
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 maat-
systeem 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 gemeen-
te’, aldus het bericht. Het onder-
zoek 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 aan-
passen. 
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 aan-
gepast zijn, met meer originele
elementen van de hal erin
verwerkt.
De besluitvorming over zowel de
aanvraag van de monumenten-
status (ingediend door de Stich-
ting Wederopbouw Erfgoed) als
de aanvraag voor de sloop-
vergunning (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, ver-
wacht Rikhof. De Gemeen-
schappelijke Technische Dienst
trekt halverwege januari uit de 
W-hal. De laatste bewoner, de
Cursor-redactie, zal ook binnen
enkele maanden verhuizen./.

Hockeyen op de bodem van het zwembad

OOnnddeerrwwaatteerrhhoocckkeeyy::  ddiitt  iiss  éééénn  vvaann  ddee  vveellee  ssppoorrtteenn
wwaaaarriinn  ssttuuddeenntteenntteeaammss  ddeezzee  wweeeekk,,  ttiijjddeennss  ddee  VVaann
LLiinntt  SSttuuddeenntteennssppoorrttwweeeekk  ((LLSSSSWW)),,  mmeett  eellkkaaaarr  ddee
ssttrriijjdd  aaaannggaaaann..  EEnn  hheett  iiss  nnoogg  eeeenn  eecchhttee  ssppoorrtt  ooookk,,
ggeessppeeeelldd  mmeett  eeeenn  ssppeecciiaallee  ppuucckk  eenn  mmiinnii--oonnddeerrwwaatteerr--
ssttiicckkss..  WWaaaarrbbiijj  jjee  ggooeedd  mmooeett  ttiimmeenn  wwaannnneeeerr  jjee  aaddeemm
ggaaaatt  hhaalleenn,,  wweeeett  oouudd--EESSSSFF--bbeessttuuuurrddeerr  EEmmmmyy
MMaannddeerrss  ttee  vveerrtteelllleenn..  ““ZZooddaatt  jjee  nniieett  vvllaakk  vvoooorr  ddee  ggooaall
nnaaaarr  bboovveenn  mmooeett..””  DDee  ssppoorrtt,,  ddiiee  ooooiitt  bbeeddaacchhtt  iiss  ddoooorr
dduuiikkeerrss  oomm  iinn  ddee  wwiinntteerr  ddee  ccoonnddiittiiee  oopp  ppeeiill  ttee  hhoouuddeenn,,

ssttaaaatt  ssiinnddss  vvoorriigg  jjaaaarr  oopp  hheett  pprrooggrraammmmaa  vvaann  ddee
LLSSSSWW..
RRuuiimm  113300  tteeaammss  nneemmeenn  ddiitt  jjaaaarr  ddeeeell;;  ggooeedd  vvoooorr
oonnggeevveeeerr  334400  iinnsscchhrriijjvviinnggeenn  bbiijj  vveerrsscchhiilllleennddee
ssppoorrtteenn..  DDee  ssppoorrttwweeeekk  lloooopptt  ttoott  eenn  mmeett  vvaannddaaaagg,,
ddoonnddeerrddaagg  2200  ddeecceemmbbeerr..  VVaannaavvoonndd  iiss  hheett  aaffsslluuiitteennddee
ooppeenn  eeiinnddffeeeesstt,,  iinn  ddee  kkaannttiinnee  vvaann  hheett  SSttuuddeenntteenn--
ssppoorrttcceennttrruumm..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Drie Vici-subsidies voor de TU/e
Drie van de dertig Vici-sub-
sidies van de Nederlandse
Vereniging voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (NWO) gaan
dit jaar naar de TU/e. Dit is
dinsdag 18 december bekend-
gemaakt. Prof.dr. Anton
Darhuber, dr.ir. Jom Luiten
(beiden Technische Natuur-
kunde) 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 Eind-
hoven: de UvA en het bijbe-
horende 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 belang-
rijkste subsidies van de zoge-
heten Vernieuwingsimpuls. Ze
zijn bedoeld voor excellente
wetenschappers, die tot de top
van hun gebied behoren, om er
binnen vijf jaar een eigen onder-
zoeksgroep mee op te zetten.
NWO betaalt zeventig procent
van de Vernieuwingsimpuls-
subsidies, de universiteit dertig
procent. 
TU/e-prof Anton Darhuber gaat
met zijn subsidie onderzoek
doen naar de mogelijkheden om
effectief vloeistof te transpor-
teren op micro- en op nano-

schaal. Conventionele pompen
zijn bij deze afmetingen onbruik-
baar. 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 afbeel-
dingen kunnen maken, waardoor
ook atomen in beweging vast-
gelegd kunnen worden (zie ook
de onderzoekspagina’s in deze
Cursor).
Albert Schenning gaat orga-
nische halfgeleiderbouwstenen
samenbrengen om kleine en

goedkope diodes op nanoschaal
te maken. Deze diodes moeten
computers nog meer dataopslag-
capaciteit 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 (Werktuig-
bouwkunde) en dr. Anita Mol
(Biomedische Technologie) krij-
gen elk een bedrag van 208.000
euro om drie jaar onderzoek te
doen en ideeën te ontwik-
kelen./.
Zie pagina 5 voor nieuws over de
Casimir-subsidies van NWO.

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!
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De week van/Jan
Jan van Moll is verificatie- en validatie-

expert 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 maat-
schappelijke 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 risicomanagement-
techniek 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 dage-
lijkse 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 uiteen-
zetting van het onderzoek, dan mijn
collega vijf minuten en dan de vijfen-
veertig 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. 

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 aller-
lei manieren steun aan buiten-
landse studenten, via introdagen

en feestjes tot excursies en het
uitlenen van meubels. Van
Hooff kende German van de
faculteit Scheikundige Techno-
logie, waar hij werkte als analist. 
“In 1957 begon ik aan de toen-
malige Technische Hogeschool,
waarvoor destijds net de eerste
gebouwen werden gezet. Die be-
gintijd was het net Sinterklaas;
elke week kwamen er kisten met
apparatuur die we moesten uit-
pakken 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 tegen-
hield; 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 afvloeiings-
regeling ging hij naar TNO,
waar hij drie dagen per week

werkte als inkoper van van alles;
van koffie tot elektriciteits-
buizen. 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 Bouwkunde-
de 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

jaar zo’n beetje alle nationali-
teiten 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 vast-
gekoekt zat. Maar dat zijn uit-
zonderingen; 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 meubel-
uitleen te stoppen. Er zijn ook
minder aanbieders en afnemers,
en er zijn tegenwoordig boven-
dien veel goede winkels in
tweedehands spullen, zoals
Emmaus en de kringloop-
winkels. Er is dus ook meer
keuze. De spaceboxen op de
campus worden gemeubileerd
opgeleverd; de veelal buiten-
landse 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.”/.

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 gebrui-

ken.” 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 belang-
stelling echter terug; Van

Hooff twijfelt zelfs of hij wel
moet doorgaan met de uitleen.

“Misschien willen mensen geen oude spullen meer”

Herman van Hooff
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Ach en Wee

Cohen maakt universiteitsblad
Eenmalig mag hij zelf bepalen wat er in de krant
komt: burgemeester Job Cohen is gasthoofdredac-
teur 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 UM-
krant 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)

Laptops gestolen
Een dief heeft dinsdagochtend 11 december twee
laptops gestolen uit de ruimte van Industrial Design
op de begane grond van het Hoofdgebouw. Uit video-
beelden 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.

Knappe voorspellingen - of toch niet? 
Wie wordt volgend jaar de
nieuwe president van de
Verenigde Staten? Een groep
onderzoekers met daarin TU/e-
wiskundige 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 ver-
kiezing zou kunnen beïnvloe-
den. In plaats daarvan codeerden
ze een pdf-bestand met de voor-
spelling. Wat overbleef, is een
binair getal van 128 bits, dat op
geen enkele manier meer terug te
rekenen is naar het oorspron-
kelijke 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

Weger. Een ‘mengelmoes’ zegt
het woordenboek. Een hash is
een fikse samenvatting van het
computerbestand. Daarbij gooi
je, anders dan bij comprimeren,
flink wat informatie weg. De
hash is wel een soort vinger-
afdruk, 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 hand-
tekening.”

Niet foutloos
Voor het maken van hashes zijn
verschillende protocollen moge-
lijk. 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 ver-
schillende bestanden dezelfde
vingerafdruk konden opleveren.
De hash kon dus de fout ingaan:
MD5 maakte geen unieke vinger-
afdrukken en verloor daarmee
zijn nut. De Weger: “Toen stond
de wereld van de cryptologie wel
even te schudden op zijn grond-
vesten.” Hierop zette afstudeer-
der Stevens zijn tanden in het
onderwerp. Hij ontdekte de wis-

kundige trucs om met MD5 wil-
lekeurig veel bestanden tot
dezelfde hash om te rekenen.
Door aan een aantal pdf-
bestanden hier en daar een speci-
fieke 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’ ople-
verden. Na afloop van de verkie-
zingen zou de groep onder-
zoekers in principe triom-
fantelijk 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/. 

Ook postdoc-impuls lijdt
onder krappe arbeidsmarkt
De werving van de vijfentwintig
postdocs om de profilerings-
gebieden 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 post-
docs, 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 aan-
stelling wel in de pen, laat
Klomps weten.
Volgens het diensthoofd kost het
op dit moment op alle fronten
moeite om technisch weten-
schappelijk personeel aan te
trekken en is de moeizame
werving van de postdocs niet uit-
zonderlijk. 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 derde-
geldstroomprojecten 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 universi-
teiten en kennisinstellingen, die
hoogopgeleid personeel zoeken.
Behalve de TU/e zijn bijvoor-
beeld ook Delft en Twente
aanwezig.
Op zaterdag 2 februari is de daad-
werkelijke beurs. Ing. Gaby
Versmissen van het Communi-
catie Expertise Centrum (gedeta-
cheerd 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 universi-
teiten 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 inte-
ressante 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 dele-
gatie. Die moeten hun eigen vak-
gebied 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

IInn  ookkttoobbeerr  vvaann  ddiitt  jjaaaarr  ssttoonndd  zzee  aall  iinn  aallllee  kkrraanntteenn  eenn  vveerrtteellddee  zzee  iinn
vveerrsscchhiilllleennddee  ttvv--pprrooggrraammmmaa’’ss  oovveerr  ddee  oonnzziicchhttbbaarree  bbeeeessttjjeess  ddiiee  oonnzzee
bbeeddddeenn  eenn  hhuuiisskkaammeerrss  bbeevvoollkkeenn..  OOpp  kkeerrssttaavvoonndd,,  2244  ddeecceemmbbeerr,,  sslluuiitt
TTUU//ee--hhoooogglleerraaaarr  pprrooff..ddrr..  AAnnnneelliieess  vvaann  BBrroonnsswwiijjkk  ddiitt  vvoooorr  hhaaaarr  mmeeddiiaa--
ggeenniieekkee  jjaaaarr  aaff  mmeett  eeeenn  ooppttrreeddeenn  iinn  ddee  NNaattiioonnaallee  WWeetteennsscchhaappssqquuiizz
22000077  vvaann  ddee  VVPPRROO..  MMeett  eeeenn  tteeaamm  vvaann  wweetteennsscchhaappppeerrss  nneeeemmtt  zzee  hheett  oopp
tteeggeenn  ddee  ‘‘kknnaappssttee  ffaammiilliiee  vvaann  NNeeddeerrllaanndd’’,,  ddiiee  iinn  ddee  aaffggeellooppeenn  wweekkeenn
uuiitt  ddiivveerrssee  vvoooorrrroonnddeess  iiss  kkoommeenn  bboovveennddrriijjvveenn..  DDee  pprreesseennttaattiiee  iiss,,  nneett
aallss  vvoooorrggaaaannddee  jjaarreenn,,  iinn  hhaannddeenn  vvaann  LLeeoonn  VVeerrddoonnsscchhoott  eenn
‘‘aammaannuueennssiiss’’  DDeennvviiss..
DDee  NNaattiioonnaallee  WWeetteennsscchhaappssqquuiizz  22000077,,  mmaaaannddaagg  2244  ddeecceemmbbeerr,,  
2222..3300  uuuurr,,  NNeeddeerrllaanndd  33..

