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‘Geen nucleaire
geheimen op TU/e’
De TU/e voert een extra procedure in om aspirant-studenten uit Iran te screenen. Dit
naar aanleiding van VN-resolutie 1737, waarin staat dat
er geen nucleaire technologie
naar Iran mag die dit land zou
kunnen helpen bij het ontwikkelen van kernwapens.
Volgens emeritus hoogleraar
Kernfysische Technieken
prof.dr. Martien de Voigt valt
die kennis hier echter helemaal niet te halen.
De kranten stonden er vorige
week bol van: Twente en
Eindhoven weigeren Iraanse studenten, uit angst dat ze gaan
lopen met nucleaire kennis.
Volgens
TU/e-woordvoerder
Peter van Dam zit de vork iets
anders in de steel. Twente
weigert sinds kort inderdaad categorisch
Iraniërs,
maar
Eindhoven niet. De TU/e is bezig
een procedure in te voeren voor
een extra screening van Iraanse
studenten, wanneer die zich aanmelden. De desbetreffende faculteiten moeten gaan bekijken of
de studenten door de beugel
kunnen, met het oog op de genoemde
VN-resolutie.
Beoordeelt de faculteit de kandidaat als betrouwbaar, dan
stuurt het College van Bestuur dit
gegeven door naar de rijksoverheid. Die moet dan beslissen
over een verblijfsvergunning.
Daarbij plaatst het CvB wel de
voetnoot dat de TU/e niet kan garanderen dat een student geen
‘verboden’ nucleaire kennis
opdoet. “Iemand die Bouwkunde
doet, kan ook vakken gaan volgen
bij Technische Natuurkunde”,
vertelt Van Dam. “We hebben
geen controleur staan bij de
ingang van collegezalen. Met
andere woorden: de universiteit
laat de beslissing over al dan niet

toelaten over aan het rijk.
Reden voor het introduceren van
de nieuwe procedure is een brief
van het ministerie van OCW, die
enkele maanden terug gestuurd
is aan alle hogescholen en universiteiten. Daarin roept de
overheid op om terughoudend te
zijn met het toelaten van
Iraniërs, met het oog op VN-resolutie 1737, uit 2006. De procedure is overigens nog niet ingevoerd. “De brief hierover moet
nog naar de faculteiten”, aldus
Van Dam.
De afgelopen maanden zijn
enkele Iraanse studenten niet
toegelaten tot de TU/e. Volgens
Van Dam heeft dat echter niets te
maken met de nieuwe screeningsprocedure. De aspirant studenten zouden zijn afgewezen
op basis van kwaliteitscriteria en
gebrekkige informatie.
De TU/e trekt normaalgesproken
weinig Iraniërs: in 2006 stonden
zes studenten met de Iraanse nationaliteit
ingeschreven
in
Eindhoven.

Specialisme
Of kwaadwillige studenten in
Eindhoven veel kunnen halen, is
overigens de vraag. “We doen
hier geen onderzoek of onderwijs
wat maar enigszins in de buurt
komt van kernreactoren of iets
dergelijks”, weet prof.dr. Martien
de Voigt. Hij ging in 2003 met
emeritaat, maar is nog steeds mededirecteur van cyclotronbedrijf
AccTec, een dochter van de TU/e
Holding. “Er wordt hier wel algemeen
fysisch
onderwijs
gegeven, maar dat betreft kennis
die je overal kunt verkrijgen.
“Ikzelf zou nog niet in staat zijn
om te helpen bij de ontwikkeling
van een kernwapen”, zegt de oudhoogleraar
Kernfysische
Technieken. “Ik heb die kennis
niet, dat is een specialisme.”/

.

Martinus Tels overleden
Emeritus hoog leraar prof. ir.
Martinus (Tinus)
Tels overleed 2
januari op 81jarige leeftijd.
De voormalige
Rector
Magnificus van
de TU/e stond
bekend als een
unieke en
getalenteerde
docent. Na zijn
afscheid bleef
hij tot op het laatst betrokken bij
het wel en wee van de universiteit.

Nieuwjaarsrede bestrijkt breed spectrum
Nog meer maatwerk in het onderwijs, het buitenland
dat steeds belangrijker wordt voor het aanleveren van
gekwalificeerde wetenschappers en studenten, extra
ondersteuningsmaatregelen voor de excellente onder zoeksgebieden en –groepen van de TU/e en in samen werking met vele andere hightech instellingen in de
omgeving nog actiever aan de slag met kennisvalo risatie. In een notendop waren dat de onderwerpen die
maandag 7 januari voorbij kwamen tijdens de tradi -

tionele nieuwjaarsrede van collegevoorzitter
Amandus Lundqvist. Op de foto is hij (midden) in
gesprek met Piet van Happen (links), hoofd Dienst
Huisvesting, en Herman Rikhof, projectleider Campus
2020. Over dat laatste grootschalige bouwproject zei
Lundqvist niets, maar ook dat zal in 2008 zeker een
prominente plaats innemen op de agenda van het
College van Bestuur.
Foto: Bart van Overbeeke

Opzet nieuw topinstituut nog vaag
Op het vakgebied van complexe
moleculaire systemen wil de
TU/e in 2008 een instituut van
de grond trekken dat op
mondiaal niveau tot de absolute top moet gaan behoren.
Diverse wetenschappers van
drie faculteiten gaan erin participeren en collegevoorzitter
Amandus Lundqvist beloofde
maandag tijdens zijn nieuwjaarsrede dit initiatief gericht
te gaan ondersteunen.
Prof.dr. Mark Peletier, hoogleraar
bij de faculteit Wiskunde en
Informatica, is één van de betrokkene bij het nog op te richten
instituut. Hij betitelt het initiatief
als een samenwerking tussen
een aantal personen. Het moet
volgens hem zeker niet gezien
worden als een interfacultair
project. Op dit moment kan hij
enkel zeggen dat er een aantal
keer over gesproken is en dat de
andere participanten afkomstig
zijn
van
de
faculteiten

Scheikundige Technologie en
Biomedische Technologie. Voor
meer bijzonderheden verwijst hij
door naar prof.dr. Bert Meijer van
Scheikundige Technologie. Ook
Meijer kan op dit moment echter
niets concreets vertellen over het
topinstituut in oprichting. Noch
over de aard van het onderzoek of
over de relevantie ervan, noch
over de financiën die er de
komende jaren mee gemoeid
zullen zijn. Laat staan dat er al
een voorlopige naam te noemen
is, of dat het bekend is of het hier
gaat om een privaat-publiek instituut, waar ook het bedrijfsleven bij betrokken gaat
worden. Het enige dat hij erover
kwijt wil, is dat hij het een fantastisch initiatief vindt, dat het
gebied zeer uitdagend is en essentieel voor de vooruitgang van
de wetenschap en technologie.
Ook is hij overtuigd van het toekomstige succes.
CvB-voorzitter Lundqvist meldde
maandag nog het instituut een

herkenbare plaats te willen geven
op de campus en het te willen faciliteren met laboratoriumvoorzieningen en een internationaal
studie- en ontmoetingscentrum.
Ook zal er ruimte zijn voor de
inzet van een substantieel aantal
promovendi en post-doc’s. Op
termijn zal aan het instituut ook
een hoogwaardige masteropleiding verbonden worden.
Lundqvist: “Het moet een internationaal herkenbare ‘pocket of
excellence’ worden, die niet
alleen uitblinkt in fundamenteel
maar ook in toegepast onderzoek
en die op zijn gebied stevige impulsen kan geven aan kennisvalorisatie. De plannen worden momenteel uitgewerkt en zullen
binnenkort worden geagendeerd
voor de diverse interne overlegorganen. We rekenen op een enthousiast onthaal van en brede
steun voor dit baanbrekende initiatief dat de TU/e internationaal
steviger op de kaart moet gaan
zetten.”/

.

Burgemeesterskandidaten presenteren zich op TU/e
Op pagina 5 een In Memoriam.

Rob van Gijzel en Leen Verbeek komen maandag 21
januari naar de TU/e voor een presentatie. De burgemeesterskandidaten gaan van 12.30 tot 13.30 uur in
de Blauwe Zaal in het Auditorium met elkaar in discussie. Belangstellenden worden door Studium

Generale uitgenodigd om mee te praten. Een van de
onderwerpen is Eindhoven als studentenstad. Op
woensdag 23 januari wordt een referendum gehouden en kiest de Eindhovense bevolking de
nieuwe burgemeester.

10 januari 2008 Cursor
2/ Mensen

Lotte van den Eijnde
“In de tango kan ik het meeste van mezelf kwijt”
Gerard Verhoogt
Foto: Bart van Overbeeke
Lotte van den Eijnde, vierdejaars studente Bedrijfskunde,
heeft een druk leven. Ze is dit
bestuursjaar commissaris
externe betrekkingen van
studievereniging Industria.
Tegelijkertijd wist ze met haar
hobby stijldansen door te
dringen tot de zogeheten
A-klasse, waar in Nederland
alleen de Hoofdklasse boven
staat. Op het huidige niveau is
zeven keer trainen per week
vereist maar dat schiet er door
het bestuurswerk bij in.
“Volgend jaar maak ik dat weer
ruimschoots goed’’, heeft ze
zich heilig voorgenomen.
Commissaris van Industria zijn
is leuk, maar ook heel druk.
Van den Eijnde: “Het is hard
werken, maar je leert er veel van.
Industria heeft een vijfkoppig
bestuur. Dat is eigenlijk te
weinig voor taken als het maga-

zine, de vernieuwing van de
website, contacten met bedrijven
en de Diesviering.”
De dag op de TU/e begint voor
haar om 8.30 uur vaak loopt die
door tot 21.00 uur. Geregeld ook
op zaterdag. Het overleg met
bedrijven kost veel tijd: aanschrijven, overleggen en bezoeken om afspraken te maken voor
excursies en bijeenkomsten met
studenten.
Van den Eijnde: “Bedrijven
willen Industria en studenten
leren kennen en vice versa. Dat
gebeurt met een informele
borrel, discussies of werkbezoeken. Soms komen bedrijven met
nieuwe voorstellen om bijvoorbeeld een keertje te golfen. Dan
moet je inschatten of zo’n idee
aanslaat en of er tijd voor is.
Van den Eijnde (1986) werkt ook
aan een nieuwe opzet voor het
Mastercollege: “Ik wil twee
bedrijven uitnodigen om ieder
hun verhaal te doen over een
case of stelling. Zodat je de
verschillen tussen beide onder-

nemingen duidelijk ziet en meer
diepgang krijgt. Het moet
studenten een beter beeld geven
van een bedrijf en de cultuur er
omheen. Zodat ze weten ze hoe
het is om voor zo’n organisatie te
werken. De nieuwe opzet moet
meer opleveren dan een (oppervlakkig) praatje met jaarcijfers et
cetera. Als het de eerste keer in
april goed gaat, wil ik zo’n bijeenkomst in het najaar nog een
keer organiseren met andere
bedrijven en een andere case.”
Er blijft dus niet veel tijd over
voor het stijldansen; vindt haar
danspartner dat niet vervelend?
Van den Eijnde: “Hij zegt van
niet, maar ik kan me wel voorstellen dat hij het jammer vindt.
Hij zegt ook dat hij liever geen
andere danspartner neemt. Nou
ja, ik probeer het er zo goed en
kwaad als het gaat bij te doen.
Hiervoor trainden we zeven keer
per week. Dat moet ook wel,
want stijldansen is een zware en
intensieve sport, die je rug en
knieën erg belast. Nu train ik
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gemiddeld twee uur per week en
proberen we in elk geval niet
slechter te worden.”
Van den Eijnde begon in 2000
met stijldansen, thuis in
Helmond, waar ze nog steeds
danst. Ze deed met een vriendin
een cursus stijldansen, wat ’wel
leuk’ was. Haar huidige trainer,
Anton Reniers, zag haar en
benaderde haar om speciale
lessen te nemen.
Van den Eijnde: “Ik weet niet
waarom hij mij speciaal vroeg,
maar het leek me wel leuk en dat
heb ik gedaan. Reniers kende
Louis van de Laarschot, die een
danspartner zocht en sindsdien
dansen we samen. We zijn redelijk snel opgeklommen naar de
A-klasse, waar we ons sinds 1,5
jaar handhaven. Hoe hoger het
niveau, hoe langer het duurt
voor je weer een klasse hoger
komt. Je verlegt steeds je grens,
dus nu wil ik ook naar de
Hoofdklasse en als het kan
Nederlands kampioen worden.
Of meer.”

De tango is haar favoriet, daar
kan ze het meeste van zichzelf in
kwijt en het is de dans met het
meeste pit. Haar danspartner
houdt meer van de Engelse wals
omdat er meer rust in zit.
Tijdens wedstrijden draagt ze
een ‘echte prinsessenjurk’. Van
den Eijnde: “Die had ik ook op
het Industria-gala aan, voor een
dansdemonstratie. Daar kreeg ik
veel opmerkingen over, zo van
‘Je ziet er zo mooi uit’. Dan
glunder ik helemaal. Het is toch
een vorm van waardering als
anderen het leuk vinden.”
Wensen en plannen voor 2008?
“Ik wil nog twee vakken halen
zodat ik ‘vrij’ aan mijn Master
kan beginnen. En het dansen
weer oppakken, dat is beter voor
mijn gezondheid. Ik kan de
drank goed laten staan hoor,
maar ik train veel minder. En
door de lange dagen op de TU/e
val je nogal eens terug op
magnetronmaaltijden. Wat dat
betreft is een bestuursfunctie
slecht voor je lijn.” /

.

