221 vooraanvragen
voor een Vici-subsidie ingediend.
De Vici-subsidies zijn de belangrijkste subsidies van de zogeheten Vernieuwingsimpuls. Ze
zijn bedoeld voor excellente
wetenschappers, die tot de top
van hun gebied behoren, om er
binnen vijf jaar een eigen onderzoeksgroep mee op te zetten.
NWO betaalt zeventig procent
van de Vernieuwingsimpulssubsidies, de universiteit dertig
procent.
TU/e-prof Anton Darhuber gaat
met zijn subsidie onderzoek
doen naar de mogelijkheden om
effectief vloeistof te transporteren op micro- en op nano-

schaal. Conventionele pompen
zijn bij deze afmetingen onbruikbaar. De resultaten kunnen
gebruikt worden voor verbeterde
exploitatie van oliebronnen en
voor de productie van organische
leds.
Het onderzoek van Luiten richt
zich op elektronenmicroscopen.
Die kunnen nu alleen nog
atomen in rust fotograferen.
Luiten wil supersnel afbeeldingen kunnen maken, waardoor
ook atomen in beweging vastgelegd kunnen worden (zie ook
de onderzoekspagina’s in deze
Cursor).
Albert Schenning gaat organische halfgeleiderbouwstenen
samenbrengen om kleine en

goedkope diodes op nanoschaal
te maken. Deze diodes moeten
computers nog meer dataopslagcapaciteit gaan geven.

Veni-subsidies
Bij de Veni-subsidies, bedoeld
voor recent gepromoveerde
onderzoekers, gaan er 2 van de
89 subsidies naar TU/e’ers. Dr.ir.
Johan Hoefnagels (Werktuigbouwkunde) en dr. Anita Mol
(Biomedische Technologie) krijgen elk een bedrag van 208.000
euro om drie jaar onderzoek te
doen en ideeën te ontwikkelen./

.

Zie pagina 5 voor nieuws over de
Casimir-subsidies van NWO.
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Herman van Hooff
“Misschien willen mensen geen oude spullen meer”
Gerard Verhoogt
Foto: Bart van Overbeeke
Jarenlang wisten mensen met
oude spullen, vooral meubels,
hem te vinden. “Hun ouders
gingen bijvoorbeeld naar het
bejaardenhuis of waren
overleden, en vaak vonden ze
de overblijvende spullen zelf te
ouderwets om nog te gebruiken.” Herman van Hooff kon er
echter wel iets mee: hij leent
meubilair uit aan buitenlandse
studenten of medewerkers die
hier tijdelijk komen wonen. De
laatste tijd loopt de belangstelling echter terug; Van
Hooff twijfelt zelfs of hij wel
moet doorgaan met de uitleen.
Van Hooff (1932) begon in 1989
met de meubel-uitleen toen hij
dit werk overnam van Ria
German, de vrouw van professor
Ton German en voorzitster van
de International Neightbour
Group. Deze groep gaf op allerlei manieren steun aan buitenlandse studenten, via introdagen

en feestjes tot excursies en het
uitlenen van meubels. Van
Hooff kende German van de
faculteit Scheikundige Technologie, waar hij werkte als analist.
“In 1957 begon ik aan de toenmalige Technische Hogeschool,
waarvoor destijds net de eerste
gebouwen werden gezet. Die begintijd was het net Sinterklaas;
elke week kwamen er kisten met
apparatuur die we moesten uitpakken en installeren. Toen
koningin Juliana kwam om de
TH officieel te openen, waren
wij er ook bij. Toenmalig rector
Kees Posthumus leidde de
koningin en prins Bernard rond
en deed enkele proefjes in een
collegezaal in het Paviljoen,
waar een portier de pers tegenhield; zo ging dat toen nog.
Zoals wij ook nog in het gelid
gingen staan toen de koning van
Noorwegen op bezoek kwam.”
In 1985, op zijn 55e, verliet hij de
TU/e. Via een riante afvloeiingsregeling ging hij naar TNO,
waar hij drie dagen per week

werkte als inkoper van van alles;
van koffie tot elektriciteitsbuizen. Daar bleef hij tot zijn
64e, toen de uitkeringsinstantie
moeilijk ging doen over dit werk.
“Toen ben ik gestopt. Ik werkte
er voor de gezelligheid, om
onder de mensen en in een
andere sfeer te zijn; het geld was
een extraatje.”
De meubel-uitleen bond hem
nog aan de universiteit, waar in
de kelders van Scheikundige
Technologie -nu Vertigo, het
onderkomen van Bouwkundede meubels opgeslagen stonden.
Later verhuisde de opslag naar
de kelders van Laplace. Van
Hooff: “De eerste jaren was het
druk; het was geen uitzondering
dat zich wekelijks zo’n drie of
vier studenten meldden. Ook
was het een komen en gaan van
meubelstukken. Via het College
van Bestuur hadden we geregeld
dat verhuisbedrijf Van den
Eijnden de meubels zou ophalen
en wegbrengen.”
Van Hooff heeft in die achttien
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jaar zo’n beetje alle nationaliteiten zien langskomen, maar
slechts enkele leners zijn hem
bijgebleven, zoals een Chinees
gezin. “Die vroegen of ze alles
konden meenemen; wat ze niet
kwijt konden, hebben ze in de
garage gezet. Toen ze op het
punt stonden om terug te gaan
naar China, ging ik alles weer
ophalen. Toen bleek dat de
garage nog steeds vol stond met
extra koelkasten en ander
meubilair. Ongebruikt, maar wel
behoorlijk vervuild. Het was te
vies om mee terug te nemen; dat
mochten ze zelf regelen. Dat zei
ik ook als ik bijvoorbeeld een
tafel ging terughalen waar een
dikke laag etensresten aan vastgekoekt zat. Maar dat zijn uitzonderingen; in het algemeen
zorgden de mensen goed voor de
geleende spullen.”
Van Hooff is nog steeds erg
actief en zwom tot voor kort elke
nog dag vijfhonderd meter totdat hij afgelopen oktober
geopereerd werd aan een keel-

abces. Na zes weken in het
ziekenhuis is alles nu medisch
weer in orde, maar de oude is hij
nog niet. “Ik heb er wel een klap
van gehad. Zwemmen gaat nog
niet, ik fiets nu zoveel mogelijk.
Maar mijn conditie is flink
achteruitgegaan. Mede daarom
overweeg ik ook met de meubeluitleen te stoppen. Er zijn ook
minder aanbieders en afnemers,
en er zijn tegenwoordig bovendien veel goede winkels in
tweedehands spullen, zoals
Emmaus en de kringloopwinkels. Er is dus ook meer
keuze. De spaceboxen op de
campus worden gemeubileerd
opgeleverd; de veelal buitenlandse bewoners daarvan
hebben mij niet nodig. Hoewel
er laatst nog een Argentijn en
een Braziliaan kasten kwamen
zoeken. Maar misschien willen
mensen geen oude spullen
meer. Of weten gewoon te
weinig mensen dat ik dit doe en
komen er na dit interview weer
nieuwe aanbiedingen.”/

.

De week van/Jan
Jan van Moll is verificatie- en validatieexpert bij Sioux Embedded Systems.
Woensdag 12 december promoveerde hij,
samen met Jef Jacobs, aan de TU/e op het
proefschrift ‘Effects of Virtual Product
Development on Product Quality and
their Influencing Factors’.
Maandag. Sinds het persbericht over onze
dubbelpromotie aan de TU/e worden mijn
collega en ik platgebeld en -gemaild door
de pers. Boven verwachting is de maatschappelijke relevantie van ons onderzoek
zo hoog dat het de pers haalt: fouten in
technische producten. Leuk, maar er
moeten nog wel wat dingen geregeld
worden voor de promotieplechtigheid op
woensdag. Aan echt werken kom ik niet
toe vandaag.
Dinsdag. ‘s Ochtends onder andere gestart
met het borgen van de risicomanagementtechniek in het kwaliteitssysteem bij NXP.
Het aantal e-mails met succeswensen

neemt per uur toe. ‘s Middags naar het
verhuurbedrijf om de rokkostuums op te
halen. Er moet toch nog wel het één en
ander onthouden worden wat betreft het
aantrekken van zo’n kostuum; geen dagelijkse kost voor mij. ‘s Avonds onze
overbuurvrouw de laatste zaken uitgelegd
over de opvang van onze kinderen.
Woensdag. Eindelijk: D-day na vijf jaar
onderzoek, waaraan zowat alle vrije tijd is
opgegaan. Ik denk dat mijn vrouw vandaag
dus voor de tweede keer met mij trouwt.
Om drie uur sta ik voor de commissie en
krijg ik vijf minuten voor mijn uiteenzetting van het onderzoek, dan mijn
collega vijf minuten en dan de vijfenveertig minuten oppositie met enkele
lastige (en lange) vragen. Om vijf uur zit
de plechtigheid erop en spreekt prof.
Brombacher, mijn hoofdpromotor, me toe
als ‘jonge doctor’. De receptie is druk en
gezellig, ter afsluiting gaan we met beide
families en de commissieleden uit eten.

Donderdag. Vandaag
vrij. Mijn mailbox
thuis is
behoorlijk
rood. Ook de
kinderen zie
ik weer; ik heb
ze toch wel
gemist gisteren.
Vrijdag. Ook
vandaag vrij genomen.
Zondag is er namelijk nog een klein
feestje: het doopfeest van ons dochtertje
Anne en ook dat moet voorbereid worden.
‘s Middags de werkmails beantwoord,
zodat die zaken ook weer lopen. Volgende
week start de nieuwe werkweek en ook
met een feestelijke promotieweek achter
de rug, gaan de andere zaken daarna weer
gewoon door.
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Knappe voorspellingen - of toch niet?
Ook postdoc-impuls lijdt
Wie wordt volgend jaar de
Weger. Een ‘mengelmoes’ zegt kundige trucs om met MD5 wilnieuwe
president
van
de
woordenboek. Een hash is lekeurig veel bestanden tot
onder krappe arbeidsmarkt Verenigde Staten? Een groep het
een fikse samenvatting van het dezelfde hash om te rekenen.
De werving van de vijfentwintig
postdocs om de profileringsgebieden van de TU/e een extra
impuls te geven, verloopt
moeizaam. Boosdoener is de
krappe arbeidsmarkt voor
technisch wetenschappelijk
personeel, zegt drs. Anja
Klomps, hoofd van de Dienst
Personeel en Organisatie
(DPO). Het College van Bestuur
heeft recent besloten om de
wervingstermijn een jaar te
verlengen.
De wervingsactie voor de postdocs, die een aanstelling van twee
jaar krijgen, startte in januari dit
jaar; een klein jaar verder zijn pas
dertien posities ingevuld. Voor
een aantal van de twaalf nog
openstaande posten zit een aanstelling wel in de pen, laat
Klomps weten.
Volgens het diensthoofd kost het
op dit moment op alle fronten
moeite om technisch wetenschappelijk personeel aan te
trekken en is de moeizame
werving van de postdocs niet uitzonderlijk. Op de vacaturesite
van de TU/e staan op dit moment
ruim vijftig technische vacatures
open, waarvan het grootste deel
voor onderzoekers. Dat gebrek
aan personeel leidt er volgens
Klomps toe dat tweede- en derdegeldstroomprojecten soms later
beginnen dan gepland.

Career Fair
Om mensen te trekken, staat
de TU/e in februari onder
meer op een beurs op het
MIT, bij Boston. Deze
twaalfde
European

Career Fair richt zich op
Amerikaanse studenten die na
hun studie naar Europa willen.
Op de beurs staan zowel
Europese bedrijven als universiteiten en kennisinstellingen, die
hoogopgeleid personeel zoeken.
Behalve de TU/e zijn bijvoorbeeld ook Delft en Twente
aanwezig.
Op zaterdag 2 februari is de daadwerkelijke beurs. Ing. Gaby
Versmissen van het Communicatie Expertise Centrum (gedetacheerd bij DPO) bereidt het
beursbezoek voor. Volgens haar
trok het evenement vorig jaar
zo’n drieduizend bezoekers. “Er
komen bachelors, masters en
PhD’s van alle grote universiteiten aan de Amerikaanse
oostkust.” Vanuit de TU/e komen
twee mensen van DPO en twee
wetenschappers op de beurs te
staan.
Na de beurs zijn er twee dagen
waarop deze TU/e-afvaardiging
gesprekken voert met interessante kandidaten. Een tweede
doel van het beursbezoek is een
database aan te leggen van
potentieel geschikte kandidaten.
Versmissen: “We willen weten of
een persoon bij de TU/e past en
vice versa.”
Ze is overigens nog op zoek naar
de wetenschappers voor de delegatie. Die moeten hun eigen vakgebied representeren, maar ook
een breed overzicht hebben van
de TU/e. En bereid zijn
ongeveer een werkweek
eraan op te offeren - met de
kans
één
of
meer
vacatures in hun groep te
kunnen vervullen./

.

Wetenschapsquiz
met TU/e-tintje

In oktober van dit jaar stond ze al in alle kranten en vertelde ze in
verschillende tv-programma’s over de onzichtbare beestjes die onze
bedden en huiskamers bevolken. Op kerstavond, 24 december, sluit
TU/e-hoogleraar prof.dr. Annelies van Bronswijk dit voor haar media genieke jaar af met een optreden in de Nationale Wetenschapsquiz
2007 van de VPRO. Met een team van wetenschappers neemt ze het op
tegen de ‘knapste familie van Nederland’, die in de afgelopen weken
uit diverse voorrondes is komen bovendrijven. De presentatie is, net
als voorgaande jaren, in handen van Leon Verdonschot en
‘aman uensis’ Denvis.
De Nationale Wetenschapsquiz 2007, maandag 24 december,
22.30 uur, Nederland 3.
Foto: Ralf van Kouwen

onderzoekers met daarin TU/ewiskundige dr. Benne de Weger
heeft het voorspeld.
Tenminste, dat staat in een
recent artikel van het Britse
weekblad The Economist,
wanneer je niet goed leest.
De Weger, uit de groep
Coderingstheorie en Cryptologie,
deed het werk samen met zijn
afstudeerder ir. Marc Stevens
(inmiddels
Centrum
voor
Wiskunde en Informatica) en
collega prof. Arjen Lenstra van de
École Polytechnique Fédérale de
Lausanne en Bell Labs. Zij
maakten hun voorspelling niet
bekend, omdat die anders de verkiezing zou kunnen beïnvloeden. In plaats daarvan codeerden
ze een pdf-bestand met de voorspelling. Wat overbleef, is een
binair getal van 128 bits, dat op
geen enkele manier meer terug te
rekenen is naar het oorspronkelijke bestand. Dit getal
maakten ze wél bekend, zodat ze
na afloop van de verkiezingen
konden aantonen dat ze het goed
hadden.
“Zo’n gecodeerd bestand heet in
het Engels een hash”, vertelt De

computerbestand. Daarbij gooi
je, anders dan bij comprimeren,
flink wat informatie weg. De
hash is wel een soort vingerafdruk, een unieke code waaraan
het oorspronkelijke bestand te
herkennen is. Volgens De Weger
wordt het principe onder andere
gebruikt als controle bij het
downloaden van bestanden van
internet. “Maar soms ook bij het
digitaal zetten van een handtekening.”