FFoottoo::  RRaallff  vvaann  KKoouuwweenn
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UK - Rijksuniversiteit Groningen

CvB-voorzitter en zijn salaris
IInn  UUKK  kkiijjkktt  ccoolllleeggeevvoooorrzziitttteerr  SSiimmoonn  KKuuiippeerrss  tteerruugg  oopp  hheett
jjaaaarr,,  mmeett  nnaammee  oopp  ddee  ccoommmmoottiiee  ddiiee  oonnttssttoonndd  rroonndd  zziijjnn  ssaallaa--
rriissvveerrhhooggiinngg  vvaann  ddeerrttiigg  pprroocceenntt..  KKuuiippeerrss  iiss  nnoogg  sstteeeeddss  eerrgg
oonnggeelluukkkkiigg  mmeett  ddee  ssiittuuaattiiee  eenn  zzeeggtt  ddaatt  hheett  uuiitteeiinnddeelliijjkk  ddee
RRaaaadd  vvaann  TTooeezziicchhtt  ggeewweeeesstt  iiss  ddiiee  ddee  vveerrhhooggiinngg  eerrddoooorr
ddrruukkttee..  HHiijj  nnooeemmtt  22000077  aall  mmeett  aall  eeeenn  aarrmmooeeddiigg  jjaaaarr..  ““JJee  zziitt
eerr  nniieett  vvaannwweeggee  hheett  ggeelldd,,  mmaaaarr  oommddaatt  jjee  bbeessttuurreenn  lleeuukk
vviinnddtt  ooff  oommddaatt  jjee  vvaann  jjee  uunniivveerrssiitteeiitt  hhoouuddtt  eenn  oommddaatt  jjee  jjeezzeellff
tthhuuiiss  vvooeelltt  bbiinnnneenn  ddiiee  ggeemmeeeennsscchhaapp..””  KKuuiippeerrss  kkllaaaaggtt  ddaatt
hhiijj  tteeggeenn  zziijjnn  zziinn  nnuu  ggeezziieenn  wwoorrddtt  aallss  eeeenn  zzaakkkkeennvvuulllleerr..
OOvveerriiggeennss  kkoocchhtt  hhiijj  iinn  mmaaaarrtt  wweell  eeeenn  nniieeuuww  hhuuiiss  iinn
WWaarrffffuumm,,  mmaaaarr  ddaatt  hhaadd  vvoollggeennss  hheemm  nniieettss  ttee  mmaakkeenn  mmeett  ddee
ssaallaarriissvveerrhhooggiinngg..  ““WWee  wwiillddeenn  vvoooorraall  eeeenn  ggrrootteerree  ttuuiinn..””

UT Nieuws - Universiteit Twente

Studentenfractie boycot U-raad
DDee  TTwweennttssee  ssttuuddeenntteennffrraaccttiiee  UURReekkaa  sscchhuuiifftt  nniieett  mmeeeerr  aaaann  iinn
ddee  bbaannkkjjeess  bbiijj  ddee  mmaaaannddeelliijjkkssee  vveerrggaaddeerriinngg  vvaann  ddee  UU--rraaaadd
mmeett  hheett  CCvvBB..  DDee  rreeddeenn??  UURReekkaa  pplleeiitt  aall  ttwweeee  jjaaaarr  vvoooorr  eeeenn
oonnaaffhhaannkkeelliijjkkee  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  UU--rraaaadd,,  mmaaaarr  vviinnddtt
ddaaaarrvvoooorr  ggeeeenn  ggeehhoooorr..  TToott  nnuu  ttooee  iiss  ddee  vvoooorrzziitttteerr  eeeenn  
aaffggeevvaaaarrddiiggddee  vvaann  éééénn  vvaann  ddee  ppaarrttiijjeenn  iinn  ddee  rraaaadd..  BBiijj  hheett  
nnaaddeerreennddee  aaffsscchheeiidd  vvaann  ddee  hhuuiiddiiggee  vvoooorrzziitttteerr  ggiinngg  mmeenn
wweeeerr  vvoooorrbbiijj  aaaann  hheett  pplleeiiddooooii  vvaann  ddee  ssttuuddeenntteenn  eenn  ddiiee
ttrrookkkkeenn  ddaaaarroopp  hhuunn  ccoonncclluussiiee..  DDee  vveerrttrreekkkkeenndd  vvoooorrzziitttteerr
DDiicckk  MMeeiijjeerr  nnooeemmtt  ddee  aaccttiiee  eeeenn  ppuubblliicciitteeiittssssttuunntt  eenn  zzeeggtt  ddaatt
eeeenn  iinntteerrnnee  kkaannddiiddaaaatt  ddeemmooccrraattiisscchh  ggeelleeggaalliisseeeerrdd  iiss..  HHeett
oonnttbbrreekkeenn  vvaann  UURReekkaa  iinn  ddee  vveerrggaaddeerriinngg  zzeett  wweell  ddee  bbeesslluuiitt--
vvoorrmmiinngg  ssttiill..  VVoollggeennss  MMeeiijjeerr  iiss  nnuu  aalllleeeenn  oovveerrlleegg  mmooggeelliijjkk
eenn  kkaann  hheett  CCvvBB  nnaa  eeeenn  mmaaaanndd  zziijjnn  bbeesslluuiitteenn  aallssnnoogg  uuiitt--
vvooeerreenn..  DDaatt  lliijjkktt  hheemm  vvaannzzeellffsspprreekkeenndd  ggeeeenn  ggooeeddee  zzaaaakk..
CCvvBB--vvoooorrzziitttteerr  AAnnnnee  FFlliieerrmmaann  sslluuiitt  zziicchh  ddaaaarrbbiijj  aaaann..

Ad Valvas - Vrije Universiteit

Hulp bij angstdromen
AAaann  ddee  VVrriijjee  UUnniivveerrssiitteeiitt  iinn  AAmmsstteerrddaamm  oonnttwwiikkkkeelltt  ppssyycchhoo--
lloooogg  JJaaaapp  LLaanncceeee  eeeenn  mmeetthhooddee  oomm  vvaann  aannggssttddrroommeenn  aaff  ttee
kkoommeenn..  DDaatt  iiss  nnooddiigg  oommddaatt  vvoollggeennss  hheemm  zzoo’’nn  hhaallff  mmiilljjooeenn
NNeeddeerrllaannddeerrss  mmiinniimmaaaall  éééénn  kkeeeerr  ppeerr  wweeeekk  ttoott  ddaaggeelliijjkkss  llaasstt
hheebbbbeenn  vvaann  nnaacchhttmmeerrrriieess..  EEnn  ddaatt  lleeiiddtt  wweeeerr  ttoott  ssllaaaapp--  eenn
aannggssttssttoooorrnniisssseenn,,  wwaaaarrddoooorr  mmeennsseenn  sslleecchhtteerr  ffuunnccttiioonneerreenn..
AAcchhtteerrvvoollggiinnggeenn  eenn  hheett  kkwwiijjttrraakkeenn  vvaann  eeeenn  bbeekkeennddee  zziijjnn  ddee
mmeeeesstt  vvoooorrkkoommeennddee  oonnddeerrwweerrppeenn  iinn  eeeenn  aannggssttddrroooomm,,  ooff
hheett  hheerrbbeelleevveenn  vvaann  eeeenn  ttrraauummaattiisscchhee  eerrvvaarriinngg..  WWaatt  kkaann
hheellppeenn??  OOnnttssppaannnniinnggssooeeffeenniinnggeenn,,  ooff  ddee  zzeellffhhuullppmmeetthhooddee
vvaann  LLaanncceeee,,  wwaaaarrbbiijj  jjee  hheett  eennggee  vveerrhhaaaall  zzeellff  pprroobbeeeerrtt  ttee  
vveerraannddeerreenn  iinn  eeeenn  lleeuukk  vveerrhhaaaallttjjee..  JJee  kkuunntt  eerrvvoooorr  oopp  ccuurrssuuss
bbiijj  ddeezzee  ppssyycchhoolloooogg,,  ddiiee  hhoooopptt  eerroopp  ttee  pprroommoovveerreenn..

Univers - Universiteit van Tilburg

Dag koffiezetapparaat
OOpp  ddee  kkaammeerrss  vvaann  ddee  mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  ddee  UUvvTT  eenn  iinn  ddee
rruuiimmtteess  vvaann  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinnggeenn  zziijjnn  iinn  22000088  ggeeeenn
kkooffffiieezzeettaappppaarraatteenn  ooff  wwaatteerrkkookkeerrss  mmeeeerr  ttooeeggeessttaaaann..  DDee
ssttrreennggeerree  hhuuiissrreeggeellss  zziijjnn  ggeennoommeenn  mmeett  hheett  oooogg  oopp  ddee  vveeii--
lliigghheeiidd..  VVoollggeennss  ddee  ddiirreecctteeuurr  vvaann  hheett  uunniivveerrssiittaaiirr  ffaacciilliittaaiirr
bbeeddrriijjff  vveerrbbrruuiikkeenn  ddee  aappppaarraatteenn  vveeeell  ssttrroooomm  eenn  iiss  aall
vveerrsscchhiilllleennddee  mmaalleenn  eeeenn  ssttoopp  ggeesspprroonnggeenn..  KKooeellkkaasstteenn
wwoorrddeenn  nnoogg  wweell  eevveenn  ggeeddooooggdd,,  mmaaaarr  vveerrddeerr  mmooeett  iieeddeerreeeenn
zziijjnn  hheeiill  zzooeekkeenn  iinn  aauuttoommaatteennkkooffffiiee  ooff  --tthheeee..  

Delta - TU Delft

Botenbouw met zonne-energie
NNiillss  BBeeeerrss  eenn  DDaavviidd  CCzzaapp,,  ssttuuddeenntteenn  MMaarriittiieemmee  TTeecchhnniieekk
aaaann  ddee  TTUU  DDeellfftt,,  ssttoonnddeenn  ttwweeee  wweekkeenn  tteerruugg  oopp  ddee  MMiilljjoonnaaiirrss
FFaaiirr  mmeett  hhuunn  ssppeeeeddbboooott  oopp  zzoonnnnee--eenneerrggiiee..  AAaann  ddee  bboooott
hhaannggtt  eeeenn  pprriijjsskkaaaarrttjjee  vvaann  zzeevveenn  ttoonn..  HHeett  iiddeeee  oonnttssttoonndd  iinn
22000066  ttiijjddeennss  ddee  vvoooorrbbeerreeiiddiinnggeenn  vvaann  ddee  NNuuoonn  FFrriissiiaann  SSoollaarr
CChhaalllleennggee..  DDee  DDeellffttssee  bboooott  wwoonn  ttooeenn  ggllaannssrriijjkk  eenn  hhoooogg--
lleerraaaarr  WWuubbbboo  OOcckkeellss  hhiieellpp  ddaaaarroopp  bbiijj  hheett  bbiinnnneennhhaalleenn  vvaann
ssuubbssiiddiieeggeelldd..  IInn  ddeerrttiieenn  mmaaaannddeenn  oonnttwwiikkkkeellddeenn  ddee  ttwweeee
eeeenn  pprroottoottyyppee,,  wwaaaarrbbiijj  vveeeerrttiieenn  vviieerrkkaannttee  mmeetteerr  zzoonnnnee--
ppaanneelleenn  zzoorrggtt  vvoooorr  eeeenn  ssnneellhheeiidd  vvaann  5555  kkiilloommeetteerr  ppeerr  uuuurr..  

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 toe-
gepaste 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.

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 werktuig-
bouwkundige (of aanverwant gebied) en hebt gedegen kennis van de vaste stof mechanica, met name op het gebied
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 onderzoeks-
voorstellen 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).

de ondernemende 
universiteit zoekt

Kijk voor de vacatureomschrijving of meer vacatures op www.utwente.nl/vacatures

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

Op een aantal terreinen zijn vrouwen nog 
ondervertegenwoordigd, daarom worden zij 
nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

(Advertenties)
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Kerst-sudoku

DDee  ddoonnkkeerree  ddaaggeenn  rroonndd  kkeerrsstt  bbrreenngg  jjee  vvaaaakk  bbiinnnneenn  ddoooorr..  VVoooorr  wwiiee  zziijjnn
hheerrsseennss  ddaaaarrbbiijj  eevveenn  aaaann  hheett  wweerrkk  wwiill  zzeetttteenn,,  iiss  hhiieerr  ddee  aalllleerreeeerrssttee  CCuurrssoorr
kkeerrsstt--ssuuddookkuu..  NNiieett  ttee  mmooeeiilliijjkk,,  nniieett  ttee  mmaakkkkeelliijjkk,,  zzoo  vveerrzzeekkeerrtt  mmaakkeerr  HHaannss

ZZaanntteemmaa  oonnss..  EEnn  jjee  kkuunntt  eerr  nnoogg  wwaatt  mmeeee  wwiinnnneenn  ooookk..  OOnnddeerr  ddee  jjuuiissttee
iinnzzeennddiinnggeenn  wwoorrddtt  nnaammeelliijjkk  eeeenn  ggooeeddee  fflleess  wwiijjnn  vveerrlloooott..  
IInnzzeennddeenn  kkaann  ttoott  1144  jjaannuuaarrii  ((rreeddaaccttiiee  CCuurrssoorr,,  WW--hhaall  11..2255))..