De week van/Jan
De week van Jan van Schijndel,
medewerker beveiliging TU/e
Maandag (oudejaarsdag)
Vandaag lekker druk. Niet op de TU/e,
maar thuis. Ik heb vrij met oudejaarsavond en dat is niet vanzelfsprekend
in de beveiliging. De vorige jaarwisseling
jaar had ik nachtdienst. Vanmiddag voorbereidingen getroffen voor het maken van
de oliebollen en zo. Vanavond komen van
ongeveer tien personen op bezoek. Om
middernacht natuurlijk vuurwerk met
champagne op straat.
Dinsdag (nieuwjaarsdag)
Het was vannacht niet laat geworden (1.30
uur), ik moest omstreeks 7.00 uur op de
TU/e zijn. Gaande de dag wat bijgekomen
van de zware avond ervoor. De TU/e was
stil en verlaten. In enkele gebouwen
(Cascade, Potentiaal) waren werknemers,
verder hebben weinig mensen de weg ge-

vonden naar de universiteit. Omstreeks
14.35 uur komt de eerste collega de
Centrale Meldpost (CMP) binnen: we
worden afgelost. Normaal reis ik met de
trein, maar die reden vandaag niet, zo
vroeg. Vanavond doen we het rustig aan.
Woensdag
Vandaag weer ochtenddienst. Om 6.14 uur
met de trein vertrokken vanuit Weert.
Diverse gebouwen zijn door ons weer
geopend. Omstreeks 8.00 uur kwam een
melding van DH dat er een ventilatierooster bij het Auditorium was verdwenen,
wat een gevaarlijke situatie opleverde. Het
ontbrekende rooster bleek door vandalen
in een gat van de luchtbehandelinginstallatie te zijn gegooid. Samen met een
collega het rooster naar boven gehaald.
Rond 15.00 uur weer richting huis,
vanavond hardlopen om lichaam en geest
fit te houden. En de aangekomen kilo’s van
de feestdagen eraf te lopen.

Donderdag
Omstreeks 7.50
uur kwam er in
de Centrale
Meldpost een
inbraakmelding
binnen bij
Kennispoort.
Met een collega
ter plaatse geweest.
Het ging om een werknemer die het
alarmsysteem niet goed had uitgeschakeld. Er worden vandaag weer foto’s
gemaakt in de fotostudio voor werknemers
en studenten die een parkeerautorisatie
hebben aangevraagd. Om 15.00 uur staat
het weekend al voor de deur. Vrijdag heb ik
namelijk vrij en wil ik studeren voor
‘Beveiliger niveau 3 coördinator’. Mijn
vrouw is verpleegkundige en werkt die dag
en kan ik me in alle rust over de studieboeken buigen.
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Kantines verhogen hun prijzen
TU/e in beeld als
parkeerhaven voor PSV
Het terrein van de TU/e wordt
mogelijk een parkeerhaven bij
thuiswedstrijden van PSV.
Seizoenskaarthouders van de
club kunnen binnenkort tegen
gereduceerd tarief hun auto
stallen op het universiteitsterrein als het aan de gemeente ligt. De TU/e is bereid mee te
werken, maar wil eerst meer
duidelijkheid voordat het
akkoord gaat.
De gemeente Eindhoven zoekt
naar alternatieven om de parkeeroverlast in de omringende
wijken van het voetbalstadion
terug te dringen. Eén van de oplossingen is het TU/e-terrein
waar PSV-supporters hun auto
kunnen laten staan en vervolgens
met een gratis pendelbus naar
het stadion gaan.
Paul van Loon, beleidsmedewerker parkeren bij de gemeente, spreekt van een ‘winwin situatie’ voor alle partijen.
“De TU/e krijgt naamsbekendheid via PSV en de
gemeente kan met aanvullende
maatregelen de omliggende
wijken bij het stadion ontlasten.”
Volgens hem moeten supporters
straks ongeveer 25 euro neertellen per voetbalseizoen. Dit zijn
17
thuiswedstrijden.
Een
dagkaart kost normaal gesproken
vier euro.

Ir. Harry Roumen, universiteitssecretaris van de TU/e, staat niet
onwelwillend
tegenover
de
plannen. “Ik wil graag iets voor
de stad doen, als ze ook bereid
zijn iets terug te doen. Ik ben positief, maar wil eerst meer duidelijkheid over de details voordat
we een toezegging doen.”
Het TU/e-terrein telt ongeveer
2300 parkeerplekken. Zowel Van
Loon als Roumen verwachten dat
de overlast voor medewerkers en
studenten van de TU/e minimaal
zal zijn. Zo vinden ze een limiet
voor het aantal parkeerders op
wedstrijddagen niet nodig.
Roumen: “Zo hoog zal de toeloop
ook weer niet zijn. Bovendien is
hier doorgaans ruimte genoeg
wanneer PSV thuis voetbalt.”
Alleen wanneer een wedstrijddag botst met een activiteit
van de TU/e, zullen de supporters niet zomaar kunnen
parkeren. “Ik denk dan aan bijvoorbeeld een open dag”, licht
Van Loon toe. Roumen noemt als
voorbeeld het Virusfestival.
Wat de gemeente betreft, komt
het TU/e-terrein snel vrij voor
voetbalsupporters. “Aan het
begin van de nieuwe competitie
moet het geregeld zijn. Maar het
zou zelfs dit seizoen al van start
kunnen gaan”, aldus Van
Loon./

.

Voortijdige streep door
Saoedische samenwerking
Er komt voorlopig geen
‘Eindhoven-KAUST Polymer
Center’. Het voorstel dat eind
oktober 2007 door de TU/e
werd ingediend bij de King
Abdullah University of Science
and Technology in SaoediArabië heeft de laatste selectieronde niet gehaald. Een succesvolle samenwerking had
een bedrag van 25 miljoen
dollar kunnen opleveren. Dit
jaar kan men het echter weer
proberen.
De Saoedische universiteit in oprichting KAUST wil met een
vliegende start een vijftal onderzoekscentra op poten zetten. Om
dat te realiseren heeft men een
miljard Amerikaanse dollars uitgetrokken om wereldwijd in samenwerking met gerenommeerde
wetenschappelijke
instellingen die centra op te
starten. De TU/e was één van de
zestig instellingen die waren uitgenodigd om een voorstel in te
dienen. Eind oktober ontving de
KAUST een plan voor het opzetten van een ‘EindhovenKAUST Polymer Center’. Net
voor de jaarwisseling liet Bruce
Guile, directeur van de KAUST
Global Research Partnership, per
brief weten dat het TU/e-voorstel

niet door de eerste ronde is
gekomen. Een selectiecommissie van internationale wetenschappers stelde uit de 41 binnengekomen voorstellen een lijst
samen, waarbij de beste 18 voorstellen werden uitgenodigd aan
de definitieve selectieronde deel
te nemen.
Prof.dr. Han Meijer, werkzaam
bij de faculteit Werktuigbouwkunde en opsteller van
voorstel, zegt verbaasd te zijn
over het niet bereiken van de definitieve selectieronde. “Mede
gezien de activiteiten van het
Saoedische
petrochemische
bedrijf Sabic, dat in Nederland de
laatste jaren de polymeeractiviteiten van DSM en General
Electrics heeft overgenomen,
had ik wel verwacht dat ons
voorstel minimaal de volgende
ronde zou halen. Sabic heeft de
TU/e ooit betiteld als het MIT op
het gebied van polymeren.”
In het tweede kwartaal van dit
jaar bestaat er weer de mogelijkheid om voorstellen voor gezamenlijke onderzoekscentra in
te dienen. Meijer wacht even het
definitieve commentaar van de
selectiecommissie af, dat binnenkort wordt aangeleverd, alvorens hij daar een beslissing
over wil nemen./

.

Boudewijn Verhaar benoemd tot fellow
Emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde prof.dr. Boudewijn
Verhaar van de TU/e is onlangs tot fellow van de American Physical
Society benoemd. Dit prestigieuze fellowship is jaarlijks voor slechts
een half procent (ongeveer tweehonderd wetenschappers) van alle
APS-leden weggelegd. Verhaar krijgt de erkenning voor zijn
‘vruchtbare en omvangrijke theoretische bijdragen aan het onderzoeksveld van ultrakoude gassen’. In de afgelopen jaren kregen maar
een paar Nederlandse natuurkundigen dit ‘fellowship’.

Dienst Interne Zaken (DIZ)
ontkwam er niet aan om de
prijs van het basisassortiment
in de kantines per 1 januari
2008 met twee procent te
verhogen. Volgens de contractafspraken met Albron en
Sodexho worden de prijzen
alleen aan het begin van een
nieuw collegejaar verhoogd.
Maar door het explosief stijgen
van de prijzen voor zuivel- en
graanproducten op de wereldmarkt kunnen de cateraars
deze tussentijdse verhoging
afdwingen.

Monique Kuyck, hoofd Services
bij DIZ, geeft toe dat een tussentijdse prijsverhoging uitzonderlijk is, maar dat er niet aan te
ontkomen valt. “Albron en
Sodexho worden op dit moment
geconfronteerd met zeer sterke

Meer aanmeldingen
De TU/e heeft 1145 studenten in
2007 ingeschreven voor de
bacheloropleidingen. Een toename van 9 procent in vergelijking met 2006 toen 1052 studenten zich aanmeldden. Dit
blijkt uit de eindtelling van de instroom eerstejaars met peildatum
1 december.
Opvallend is dat de instroom is
toegenomen, terwijl het aantal ingeschrevenen voor 2007/2008
licht is gedaald met 2 procent, van
7044 studenten in 2006 naar
6927 studenten in 2007.
Ing. Maurice Megens van het

kostenstijgingen van zuivel- en
graanproducten van meer dan
tien procent en daardoor hebben
ze contractueel het recht om tussentijds de prijzen te verhogen.
Iedereen ziet nu ook in de supermarkten de prijzen van bepaalde
producten aanzienlijk omhoog
gaan”, aldus Kuyck. “DIZ heeft
ervoor gekozen om dan het
gehele basisassortiment twee
procent duurder te maken en niet
slechts enkele afzonderlijke producten. Als we daarvoor gekozen
hadden, zou bijvoorbeeld een bekertje melk zeventien procent in
prijs gestegen zijn.”
Volgens Kuyck is het dus een gerechtvaardige prijsstijging, die
ook door andere cateraars in
Nederland wordt doorgevoerd.
“Met twee procent doen wij het
heel netjes, want ik ken ook universiteiten en ziekenhuizen die

prijsverhogingen van twaalf à
dertien procent hebben doorgevoerd.”
Op dit moment kan Kuyck nog
niet zeggen of in september nog
stevigere
prijsverhogingen
zullen volgen. Gezien de druk die
wereldwijd wordt uitgeoefend op
de markt voor zuivel- en graanproducten ligt het volgens haar
wel voor de hand dat de prijzen
dan weer omhoog gaan. Kuyck:
“Ik kan daar op dit ogenblik niets
concreets over zeggen, omdat je
niet weet hoe het zich allemaal
gaat ontwikkelen. We volgen in
ieder geval elk jaar de indexcijfers
van het CBS. Maar ik wil benadrukken dat de kantineprijzen
die we aan de TU/e berekenen,
landelijk gezien nog steeds in de
laagste regionen zitten”./

Onderwijs en Studentenservice
centrum:”Dit ligt waarschijnlijk
aan de dalende instroom tussen
2002 en 2005.” Biomedische
Technologie (108 in 2006 en 85
in 2007) en Technische Informatica (69 in 2006 en 50 in
2007) kregen minder instromers.
Volgens Megens beleefde
Biomedische Technologie in
2006 een uitzonderlijk topjaar en
zit het nu op het gebruikelijke
aantal. De teller bij Technische
Wiskunde staat duidelijk in de
plus, met 20 instromers in 2006
en 31 in 2007.

Rechtgezet

.

TU/e-deeltijdhoogleraar prof.dr.
Sidarto Bambang Oetomo, neonatoloog bij het Máxima Medisch
Centrum in Veldhoven, werkte
eerder 22 jaar in het Academisch
Ziekenhuis Groningen waarvan
de laatste zes jaar als hoogleraar
neonatologie. In het artikel
‘Intelligente omgevingen voor
pasgeboren patiëntjes’ (onderzoekspagina’s Cursor 13) wordt
abusievelijk gemeld dat hij in
totaal slechts zes jaar werkzaam
zou zijn geweest in Groningen.

Ach en Wee
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Promoties

veert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotoren zijn prof.dr.
S. Rastogi en prof.dr. P.J. Lemstra.

Mrs. I. Volintiru MSc verdedigt op maandag 14 januari haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Remote
Plasma Deposition of Metal Oxides:
Routes for Controlling the Film Growth’.
Volintiru promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promotor
is prof.dr.ir. M.C.M. van der Sanden.