Niet foutloos
Voor het maken van hashes zijn
verschillende protocollen mogelijk. Eén van de bekendste heet
‘MD5’. Lang dacht men dat dit
foutloos werkte, maar in 2004
liet een Chinese wiskundige op
een conferentie zien dat twee verschillende bestanden dezelfde
vingerafdruk konden opleveren.
De hash kon dus de fout ingaan:
MD5 maakte geen unieke vingerafdrukken en verloor daarmee
zijn nut. De Weger: “Toen stond
de wereld van de cryptologie wel
even te schudden op zijn grondvesten.” Hierop zette afstudeerder Stevens zijn tanden in het
onderwerp. Hij ontdekte de wis-

Door aan een aantal pdfbestanden hier en daar een specifieke reeks enen en nullen toe te
voegen, bleven de bestanden
gewoon leesbaar, maar leverden
ze allemaal dezelfde hash op. En
dat was ideaal om de boel te
bedonderen.
De afstudeerder maakte twaalf
pdf-bestanden,
met
daarin
enkele presidentskandidaten en
wat andere namen. Met behulp
van zware berekeningen op een
Sony Playstation 3-spelcomputer
toonde hij aan dat die allemaal
dezelfde ‘vingerafdruk’ opleverden. Na afloop van de verkiezingen zou de groep onderzoekers in principe triomfantelijk hun ‘voorspelling’
tevoorschijn kunnen halen. Ware
het niet dat dit bedrog mogelijk
wordt doordat een veelgebruikt
protocol ‘lek’ is. Dát aantonen,
daar is het de groep onderzoekers
eigenlijk om te doen. “We voelen
ons wel een beetje de waakhond
van de beveiligingswereld, ja”,
aldus De Weger./

.

Wie dieper in de materie wil duiken, kan
terecht op http://www.win.tue.nl/
hashclash/Nostradamus/.

Cohen maakt universiteitsblad

Laptops gestolen

Eenmalig mag hij zelf bepalen wat er in de krant
komt: burgemeester Job Cohen is gasthoofdredacteur van Folia, het weekblad van de Universiteit van
Amsterdam. “Een onafhankelijk blad vind ik nog
steeds essentieel voor een universiteit”, schreef
Cohen, oud-rector van de Universiteit Maastricht,
twee jaar geleden in het jubileumnummer van UMkrant Observant.
In de nieuwe Folia wil Cohen illustreren hoe de stad
en de universiteit met elkaar verweven zijn. Er staat
bijvoorbeeld een bijdrage in van Robbert Dijkgraaf,
die Amsterdamse basisschoolleerlingen enthousiast
maakt voor natuurwetenschap. (HOP)

Een dief heeft dinsdagochtend 11 december twee
laptops gestolen uit de ruimte van Industrial Design
op de begane grond van het Hoofdgebouw. Uit videobeelden blijkt volgens de Bedrijfshulpverlening
(BHV) dat de man, getooid met een petje, al zo’n
twintig minuten stond te bellen voor de ingang van
de ruimte, die je alleen binnen kunt met een pasje.
De man is met iemand mee naar binnen geglipt en
stond even later weer buiten, met de twee laptops.
De man is niet bekend bij de BHV en staat slecht
herkenbaar op de videobeelden.

Ach en Wee
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Ad Valvas - Vrije Universiteit

Hulp bij angstdromen

UK - Rijksuniversiteit Groningen

CvB-voorzitter en zijn salaris
In UK kijkt collegevoorzitter Simon Kuipers terug op het
jaar, met name op de commotie die ontstond rond zijn sala risverhoging van dertig procent. Kuipers is nog steeds erg
ongelukkig met de situatie en zegt dat het uiteindelijk de
Raad van Toezicht geweest is die de verhoging erdoor
drukte. Hij noemt 2007 al met al een armoedig jaar. “Je zit
er niet vanwege het geld, maar omdat je besturen leuk
vindt of omdat je van je universiteit houdt en omdat je jezelf
thuis voelt binnen die gemeenschap.” Kuipers klaagt dat
hij tegen zijn zin nu gezien wordt als een zakkenvuller.
Overigens kocht hij in maart wel een nieuw huis in
Warffum, maar dat had volgens hem niets te maken met de
salarisverhoging. “We wilden vooral een grotere tuin.”

UT Nieuws - Universiteit Twente

Studentenfractie boycot U-raad
De Twentse studentenfractie UReka schuift niet meer aan in
de bankjes bij de maandelijkse vergadering van de U-raad
met het CvB. De reden? UReka pleit al twee jaar voor een
onafhankelijke voorzitter van de U-raad, maar vindt
daarvoor geen gehoor. Tot nu toe is de voorzitter een
afgevaardigde van één van de partijen in de raad. Bij het
naderende afscheid van de huidige voorzitter ging men
weer voorbij aan het pleidooi van de studenten en die
trokken daarop hun conclusie. De vertrekkend voorzitter
Dick Meijer noemt de actie een publiciteitsstunt en zegt dat
een interne kandidaat democratisch gelegaliseerd is. Het
ontbreken van UReka in de vergadering zet wel de besluit vorming stil. Volgens Meijer is nu alleen overleg mogelijk
en kan het CvB na een maand zijn besluiten alsnog uit voeren. Dat lijkt hem vanzelfsprekend geen goede zaak.
CvB-voorzitter Anne Flierman sluit zich daarbij aan.

(Advertenties)

Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam ontwikkelt psycho loog Jaap Lancee een methode om van angstdromen af te
komen. Dat is nodig omdat volgens hem zo’n half miljoen
Nederlanders minimaal één keer per week tot dagelijks last
hebben van nachtmerries. En dat leidt weer tot slaap- en
angststoornissen, waardoor mensen slechter functioneren.
Achtervolgingen en het kwijtraken van een bekende zijn de
meest voorkomende onderwerpen in een angstdroom, of
het herbeleven van een traumatische ervaring. Wat kan
helpen? Ontspanningsoefeningen, of de zelfhulpmethode
van Lancee, waarbij je het enge verhaal zelf probeert te
veranderen in een leuk verhaaltje. Je kunt ervoor op cursus
bij deze psycholoog, die hoopt erop te promoveren.

Univers - Universiteit van Tilburg

Dag koffiezetapparaat
Op de kamers van de medewerkers van de UvT en in de
ruimtes van de studieverenigingen zijn in 2008 geen
koffiezetapparaten of waterkokers meer toegestaan. De
strengere huisregels zijn genomen met het oog op de vei ligheid. Volgens de directeur van het universitair facilitair
bedrijf verbruiken de apparaten veel stroom en is al
verschillende malen een stop gesprongen. Koelkasten
worden nog wel even gedoogd, maar verder moet iedereen
zijn heil zoeken in automatenkoffie of -thee.

Delta - TU Delft

Botenbouw met zonne-energie
Nils Beers en David Czap, studenten Maritieme Techniek
aan de TU Delft, stonden twee weken terug op de Miljonairs
Fair met hun speedboot op zonne-energie. Aan de boot
hangt een prijskaartje van zeven ton. Het idee ontstond in
2006 tijdens de voorbereidingen van de Nuon Frisian Solar
Challenge. De Delftse boot won toen glansrijk en hoog leraar Wubbo Ockels hielp daarop bij het binnenhalen van
subsidiegeld. In dertien maanden ontwikkelden de twee
een prototype, waarbij veertien vierkante meter zonne panelen zorgt voor een snelheid van 55 kilometer per uur.

Kennis delen, samenwerken, research, innovatie, het past allemaal bij de enige campusuniversiteit van Nederland:
de Universiteit Twente (UT). Een universiteit met een internationaal karakter. Zo werken er bij ons veel
buitenlandse promovendi en worden de Masteropleidingen in het Engels gegeven. Verdeeld over 5 faculteiten
verzorgen we 20 onderwijsprogramma's, variërend van technische natuurkunde en bestuurskunde tot toegepaste communicatiewetenschap en biomedische technologie. In een prachtige (groene) omgeving leven, werken
en recreëren er op de UT meer dan 7000 studenten en 2700 medewerkers. Een plek ook waar talentvolle mensen
alle ruimte krijgen voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Maar als ondernemende universiteit doen
we meer. Zo werken we in het Innovation Lab samen met het bedrijfsleven, steunen we onze studenten in het
opzetten van eigen bedrijven en participeren we in tal van projecten op het gebied van kennisontwikkeling.
Kortom, een dynamisch werk- en studieklimaat.

de ondernemende

universiteit zoekt
Universitair docent

voor de faculteit Construerende Technische Wetenschappen, 1,0 fte
Binnen de vakgroep Technische Mechanica (sectie Dynamica en Akoestiek) levert u een substantiële bijdrage aan het
onderzoek en aan het valoriseren van de resultaten ervan. Een belangrijk aspect is de begeleiding van studenten
Industrieel Ontwerpen in de afstudeerfase en promovendi. Daarnaast ondersteunt u het mechanica onderwijsprogramma,
met name voor de opleidingen Werktuigbouwkunde en Industrieel Ontwerpen. U bent een gepromoveerd werktuigbouwkundige (of aanverwant gebied) en hebt gedegen kennis van de vaste stof mechanica, met name op het gebied
Op een aantal terreinen zijn vrouwen nog
ondervertegenwoordigd, daarom worden zij
nadrukkelijk verzocht te solliciteren.
De Universiteit Twente is aangesloten bij het Career Center Twente (CCT).
CCT vergemakkelijkt uw carrièrestappen in Twente en biedt hulp bij o.a.
arbeidsbemiddeling voor u en uw partner, het zoeken van woonruimte en
kinderopvang. Meer weten? Kijk op www.cctwente.nl

van de dynamica en/of akoestiek. Ervaring met het ontwikkelen en toepassen van Eindige Elementen programma’s
is noodzakelijk; ervaring met het leiden van (inter-) nationale onderzoeksprojecten en het schrijven van onderzoeksvoorstellen is een pre. Verder heeft u affiniteit met het geven van onderwijs en beschikt u over goede contactuele
eigenschappen en een positief kritische instelling.
Uw salaris: max. € 4.761,- bruto per maand op fulltime basis. Wij bieden u in eerste instantie een dienstverband voor
de periode van een jaar. Meer informatie: prof.dr.ir. A. de Boer, telefoon (053) 489 36 21/489 24 60 (a.deboer@utwente.nl).
Uw sollicitatie -met cv, een korte lijst van publicaties, motivatie en nr. 3030/07/184- stuurt u naar de Universiteit Twente,
CTW, t.a.v. Personeelszaken, postbus 217, 7500 AE Enschede (personeelszaken@ctw.utwente.nl).

Kijk voor de vacatureomschrijving of meer vacatures op www.utwente.nl/vacatures
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NWO houdt geld over na
verdelen Casimir-subsidies
Van de dertig beschikbare
Casimir-subsidies van NWO is,
net als vorig jaar, maar de helft
uitgereikt. Daardoor is er nu
drie miljoen euro over. Wat er
met dit bedrag gaat gebeuren,
is nog onduidelijk.

Marianne Besselink in gesprek met studenten van de twee studentenfracties uit de universiteitsraad. Foto: Bart van Overbeeke

Kamerlid komt ruiken aan TU/e-praktijk
Marianne Besselink, PvdAwoordvoerder hoger onderwijs
in de Tweede Kamer, was
vrijdag 14 december op de
TU/e-campus voor een werkbezoek. Een vol programma van
een dag lang, om een beeld te
krijgen van de praktijk aan de
TU/e.
Op haar eigen verzoek zat er veel
‘praktijk’ in haar bezoek.
“Normaal spreek ik bij werkbezoeken vooral bestuurders. Ik
wilde wel een keer de andere kant
zien. Ik heb veel wetenschappers
en studenten gesproken; dat was
erg leuk”, zegt het Kamerlid
terugkijkend op de dag.
Ze kreeg bij Biomedische
Technologie een uitleg over het

kweken van hartkleppen en bij
Scheikundige Technologie werd
de kunststof zonnecel belicht. Ze
werd op de hoogte gebracht van
het uitzonderlijke onderwijsmodel van Industrial Design en
had een lunchgesprek met vier
studenten uit de universiteitsraad. Onder hen Sander van
Wijk van de PF, die het een
‘prettig verlopen, gezellig informeel’ gesprek vond. Eén van de
onderwerpen die Van Wijk en
zijn drie collega’s aansneden: de
studiedruk. “Wil je aan de TU/e
binnen vijf jaar afstuderen, dan
moet je heel hard doorwerken.
Als het überhaupt al mogelijk is.”
Dat gaat ze onthouden, laat
Besselink desgevraagd weten.
Iets anders wat haar opviel: de

vele werkplekken voor studenten
aan de universiteit: “Je hebt als
student veel mogelijkheden om
als een soort werknemer op de
universiteit te zijn. De kantoortuin van Industrial Design
bijvoorbeeld, dat vind ik heel
innovatief”, aldus het Kamerlid.
En ze was zeer content te zien dat
‘Eindhoven’ veel aan kennisvalorisatie doet.
Het bezoek van het PvdAKamerlid kwam tot stand via
TU/e-woordvoerder Peter van
Dam. Dat Kamerleden de universiteit bezoeken, is niet zo uitzonderlijk, laat hij weten. Wat wel bijzonder is, is dat ze er een hele dag
voor uittrok./

.

Eindhoven wil Europees lichtinstituut op TU/e
Een breed Europees kennisinstituut op het gebied van
licht, op de TU/e-campus. Toine
Schoutens, directeur van de
Stichting Onderzoek Licht en
Gezondheid (SOLG), onderzoekt momenteel de haalbaarheid van de oprichting van
een dergelijk instituut.
Opdrachtgever voor de studie is
de gemeente Eindhoven, het geld
hiervoor komt uit de middelen
van het regionale samenwerkingsverband Brainport, dat projecten voor en door ondernemers
wil stimuleren en bruggen wil
slaan tussen kennisinstellingen

en het bedrijfsleven.
Het beoogde lichtinstituut zou
kennis moeten gaan vergaren
over licht in relatie tot onder
meer architectuur, bouwfysica,
nieuwe verlichtingstechnieken,
design en gezondheid. Ook is het
de bedoeling om in een later
stadium een masteropleiding tot
‘lichtingenieur’ te starten. De
faculteiten Industrial Design,
Bouwkunde en Elektrotechniek
zijn bij de plannen betrokken.
Schoutens verwacht zijn studie
eind mei 2008 klaar te hebben en
hoopt in september al een oprichtingssymposium te kunnen
houden, van het instituut dat de

werknaam ‘European Lighting
Research Centre’ draagt. Volgens
Schoutens hebben onder andere
Philips, de TU/e en de gemeente
Eindhoven al aangegeven een
bijdrage te willen leveren aan de
financiering van het instituut.
Ook met de EU is contact voor
een bijdrage.
De kiem van het idee lag bij
voormalig burgemeester Alexander Sakkers, vertelt Schoutens.
Deze constateerde dat in
Eindhoven heel veel kennis op
het gebied van licht is, maar dat er
geen coördinerend instituut
bestaat dat die wetenschap
bundelt./

.