Kamerlid komt ruiken aan TU/e-praktijk
Marianne Besselink, PvdA-
woordvoerder hoger onderwijs
in de Tweede Kamer, was
vrijdag 14 december op de
TU/e-campus voor een werk-
bezoek. 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 werk-
bezoeken 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 onderwijs-
model van Industrial Design en
had een lunchgesprek met vier
studenten uit de universi-
teitsraad. Onder hen Sander van
Wijk van de PF, die het een
‘prettig verlopen, gezellig infor-
meel’ 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 kan-
toortuin van Industrial Design
bijvoorbeeld, dat vind ik heel
innovatief”, aldus het Kamerlid.
En ze was zeer content te zien dat
‘Eindhoven’ veel aan kennisvalo-
risatie doet.
Het bezoek van het PvdA-
Kamerlid kwam tot stand via
TU/e-woordvoerder Peter van
Dam. Dat Kamerleden de univer-
siteit bezoeken, is niet zo uitzon-
derlijk, laat hij weten. Wat wel bij-
zonder is, is dat ze er een hele dag
voor uittrok./.

Een stijve kerst
en een stabiel 2008

EEeenn  kklleeiinnee  vveeeerrttiigg  iinnzzeennddiinnggeenn  kkwwaammeenn  ddee  aaffggeellooppeenn  ttwweeee  wweekkeenn  bbiijj  ddee
CCuurrssoorr--rreeddaaccttiiee  bbiinnnneenn  vvoooorr  ddee  CCuurrssoorr--kkeerrssttwweennsseennbboooomm..  VVoooorr  ddee  ddrriiee
lleeuukkssttee  wweennsseenn  iiss  eerr  eeeenn  ddiinneerrbboonn  vvaann  vviijjffttiigg  eeuurroo..  DDee  iinnzzeennddiinngg  vvaann
ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  KKOOeerrss  kkrreeeegg  ddee  mmeeeessttee  bbiijjvvaall  vvaann  ddee  jjuurryy;;  ddee  CCuurrssoorr--
rreeddaaccttiieelleeddeenn..  ‘‘LLiieevvee  KKOOeerrsseerrss,,  wwiijj  wweennsseenn jjuulllliiee  eeeenn  ssttiijjvvee  kkeerrsstt  eenn  eeeenn
ssttaabbiieell  22000088..  VVeeeell  sstteerrkkttee  hheett  aaaannkkoommeenndd  jjaaaarr!!  LLiieeffss  ddee  KKOOeerrss--
eennggeellttjjeess’’..  DDaatt  iiss  ddee  bbooooddsscchhaapp  vvaann  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  vvaann  hheett  vvaakk--
ggeebbiieedd  ccoonnssttrruuccttiieeff  oonnttwweerrppeenn,,  wwaaaarriinn  ddee  ddrriiee--eeeennhheeiidd  SSttiijjffhheeiidd,,
SSttaabbiilliitteeiitt  eenn  SStteerrkkttee  hheeiilliigg  iiss..  
DDee  aannddeerree  ttwweeee  ddiinneerrbboonnnneenn  zziijjnn  vvoooorr  mmeeddeewweerrkkeerr  KKooooss  HHuuiibbeerrss  ((‘‘DDee
mmeeeesstt  ggeehhoooorrddee  wweennss  mmeett  KKeerrssttmmiiss  iiss::  VVrreeddee  oopp  aaaarrddee..  DDaaaarr  ddooee  iikk  nniieett
aaaann  mmeeee..  MMiijjnn  wweennss  iiss  ddaatt  hheett  iieeddeerree  ddaagg  KKeerrssttmmiiss  iiss’’))  eenn  IIDD--ssttuuddeenntt
BBoobb  SSppiikkmmaann  ((‘‘IIkk  wwiill  ggrraaaagg  eeeenn  mmiissss  TTUU//ee  vveerrkkiieezziinngg  zziieenn,,  zzooddaatt  iikk  wweeeett
mmeett  wwiiee  iikk  kkaann  ddiinneerreenn’’))..  DDee  wwiinnnnaaaarrss  hheebbbbeenn  hhiieerroovveerr  iinnmmiiddddeellss  eeeenn
mmaaiillttjjee  ggeekkrreeggeenn  eenn  kkuunnnneenn  hhuunn  ggeewwoonnnneenn  bboonnnneenn  vvaannaaff  mmaaaannddaagg  
77  jjaannuuaarrii  oopp  wweerrkkddaaggeenn  oopphhaalleenn  bbiijj  ddee  CCuurrssoorr--rreeddaaccttiiee  iinn  ddee  WW--hhaall..

VVeerrddeerr  vvoooorr  ddee  nniieeuuwwssggiieerriiggeenn  nnoogg  ddee  vveerrttaalliinngg  vvaann  ddee  wweennss  vvaann
JJaappaannssee  ccuullttuuuurrvveerreenniiggiinngg  KKiinnjjiinn..  DDiiee  ssttuuuurrddee  ddee  vvoollggeennddee  kkeerrsstt--
bbooooddsscchhaapp  iinn::  ‘‘AAnnaattaattaacchhii  ggaa  ttaannoo  hhiibbii  ggaa  sshhiiaawwaassee  ddee,,  ssoosshhiittee  hhoo
wwaaiittoo  kkuurriissuummaassuu  ddee  aarriimmaassuu  yyoouunnii’’..  WWaatt  vvoollggeennss  ddee  cclluubb  zzoovveeeell
bbeetteekkeenntt  aallss::  ‘‘MMaayy  yyoouurr  ddaayyss  bbee  hhaappppyy,,  aanndd  mmaayy  aallll  yyoouurr  CChhrriissttmmaass  
bbee  wwhhiittee’’..

Eindhoven wil Europees lichtinstituut op TU/e
Een breed Europees kennis-
instituut op het gebied van
licht, op de TU/e-campus. Toine
Schoutens, directeur van de
Stichting Onderzoek Licht en
Gezondheid (SOLG), onder-
zoekt momenteel de haal-
baarheid 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 samenwer-
kingsverband Brainport, dat pro-
jecten 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 op-
richtingssymposium 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 Alexan-
der 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 & Tech-
nologie, 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 onder-
scheiden. Vorige week voegde de
nationale zwembond Schoutens
als adviseur toe aan de tech-
nische 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 Euro-
pese 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 lang-
zaam 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 ver-
schijnen. 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 uitge-
sloten. “Ook de roeiers en zeilers
hebben al interesse getoond in
mijn methode.”/.

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

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.

Het Casimir-programma is
bedoeld om de uitwisseling van
onderzoekers tussen universi-
teiten en bedrijven te bevor-
deren. Zij dienen hun voorstel
samen in. Eén subsidie bedraagt
maximaal honderdduizend euro.
Er zijn dit jaar 31 aanvragen in-
gediend -vier minder dan vorig
jaar-, waarvan er opnieuw vijftien
zijn gehonoreerd. Het geld van
de ministeries van OCW en
Economische Zaken wordt
verdeeld door onderzoeksfinan-
cier NWO.
In 2005 waren er veel meer aan-
vragen. 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 subsi-
dieronde mogelijk maakt. Het
Casimir-programma liep eigen-
lijk tot en met 2007.
Van de vijftien toegekende sub-
sidies 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 röntgen-
systemen. Het hoofddoel van dit
project is het verminderen van
restbeelden bij digitale röntgen-
beeldvorming. Dat kan door het
uv-belichten van de röntgen-
gevoelige laag in de detector./.
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Bio-coatings met superieure 

‘Plastics worden gemaakt uit aardolie en
zijn dus slecht voor het milieu’; een voor-
oordeel waar de chemische industrie
maar al te graag vanaf komt. In verschil-
lende supermarkten kun je de boodschap-
pen al verpakken in bio-afbreekbare
plastic tassen. Dit klinkt al een stuk beter,
maar het kan nog een stap verder. Bio-
gebaseerde 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 eigen-
schappen, maar ook door het kosten-
aspect. 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 onder-
zoeksagenda 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 biolo-
gische materialen. “Maar toen de che-
mische 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 poly-
mere coatings. Dit hoefde Noordover niet
zelf te doen; hij kreeg het materiaal onder
andere van het bio-tech bedrijf Agro-
technology and Food Innovations, onder-
deel 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, over-
blijven in het materiaal, gaat het al mis.
Een belangrijke processtap van mono-
meren naar polymeren is namelijk
verwarmen. Suikers gaan bij hoge tempe-
raturen 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 ver-
volgens in het optimaliseren van de pro-
cescondities. De biologische monomeren
zijn thermisch instabieler dan veel con-
ventionele 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 re-
actieve uiteindes: de ‘poederpolymeren’.

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. 

De vierde dimensie in elektronenmicroscopie
Natuurkundigen aan de TU/e gaan FEI
Company, fabrikant van elektronen-
microscopen, helpen bij het ontwik-
kelen 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 Techno-
logie (CQT) zich op de bekendste produc-
ten 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 ontwik-
kelen 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

groep binnen de faculteit Technische
Natuurkunde. “Veel processen zijn
namelijk nog niet goed begrepen. Denk
aan het gedrag van grote, complexe eiwit-
moleculen. Die vouwen zich op een
gegeven moment op tot een dichte
kluwen. Maar hoe doen ze dat en waarom
eigenlijk precies zo? Als het lukt om die

processen te filmen, gaat er
een volledig nieuwe wereld
open.”
Maar ‘filmen’ met een elek-
tronenmicroscoop 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 elek-
tronen nodig. En dat is
lastig, want elektronen
stoten elkaar af, omdat ze
allemaal negatief geladen
zijn. De oplossing die
Luiten en zijn collega’s

hiervoor hebben, is steeds maar één enkel
elektron af te vuren op de sample onder
de microscoop. Maar dan wel zo’n drie
miljard keer per seconde.
Hiertoe wordt één laserpuls gesplitst.
Enerzijds zet de laser een proces in de
sample in beweging, bijvoorbeeld een
chemische reactie of een smeltproces.

Maar op basis van dezelfde laserpuls
wordt uit een materiaal een hoopje elek-
tronen 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 vertra-
gen, 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-

Elektronenmicroscoopopname van een mier met een computerchip in
zijn bek. Bron: FEI Company.



zoekers proberen fundamentele vragen
over deze nieuwe techniek te beant-
woorden. Hoe goed is dit allemaal uit-
voerbaar 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 verklei-
nen, tot één per filmbeeldje? Luiten: “Dat
is het streven, want de versnelde elek-
tronen 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 bijvoor-
beeld 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

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

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.