A. Ishchenko verdedigt op woensdag 16
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 ‘Dynamics and Stability
of Distribution Networks with Dispersed
Generation’. Ishchenko promoveert aan
de faculteit Elektrotechniek. De promotor
is prof.ir. W.L. Kling.

C.P. Tsekrekos MSc verdedigt op maandag 14 januari zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Mode group
diversity multiplexing in multimode fiber
transmission systems’. Tsekrekos promoveert aan de faculteit Elektrotechniek. De
promotoren zijn prof.ir. A.M.J. Koonen
en prof.dr.ir. J.W.M. Bergmans.
Ir. C.M.M. van Lierop verdedigt op dinsdag 15 januari zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Magnetically levitated planar actuator with moving magnets: Dynamics, commutation and control design’. Van Lierop promoveert aan
de faculteit Elektrotechniek. De promotoren zijn prof.dr.ir. P.P.J. van den Bosch
en prof.dr.ir. A.J.A. Vandenput.
L. Balzano MSc verdedigt op woensdag
16 januari zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Flow induced crystallization of polyolefins’. Balzano promo-

Ir. M.J.T.F. Cabbolet verdedigt op woensdag 16 januari zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Elementary
Process Theory mathematical-logical
principles of individual processes in a
non-local, non-deterministic, non-probabilistic, heterogeneous universe’.
Cabbolet promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotoren
zijn prof.dr. H.C.M. de Swart en
prof.dr.ir. M.L.J. Hautus.
C.G.N. Pelletier MSc verdedigt op
donderdag 17 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 ‘Mechanical
Characterization of Glassy Polymers
using Instrumented Indentation’.
Pelletier promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotoren
zijn prof.dr.ir. J.M.J. den Toonder en
prof.dr.ir. H.E.H. Meijer.
Ir. A.C.J. Koeken verdedigt op donderdag
17 januari zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van

(Advertenties)

Auto – Motor – Taxi –E bij B
Speciale TU/E studentenactie
NU! Auto 20 uur + examen: 875,Op vertoon studentenpas: Intake gratis !!
Motor 20 uur+de 2 examens+motorbroek: 999,www.vboc.nl – info@vboc.nl
T.: 040-2926564

het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Homogeneous Catalyzed
Hydroformylation in Supercritical
Carbon Dioxide: Kinetics, Thermodynamics, and Membrane Reactor
Technology for Continuous Operation’.
Koeken promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor
is prof.dr.ir. J.T.F. Keurentjes.

Afscheid
Op woensdag 16 januari 2008 neemt
Marius Bogers afscheid van de
Technische Universiteit Eindhoven, in
het bijzonder van de faculteit Technische
Natuurkunde.
De afscheidsreceptie zal plaatsvinden in
de University Club van 16.00 - 19.30 uur.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Faculteiten
Elektotechniek
Mededeling over het
Bibliotheekpracticum
Elektrotechniek (5J053)
Voorjaar 2008: Inschrijving mogelijk tot
twee weken voor de instructie, daarna in
overleg. Per practicumsessie minimaal
drie, maximaal zestien deelnemers.
Instructiemiddagen: dinsdag 18 maart
en dinsdag 10 juni 2008 om 13:30 uur,
De Hal 1.05. Inschrijven bij Bibliotheek
E: aan de balie, per telefoon 2532 of per
email Elektrotechniek.bib@tue.nl.
Benodigde gegevens: Naam met voorletters, TU/e identiteitsnummer, volledig
adres, telefoonnummer. Voor informatie
zie de website van de Bibliotheek
http://w3.tue.nl/nl/diensten/bib onder
Vakgebied Elektrotechniek, Onderwijs
5J053.

Studentenleven
Internationaal Studenten
Badminton Toernooi
Op 29 en 30 maart 2008 wordt er voor
het eerst in Utrecht een Internationaal
Studenten Badminton Toernooi georganiseerd. Tijdens dit toernooi wordt er
overdag gebadmintond, en is er op zaterdagavond een feest in het centrum van
Utrecht; ideaal dus om clubgenoten en
mensen van andere clubs te leren kennen. Er wordt gespeeld in verschillende
disciplines (singel, dubbel, mix) op verschillende niveaus. Voor iedere discipline
kun je een ander niveau kiezen, zodat
iedereen op zijn eigen niveau kan meespelen. Je schrijft je individueel in, waarna de toernooi-organisatie je in geval van
een dubbel koppelt aan een partner. Bij
het toernooi wordt gebruik gemaakt van
het Swiss-ladder systeem, waarbij wedstrijden worden georganiseerd op basis
van je plek op de ranglijst. Tot 25 januari
zijn de kosten 35 euro, daarna tot 9

maart 37.50 euro. Meer info en inschrijven kan via www.sbhelios.nl/isbt2008.

Vacatures
Assistant Professor Visual Interaction
(V51.053), User-Centered Engineering
group, department of Industrial Design
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 11 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (3060.00 t/m
4190.00 euro).
Researcher Measurement methodology
for videocommunication systems (V
39.435), Human-Technology Interaction,
department of Technology Management
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m
3597.00 euro).
Medewerker Studentenzaken (V34.298),
Onderwijsadministratie, faculteit
Technische Natuurkunde (0.8 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 6 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1676.00 t/m 2331.00 euro).
Programma Area Coordinator Dutch
Polymer Institute (EU-5078-FF), DPI,
faculteit Scheikundige Technologie (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband.
PhD Student Modeling user preferences
for MultiMedia recommender systems (V
39.436), Human-Technology Interaction,
department of Technology Management
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).
Full Professor “Sustainable Process
Development” (V37.626), department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1.0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 26 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 hoogleraar 1
(5233.00 t/m 8259.00 euro).
Postdoc “Computer-Assisted Diagnosis
for Contrast-Enhanced Breast MR
Imaging” (V50.082), Biomedical Image
Analysis, department of Biomedical
Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2279.00 t/m 3597.00 euro).
Post Doc “Funoptics” (V37.628), Polymer
Technology, department of Chemical
Engineering and Chemistry (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2330.00 t/m 3678.00 euro).
Secretaresse Opleidingsinstituut
(V38.530), Faculteitsbureau, faculteit

NU INCHECKEN!

Bouwkunde (0.6 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 6 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1676.00 t/m 2331.00 euro).
Secretaresse (V84.015), Dienst Financiele
en Economische Zaken (0.5 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal 7
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1902.00 t/m 2569.00 euro).
Senior medewerker Planning & Control
(V84.016), Dienst Financiele en
Economische Zaken (1.0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 12 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3709.00 t/m 4761.00 euro).
Controller (V84.017), Dienst Financiele
en Economische Zaken (1.0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal 11
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3060.00 t/m 4190.00 euro).
PhD position on nanostructured photonnumber-resolving detectors (V34.299),
The Photonics and Semiconductor
Nanophysics, department of Applied
Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).
Administrateur (V84.018), Dienst
Financiele en Economische Zaken (0.8
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2171.00 t/m 2901.00 euro).
PhD Student “Removal of compounds in
ppm range by adsorption” (V37.627),
Laboratory for Separation Technology
and Transport Phenomena (SST), department of Chemical Engineering and
Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).
Promovendus (V37.629),
Capaciteitsgroep Katalyse en
Anorganische Chemie, faculteit
Scheikundige Technologie (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000.00 t/m
2558.00 euro).
PhD computational Electromagnetics
(V36.330), department of Electrical
Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000.00 t/m 2558.00 euro).
Promovendus (V37.630),
Capaciteitsgroep Katalyse en
Anorganische Chemie, faculteit
Scheikundige Technologie (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000.00 t/m
2558.00 euro).
Promovendus (V37.631), Capaciteitsgroep
Katalyse en Anorganische Chemie, faculteit Scheikundige Technologie (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000.00 t/m
2558.00 euro).
Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl

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

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.
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A l s c hiet end
s c hr ap
in de s t oel
Vanuit een donker hoekje van de schaars verlichte ruimte
neemt een zombie mij hevig onder vuur. Ik z et mij schrap
in mijn stoel en beantwoord zijn aanval met een regen van
muisklikken. De tegenstander valt dood neer. Voldaan
glimlach ik.
Nee, Halflife 2 is zeker niet de meest gevoelige game.
Maar in het Game Experience Lab dat sinds kort draait in
het IPO-gebouw, kunnen ze er veel van leren.
Bijvoorbeeld dat ik op bepaalde momenten schrik van een
onverwachte aanval. Of dat ik een gefrustreerde grimas
trek wanneer ik dreig te worden overklast. Sensoren onder
stoelen en aan mijn oren en vingers registreren mijn
schrikreacties. En camera’s filmen van drie kanten ge zichtsuitdrukkingen en lichaamshoudingen. Na het spelen
van het computerspel vullen proefpersonen een vra genlijst in. “Vond je het saai of uitdagend? Vond je dat je
goed was in het spel? Dat soort dingen willen we weten,
want daarmee kunnen we inschatten hoeveel we hebben
aan de verschillende objectieve waarnemingen”, legt dr.
Wijnand IJsselsteijn, één van de projectleiders van het lab,
uit. En dat moet op termijn leiden tot slimmere games. Ter
lering en vermaak. “De spelletjes van de toekomst kunnen
voelen of de speler behoefte heeft aan een hogere moei lijkheidsgraad of juist aan een lager niveau.”

In de eerste week van 2008 zijn er geen edities van de
Nederlandse universiteitsbladen verschenen, daarom een
greep uit nummers die net voor de kerstvakantie
verschenen.

VOX – Radboud Universiteit Nijmegen

Wethouder Paul Depla reageert
VOX brengt net voor de kerstdagen een toepasselijk
themanummer uit: ‘Boete & Verzoening’. De ‘fietskelder affaire’ met PvdA-wethouder en voormalig RU-student
Paul Depla in de hoofdrol, komt ook aan de orde in een
interview met de politicus. Heel veel nieuws levert dat niet
op. “De lijn politiek en privé blijft voor mij strikt geschei den”, zo laat de oud-Eindhovenaar wederom weten. Hij
zegt verbijsterd te zijn over het feit dat zaken die door
Geenstijl en de Telegraaf werden geschreven, klakkeloos
worden overgenomen door serieuze media. “Dat maakte
me machteloos.” Wie zou hij willen zijn als hij geen poli ticus was? Anton Corbijn. “Beelden vertellen het verhaal.
Dat is vaak geloofwaardiger dan woorden.”

Folia – Universiteit van Amsterdam

Foto: Peter Spijker

Gasthoofdredacteur Job Cohen

In memoriam
Op de tweede dag van het nieuwe jaar bereikte ons het
droeve bericht dat emeritus-hoogleraar prof. ir. Martinus
(Tinus) Tels die dag op 81-jarige leeftijd was overleden.
Tinus Tels was als hoogleraar Fysische Technologie vele
jaren verbonden aan de faculteit Scheikundige Technologie
van onze universiteit. Hij besteedde als hoogleraar bij zondere aandacht aan milieutechnologie, een onderwerp
waarvoor hij ook in debatten en publicaties aandacht vroeg.
In zijn onderzoek gold hij als een pionier op het terrein van
de pyrolyse en scheiding van vaste afvalstoffen.
Hij was een unieke en getalenteerde docent.
Bestuurlijk maakte hij zich voor de universiteit verdien stelijk als Decaan van de faculteit Scheikundige
Technologie en als Rector Magnificus. In die laatste hoeda nigheid maakte hij zich onder meer sterk voor het aanhalen
van de banden met het bedrijfsleven, met name het middenen kleinbedrijf. Het rectoraat van prof. Tels eindigde enkele
maanden eerder dan gepland; hij trad voortijdig af om
daarmee een bestuurscrisis binnen de universiteit als
gevolg van de ‘affaire Buck’ af te wenden; een offer dat hem
begrijpelijkerwijs bijzonder aangreep. Het weerhield hem er
echter niet van tot op het laatst positief betrokken te blijven
bij de Eindhovense universiteit. Regelmatig bezocht hij nog
bijeenkomsten op onze universiteit.
De TU/e is hem veel dank verschuldigd. Kort na zijn rec toraat ontving hij uit handen van zijn opvolger prof.dr. Jack
van Lint vanwege zijn talrijke verdiensten voor de univer siteit dan ook volkomen terecht de erepenning van de uni versiteit. Zijn maatschappelijke verdiensten en zijn ver diensten op wetenschappelijk gebied werden verder geëerd
door een benoeming tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw.
We zullen ons Tinus blijven herinneren als een betrokken
collega.
We wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe.
Namens het College van Bestuur,
Ir. H.P.J.M. Roumen, Secretaris van de Universiteit

(Advertentie)

En ik vind...
Goede
voornemens!

Een flink aantal bedrijven - op dit
moment 15 - heeft zich aangesloten. Eerste onderzoeken
wijzen uit dat door de Trappers
inderdaad meer mensen op de
fiets naar hun werk gaan.