Schoutens adviseur bij zwembond
Op het congres Sport & Technologie, dat vorig jaar november
werd gehouden in het Evoluon,
werd het idee van Toine
Schoutens om met lichttherapie
jetlag bij sporters te voorkomen,
al bejubeld en eervol onderscheiden. Vorige week voegde de
nationale zwembond Schoutens
als adviseur toe aan de technische staf, waarbij hij gaat
onderzoeken of zijn methode de
prestaties van de zwemmers
tijdens de Olympische Spelen in
Peking kan verbeteren.
Schoutens gaat in de derde week
van januari met de nationale

zwemploeg mee naar Isla
Magarita, een eiland in de
Caraïben, waar hij tijdens een
trainingskamp zijn methode
gaat toepassen op de zwemmers
die een nominatie op zak hebben
voor de Spelen en die zich op het
eiland voorbereiden op de Europese kampioenschappen in
maart. Hij gaat onder meer aan
de slag met een lichtwekker,
volgens hem vergelijkbaar met
het
Philips
wake-up-light,
waarbij ’s morgens bij het
ontwaken de lichtsterkte langzaam
wordt
opgevoerd.
Schoutens: “Hierdoor produ-

ceren de bijnieren meer cortisol,
waardoor energieverlies sneller
gecompenseerd
wordt.
In
Peking zullen de zwemfinales
plaatsvinden in de ochtend; het
is dus zaak om dan zo optimaal
mogelijk aan de start te verschijnen. De methode heb ik al
ontwikkeld, nu ga ik deze dus
uittesten in de aanloop naar de
EK in maart.”
Schoutens weet nog niet of hij er
ook in Peking bij zal zijn, maar
hij acht het zeker niet uitgesloten. “Ook de roeiers en zeilers
hebben al interesse getoond in
mijn methode.”/

.

Het Casimir-programma is
bedoeld om de uitwisseling van
onderzoekers tussen universiteiten en bedrijven te bevorderen. Zij dienen hun voorstel
samen in. Eén subsidie bedraagt
maximaal honderdduizend euro.
Er zijn dit jaar 31 aanvragen ingediend -vier minder dan vorig
jaar-, waarvan er opnieuw vijftien
zijn gehonoreerd. Het geld van
de ministeries van OCW en
Economische
Zaken
wordt
verdeeld door onderzoeksfinancier NWO.
In 2005 waren er veel meer aanvragen. Toen was de kans om de
subsidie in de wacht te slepen zo

klein, dat veel onderzoekers
erdoor ontmoedigd waren, zo gaf
NWO vorig jaar als mogelijke
verklaring. Een woordvoerder
laat nu weten dat alleen de ‘zeer
goede’
onderzoeksvoorstellen
gehonoreerd worden. NWO
hoopt dat de resterende drie
miljoen euro een vierde subsidieronde mogelijk maakt. Het
Casimir-programma liep eigenlijk tot en met 2007.
Van de vijftien toegekende subsidies scoort de TU/e er dit keer
één. Ing. Ruud Snoeren van
Philips Medical Systems gaat
samen met de universiteit
werken aan een verbetering van
de beeldkwaliteit en het welzijn
van de patiënt in röntgensystemen. Het hoofddoel van dit
project is het verminderen van
restbeelden bij digitale röntgenbeeldvorming. Dat kan door het
uv-belichten van de röntgengevoelige laag in de detector./

.

Een stijve kerst
en een stabiel 2008
Een kleine veertig inzendingen kwamen de afgelopen twee weken bij de
Cursor-redactie binnen voor de Cursor-kerstwensenboom. Voor de drie
leukste wensen is er een dinerbon van vijftig euro. De inzending van
studievereniging KOers kreeg de meeste bijval van de jury; de Cursor redactieleden. ‘Lieve KOersers, wij wensen jullie een stijve kerst en een
stabiel 2008. Veel sterkte het aankomend jaar! Liefs de KOers engeltjes’. Dat is de boodschap van de studievereniging van het vak gebied constructief ontwerpen, waarin de drie-eenheid Stijfheid,
Stabiliteit en Sterkte heilig is.
De andere twee dinerbonnen zijn voor medewerker Koos Huibers (‘De
meest gehoorde wens met Kerstmis is: Vrede op aarde. Daar doe ik niet
aan mee. Mijn wens is dat het iedere dag Kerstmis is’) en ID-student
Bob Spikman (‘Ik wil graag een miss TU/e verkiezing zien, zodat ik weet
met wie ik kan dineren’). De winnaars hebben hierover inmiddels een
mailtje gekregen en kunnen hun gewonnen bonnen vanaf maandag
7 januari op werkdagen ophalen bij de Cursor-redactie in de W-hal.
Verder voor de nieuwsgierigen nog de vertaling van de wens van
Japanse cultuurvereniging Kinjin. Die stuurde de volgende kerst boodschap in: ‘Anatatachi ga tano hibi ga shiawase de, soshite ho
waito kurisumasu de arimasu youni’. Wat volgens de club zoveel
betekent als: ‘May your days be happy, and may all your Christmas
be white’.

Kerst-sudoku

5
9
58
6
72
5 83

6
152
7 8
58 3
4 1
679
8 7
315
2 6

2
5
13
3
96
741

De donkere dagen rond kerst breng je vaak binnen door. Voor wie zijn
hersens daarbij even aan het werk wil zetten, is hier de allereerste Cursor
kerst-sudoku. Niet te moeilijk, niet te makkelijk, zo verzekert maker Hans
Zantema ons. En je kunt er nog wat mee winnen ook. Onder de juiste
inzendingen wordt namelijk een goede fles wijn verloot.
Inzenden kan tot 14 januari (redactie Cursor, W-hal 1.25).
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Bio-coatings met superieure
Bio-coatings/Xavier Theunissen
Foto/Bart van Overbeeke
De toekomstige verflaagjes op auto’s, wasmachines of
computers zouden niet meer uit aardolie komen, maar uit
biologisch materiaal. Bijvoorbeeld maïs. Onderzoek van Bart
Noordover heeft bewezen dat bio-coatings minstens even
goede eigenschappen kunnen bezitten als de bestaande
coatings. Hij verdedigt zijn proefschrift op donderdag
10 januari.
‘Plastics worden gemaakt uit aardolie en
zijn dus slecht voor het milieu’; een vooroordeel waar de chemische industrie
maar al te graag vanaf komt. In verschillende supermarkten kun je de boodschappen al verpakken in bio-afbreekbare
plastic tassen. Dit klinkt al een stuk beter,
maar het kan nog een stap verder. Biogebaseerde plastic tassen zijn sinds kort
ook al mogelijk. Daarbij is de grondstof
niet aardolie, maar een biologisch materiaal.
Bio-plastics zijn ‘hot’ in de industriële en
academische wereld. Niet alleen vanwege
het milieu en hun interessante eigenschappen, maar ook door het kostenaspect. De toenemende prijs van aardolie
zet de industrie flink onder druk om snel
te zoeken naar alternatieve grondstoffen
voor hun kunststoffen. Zo was een
congres in Gent over dit onderwerp
afgelopen jaar uitermate druk bezocht.
En het is daarom ook verklaarbaar dat het
Dutch Polymer Institute steeds meer
aandacht besteedt aan dit thema, onder
andere binnen het recentelijk opgestarte
onderzoeksprogramma ‘Bio-inspired
Polymers’. Het onderzoek van Bart
Noordover, dat zich richtte op het maken
van coatings op basis van maïs, is een
voorbeeld van deze inspanningen.
Hebben zijn onderzoeksresultaten er
eigenhandig voor gezorgd dat er meer
projecten op dit gebied worden opgestart?
Noordover moet er een beetje om lachen.
“Ja, dat zou mooi zijn. Maar hoewel mijn
onderzoek eraan voorafgaat, is de onderzoeksagenda naar deze materialen de
laatste jaren gewoon explosief gegroeid.
Het bijzondere is in elk geval dat ik al heb
kunnen aantonen dat biomassa als
grondstof in principe voor minstens even
goede coatings kan zorgen als aardolie.
Dus daar kan de onderzoekswereld mee
verder.”

De ontwikkeling van bio-polymeren kent
overigens een lange geschiedenis. Zo
werd er voor de introductie van aardolie al
gewerkt met plastics op basis van biologische materialen. “Maar toen de chemische industrie eenmaal met aardolie
ging werken, is die ontwikkeling naar de
achtergrond gedrongen. Nu zie je het
weer opkomen - en dat moet ook wel,
want de aardolievoorraden zijn niet
oneindig beschikbaar.”

Monomeren
Het maken van coatings uit maïs vergt
een aantal processtappen. Allereerst moet
de maïs verwerkt worden tot monomeren,
de stof die als basis dient voor de polymere coatings. Dit hoefde Noordover niet
zelf te doen; hij kreeg het materiaal onder
andere van het bio-tech bedrijf Agrotechnology and Food Innovations, onderdeel van Wageningen Universiteit and
Researchcentrum. “En toch heb ik hier
flink wat tijd aan besteed om de juiste
leverancier te vinden. De monomeren
moeten namelijk van zeer hoge kwaliteit
zijn, het liefst meer dan 99,9 procent
zuiver. Want als er al kleine fracties
onzuiverheden, meestal suikers, overblijven in het materiaal, gaat het al mis.
Een belangrijke processtap van monomeren naar polymeren is namelijk
verwarmen. Suikers gaan bij hoge temperaturen karameliseren en als resultaat
krijg je polymeren met de kleur van een
bruin bierflesje. Dat wil je natuurlijk
niet.”
Na drie maanden kon Noordover aan de
slag met het juiste materiaal. De grootste
uitdaging van zijn onderzoek lag vervolgens in het optimaliseren van de procescondities. De biologische monomeren
zijn thermisch instabieler dan veel conventionele grondstoffen, hetgeen zich

wreekt bij het opwarmingsproces.
Noordover wist uiteindelijk met een paar
aanpassingen van het standaardprocedé
de maximale temperatuur te beperken tot
zo’n 200 à 220 graden Celsius.
Noordover werkte met poedercoatings.
Deze hebben als voornaamste voordeel
dat er geen oplosmiddelen nodig zijn en

er dus minder milieubelasting is. Het
grote nadeel is dat er na het aanbrengen
van de coating op oppervlak het hele
zaakje nog in de oven verwarmd moet
worden voor een laatste processtap.
Van de monomeren maakte hij in eerste
instantie relatief korte polymeren met reactieve uiteindes: de ‘poederpolymeren’.

De vierde dimensie in elektronenmicroscopie
Natuurkundigen aan de TU/e gaan FEI
Company, fabrikant van elektronenmicroscopen, helpen bij het ontwikkelen van nog betere apparaten. In een
vijfjarig project, gefinancierd door FEI
en FOM (Stichting voor Fundamenteel
Onderzoek der Materie) proberen ze de
bewegingen van atomen in beeld te
brengen. Doel: een beter begrip van
chemische reacties, supergeleiders,
nanotechnologie en het gedrag van
eiwitten.
Aan de TU/e richten onderzoekers van de
groep Coherentie en Quantum Technologie (CQT) zich op de bekendste producten van FEI: elektronenmicroscopen. Die
kunnen alweer jaren zelfs afzonderlijke
atomen in beeld brengen. Maar nog wel
altijd met stilstaande beelden. In dit
project is één belangrijk doel het ontwikkelen van technieken om de bewegingen
van atomen en ionen te kunnen filmen.
“Dat toevoegen van een vierde dimensie,
de tijd, aan microscoopbeelden is een
heel hot topic in ons vakgebied”, zegt
dr.ir. Jom Luiten, uhd bij de genoemde

processen te filmen, gaat er
een volledig nieuwe wereld
open.”
Maar ‘filmen’ met een elektronenmicroscoop is lang
niet zo eenvoudig als het
misschien klinkt. Je kunt
niet zomaar een groot
aantal stilstaande opnamen
achter elkaar zetten. Voor
elke volledige opname heb
je namelijk een paar
honderd miljoen elektronen nodig. En dat is
lastig, want elektronen
stoten elkaar af, omdat ze
Elektronenmicroscoopopname van een mier met een computerchip in
allemaal negatief geladen
zijn bek. Bron: FEI Company.
zijn. De oplossing die
Luiten en zijn collega’s
groep binnen de faculteit Technische
hiervoor hebben, is steeds maar één enkel
Natuurkunde. “Veel processen zijn
elektron af te vuren op de sample onder
namelijk nog niet goed begrepen. Denk
de microscoop. Maar dan wel zo’n drie
aan het gedrag van grote, complexe eiwitmiljard keer per seconde.
moleculen. Die vouwen zich op een
Hiertoe wordt één laserpuls gesplitst.
gegeven moment op tot een dichte
Enerzijds zet de laser een proces in de
kluwen. Maar hoe doen ze dat en waarom
sample in beweging, bijvoorbeeld een
eigenlijk precies zo? Als het lukt om die
chemische reactie of een smeltproces.

Maar op basis van dezelfde laserpuls
wordt uit een materiaal een hoopje elektronen vrijgemaakt, dat de sample bereikt
op het moment dat daar iets gebeurt. Uit
de verstrooide elektronen vormt zich een
beeld van de sample. Door nu de eerste
laserpuls steeds een beetje meer te vertragen, maak je er steeds een beetje later na
het begin van het proces een beeld van.
Resultaat: je ‘filmt’ wat er gebeurt.
Om dit principe tot een succes te maken,
is het heel belangrijk de laserpulsen heel
precies te sturen en te ‘timen’. Samen
met het maken van een goed, coherent
pakketje elektronen is dat dan ook de
specialiteit van Luitens groep. Hij vertelt:
“Doordat elektronen een lading hebben,
kun je ze sturen, versnellen en vertragen.
Zo hebben we onder andere zogeheten
microgolf-trilholtes gemaakt. Wanneer de
elektronenpakketjes door zo’n kleine
magnetron vliegen, worden ze heel
subtiel gemanipuleerd: samengeperst of
in stukjes gehakt. De trilholte kan
misschien zelfs als lens dienen voor
elektronenbundels.”
Binnen het FOM-project gaan de onder-
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eigenschappen
Nadat deze materialen op het oppervlak
zijn aangebracht, vloeien zij uit in de
oven, terwijl tegelijkertijd een reactie
optreedt die leidt tot een supersterk
polymeernetwerk.