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./.
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““VVoorriigg  jjaaaarr  hhaadd  iikk  nneeee  ggeezzeeggdd,,  mmaaaarr  nnuu
bbeeggrriijjpp  iikk  ddiiee  ssttaadd..  IIkk  zzoouu  bbeesstt  iinn  AAllmmeerree
kkuunnnneenn  wwoonneenn..””  BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt  TTeeuunn
vvaann  VVeeggggeell  kkrreeeegg  ddee  ooppddrraacchhtt  zziicchh  iinn  zziijjnn
aaffssttuuddeeeerroonnddeerrzzooeekk  oopp  ddee  jjaarreenn  zzeevveennttiigg  ttee
rriicchhtteenn..  ““EErr  zziitt  eeeenn  ccyycclluuss  iinn  ddee  wwaaaarrddeerriinngg
vvaann  aarrcchhiitteeccttuuuurr..  DDee  mmeeeessttee  mmeennsseenn
hhoouuddeenn  vvaann  nniieeuuwwbboouuww  éénn  vvaann  ggeebboouuwweenn
ddiiee  mmeeeerr  ddaann  vviijjffttiigg  jjaaaarr  oouudd  zziijjnn..  DDee  wwaaaarr--
ddeerriinngg  vvoooorr  ggeebboouuwweenn  vvaann  ttiieenn,,  ttwwiinnttiigg  ooff
ddeerrttiigg  jjaaaarr  oouudd  iiss  llaaggeerr..””  MMaaaarr  ddiiee  ggeebboouu--
wweenn  zziijjnn  wwééll  ddee  mmoonnuummeenntteenn  vvaann  ddee
ttooeekkoommsstt..  DDuuss  hhooee  bbeeppaaaall  jjee  nnuu  wwaatt  iinn  ddee
ttooeekkoommsstt  wwaaaarrddeevvooll  kkaann  zziijjnn??  VVaann  VVeeggggeell
oonnddeerrzzoocchhtt  AAllmmeerree  HHaavveenn..  ““AAllss  ddaatt  eeeenn
mmoonnuummeenntt  zzoouu  zziijjnn,,  hhooee  zzoouu  jjee  ddaann  oommggaaaann
mmeett  ddee  aarrcchhiitteeccttuuuurr??””  HHiijj  ddooookk  iinn  ddee
ggeesscchhiieeddeenniiss  vvaann  ddee  ssttaadd..  ““AAllmmeerree  HHaavveenn
bbeevviinnddtt  zziicchh  oopp  hheett  bbrreeuukkvvllaakk  vvaann  hheett
mmooddeerrnniissmmee  eenn  hheett  ppoossttmmooddeerrnniissmmee..  
““DDee  ssttrraakkkkee  lliijjnneenn  eenn  ffuunnccttiioonneellee  iinnddeelliinngg
vvaann  hheett  mmooddeerrnniissmmee  zziijjnn  eerr  ggeeccoommbbiinneeeerrdd
mmeett  eelleemmeenntteenn  uuiitt  oonnss  aarrcchhiitteeccttoonniisscchh
vveerrlleeddeenn..  ZZoo  iiss  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  iinn  ddee  wwiinnkkeell--
ssttrraaaatt  ddee  ggeevveelllliijjnn  vvaann  hheett  ZZuuiiddeerrzzeeeessttaaddjjee
HHoooorrnn  iinn  mmooddeerrnnee  ssttiijjll  nnaaggeebboouuwwdd..  OOookk  iiss
hheett  ccoonncceepptt  vvaann  ddee  RRootttteerrddaammssee  LLiijjnnbbaaaann
oovveerrggeennoommeenn..  DDaatt  tteerruuggggrriijjppeenn  oopp  aarrcchhii--
tteeccttuuuurr  ddiiee  zziicchh  hheeeefftt  bbeewweezzeenn,,  iiss  ttyyppiisscchh
vvoooorr  hheett  ppoossttmmooddeerrnniissttiisscchhee  ddeennkkeenn..
MMooddeerrnniissttiisscchh  iiss  ddaann  wweeeerr  ddee  sscchheeiiddiinngg  vvaann
vvooeettggaannggeerrss  eenn  aauuttoovveerrkkeeeerr,,  mmeett  ppaarrkkeeeerr--
pplleekk  eenn  ttooeeggaannggsswweeggeenn  aaaann  ddee  aacchhtteerrzziijjddee
vvaann  hheett  wwiinnkkeellggeebbiieedd..””  VVaann  VVeeggggeell  zzaagg  iinn
hheett  oonnttwweerrpp  vvaann  AAllmmeerree  HHaavveenn  ppaarraalllleelllleenn

mmeett  hheett  wweerrkk  vvaann  ddee  IIttaalliiaaaannssee  aarrcchhiitteecctt
GGiiaannccaarrlloo  ddee  CCaarrlloo..  ““DDiiee  zzaatt  ooookk  ttuusssseenn  ddee
mmooddeerrnniisstteenn  eenn  ddee  ppoossttmmooddeerrnniisstteenn  iinn..  IInn
zziijjnn  vviissiiee  mmooeesstt  jjee  ddee  ggeebbrruuiikkeerr  zzoovveeeell
mmooggeelliijjkk  bbeettrreekkkkeenn..  BBiijj  AAllmmeerree  iiss  ddaatt  ooookk
ggeebbeeuurrdd..  EErr  wweerrddeenn  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  bbiijjeeeenn--
kkoommsstteenn  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd  vvoooorr  ddee  ttooeekkoomm--
ssttiiggee  bbeewwoonneerrss..””  VVaann  VVeeggggeell  ‘‘llaass’’  AAllmmeerree
HHaavveenn  ddoooorr  ddee  bbrriill  vvaann  DDee  CCaarrlloo..  ““DDaann  zziiee  jjee
oopp  wweellkkee  ppuunntteenn  hheett  mmiissggaaaatt..  DDee  ooppzzeett  vvaann
hheett  wwiinnkkeellggeebbiieedd  --pplleeiinnttjjee,,  ssttrraaaattjjee,,
pplleeiinnttjjee,,  ssttrraaaattjjee--  iiss  bbiijj  rreecceennttee  oonnttwwiikkkkee--
lliinnggeenn  nniieett  ggeehhaannddhhaaaaffdd..  DDaaaarrddoooorr
oonnttssttaaaann  ddooooddssee  hhooeekkeenn..  OOookk  iiss  eerr  eeeenn  ffllaatt
nneeeerrggeezzeett  ddiiee  hheett  rriittmmee  vveerrssttoooorrtt..””  VVaann
VVeeggggeell  mmaaaakkttee  eeeenn  nniieeuuww  oonnttwweerrpp  vvoooorr  eeeenn
ddeeeell  vvaann  hheett  cceennttrruumm..  AAllss  hhiijj  ddee  vvrriijjee  hhaanndd
zzoouu  hheebbbbeenn,,  ggiinngg  ddiiee  ffllaatt  wweegg..  EEnn  kkwwaammeenn
eerr  oopp  aannddeerree  pplleekkkkeenn  nniieeuuwwee  wwoonniinnggeenn  bbiijj..
MMaaaarr  jjaa,,  hheett  zzaall  nnoogg  wweell  eevveenn  dduurreenn  vvoooorrddaatt
eerr  oooogg  kkoommtt  vvoooorr  ddee  mmoonnuummeennttaallee  wwaaaarrddee
vvaann  AAllmmeerree  HHaavveenn..

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

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 bij-
zonder opgetogen over zijn resultaten.
“Het was de bedoeling om bio-coatings te
maken die nog beter zijn dan de conven-
tionele coatings. En dat is gelukt.” Uit
verschillende testen bleken de mecha-
nische 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 ver-
kleuringen ligt in de aromatische structu-
ren 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 kleurvast-
heid 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 promotie-
onderzoek 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 Eindho-
vense lab onder een soort zonnebankje
gelegd. Met een zorgvuldige instelling
van de uv-straling kon ik na drie
maanden goede testresultaten verkrij-
gen.”
De resultaten zijn dus bemoedigend.
Naast het feit dat de mechanische en che-
mische resistentie van zijn bio-coatings
even goed zijn als bij de conventionele,
lijkt de uv-stabiliteit van de bio-geba-
seerde kunststoffen die van de aardolie-
concurrenten 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 con-
stante kwaliteit.”

Belangstelling voor zijn onderzoek is er
niettemin volop. Zoals al eerder aan-
gegeven zal het DPI in nieuwe projecten
verder onderzoek uitvoeren naar bio-
gebaseerde 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./.

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 tempe-
ratuur.
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.

FEI en onderzoek
FFEEII  CCoommppaannyy  iiss  vvaann  oooorrsspprroonngg  eeeenn
AAmmeerriikkaaaannss  bbeeddrriijjff  ddaatt  iinn  11999977  ssaammeennggiinngg
mmeett  PPhhiilliippss  EElleeccttrroonn  OOppttiiccss..  BBiijj  FFEEII  wweerrkkeenn
wweerreellddwwiijjdd  zzoo’’nn  11880000  mmeennsseenn,,  vvaann  wwiiee
oonnggeevveeeerr  117755  oopp  ddee  RR&&DD--aaffddeelliinngg  iinn  EEiinndd--
hhoovveenn..  HHeett  bbeeddrriijjff  mmaaaakktt  aappppaarraatteenn  vvoooorr  hheett
kkaarraakktteerriisseerreenn,,  aannaallyysseerreenn  eenn  mmaanniippuulleerreenn
vvaann  mmaatteerriiaalleenn  ttoott  oopp  aattoommaaiirree  sscchhaaaall..  DDee
aappppaarraatteenn  wwoorrddeenn  ddaann  ooookk  vveeeell  ggeebbrruuiikktt  iinn
ddee  hhaallffggeelleeiiddeerriinndduussttrriiee  eenn  ddee  ((bbiioo))mmeeddii--
sscchhee  hhooeekk,,  mmaaaarr  ooookk  aaaann  uunniivveerrssiitteeiitteenn  eenn
aannddeerree  iinnssttiittuutteenn..  
FFEEII  ddooeett  vvaaaakk  oonnddeerrzzooeekk  ssaammeenn  mmeett  uunniivveerr--
ssiitteeiitteenn  eenn  oonnddeerrzzooeekkssiinnssttiittuutteenn..  FFrraannkk  ddee
JJoonngg,,  ddiirreeccttoorr  RReesseeaarrcchh  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy::
““WWee  hheebbbbeenn  nnaattuuuurrlliijjkk  ooookk  vveeeell  kkllaanntteenn  iinn

ddee  wweetteennsscchhaapp  eenn  ddiiee  rreellaattiiee  ggaaaatt  aallttiijjdd
vveerrddeerr  ddaann  bbiijj  hheett  vveerrkkooppeenn  vvaann  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
eeeenn  tteelleevviissiiee..””

HHeett  FFOOMM--pprroojjeecctt  ‘‘MMiiccrroossccooppyy  aanndd  mmooddiiffii--
ccaattiioonn  ooff  nnaannoo--ssttrruuccttuurreess  wwiitthh  ffooccuusseedd
eelleeccttrroonn  aanndd  iioonn  bbeeaammss’’  iiss  bbeeggiinn  ookkttoobbeerr
vvaann  ssttaarrtt  ggeeggaaaann  eenn  dduuuurrtt  vviijjff  jjaaaarr..  HHeett  hheeeefftt
eeeenn  bbuuddggeett  vvaann  22,,77  mmiilljjooeenn  eeuurroo,,  wwaaaarrvvaann  ddee
hheellfftt  wwoorrddtt  bbeettaaaalldd  ddoooorr  FFEEII;;  FFOOMM  bbeettaaaalltt  ddee
aannddeerree  hheellfftt..  HHeett  lleeeeuuwweennddeeeell  vvaann  hheett
oonnddeerrzzooeekk  wwoorrddtt  ggeeddaaaann  ddoooorr  aacchhtt  aaiioo’’ss,,
vvaann  wwiiee  eerr  vviieerr  aall  iinn  DDeellfftt  eenn  bbiijj  AAMMOOLLFF  aaaann
ddee  ssllaagg  zziijjnn..  VVoooorr  ddee  vviieerr  aannddeerree  aaiioo--
ppllaaaattsseenn,,  wwaaaarroonnddeerr  bbiijj  ddee  TTUU//ee--oonnddeerr--
zzooeekkssggrrooeepp  CCQQTT,,  zziijjnn  nnoogg  vvaaccaattuurreess..

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

Illustraties:
Bart

Noordover
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De vogel en de kerstboom
“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 ‘sprookjes-
achtige 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 ‘merel-
deel’ 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 kunst-
kerstbomen 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 vruchtbaar-
heidssymbool, waarbij de groen blijvende
boom de vernieuwing van het leven verte-
genwoordigt. 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

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

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 kerst-
lampjes 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 optuig-
spektakel aan te vangen. 

Evenwicht
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.”/.

Kerstverhaal/Merel Pit
Illustratie/David Ernst

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 Wilhelmina-
plein 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 mini-
pans. 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 fire-
crackers 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

The Eindhoven Holiday Survival Guide (or how to celebrate Christmas like the Dutch)
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Christmas holidays in Eindhoven
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 stay-
at-homes, some interna-

tional 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

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 reflec-
tion, 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. There-
fore this Christmas is a
unique spiritual and
cultural experience for
me, a time for thanks-
giving, reflection, refresh-
ment 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 Christ-
mas 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 dif-
ferent 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 infor-
mation 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 English-
language) en www.trinity
church eindhoven.org (Trinity
Church Eindhoven; English-
language).

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 Christ-
mas holidays they held a
party for their interna-
tional 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 Busi-
ness 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 interna-
tional 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 expe-
rience, Wanda and Loly
also have some tips for
people who want to or-
ganize their own party.
Wanda: “Invite as many
people as you know; if you
invite one hundred
persons, only fifty will

come. Make a nice invi-
tation and don’t stress that
people are required to do
things. We wanted
everybody to bring some-
thing, but we asked
nicely”, says Wanda with a
smile. “Also make sure
there is good music.” Loly:
“When I hear party, I im-
mediately 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 stu-
dents 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 dif-
ferent celebration in a very
nice and friendly country.
There are many things to
do during Christmas here
in Holland.”