- Fietsen is gezond
voor deelnemer en
omgeving.
Werknemers
noemen tijdsgebrek
als belangrijkste
reden om niet aan
sport of beweging te doen. Door
het woon-werkverkeer te combineren met het gebruik van de
tweewieler snijdt het mes aan
twee kanten. Uit eigen ervaring
kan ik melden dat de fiets als vervoermiddel vrijwel net zo snel is
als de auto wanneer je in
Eindhoven of de randgemeenten
woont. Bovendien produceert
een fietser geen fijnstof en is de
koolzuuruitstoot van een
trappende werknemer veel geringer dan de zuinigste auto.
- Fietsen is voordelig voor
deelnemer en bedrijf.
Door een fiscaal vriendelijke
regeling (de reiskostenvergoeding) haalt zowel werknemer als
bedrijf direct voordeel uit het
fietsgebruik.
De TU/e zou Trappers in mijn
ogen uitstekend kunnen combineren met het witte fietsen
plan dat nu alleen is gericht op
eerstejaars uitwonende studenten. Door een stimuleringsplan
verplicht te koppelen aan het
gebruik van een witte fiets
worden deelnemers en TU/e herkenbaar op straat. Het vermindert de kans op ‘vals spelen’.
Voor werknemers (en studenten)
die de fiets dit seizoen nog wat
koud vinden, start het studentensportcentrum vanaf februari
2008 met ‘video trappen’.
Op een spinfiets trapt u - virtueel
- naar de hoogste bergtoppen van
Oostenrijk, Frankrijk of Italië. In
uw T-shirtje…

Een paar voordelen voor de
fietser, het bedrijf en de samenleving op een rij.

Frits Niemans
Medewerker
studentensportcentrum

Trappen naar de
baas in 2008!
Voor u met verkeerde verwachtingen verder leest, het betreft
hier geen cursus kickboxen voor
werknemers die door hun leidinggevende in het nauw zijn
gebracht. Het gaat om het zogeheten fiets stimuleringsplan.
Vanaf 2008 trap ik drie keer per
week naar de baas. Als
werknemer van het Elkerliek
Ziekenhuis in Helmond neem ik
deel aan de trapperregeling. Ik
fiets tussen woon- en werkplaats
en doe tegelijkertijd mee aan een
spaarplan.
Afhankelijk van de afstand die ik
pendel en het seizoen
(zomer/winter) verdien ik zogenoemde trappers met elke
fietstocht naar mijn werk. Met
deze trappers kan ik sparen voor
verschillende beloningen, zelfs
voor een vrije dag.
Hebben ze een klap van de
molen gehad daar in Helmond?.
Helemaal niet, de trapperregeling blijkt een succesvolle manier
voor bedrijven die hun werknemers willen aanmoedigen om
fietsend naar het werk te komen.
Na het zegeltjes plakken en
punten sparen, behoren nu ook
Trappers tot de typisch
Nederlandse formule van voordeeltjes sparen.

Ook Folia heeft een eigen draai gegeven aan het laatste
nummer van 2007. Men nodigde burgemeester Job Cohen
uit voor de rol van gasthoofdredacteur. Als thema koos
Cohen voor de verwevenheid van de universiteit met de
stad. Niet bijster origineel, maar het levert wel een zeer
leesbare, extra dikke editie op. De editie opent echter met
een wat tam interview met Cohen en CvB-voorzitter Karel
van der Toorn. Een gesprek dat wat braafjes voortkabbelt,
mede omdat beide heren elkaar redelijk goed kennen. De
discussie vlamt even op als Cohen zijn vraagtekens zet bij
de hoeveelheid onderwijs die de hoogleraren van de UvA
verzorgen. Van der Toorn reageert licht geïrriteerd: “Het
zijn verhalenvertellers en die geven graag college. Ik moet
toegeven: jij hebt je vooroordeel wel ergens op gebaseerd
en je hebt bij ons ook mensen die onderwijs meer als
corvee zien.”

Ublad – Universiteit Utrecht

Celebrities en de dorpspomp
En ja, ook het Ublad heeft een themanummer zo op het
eind van 2007. In de Domstad heeft men gekozen voor de
showbizz. In het artikel ‘Iedereen bekend!’ wordt getracht
te achterhalen waarom we zo gefascineerd zijn door
bekendheden. Docent Eggo Mueller geeft een voorzet:
“Als lid van een cultuur word je gevraagd om je eigen life style te begrijpen. Dat we sterren zo interessant vinden
schuilt in het gegeven dat zij het talent hebben zo’n life style duidelijk uit te dragen. Het is een soort uitvergroting
van wat u en ik ook hebben.” Maarten van Rossem,
U t r e c h t s g r o o t s t e B N ’ e r , k a n d e h a a s t r e l ig i e u z e d e n o t a t i e
voor zijn persoontje wel waarderen: “Verkopen mijn
boeken weer beter.” Maar eigenlijk zijn de sterren van
vandaag volgens hem de oude dorpspomp van vroeger.
Dan valt er nog eens wat te roddelen. De term BN’er is
volgens Mueller redelijk uniek: “Bij mijn weten zijn er
geen Bekende Duitsers of Bekende Britten; zij hebben
gewoon sterren.”

Observant - Universiteit Maastricht

Inzet voor de minder bedeelden
In Observant een speciale door kerst geïnspireerde
verhalenreeks over medewerkers en studenten die zich
wereldwijd inzetten voor minder bedeelden. Zo zette
rechtenstudent Lennard Duijvestijn met twee mede studenten de website Create Happy Faces op, waarbij ze
garanderen dat elke gedoneerde cent op de juiste plek
terecht komt. Ook Duijvestijn ondervond echter dat niet
alle potentiële fondsenontvangers betrouwbaar zijn. In
een weeshuis in Kameroen waar hij vier weken had rond gelopen, bleken de kinderen seksueel te worden mis bruikt en mishandeld. De directrice kende vriendjes bij de
politie. “Ik was er ziek van en vroeg me af waar ik het
allemaal voor deed. Maar op een dag word je wakker en ga
je er weer tegenaan.”
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Spelen met licht
Lichtpulsen/Jim Heirbaut
Foto/Bart van Overbeeke
Het heeft wel wat weg van
een racebaan voor lichtstraaltjes. De optische chips
die dr.ir. Martijn Heck uit
halfgeleidermateriaal maakt,
bevatten op een vierkante
centimeter honderden paden
waarover licht zich kan voortbewegen. En dat allemaal
voor het maken van zo kort
mogelijke lichtpulsen.
Gisteren promoveerde Heck
op zijn promotieonderzoek.

Heb je tegenwoordig een beetje een
snelle internetverbinding, dan stuur je
zonder problemen vrij snel bestanden
van megabytes groot door. Toch kunnen
sommige toepassingen snellere communicatie gebruiken. De gewenste hoge
kwaliteit filmbeelden of grote hoeveelheden muziek vragen om de mogelijkheid nog meer data per seconde te
kunnen versturen en ontvangen. Om niet
steeds nieuwe kabels aan te hoeven
leggen, moet dus het aantal bitjes (enen
en nullen) dat per seconde door een
glasvezel gaat, omhoog.
De bron van deze digitale lichtsignalen
(golflengte 1550 nanometer, zie kader) is
een laser. Door deze continue lichtbron
met een hoge frequentie te onderbreken,
maak je lichtpulsen (heel korte ‘stukken
lichtstraal’) die in de glasvezel als ‘1’
fungeren. Met zijn promotieonderzoek
mikte Heck op het maken van een laserbron die lichtpulsen met een frequentie van terahertz -‘tera’ wil zeggen
1012, een miljoen keer een miljoen
pulsen per seconde- kan maken. Daarmee
zou het in principe mogelijk worden te
communiceren met terabit-snelheden.
“Ter vergelijking: de dikke kabels die op
de oceaanbodem liggen, bestaan uit glasvezels die rond de honderd miljard bits
per seconde aan kunnen”, vertelt Heck,

die aan de faculteit Elektrotechniek promoveerde in de groep Opto-electronic
Devices.
Mooie toekomstbeelden dus, maar zo’n
snelle laser is niet zomaar gemaakt. De
eerste optie die voor de hand ligt, is een
halfgeleiderlaser te nemen met een
continue lichtstraal. Door er een heel
snelle schakelaar achter te zetten, zou het
mogelijk zijn lichtpulsen met terahertzfrequenties te maken. “Het probleem is
alleen dat zo snel schakelen elektrisch
niet mogelijk is”, aldus Heck. Daarom
nam hij zijn toevlucht tot de zogeheten
‘mode-locking’. “Daarbij heb je een
trilholte, waarin het licht met constante
snelheid rondloopt. Per omgang haal je er
één pulsje uit. Het aantal pulsjes dat er
per seconde uitkomt, hangt af van de afmetingen van de trilholte.” Typisch is
hiermee een frequentie haalbaar van een
puls per enkele tientallen picoseconden
(10-12 seconden), met een pulsbreedte

van een paar picoseconden. Heck: “Voor
de gewenste snelheden streefden we
echter naar een periode van een picoseconde bij een pulsbreedte van een paar
femtoseconden (10-15 seconden).”

Samenpersen in de tijd
Daarvoor waren twee opties mogelijk. Ten
eerste door een kleinere trilholte te
maken. En ten tweede door van de bestaande laser de lichtpulsen korter te
maken. “Met andere woorden: we wilden
de puls net na de laser samenpersen in de
tijd”, vertelt Heck. “Daarbij geldt: hoe
korter je een puls wilt maken, hoe meer
verschillende frequenties (verschillende
‘kleuren’ licht) je daarvoor nodig hebt.”
Achter de laser plaatste de promovendus
daarom een zelf ontworpen en gepatenteerd componentje dat aan de lichtpulsen meerdere frequenties toevoegt.
Daarbij gaat de samenhang van de puls
voor een deel verloren, maar daar vond

Heck wat op. Om de vervormde lichtpuls
weer te herstellen, ontwikkelde hij een
derde componentje, dat hij de ‘pulse
shaper’ noemt. Het pakt eerst alle frequentiecomponenten uit de vervormde
puls en stuurt die daarna individueel aan
(zie figuur). Heck: “Eerst haalt het de verschillende frequenties uit elkaar. Daarna
verschuift een tweede onderdeel deze
zodanig in fase, dat aan het eind weer één
nette, en kortere puls kan worden samengesteld van zo’n driehonderd femtoseconden lang.”

Paar honderd stappen
Dat klinkt allemaal redelijk overzichtelijk,
maar al deze componenten moeten ook
echt gemaakt worden. Daarvoor dook de
promovendus regelmatig de cleanroom
van het Spectrumgebouw in. Om een
chip te fabriceren met één van de genoemde onderdelen erop, was hij drie tot
vier weken bezig, met processen als etsen

Aluminiumkorrels hebben buren nodig voor steun
Heel erg kleine componenten zijn relatief sterker dan grote componenten
van hetzelfde materiaal. Peter Janssen
(28) nam deze algemeen bekende regel
onder de loep en bekeek welke mechanismes hiervoor verantwoordelijk zijn.
De opzienbarende conclusie: kleiner is
intrinsiek helemaal niet sterker, maar
juist zwakker. Kleine componenten
worden pas sterker door de bewerkingen die ze ondergaan bij hun productie. En zie dat effect er maar eens uit
te filteren als je zelf teststukjes moet
produceren.
Miniaturisatie is een niet te stoppen trend.
We maken steeds meer dingen steeds
kleiner. En dat heeft invloed op de sterkte
van het materiaal van die onderdelen:
naarmate ze kleiner worden beginnen er
andere factoren een rol te spelen, zogenoemde ‘schaaleffecten’. Bij metalen bijvoorbeeld, zoals aluminium. Dat is opgebouwd uit kleine, gestapelde ‘korrels’.
Wat nu als aluminium onderdelen een
dikte hebben van slechts enkele van die
korrels? De invloed van zwakke korrels op
de totale sterkte van het onderdeel wordt
dan heel groot, door het principe ‘een

ketting is zo sterk als de zwakste schakel’.
Dit is een voorbeeld van een schaaleffect.
Ook de interne structuur van de individuele korrels wordt steeds belangrijker
bij kleinere afmetingen. Binnen aluminiumkorrels zitten de atomen vast in een
kristalstructuur. Maar die roosterstructuur bevat fouten, ook wel dislocaties
genoemd. Dat zijn bijvoorbeeld extra
stroken atomen die eigenlijk niet in het
rooster passen. Als je aluminium belast,
dan deformeert het, doordat delen van de
korrel ten opzichte van elkaar verschuiven,
over die dislocaties. Slip in het rooster, heet
dat. De verschuiving stopt doordat het verschuivende deel ergens tegenaan botst;
meestal tegen een korrelgrens of een
andere dislocatie. Zo zijn dislocaties dus
mede bepalend voor het mechanische
gedrag van aluminium.
Er is een handvol schaaleffecten, en samen
kunnen ze ervoor zorgen dat kleinere onderdelen relatief sterker zijn. Maar wat de
individuele schaaleffecten doen, geïsoleerd van de andere, dat was nog onbekend. Ir. Peter Janssen ging vier jaar
geleden aan het werk om de schaaleffecten
te isoleren.

Een schematische weergave van een doorsnede van
een stuk aluminium. De verschillende vormen zijn
verschillende korrels. De kleur geeft de oriëntatie
van het kristalrooster aan - die is in elke korrel
anders.