Opgetogen
De Eindhovense promovendus is bijzonder opgetogen over zijn resultaten.
“Het was de bedoeling om bio-coatings te
maken die nog beter zijn dan de conventionele coatings. En dat is gelukt.” Uit
verschillende testen bleken de mechanische en chemische resistentie van de
coatings even goed te zijn. “Of je met
oplosmiddel probeert het eraf te poetsen,
of als je probeert krassen of deuken te
maken; mijn bio-coatings kunnen er heel
goed tegen.”
Op één eigenschap wist hij de bestaande
coatings zelfs te overtreffen. “Het
probleem van de aardoliegebaseerde
verven is dat deze niet kleurvast zijn. Dat
zie je bijvoorbeeld bij witte wasmachines
of bij gebouwpanelen die na verloop van
tijd onder invloed van uv-licht een gele
kleur krijgen.” De oorzaak van die verkleuringen ligt in de aromatische structuren die in het materiaal voorkomen. Bij
de bio-gebaseerde coatings heb je daar
geen last van, omdat daar zogenoemde
alifatische structuren aanwezig zijn - en
die zijn minder uv-gevoelig.
Normaal gesproken wordt de kleurvastheid van verven en coatings getest in
grote testvelden in Florida. Daar liggen
panelen soms wel jaren te bakken in het
zonlicht om de effecten van uv-straling te
meten. “Daar had ik in mijn promotieonderzoek helaas geen tijd voor”, zegt
Noordover met een lach. Naast een
kleurloze coating heeft hij ook een witte
coating gemaakt, die hij op uv-resistentie

kon testen. Graag had hij ook andere
kleuren proberen te maken, maar dat
moet de promovendus overlaten aan
vervolgonderzoekers. “Ik heb wel mijn
witte coating nog kunnen testen. In
plaats van een reisje te maken naar het
zonnige Florida, heb ik mijn geverfde
objecten maar gewoon in mijn Eindhovense lab onder een soort zonnebankje
gelegd. Met een zorgvuldige instelling
van de uv-straling kon ik na drie
maanden goede testresultaten verkrijgen.”
De resultaten zijn dus bemoedigend.
Naast het feit dat de mechanische en chemische resistentie van zijn bio-coatings
even goed zijn als bij de conventionele,
lijkt de uv-stabiliteit van de bio-gebaseerde kunststoffen die van de aardolieconcurrenten te overtreffen. Het is echter
niet vanzelfsprekend dat deze nieuwe
techniek een toepassing gaat vinden.
“Eerst moet nog bewezen worden dat je
het maken van deze coatings kunt
opschalen van labschaal naar immense
ketels van enkele tonnen inhoud.
Daarnaast blijf je altijd last houden van
de variatie in het grondmateriaal; omdat
dit uit organische grondstoffen komt, is
die nooit precies hetzelfde. En dat is wat
de industrie natuurlijk wel wil, een constante kwaliteit.”
Belangstelling voor zijn onderzoek is er
niettemin volop. Zoals al eerder aangegeven zal het DPI in nieuwe projecten
verder onderzoek uitvoeren naar biogebaseerde polymeren. De bij het DPI
aangesloten bedrijven, zoals DSM, AKZO
Nobel en Shell Chemicals, zitten in die
omgeving als eerste in rang mee te kijken
of er iets interessants voor hen
uitkomt./

.

Illustraties:
Bart
Noordover

Links: bereiding van transparante coatings op aluminium uit maïs. Van links naar rechts stap 1:
bereiding van isosorbide (een monomeer) uit zetmeel; stap 2: synthese van de transparante polyester
hars; stap 3: aanbrengen van de hars op het aluminium substraat en vernetting bij verhoogde temperatuur.
Rechts: poly(carbonaat urethaan) coating op basis van isosorbide (maïsmonomeer). De deuk in het
aluminium paneel is het gevolg van een test om de mechanische stabiliteit van de verflaag te evalueren.

zoekers proberen fundamentele vragen
over deze nieuwe techniek te beantwoorden. Hoe goed is dit allemaal uitvoerbaar bij een elektronenmicroscoop?
Gaat het maken van een filmpje ten koste
van het ruimtelijke oplossend vermogen
van de beelden? En, heel belangrijk, kun
je het aantal schoten elektronen verkleinen, tot één per filmbeeldje? Luiten: “Dat
is het streven, want de versnelde elektronen hebben behoorlijk veel energie en
met name levende materie beschadigen
ze heel snel.”
Ook de TU Delft en het FOM-Instituut
voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF)
in Amsterdam spelen een belangrijke rol
in het project, dat FEI en FOM samen
financieren. In Delft gaan aio’s bijvoorbeeld op zoek naar nieuwe ionenbronnen
voor in de ionenbundelmachines van
FEI. Met dit soort machines kun je op
nanoschaal structuren in materialen
aanbrengen door het afschieten van grote
aantallen positief geladen ionen (atomen
die één of meer elektronen missen, red.).
“Dit zijn nu meestal galliumionen, maar

“Vorig jaar had ik nee gezegd, maar nu
begrijp ik die stad. Ik zou best in Almere
kunnen wonen.” Bouwkundestudent Teun
van Veggel kreeg de opdracht zich in zijn
afstudeeronderzoek op de jaren zeventig te
richten. “Er zit een cyclus in de waardering
van architectuur. De meeste mensen
houden van nieuwbouw én van gebouwen
die meer dan vijftig jaar oud zijn. De waar dering voor gebouwen van tien, twintig of
dertig jaar oud is lager.” Maar die gebou wen zijn wél de monumenten van de
toekomst. Dus hoe bepaal je nu wat in de
toekomst waardevol kan zijn? Van Veggel
onderzocht Almere Haven. “Als dat een
monument zou zijn, hoe zou je dan omgaan
met de architectuur?” Hij dook in de
geschiedenis van de stad. “Almere Haven
bevindt zich op het breukvlak van het
modernisme en het postmodernisme.
“De strakke lijnen en functionele indeling
van het modernisme zijn er gecombineerd
met elementen uit ons architectonisch
verleden. Zo is bijvoorbeeld in de winkel straat de gevellijn van het Zuiderzeestadje
Hoorn in moderne stijl nagebouwd. Ook is
het concept van de Rotterdamse Lijnbaan
overgenomen. Dat teruggrijpen op archi tectuur die zich heeft bewezen, is typisch
voor het postmodernistische denken.
Modernistisch is dan weer de scheiding van
voetgangers en autoverkeer, met parkeer plek en toegangswegen aan de achterzijde
van het winkelgebied.” Van Veggel zag in
het ontwerp van Almere Haven parallellen

vermoedelijk minder last van wanneer ze
in het materiaal blijven zitten dat je aan
het bewerken bent”, vertelt Frank de
Jong, director Research and Technology
van FEI.

met het werk van de Italiaanse architect
Giancarlo de Carlo. “Die zat ook tussen de
modernisten en de postmodernisten in. In
zijn visie moest je de gebruiker zoveel
mogelijk betrekken. Bij Almere is dat ook
gebeurd. Er werden bijvoorbeeld bijeen komsten georganiseerd voor de toekom stige bewoners.” Van Veggel ‘las’ Almere
Haven door de bril van De Carlo. “Dan zie je
op welke punten het misgaat. De opzet van
het winkelgebied -pleintje, straatje,
pleintje, straatje- is bij recente ontwikke lingen niet gehandhaafd. Daardoor
ontstaan doodse hoeken. Ook is er een flat
neergezet die het ritme verstoort.” Van
Veggel maakte een nieuw ontwerp voor een
deel van het centrum. Als hij de vrije hand
zou hebben, ging die flat weg. En kwamen
er op andere plekken nieuwe woningen bij.
Maar ja, het zal nog wel even duren voordat
er oog komt voor de monumentale waarde
van Almere Haven.

Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

FEI profiteert van de kennis die in het
project zal worden opgedaan. “Over iets
meer dan vijf jaar verwachten we op basis
hiervan een heel nieuw product te
kunnen aanbieden”, aldus De Jong./

.

FEI en onderzoek

Schematische weergave van een
Transmission Electron Microscope (TEM).
Bron: Lawrence Livermore National
Laboratory, VS.

soms is het gunstiger om met andere
ionen te schieten. Met zwaardere of
lichtere, of met edelgasionen. Daar heb je

FEI Company is van oorsprong een
Amerikaans bedrijf dat in 1997 samenging
met Philips Electron Optics. Bij FEI werken
wereldwijd zo’n 1800 mensen, van wie
ongeveer 175 op de R&D-afdeling in Eind hoven. Het bedrijf maakt apparaten voor het
karakteriseren, analyseren en manipuleren
van materialen tot op atomaire schaal. De
apparaten worden dan ook veel gebruikt in
de halfgeleiderindustrie en de (bio)medi sche hoek, maar ook aan universiteiten en
andere instituten.
FEI doet vaak onderzoek samen met univer siteiten en onderzoeksinstituten. Frank de
Jong, director Research and Technology:
“We hebben natuurlijk ook veel klanten in

de wetenschap en die relatie gaat altijd
verder dan bij het verkopen van bijvoorbeeld
een televisie.”
Het FOM-project ‘Microscopy and modifi cation of nano-structures with focused
electron and ion beams’ is begin oktober
van start gegaan en duurt vijf jaar. Het heeft
een budget van 2,7 miljoen euro, waarvan de
helft wordt betaald door FEI; FOM betaalt de
andere helft. Het leeuwendeel van het
onderzoek wordt gedaan door acht aio’s,
van wie er vier al in Delft en bij AMOLF aan
de slag zijn. Voor de vier andere aioplaatsen, waaronder bij de TU/e-onder zoeksgroep CQT, zijn nog vacatures.

Jurrian Tjeenk Willink
Zjem + Confiture, 2008
wordt een koningsjaar
voor ons! en ook voor

Dat aangebroken en niet
lege lunchtasjes tijdens de
INTRO in daarvoor
bestemde dropboxen ver zameld worden voor daken thuislozen!

Marty Herrmann-Kievits
(KIVI NIRIA)

Maurice

Aan iedereen de
sportieve wensen voor
2008 en moge de
Eindhovense studenten
triomferen in hun
komende
sportprestaties.

ESSF

ESAC
Frohliche Weihnachten
worden jou namens de
ESAC toegewenst vanaf
de rotsen aan de
Middellandse Zee.

Lieve CEC-studenten
voorlichters! Bedankt
voor jullie energie en
enthousiasme! Ook voor
2008 geldt ‘wat je geeft
krijg je terug’!!

Marjan van Ganzenwinkel

De TU/e-Webredactie wenst
alle TU/e-ers en hun
dierbaren een digitaal en in
real life swingend 2008!
http://www.elfyourself.
com/?id=1382610697

Antoinette van der Voort

We wish you: do’nt
ACT like a fool on
newyears eve! Doppio

Doppio

een fijne Kerst en
een inspirerend
Nieuwjaar toe!

PF
De PF wenst het
College v a n B e s t u u r

R.Spikman
Ik wil graag een miss
TU/e verkiezing zien,
zodat ik weet met wie
ik kan dineren.

De Cursor
kerstwensenboom
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Sander van Wijk
Gezellig, ontspan nend, onvergetelijk
en vrolijk, dat is de
kerst die ik iedereen
wil toewensen!

JCES Kinjin
Anatatachi ga tano
hibi ga shiawase de,
soshite ho waito
kurisumasu de
arimasu youni.

Ivo
Ik wens veel
wensen in de
Kerstwensenboom

19de bestuur der SvBMT
Protagoras
Het 19de bestuur der
SvBMT Protagoras wenst
iedereen een maatloos
kerstfeest en een am bachtelijk Nieuwjaar!

De Cursor-redactie
‘Upside down and dizzy
does it make me...’. We
wensen collega B. en
haar kleine dwersligger
op alle fronten een
soepel uiteinde!

Oege Koopmans
Ik wens al mijn
ex-collega’s prettige
Kerstdagen en een
gelukkig en gezond
2008. Ik mis jullie nog
steeds!

Luuk
Ik wens een witte kerst
en dat dat leuke meisje
van ST blijft
doorstuderen op de
TU/e!

Harry Roumen
veel geluk voor ie dereen, PSV weer
kampioen, groeiende
studenteninstroom,
nog meer dynamiek in
de city, langer of lichter

Jannelies
Ik wens de leukste
collega van de TU/e een
heel gelukkig en gezond
2008 op haar nieuwe
werkplek!

Studievereniging
Interactie
The 12th board of
Interactie wishes you a
Merry Christmas and a
happy and international
New Year!!!

Van der Waals
Wereldvrede, met
name namens Rob.

AEGEE-Eindhoven
AEGEE-Eindhoven,
omdat kerst zo koud
is in je eentje

diana
ik wil mijn collega een
goed nieuwjaar
wensen met haar
nieuwe collega.

Pia Hendriks
Dat studenten de
mogelijkheid
gegeven wordt om
weer idealistisch te
kunnen zijn.

E.S.V. Demos
Wij wensen jullie
allemaal een
vlammend nieuwjaar!
Hopelijk tot ziens bij
ons Lustrum in 2008!

Ria
Ik wens iedereen van de
groep fijne Kerstdagen
en een Tolerant Positief
Motiverend 2008!

KOers
Lieve KOersers, wij
wensen jullie een stijve
kerst en een stabiel
2008. Veel sterkte het
aankomend jaar! Liefs
de KOersengeltjes

Gard
Ik wens alle lieve
Asterixleden een
blessurevrij 2008
zodat we dit jaar
promoveren!

Maurice
Rendier M. zoekt
Koala beer A., om op
kerstavond samen
warm te worden bij de
openhaard.

FSE
De studenten van de TU/e
wensen Eindhoven
Studentenstad een coole
kerst en een succesvol
2008 toe!

voor ons!... en ook voor
de rest van studerend
Eindhoven, studen tenstad van 2008!!!

ILYEO wenst iedereen
een hele gezellige
kerst en een sportief
en gezond 2008!!

ESTV
Taekwondo-vereniging

Koos Huibers
De meest gehoorde
wens met Kerstmis is:
Vrede op aarde. Daar
doe ik niet aan mee.
Mijn wens is dat het
iedere dag Kerstmis is.

Didar
Myn wens is dat myn
ex vriendin een goede
man vind om later met
hem te trouwen

Jim Heirbaut
Ik wens Ivo een mooie
verbouwing toe, zodat hij
met veel plezier in zijn
nieuwe huisje kan gaan
wonen.

Susanne
Beste Gerda Elisabeth
Antonia van der
Molenklap, Ge schrijft
ook niks op he?!
groeten van Riek van
den Berg!

SVID Lucid
Lucid wil iedereen aan de
TU/e een bijzonder warme
kerst toewensen en een
schitterend nieuwjaar
waarin de creativiteit
weer los mag barsten.

Industria wenst alle
TU/e-studenten, en in het
bijzonder haar leden, een
ontzettend gezellige
kerst en een Vol
Optioneel 2008 toe!