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 defini-
tely 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 acti-
vities last year, she had still
missed one: the Ice
Sculpture Festival. This
year she made sure of visi-
ting this already, together

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 expec-
tation, it was a pleasant
surprise.” Caecialia shares
Aneez’ opinion: “It was
wonderful!”, she says en-
thusiastically. “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 appro-
priately, hence felt uncom-
fortable 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 deco-
rations. Everybody here

celebrates
Christmas,
very different
from Indonesia where
most people are Muslims;
you can’t really tell the dif-
ference between the
‘normal’ and the Christ-
mas 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.”

Caecialia Vitasari and Aneez Ahmed
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GTD
Verhuizing
Wegens verhuizing naar het TNO-
gebouw 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 sectie-
leider Martin Boschman (tst. 5210, 
m.c.boschman@tue.nl).

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 commis-
sie. 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 donder-
dag 10 januari zijn proefschrift en stel-
lingen 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 step-
growth polymers chemistry, functionality
and applicability’. Noordover promoveert
aan de faculteit Scheikundige Techno-
logie. 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 pres-
sure on the spine - An osmoviscoelastic
FE model of the intervertebral disc’.
Schröder promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promo-
toren zijn prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens en
prof.dr.ir. K. Ito.

Consultition 2008
Consultancy business course
Complexe vraagstukken, werken in team-
verband en krappe deadlines. Dat is
Consultition 2008, dé landelijke consul-
tancy business course. Jij kunt één van
de dertig studenten zijn die in samen-
werking met vier toonaangevende con-
sultancy 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.

Post-Doc (V38.529), leerstoelgroep
Stedebouw van de unit Urban Manage-
ment & Design Systems (UMDS), facul-
teit Bouwkunde (1.0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maxi-
maal schaal 10 cao
Nederlandse universi-
teiten bijlage 1 (2279
t/m 3597 euro).

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

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

Studentenadviseur (V28.0619), Onder-
wijs 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), Onder-
wijsadministratie, faculteit Wiskunde en
Informatica (0.6 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 5 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1564 t/m 2226 euro).

Technical Assistant Interactive Mathe-
matics Software (V32.007), Discrete
Algebra and Geometry (DAM), depart-
ment 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 dienst-
verband, salaris maximaal schaal 5 cao

Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1564 t/m 2226 euro).

PhD en Post-doc Video coding and archi-
tectures 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.

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:

bouwkunde 

verandering met een goede oriëntatie op zijn omgeving

benodigde netwerken hiertoe

Wat bieden wij:

Daarmee creëert u een win-winsituatie voor onderwijs en werkveld.

u samen met het bedrijfsleven, andere faculteiten, het expertisecentrum en diverse lectoraten 
aan boeiende vraagstukken van het werkveld.

Arbeidsvoorwaarden:

uiteindelijk tot de mogelijkheden. 

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 

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 the-

mes 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 po-

sitions 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 can-

didate for us!

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 coope-

ration 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 depart-

ment, 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. 

You need water….. 

  water needs you!
Wetsus, centre of excellence for sustainable water technology is a facilitating inter-

mediary for trend-setting know-how development. Wetsus creates a unique environ-

ment 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 con-

tribute significantly to the solution of the global water problems. 

combining scientific excellence with commercial relevance

Algemeen

Mensen
Vacatures

Studentenleven
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/Docu-toppers
EEiinndd  nnoovveemmbbeerr  wwaass  hheett  IInntteerrnnaa--
ttiioonnaall  DDooccuummeennttaarryy  FFeessttiivvaall
AAmmsstteerrddaamm  ((IIDDFFAA))  22000077..  GGeeeenn
pprroobblleeeemm  aallss  jjee  hheett  hheebbtt  ggeemmiisstt,,
wwaanntt  vviieerr  ffaavvoorriieetteenn  vvaann  hheett
ppuubblliieekk  ttooeerreenn  nnuu  ddoooorr  hheett  llaanndd..  OOpp
vvrriijjddaagg  2288  ddeecceemmbbeerr  zziijjnn  zzee  ttee  zziieenn
iinn  PPllaazzaa  FFuuttuurraa..
DDee  eeeerrssttee  ffiillmm  iiss  ‘‘TToo  sseeee  iiff  II’’mm
ssmmiilliinngg’’  vvaann  rreeggiisssseeuurr  TTaammaarr
YYaarroomm..  IIssrraaëëll  iiss  hheett  eenniiggee  llaanndd  iinn  ddee
wweerreelldd  wwaaaarr  ooookk  mmeeiissjjeess  oopp  hhuunn
aacchhttttiieennddee  jjaaaarr  wwoorrddeenn  ooppggee--
rrooeeppeenn  vvoooorr  vveerrpplliicchhttee  mmiilliittaaiirree
ddiieennsstt..  IInn  ddee  ffiillmm  vveerrtteelllleenn  eennkkeelleenn
vvaann  hheenn  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt  oovveerr  hhuunn
eerrvvaarriinnggeenn  ttiijjddeennss  ttwweeee  jjaaaarr  iinn  hheett
lleeggeerr..  ZZee  vveerrtteelllleenn  oovveerr  hhooee  hheett  wwaass
oomm  zziicchh  aallss  eenniiggee  vvrroouuwweelliijjkkee
mmiilliittaaiirr  ttee  hhaannddhhaavveenn  ttuusssseenn  ddee
mmaannnneenn,,  mmaaaarr  ooookk  oovveerr  ddee  mmoorreellee
ddiilleemmmmaa’’ss  eenn  ddee  oonnvveerrmmiijjddeelliijjkkee
eemmoottiioonneellee  aaffssttoommppiinngg..  
VVoooorraaffggaaaanndd  hhiieerraaaann  wwoorrddtt  ddee
kkoorrttee  ffiillmm  ‘‘TThhee  TTaaiilloorr’’  vveerrttoooonndd..  DDiiee
ggaaaatt  oovveerr  eeeenn  kklleeeerrmmaakkeerrsszzaaaakkjjee  iinn
BBaarrcceelloonnaa,,  nniieett  ggrrootteerr  ddaann  eeeenn
sscchheeeeppssccoonnttaaiinneerr..  JJee  vvoollggtt  ddee  wwrree--
vveelliiggee  ddiiaallooggeenn  vvaann  ddee  PPaakkiissttaaaannssee
eeiiggeennaaaarr  MMoohhaammeedd,,  wwaaaarrmmeeee  hhiijj
zziijjnn  kkllaanntteenn  bbeellaazzeerrtt  eenn  wweeggjjaaaaggtt..
DDee  ttwweeeeddee  ffiillmm  iiss  ‘‘EEnndd  ooff  tthhee
rraaiinnbbooww’’  vvaann  RRoobbeerrtt  NNuuggeenntt..  DDeezzee
ggaaaatt  oovveerr  eeeenn  ggrroooott  mmuullttiinnaattiioonnaaaall
ggoouuddwwiinnnniinnggbbeeddrriijjff  iinn  eeeenn  aaffggee--
lleeggeenn  ggeebbiieedd  iinn  GGuuiinneeee  iinn  WWeesstt--
AAffrriikkaa..  DDee  ffiillmm  iiss  eeeenn  wweeeemmooeeddiigg
ppoorrttrreett  vvaann  ddee  vveerraannddeerriinnggeenn  vveerr--
oooorrzzaaaakktt  ddoooorr  ddee  mmiijjnn  eenn  vvaann  hheett
uunniivveerrsseellee  mmeennsseelliijjkkee  vveerrllaannggeenn
nnaaaarr  eeeenn  bbeetteerr  lleevveenn..  
DDee  llaaaattssttee  ffiillmm  iiss  ‘‘SSeepptteemmbbeerrss’’  vvaann
rreeggiisssseeuurr  CCaarrllooss  BBoosscchh..  IInn  eeeenn
ggeevvaannggeenniiss  eevveenn  bbuuiitteenn  MMaaddrriidd
wwoorrddtt  iieeddeerr  jjaaaarr  iinn  sseepptteemmbbeerr  eeeenn
ssoonnggffeessttiivvaall  ggeehhoouuddeenn..  GGeeddeettii--
nneeeerrddeenn  uuiitt  vveerrsscchhiilllleennddee  ggeevvaannggee--
nniisssseenn  ddooeenn  mmeeee,,  zzoowweell  mmaannnneenn
aallss  vvrroouuwweenn..  DDeezzee  ffiillmm  vvoollggtt  eeeenn
aaaannttaall  vvaann  hheenn  ggeedduurreennddee  eeeenn  jjaaaarr..  
EEllkkee  ffiillmm  kkoosstt  77,,5500  eeuurroo,,  mmeett
PPllaazzaappaass  66,,5500  eeuurroo..  DDee  eeeerrssttee  ffiillmm
bbeeggiinntt  oomm  1144..0000  uuuurr..  
ZZiiee  wwwwww..ppllaazzaaffuuttuurraa..nnll..  

/Aanstormend
stand-uptalent
““MMeett  zziijjnn  iinntteelllliiggeennttee,,  iinnhhoouuddeelliijjkk
sstteerrkkee  eenn  bbiijjzzoonnddeerr  aaccttuueellee  ggrraapp--
ppeenn  ttoooonntt  hhiijj  zziicchh  eeeenn  ffrriiss  ssttaanndd--uupp
ccoommeeddyyttaalleenntt  mmeett  bbiijjzzoonnddeerr  vveeeell
ffllaaiirr..””  AAlldduuss  hheett  jjuurryyrraappppoorrtt  vvaann  ddee
‘‘CCuullttuurree  CCoommeeddyy  AAwwaarrdd’’  aaffggeellooppeenn
nnoovveemmbbeerr  oovveerr  ddee  BBeellggiisscchhee
wwiinnnnaaaarr  MMiicchhaaeell  vvaann  PPeeeell..  HHiijj  iiss  nnuu,,
ssaammeenn  mmeett  aallllee  aannddeerree  ffiinnaalliisstteenn,,
oopp  ttoouurrnneeee..  ZZaatteerrddaaggaavvoonndd  2299
ddeecceemmbbeerr  ssttaaaann  zzee  iinn  hheett  PPaarrkk--
tthheeaatteerr..  ZZiiee  wwwwww..ppaarrkktthheeaatteerr..nnll..  

/Visioenen 
en fantasieën
FFeeddeerriiccoo  FFeelllliinnii  mmaaaakkttee  mmeeeerr
cchhaaoottiisscchhee  ffiillmmss,,  mmaaaarr  zziijjnn  ‘‘RRoommaa’’
ssppaanntt  ddee  kkrroooonn..  DDeezzee  rreeccoonnssttrruuccttiiee
vvaann  ddee  ssttaadd  RRoommee  bbiieeddtt  eeeenn
vveerrbblluuffffeennddee  ssttrroooomm  aaaann  iinnvvaalllleenn,,
hheerriinnnneerriinnggeenn,,  vviissiiooeenneenn  eenn
bbiizzaarrrree  ffaannttaassiieeëënn..  ‘‘RRoommaa’’  iiss  eeeenn
vviissuueeeell  oovveerrddoonnddeerreenndd  sscchhoouuwwssppeell
wwaaaarriinn  wwee  ddee  aacchhttttiieennjjaarriiggee
FFeeddeerriiccoo  iinn  ddee  ssttaadd  vvaann  zziijjnn  ddrroommeenn
zziieenn  aarrrriivveerreenn..  WWee  vvoollggeenn  hheemm  nnaaaarr
zziijjnn  oovveerrvvoollllee  ppeennssiioonn  eenn  vveerrvvooll--
ggeennss  bbeellaannddtt  ddee  kkiijjkkeerr  iinn  eeeenn
bboorrddeeeell,,  ttuusssseenn  hheett  wwaaaannzziinnnniiggee
vveerrkkeeeerr,,  bbiijj  eeeenn  mmooddeesshhooww  vvaann
pprriieesstteerrkklleeddiijj  eenn  eeeenn  aappooccaallyypp--
ttiisscchhee  iinnttoocchhtt  vvaann  mmoottoorrffiieettsseenn..  
ZZoonnddaagg  3300  ddeecceemmbbeerr,,  1199..3300  uuuurr,,
PPllaazzaa  FFuuttuurraa..