Een van die effecten wilde hij eigenlijk
buiten beschouwing laten: de verhoging

van de sterkte die in het buitenste laagje
ontstaat door bewerkingen uit het productieproces. Bijvoorbeeld door lasersnijden
of ponsen. Doordat het effect optreedt in
een dun laagje en de teststukken van
Janssen relatief groot waren (strookjes met
een minimale dikte van 0,3 millimeter en
een breedte van 2 millimeter) dacht hij dat
dit effect verwaarloosbaar zou zijn.
Dat bleek gaandeweg echter niet het geval.
“We waren verbaasd dat de randinvloed al
bij dit soort afmetingen zo groot is”, vertelt
de onderzoeker. De versterkte zone bleek
minstens een korrel breed, en dus zeer van
invloed bij teststukken van slechts enkele
korrels dik of breed.
Om de invloed van de andere schaaleffecten te meten moest Janssen dus eigenlijk onbewerkte proefstukken hebben.
Maar dat is bijna een ‘contradictio in
terminis’.
Zijn oplossing hiervoor was: proefstukken
maken door ze heel langzaam op maat te
schuren. Dit omdat schuren een bewerking is met een veel kleiner effect op de
sterkte. Om zelfs dat kleine effect te verwijderen, stopte hij de stukken in de oven,
om met een warmtebehandeling de oude
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1550 nanometer
De golflengte van 1550 nanometer -infrarood
licht- is niet toevallig gekozen. Die heeft
alles te maken met het materiaal van de
vezel waar het licht doorheen moet: glas.
Precies bij deze lengte van de lichtgolven
absorbeert glas licht het slechtste en treedt
dus het minste lichtverlies op. Daarom
maken veel toepassingen in de telecommu nicatie gebruik van deze golflengte.
Wereldwijd is al voor miljarden geïnvesteerd
in glasvezelnetwerken, dus alle nieuwe
technologie moet zich aanpassen aan deze
golflengte. Dat kan onder andere door de
keuze van de gebruikte materialen. Vaak

wordt gebruik gemaakt van een combinatie
van de materialen indiumfosfide (afgekort
InP) en indium-galliumarsenide-fosfide
(InGaAsP). Heck: “Wat betreft het maken van
chips is van dit koppel materialen in de half geleiderwereld het meeste bekend, na si licium. De atomen van beide materialen
passen prima op elkaar en uit InGaAsP komt
licht in de gewenste golflengte. Door een
laagje InGaAsP te omsluiten met InP sluit je
het licht verticaal op. Komt nog bij dat je
kunt spelen met de mate van transparantie
van InGaAsP, zodat je het licht kunt ge leiden, versterken en absorberen.”

en het aanbrengen van dunne lagen
nitride of metaal. Niet zo raar omdat het
productieproces vaak bestaat uit een paar
honderd stappen. Van eenvoudig tot ingewikkeld, maar altijd met een kleine kans
op een foutje. “Dat klinkt onschuldig,
maar als honderden mogelijke kleine
foutjes zich opstapelen, is de totale kans
op falen vrij groot”, legt Heck uit. “In het
lab luidt het devies dan ook: werk zo
nauwkeurig mogelijk. En omdat het
maakproces zoveel moeite kost, is het
slim om op een chip zoveel mogelijk verschillende ontwerpen te plaatsen.”
Uiteindelijk maakte Heck zelf succesvol
de drie componenten. Door deze individueel te testen, bewees hij dat zijn
ideeën in principe werken. Een volgende
stap zou zijn de drie onderdelen samen te
brengen op één chip. “Maar dan moet
eerst de betrouwbaarheid van de maakprocessen omhoog.”
Lukt dat, dan liggen verschillende toepassingen in het verschiet. De telecomsector
kan ervan profiteren doordat sneller datatransport mogelijk wordt. Meer op het
wetenschappelijke vlak kunnen de ul-

trakorte pulsen de overgang van een
atoom ‘triggeren’. Nuttig om bijvoorbeeld
fluorescentiemetingen (een soort microscoopopnamen) te doen zonder het
proefstuk ongewild op te warmen.
Tenslotte dringt licht van 1550 nanometer
golflengte ook dieper door in de huid dan
zichtbaar licht. Handig bij biomedisch
onderzoek.
Ondersteund door een Valorisation Grant
van vijfentwintigduizend euro houdt
Heck zich inmiddels bezig met het verkennen van de mogelijkheden van commerciële toepassing van de technologie.
Parallel daaraan werkt Heck mee aan het
opzetten van een Europees platform om
dit soort optische chips met productiekwaliteit te kunnen maken. Heck: “Met
de huidige stapsgewijze technologie is
dat nog veel te duur. We proberen daarom
ontwerpregels op te stellen en een mate
van standaardisatie door te voeren. Bij het
maken van een nieuwe chip kun je dan
kosten delen met anderen. Zodat de ontwikkelkosten beperkt kunnen blijven tot
enkele tienduizenden euro’s.”/

.

Boven de schematische weergave van de
werking van de ‘pulse shaper’. De verschillende
frequentiecomponenten (‘kleuren’) worden
eerst gescheiden. Vervolgens wordt per kleur de
fase verschoven tot ze allemaal in fase lopen.
Door de kleuren weer bij elkaar te brengen
ontstaat een nette, verkorte puls.
Onder een foto van de optische chip met de
verschillende onderdelen van de ‘pulse shaper’.

“Of het nou een dvd-speler of een televisie is,
het vervelende van consumentenelektronica
is dat het de stroom verontreinigt”, vertelt
Dennis Stekelenburg. Hij deed voor zijn
studie elektrotechniek een afstudeerstage bij
Philips Lighting. Groene stroom kennen we
intussen, maar wat is verontreinigde stroom?
“Als de stroom het apparaat binnenkomt, is
het een mooie, regelmatige golf: een keurige
sinus. De elektronica vervormt dat signaal.
Wat er aan de andere kant uitrolt is geen
sinus meer, maar een wat onregelmatig
patroon van piekjes.”
Het apparaat zelf heeft geen last van deze
vieze stroom, maar de netbeheerder is er niet
blij mee. Daarom zijn er wettelijke regels over
hoe ‘verontreinigd’ de uitkomende stroom
mag zijn. De producenten bouwen extra scha kelingen in de apparaten om de verontrei niging in de hand te houden. “Voor ver lichting zijn de eisen extra streng, omdat er
zo verschrikkelijk veel lampen zijn”, vertelt
Stekelenburg. Zelf onderzocht hij hoe de
stroom van tl-balken moet worden schoonge houden. “Voor simpele tl-verlichting is dat
niet moeilijk, daar zit een eenvoudige scha keling in de voorschakelapparatuur. Maar
Philips maakt lampen die dimbaar zijn, of met

bewegingsmelders worden aangestuurd. Dat
is een ander verhaal.”
Er lagen twee conceptschakelingen op de
student te wachten. Aan hem de vraag met
welk van de twee het hoogste rendement kon
worden behaald. Met simulaties koos hij de
beste uit. “Op papier zag het er goed uit: een
hoog rendement en lage kosten. Die scha keling heb ik gebouwd, om hem in de praktijk
te testen. En laat ik het zo zeggen: het was
geen toonbeeld van stabiliteit.” De methode
om de stroom in bedwang te houden, was te
complex. “Halverwege de sinus moest het
systeem schakelen, en dat maakte het
ontwerp te complex. Dat probleem van die
stabiliteit is in principe op te lossen, maar
handig is dat niet. Dan heeft die andere scha keling waarschijnlijk meer kans. Op ren dement won deze het, maar stabiliteit is es sentieel. Een andere student is nu aan het
werk om die tweede schakeling uit te
werken.” Stekelenburg heeft na zijn stage
een baan gevonden bij Prodrive, een bedrijf
dat elektronica ontwikkelt voor de industrie.
Daar ontwikkelt hij duurtesten. “Dit werk is
praktischer dan het onderzoek. Dat bevalt me
wel.”
Tekst: Anouck Vrouwe
Foto/illustratie: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Geen Rubicons voor TU/e

kristalstructuur te herstellen. Een bijkomende moeilijkheid: Janssen kon de
stukken niet kleiner schuren dan twee millimeter, je hebt immers ruimte nodig om
de stukken vast te klemmen. Omdat hij
proefstukken wilde onderzoeken van een
aluminiumkorrel dik en breed, moesten
de korrels in de materiaalstructuur dus
ook een millimeter of twee groot worden.
Met andere woorden: het bereiden van de
‘preparaten’ was heel veel werk.
“Monnikenwerk”, zegt hij achteraf.
Deze preparaten zonder versterkte randen
bleken in de minitrekbank van promovendus Janssen zwakker dan grotere uitvoeringen. Het adagium ‘kleiner is
sterker’ blijkt dus niet op te gaan.
“Intrinsiek geldt: kleiner is zwakker. Dat is
het samenvattende statement dat ik wel
durf te maken”, zegt de inmiddels gepromoveerde onderzoeker stellig.
Dat kleinere onderdelen relatief zwakker
zijn, heeft een heel logische verklaring.
Korrels aluminium die ingesloten zitten
tussen andere korrels, worden door die
korrels als het ware op hun plek gehouden.
Die andere korrels houden de ‘slip in het
rooster’ bij hun buren tegen. Zodra er

links en rechts geen buren meer zijn,
zoeken de individuele korrels die onder
spanning staan de weg van de minste
weerstand - als een vlag die in wind waait.
Met deze opgedane kennis kan Janssen
een stukje afknabbelen van het werkgebied van de bekende Hall-Petchrelatie.
Die zegt grofweg dat materiaal met een
kleinere korrelgrootte sterker is dan hetzelfde materiaal met een grotere korrelgrootte. Zodra de buren van de korrels
wegvallen - en de dikte van het materiaal
dus één korrel of minder is - geldt dat
echter niet meer.
Het onderzoek van Peter Janssen, die op 18
december promoveerde, was puur fundamenteel van karakter. Er lag geen specifieke vraag vanuit het bedrijfsleven of
een beoogde toepassing achter. Maar
gezien de omvang van de schaaleffecten
lijkt het hem wel raadzaam als onwerpers
van miniatuurcomponenten in de
toekomst rekening gaan houden met deze
effecten./

.

Scoorde de TU/e bij de recente toekenningen van Veni- en Vici-subsidies nog behoorlijk,
bij het aans tormende talent gaat het minder goed. Eind december kende de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) aan 29 jonge en veelbelovende we tenschappers aan universiteiten een Rubicon toe, maar daar was geen enkele TU/e’er bij.
De Rubicon-subsidie is bedoeld voor pas gepromoveerde Nederlandse onderzoekers, die
vaak net de onderzoekservaring missen voor een Veni-subsidie. Met de maximaal 55.000
euro kunnen zij onderzoekservaring opdoen in het buitenland. Ook kunnen buitenlandse
onderzoekers tijdelijk in Nederland komen werken. Het merendeel van de succesvolle kan didaten is in Nederland gepromoveerd. Bijna een derde van de onderzoekers voert het on derzoek uit aan een kennisinstelling in de Verenigde Staten. Andere bestemmingen zijn
Engeland, Duitsland, Zwitserland, Finland, Zweden en Canada.

EIPSI bundelt onderzoek
naar beveiligen digitale informatie
Bij de faculteit Wiskunde en Informatica is begin oktober een nieuw instituut gestart. Het
Eindhoven Institute for the Protection of Systems and Information (EIPSI) is een bundeling
van de onderzoeksgroep Coding and Cryptology van Wiskunde en de bij Informatica nieuw
gestarte Security Group. Het instituut gaat het hele vakgebied bestrijken van de bevei liging van digitale informatie.
Op maandag 21 en dinsdag 22 april wordt het instituut groots geopend met een interna tionaal symposium. Daar zullen enkele vermaarde wetenschappers uit het vakgebied
spreken, waaronder Whitfield Diffie en Bruce Schneier.
Binnenkort in Cursor een uitgebreid artikel over EIPSI.
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Price increase basic
range refectories

Heading for the new year on a bike
In December dozens of
TU/e students headed for
the new year on white
university bicycles. At a
price of only 140 these
bikes were sold just
before the Christmas holidays thanks to financial
support from the TU/e
and the municipality of
Eindhoven. Through this
action these two parties
wish to create a more
distinct profile of
Eindhoven as a university
town. According to the
TU/e Executive Board
this bike is ‘student
proof’. Is it? And what
have the international
students who tried out
the bike experienced?
The
Chinese
Master
student Gao is quite
pleased with the bike: “I go
to school and back home
on it every day. Also I use it
for other purposes such as
getting groceries from the
supermarket and to visit
friends. It is a very good
bike. I also think the TU/e
logo on the bike is a good
idea; I like my university,
so such a university logo
for a bike is pleasant for
me, and also maybe the
logo is theft proof, you can
imagine it is a stupid idea
to thieve a bike with an
obvious mark.”
However, the Electrical
Engineering student does
have some suggestions for
improvement, although he
admits that this may be a
matter of taste and of
getting
used
to
it:
“Compared with the pedal
break, I prefer a hand
break. I mean, if possible,
it is better if there are more
choices of different kinds
of bikes, so you can choose
what fits you best.” Still,

The Domestic Affairs
Department (DIZ) could
not avoid a two-percent
price increase in the
basic range in the refectories as of 1 January
2008. According to the
contractual agreements
with Albron and
Sodexho, prices are
increased only at the
beginning of a new
academic year.
However, due to the
explosive rise in the
prices of dairy and grain
products on the world
market, the caterers can
impose this interim
increase.