Het 44ste Industriabestuur
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De vogel en de kerstboom
Kerstverhaal/Merel Pit
Illustratie/David Ernst

“Dag mevrouwtje, op zoek naar een
mooie boom?” De kerstbomenverkoper
van tuincentrum ‘Aan de andere kant van
de stad’ verwelkomt me hartelijk. “Nee
meneertje, ik zoek de lelijkste”, denk ik
bij mezelf. Ik knik slechts. Ik kan de
arme man onmogelijk verwijten dat mijn
kerst er ineens heel anders uitziet dan
een week geleden. Dat er niets meer
terecht zal komen van mijn ‘sprookjesachtige kerst in Parijs’. En dat het ernaar
uitziet dat het merendeel van de ‘gezellige
dagen’ met mijn ouders versleten gaat
worden. Van binnen groeit opnieuw het
ongenoegen over de hele situatie.
Dit jaar zal er echter een ‘mereldeel’ zijn! En bij dit deel hoort ook een
kerstboom, heb ik bedacht. Een echte,
welteverstaan. In gezelschap van mijn
eigen opgetuigde boom, een stapel
romans en de maaltijdsalade met
geitenkaas van Albert Heijn zal ik een
hele kerstdag met mezelf doorbrengen.
Meer heb ik toch niet nodig? En al
helemaal geen ex als N. met wie ik
naar Parijs zou gaan.
De verkoper lijkt me echter niet de
geschikte persoon om het daar eens
over te hebben. Ik volg hem gedwee
en hij leidt me met zichtbare trots
langs naaldbomen van allerlei
pluimage. Uitvoerig wijst hij mij
op de fijne nuances tussen de
verschillende soorten spar en
den en vertelt hij me hun
Latijnse namen. Ik dacht dat
een kerstboom gewoon een
kerstboom was, maar dat is
blijkbaar niet het geval.
We eindigen bij de afdeling met kunstkerstbomen waarover hij onverminderd
enthousiast vertelt. Hij wijst naar een
paars exemplaar en zegt: “Een eigentijdse
vervanging voor de echte, te verkrijgen
met versiering in hetzelfde kleurenpalet.
In alle soorten en maten en jaren te
gebruiken.” Mijn vertrouwen in de
verkoper verdwijnt als sneeuw voor de
kerst. Ik haal mijn wenkbrauwen op, zeg
dat ik mijn keuze al heb gemaakt en maak
rechtsomkeert naar de afdeling ‘echte
bomen’. De verkoper snelt achter me aan.
Het moge duidelijk zijn dat de beste man
niet op de hoogte is van de oorsprong van
de kerstboom als heidens vruchtbaarheidssymbool, waarbij de groen blijvende
boom de vernieuwing van het leven vertegenwoordigt. Logischerwijs weet hij ook
niet dat juist deze betekenis voor mij de
doorslag heeft gegeven om een
kerstboom aan te schaffen. Deze kerst
vier ik immers de vernieuwing van het
leven! Met nieuwe kapsels, nieuwe
hobby’s en nieuwe laarzen. Een groene en
levende boom als symbool is daarbij

heen. Ook de plastic zak die om het
uiteinde van de stam is gebonden, houdt
ze niet tegen. Elke keer wanneer ik voor
een rood verkeerslicht sta te
wachten, groeit het ongenoegen
over de hele situatie verder. Steeds
sneller trap ik de pedalen van mijn
fiets naar beneden alsof met elke trap
een beetje woede uit mijn lichaam
verdwijnt. De boom prikt in mijn nek.
Met de kerstboom slepend aan mijn
rechterzijde strompel ik mijn huisje
binnen. Ik struikel over de vuilniszak die
in de hal staat en geef er nog een extra
trap tegenaan. De spar laat ik ter
plekke vallen. In de kamer plof
ik op de bank naast de
versiering die ik gisteren al
heb ingeslagen. Ballen, slingers
en vogeltjes in paars, rood, blauw en
goud. “De kerstboom versieren in één
kleur is zo passé”, zei de verkoopgay.
Op de grond liggen de nieuwe kerstlampjes klaar om ontward te worden.
Blijkbaar leggen de Chinezen ze eerst in
de knoop voordat ze verscheept worden
naar de rest van de wereld. Met frisse
tegenzin kom ik overeind en sleep de
boom de kamer in om met het optuigspektakel aan te vangen.

Evenwicht

onmisbaar. Nadat ik hem
hierover heb ingelicht,
daalt zijn enthousiasme aanzienlijk.
Met grote passen steven ik af op een
groene fijnspar, de Picea abies, met de
verkoper in mijn kielzog. “Een heel goede
keuze en erg populair bij het volk”, zegt
hij wanneer hij mij de boom tussen alle
andere uit ziet tillen. Intens tevreden
verlaat ik het tuincentrum, behorende tot
de massa. Ik was al bang dat ik anders
zou zijn. Het moment van verrukking is
echter al gauw voorbij. Terwijl ik de
anderhalve meter lange boom naar mijn
fiets sleep, denk ik weer aan Ex. Dat hij
me een week geleden nog liefkozend
vogeltje noemde. Dat hij zei dat hij nog
wel van me houdt, maar dat hij het niet
meer weet en tijd voor zichzelf nodig heeft.

Gisteren had hij mij via een afstandelijk
sms’je laten weten dat het echt over is.
Hij wilde vandaag langskomen om ‘het
één op te halen en het ander terug te
geven’. Een beter kerstcadeau kan ik me
niet wensen: mijn sleutels terug. De
klootzak. Ik pakte een vuilniszak en
begon in een razend tempo alles wat van
hem was erin te mikken. Toen ik het
Senseo-apparaat erin smeet, hoorde ik het
plastic kraken. Ik haalde mijn schouders
op en zette de zak bij de voordeur. Ik
drink geen koffie.
De fietstocht terug met de boom blijk ik
enigszins onderschat te hebben.
Slingerend fiets ik naar huis met de stam
van de spar in mijn rechterhand en de
massale kluit op het stuur. De naalden
van de boom prikken venijnig in mijn
handpalm door mijn wollen handschoen

Het hout van de oude stoel onder mij
kraakt en steunt. “Nog even volhouden”,
spreek ik hem vermanend toe. De spar is
bijna af. De stoel blijkt echter ongevoelig
voor mijn verzoek en het gekraak neemt
toe. Ineens vliegt de hak van mijn
nieuwe rechterlaars door de
zitting. Onhandig met de
piek in mijn ene hand en
de top van de boom in mijn andere
hand probeer ik mijn evenwicht terug te
vinden. Kansloos. De zitting knalt naar
beneden. Ik zak door de stoel en neem de
boom, compleet versierd, mee. Daar
liggen we gedrieën. De fijnspar bovenop.
De bel gaat. “F*ck, is hij er nu al?”, denk
ik bij mezelf. Snel duw ik de groene boom
van me af, krabbel overeind en loop naar
de deur.
“Vogel heeft Picea excelsa in haar haar”,
zegt Ex neutraal als ik hem binnenlaat. Ik
volg zijn blik naar de kleurige scherven
op de grond. In het midden ligt de boom.
“Picea abies, sukkel”, zeg ik kortaf. De
brok in mijn keel slik ik zo goed mogelijk
weg. Hij gaat door zijn knieën en pakt de
enige versiering die nog heel is van de
grond. “Kijk, dit vogeltje leeft nog”, zegt
hij met zijn flauwe glimlach. Ik slik nog
een keer en zeg met een overslaande
stem: “Ja. Vogeltjes breken niet
zomaar.”/

.

The Eindhoven Holiday Survival Guide (or how to celebrate Christmas like the Dutch)
Pre-Christmas

 Buy a Christmas tree as soon as
Sinterklaas is over. Each year people
seem to be more and more in a rush,
afraid that the neighbours will set their
tree up first. This often leads to funny
situations of having a tree which has lost
half its needles by the time Christmas
has arrived. And on Christmas, with the
merest of touches, the remaining needles
also fall down.
 Visit Eindhoven Winterstad and take
part in the all the fun winter activities.
There’s the Ice Sculpture festival, where
tonnes of ice are displayed as works of
art. You can try your hand at ice skating
in the rink at the Markt and enjoy some
hot chocolate in the bar. Or take a thrill
ride on a rubber tyre down a ten metre
high snow ramp near the Catharinaplein.
Finish off by visiting the Kerstmarkt
nearby to have some glühwein and

crepes.
(www.eindhovenwinterstad.nl)
 Take part in the ‘Torch
Procession for Tolerance’.
Starting from Wilhelminaplein at 6 pm on
Christmas eve, join
hundreds of fellow
Eindhoveners as they
make their way through
the city centre holding
torches to signify peace,
unity and harmony.
(www.fakkeltochteindhoven.nl)
 Pray for snow, in vain.

On Christmas

 Tolerate your family and friends.
 Have a ‘Gourmetten’ party. Invite your
friends and family for dinner, but don’t
cook for them. Instead provide them with
bread, sauce, vegetables, small pans and

even smaller pieces of meat.
Let them all prepare their
mini-meals in minipans. A good
Gourmetten party is
one where the
guests have to cook
their own meals for
at least one hour.
 Spend Christmas
indoors. Not much
choice, with the
weather the way it is.
 Complain that it’s not
a white Christmas.

New Year’s Eve

 Spend a lot of money for a ticket to
enter any of the clubs on Stratumseind
that are so crowded you hurt people just
by turning around. Highly recommended
for foreigners from big, crowded cities

who are feeling homesick.
 Buy fireworks and light them up at
midnight. The Dutch love bursting firecrackers on New Years Eve. You can walk
around the city and watch an estimated
sixty million euros go up in smoke and
light.
 Go to Extrema’s New Years Eve Party at
Strijp-S. Great music, good DJs and a
whole lot of fun. (www.extrema.nl)
 After partying all night, you can go to
The IJzeren Man 2008 (www.ijzeren
man.com). Start the New Year by taking a
plunge into an ice cold outdoor
swimming pool. After all, if you fall into
freezing water on a cold winter day,
things can’t get much worse the rest of
the year, right?
By Huzaifa Das, student of
Chemical Engineering and Chemistry
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Christmas holidays in Eindhoven
Caecialia Vitasari and Aneez Ahmed
Eindhoven is contending
with a rather dull image;
even in the jolliest
season there is alleged to
be little going on in the
city. This is why many
international students
and staff members do not
wait for the holidays, but
move out in large
numbers so as to spend
them elsewhere. Some
foreign TU/e students
and staff members do
stay in Eindhoven during
their Christmas holidays,
though. For these stayat-homes, some international students are
unfolding their Eindhoven
experiences during the
Christmas holidays and
are showing that the city
may have something to
offer for all and sundry
during the festive
season.

Photos:
Bart van Overbeeke

For Caecialia Vitasari this
will
be
the
second
Christmas holidays she
will spend in Eindhoven.
The Master student of
Chemical
Engineering
from Indonesia explains:
“There was an ice-rink at
the center, just like there is
this year. I didn’t try it then,
but maybe this time I will.”

One thing she will definitely not venture onto is the
snow ramp. Last year it was
located at the Piazza, but
this year it can be found
between Heuvel Galerie
and Stratumseind. “I just
like to watch people
sliding, I wouldn’t go up
there myself.”
The said activities are orga-

nized by the municipality
of Eindhoven under the
title
of
‘Eindhoven
Winterstad’. Although the
Master student visited
many of these wintry activities last year, she had still
missed one: the Ice
Sculpture Festival. This
year she made sure of visiting this already, together

Wanda Chrisiana and María Dolores Lara Proaño
Apart from visiting the
activities in town, you can
of course also organize
your own activities. That is
what Wanda Chrisiana,
Vryan Palma and María
Dolores Lara Proaño
(‘Loly’ for short) did;
during last year’s Christmas holidays they held a
party for their international fellow students. The
Indian Wanda Chrisiana,
a Master student of
Technology Management
(on the right in the photo),
says: “I was just talking to
friends about how we
spend Christmas with our
family, giving presents to
each other. We wanted to
do that here also.”
Loly,
an
Ecuadorian
Master student of Business Information Systems
(on the left in the photo):
“We organized the party
for the international
students that were going
to stay here and wanted to
join us. We came up with
the idea for an international dinner: a lot of
people participated with
food that was typical of
their
countries.
We
organized the ‘secret
friend game’: everybody
got a paper with someone
else’s name. Along with
buying the present you
had to write a description
about that person, which
was read by him or her
during the party. That was
great fun!”
Possessing expert experience, Wanda and Loly
also have some tips for
people who want to organize their own party.
Wanda: “Invite as many
people as you know; if you
invite
one
hundred
persons, only fifty will

come. Make a nice invitation and don’t stress that
people are required to do
things.
We
wanted
everybody to bring something, but we asked
nicely”, says Wanda with a
smile. “Also make sure
there is good music.” Loly:
“When I hear party, I immediately relate it with
dancing - it is really part of
my culture. With dancing
you break the ice between
people and express your
happiness.”
Although last year’s party
was a success, Wanda and
Loly are not sure whether
they can continue it this
year. Wanda: “There aren’t

many international students who are staying in
Eindhoven this year, so we
are not sure about a party.“
Do they have any advice
for people staying in
Eindhoven? Loly: “To the
ones that will celebrate
Christmas far from home,
I advise to look at the
positive side, which is the
opportunity to have a different celebration in a very
nice and friendly country.
There are many things to
do during Christmas here
in Holland.”

with the Indian Aneez
Ahmed, a Master student
of
Mathematics
and
Computer Science. “To be
frank I did not expect
much, so having gone
there without much expectation, it was a pleasant
surprise.” Caecialia shares
Aneez’ opinion: “It was
wonderful!”, she says enthusiastically. “There are
some famous buildings
and statues from all over
the world, among others
the Pantheon, pyramids
and the Colosseum. And
you can also take a walk on
the Chinese great wall.”
However, she does warn
us: “You must be careful, it
is a bit slippery.” Aneez
adds: “It was quite cold
inside and as I was not
aware of this, I did not
choose my footwear appropriately, hence felt uncomfortable in the cold.”
In addition to the various
activities, Caecialia also
enjoyed the Christmas
decorations she saw in
Eindhoven. “The shops
look nice with a lot of decorations. Everybody here

celebrates
Christmas,
very different
from Indonesia where
most people are Muslims;
you can’t really tell the difference
between
the
‘normal’ and the Christmas season.”
Christmas
decorations
may be found in more
countries; there are a few
things that really belong
typically to a Dutch
Christmas and New Year’s
Eve. “A friend told me
about ‘oliebollen’, so I tried
them. And I don’t like
them”, Caecialia confesses.
What she does like, is the
Dutch ‘kerststol’: “Last
year I had a Christmas
party where they served
‘kerststol’. It tasted great! I
liked it so much I bought
one for myself.”

Mauritz Panggabean
For some the Christmas
period is one of welcome
rest, in which they have
extra time for friends and
relatives. To a large
number of students and
staff members it also
means a time for reflection, in which they devote
extra attention to their
faith. Mauritz Panggabean,
a Master student of
Electrical
Engineering:
“I’d like to use this time
for thanksgiving for all the
blessing
I’ve
been
receiving this year as well
as reflection for next year.
Christmas has profound
meanings to my Christian
faith as it centers on the
miraculous birth of Christ
written
in
history.
Christmas is essentially a
proclamation of God’s
love to a sinful world, good
news prophesied for ages
to those who have been
waiting for the salvation
and true peace from the
Lord.”
Although Mauritz cannot
spend the holidays with
his family, he has a bright
look on the Christmas
holidays: “Studying in
Eindhoven marks me
being far away from
family and home. Therefore this Christmas is a
unique spiritual and
cultural experience for
me, a time for thanksgiving, reflection, refreshment and fellowship with
good friends since they
become my family now.
Attending
Christmas
services at church is, of
course, a prime and good
way to spend the Christmas break. But, as faith
should be practical, I’ll
spend the Christmas
break in ways that honor

Him together with friends
or individually. I haven’t
got any defined plans yet,
but I’m sure things to do
will get clearer as time
goes by.”
It will be the second time
for the Indian Master
student to spend the
Christmas holidays in
Eindhoven. “It seems how
I celebrated Christmas
last year won’t be too different from this time. I
know that there are
churches in Eindhoven
that
hold
Christmas
services, also in English. I
think it’s a good thing to
start to attend it. Meeting
the people there may later

lead to other unexpected
fun activities, if we have
no plan in mind.”/

.