Multicultureel drama in Gaslab
Veel actueler kan een toneel-
stuk niet zijn. Op 11, 12 en 13
januari staat studententoneel-
vereniging Doppio op de
planken met het stuk
‘Borgerocco’ van de Belgische
schrijver Hugo Claus. Het
toneelstuk gaat over de mis-
verstanden en het onbegrip
tussen moslims en niet-
moslims.

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 veronderstel-
lingen 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 Borger-
hout. Dat wordt in de volksmond
Borgerocco genoemd, een
weinig subtiele verwijzing naar
de veelal uit Marokko afkom-
stige inwoners. Ter voorberei-
ding op de opvoering gingen de
spelers van Doppio op bezoek in

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 stilston-
den. 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 toneel-
stukken 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 opge-
voerd.” In de aankomende kerst-
vakantie gaan de acteurs zelf
hun decors bouwen. Die hoe-
veelheid werk lijkt te gaan mee-
vallen: “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, gezel-
lig! 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 Eind-
hoven. Want een kleine zoek-
tocht 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-top-
vijftig, 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 aha-
gevoel. 
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 betre-
den. Het grootste feest in Eind-
hoven lijkt dit jaar Latin
Brutality in het Beursgebouw.
Minstens achttien top-dj’s

vermaken er een paar duizend
bezoekers met latin-dance-
muziek 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 voor-
verkoop), Nieuw op Nieuw in
PLAN-2 op Strijp-S (tien euro)
en Berlage (gratis)./.

Lachen in een lab
CCaabbaarreett  iinn  hheett  GGaassllaabb::  oopp  ddoonnddeerrddaaggaavvoonndd  1133  ddeecceemmbbeerr  ssttoonnddeenn  ccaabbaarree--
ttiieerrss  DDaanniiëëll  AArreennddss  eenn  TThhiijjss  MMaaaass  vvoooorr  eeeenn  vvoollllee  zzaaaall..  EEeenn  ppuubblliieekk  vvaann
zzoo’’nn  hhoonnddeerrdd  mmaann  ggeennoooott  vvaann  ddee  lluuiisstteerrlliieeddjjeess  vvaann  MMaaaass  eenn  ddee  ggrraappppeenn
vvaann  AArreennddss..  NNiieett  ddaatt  MMaaaass  ((oopp  ddee  ffoottoo))  ggeeeenn  ggrraappppeenn  mmaaaakkttee..  MMaaaarr  ddiieennss
ggrroottee  ttaalleenntt  iiss  zziijjnn  mmuuzziikkaalliitteeiitt,,  vviinnddtt  ddrrss..  CCoorriinnee  BBoollwweerrkk  vvaann  SSttuuddiiuumm
GGeenneerraallee  ((SSGG))..  ““HHiijj  hheeeefftt  lleeff,,  zziinnggtt  eenn  bbeeggeelleeiiddtt  zziicchhzzeellff  oopp  ppiiaannoo  eenn  ggiittaaaarr..
MMaaaarr  hhiijj  hheeeefftt  nnoogg  mmiinnddeerr  eeeenn  eeiiggeenn  ssttiijjll..  MMeett  zziijjnn  BBrraabbaannttssee  aacccceenntt  eenn
zziijjnn  bbrraavvoouurree  iiss  hheett  eeeenn  bbeeeettjjee  HHaannss  TTeeeeuuwweenn,,  mmaaaarr  ddaann  bbrraavveerr..””
AArreennddss  iiss  bbeezziigg  eeeenn  nniieeuuwwee  sshhooww  ttee  sscchhrriijjvveenn  eenn  pprroobbeeeerrddee  ddeelleenn  ddaaaarr--
vvaann  uuiitt  oopp  hheett  ppuubblliieekk..  MMaaaarr  ddaatt  hheett  oomm  uuiittpprroobbeerreenn  ggiinngg,,  ddaaaarrvvaann  wwaass
vvoollggeennss  BBoollwweerrkk  wweeiinniigg  ttee  mmeerrkkeenn..  ““IIkk  vvoonndd  hheett  aall  eeeenn  hheeeell  ggooeedd
ggeehheeeell..””  AArreennddss  iiss  ggeeaaddoopptteeeerrdd  eenn  vveerrtteellddee  ttwweeee  kkeeeerr  mmeett  zziijjnn  aaddooppttiiee--
oouuddeerrss  oopp  bbeezzooeekk  ttee  zziijjnn  ggeewweeeesstt  iinn  zziijjnn  ggeebboooorrtteellaanndd  IInnddiiaa..  AArreennddss::  
““DDee  eeeerrssttee  kkeeeerr  wwaass  oopp  mmiijjnn  aacchhttttiieennddee..  IIkk  wwaass  ttooeenn  nneett  ddrriiee  kkeeeerr  bblliijjvveenn
zziitttteenn..  IIkk  ddaacchhtt::  ‘‘OO  ggoodd,,  zzee  ggaaaann  mmee  iinnrruuiilleenn’’..””
VVaann  hheett  ppuubblliieekk  wwaass  ddoonnddeerrddaagg  sslleecchhttss  oonnggeevveeeerr  ddee  hheellfftt  ssttuuddeenntt..  BBiijj  hheett
wweeggggeevveenn  vvaann  ddee  ggrraattiiss  kkaaaarrttjjeess  hhaaddddeenn  vveeeell  ssttuuddeenntteenn  mmiissggeeggrreeppeenn,,  zzoo
mmeerrkkttee  SSGG..  RReeddeenn  oomm  hheenn  vvoooorrttaaaann  vvoooorrrraanngg  ttee  ggeevveenn  bbiijj  ccaabbaarreettvvoooorr--
sstteelllliinnggeenn..

Foto: Bart van Overbeeke

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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En hoe is het in Hamburg?

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 onder-
zoek ik hoe de Duitsers
omgaan met energie-
efficiënt bouwen, een
actueel onderwerp waar-
mee men hier stukken
verder is dan in Neder-
land. 

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 tegen-
over 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 buiten-
landse 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 Neder-
lands. Overigens ben ik
hier de enige die het niet
erg vindt dat Huub Ste-
vens naar PSV vertrekt.
Voor een avondje stappen
ga je naar de Reeperbahn,
de meest beruchte straat
van Duitsland. Van oor-
sprong was dit de rosse

buurt voor matrozen en
ander havenvolk, tegen-
woordig zitten er ook
tientallen discotheken en
theaters. Na een nachtje
feesten drink je tradi-
tioneel je laatste biertjes
op de Fischmarkt. Elke
zondagochtend is er live-
muziek, de biergarten
wordt geopend en de brat-
wursten 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

wodka-
Martini
bitte.
Geschüttelt,
nicht
gerührt”) en
fietsen is er
levens-
gevaarlijk.
Maar ach,
wat zou het.
Die Duitsers
blijken
vriendelijke
lui,
Hamburg is
een gewel-
dige stad en
in zo’n
mooie om-
geving mag
ik me bezig-
houden met innovatief
bouwen. 
Helaas nog maar voor een
weekje!

Joep Radermacher, 
student Bouwkunde

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.

Lada’s, gure kou en wodka

SSttuuddiieevveerreenniiggiinngg  VVIIAA  
--ddee  cclluubb  vvoooorr  ssttuuddeenntteenn
SStteeddeebboouuww--  hhiieelldd  ddoonnddeerr--
ddaagg  1133  ddeecceemmbbeerr  eeeenn  bbiijjeeeenn--
kkoommsstt  oomm  ddee  ddeeeellnneemmeerrss
vvaann  ddee  aaaannssttaaaannddee  ssttuuddiiee--
rreeiiss  nnaaaarr  EEssttllaanndd,,  HHeellssiinnkkii
eenn  SSiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg  wwaarrmm  ttee
hhoouuddeenn  vvoooorr  ddee  ttrriipp..  MMeett
wwooddkkaa  eenn  LLaaddaa’’ss..  EEnn  ooookk  hheett
wweeeerr  ddeeeedd  eeeennss  mmeeee::  ddee
tthheerrmmoommeetteerr  kkwwaamm  aammppeerr
ttoott  ttwweeee  ggrraaddeenn  CCeellssiiuuss..

““TTyyppiisscchh  RRuussssiisscchh  wweeeerr””,,
aalldduuss  WWoouutteerr  KKeeiizzeerr,,  vvoooorr--
zziitttteerr  vvaann  ddee  ssttuuddiieerreeiiss--
ccoommmmiissssiiee..
EEiiggeennlliijjkk  zzoouu  eerr  eeeenn  kklleeiinnee
LLaaddaa--vvlloooott  kkoommeenn  oomm  hheett
ttrreeffffeenn  aaaann  ttee  kklleeddeenn..  MMaaaarr
ddee  mmeeeessttee  eeiiggeennaarreenn  vvaann  ddee
aauuttoo’’ss  vvaann  RRuussssiisscchhee
mmaakkeelliijj,,  ggeevvoonnddeenn  vviiaa  ddee
LLaaddaacclluubb  NNeeddeerrllaanndd,,  lliieetteenn
hheett  aaffwweetteenn,,  vveerrtteelltt  KKeeiizzeerr..
““DDeessaallnniieetttteemmiinn  wwaass  hheett

eeeenn  ggeezzeelllliiggee  bboorrrreell..””
AAaannmmeellddeenn  vvoooorr  ddee  ssttuuddiiee--
rreeiiss  --vvaann  2255  aapprriill  ttoott  55  mmeeii
kkoommeenndd  jjaaaarr--  kkaann  nniieett  mmeeeerr..
DDee  iinnsscchhrriijjvviinngg  iiss  vvoorriiggee
wweeeekk  ggeessllootteenn,,  mmeett  vviieerr
iinnsscchhrriijjvviinnggeenn  mmeeeerr  ddaann  ddee
ddeerrttiigg  bbeesscchhiikkbbaarree
ppllaaaattsseenn..  MMiiddddeellss  eeeenn  lloottiinngg
wweerrddeenn  vvoorriiggee  wweeeekk  bbiijj
kkuunnssttwweerrkk  KKOOEE  ooookk  ddee
aaffvvaalllleerrss  bbeeppaaaalldd..  
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Zeer vroege 
nieuwjaarsduik

VVoooorr  ddee  ddeeeellnneemmeerrss  aaaann  ddee  lluussttrruummaaccttiivviitteeiitteenn  vvaann
PPrroottaaggoorraass,,  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  vvaann  BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee,,  ssttoonndd  vvoorriiggee  wweeeekk  ttwweeee  kkeeeerr  eeeenn  zzwweemm--
bbaadd  oopp  hheett  pprrooggrraammmmaa::  oopp  wwooeennssddaagg  1122  ddeecceemmbbeerr  ddee
kknnuuss  wwaarrmmee  aattmmoossffeeeerr  vvaann  DDee  TToonnggeellrreeeepp  eenn  ddee  ddaagg
eerrnnaa  hheett  iijjsskkoouuddee  wwaatteerr  vvaann  eeeenn  ttuuiinnbbaaddjjee  ooppggeesstteelldd
vvoooorr  NN--llaaaagg..  
““WWee  wwiilllleenn  eeeenn  ssoooorrtt  nniieeuuwwjjaaaarrssdduuiikk  ssiimmuulleerreenn  bbiijj  ddee
ssttaarrtt  vvaann  oonnss  lluussttrruummjjaaaarr””,,  wwiisstt  eeeenn  kklleeuummeennddee
SSaannddeerr  SSttrreenngg,,  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  lluussttrruummccoommmmiissssiiee,,
nnaa  zziijjnn  bbuuiitteenndduuiikk  ttee  vveerrtteelllleenn..  SSlleecchhttss  eeeenn  hhaannddvvooll
mmeeddeessttuuddeenntteenn  zzeettttee  hheett  vviieerrddee  PPrroottaaggoorraass--lluussttrruumm
((mmeett  hheett  tthheemmaa  ‘‘CCrreeaattiioonn’’))  ooookk  kkrraacchhtt  bbiijj  ddoooorr  eeeenn
pplleennss  iinn  hheett  iijjzziiggee  wwaatteerr,,  ggeevvoollggdd  ddoooorr  eeeenn  kkrruuiiddeenn--
ddrraannkkjjee  aallss  ooppkkiikkkkeerr..  DDee  rreesstt  vvaann  ddee  bbeezzooeekkeerrss  bblleeeeff
vveeiilliigg  ddiicchhtt  oopp  eellkkaaaarr  ssttaaaann  bboorrrreelleenn  iinn  ddee  ppaarrttyytteenntteenn,,
aacchhtteerr  ddee  wwaarrmmtteekkaannoonnnneenn  eenn  ddiikk  iinn  ddee  wwiinntteerrkklleerreenn..
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Scala verhaalt schade feest op daders
Het Scala-bestuur heeft
van de Dienst Huis-
vesting een schadeclaim
van rond de vierduizend
euro ontvangen voor de
vernielingen die op 27
september van dit jaar
tijdens het afscheids-
feest zijn aangericht in
het pand aan de Kanaal-
straat. Het bestuur acht
zich niet verantwoorde-
lijk voor het ontsporen
van enkele feestgangers
en gaat binnenkort met
de daders om tafel om
afspraken te maken
omtrent het schade-
bedrag.