Rizwan Asghar. Photo: Bart van Overbeeke

the bicycle project is
awarded a more than satisfactory grade by the Master
student: ”It’s very good, including the activities itself;
during the ceremony on
December 19th, we saw
some policemen riding
their bicycles downstairs,
very cool! And the atmosphere is warm and
cheerful,
although
I
couldn’t understand what
people
were
saying
because the speeches were
Dutch spoken.”
Rizwan Asghar, a first-year
Master
student
of
Mathematics
and
Computer Science, has
also had good experiences

with the bike: “The quality
of this bike is good; it’s easy
to ride; very comfortable
and it peddles very lightly.”
Just like Gao, Asghar
makes intensive use of the
bike in his everyday
student life: “I use the bike
all the time, when I go to
the supermarket, to the
campus, to friends et
cetera. It’s a great opportunity for students to get
such a nice bike at a very
cheap price.” Despite his
praise,
the
student
ventures a suggestion for
improvement:
“There
should be gear options on
the bike.”/

.

Monique Kuyck, head of
Services at DIZ, admits
that an interim price rise is
exceptional, but inescapable. “Albron and
Sodexho are facing steep
price increases in dairy and
grain products of over ten
percent, which allows
them contractually to increase the prices between
times. In supermarkets
now everybody can see the
prices of certain products
go up considerably as
well”, explains Kuyck.

percent more expensive,
for instance.”
According to Kuyck this is
a justified price increase,
then, which other caterers
in the Netherlands are
carrying through also.
“Two percent means we are
restraining ourselves, for I
also know of universities
and hospitals that have
carried through price rises
of twelve to thirteen
percent.”

Market
At this moment Kuyck is
unable to say whether
steeper price increases will
follow in September. In
view of the pressure that is
exercised on the market for
dairy and grain products
worldwide she does find it
obvious that prices may
rise again by then. Kuyck:
“I cannot make any
concrete statement on this
for now, as you just do not
know how things will
develop. In any case we
follow the CBS index
figures every year. Still, I do
want to emphasize that the
refectory prices charged at
the TU/e are nationally still
within the lowest price
ranges”./

.

Seperate
“DIZ has decided to up the
price of the whole range by
two percent, rather than
several separate products.
If we had chosen the latter
option, a cup of milk would
have become seventeen

The English Page is written by Franca Gilsing.
She can be reached at
engcursor@tue.nl.

Mathematics and Computer Science score points
Percentage of students/extranei with foreign nationality per department
Reference date students

1 - 1 0- 2 0 0 7

Department
Technology Management
Architecture, Building and Planning
Biomedical Engineering
Electrical Engineering
Industrial Design
Mathematics & Computer Science
Chemical Engineering and Chemistry
Applied Physics
Mechanical Engineering
TOTAL TUE

The TU/e has a large
number of international
students and staff
members. These numbers
differ considerably
between departments,
though. Popular in particular is Mathematics
and Computer Science
(W&I); 19% of all
students of this department are from nonDutch descent. The departments of Chemical

Reference date employees

1-sep-07

% non-Dutch students

Total number of int. students

% int. employees (incl. not on payroll)

3%
2%
3%
11%
5%
19%
8%
5%
6%
7%

1215
1833
485
537
476
713
364
393
1011
7027

32
16
13
39
27
38
39
25
17
27

Engineering and
Chemistry and Electrical
Engineering are the
largest employers for international staff
members, with no less
than 39% of non-Dutch
descent.
Runner-up among international students is Electrical
Engineering, where 11% of
the total number of
students are of foreign

origin. Apart from this, the
department scores well
with international employees.
Ing.
Gerard
Jacobs, Policy official and
coordinator
for
HBO
Bachelors on this popularity: “This interest may
be connected with the
image of Eindhoven in the
rest of the world. The
presence of Dutch companies abroad, Philips in
particular, also contributes

to the interest in a study of
Electrical Engineering at
the TU/e.”
The reasons for the popularity of Mathematics and
Computer Science are
diverse, says prof. dr. Mark
van den Brand, who works
at this department: “First
of all, the TU/e has a good
reputation abroad for mathematics and computer
science. Students from
Asia and India look ca-

Total number of int. Employees
132
50
33
125
44
135
168
72
46

refully at the ranking. Also,
one of the most famous
computer scientists, prof.
dr. E.W. Dijkstra, comes
from here. This still has an
unusually strong appeal.
In our recruitment of MSc
and PhD students we focus
strongly
on
foreign
students. Thus, we have
contacts with India and
Uganda for the recruitment of students in
those countries.”/

.

Column
Most foreign students are
under the impression that
the best way to celebrate
New Year in Eindhoven is to
rent a car and go to Paris
and spend it there. Or
Rome. Or Barcelona. Or
Berlin. Anywhere but here.
As soon as Christmas ho lidays roll around the
corner, the annual winter
migration begins, as flocks
of students head south,
across the border, to sunny
climes and promised lands.
I decided to brave the
Dutch weather and spend
New Years Eve in Eindhoven
this year. New Year’s Eve,
called Old Year’s Evening
(Oudejaarsavond) in Dutch,
is the only time fireworks
are allowed in this country.
If this is your first New
Year’s Eve in Netherlands,
you might get the false im pression that the country
has gone to war. Bursting
of crackers begins as early
as 15th December. In the
days leading up to the 31st,
walking or cycling at night
becomes an adventure in
urban warfare as neigh bourhood kids take
extreme pleasure in th rowing mini bombs at
passer-bys. This form of en tertainment continues all
the way up to New Years
Eve.
On New Year’s Eve itself,
pretty much everyone in
the country lights fi reworks. From sizzling
bangers to dazzling
rockets. You can see them
all across the city, lighting
up the sky, casting a lumi nescent glow over the city.
It’s estimated that sixty
million euros go up in
smoke each year, enough
to repay the national debt
of some third world
countries. At midnight
nearly every inch of the sky
is decorated with some fi rework or other. The fi reworks go off for about
two hours, while everyone
is on the streets, drinking
champagne, wishing each
other “Beste Wensen” and
exchanging hugs and
kisses.
And this is how the Dutch
cast aside their conser vative-money-saving ste reotype and celebrate
“Oudjaar” in style. Happy
New Year indeed, it’s a
great way to start.

Huzaifa Das is a student of
Chemical Engineering and
Chemistry. Every other week
a column written by him will
be published on the English
page.
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/MOXX

Parels in het Parktheater
Theatraal, verrassend en ont roerend, zo worden de voorstel lingen van Conny Janssen Danst
vaak omschreven. De dansers van
het Rotterdamse gezelschap staan
op het toneel als mensen van vlees
en bloed: breekbaar, strijdbaar en
bevlogen. De persoonlijke
drijfveren van de mens behoren dan
ook tot de belangrijkste thema’s
van Conny Janssen en haar en semble.
Op maandag 14 januari is in het
Eindhovense Parktheater ‘Parels’ te
zien, de voorstelling waarmee het
vijftienjarige dansgezelschap zijn
jubileumjaar 2007 afsloot. ‘Parels’
wordt gevormd door drie eerdere
choreografieën die de diversiteit en
de belangrijkste thema’s van Conny
Janssen Danst laten zien:
‘Sorrowful songs’ (een groepswerk
va n p u r e d a n s b e w e g i n g e n v o o r
acht dansers), ‘Two’ (een drieluik
van duetten) en ‘Rebound’ (een
energiek dansstuk voor vijf
mannen). De muziek tijdens de
voorstelling is op band.
’Parels’ van Conny Janssen Danst,

‘Engelachtige solo’s over duivelse
drones en lekkere beats’, met in vloeden van onder anderen Miles
Davis, Kraftwerk en The Prodigy:
dat is naar eigen zeggen de sound
van de band MOXX, die elek tronisch en akoestisch combineert.
De formatie, onder leiding van
saxofonist André Stijnen, treedt
vrijdagavond 11 januari op bij Plan2 in het Klokgebouw op Strijp-S
(aan de Beukenlaan). Vanaf 22.00
uur, de entree is gratis. Zie
www.moxx.nl en www.plan-2.nl.

/Japanse dans

Foto: Leo van Velzen

maandag 14 januari om 20.30 uur in
het Parktheater. Voorafgaand,

vanaf 19.30 uur, is er een inleiding.
Zie www.parktheater.nl voor meer

informatie en het bestellen van
kaarten (19,50 euro).

Comedy Night in de Effenaar
De kleine zaal van de Effenaar
staat op de tweede zaterdag
van de maand altijd in het
teken van de Comedy Night.
Van de zeer grote grapdichtheid van Martijn
Oosterhuis tot de ‘afgewogen
zelfspot verpakt in het goddelijke lichaam’ van Arjen van
Wifferen. Op 12 januari is het
Eindhovense popcentrum weer
‘the place to be’ voor liefhebbers van de lach.
Sinds Martijn Oosterhuis in
1994 zijn debuut maakte als
stand-up comedian, heeft hij
honderden optredens op zijn
naam staan, onder meer op
grote festivals als Lowlands en
Crossing Border. Ook is hij regelmatig te gast in het
Amsterdamse Comedy Café.
Oosterhuis behoorde tot de

‘lama’s’ van het gelijknamige
BNN-televisieprogramma en
toert momenteel langs de
Nederlandse theaters met zijn
derde eigen programma ‘Smile’.
Bert Gabriëls staat te boek als
één van de meest gewaardeerde
en gevraagde comedians van
Vlaanderen en Nederland.
Zowel op de planken als op tv
gaat hij niets of niemand uit de
weg - vooral zichzelf niet, zo
belooft de Effenaar waar
Gabriëls deze zaterdag één van
de grappende gasten is.
Een relatieve nieuwkomer aan
het comedy-front is Arjen van
Wifferen, die zich in 2005 als 31jarige voor het eerst op een
podium begaf. Hij ontwikkelde
zich - naar eigen zeggen - tot de
Rivella van het onderbuikgevoel.
Van Wifferen omschrijft
zichzelf als één van de meest be-

die garant staat voor afgewogen
zelfspot verpakt in een ‘goddelijk lichaam’.
De vierde comedian op die
avond is Ramon Fielmich. Hij
wordt aangeprezen als ‘de meest
fysieke stand-up comedian die
Nederland rijk is’. Door zijn
energie en actuele en absurde
sketches spat hij van het
podium, belooft de Effenaarwebsite. Grootste inspiratiebron
voor Fielmich is de multiculturele samenleving. Over dat
thema heeft hij een uitgesproken mening - niet in de
laatste plaats over de
Surinaamse keuken./

.

Arjen van Wifferen.

scheiden en liefste romanciers
en comedians van het moment

Comedy Night in de Effenaar (aan de
Dommelstraat), zaterdag 12 januari
vanaf 20.30 uur. Kaarten kosten tien
euro, zie www.effenaar.nl.

Krijtborden met voorbedrukte,
verhalende tekeningen van
grafisch kunstenaar Henri van
Nuenen, de handgemaakte
‘characters dolls’ van Esther de
Groot en een speelkleed van
rubber met vilt van Mischa Vos:
het zijn slechts enkele van de
speelontwerpen die vanaf 13
januari in het Designhuis te
zien, ontdekken en uitproberen
zijn. Op zaterdagen en zondagen van 11.00 tot 14.00 uur kunnen bezoekers tot acht jaar
komen kijken,
kleuren en
spelen onder
begeleiding
van een
‘design
nanny’.
Tegelijk met

‘Playground’ is in het Designhuis
(dat design, kunst en technologie
wil samenbrengen) ‘The Family
of Form’ te zien. Deze hoofdexpositie, eerder al goedbezocht

/De Grote Liefde

Een unieke vorm van literair
theater: zo omschrijft het Eindho vense Parktheater ‘De Grote
Liefde’, een samenwerking van
schrijver Ronald Giphart, columnist
Martin Bril en performer/schrijver
Bart Chabot. Geen reeks voor drachten van de afzonderlijke
auteurs, maar een podiumtreffen
dat leidt tot één groot en hilarisch
verhaal over roem, ijdelheid,
verlies, dood en bovenal: de liefde.
In de rol van rechtbank of jury aan
wie het pleidooi is gericht, heeft
het publiek tijdens deze avond een
actieve rol. Vrijdagavond 11 januari
vanaf 20.30 uur in het Parktheater.
Voor meer informatie en toegangs kaarten (negentien euro) zie
www.parktheater.nl.

/Parris en Pure

Volgens café The Rambler, waar de
band komend weekend op de
planken staat, is Parris ‘de vetste
Thin Lizzy Tribute’ en ‘de ultieme
live-ervaring’. Een optreden staat
volgens de gastheer garant voor
flitsende gitaarduels, pompende
ritmes en een stem die met
weemoed doet terugdenken aan de
gloriejaren van Thin Lizzy. Ook de
Rotterdamse driemansformatie
Pure treedt dezelfde avond op in
The Rambler aan het Stationsplein.
Zaterdagavond 12 januari vanaf
21.00 uur, de entree bedraagt
zeven euro.

Spelen met design
Design om te bekijken en te gebruiken: dat biedt
‘Playground’, de tweede tentoonstelling van
Ontwerpersgroep Yksi in het
Eindhovense Designhuis. Op de
expositie, te zien vanaf 13
januari, laten verschillende
Nederlandse ontwerpers hun
visie op goed spelen en
speelgoed zien. Het gaat om
ontwerpen voor eigen kroost
vanuit de gedachte dat het
anders of beter kan.

In Plaza Futura presenteert bewe gingskunstenaar Hiroaki Umeda
vrijdagavond 11 januari zijn drieluik
‘Duo’, ‘Accumulated Layout’ en
‘While going to a condit’. De
Japanse danser en choreograaf laat
met afwisselend vloeiende en on derbroken bewegingen ruimte,
geluid en digitale projecties knap
samenkomen. Vrijdagavond 11
januari vanaf 21.00 uur in theater
Plaza Futura aan de Leenderweg,
de entree bedraagt veertien euro
(twaalf euro met PlazaPas). Zie
www.plazafutura.nl.

in Milaan en Parijs, toont werk
van drie generaties afgestudeerden van de zestigjarige
Design Academy Eindhoven./

.

‘Playground’ is van 13 januari tot en met
6 april te zien in het nieuwe Designhuis,
sinds afgelopen najaar gevestigd in het
voormalige kantongerecht aan het
Stadhuisplein in Eindhoven. Het
Designhuis is van dinsdag tot en met
zondag geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Zie www.yksi.nl en
www.designhuis.com.

/Stampwerk

Het spelen van oude nummers
zoals ze bedoeld zijn: zonder
fratsen, rechttoe, rechtaan. Dat is
de kracht van de Frits Phillips
Band, die zondag 13 januari op treedt in grand café Berlage. De ju bilerende jaren-zestig-coverband,
tien jaar geleden opgericht, brengt
stevig stampwerk afgewisseld met
dromerige ballads. Op het reper toire staan onder andere de Rolling
Stones, The Kinks en The Animals
en nederbeat. In Berlage (ge vestigd aan de Kleine Berg) begint
de Frits Philips Band dit weekeinde
haar jubileumtour langs cafés waar
de groep vroeger speelde. Vanaf
17.00 uur, entree gratis.
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Meer tijd voor studie en bijbaan

Nieuwjaarswensen in
Japanse kalligrafie

‘Gezondheid voor familie’,
maar ook ‘minder stress’ en
‘een vriendin’ zijn wensen
die studenten op papier
hebben gezet in Japanse kal ligrafie. Deze nieuw jaarsactie naar Japans
gebruik heeft de Japanse
Cultuurvereniging voor
Eindhovense Studenten
Kinjin opgezet in de stilte ruimte. De kalligrafieën
worden volgende week
verbrand, opdat de wensen
ook uit zullen komen.
Dinsdagmiddag in de pauze
wachten vier Kinjin-leden
geduldig op bezoekers. Ze
hebben tot dan veertien
personen geholpen hun

wens in kalligrafie uit te
drukken. Hoewel de
meesten gaan voor ge zondheid voor familie en
vrienden, is er ook een en keling die ‘meer slaap’ wil
en iemand opteert voor
‘meer kleur in het leven’. Als
bezoekers niet zo snel
weten wat te wensen, staan
er ook mogelijkheden op
papier. Zo staat het teken
voor ‘wijsheid’ er al, evenals
dat voor ‘liefde’ en ook
‘sake’, een Japans drankje.
“Maar dat laatste heeft nog
niemand gewenst”, zegt
voorzitster Anna Broers.
De leden hadden op iets
meer deelnemers gehoopt.

Studenten steken meer
uren in hun opleiding.
Voltijdstudenten waren
in het studiejaar
2005/2006 gemiddeld 34
uur per week aan het
blokken: twee uur meer
dan in het jaar daarvoor.
Ook hun bijbaantje vergt
meer tijd.

Lai Ng wijt het vooral aan de
periode: “We wilden er twee
weken voor de kerstvakantie
mee beginnen en dat is niet
meer gelukt. Bovendien is er
nu een tentamenweek.” Ze
vervolgt hoopvol: ”Vorig
jaar hadden we ongeveer 25
nieuwjaarswensen gekalli grafeerd. Maar de week is
nog niet voorbij.” Bezoekers
die hun wens nog willen
uiten, kunnen tot en met
vrijdag 11 januari in de stil teruimte in de Hal terecht.
De verbranding is waar schijnlijk woensdag 16
januari in de Bunker.
Foto: Bart van Overbeeke

Zonnepanelen kunstvijver vernield
Tijdens de kerstvakantie
zijn ten minste 4 van de 88
zonnepanelen van het
kunstwerk ‘SOH19 States
of Nature’ (de Boeddha in
de vijver met zwarte eieren
bij Vertigo) vernield. De
panelen lijken te zijn beschadigd door het gooien
van stenen. Wanneer de
vandalen toesloegen, is
nog niet duidelijk. De be-

veiliging onderzoekt alle
camerabeelden van de
kunstvijver uit die periode.
Stichting
Natuurkunst
heeft bij de politie aangifte
gedaan van vernieling.
Het kunstwerk, dat overigens sinds half december
eindelijk helemaal naar
behoren
functioneert,
moet het ook met een paar
zonnepanelen
minder

gewoon doen, volgens Paul
Claassen van de stichting.
“Maar we streven er natuurlijk wel naar het aantal
weer compleet te maken.”
Of dat eenvoudig is, moet
nog blijken. De leverancier
had de panelen namelijk
speciaal voor dit kunstwerk
vervaardigd./

.

De toename van de studeertijd blijkt uit de vlak
voor Kerst verschenen
Studentenmonitor 2006
van het ministerie van
OCW. Daarin zijn gegevens verzameld aan de
hand van een enquête
onder veertienduizend studenten.
Hbo-studenten
zijn met 35,5 uur studie ijveriger dan hun universitaire collega’s, die wekelijks 32 uur met hun
opleiding
bezig
zijn.
Studenten investeren ook
meer tijd in hun bijbaan: in
het collegejaar 2005/2006
werkten ze 9,4 uur per
week achter de bar of in het
magazijn van de supermarkt, tegen 8,6 uur in
het jaar ervoor.
De
Studentenmonitor
2006
besteedt
extra

aandacht aan de doorstroming van de bachelornaar de masteropleiding.
Uit het onderzoek blijkt dat
maar tien procent van alle
studenten ontevreden is
over het voorlichtingsmateriaal waarmee zij hun
keuze voor een vervolgstudie bepalen.
Universitaire studenten
vinden een masteropleiding vanzelfsprekend:
slechts vijf procent van de
academische studentenpopulatie wil na de bachelorfase meteen aan het
werk. De rest zegt een vervolgopleiding te ambiëren.
Ongeveer driekwart blijft
opleiding en instelling
trouw en wil een doorstroommaster kiezen die
naadloos aansluit op de
driejarige
bacheloropleiding. Twaalf procent
gaat voor een masteropleiding in een andere discipline, en een kleine tien
procent voor de zwaardere
tweejarige researchmaster.
Van de ondervraagde hbostudenten is maar een
kwart van plan na de
bachelor een masteropleiding te volgen. Die te-

rughoudendheid laat zich
eenvoudig verklaren: een
bacheloropleiding in het
hbo duurt niet drie maar
vier jaar en levert een
prima kans op een interessante baan. Wie desondanks voor een vervolgopleiding op masterniveau
kiest, is – enkele opleidingen in de zorg-, onderwijs-, of kunsthoek uitgezonderd – aangewezen
op een (dure) private mbaopleiding, of op het aanbod
van de universiteiten.

Meer ruimte
Minister Plasterk liet de afgelopen weken herhaaldelijk weten dat hij de
overgang van bachelornaar masteropleiding wil
aanpassen: hogescholen
moeten
meer
ruimte
krijgen om met overheidssteun masters aan te
bieden, en aan de universiteit moet het minder vanzelfsprekend zijn dat de
overgrote meerderheid van
de studenten voor een
doorstroom-master kiest.
Dit voorjaar stuurt hij
hierover een notitie naar de
Tweede Kamer. (HOP)/

.

Architectuurstudenten ontwerpen
brede school in Nuenen
Tien TU/e-studenten
Architectural
Engineering exposeren in
Nuenen hun ontwerpen
van een nieuw gebouw
voor de lokale brede
school. De school, OBS
De Mijlpaal, had de
Bouwkundewinkel benaderd met het verzoek
studenten te laten kijken
naar de tekortkomingen
van haar huidige onderkomen en naar oplossingen hiervoor.
De Bouwkundewinkel is
één van de vijf wetenschapswinkels van de
TU/e. Individuen en groeperingen uit de samenleving
kunnen
hier,

doorgaans
voor
een
prikkie, terecht met hun
vragen op technisch-wetenschappelijk vlak. Van
het Nuenense verzoek
werd
bij
Bouwkunde
tevens een onderwijsproject gemaakt waarmee
tien masterstudenten architectuur
afgelopen
najaar aan de slag gingen.
De opdracht: maak een
ontwerp voor een nieuw
gebouw voor een brede
school waarin, behalve De
Mijlpaal, ook een kinderopvang, peuterspeelzaal en
wijkcentrum een plek
kunnen krijgen. Want
behalve dat de huisvesting
in technisch opzicht sterk
verouderd is, past de archi-

tectuur ook niet meer bij
hoe het onderwijs zich in
de jaren ontwikkeld heeft.
De ideeën van de tien
TU/e-studenten zijn vanaf
vandaag, donderdag 10
januari, vanaf 16.00 uur te
zien in cultureel centrum
Het Klooster in Nuenen.
De expositie loopt tot en
met vrijdag 18 januari. De
Bouwkundewinkel hoopt
de tentoonstelling binnenkort ook in het
Hoofdgebouw op het TU/eterrein te laten zien. Of de
ideeën van (één van) de
Bouwkundestudenten in
de toekomst worden gerealiseerd is nog niet
bekend./

.

En hoe is het in Salt Lake City?

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.

Op 22 september kwam
ik aan in Salt Lake City
om stage te gaan lopen bij
ZARS Pharma, een klein
farmaceutisch bedrijf. Ik
werk hier aan de ontwikkeling van een drug delivery systeem, dat

warmte combineert met
een pijnstiller. Behalve
werken aan dit project,
heb ik begin november
een congres bezocht dat
georganiseerd werd door
the American Institute
for Chemical Engineers.
Verder is het erg leuk om
de omgeving te gaan verkennen. Mijn collega’s
hier zijn echt super
aardig en samen met hen
heb ik ook al verschillende dingen ondernomen.
Utah en Salt Lake City
staan voornamelijk
bekend om twee dingen,
de mooie natuur en de
mormonen en van beide
heb ik natuurlijk het een
en ander meegekregen.
Ongeveer de helft van de
inwoners van Salt Lake

(en ook ongeveer de helft
van mijn collega’s) is
mormoons. Dat wil
zeggen dat ze behoren tot
‘The Church of Jesus
Christ of Latter Day
Saints’. Deze religieuze
groep bepaalt voor een
groot deel de sfeer in Salt
Lake City. Omdat de stad
het hart is van de geloofsgemeenschap komen er
mormonen van over de
hele wereld naar deze
stad. Een bezoekje aan
Temple Square is ook echt
de moeite waard.
En dan is daar de natuur
van Utah. De afgelopen
weken heeft het behoorlijk veel gesneeuwd
en zijn de vier skigebieden van Salt Lake City
allemaal open. Utah
verkocht zichzelf ja-

renlang met de slagzin
‘Utah: the greatest snow
on earth!. En terecht, het
snowboarden is hier geweldig. Verder kun je
gaan skiën in Park City,
waar ook een groot deel
van de Olympische
Spelen van 2002 zich afspeelde.
Andere mooie natuur is
te vinden op een paar
uurtjes rijden van Salt
Lake. Volgens
Amerikaanse begrippen
super dichtbij, maar toch
is het vaak handig om
hiervoor een weekendje te
plannen. Want zelfs in de
VS blijkt dichtbij een relatief begrip. De nationale
parken zijn erg indrukwekkend. En wie iets
anders zoekt, kan de imposante natuur af-

wisselen met machtige
steden. Ik ben dan ook
een weekendje naar Las
Vegas gegaan. Deze
gokstad in de woestijn is
echt over de top!
Komende maanden heb
ik nog plannen om naar
New York, San Fransisco,
San Diego en Los Angeles
te gaan. Ook ga ik mijn

project bij ZARS Pharma
afronden. Dan zitten
mijn 5 maanden USA er
al weer op. En zal ik mijn
appartement van 80
vierkante meter weer verruilen voor mijn kleine
studentenkamer.
Yvette Adams, studente
Scheikundige
Technologie
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Cao op komst voor student in horeca

Tichelaar: ‘Student
moet opleiding straks
volledig zelf betalen’
PvdA-fractieleider
Jacques Tichelaar wil dat
afgestudeerden hun studiekosten in de toekomst
volledig terugbetalen: 35
duizend euro voor een
hbo-opleiding en zo’n 65
duizend euro voor een
universitaire studie.

Introductie-cursussen horeca voor studenten door Mise en Place. Foto: Bart van Overbeeke

Als het aan vakbond De
Unie ligt, krijgen studenten en scholieren met
een bijbaantje in de
horeca straks een eigen
cao. Meer loon is voor
hen interessanter dan
sparen voor pensioen en
extra vrije dagen.
De Unie reageert op de
uitkomst van onderzoek
onder werknemers in de
horeca. Daaruit blijkt dat
negentig procent van de
jongeren met een bijbaantje in restaurant, hotel
of café aparte arbeidsvoorwaarden wenst. Afspraken
over pensioenen en verlofdagen, vastgelegd in de

reguliere cao, zijn volgens
de vakbond niet aan hen
besteed. “Het zijn passanten, ze blijven toch niet
in de sector werken”, zegt
Unie- onderhandelaar Han
ter Halle vandaag in
dagblad Trouw.
Ruim 130.000 van de
330.000 werknemers in de
horeca zijn studenten en
scholieren met een bijbaantje. De Unie heeft het
voorstel intussen ingebracht bij onderhandelingen met werkgevers in
de horeca en hoopt dat ook
de andere vakbonden een
studie naar de mogelijkheden steunen.
Een dergelijke studie zou

noodzakelijk omdat er nog
wel wat haken en ogen aan
het
plan
zitten:
“Waarschijnlijk moet de
pensioenwet
ervoor
worden aangepast,” aldus
Ter Halle in Trouw.
Voorzitter Lisa Westerveld
van
studentenvakbond
LSVb en gaat er binnenkort
met De Unie over doorpraten. Of een aparte cao
voor studenten ook in
andere branches denkbaar
is, kan ze niet zeggen. “In
de horeca lijkt in elk geval
duidelijk dat studenten
geld willen verdienen en
niet al voor hun pensioen
willen sparen.”/

.

In een interview met
weekblad Vrij Nederland
maakt Tichelaar zich
zorgen om de oplopende
kosten van de vergrijzing.
Zorg en onderwijs dreigen
onbetaalbaar te worden.
Om ‘publieke armoede’ te
voorkomen zijn onorthodoxe maatregelen onvermijdelijk, vindt hij.

Collegegeld
De door minister Plasterk
aangekondigde verhoging
van het collegegeld voor
masteropleidingen
is
volgens Tichelaar nog
maar het begin van wat er
in het onderwijs moet
gebeuren.
Letterlijk zegt hij: “Een vervolgstap zou kunnen zijn
de studenten volledig te
laten betalen voor de
kosten van hun studie. Dan
zijn de universiteiten en
hogescholen aan de gebruikerskant
gepriva-

Het sleutelgat
Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan
een aantal willekeurige studenten op de campus. Deze week een
analyse van Ferdinand Leeger, Dennis Hulsman, Yoran Zonneveld,
Tom Hoeben en Joris Driessen (allen eerstejaars student scheikundige technologie) en van Merijn Buijs (derdejaars student
scheikundige technologie) en Filique Nijenmanting (zesdejaars
student bouwkunde) . Zij bekeken twee foto’s van deze
Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar.
De eerstejaars studenten
starten een uitgebreide dis cussie over het geslacht van
de bewoner. De eerste indruk
zegt hen dat het een man is.
Op het bureau staat Coca
Cola Zero, dat is typisch een
vrouwendrankje. Het is
iemand die rookt, en ook veel
sigaretten op voorraad heeft.
Dat is weer meer een trekje
van mannen. Maar meisjes
verzamelen prullaria, zoals
bootjes in een wasbak. Ook
de groene muur doet eerder
vrouwelijk aan. Een voorbij
komende vrouwelijke mede studente wordt om hulp ge vraagd en zij bepaalt de
einduitslag; de stofzuiger
doet de balans omslaan naar
‘vrouw’. De laptop is volgens
hen van de generatie der dejaars studenten. Op de
posters aan de muur staan
tabellen of iets dergelijks.
Dat lijkt hen wel iets voor
een wiskunde studente. Ze is
een ‘bootjesverzamelfanaat’,

houdt waarschijnlijk van
varen en ook roken wordt als
hobby genoemd. Misschien
zit ze bij een toneelver eniging, waar ze dat zwaard
aan de muur ooit gebruikt
heeft. In haar koelkast
vinden we een bonte verza meling van Coca Cola Zero,
Breezers, een flinke
voorraad vanille pudding,
blikjes knakworst, melk en
de Chinees van gisteren.
Merijn en Filique hoeven niet
te discussiëren; het is dui delijk dat die desktop,
waarop we een aantrek kelijke vrouw aantreffen, ge creëerd is door een man. En
Coca Cola Zero is de cola
light voor mannen. Ook de
stofzuiger brengt hen niet
van de kaart: die ligt daar
speciaal voor de foto, of zijn
moeder is net langs geweest.
Het is ook iemand die veel
rookt. Aan de muur hangt
een oorkonde van Demos uit

2004. Hij is dus vierdejaars
student, of later lid ge worden van Demos. Als hij bij
Demos zit, studeert hij waar schijnlijk wiskunde of elek trotechniek. Ze gokken uit eindelijk op elektrotechniek,
omdat ze op de foto’s geen
studieboeken kunnen vinden
die wat meer informatie
zouden kunnen verschaffen.
Ze zijn er van overtuigd dat
hij bij de Knights of the
Kitchen Table zit, omdat er
een zwaard aan de muur
hangt en hij posters heeft
van Civilization, waarvan ze
vermoeden dat het een com puterspel is. Zijn hobby’s
zijn scheepjes bouwen en
gamen. Hij heeft waar schijnlijk heel veel Coca Cola
Zero in de koelkast staan, en
misschien voor die
scheepjes een speciale soort
lijm die je in de koelkast
moet bewaren.

tiseerd,
volgens
het
principe: de gebruiker
betaalt.”
Tichelaar zegt direct daar
achteraan:
“Cultureel
gezien is Nederland nog
niet aan zo’n oplossing
toe.” En inderdaad liet de
oppositie, maar ook coalitiepartner CDA meteen
weten niets in het voorstel
te zien.

Monsterverbond
Tichelaar, oud-voorzitter
van
de
Algemene
Onderwijsbond, liep al
eerder voor de troepen uit
door in 2004 een monsterverbond met de toenmalige
regeringspartij
VVD aan te gaan. Tot
woede van klein links en
het CDA was hij toen
bereid het collegegeld voor
topopleidingen vrij te
geven, onder strikte voorwaarde dat de toegankelijkheid niet in gevaar zou
komen. Een aangepast
leenstelsel moest daarvoor
zorgen./

.

Alex Onete is vijfdejaars
student technische infor matica, lid van Demos en
houdt van gaming (zowel
computerspellen als bord spellen) en het pro grammeren van 3D-games.
Civilization is zijn favoriete
spel. Bij het programmeren
van games krijgt hij hulp
van andere studenten,
onder andere op artistiek
gebied. De miniatuur schepen zijn onderdeel van
het bordspel Pirates of the
Spanish Main. De schepen
moet je verzamelen, zoals
bij het meer bekende spel
Magic kaarten verzameld
moeten worden. Verder
gaat hij regelmatig uit,
naar de bioscoop en
poolen. Zijn standaard
voedsel- en drankvoorraad
bestaat uit cola, chips,
koffie en energiedrank.

“Jij ziet er veel te dronken
uit om water te drinken,
schoonheid”, zegt Meneer
Glashelder schommelend
op zijn benen. Het is me
volledig onduidelijk hoe
hij tot deze conclusie is
gekomen, aangezien zijn
blik nog niet boven mijn
kraag is uitgestegen. Ik
haal mijn schouders op en
neem nog een slok Spa.
Het niveau van de ope ningzinnen ‘stijgt’ met het
tikken van de klok in
2008. Tijd om huiswaarts
te gaan.
Zo onzichtbaar mogelijk
beweeg ik me naar de
uitgang, Meneer ‘Ik Ben
De Man’ ontwijkend. Net
stond hij nog over me
heen gebogen zoals boxer
Bob vroeger bij Lappie de
lapjeskat deed. Bob lieten
we castreren... De adem
van Meneer ‘Ik Ben De
Man’ sloeg zelfs mijn Spa
Rood volledig dood. Of ik
niet met iemand wilde
‘slowen’, vroeg hij. Ik zei
vriendelijk “nee”, maar
vriendelijk was, net als bij
boxer Bob vroeger, niet
duidelijk genoeg. Helaas.
“Is er echt helemaal
niemand bij?” Vroeg hij
me vol ongeloof in zijn
stem. “Helemaal
niemand,” antwoordde ik
nogmaals. “Je hebt wel
hoge eisen, dame”, zei hij
met een gele grijns en
boog nog net iets verder
over me heen. Wel… hoger
dan dit in ieder geval.
Terwijl ik mijn jas aantrek,
glijdt er een hand langs
mijn rug omlaag. “Je bent
al genoeg ingepakt hoor,
meiske”, zegt Meneer
Bijdehand. Een meisje
bungelt losjes aan zijn lin kerarm. Een vette knipoog
komt tevens mijn richting
op. Alsof dat me in zijn
armen drijft. Helaas. Ik
draai me om en loop naar
buiten. Mijn sjaal nog
nooit zo hoog opge knoopt. Waardeloze
mannen.
In mijn tas zoek ik naar
mijn telefoon. ‘1 NIEUW
BERICHT’. Mijn buik begint
te tintelen. Ik open het
bericht en zie staan:
“Vogel, zou je het leuk
vinden als ik je SMS?” Een
sms van Meneer Fijn!
Merel Pit is studente
bouwkunde

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

Maurice de Turck / 38 / medewerker
Frontoffice Dienst ICT
Wat:
gephotoshopte foto
Wanneer: sinds ’n maand of vier
Waarom: Met een groep vrienden hebben we
een antipathie tegen de Beertender-thuistap en
zijn we pro-Perfectdraft. Waarom? Omdat de
Beertender van Heineken is en da’s nie weg te
krijgen! Op de Oktoberfesten in München
raakten we onder de indruk van Franziskaner
Weissbier. Na een paar miskleunen in Düsseldorf
en Keulen kwam een vriend de vaten tegen in
Aken. Hij kocht er tien. De geshopte sticker is een
mooie oneliner ter promotie van de mooiste
buurt van Eindhoven: de postcodes 5643/44 en
45. We begonnen met het drukken van 10 Tshirtjes. Inmiddels zijn er ongeveer 100 door heel
Stratum-Zuid. Daarna
werden het mutsen en
stickers. We hebben nu
plannen voor badjassen
en pyjama’s. Dit ludieke
idee is afkomstig uit de
koker van ZWEEEEC:
Zeer Waarschijnlijk
Enige Echte
Eindhovense Eenden
Club (2CV’s).

Effe zeuren

/Fred Steutel
Het voorbije jaar is - ook door mij afgesloten met een aantal eet- en drinktradities: W&I-kerstfeestje in Dorint,
PV-diner voor gepensioneerden,
Kerstsoiree van de Faculty Club.
Juist jonge instellingen koesteren ‘tradities’. Aan de TH’s werd tot diep in de
twintigste eeuw tentamen gedaan in
‘pak’ en examen in jacquet. Bij plechtigheden aan de pas opgerichte
TH Twente werd het ‘Gaudeamus igitur’
gezongen, met twee zachte g’s, want het
Latijn was de zangers bijgebracht door
een campuspastoor uit het zuiden. Ook
aan de TU/e werd bij het vijftigjarige

bestaan uit volle borst het Leidse
drinklied ‘Io vivat’ gezongen, waarbij de
eerste g gelukkig pas in de laatste regel
van het derde couplet optreedt. De
Latijnse tekst stond aan de ene kant van
de programmakaart, de broodnodige
vertaling op de andere. Ook onze subsidies verwijzen naar de oudheid: naar
de aan Caesar toegeschreven uitspraak
“Veni, vidi, vici”, meestal vertaald met
“Ik kwam, zag en overwon”. Hadden we
trouwens geen Vidi’s dit jaar?.
Onze instelling mag dan het motto
‘Where Innovation Starts’ in haar
vaandel en haar schild voeren, er moet
toch vooral ook van alles behouden
blijven. Of zelfs in de toestand van lang

geleden worden teruggebracht: de
Dommel moet weer gaan meanderen
- nog een verwijzing naar de oudheid en onze straten en tunnels dragen
oud-Brabantse namen.
Hoofdartikel in de laatste Cursor van
2007: de W-hal blijft! Waarom eigenlijk?
Willen we helemaal niet, maar volgens
lokale monumentenfreaks is het gebouw
een monument, ‘erfgoed’. Van mensen
kun je doorgaans pas iets erven als ze
diep in de 70 zijn, bij een gebouw kan
dat al na 48 jaar. Misschien is één van de
kandidaat-burgemeesters vóór de sloop
en moeten we hem onze referendumstem geven. Willen we een mooi, ruim,
nieuw gebouw voor bibliotheek,

wiskunde en informatica, of moet architect Ector een onhanteerbare bouwval
omknutselen tot iets dat ook voor praktische bewoning enigszins bruikbaar is?
Volgens projectleider Rikhof, die de bui
al zag hangen, zal de aanpassing maar
drie maanden extra kosten. Ik houd het
op drie jaar en zeven maanden.
Misschien moeten we ons innovatiemotto veranderen in ‘Where conservation stops’, of wat duidelijker: ‘Weg
met al die ouwe troep’!