Various churches in Eindhoven
offer English-language prayer
services. Look for more information from the various
parishes on www.binnenstads
parochie.nl (Binnenstads
parochie; Dutch-language),
www.omega-magazine.nl/
links/hhart.htm (Heilig Hart
Parochie; Dutch- and Englishlanguage) en www.trinity
church eindhoven.org (Trinity
Church Eindhoven; Englishlanguage).
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Algemeen
GTD
Verhuizing
Wegens verhuizing naar het TNOgebouw is de GTD van 9 januari tot
1 februari 2008 beperkt inzetbaar.

CantaTU
Kerstconcert
Op vrijdag 21 december vanaf 12.45 uur
geeft het TU/e-medewerkerskoor
CantaTU (onder leiding van Ruud
Huijbregts) een lunchpauze-kerstconcert
in de Blauwe Zaal van het Auditorium.
De toegang is gratis. Het koor zoekt nog
nieuwe leden. Geïnteresseerden kunnen
vrijblijvend enkele repetities bijwonen op
maandagen tussen 12.30 en 13.30 uur in
de Jonkerzaal van gebouw Potentiaal.
Neem hiervoor contact op met sectieleider Martin Boschman (tst. 5210,
m.c.boschman@tue.nl).

Mensen
Promoties
Ir. J.A.W.M. van Eekelen verdedigt op
dinsdag 8 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 ‘Modelling and
control of discrete event manufacturing
flow lines’. Van Eekelen promoveert aan
de faculteit Werktuigbouwkunde. De
promotoren zijn prof.dr.ir. J.E. Rooda en
prof.dr. H. Nijmeijer.
Ir. A. Verhoeven verdedigt op dinsdag
8 januari zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-

sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Redundancy Reduction
of IC Models by Multirate Time-Integration
and Model Order Reduction’. Verhoeven
promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is prof.dr.
R.M.M. Mattheij.
Ir. M.J.R. Heck verdedigt op woensdag
9 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 ‘Ultrafast Integrated
Semiconductor Laser Technology at 1.55
µm’. Heck promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotoren zijn
prof.dr.ir. M.K. Smit en prof.dr. D. Lenstra.
Ir. B.A.J. Noordover verdedigt op donderdag 10 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 ‘Biobased stepgrowth polymers chemistry, functionality
and applicability’. Noordover promoveert
aan de faculteit Scheikundige Technologie. De promotoren zijn prof.dr. C.E.
Koning en prof.dr. R.A.T.M. van Benthem.
Mw. Dipl.-Ing. Y. Schröder verdedigt op
donderdag 10 januari haar 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 ‘Putting pressure on the spine - An osmoviscoelastic
FE model of the intervertebral disc’.
Schröder promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotoren zijn prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens en
prof.dr.ir. K. Ito.

Studentenleven

dienstverband, salaris maximaal schaal
12 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 (3709 t/m 4761 euro).

Consultition 2008
Consultancy business course
Complexe vraagstukken, werken in teamverband en krappe deadlines. Dat is
Consultition 2008, dé landelijke consultancy business course. Jij kunt één van
de dertig studenten zijn die in samenwerking met vier toonaangevende consultancy kantoren het Astma Fonds gaat
helpen bij een uitdagend vraagstuk.
Maak kennis met McKinsey, The Boston
Consulting Group, Roland Berger en
Arthur D. Little en word voor zes dagen
een consultant. Wij zoeken enthousiaste
studenten van alle studierichtingen met
interesse in consultancy, die zich in de
laatste fase van hun studie bevinden.
Voor meer informatie en inschrijven kijk
op www.consultition.nl. De deadline voor
inschrijving is 11 januari 2008.

Vacatures
Post-Doc (V38.529), leerstoelgroep
Stedebouw van de unit Urban Management & Design Systems (UMDS), faculteit Bouwkunde (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279
t/m 3597 euro).

Studentenadviseur (V28.0619), Onderwijs en Studenten Service Centrum (1.0
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 11 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (3060 t/m 4190 euro).
Administratief medewerk(st)er t.b.v. de
onderwijsadministratie (V32.008), Onderwijsadministratie, faculteit Wiskunde en
Informatica (0.6 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 5 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1564 t/m 2226 euro).
Technical Assistant Interactive Mathematics Software (V32.007), Discrete
Algebra and Geometry (DAM), department of Mathematics and Computer
science (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 10 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2279 t/m 3597 euro).
Frontofficemedewerker Servicedesk
(V28.0618), Onderwijs en Studenten
Service Centrum (1.0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 5 cao

Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1564 t/m 2226 euro).
PhD en Post-doc Video coding and architectures group (V36.328), department of
Electrical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband
PhD Student/promovendus Discrete
Algebra and Geometry (V32.005),
Discrete Algebra and Geometry (DAM),
department of Mathematics and
Computer science (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 promovendus (1956 t/m 2502 euro).
Postdoc Discrete Algebra and Geometry
(DAM) (V32.006), Discrete Algebra and
Geometry, department of Mathematics
and Computer science (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
10 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 (2279 t/m 3597 euro).

Voor meer informatie ga naar
http://vacatures.tue.nl.

You need water…..

Assistant Professor
(UD) Statistics
(V32.004), Probability
and Statistics, department of Mathematics
and Computer science
(1.0 fte). Tijdelijk

water needs you!
Wetsus, centre of excellence for sustainable water technology is a facilitating intermediary for trend-setting know-how development. Wetsus creates a unique environment and strategic cooperation for development of profitable and sustainable state of
the art water treatment technology. The inspiring and multidisciplinary collaboration
between companies and research institutes in Wetsus results in innovations that contribute significantly to the solution of the global water problems.

De Hogeschool Zuyd is een Euregionale kennispoort die vakmensen opleidt. In het onderwijs staat de
praktijk centraal en is maatwerk de norm. Lectoraten en kenniskringen stimuleren kennisinnovatie en
toegepast onderzoek, expertisecentra versterken de wisselwerking met bedrijven en organisaties in
de omgeving. De hogeschool biedt een aangenaam, inspirerend werkklimaat waarin medewerkers en
studenten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
De Hogeschool Zuyd heeft ruim 13.500 studenten en 1.350 medewerkers. Ze verzorgt meer dan 50
opleidingen op bachelor- en masterniveau.

Faculteit Techniek van de Hogeschool Zuyd is voor de opleiding Werktuigbouwkunde op zoek
naar een enthousiaste:

Docent Werktuigbouwkunde (m/v)
Wat vragen wij:
t
t
t
t
t
t
t
t

&FO SFMFWBOUF PQMFJEJOH PQ )#0"DBEFNJTDI OJWFBV
"GmOJUFJU NFU POEFSXJKT FO EJEBDUJTDIF LXBMJUFJUFO PG CFSFJE EF[F UF POUXJLLFMFO
&OLFMF KBSFO FSWBSJOH JO XFSLUVJHCPVXLVOEJHF GVODUJFT
"DUJFWF CFMBOHTUFMMJOH WPPS JOUFSOBUJPOBMF POUXJLLFMJOHFO PQ IFU HFCJFE WBO XFSLUVJH
bouwkunde
&FO SFTVMUBBUHFSJDIUF UFBNQMBZFS NFU FFO QSPGFTTJPOFMF BUUJUVEF EJF PQFOTUBBU WPPS
verandering met een goede oriëntatie op zijn omgeving
(PFEF DPOUBDUVFMF FJHFOTDIBQQFO
&FO CSFEF LJKL PQ POEFS[PFL POEFSXJKT FO QSBLUJKL FO IFU PQCPVXFO FO POEFSIPVEFO WBO
benodigde netwerken hiertoe
&SWBSJOH BMT QSPKFDUMFJEFS JO NVMUJEJTDJQMJOBJSF QSPKFDUFO

For our innovative research program we are looking for enthusiastic

PhD students (m/f)
The research program of Wetsus is divided in various themes (Clean water technology,
Waste water technology, Interaction with natural systems & Sensoring). Within these themes specific research subjects are defined, which are mainly carried out as PhD projects.
On our website www.wetsus.nl the various themes are explained and the open PhD positions are announced. There are new job openings every month, so if you are interested,
check regularly. Also if you are graduated or going to graduate in 2008 we welcome you to
apply for these positions.
The Profile
If you have clear research affinity, are enthusiastic about multidisciplinary cooperation,
committed to the development of sustainable technology for the world and have a Master
degree in Environmental technology, Chemical technology, Membrane technology, Process
technology, Chemistry, Physics and/or Microbiology/biotechnology, you are the ideal candidate for us!

Wat bieden wij:
t
t

t

6 IFFGU FFO HSPUF JOCSFOH CJK IFU POUXJLLFMFO FO VJUWPFSFO WBO POEFSXJKT FO IFU DPBDIFO WBO
TUVEFOUFO NFOUPSBBU TUBHF QSPKFDUCFHFMFJEJOH FO[  %F TUVEFOU TUBBU IJFSCJK DFOUSBBM
&S JT SVJNUF PN VX PQHFCPVXEF OFUXFSL VJU UF CSFJEFO FO UF POEFSIPVEFO 6 TQSFFLU VX
OFUXFSL BBO PQ VJUEBHFOEF MFFSUBLFOPQESBDIUFO EJF V JO IFU POEFSXJKTQSPHSBNNB JOUFHSFFSU
Daarmee creëert u een win-winsituatie voor onderwijs en werkveld.
6 OFFNU EFFM JO QSPKFDUNBUJH POEFS[PFL FO POUXJLLFMJOH WBBL NVMUJEJTDJQMJOBJS %BBSCJK XFSLU
u samen met het bedrijfsleven, andere faculteiten, het expertisecentrum en diverse lectoraten
aan boeiende vraagstukken van het werkveld.

Arbeidsvoorwaarden:
t
t

&FO GVODUJF WPPS   '5& JO CFHJOTFM WPPS EF EVVS WBO  KBBS &FO WBTU EJFOTUWFSCBOE CFIPPSU
uiteindelijk tot de mogelijkheden.
&FO TBMBSJT BGIBOLFMJKL WBO PQMFJEJOH FO FSWBSJOH EPDI NBYJNBBM TDIBBM  $"0)#0
NBYJNVN `   CSVUP QFS NBBOE CJK FFO GVMMUJNF BBOTUFMMJOH 

Heeft u interesse:
Dan kunt u voor nadere informatie over de functie en de faculteit vanaf 7 januari a.s. contact opnemen
met Rob Ruijgrok, faculteitsdirecteur, tel. 045-4006700.

Sollicitatie:
Schriftelijke sollicitaties kunt u, bij voorkeur via e-mail onder vermelding van “vacature faculteit
5FDIOJFLw WÂÂS  KBOVBSJ BT TUVSFO OBBS TPMMJDJUBUJFIFFSMFO!IT[VZEOM UFS BUUFOUJF WBO &TUIFS #BSUFMT
TFOJPS BEWJTFVS 10

The Offer
You get the opportunity to grow with an innovative, dynamic and future orientated top
research institute. You can accelerate the development of new water technology in cooperation with prominent companies and universities.
In most cases, the workplace is Leeuwarden, The Netherlands.
The salary is in accordance with the collective labour agreement of the Dutch Universities
for PhD students. The PhD students will receive commencement of employment of the
universities participating in Wetsus.
Information and Application
Please send your application, with your CV, to Wetsus, for the attention of the HRM department, P.O Box 1113, 8900 CC, Leeuwarden, The Netherlands or by email
recruitment@wetsus.nl.
For further information about a PhD position you can contact Mr. Dr. G.J.W. Euverink,
058-2846200, gertjan.euverink@wetsus.nl.

combining scientific excellence with commercial relevance
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Multicultureel drama in Gaslab
Veel actueler kan een toneelstuk niet zijn. Op 11, 12 en 13
januari staat studententoneelvereniging Doppio op de
planken met het stuk
‘Borgerocco’ van de Belgische
schrijver Hugo Claus. Het
toneelstuk gaat over de misverstanden en het onbegrip
tussen moslims en nietmoslims.
Claus schreef het toneelstuk al
in 1998, maar de problematiek
lijkt inmiddels alleen nog maar
actueler te worden. En niet
alleen in België. Om de paar
weken roept parlementariër
Geert Wilders iets negatiefs over
moslims of hun heilige boek, en
de media staan er weer dagen vol
van.
‘Borgerocco’ gaat over een
Belgische man die trouwt met
een van oorsprong Marokkaanse
vrouw. De beide families hebben
zo hun twijfels, maar tussen de
twee gaat het aanvankelijk goed.
Onwetendheid en veronderstellingen die nergens op gebaseerd
zijn, zorgen er echter voor dat
het uiteindelijk toch misgaat. In
de familie ontspint zich een
drama dat niet onderdoet voor
de Griekse tragedies.
De naam van het stuk verwijst
naar de Antwerpse wijk Borgerhout. Dat wordt in de volksmond
Borgerocco genoemd, een
weinig subtiele verwijzing naar
de veelal uit Marokko afkomstige inwoners. Ter voorbereiding op de opvoering gingen de
spelers van Doppio op bezoek in

Foto: Bart van Overbeeke

de wijk. Een ontnuchterende
ervaring, vertelt Lennart
Verheijen, voorzitter van de
vereniging. “Er hing een wat
grimmig sfeertje. Het leek er wel
een getto. We waren er nog maar
net, of we hadden al bijna ruzie
met een auto vol gasten die
vonden dat we te lang stilstonden. Later kwamen we de politie
tegen die vroeg wat we daar
eigenlijk kwamen doen in het
donker.” De acht spelers van het
stuk bezochten de wijk samen
met regisseur Teun Jonas om
sfeer te proeven en inspiratie op

te doen. Zo kwamen ze onder
andere terecht in buurtkroeg
De Kroon, die een rol speelt in
het toneelstuk.

Aanpoten
De leden van Doppio brengen
jaarlijks acht á negen toneelstukken op de planken. Leden
kunnen zich inschrijven voor
een stuk dat ze leuk lijkt.
Meestal staat voor de repetities
een vol jaar, maar dit stuk is in
krap een half jaar ingestudeerd.
“Dat was flink aanpoten”,
verzucht Verheijen. “Normaal

repeteren we één keer per week
drie uur, maar de laatste tijd
hebben we dat wel wat opgevoerd.” In de aankomende kerstvakantie gaan de acteurs zelf
hun decors bouwen. Die hoeveelheid werk lijkt te gaan meevallen: “De meeste scènes spelen
in dezelfde huiskamer.”/

.

Doppio voert ‘Borgerocco’ drie avonden
achter elkaar op: op 11, 12 en 13 januari,
steeds vanaf 20.30 uur in het Gaslab.
Kaarten à zes euro zijn te bestellen via
www.doppio.nl.

Het jaar uit: het huis uit!
Hmmm, kerstvakantie, gezellig! Kaarsjes aan, mooie
kleertjes uit de kast en eten
maar. Wie als een huis opziet
tegen deze overdaad aan
huiselijke gezelligheid, heeft
tegenwoordig redenen genoeg
om het huis te ontvluchten.
Cursor zet er een aantal voor je
op een rij.
En dan beperken we ons voor
het gemak maar even tot Eindhoven. Want een kleine zoektocht op internet leert dat alleen
hier al voldoende te feesten valt.
Dat begint al op kerstavond. Je
kunt dan kiezen uit onder
andere Club Rembrandt, Grand
Café Berlage, De Effenaar en
FFFS De Admirant. Club
Rembrandt haalt vanaf 22.00

uur verschillende dj’s binnen de
muren. Samen zorgen zij voor
voldoende club, disco, eclectic,
elektro en house om relaxed te
avond door te komen (toegang
aan de deur zeven euro).
De Effenaar pakt het meer bling
bling aan met Neon Glitter. ‘Trek
alvast je mooiste kleren aan en
waan je in een omgeving met
kroonluchters, glitter en
glamour’, zo meldt de website.
Muziekstijlen: hits uit de jaren
zeventig en tachtig; toegang
twaalf euro. In Berlage dans je
deze kerstavond gratis op
muziek uit de Berlage-topvijftig, samengesteld door
bezoekers. Berlage gaat tweede
kerstdag gewoon door met het
grote ‘Geweest-feest’: swingen
op de muziek van de zeventiger

jaren, voor het
ultieme ahagevoel.
Om in aanloop
naar oudejaarsdag
wat uit te rusten,
kun je op zondagmiddag
30 december in Café Kraaij &
Balder (Strijpsestraat 79) gratis
gaan luisteren naar cabaretier
Arie Vuyk. Hij garandeert dat je
na zijn oudejaarsconference
volledig klaar bent met het oude
jaar en klaar voor het nieuwe.

Tropisch
Met hernieuwde energie kun je
met oudjaar de dansvloer betreden. Het grootste feest in Eindhoven lijkt dit jaar Latin
Brutality in het Beursgebouw.
Minstens achttien top-dj’s

vermaken er een paar duizend
bezoekers met latin-dancemuziek in tropische sferen.
Kaarten kosten 38,50 euro in de
voorverkoop. Daarvoor ben je
dan wel tot zeven uur ’s
ochtends onder de pannen.
Wil je wat goedkoper uit zijn,
dan kun je bijvoorbeeld nog
kiezen uit het grote Oud &
Nieuw-festival in De Effenaar
(17,50 euro), New Years Eve in
De Rechter (twaalf euro in voorverkoop), Nieuw op Nieuw in
PLAN-2 op Strijp-S (tien euro)
en Berlage (gratis)./

.

Lachen in een lab

Foto: Bart van Overbeeke

Cabaret in het Gaslab: op donderdagavond 13 december stonden cabare tiers Daniël Arends en Thijs Maas voor een volle zaal. Een publiek van
zo’n honderd man genoot van de luisterliedjes van Maas en de grappen
van Arends. Niet dat Maas (op de foto) geen grappen maakte. Maar diens
grote talent is zijn muzikaliteit, vindt drs. Corine Bolwerk van Studium
Generale (SG). “Hij heeft lef, zingt en begeleidt zichzelf op piano en gitaar.
Maar hij heeft nog minder een eigen stijl. Met zijn Brabantse accent en
zijn bravoure is het een beetje Hans Teeuwen, maar dan braver.”
Arends is bezig een nieuwe show te schrijven en probeerde delen daar van uit op het publiek. Maar dat het om uitproberen ging, daar van was
volgens Bolwerk weinig te merken. “Ik vond het al een heel goed
geheel.” Arends is geadopteerd en vertelde twee keer met zijn adoptie ouders op bezoek te zijn geweest in zijn geboorteland India. Arends:
“De eerste keer was op mijn achttiende. Ik was toen net drie keer blijven
zitten. Ik dacht: ‘O god, ze gaan me inruilen’.”
Van het publiek was donderdag slechts ongeveer de helft student. Bij het
weggeven van de gratis kaartjes hadden veel studenten misgegrepen, zo
merkte SG. Reden om hen voortaan voorrang te geven bij cabaretvoor stellingen.

Eind november was het Interna tional Documentary Festival
Amsterdam (IDFA) 2007. Geen
probleem als je het hebt gemist,
want vier favorieten van het
publiek toeren nu door het land. Op
vrijdag 28 december zijn ze te zien
in Plaza Futura.
De eerste film is ‘To see if I’m
smiling’ van regisseur Tamar
Yarom. Israël is het enige land in de
wereld waar ook meisjes op hun
achttiende jaar worden opge roepen voor verplichte militaire
dienst. In de film vertellen enkelen
van hen voor het eerst over hun
ervaringen tijdens twee jaar in het
leger. Ze vertellen over hoe het was
om zich als enige vrouwelijke
militair te handhaven tussen de
mannen, maar ook over de morele
dilemma’s en de onvermijdelijke
emotionele afstomping.
Voorafgaand hieraan wordt de
korte film ‘The Tailor’ vertoond. Die
gaat over een kleermakerszaakje in
Barcelona, niet groter dan een
scheepscontainer. Je volgt de wre velige dialogen van de Pakistaanse
eigenaar Mohamed, waarmee hij
zijn klanten belazert en wegjaagt.
De tweede film is ‘End of the
rainbow’ van Robert Nugent. Deze
gaat over een groot multinationaal
goudwinningbedrijf in een afge legen gebied in Guinee in WestAfrika. De film is een weemoedig
portret van de veranderingen ver oorzaakt door de mijn en van het
universele menselijke verlangen
naar een beter leven.
De laatste film is ‘Septembers’ van
regisseur Carlos Bosch. In een
gevangenis even buiten Madrid
wordt ieder jaar in september een
songfestival gehouden. Gedeti neerden uit verschillende gevange nissen doen mee, zowel mannen
als vrouwen. Deze film volgt een
aantal van hen gedurende een jaar.
Elke film kost 7,50 euro, met
Plazapas 6,50 euro. De eerste film
begint om 14.00 uur.
Zie www.plazafutura.nl.

/Aanstormend
stand-uptalent

“Met zijn intelligente, inhoudelijk
sterke en bijzonder actuele grap pen toont hij zich een fris stand-up
comedytalent met bijzonder veel
flair.” Aldus het juryrapport van de
‘Culture Comedy Award’ afgelopen
november over de Belgische
winnaar Michael van Peel. Hij is nu,
samen met alle andere finalisten,
op tournee. Zaterdagavond 29
december staan ze in het Park theater. Zie www.parktheater.nl.

/Visioenen
en fantasieën

Federico Fellini maakte meer
chaotische films, maar zijn ‘Roma’
spant de kroon. Deze reconstructie
van de stad Rome biedt een
verbluffende stroom aan invallen,
herinneringen, visioenen en
bizarre fantasieën. ‘Roma’ is een
visueel overdonderend schouwspel
waarin we de achttienjarige
Federico in de stad van zijn dromen
zien arriveren. We volgen hem naar
zijn overvolle pension en vervol gens belandt de kijker in een
bordeel, tussen het waanzinnige
verkeer, bij een modeshow van
priesterkledij en een apocalyp tische intocht van motorfietsen.
Zondag 30 december, 19.30 uur,
Plaza Futura.
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Scala verhaalt schade feest op daders
Het Scala-bestuur heeft
van de Dienst Huisvesting een schadeclaim
van rond de vierduizend
euro ontvangen voor de
vernielingen die op 27
september van dit jaar
tijdens het afscheidsfeest zijn aangericht in
het pand aan de Kanaalstraat. Het bestuur acht
zich niet verantwoordelijk voor het ontsporen
van enkele feestgangers
en gaat binnenkort met
de daders om tafel om
afspraken te maken
omtrent het schadebedrag.
Bart Hermans, secretaris
van Scala, is duidelijk over
wat er op 27 september aan

het pand in de Kanaalstraat
is gebeurd. Die avond
werden door enkele bezoekers van het afscheidsfeest
van de cultuurverenigingen, die inmiddels zijn
verhuisd naar De Bunker,
onder meer deuren ingetrapt, spiegels vernield en
inbouwkasten beschadigd.
Het pand diende op
1 oktober weer te worden
overgedragen aan de eigenaar, de gemeente Eindhoven. De Dienst Huisvesting van de TU/e heeft
de vernielingen vooraf opgeknapt.
“Het bestuur heeft voorafgaand aan het feest duidelijk gezegd wat wel en
wat niet kon”, zegt Hermans, “maar een groep van

zo’n tien à twintig
personen, die inmiddels
ook bij het bestuur bekend
zijn, is die avond toch aan
het vernielen geslagen.
Daar konden we op dat
moment weinig meer aan
doen. Er hebben zich overigens ook daders zelf bij
ons gemeld, die zeiden
spijt te hebben van hun
optreden die avond.”
Alda Bouten, die bij de
Dienst Huisvesting verantwoordelijk was voor het
beheer van de contracten
met de cultuurverenigingen aan de Kanaalstraat, zegt dat de claim in
eerste instantie is neergelegd bij het bestuur,
maar dat er geen datum is
afgesproken wanneer het

Lada’s, gure kou en wodka

Studievereniging VIA
-de club voor studenten
Stedebouw- hield donder dag 13 december een bijeen komst om de deelnemers
van de aanstaande studie reis naar Estland, Helsinki
en Sint-Petersburg warm te
houden voor de trip. Met
wodka en Lada’s. En ook het
weer deed eens mee: de
thermometer kwam amper
tot twee graden Celsius.

“Typisch Russisch weer”,
aldus Wouter Keizer, voor zitter van de studiereis commissie.
Eigenlijk zou er een kleine
Lada-vloot komen om het
treffen aan te kleden. Maar
de meeste eigenaren van de
auto’s van Russische
makelij, gevonden via de
Ladaclub Nederland, lieten
het afweten, vertelt Keizer.
“Desalniettemin was het

een gezellige borrel.”
Aanmelden voor de studie reis -van 25 april tot 5 mei
komend jaar- kan niet meer.
De inschrijving is vorige
week gesloten, met vier
inschrijvingen meer dan de
dertig beschikbare
plaatsen. Middels een loting
werden vorige week bij
kunstwerk KOE ook de
afvallers bepaald.
Foto: Bart van Overbeeke

schadebedrag moet zijn
overgemaakt. Het Scalabestuur
gaat
volgens
secretaris Hermans binnenkort met de groep
daders om tafel om te
kijken hoeveel ze kunnen
opbrengen van de geclaimde
vierduizend
euro.
“Mocht dat niet het volledige bedrag zijn, dan
kunnen we kijken of we
met de Dienst Huisvesting
een schikking kunnen
treffen. Het Scala-bestuur
zal er in ieder geval niets
aan bijdragen, en ook de
verenigingen hebben daar
de middelen niet voor”,
aldus Hermans./

Zeer vroege
nieuwjaarsduik

.

Meer studenten
naar het
buitenland
Het aantal Nederlandse
studenten dat een opleiding volgt in het buitenland is door de invoering
van meeneembare studiefinanciering fors gestegen, maar minder dan
verwacht. Er vertrokken
in 2007 4800 studenten
naar het buitenland, achthonderd meer dan vorig
jaar. Beurzenverstrekker
IB-Groep had er rekening
mee gehouden dat veel
méér mensen voor een
avontuur in het buitenland zouden kiezen. Maar
de regeling werd pas dit
voorjaar bekend, toen veel
mensen al voor een studie
in Nederland hadden
gekozen.
Geschat wordt dat het
aantal emigrerende studenten de komende jaren
zal oplopen tot ongeveer
tienduizend. Alleen voor
een erkende opleiding in
het hoger onderwijs
krijgen ze geld mee. Ook
kunnen ze hun collegegeld lenen bij het rijk:
maximaal 7500 euro per
jaar. (HOP)

Voor de deelnemers aan de lustrumactiviteiten van
Protagoras, de studievereniging van Biomedische
Technologie, stond vorige week twee keer een zwem bad op het programma: op woensdag 12 december de
knus warme atmosfeer van De Tongelreep en de dag
erna het ijskoude water van een tuinbadje opgesteld
voor N-laag.
“We willen een soort nieuwjaarsduik simuleren bij de
start van ons lustrumjaar”, wist een kleumende
Sander Streng, voorzitter van de lustrumcommissie,
na zijn buitenduik te vertellen. Slechts een handvol
medestudenten zette het vierde Protagoras-lustrum
(met het thema ‘Creation’) ook kracht bij door een
plens in het ijzige water, gevolgd door een kruiden drankje als opkikker. De rest van de bezoekers bleef
veilig dicht op elkaar staan borrelen in de partytenten,
achter de warmtekanonnen en dik in de winterkleren.
Foto: Bart van Overbeeke

En hoe is het in Hamburg?

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.

Na vier jaar braaf colleges
volgen, vond ik het de
hoogste tijd om eens echt
in de bouwpraktijk te
duiken. Zodoende loop ik
dit semester stage bij het
Zentrum für Energie,
Bauen, Architektur und

Umwelt (ZEBAU) in
Hamburg. Daar onderzoek ik hoe de Duitsers
omgaan met energieefficiënt bouwen, een
actueel onderwerp waarmee men hier stukken
verder is dan in Nederland.
Bij aankomst was ik
behoorlijk verbaasd. Ik
verwachtte een grauwe,
winderige industriestad,
maar niets bleek minder
waar. Hamburg blijkt een
echte metropool te zijn,
met een prachtige oude
binnenstad aan het water.
De haven ligt pal tegenover het centrum.
ZEBAU zit in een oude
scheepsmotorenfabriek
aan de Elbe, vanaf mijn
bureau kijk ik uit op de
voorbijvarende zee-

schepen. Het bedrijf is
nog jong, net als de
meeste medewerkers, en
er lopen meer buitenlandse stagiairs rond. Dat
zorgt voor een leuke sfeer.
Het middageten is lekker
studentikoos: eens per
week ben je aan de beurt
om te koken.
In zo’n wereldstad hoef je
je natuurlijk niet te
vervelen. Een wedstrijd
van HSV bijwonen is
verplichte kost, het halve
elftal is immers Nederlands. Overigens ben ik
hier de enige die het niet
erg vindt dat Huub Stevens naar PSV vertrekt.
Voor een avondje stappen
ga je naar de Reeperbahn,
de meest beruchte straat
van Duitsland. Van oorsprong was dit de rosse

buurt voor matrozen en
ander havenvolk, tegenwoordig zitten er ook
tientallen discotheken en
theaters. Na een nachtje
feesten drink je traditioneel je laatste biertjes
op de Fischmarkt. Elke
zondagochtend is er livemuziek, de biergarten
wordt geopend en de bratwursten gaan op de grill.
Zoiets zie je alleen in
Duitsland! In december is
het bovendien gewoonte
om na werktijd nog even
naar de kerstmarkt te
gaan, uiteraard niet
zonder glühwein.
Natuurlijk heeft het
wonen in Duitsland ook
nadelen. Een avondje
nagesynchroniseerde
films kijken is geen
aanrader (Bond: “Ein

wodkaMartini
bitte.
Geschüttelt,
nicht
gerührt”) en
fietsen is er
levensgevaarlijk.
Maar ach,
wat zou het.
Die Duitsers
blijken
vriendelijke
lui,
Hamburg is
een geweldige stad en
in zo’n
mooie omgeving mag
ik me bezighouden met innovatief
bouwen.
Helaas nog maar voor een
weekje!

Joep Radermacher,
student Bouwkunde
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Jat een vlag en promoot jezelf
Vreemd, maar waar: drie
Groningers die op de TU/ecampus lopen te lubben
voor hun clubje. Maandag
17 december was een
Groningse delegatie van
AEGEE twee uur lang
bezig met de promotie van
deze internationale studentenvereniging. En dat
alles om hun gejatte vlag
terug te krijgen.
Die hadden ze tijdens een
treffen van AEGEE in
Groningen, begin oktober,
namelijk een kleine dertig
seconden onbeheerd gelaten. Wat voor Jurriën
Bakker, bestuurslid van
AEGEE-Eindhoven, reden
was om het ding in zijn tas
te stoppen en mee te

nemen naar Eindhoven.
Om de vlag terug te
krijgen, moesten de Groningers in Eindhoven
AEGEE komen promoten,
onder begeleiding. Dat lijkt
een zware straf, maar in de
praktijk viel het mee: de
Groningse equipe was al in
Nijmegen voor een toernooi en kon meteen even
doorreizen naar Eindhoven.
Vlaggen jatten is een
geliefde bezigheid bij
AEGEE, weet bestuurslid
Bakker te vertellen. Maar
Eindhoven wordt niet vaak
slachtoffer. Want: “Wij
spijkeren
altijd
alles
vast.”/

Wat vindt de gemeente
Eindhoven van haar
burgers? Sinds deze week
weet ik het antwoord
hierop: ze vindt ons een
stel domme schapen. Dom
omdat we niet zelf kunnen
nadenken en schapen
omdat we netjes doen wat
de herder (lees: de
gemeente) zegt.

.

Foto: Bart van Overbeeke

Eindhoven op nachttreinennet
Sinds donderdag 13
december is Eindhoven
aangesloten op het
nachttreinennet van de
NS. Van donderdag tot en
met zaterdag rijden tot
4.00 uur sneltreinen
vanuit Eindhoven naar
Utrecht en Rotterdam, en
terug.
De treinen rijden in het
algemeen om het uur; een
ritje met de nachttrein kost
niks extra. Vanuit Rotterdam en Utrecht kunnen
reizigers overstappen op
het al bestaande nachtnet

in de Randstad. Vorige
week donderdagnacht was
de aftrap; om 0.43 uur
vertrok vanuit Den Bosch
de eerste nachttrein in
Brabant voor een pendelritje naar Tilburg. De
proefperiode gaat drie jaar
duren.
De provincie en de grote
Brabantse steden hebben
lang gepleit voor het
nachtnet. En ze tasten er
diep voor in de buidel: de
provincie betaalt 1,1 miljoen euro per jaar en de
steden Eindhoven, Tilburg,
Breda, Den Bosch en

Nieuwe raceauto ziet het licht

Dordrecht ieder een ton.
Dat levert bijvoorbeeld op
dat mensen die op
Schiphol landen ook ’s
nachts in een uurtje of twee
met de trein naar Eindhoven kunnen. Ook stappen in Amsterdam kan,
maar echt laat moet je het
dan niet maken. Om kwart
over drie vertrekt de laatste
trein, met een overstap in
Utrecht. De eerstvolgende
optie is wachten tot het
ochtendgloren of om kwart
voor vijf via Rotterdam
rijden. Reistijd: 2 uur en 48
minuten./

.

Het moet sneller, pittiger, maar vooral... betrouwbaarder.
Op vrijdag 18 januari presenteert University Racing
Eindhoven in de Zwarte Doos een splinternieuw ontwerp
voor zijn racebolide van 2008. Vanaf 16.00 uur zijn alle
belangstellenden welkom.
De presentatie is ook een belangrijk moment om de voort gang te laten zien aan sponsoren en betrokkenen van de
TU/e. De technische mensen van het studenten-raceteam
presenteren de onderdelen van de nieuwe wagen. Nog niet
in het echt, maar middels CAD-tekeningen.
Vanaf januari gaat het team de onderdelen echt maken en
bestellen en de auto bouwen. In april verwacht men de
presentatie van de auto. “Daarna is het testen, testen,
testen”, aldus pr-man Bart Beenker. De eerste wedstrijd
is in juli, op het Engelse Silverstone.
Aanmelden via universityracing@tue.nl.

Het sleutelgat
Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks
aan een aantal willekeurige studenten op de campus. Deze
week een analyse van Anton de Koning (vierdejaars student
Elektrotechniek) en Lotte van den Eijnde (vierdejaars student
Technische Bedrijfskunde en bestuurslid van Industria). Zij
bekeken twee foto’s van deze Eindhovense studentenkamer
en gaven commentaar.
Anton en Lotte zijn het op
veel punten met elkaar eens.
Uit de foto’s maken ze
beiden op dat dit de kamer is
van een jongerejaars
Informaticastudent. Anton
merkt op dat de tv en de
computer er best geavan ceerd uitzien. De kast van de
pc ziet eruit alsof die erg uit gebreid is. Die is vast samen gesteld door een jongen. Op
de close-up foto ziet hij een
boek over programmeren.
Dat is een hint dat hij
Informatica studeert. Ook de
boeken over hacken wijzen
die richting uit. De kamer is
nog vrij leeg, dus het is
iemand die nog niet lang op
kamers woont. Anton schat
de bewoner in als een twee dejaars student. Lotte ziet op
de kast een Hertog Janbiertje staan. Er zijn natuur lijk ook wel vrouwen die dat

drinken, maar ze vindt het
meer een biertje voor een
man. Op de andere foto ziet
ook Lotte het ‘Visual Basic’boek staan. Waarschijnlijk is
het dus echt een Informatica student en dat zijn voor namelijk mannen; de kans
wordt dus nog iets groter dat
deze student een man is. Ze
merkt op dat de kamer er op geruimd uitziet, dus het is
een nette jongen. En hij heeft
veel hip spul. De computer
ziet er erg hip uit en op het
tafeltje bij de bank ligt iets
dat op een PDA lijkt, of een
hippe telefoon. De opgeruim de kamer is voor haar ook
reden om te denken dat hij
een eerstejaars student is.
Ze stelt dat studenten die
langer op kamers wonen, er
vaak steeds minder om gaan
geven dat de kamer er niet
netjes uitziet. Beiden

noemen lezen en compu teren als hobby’s. Hij doet
waarschijnlijk niet aan sport,
ook daarover zijn ze het
eens. Er is dus een grote
kans dat hij geen lid is van
een sportvereniging. Lotte
vindt hem ook geen type
voor een studentenvereni ging. Hij zou misschien wel
lid kunnen zijn van een
cultuurvereniging. Anton
denkt dat hij actief is bij
Stack. In zijn koelkast
vinden we zeker bier.
Volgens Anton heeft hij
verder alleen basisdingen
zoals kaas, boter, vlees voor
het avondeten en wat fris.
Lotte denkt dat hij veel
lekkere dingen in huis heeft,
maar dat hij ook van gezond
eten houdt.

Koen Sta is eerstejaars
student Technische
Informatica en de bewoner
van deze kamer. Hij houdt
van Ne derlandse litera tuur, computeren en films
kijken. Hij heeft dan ook
een flinke verzameling
dvd’s (op de foto niet te
zien). Hij spreekt vaak af
met vrienden, onder
andere om bordspellen te
spelen. In het verleden
ging hij vaker mountain biken, maar tegenwoordig
niet meer. Hij is in Eindhoven Informatica gaan
studeren vanwege de
master Information
Security Technology.
Hij maakt deel uit van het
voorlichtingsteam van
Technische Informatica.
In de koelkast heeft hij,
zoals het een eerstejaars
student betaamt, alleen
bier.

Afgelopen dinsdag zijn de
twee kandidaten voor het
Eindhovens burgemees terschap bekendgemaakt.
Het zijn geworden Leen
Verbeek van de PvdA en
Rob van Gijzel, jawel, óók
van de PvdA. Op 23 januari
kunnen we in een referen dum kiezen wie van de
twee onze burgemeester
wordt. De twee kandidaten
zijn geselecteerd door een
vertrouwenscommissie
onder leiding van Gaby
van den Biggelaar.
Ik heb zelf met de beste
wil van de wereld geen
verschil kunnen ontdek ken tussen de kandidaten,
zelfs op foto’s lijken ze op
elkaar. In een toelichting
op de keuze verontschul digt mevrouw Van de
Biggelaar zich om deze
reden zelfs voor de kandi daten. Het toeval wil dat
ze zelf ook van de PvdA is.
Hoe kan de gemeenteraad
nu ooit denken dat wij het
referendum serieus gaan
nemen? Een duidelijkere
waarschuwing dan het
mislukte referendum in
Utrecht hebben ze niet
kunnen krijgen.
Het minste wat we kunnen
doen, is het referendum,
net als in Utrecht, boy cotten. De beste manier
om dat te doen, is ongel dig stemmen. Bij een
blanco stem word je
immers nog meegeteld in
het opkomstpercentage.
Op de ouderwetse manier
ongeldig stemmen doe je
gewoon door twee bol letjes in te kleuren. Bij een
stemcomputer is het wat
lastiger. Je zou niet
kunnen komen opdagen,
maar dat is lui. Wat je kunt
doen, is je stembiljet
afgeven zodat je geregis treerd bent. Vervolgens
weiger je een knop in te
drukken op de stem machine. Eens kijken wie
hier een dom schaap is:
wij burgers of de
gemeente.
Bram van Gessel is
student Technische
Natuurkunde

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond. Cursor
spoort iedere week een desktop op en maakt
’n praatje met de gebruiker.
Wie:

Jonathan Wanders / 25 / zevendejaars
Bouwkunde
Wat:
foto kampvuur
Wanneer: sinds september
Waarom: Gewoon een vette foto van een
kampvuur in Spa-Francorchamps. Elk jaar strijkt
daar het Formule-1-circus neer, elk jaar gaat een
groep vrienden uit Noorbeek ernaartoe en in 2004
ging ik mee. We parkeren onze auto’s en lopen een
speciale route door het bos en onder hekken door,
zodat we illegaal het circuit op kunnen, want
kaartjes zijn echt duur (125 tot 425 euro). Die race
boeit me niet zo, maar je hebt een camping met
Duitsers, Belgen en Hollanders; een beetje zoals
Lowlands en Pinkpop, maar dan lomper. Dit zijn
autobanden die we in de
fik staken voor een kampvuur. We hadden ook een
caravan meegenomen en
die ging ook in de fik. De
brandweer was er niet zo
blij mee, vooral vanwege
het vuurwerk dat in de
caravan lag.
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Het mysterie van het kerstpakket
Het mag wel beschouwd worden als het meest
mysterieuze voorwerp dat ooit een plekje kreeg in
het kerstpakket van de TU/e. Cursor ontving een
mail van Stefan Rovers van de faculteit Scheikun dige Technologie, die er met zijn collega’s al stevig
over had gedebatteerd. Wat voor een insect is het
precies, waarom komt er dat typische krekelgeluid
uit, is het wellicht een soort zeepje, want er zit een
geurtje aan? Onze fotograaf transformeerde het
aardewerken object direct tot een uitzonderlijke
kerst bal.
Wie zich echter ooit in de zomervakantie in het zuid oosten van Frankrijk heeft bevonden, herkent het
gestileerde beestje direct. Het is de cicade en in de
Provence is hij in alle soorten en maten verkrijgbaar
in de souvenirwinkeltjes. Hele winkelstraten gaan
gebukt onder het irritante getjilp.
De cicade is verwant aan de wantsen en het geluid
dat ie produceert als ie zijn vleugels over elkaar
wrijft, zou wat melodieuzer moeten zijn dan dat van
de huis-, tuin- en boskrekel. In combinatie met het
boekje over reisverhalen van TU/e-medewerkers
lijkt het bijvoegen van deze zomergast bedoeld om
in deze donkere dagen alvast een vleugje vakantie gevoel op te roepen. En wie in Frankrijk al gek werd
v a n h e t i r r i t a n t e g e l u i d v a n d e cigale k a n h e m n o g
altijd als decoratieve presse-papier gebruiken.

Effe zeuren

/Fred Steutel

Foto: Bart van Overbeeke

Het kerstreces komt eraan. Sinterklaas heeft zijn hielen nog niet
gelicht of mensen die Kerstmis niet van Jom Kippoer of ramadan
kunnen onderscheiden, zetten Bambi-hertjes van lampjes in hun tuin.
De wereld gaat aan verkleutering te gronde; of het nou reclameboodschappen zijn of Postbus-51-berichten; alle mededelingen lijken
bestemd voor negenjarigen. Nobelprijswinnares Doris Lessing deelt
mijn walging.
Maar verkleutering is niet de enige vorm van malligheid waaraan we
lijden, waarbij ik moet aantekenen dat malligheid natuurlijk in ‘the eye
of the beholder’ gevonden wordt; alles wat wij niet begrijpen, vinden
we mal.
Ook op onze campus valt heel wat malligheid te vinden. Ik noemde al
het olievat van Shell in een boom en het trieste lot van de ‘Quadriviumbrug’, maar er is nog veel meer. De noordzijde van wat vroeger E-laag
genoemd werd, herbergt een concentratie aan malligheid. Er ligt tien
meter spoorrails waaraan, gezien de kabels en draden die eraan bevestigd zijn, nog onderzoek wordt bedreven -ik heb het Innovatieplatform
er niet over gehoord-; daar vlakbij is een betonnen valkuil met het
opschrift ‘Nooduitgang’ - ik heb er geen skeletten in aangetroffen; er
tegenover staat een gebouwtje dat eruitziet als een groot openbaar
toilet, maar waarvan alle deuren altijd dicht zijn; iets verderop, over de
brug richting tennisbanen, staat nog steeds de ‘dievenvanger’, waar je
vroeger links omheen kon en waar je nu rechts omheen kunt.
Dan hebben we nog de gegevens van de Meanderthalers: op enige
afstand van elkaar aan de oever van
de Dommel staan paaltjes waaraan
labels bevestigd zijn met aanwijzingen over stroming en grondwaterstand. De cijfers op deze labels zijn
door weer en wind onleesbaar
geworden, maar de plannen om de
Dommel te laten meanderen, zijn
mogelijk al achterhaald.
Om de malligheden met betrekking
tot het verkeer te beschrijven, heb
ik -volgend jaar- minstens 361
woorden nodig. Een korte opsomming: parkeerplaatsen tussen drukbezochte gebouwen, geen maximumsnelheid, geen oversteekplaatsen voor voetgangers, ondoelmatige fietsenrekken.
Het kerstreces komt eraan en ik
ben oud genoeg om me iets van de
kerstgedachte te herinneren: veel
heil en zegen dus vast en voor de
‘Bourgondiërs’ onder u: ‘vreten op
aarde, in de pensen een welbehagen’.