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 bezoe-
kers van het afscheidsfeest
van de cultuurverenigin-
gen, die inmiddels  zijn
verhuisd naar De Bunker,
onder meer deuren inge-
trapt, spiegels vernield en
inbouwkasten beschadigd.
Het pand diende op 
1 oktober weer te worden
overgedragen aan de eige-
naar, de gemeente Eind-
hoven. De Dienst Huis-
vesting van de TU/e heeft
de vernielingen vooraf op-
geknapt.
“Het bestuur heeft voor-
afgaand aan het feest dui-
delijk gezegd wat wel en
wat niet kon”, zegt Her-
mans, “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 ove-
rigens ook daders zelf bij
ons gemeld, die zeiden
spijt te hebben van hun
optreden die avond.”
Alda Bouten, die bij de
Dienst Huisvesting verant-
woordelijk was voor het
beheer van de contracten
met de cultuurvereni-
gingen aan de Kanaal-
straat, zegt dat de claim in
eerste instantie is neer-
gelegd bij het bestuur,
maar dat er geen datum is
afgesproken wanneer het

schadebedrag moet zijn
overgemaakt. Het Scala-
bestuur gaat volgens
secretaris Hermans bin-
nenkort met de groep
daders om tafel om te
kijken hoeveel ze kunnen
opbrengen van de geclaim-
de vierduizend euro.
“Mocht dat niet het vol-
ledige 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./.

Meer studenten
naar het
buitenland
Het aantal Nederlandse
studenten dat een oplei-
ding volgt in het buiten-
land is door de invoering
van meeneembare studie-
financiering fors geste-
gen, maar minder dan
verwacht. Er vertrokken
in 2007 4800 studenten
naar het buitenland, acht-
honderd meer dan vorig
jaar. Beurzenverstrekker
IB-Groep had er rekening
mee gehouden dat veel
méér mensen voor een
avontuur in het buiten-
land 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 stu-
denten 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 college-
geld lenen bij het rijk:
maximaal 7500 euro per
jaar. (HOP)
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AAnnttoonn  eenn  LLoottttee  zziijjnn  hheett  oopp
vveeeell  ppuunntteenn  mmeett  eellkkaaaarr  eeeennss..
UUiitt  ddee  ffoottoo’’ss  mmaakkeenn  zzee
bbeeiiddeenn  oopp  ddaatt  ddiitt  ddee  kkaammeerr  iiss
vvaann  eeeenn  jjoonnggeerreejjaaaarrss
IInnffoorrmmaattiiccaassttuuddeenntt..  AAnnttoonn
mmeerrkktt  oopp  ddaatt  ddee  ttvv  eenn  ddee
ccoommppuutteerr  eerr  bbeesstt  ggeeaavvaann--
cceeeerrdd  uuiittzziieenn..  DDee  kkaasstt  vvaann  ddee
ppcc  zziieett  eerruuiitt  aallssooff  ddiiee  eerrgg  uuiitt--
ggeebbrreeiidd  iiss..  DDiiee  iiss  vvaasstt  ssaammeenn--
ggeesstteelldd  ddoooorr  eeeenn  jjoonnggeenn..  OOpp
ddee  cclloossee--uupp  ffoottoo  zziieett  hhiijj  eeeenn
bbooeekk  oovveerr  pprrooggrraammmmeerreenn..
DDaatt  iiss  eeeenn  hhiinntt  ddaatt  hhiijj
IInnffoorrmmaattiiccaa  ssttuuddeeeerrtt..  OOookk  ddee
bbooeekkeenn  oovveerr  hhaacckkeenn  wwiijjzzeenn
ddiiee  rriicchhttiinngg  uuiitt..  DDee  kkaammeerr  iiss
nnoogg  vvrriijj  lleeeegg,,  dduuss  hheett  iiss
iieemmaanndd  ddiiee  nnoogg  nniieett  llaanngg  oopp
kkaammeerrss  wwoooonntt..  AAnnttoonn  sscchhaatt
ddee  bbeewwoonneerr  iinn  aallss  eeeenn  ttwweeee--
ddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt..  LLoottttee  zziieett  oopp
ddee  kkaasstt  eeeenn  HHeerrttoogg  JJaann--
bbiieerrttjjee  ssttaaaann..  EErr  zziijjnn  nnaattuuuurr--
lliijjkk  ooookk  wweell  vvrroouuwweenn  ddiiee  ddaatt

ddrriinnkkeenn,,  mmaaaarr  zzee  vviinnddtt  hheett
mmeeeerr  eeeenn  bbiieerrttjjee  vvoooorr  eeeenn
mmaann..  OOpp  ddee  aannddeerree  ffoottoo  zziieett
ooookk  LLoottttee  hheett  ‘‘VViissuuaall  BBaassiicc’’--
bbooeekk  ssttaaaann..  WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  iiss
hheett  dduuss  eecchhtt  eeeenn  IInnffoorrmmaattiiccaa--
ssttuuddeenntt  eenn  ddaatt  zziijjnn  vvoooorr--
nnaammeelliijjkk  mmaannnneenn;;  ddee  kkaannss
wwoorrddtt  dduuss  nnoogg  iieettss  ggrrootteerr  ddaatt
ddeezzee  ssttuuddeenntt  eeeenn  mmaann  iiss..  ZZee
mmeerrkktt  oopp  ddaatt  ddee  kkaammeerr  eerr  oopp--
ggeerruuiimmdd  uuiittzziieett,,  dduuss  hheett  iiss
eeeenn  nneettttee  jjoonnggeenn..  EEnn  hhiijj  hheeeefftt
vveeeell  hhiipp  ssppuull..  DDee  ccoommppuutteerr
zziieett  eerr  eerrgg  hhiipp  uuiitt  eenn  oopp  hheett
ttaaffeellttjjee  bbiijj  ddee  bbaannkk  lliiggtt  iieettss
ddaatt  oopp  eeeenn  PPDDAA  lliijjkktt,,  ooff  eeeenn
hhiippppee  tteelleeffoooonn..  DDee  ooppggeerruuiimm--
ddee  kkaammeerr  iiss  vvoooorr  hhaaaarr  ooookk
rreeddeenn  oomm  ttee  ddeennkkeenn  ddaatt  hhiijj
eeeenn  eeeerrsstteejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  iiss..
ZZee  sstteelltt  ddaatt  ssttuuddeenntteenn  ddiiee
llaannggeerr  oopp  kkaammeerrss  wwoonneenn,,  eerr
vvaaaakk  sstteeeeddss  mmiinnddeerr  oomm  ggaaaann
ggeevveenn  ddaatt  ddee  kkaammeerr  eerr  nniieett
nneettjjeess  uuiittzziieett..  BBeeiiddeenn

nnooeemmeenn  lleezzeenn  eenn  ccoommppuu--
tteerreenn  aallss  hhoobbbbyy’’ss..  HHiijj  ddooeett
wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  nniieett  aaaann  ssppoorrtt,,
ooookk  ddaaaarroovveerr  zziijjnn  zzee  hheett
eeeennss..  EErr  iiss  dduuss  eeeenn  ggrroottee
kkaannss  ddaatt  hhiijj  ggeeeenn  lliidd  iiss  vvaann
eeeenn  ssppoorrttvveerreenniiggiinngg..  LLoottttee
vviinnddtt  hheemm  ooookk  ggeeeenn  ttyyppee
vvoooorr  eeeenn  ssttuuddeenntteennvveerreennii--
ggiinngg..  HHiijj  zzoouu  mmiisssscchhiieenn  wweell
lliidd  kkuunnnneenn  zziijjnn  vvaann  eeeenn
ccuullttuuuurrvveerreenniiggiinngg..  AAnnttoonn
ddeennkktt  ddaatt  hhiijj  aaccttiieeff  iiss  bbiijj
SSttaacckk..  IInn  zziijjnn  kkooeellkkaasstt
vviinnddeenn  wwee  zzeekkeerr  bbiieerr..
VVoollggeennss  AAnnttoonn  hheeeefftt  hhiijj
vveerrddeerr  aalllleeeenn  bbaassiissddiinnggeenn
zzooaallss  kkaaaass,,  bbootteerr,,  vvlleeeess  vvoooorr
hheett  aavvoonnddeetteenn  eenn  wwaatt  ffrriiss..
LLoottttee  ddeennkktt  ddaatt  hhiijj  vveeeell
lleekkkkeerree  ddiinnggeenn  iinn  hhuuiiss  hheeeefftt,,
mmaaaarr  ddaatt  hhiijj  ooookk  vvaann  ggeezzoonndd
eetteenn  hhoouuddtt..  

KKooeenn  SSttaa  iiss  eeeerrsstteejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
IInnffoorrmmaattiiccaa  eenn  ddee  bbeewwoonneerr
vvaann  ddeezzee  kkaammeerr..  HHiijj  hhoouuddtt
vvaann  NNeeddeerrllaannddssee  lliitteerraa--
ttuuuurr,,  ccoommppuutteerreenn  eenn  ffiillmmss
kkiijjkkeenn..  HHiijj  hheeeefftt  ddaann  ooookk
eeeenn  fflliinnkkee  vveerrzzaammeelliinngg
ddvvdd’’ss  ((oopp  ddee  ffoottoo  nniieett  ttee
zziieenn))..  HHiijj  sspprreeeekktt  vvaaaakk  aaff
mmeett  vvrriieennddeenn,,  oonnddeerr
aannddeerree  oomm  bboorrddssppeelllleenn  ttee
ssppeelleenn..  IInn  hheett  vveerrlleeddeenn
ggiinngg  hhiijj  vvaakkeerr  mmoouunnttaaiinn--
bbiikkeenn,,  mmaaaarr  tteeggeennwwoooorrddiigg
nniieett  mmeeeerr..  HHiijj  iiss  iinn  EEiinndd--
hhoovveenn  IInnffoorrmmaattiiccaa  ggaaaann
ssttuuddeerreenn  vvaannwweeggee  ddee
mmaasstteerr  IInnffoorrmmaattiioonn
SSeeccuurriittyy  TTeecchhnnoollooggyy..  
HHiijj  mmaaaakktt  ddeeeell  uuiitt  vvaann  hheett
vvoooorrlliicchhttiinnggsstteeaamm  vvaann
TTeecchhnniisscchhee  IInnffoorrmmaattiiccaa..  
IInn  ddee  kkooeellkkaasstt  hheeeefftt  hhiijj,,
zzooaallss  hheett  eeeenn  eeeerrsstteejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  bbeettaaaammtt,,  aalllleeeenn
bbiieerr..  

Het sleutelgat

WWaatt  vviinnddtt  ddee  ggeemmeeeennttee
EEiinnddhhoovveenn  vvaann  hhaaaarr
bbuurrggeerrss??  SSiinnddss  ddeezzee  wweeeekk
wweeeett  iikk  hheett  aannttwwoooorrdd
hhiieerroopp::  zzee  vviinnddtt  oonnss  eeeenn
sstteell  ddoommmmee  sscchhaappeenn..  DDoomm
oommddaatt  wwee  nniieett  zzeellff  kkuunnnneenn
nnaaddeennkkeenn  eenn  sscchhaappeenn
oommddaatt  wwee  nneettjjeess  ddooeenn  wwaatt
ddee  hheerrddeerr  ((lleeeess::  ddee
ggeemmeeeennttee))  zzeeggtt..  

AAffggeellooppeenn  ddiinnssddaagg  zziijjnn  ddee
ttwweeee  kkaannddiiddaatteenn  vvoooorr  hheett
EEiinnddhhoovveennss  bbuurrggeemmeeeess--
tteerrsscchhaapp  bbeekkeennddggeemmaaaakktt..
HHeett  zziijjnn  ggeewwoorrddeenn  LLeeeenn
VVeerrbbeeeekk  vvaann  ddee  PPvvddAA  eenn
RRoobb  vvaann  GGiijjzzeell,,  jjaawweell,,  óóóókk
vvaann  ddee  PPvvddAA..  OOpp  2233  jjaannuuaarrii
kkuunnnneenn  wwee  iinn  eeeenn  rreeffeerreenn--
dduumm  kkiieezzeenn  wwiiee  vvaann  ddee
ttwweeee  oonnzzee  bbuurrggeemmeeeesstteerr
wwoorrddtt..  DDee  ttwweeee  kkaannddiiddaatteenn
zziijjnn  ggeesseelleecctteeeerrdd  ddoooorr  eeeenn
vveerrttrroouuwweennssccoommmmiissssiiee
oonnddeerr  lleeiiddiinngg  vvaann  GGaabbyy
vvaann  ddeenn  BBiiggggeellaaaarr..  

IIkk  hheebb  zzeellff  mmeett  ddee  bbeessttee
wwiill  vvaann  ddee  wweerreelldd  ggeeeenn
vveerrsscchhiill  kkuunnnneenn  oonnttddeekk--
kkeenn  ttuusssseenn  ddee  kkaannddiiddaatteenn,,
zzeellffss  oopp  ffoottoo’’ss  lliijjkkeenn  zzee  oopp
eellkkaaaarr..  IInn  eeeenn  ttooeelliicchhttiinngg
oopp  ddee  kkeeuuzzee  vveerroonnttsscchhuull--
ddiiggtt  mmeevvrroouuww  VVaann  ddee
BBiiggggeellaaaarr  zziicchh  oomm  ddeezzee
rreeddeenn  zzeellffss  vvoooorr  ddee  kkaannddii--
ddaatteenn..  HHeett  ttooeevvaall  wwiill  ddaatt
zzee  zzeellff  ooookk  vvaann  ddee  PPvvddAA  iiss..
HHooee  kkaann  ddee  ggeemmeeeenntteerraaaadd
nnuu  ooooiitt  ddeennkkeenn  ddaatt  wwiijj  hheett
rreeffeerreenndduumm  sseerriieeuuss  ggaaaann
nneemmeenn??  EEeenn  dduuiiddeelliijjkkeerree
wwaaaarrsscchhuuwwiinngg  ddaann  hheett
mmiisslluukkttee  rreeffeerreenndduumm  iinn
UUttrreecchhtt  hheebbbbeenn  zzee  nniieett
kkuunnnneenn  kkrriijjggeenn..  

HHeett  mmiinnssttee  wwaatt  wwee  kkuunnnneenn
ddooeenn,,  iiss  hheett  rreeffeerreenndduumm,,
nneett  aallss  iinn  UUttrreecchhtt,,  bbooyy--
ccootttteenn..  DDee  bbeessttee  mmaanniieerr
oomm  ddaatt  ttee  ddooeenn,,  iiss  oonnggeell--
ddiigg  sstteemmmmeenn..  BBiijj  eeeenn
bbllaannccoo  sstteemm  wwoorrdd  jjee
iimmmmeerrss  nnoogg  mmeeeeggeetteelldd  iinn
hheett  ooppkkoommssttppeerrcceennttaaggee..
OOpp  ddee  oouuddeerrwweettssee  mmaanniieerr
oonnggeellddiigg  sstteemmmmeenn  ddooee  jjee
ggeewwoooonn  ddoooorr  ttwweeee  bbooll--
lleettjjeess  iinn  ttee  kklleeuurreenn..  BBiijj  eeeenn
sstteemmccoommppuutteerr  iiss  hheett  wwaatt
llaassttiiggeerr..  JJee  zzoouu  nniieett
kkuunnnneenn  kkoommeenn  ooppddaaggeenn,,
mmaaaarr  ddaatt  iiss  lluuii..  WWaatt  jjee  kkuunntt
ddooeenn,,  iiss  jjee  sstteemmbbiilljjeett
aaffggeevveenn  zzooddaatt  jjee  ggeerreeggiiss--
ttrreeeerrdd  bbeenntt..  VVeerrvvoollggeennss
wweeiiggeerr  jjee  eeeenn  kknnoopp  iinn  ttee
ddrruukkkkeenn  oopp  ddee  sstteemm--
mmaacchhiinnee..  EEeennss  kkiijjkkeenn  wwiiee
hhiieerr  eeeenn  ddoomm  sscchhaaaapp  iiss::
wwiijj  bbuurrggeerrss  ooff  ddee
ggeemmeeeennttee..

BBrraamm  vvaann  GGeesssseell  iiss
ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

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. 

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 Rotter-
dam 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 pendel-
ritje 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 mil-
joen euro per jaar en de
steden Eindhoven, Tilburg,
Breda, Den Bosch en

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 Eind-
hoven kunnen. Ook stap-
pen 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./.

Jat een vlag en promoot jezelf
Vreemd, maar waar: drie
Groningers die op de TU/e-
campus 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 stu-
dentenvereniging. 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 gela-
ten. 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 Gro-
ningers 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 toer-
nooi en kon meteen even
doorreizen naar Eindho-
ven.
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.”/.
Foto: Bart van Overbeeke

Nieuwe raceauto ziet het licht
HHeett  mmooeett  ssnneelllleerr,,  ppiittttiiggeerr,,  mmaaaarr  vvoooorraall......  bbeettrroouuwwbbaaaarrddeerr..
OOpp  vvrriijjddaagg  1188  jjaannuuaarrii  pprreesseenntteeeerrtt  UUnniivveerrssiittyy  RRaacciinngg
EEiinnddhhoovveenn  iinn  ddee  ZZwwaarrttee  DDooooss  eeeenn  sspplliinntteerrnniieeuuww  oonnttwweerrpp
vvoooorr  zziijjnn  rraacceebboolliiddee  vvaann  22000088..  VVaannaaff  1166..0000  uuuurr  zziijjnn  aallllee
bbeellaannggsstteelllleennddeenn  wweellkkoomm..  
DDee  pprreesseennttaattiiee  iiss  ooookk  eeeenn  bbeellaannggrriijjkk  mmoommeenntt  oomm  ddee  vvoooorrtt--
ggaanngg  ttee  llaatteenn  zziieenn  aaaann  ssppoonnssoorreenn  eenn  bbeettrrookkkkeenneenn  vvaann  ddee
TTUU//ee..  DDee  tteecchhnniisscchhee  mmeennsseenn  vvaann  hheett  ssttuuddeenntteenn--rraacceetteeaamm
pprreesseenntteerreenn  ddee  oonnddeerrddeelleenn  vvaann  ddee  nniieeuuwwee  wwaaggeenn..  NNoogg  nniieett
iinn  hheett  eecchhtt,,  mmaaaarr  mmiiddddeellss  CCAADD--tteekkeenniinnggeenn..
VVaannaaff  jjaannuuaarrii  ggaaaatt  hheett  tteeaamm  ddee  oonnddeerrddeelleenn  eecchhtt  mmaakkeenn  eenn
bbeesstteelllleenn  eenn  ddee  aauuttoo  bboouuwweenn..  IInn  aapprriill  vveerrwwaacchhtt  mmeenn  ddee
pprreesseennttaattiiee  vvaann  ddee  aauuttoo..  ““DDaaaarrnnaa  iiss  hheett  tteesstteenn,,  tteesstteenn,,
tteesstteenn””,,  aalldduuss  pprr--mmaann  BBaarrtt  BBeeeennkkeerr..  DDee  eeeerrssttee  wweeddssttrriijjdd  
iiss  iinn  jjuullii,,  oopp  hheett  EEnnggeellssee  SSiillvveerrssttoonnee..

AAaannmmeellddeenn  vviiaa  uunniivveerrssiittyyrraacciinngg@@ttuuee..nnll..



Effe zeuren

/Fred Steutel
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 reclamebood-
schappen 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 ‘Quadrivium-
brug’, 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 beves-
tigd 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 aanwijzin-
gen over stroming en grondwater-
stand. 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 opsom-
ming: parkeerplaatsen tussen druk-
bezochte gebouwen, geen maxi-
mumsnelheid, geen oversteek-
plaatsen voor voetgangers, ondoel-
matige 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’.
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WWiiee::  Jonathan Wanders / 25 / zevendejaars 
Bouwkunde

WWaatt::  foto kampvuur
WWaannnneeeerr::  sinds september
WWaaaarroomm:: 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 kamp-
vuur. 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.

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.

Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

HHeett  mmaagg  wweell  bbeesscchhoouuwwdd  wwoorrddeenn  aallss  hheett  mmeeeesstt
mmyysstteerriieeuuzzee  vvoooorrwweerrpp  ddaatt  ooooiitt  eeeenn  pplleekkjjee  kkrreeeegg  iinn
hheett  kkeerrssttppaakkkkeett  vvaann  ddee  TTUU//ee..  CCuurrssoorr  oonnttvviinngg  eeeenn
mmaaiill  vvaann  SStteeffaann  RRoovveerrss  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  SScchheeiikkuunn--
ddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee,,  ddiiee  eerr  mmeett  zziijjnn  ccoolllleeggaa’’ss  aall  sstteevviigg
oovveerr  hhaadd  ggeeddeebbaatttteeeerrdd..  WWaatt  vvoooorr  eeeenn  iinnsseecctt  iiss  hheett
pprreecciieess,,  wwaaaarroomm  kkoommtt  eerr  ddaatt  ttyyppiisscchhee  kkrreekkeellggeelluuiidd
uuiitt,,  iiss  hheett  wweelllliicchhtt  eeeenn  ssoooorrtt  zzeeeeppjjee,,  wwaanntt  eerr  zziitt  eeeenn
ggeeuurrttjjee  aaaann??  OOnnzzee  ffoottooggrraaaaff  ttrraannssffoorrmmeeeerrddee  hheett
aaaarrddeewweerrkkeenn  oobbjjeecctt  ddiirreecctt  ttoott  eeeenn  uuiittzzoonnddeerrlliijjkkee
kkeerrssttbbaall..
WWiiee  zziicchh  eecchhtteerr  ooooiitt  iinn  ddee  zzoommeerrvvaakkaannttiiee  iinn  hheett  zzuuiidd--
oooosstteenn  vvaann  FFrraannkkrriijjkk  hheeeefftt  bbeevvoonnddeenn,,  hheerrkkeenntt  hheett
ggeessttiilleeeerrddee  bbeeeessttjjee  ddiirreecctt..  HHeett  iiss  ddee  cciiccaaddee  eenn  iinn  ddee
PPrroovveennccee  iiss  hhiijj  iinn  aallllee  ssoooorrtteenn  eenn  mmaatteenn  vveerrkkrriijjggbbaaaarr
iinn  ddee  ssoouuvveenniirrwwiinnkkeellttjjeess..  HHeellee  wwiinnkkeellssttrraatteenn  ggaaaann
ggeebbuukktt  oonnddeerr  hheett  iirrrriittaannttee  ggeettjjiillpp..  
DDee  cciiccaaddee  iiss  vveerrwwaanntt  aaaann  ddee  wwaannttsseenn  eenn  hheett  ggeelluuiidd
ddaatt  iiee  pprroodduucceeeerrtt  aallss  iiee  zziijjnn  vvlleeuuggeellss  oovveerr  eellkkaaaarr
wwrriijjfftt,,  zzoouu  wwaatt  mmeellooddiieeuuzzeerr  mmooeetteenn  zziijjnn  ddaann  ddaatt  vvaann
ddee  hhuuiiss--,,  ttuuiinn--  eenn  bboosskkrreekkeell..  IInn  ccoommbbiinnaattiiee  mmeett  hheett
bbooeekkjjee  oovveerr  rreeiissvveerrhhaalleenn  vvaann  TTUU//ee--mmeeddeewweerrkkeerrss
lliijjkktt  hheett  bbiijjvvooeeggeenn  vvaann  ddeezzee  zzoommeerrggaasstt  bbeeddooeelldd  oomm
iinn  ddeezzee  ddoonnkkeerree  ddaaggeenn  aallvvaasstt  eeeenn  vvlleeuuggjjee  vvaakkaannttiiee--
ggeevvooeell  oopp  ttee  rrooeeppeenn..  EEnn  wwiiee  iinn  FFrraannkkrriijjkk  aall  ggeekk  wweerrdd
vvaann  hheett  iirrrriittaannttee  ggeelluuiidd  vvaann  ddee  cciiggaallee  kkaann  hheemm  nnoogg
aallttiijjdd  aallss  ddeeccoorraattiieevvee  pprreessssee--ppaappiieerr  ggeebbrruuiikkeenn..  

Het mysterie van het kerstpakket

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee


