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Elektrotechniek
start onderzoek
‘Wireless’
De faculteit Elektrotechniek
richt een onderzoekscentrum
voor draadloze technologie op.
Het Center for Wireless
Technology Eindhoven (CWT/e)
zal naar verwachting eind 2009
ongeveer twintig promovendi
tellen. De eerste vier vacatures
staan al open.
De eerste subsidies zijn al
binnen, laat prof.dr.ir. Peter
Baltus weten. Hij is de trekker
van het project. Het center gaat
zich richten op onderzoek over
de verschillende subgebieden
heen die aan ‘wireless’ werken.
“Vroeger zaten alle radiozaken
binnen één groep. Door de jaren
heen is het opgedeeld in verschillende subgebieden, zowel
bij universiteiten als bij bedrijven. Dat is lastig voor onderwerpen die niet precies in een
vakje vallen. Die blijven daarom
vaak liggen”, aldus Baltus.
Baltus is vorig jaar mei speciaal
aangesteld voor de opzet van het
nieuwe center. Hij komt op de
loonlijst van de faculteit
Elektrotechniek. De beoogde
twintig aio’s zullen worden
betaald uit projecten, waarvoor
de financiering moet komen uit
tweede en derde geldstroom. Het
CWT/e moet op termijn zelfbedruipend zijn.
Volgens Baltus is er geen tekort
aan potentiële projecten. Hij sluit
niet uit dat het center verder

groeit na 2009. Als een van de
onderzoeksonderwerpen noemt
hij het opkrikken van de achterblijvende snelheid van draadloze
netwerkverbindingen. Baltus:
“Daar moet veel voor gebeuren.
Andere antennes, elektronica,
signaalverwerking en netwerkarchitectuur.” Een andere kwestie
die het CWT/e gaat oppakken,
zijn de problemen met analoge
elektronica. Die wordt, net als digitale elektronica, steeds kleiner
waardoor sommige onderdelen
steeds slechter functioner. Baltus
wil werken aan digitale systemen
die de ‘slecht werkende’ analoge
systemen ‘begrijpen’ en rekening houden met de gebreken
om ze vervolgens te corrigeren.
Vijf groepen van de faculteit
Elektrotechniek zijn betrokken
bij het CWT/e, die het hele traject
beslaan van radiosignaal tot
signalen op een netwerk. De
groepen zijn EM (Electromagnetics), MsM (Mixed-Signal
Microelectronics), SPS (Signal
Processing
Systems),
ECO
(Electro-Optical
Communication) en ES (Electronic Systems).
Op 9 mei is in het Auditorium de
eerste uit een serie van vijf minisymposia rond het CWT/e.
Baltus, die sinds mei vorig jaar
ook twee dagen per week hoogleraar is, geeft na het symposium
zijn intreerede./

.

Lees ook pagina 6 en 7.

Van Santen dankzij pionierswerk fellow van
National Academy of Engineering
Voormalig rector magnificus prof.dr. Rutger van Santen is benoemd tot
fellow van de Amerikaanse National Academy of Engineering (NAE).
Daarmee bevindt hij zich in het selecte gezelschap van slechts 194 nietAmerikaanse leden.
De NAE kende Van Santen het lidmaatschap toe voor zijn pionierswerk
op het gebied van reactiemechanismen in heterogene katalyse. De benoeming hoort tot de hoogste onderscheidingen die een ingenieur kan
krijgen. Van de TU/e is verder alleen prof.dr.ir. Rik Huiskes van
Biomedische Technologie fellow van de NAE.
(Advertentie)

,Q]LMQGRRUGH6)6(DDQYUDJHQRP¿QDQFLsOH
ondersteuning, gedaan door organisaties van studenten,
JHKRQRUHHUGLQGHYRUPYDQJLIWHQOHQLQJHQHQ
JDUDQWLHVWHOOLQJHQ

De giften varieerden van € 200,-- tot € 7.500,--.
:LMOHYHQQXLQVWXGHQWHQRUJDQLVDWLHVJULMSMXOOLHNDQV

Kijk voor de mogelijkheden op http://www.tue.nl/sfse/

Scholieren tonen creativiteit op
Innovatie Challenge
Trots laten twee scholieren uit Rotterdam hun pro totype van een ‘meedrijvend huis’ zien. Het was één
van de twintig ideeën op de Innovatie Challenge die
woensdag 13 februari in het IPO-gebouw is ge houden. Scholieren uit heel het land presenteerden
hun ideeën over de technologie die mensen over tien
jaar thuis gebruiken. De dag was opgezet door stu denten van Technische Innovatiewetenschappen.
Met een opblaasbaar badje en een constructie van
een huisje met zonnepanelen, lieten twee studenten
zien hoe een huis meedraait op de stand van de zon.
Het idee werd genomineerd als één van de beste vier.
Verder koos de jury voor ‘local tracking systeem’
(manier om snel iets te vinden wat je kwijt bent) en

een huiszuiveringsinstallatie. De prijs ging aan het
einde van de dag naar ‘groen licht, doorrijden maar’
van scholengemeenschap RSG ‘t Rijks uit Bergen op
Zoom. Deze scholieren mogen naar een wetenschaps centrum in Parijs.
Nur Aydemir, Merve Is¸ik en Lotte van der Weijst van
het Dr. Knippenberghcollege uit Helmond zagen hun
idee niet terug bij de genomineerden. Toch beleefden
ze veel plezier aan de wedstrijd. “We hebben een idee
uitgewerkt om zilverionen voor wasmachines te
gebruiken. Dat is energiezuiniger. We vallen niet in
de prijzen, maar hebben er veel van geleerd.”
Foto: Bart van Overbeeke

Chemiegigant Dow kiest TU/e
als strategische R&D-partner
Dow Chemical Company heeft
afgelopen maand wereldwijd
veertig universiteiten uitgekozen als ‘strategic R&D university’ (SRU). Acht daarvan
liggen in Europa, en de TU/e is
er een van. De universiteiten
zijn geselecteerd op basis van
‘scientific excellence’.
Dow werkt momenteel nog met
meer dan honderd universiteiten
samen, laat dr.ir. Matt Steijns
weten, External Technology
Manager Europe bij Dow. “Het is
nogal versnipperd en vaak niet
continu”, vertelt de technology
manager.
De keuze voor de SRU’s moet
leiden tot meer focus. Dow zal
lopende projecten bij niet-SRU’s
weliswaar niet stopzetten, maar
nieuw onderzoekswerk gaat in
principe alleen nog naar de
veertig geselecteerde universiteiten. Binnen enkele jaren moet
tachtig tot negentig procent van
het R&D-werk bij universiteiten

door de SRU’s gedaan worden.
Dow wil de banden met de veertig
universiteiten daarom ook op alle
niveaus aanhalen. “Elkaar beter
leren kennen”, aldus Steijns.
Eindhoven en Delft zijn de enige
universiteiten in de Benelux die
het predicaat SRU krijgen van
Dow. De selectiecriteria waren
‘scientific excellence’ volgens
Dow-wetenschappers en ‘excellence’ volgens internationale
ratings, in de voor Dow relevante
vakgebieden. “De TU/e scoorde
vooral bij onze eigen wetenschappers heel hoog”, laat Steijns
weten over de keuze voor de
Eindhovense universiteit. “Dat

heeft veel te maken met het
Dutch Polymer Institute, waar de
TU/e een leidende rol in speelt en
waar Dow al tien jaar aan
deelneemt.”
“De uitverkiezing is in eerste instantie een erkenning dat we inderdaad een topuniversiteit zijn”,
reageert drs.ir. Pieter de Bock,
account manager grootbedrijf
van de TU/e. “En verder moet in
de toekomst blijken of we daadwerkelijk de activiteiten met Dow
kunnen uitbreiden.” De Bock
verwacht dat de werkwijze van
het chemiebedrijf een trend is die
zich voortzet./

.

Bijeenkomst Eindhoven Studentenstad
Wie wil weten hoe het staat met de plannen van de TU/e om ‘Eindhoven
Studentenstad’ op de kaart te zetten, is volgende week donderdag 21 februari tussen 15.30 uur en 17.00 uur welkom in de Senaatszaal van het
Auditorium. Beleidsmedewerker drs. Joep Huiskamp zal daar zijn beleidsnotitie over dit onderwerp uit de doeken doen. Met daarin ambitieuze doelstellingen en concrete voorstellen om ‘Eindhoven studentenstad’ een stevige duw in de rug te geven. De notitie is te downloaden
via de TU/e-website, op de pagina ‘student’.
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Bart van der Sijde
“Wie weet nu nog dat er in Nederland nog steeds kernwapens liggen?”
Jim Heirbaut
Foto: Bart van Overbeeke
Principieel, rationeel, gelovig
en behoorlijk pacifistisch. Die
woorden kenschetsen natuurkundige dr.ir. Bart van der
Sijde het beste. Jarenlang was
hij actief in het Vredescentrum
van de TU/e en trok hij het
keuzevak Techniek, Vrede en
Veiligheid. Vandaag, donderdag 14 februari, geeft hij
zijn laatste college.
Hij werd geboren in 1938, het
zelfde jaar waarin de Duitse natuurkundigen Hahn en Strassmann kernsplitsing ontdekten.
Door atoomkernen te splijten,
bleken onvermoede hoeveelheden energie vrij te komen.
Nuttig voor energiewinning.
Maar ook voor veel minder
vredelievende toepassingen.
Daarvan was de hele wereld
getuige in 1945 toen de
Verenigde Staten atoombommen dropten op Hiroshima
en Nagasaki. ‘De natuur-

kundigen hadden de zonde
ontdekt’, was de historische uitspraak van Robert Oppenheimer,
wetenschappelijk leider van het
Manhattan-project.
Bart van der Sijde maakte zijn
roeping van het aan de kaak
stellen van kernwapens. De belangstelling voor de meest vernietigende wapens uit de geschiedenis van de mensheid zat
er bij hem al vroeg in. Toen hij in
1962 in Delft zijn studie technische natuurkunde afrondde,
was de Koude Oorlog juist op
zijn hoogtepunt. “Ik kreeg mijn
bul acht dagen na het begin van
de Cuba-crisis. Toen had het
maar een haar gescheeld of de
Verenigde Staten en de
Sovjetunie hadden hun kernwapens ook echt gebruikt”,
vertelt hij. “Er was een hoop onzekerheid. Ik zou gaan afstuderen, maar dacht daar altijd
achteraan ‘als de wereld nog
overeind staat’.” Met zijn
diploma op zak, moest hij zich
een week later melden voor mi-

litaire dienst. Van der Sijde behoorde tot de Hervormde Kerk
en had een boekje waarin de
kerk kernwapens afwees. Hij
had graag gehad dat zijn legerpredikant het onderwerp ook
aan de orde stelde. “Maar die
verdomde het.”
In 1964 begon Van der Sijde aan
de nog jonge Technische Hogeschool Eindhoven zijn wetenschappelijke carrière als plasmafysicus. Het drukke werk - hij
promoveerde in 1971 – zette zijn
interesse voor kernbewapening
op een lager pitje. Eind jaren zeventig laaide die weer op door de
internationale protesten tegen
de plaatsing van Amerikaanse
kruisraketten in Europa. Dat
motiveerde Van der Sijde in 1983
om samen met Willem de
Ruiter, toenmalig TU/e-docent
‘Natuurkunde en Samenleving’,
een lijvig boek te schrijven over
de geschiedenis van kernwapens. Korte tijd later nam hij
de onderwijstaken van De Ruiter
over. “Leuk en afwisselend maar
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zwaar, want ik had toen feitelijk
anderhalve baan.”
Op de TU/e was Van der Sijde
betrokken bij de oprichting van
het Vredescentrum. Van daaruit
werd ook het keuzevak Techniek
Vrede en Veiligheid opgezet.
Van der Sijde: “Ik vind dat technologen in opleiding zich
moeten verdiepen in de vraag
wat techniek voor goeds kan
doen. Maar ook welk kwaad het
kan aanrichten.” Ook werd de
natuurkundige actief in het
Interkerkelijk Vredesberaad
(IKV) en de internationale
Pugwash-beweging, die tegen de
verspreiding van kernwapens is.
“Die is blijkbaar nog steeds
nodig, want ik zie de situatie niet
rooskleurig in. De VS en Rusland hebben hun kernraketten
weliswaar deels opgeruimd,
maar hebben er ieder nog dik
tweeduizend staan. De echte
dreiging zit hem in landen als
India en Pakistan. Die hebben
ook kernwapens en staan niet
bepaald op vriendelijke voet met

elkaar. Je hoopt maar dat ze hun
wapens goed bewaken, want in
die regio zitten ook organisaties
als Taliban en Al Qaeda.” Van
der Sijde kan zich kwaad maken
over de houding van Nederland,
dat volgens hem strikt genomen
een semi-kernwapenstaat is.
“Wie weet nu nog dat er bij
vliegbasis Volkel nog steeds
twintig kernwapens liggen opgeslagen?”
De natuurkundige neemt met
zijn laatste college afscheid van
de TU/e. Hij zal zich niet gaan
vervelen. In zijn woonplaats
Nuenen wacht een ruime tuin
op hem. En anders kunnen we
hem wel vinden in het kerkkoor,
op een wandeling of fietstocht.
Hij sluit niet uit dat hij wel iets
blijft doen ‘in de kernwapens’.
Mede door zijn christelijke
geloof blijft hij betrokken bij het
wel en wee van de wereld. “Het
gaat mij om gerechtigheid en de
liefde voor de mens. En kernwapens deugen gewoon
niet.”/

.

De week van/Maarten
Maarten Smits is vierdejaarsstudent
Werktuigbouwkunde. Hij heeft dit jaar
zijn studie op een laag pitje gezet om
zich als ‘technical manager’ van het
chassis en de ophanging van een
racewagen volledig in te kunnen zetten
voor URE (=University Racing
Eindhoven).
Zaterdag: De week begint met het mooiste
feest van het jaar: carnaval. Ik vier dit feest
in mijn geboorteplaats Gennep en omgeving. Ik ga vandaag naar de
‘Mèrtzitting’. Er zijn verschillende carnavalsacts en veel gezelligheid.
Zondag: Ik ga naar de carnavalsoptocht in
Gennep. Daarna gaan we de kroeg in.
Maandag: Volgens traditie zet ik het carnavalsfeest vandaag voort in Boxmeer. Dit
betekent vroeg opstaan (7.00 uur) om
rond 8.30 uur klaar te staan in Boxmeer.

Van daaruit doe ik mee aan de kroegentocht naar een nabijgelegen dorp (VortumMullem) waar paardenraces plaatsvinden.
Het weer is slecht maar desondanks is het
erg leuk.
Dinsdag: Vandaag staat in de eerste plaats
in het teken van bijkomen van de carnaval.
Verder gebruik ik deze dag om de laatste
voorbereidingen te treffen voor morgen.
Dan beginnen we namelijk met de bouw
van het chassis van de URE04 (de nieuwe
racewagen van University Racing
Eindhoven).
Woensdag: Het is vandaag een mooie dag,
want we starten met de bouw van het
chassis van de URE04. De chassispanelen
zijn vorige week gesneden en gebogen en
nu kunnen we beginnen met de assemblage. Een groot gedeelte van het chassis
van de URE04 bestaat uit aluminium
honingraatpanelen. Hiervan wordt het

chassis gebouwd
door ze aan elkaar
te lijmen met
strips. Vandaag
schuren we de
panelen als
voorbereiding
op het lijmen.
Donderdag: We
verbinden de eerste
panelen met elkaar en gaan verder met het
voorbereiden van de andere panelen.
Vrijdag: Wat woensdag nog een stapel
honingraatpanelen was, begint aan het
eind van deze dag zowaar te lijken op een
racewagen. Dat geeft een geweldig gevoel
en ik krijg steeds meer zin in de races aan
het eind van het jaar./

.
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Lager cijfer door veel drinken

Onderzoek: TU/e scoort laag met
gehandicaptenvoorzieningen

Studenten die meer dan
twintig glazen alcohol per
week achterover tikken, scoren
bij tentamens slechter dan gemiddeld. Dat concludeert het
Nijmeegse universiteitsblad
Vox na een eigen internetonderzoek onder 550 studenten.
Haalt een gemiddelde Nijmeegse
student een kleine zeven bij tentamens; de veeldrinker (meer
dan twintig glazen per week)
komt niet verder dan een 6,3. De
slechtere prestaties komen ook
tot uiting in het aantal behaalde
studiepunten per jaar, zo becijferden de onderzoekers: 53 voor
de normaalverbruiker, 42 voor de
veeldrinker.
De veeldrinkers blijken vooral
mannen. Eén op de vier heren
drinkt wekelijks meer dan
twintig glazen, tegenover slechts
drie op de honderd dames.
Daarbij lijdt bij ruim acht procent

Eindhovense studenten met
een functiebeperking zijn
matig tevreden over de voorzieningen en informatieverschaffing op de TU/e. Dit blijkt uit
onderzoek van het Expertisecentrum Handicap en Studie en
een Leids onderzoeksbureau.
De TU/e staat met een gemiddeld
cijfer van 5,78 als een na laatste
op de lijst van de universiteiten.
Ook andere universiteiten en
hogescholen scoren niet hoog.
Het totale gemiddelde is een
mager zesje.

Enschede voert de lijst van de
universiteiten aan met een 7,01.
Studenten van de Erasmus
Universiteit beoordelen hun universiteit relatief als de slechtste,
met een 5,3. Aan de internetenquête deden in totaal meer dan
23 duizend studenten mee.
Op de TU/e gaven 24 studenten
hun mening. Voor intake gaven
zij een 5,29, voor hulpmiddelen
een 5,85 en voor aanpassingen
onderwijs een 6,04. Voor voorlichting noteerden de onderzoekers een 5,47, voor speciale
begeleiding een 5,78 en voor

begrip van docenten een 6,27.
Hannie Keulemans-Timmermans,
secretaris van de Bestuurscommissie
Voorzieningen
Gehandicapten, betreurt dit
cijfer. “Alle gebouwen zijn in
ieder geval toegankelijk voor
mensen in een rolstoel. We
hebben plannen om ook de
website duidelijker te maken.
Daar willen we bijvoorbeeld op
vermelden welk pad slechtzienden moeten volgen om vanaf
het station hier te komen.”/

.

Foto: Bart van Overbeeke

TU/e heeft als enige dalend aantal inschrijvingen
De TU/e bungelt onderaan de lijst met inschrijvingen van studenten in 2007. Bovendien is het de
enige universiteit met een daling ten opzichte van
2006. Stonden in 2006 nog 7376 studenten ingeschreven, in 2007 zou dat aantal met -2,2% gedaald
zijn tot 7217 inschrijvingen. Dit blijkt uit de
decembertelling van de IB-Groep. De universiteit
staat hiermee voorlaatste op de lijst.
Het aantal aanmeldingen voor de bacheloropleidingen aan de TU/e steeg dit jaar overigens wèl: uit
de eindtelling van de eerstejaars instroom begin december bleek dat zich 1145 nieuwe studenten
hadden ingeschreven, tegenover 1052 in 2006. Ing.
Maurice Megens van het Onderwijs en Studenten
Service Centrum (STU) zocht de verklaring voor de
daling in het totale studentenbestand, ondanks het
gestegen aantal nieuwkomers, toen in een dalende
instroom tussen 2002 en 2005.
Helemaal onderaan de lijst van de IB-Groep staat de
Universiteit Wageningen met 4751 studenten. De
Universiteit Utrecht staat bovenaan met 30164 in-

.

Goedkoper parkeren voor PSVsupporters op TU/e-terrein
Seizoenkaarthouders van PSV
kunnen sinds kort tegen gereduceerd tarief parkeren op het
terrein van de TU/e. De pilot
geldt voor negen thuiswedstrijden. Bij voldoende belangstelling kunnen PSV’ers ook
volgend seizoen goedkoper
parkeren.
De eerste wedstrijd was goed
voor 36 parkeerkaarten. Volgens
Mirjam Jahnke, hoofd bedrijfshulpverlening, zijn er in totaal
450 kaarten beschikbaar gesteld,
maar dat aantal kan omhoog.
Seizoenkaarthouders kunnen de
parkeerkaarten bij PSV kopen
voor vijftien euro. Daarmee
krijgen ze negen thuiswed-

strijden toegang tot het TU/eterrein. Wil iemand op een later
moment ‘instappen’, dan gaat er
1,50 euro af per gemiste wedstrijd van af.
Met ingang van 9 februari
pendelt om de tien minuten een
bus tussen de universiteit en het
stadion. De bus vertrekt en arriveert bij het hoofdgebouw. Ook
bij de parkeergarages van de
Bijenkorf, het Kennedyplein, de
Witte Dame, het Hooghuis en het
Stadhuisplein kunnen PSV-fans
hun auto voortaan goedkoper
stallen tijdens thuiswedstrijden.
Op deze manier hoopt de gemeente Eindhoven de parkeeroverlast in de wijken rondom het
Philipsstadion te verminderen./

Ach en Wee
schrijvingen in december 2007. De TU Delft kent
procentueel gezien de sterkste stijging (5,2%).

Piet Lemstra weer decaan van
Scheikundige Technologie
Prof.dr. Piet Lemstra is vanaf 1 februari de nieuwe decaan van de
faculteit Scheikundige Technologie (ST). Hij volgt prof.dr. Hans
Niemantsverdriet op, die twee
weken geleden bekendmaakte
het decanaat neer te leggen naar
aanleiding van de koers die momenteel wordt uitgestippeld voor
de faculteit. De 61-jarige Lemstra
was van 1990 tot 1995 ook al
decaan van ST.
Lemstra was al vice-decaan. Hoe
lang hij precies aan zal blijven,
kan hij niet zeggen. Hij sluit niet
uit dat hij voor zijn 65-ste wil
stoppen met werken. Lemstra benadrukt wel dat hij niet is aan-

van de mannen de studie onder
dit drinkgedrag, tegenover nog
geen anderhalf procent bij de
vrouwen.
Bijzonder hoogleraar prof.dr.
Reinout Wiers noemt het onderzoek in Vox interessant,
onder andere omdat volgens hem
tot nu toe alleen Amerikaanse
cijfers bestonden over het
verband tussen drank en prestaties, en geen Nederlandse.
Wiers, die onderzoek doet naar
verslaving bij jongeren, maakt
zich weinig zorgen over de veeldrinkende studenten. Deze
groep verdeelt de glazen over
méér drinkmomenten per week
dan bijvoorbeeld scholieren en
bovendien is de kans op hersenschade bij een eenentwintigjarige een stuk kleiner dan bij een
veertienjarige, bij wie belangrijke gebieden in de
hersenen zich dan nog moeten
ontwikkelen./

gesteld als interim
of voor de korte
termijn.
De reden waarom
Niemantsverdriet
uit het bestuur
stapt, blijft nog onduidelijk. De strategische plannen van
ST zijn nog niet
openbaar. Op 28 februari worden ze
gepresenteerd aan
de
wetenschappelijke staf van de
faculteit,
daarna
kan er openheid van
zaken
gegeven

Piet Lemstra.
Foto: Bart van Overbeeke.

worden, laat de nieuwe
decaan weten.
Overigens
meldde
Cursor in nummer 19
abusievelijk dat decaan
Hans Niemantsverdriet
de opvolger was van
prof.dr. Rutger van
Santen. Dat klopt niet:
Niemantsverdriet
volgde prof.dr. Ruud
Metselaar op, die zes
jaar decaan was. Van
Santen
was
aangewezen als zijn opvolger, maar werd toen
rector van de TU/e./

.

.
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HET IS GEEL EN
ZOEKT TALENT.
Gezocht: Systeembeheerder (8 á 12 uur)
Ben jij onze rots in de branding?
Je werkzaamheden bestaan uit het beheren van de hard- en software, zorgdragen van oplossingen van
storingen en continuïteit van het systeem waarborgen, ondersteunen van de systeemgebruikers.
Je herkent en ontdekt voorkomende problemen en gaat oplossingsgericht te werk.
Wij vragen een enthousiaste collega die een opleiding volgt of heeft afgesloten op het gebied van ICT.
'HIXQFWLHYHUHLVWYHUGHUÁH[LELOLWHLWQDXZNHXULJKHLGHQHHQSURDFWLHYHZHUNKRXGLQJ(UYDULQJPHW
Windows 2003 server is hiervoor gewenst.
Wij bieden een interessante en zelfstandige functie waarin genoeg ruimte is voor je eigen ontwikkeling.
Wil je ook graag meedenken binnen een jonge organisatie? Dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren.
Wil jij de uitdaging aangaan?
Mail je sollicitatie en CV naar soraya@tripolair.nl.
Voor vragen kun je bellen met Soraya Roosen op 013 – 7999013.

Ben jij op zoek naar een echte uitdaging?
Meld je dan aan voor de Heijmans
Masterclass 2008. En bedenk een
innovatieve oplossing voor een complex
vraagstuk. Geen verzonnen case, maar het
echte werk. De beloning is de garantie op
een afstudeeropdracht.
Deze bijzondere ontmoeting van expertise
en talent vindt plaats van 19 t/m 23 mei
op het Oostenburgereiland in Amsterdam.
Eén van onze binnenstedelijke herontwikkelingsgebieden waar de expertise van de
divisies Vastgoed, Bouw, Infra en Burgers
Ergon succesvol samenkomen.

Tijdens de Masterclass bieden we 18
talentvolle academici de kans om intensief
kennis te maken met Heijmans en volg
je workshops van Business Universiteit
Nyenrode.
Laat zien wat je in huis hebt, schrijf je snel
in op www.heijmansmasterclass.nl.
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Nieuw onderdak GTD officieel geopend Zwemmers volop in race voor
sportprijzen van ESSF
De Eindhovense Studenten
Sport Federatie (ESSF) maakt
woensdag 20 februari de beste
sportman,
sportvrouw
en
sportploeg van 2007 bekend. In
elke categorie zijn drie genomineerden, Vier van de in totaal
negen kandidaten zitten in de
zwemsport. Iedereen met een
sportkaart kon tot 12 februari een
stem uitbrengen.
Voor de titel beste sportman zijn
genomineerd
roeier
Floris
Lievens, turner Carlo van Minde
en zwemmer Joeri Verlinden. Bij
de dames komen zwemsters
Wendy van der Zanden en Linsy
Heister
en
volleybalster

Antoinette Posthuma in aanmerking voor de prijs. De eerstejaars Zware Acht van roeivereniging Thêta, het damesteam
van handbalclub Oktopus en het
heren-estafetteteam van zwemclub Nayade maken kans op de
titel ‘beste sportploeg’.
Het Studenten Sport Gala in de
Blauwe Zaal begint om 19.00
uur. Tijdens de uitreiking van de
prijzen, worden ook de technologische
ontwikkelingen
besproken om de sportprestaties op
te schroeven. Sprekers zijn professor Daniel Berckmans van de
universiteit in Leuven en Bart
van Grinsven van TNO./

.

Psycholoog pleit voor latere
studiekeuze jongeren
Acrobaten in de hal van het TNO-gebouw, tijdens de openingsplechtigheid. Foto: Bart van Overbeeke
De nieuwe huisvesting van de Gemeenschappelijke
Technische Dienst (GTD) is twee weken geleden
officieel geopend. TNO-directeur Industrie en
Techniek Jan Mengelers hield het lintje vast, universi teitsvoorzitter ing. Amandus Lundqvist knipte het
door en twee acrobaten zorgden voor aankleding van

de ceremonie. De 45 medewerkers van de GTD zitten
voortaan in het gebouw van TNO, tegenover W-hoog.
Vandaag, donderdag 14 februari, houdt de nieuwe
werkplaats van 14.00 tot 17.00 uur open huis voor alle
belangstellenden.

SG opent het debat over seksuele moraal
Studium Generale (SG) haakt
in op de maatschappelijke discussie over de seksuele moraal
met ‘Let’s talk about sex!’ op
26 maart. Het slaat de lezer van
haar programmablad Sgrift
daarbij visueel om de oren met
een weinig verhullende plaat
op de middenpagina.
Photoshoppen was er in de negentiende eeuw nog lang niet bij.
Ook de ‘Playboy-poes’ was in
1866, toen Gustave Courbet zijn
gewaagde realistische werk
‘L’Origine du monde’ maakte,
duidelijk nog niet in trek.
Jarenlang bleef dat publiek
beperkt tot de intimi van een particulier, die het schilderij thuis
achter een gordijntje bewaarde.
Nu is elke lezer van Sgrift bij het
openvallen van de middenpagina
gewild of ongewild toeschouwer.
En daar is ongetwijfeld niet iedereen blij mee, beseft SG-medewerker Jan Weerdenburg. Ook
binnen het eigen bureau is vooraf
flink gediscussieerd over het
schilderij als ondersteunende illustratie in het Sgrift.

Het schilderij ‘L’Origine du monde’.

Zelf heeft Weerdenburg geen
moment
getwijfeld
over
plaatsing van de plaat. “Om te beginnen gaat het hier om een
schilderij, om een kunstuiting;
dat maakt de afweging anders
dan bij een foto. Maar waar het
vooral om gaat, is dat momenteel
veelvuldig wordt gediscussieerd
over onze seksuele moraal, over
de ‘pornoficering’ van de maatschappij. We kunnen als universiteit proberen onszelf daarbuiten te houden, maar zeker
met zoveel mannelijke studenten
is het een illusie om te denken dat
TU/e’ers hier niet over nadenken. Of ze nou kijken naar

TU/e’er op NK schaken
TU/e-student David van Kerkhof (Technische
Innovatiewetenschappen) doet komend weekeinde
mee aan de Royal Haskoning Chess Challenge in
Nijmegen. Dit NK schaken voor studententeams
bestaat uit een teamtoernooi en een zogeheten invitatievierkamp. Van Kerkhof is zondag 17 februari
één van de strijdende schakers tijdens deze
vierkamp. Hoofdprijs is een geldbedrag van 150
euro en een kans op een wildcard voor het WK voor
studenten begin maart in het Russische
Novokuznetzk.

Ladies Career Night
‘Vrouw en carrière’ is het onderwerp dat maandagavond 25 februari centraal staat in de University
Club in het Hoofdgebouw. Daar vindt vanaf 17.00
uur de Ladies Career Night plaats voor ambitieuze
vrouwelijke medewerkers en studenten van de universiteit. Zij kunnen deze avond kennismaken met
enkele succesvolle vrouwen die werken bij de

ranzige clips op TMF, of dat wij
met een ietwat provocerend
schilderij uit de negentiende
eeuw op de proppen komen,
maakt in mijn ogen niet zoveel
uit.”
Vormgeefster Anna Houwen van
SG zegt niet gelukkig te worden
van de ‘soort preutsheid’ waar de
seksdiscussie in haar ogen soms
naartoe gaat. “Alles wordt mooi
glad gepoetst met Photoshop en
dat accepteren we, net als de
Sloggie-dames op de billboards terwijl we de naakte waarheid
blijkbaar schokkend vinden. Dit
schilderij sluit daarom, vind ik,
perfect aan bij het thema van de
lezing.”
Of de afbeelding de komende tijd
ook campusbreed op posterformaat wordt verspreid om de
SG-actviteit aan te kondigen,
weet Houwen nog niet. “Ik raak
wel een beetje van slag doordat
mensen de afbeelding nog
heftiger vinden dan ik verwachtte
en er zelfs afkeurend op reageren. In dat geval schiet het
gebruik zijn doel misschien
voorbij.”/

.

overheid en in het bedrijfsleven. Prof.dr. Sabine
van Huffel van de Katholieke Universiteit Leuven
houdt een lezing over de combinatie vrouw, gezin
en wetenschap.
Inschrijven kan tot 20 februari bij Studium
Generale (Auditorium kamer 2.02) of via
studium.generale@tue.nl. Deelname kost 12,50
euro voor medewerksters en 7,50 euro voor studenten; een driegangen diner is inbegrepen.

Personeelsfeest
De personeelsvereniging van de TU/e bestaat 50
jaar. Dit jubileum wordt zaterdag 8 maart gevierd
in het Auditorium. Om 20.00 uur begint een uitgebreid muziekprogramma met onder anderen
Pater Moeskroen en de Boston Tea Party. Verder
zorg een dj voor swingmuziek. De entree voor
leden bedraagt vijf euro voor leden van de personeelvereniging. Niet leden betalen een tientje.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij PVOC.

Jongeren zouden hun studie pas
moeten kiezen rond hun eenentwintigste jaar. Voor die tijd ontbreekt het zelfinzicht om tot een
goede beslissing te kunnen
komen. Dat stelde ontwikkelingspsycholoog
Michiel
Westenberg 8 februari in een
diesrede voor de Universiteit
Leiden.
Westenberg onderscheidt vier
ontwikkelingsfasen. Tot zijn dertiende jaar leert een jongere voor
zichzelf op te komen, van zijn
dertiende tot zijn zeventiende
leert hij op te trekken met een
groepje gelijkgestemden en van
zijn zeventiende tot zijn eenen-

twintigste jaar gaat hij zichzelf en
anderen beter begrijpen. Daarna
- van zijn eenentwintigste tot zijn
vierentwintigste - ontwikkelt een
jongere pas verantwoordelijkheidsgevoel. De psycholoog vindt
dat het hoger onderwijs in de
toekomst rekening moet houden
met deze vondst. Hij geeft verder
niet aan hoe dit zou moeten gebeuren.
Voorlopig blijft de invloed van
ouders bij studie- of beroepskeuze volgens de onderzoeker van groot belang. De
invloed van leeftijdgenoten concentreert zich meer op kleding en
muziekvoorkeuren./

.

Doek valt voor CD-uitleen,
collectie in de uitverkoop
De CD-uitleen moest
woensdagochtend 13
februari haar stek in
het Hoofdgebouw
verlaten en met het
toch al dreigende
einde in het achterhoofd, ging de ganse
collectie deze week
resoluut in de
verkoop.
In de houten bakken
wordt dinsdag tijdens
de lunchpauze gretig
gespeurd, gegrabbeld
en gegraaid. Zo’n vijfduizend cd’s en ruim tweehonderd dvd’s gingen een dag
eerder, respectievelijk voor twee
en drie euro per stuk, in de
verkoop. Eén koper ging
maandag direct met letterlijk de
halve dvd-collectie aan de haal.
Van der Wel en zijn collega’s
hadden voor het weekend al besloten een punt te zetten achter
de CD-uitleen. Voor de helft van
het vierkoppige bestuur nadert
het afstuderen, het vinden van
opvolgers bleek lastig en met
vaak maar nauwelijks één klant
per dag, was de uitleenbusiness
allang niet bijster booming meer.
Toen de stichting eind januari
vernam dat ze haar ruimte op de
begane
grond
van
het
Hoofdgebouw op korte termijn
moest verlaten, was de knoop dan
ook snel doorgehakt: nog zo’n
twee maanden om de boel te
verkopen en dan zou de stekker

er definitief uit
gaan.
Afgelopen
maandag kreeg
de CD-uitleen
volgens
Van
der Wel echter
te horen dat ze
al over twee
dágen
haar
biezen moest
pakken.
De
CD-uitleen
moet wijken
voor het naastgelegen
Alumnibureau, dat zijn activiteiten en
onderkomen wil uitbreiden. Het
College van Bestuur wil de
ruimte van de CD-uitleen
daarvoor zo snel mogelijk vrij
hebben, weet ing. Arno Senders
van Dienst Huisvesting.
“De CD-uitleen was weliswaar al
aan het afbouwen, maar dat dat
zo snel zou moeten, daar hadden
ze niet op gerekend. Ik vind het
jammer dat we ze daarmee
hebben moeten confronteren.”
De CD-uitleen verhuist nu tijdelijk naar kamer -1.26 in het
Hoofdgebouw, waar ze nog zo’n
vier weken de tijd krijgt om haar
muziekverzameling te verkopen.
De opbrengst wordt geschonken
aan een nog te bepalen goed doel;
de resterende cd’s worden waarschijnlijk gedoneerd aan een bibliotheek of aan een grote cduitleen in Deventer./
Foto: Bart van Overbeeke

.
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Samenwerken in een complex vak
NXP/Cora van de Berg
Foto’s/Bart van Overbeeke
De kritische dimensies van
Intergrated Circuits (IC)
worden steeds kleiner en de
communicatietechnologie
steeds complexer. Zo
complex, dat hightech bedrijven en wetenschap niet
meer zonder elkaar kunnen.
Neem nu NXP
Semiconductors en de TU/e.
‘Zonder de samenwerking
met NXP was het ons niet
gelukt dit prototype IC voor
een energie-efficiënte
mobiele telefoon te maken.’

NXP Semiconductors is meer dan vijftig
jaar geleden opgericht door Philips en
sinds 2006 een zelfstandig bedrijf op
onder andere de Hightech Campus
Eindhoven. Het bedrijf investeert ongeveer twintig procent van de omzet in
Research & Development (R&D). In
Nederland alleen al gaat het om vierhonderd miljoen euro. Hiermee is NXP
in de top van Nederlandse R&D investeerders. Desondanks is samenwerking
met universiteiten belangrijk voor het
bedrijf.
“Het biedt ons de mogelijkheid voldoende goede mensen binnen te halen”, zegt
ir. Gerard Beenker, verantwoordelijk voor
research binnen NXP. ‘We sponsoren
daarom promovendi en masterstudenten.
Ook in Delft en Twente overigens, én aan
andere technische universiteiten op de
wereld, zoals in de Verenigde Staten,
India en China.”
In Eindhoven werkt NXP momenteel met
tien PhD-studenten van de TU/e,
verdeeld over Elektrotechniek, Wiskunde
en Informatica. Ook enkele studenten
van het Stan Ackermans Institute worden
gesponsord. Verder sponsort NXP tien

internationale masterstudenten uit
Zhejiang University in de context van het
Brainbridge programma tussen TU/e en
Zhejiang. “Verder hebben we vijf deeltijdhoogleraren aan de TU/e werken”, geeft
Beenker aan. “We organiseren geregeld
cursussen over en weer, al of niet gecombineerd met een excursie bij NXP.”
Voor de universiteit is de samenwerking
eveneens belangrijk. “Het geeft onze
mensen toegang tot een realistische
productietechnologie”, zegt prof.dr.ir.
Peter Baltus, hoogleraar Communicatie
Elektronica bij de faculteit Elektrotechniek. “We zien het als heel positief en
willen het graag intensiveren.”
Een bedrijf als NXP is daarbij heel divers,
geeft Baltus aan. “Het is een groot
complex bedrijf, met veel afdelingen waar
we mee kunnen samenwerken. Dat biedt
veel mogelijkheden, van procestechnologie tot software tot wiskunde. En er is

een enorm spectrum aan toepassingen
die interessant zijn.”
De samenwerking verloopt daarbij niet
per se via één contactpersoon. “Dat maakt
het soms onoverzichtelijk”, zegt Baltus.
Hoewel hij zelf vaak degene is die op zoek
gaat naar de contacten binnen NXP. Niet
verwonderlijk, want hij heeft 22 jaar voor
het bedrijf gewerkt. De laatste twee jaar
daarvan was hij deeltijdhoogleraar aan de
TU/e, voor hij helemaal overstapte naar
de wetenschap. “Ik ken het bedrijf goed,
dat maakt het een stuk makkelijker. We
bellen elkaar met het grootste gemak op.”

Trends
Baltus is ook directeur van het Centre for
Wireless Technology dat vorig jaar is
opgericht aan de TU/e. Het centrum
bundelt allerlei onderzoek op het gebied
van draadloze communicatie en start
nieuwe projecten op samen met hightech

bedrijven in de regio. Een project waar
Baltus zelf bij betrokken is, gaat over het
energieverbruik van de ‘power amplifier’,
de versterker voor het zendsignaal in
mobiele telefoons. “We doen daar al
zeven jaar onderzoek naar”, vertelt
Baltus. “Er zijn twee tegenstrijdige trends
in de industrie die het onderzoek lastig
maken. Aan de ene kant worden alle apparaten steeds kleiner, ook de batterij.
Het stroomverbruik van de elektronica
moet dus sterk verminderen. En de power
amplifier is één van de grootste energieverbruikers in een telefoon.”
Aan de andere kant wil de industrie graag
het radiospectrum zo efficiënt mogelijk
gebruiken omdat het steeds voller raakt.
“Maar de vraag naar steeds lager energieverbruik en steeds hogere spectrum-efficiëntie is in een traditionele versterker
niet te combineren”, legt Baltus uit. “Het
onderzoek dat we sinds december 2000

Bedrijven verbeteren door te graven naar gegevens
Bedrijven kijken vaak wat naïef naar de
processen die door de organisatie heen
lopen. Ze hebben er een te geïdealiseerd beeld van. Om de processen te
kunnen verbeteren, is het zaak uit te
vinden wat er nu werkelijk gebeurt. Hoe
je dat goed doet, daarmee houdt de
groep van prof.dr.ir. Wil van der Aalst
zich bezig. Het werk van deze onderzoekers is nu voor het eerst verpakt in
een commercieel softwarepakket.
Het Nederlandse softwarebedrijf Pallas
Athena maakt software om bedrijfsprocessen te ontwerpen, te beheren en te verbeteren. Sinds kort bevat hun software
een nieuwe component: ‘process
mining’. Dit is een objectieve manier om
te uit vinden wat werkelijk gebeurt in een
bedrijf. Letterlijk valt het te vertalen met
‘graven naar nuttige informatie’. Niet
voor de lol natuurlijk, maar om de
systemen uiteindelijk te verbeteren. Want
processen in bedrijven verlopen soms te
traag of bevatten veel fouten. Terwijl de
procesmodellen vaak een te sterk
geïdealiseerd beeld laten zien. Zo komen
in de meeste procesmodellen te weinig
onverwachte gebeurtenissen voor. “Je ziet

maar weinig dat een procesmodel de taak
‘Klant overleden’ bevat, of ‘Bedrijf failliet.
Raar, want die zaken gebeuren toch en
moeten ondersteund worden”, meent Van
der Aalst. De hoogleraar Informatiesystemen aan de faculteit Wiskunde en
Informatica leidt een groep van zo’n 25
process mining-onderzoekers. Hij pleit er
dan ook voor om systemen flexibeler te
maken en tegelijk beter te observeren wat
daadwerkelijk gebeurt. Want bedrijven
zelf kijken vaak wat naïef naar hun
bedrijfsprocessen. Van der Aalst: “Neem
nu een ziekenhuis. Om de kosten te
kunnen declareren bij de zorgverzekeraar
moet het ziekenhuis precies bijhouden
wat ze doen met een patiënt. Dit is juist in
een ziekenhuis van belang, omdat zich
daar veel uitzonderingen voordoen die
letterlijk van levensbelang. Een arts moet
kunnen beslissen om af te wijken van
bestaande procedures. Maar wil je de
processen beter maken, dan moet je wel
weten hoe ze écht in de praktijk
verlopen.”
Daarop richt process mining zich. Op
basis van data die uit het bedrijf komen,
achterhaal je hoe goed of slecht de processen lopen. “We zijn bij een bedrijf wel

eens tegengekomen dat slechts 35 procent
van het werkelijke proces overeenkwam
met het gemodelleerde ideaal”, aldus Van
der Aalst. “Dat is dan misschien pijnlijk,
maar het is wel een waardevol inzicht.”
Process mining is vooral relevant voor

grote organisaties met veel administratieve processen, waarin medewerkers,
klanten en gebruikers een bepaalde
vrijheid van handelen hebben. Instanties
als Belastingdienst, UWV, Justitie of
gemeenten. Die kunnen door het graven
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Gerard Beenker en prof. Peter Baltus (rechts).

aan de universiteit doen, is gericht op
nieuwe versterkers waarbij de twee
doelen elkaar niet uitsluiten.”
Oorspronkelijk werkte de TU/e in dit
project samen met - toen nog - Philips
Semiconductors in Nijmegen. Vanwege
allerlei verschuivingen binnen NXP is de
samenwerking overgegaan naar NXP
Research in Eindhoven. “Dan zie je dat
NXP een dynamisch bedrijf is”, zegt
Baltus.
In samenwerking met NXP ontwikkelt de
TU/e nu IC’s met twee promovendi. “Het
eerste prototype van een versterker met
hoge energie- efficiëntie is intussen
gereed. Dankzij de samenwerking met
NXP”, benadrukt Baltus.
Niet dat het eindresultaat daarmee is
bereikt. ‘We willen nu alternatieven uitdenken en daar realistische prototypes
van maken om te kijken welke de beste is.
Dat zal zeker nog drie jaar duren. En het
kan nog steeds op niets uitlopen. Soms
blijkt in de allerlaatste fase dat er nog een
klein probleempje is dat niet opgelost kan
worden.”
De complexiteit van het vak, dat is waar
het steeds om draait. IC’s worden steeds
complexer, de eisen die eraan gesteld

naar gegevens beter opsporen waar hun
systeem vastloopt. En hun service
verbeteren of zelfs beter fraude bestrijden. Het lastige is dat veel processen niet
meteen zichtbaar zijn. Staat in een autofabriek een robot stil, dan is dat waarneembaar. In een administratief proces is
het minder snel duidelijk wanneer een
regel of medewerker niet functioneert.

Inzicht
Ook grote consultancy-bedrijven als
Deloitte, Cap Gemini en Accenture
richten zich op het implementeren van
nieuwe processen. Daarbij wordt vaak de
term ‘business intelligence’ gebruikt.
Maar die intelligentie valt wat tegen, vindt
Van der Aalst. “Er is geen inzicht in de
causale verbanden in een bedrijfsproces.
Wie deed wat? Hoe laat? Waarom?
Hierdoor lopen de processen die dit soort
consultants invoeren vaak slecht. Die
consultants zijn vaak IT’ers die een mens
te veel zien als machine. Ze hebben te
weinig besef van de werkelijkheid.” En
lachend: “Ik mag dat zeggen, want ik ben
er zelf ook een.” Van der Aalst pleit
daarom voor het beter in kaart brengen
van processen. Pas dan kun je stap voor

worden steeds hoger. Zowel het
bedrijfsleven als de universiteit
loopt daar tegenaan. “We moeten
wel samenwerken met bedrijven”,
benadrukt Baltus. “Zowel om de
industriële randvoorwaardes van
problemen te begrijpen, als om
toegang te krijgen tot realistische
productietechnologie. Bovendien
gaat een deel van de kennis die we
genereren en de mensen die we
opleiden naar bedrijven toe.”
Voor de studenten en promovendi
die bij NXP of elders aan een
project werken, is het in ieder
geval geen straf. Hun ervaringen
zijn meestal positief. “We vragen
wel eens aan buitenlandse studenten: ‘Waarom Eindhoven?’ Dan
zeggen ze: ‘Omdat we gehoord
hebben hoe leuk het is dat je hier
met een bedrijf als NXP kunt
samenwerken.’ Dat geven ze dan
weer door aan hun collegastudenten thuis.”
Naast universiteiten werkt NXP
ook samen met instituten zoals
IMEC in Leuven. “We doen een
deel van onze research daar”, zegt
Gerard Beenker. “Zo zijn we
continu op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden. We zijn
een open organisatie geworden, die zo
snel mogelijk de markt wil bedienen.”
Want de markt staat centraal voor het
bedrijf. “Niet meer zoals twintig jaar
geleden, toen de research bij Philips
vergelijkbaar was met die aan een universiteit”, benadrukt Beenker. “Onze missie
is waarde te creëren door innovatie,
gericht op producten voor de markt. De
uitdaging van een universiteit moet fundamenteler van aard zijn. De applicaties
doen wij wel.”
Helaas voor bedrijf en universiteit is de
overheid niet meer zo gewillig om de
samenwerking te bekostigen. “Voorheen
kreeg Philips geld van de regering dat
voor een deel moest worden geïnvesteerd
in universiteiten”, vertelt Beenker. “Die
sponsoring is komen te vervallen. Dat
betekent in de praktijk dat promovendi
nu twee keer zo duur zijn geworden. In
het buitenland zijn promovendi veel
goedkoper. We zijn daarover in gesprek
met de overheid. Het is van belang dat er
een oplossing komt.” Dat bevestigt Baltus
vanuit universiteitszijde. “Daar hebben
wij ook mee te kampen. En ook daar
moeten we creatieve oplossingen voor
bedenken.”/

.

stap gaan verbeteren.
Process mining wordt steeds eenvoudiger
uitvoerbaar. Veel gegevens worden namelijk toch al vastgelegd door bedrijven.
Bijvoorbeeld bij Philips Medical Systems,
waarmee de groep van Van der Aalst
samenwerkt. Alle nieuwe röntgenscanners die Philips in ziekenhuizen
neerzet, hangen aan het internet. Alle
instellingen en handelingen die met de
scanner gebeuren, worden vastgelegd in
een bestand. Bij eventuele problemen is
achteraf te reconstrueren wat precies is
gebeurd. Ook haalt Philips informatie uit
het bestand over het daadwerkelijke
gebruik van de machines. Dat kan helpen
bij het ontwerpen van nog betrouwbaardere of meer gebruiksvriendelijke apparaten. En meer op detailniveau: wanneer
een onderdeel bijna versleten is en vervangen moet worden. Van der Aalst: “Met
process mining ontdek je vaak verborgen
verbanden tussen zaken. Misschien
wordt die scanner van Philips in China
wel drie keer zo intensief gebruikt dan in
de Verenigde Staten, waardoor andere
problemen optreden.”/

.

Meestal gaat een afstudeerproject flink de
diepte in, maar scheikundestudent Petra
Beris koos voor een breed project bij de
vakgroep polymeertechnologie. ‘’Ik heb on derzoek gedaan naar een van de sterkste
vezels die er is. DSM produceert hem onder
de naam Dyneema. Hij wordt bijvoorbeeld ge bruikt in de lijnen van parachutes, als vis lijnen en in kogelvrije vesten.’’ Dyneema is
een extreem lange en lichte polymeervezel.
‘’Polymeren zien er vaak uit als een bord
spaghetti. Bij de productie van dinema
worden de slierten in nette bundels in één
richting gelegd.’’ Bij de huidige productie methode komt echter veel oplosmiddel
kijken. ‘’Dat is vies spul. Daarom is hier in het
lab een andere productiemethode ont wikkeld. Een katalysator zorgt dat de po lymeren slierten niet verstrengelen tijdens de
synthese. Ik onderzoek hoe die productie methode kan worden opgeschaald tot fa brieksniveau.’’
Dit deel is nog ‘in process’ . ‘’Hier in het lab
werkt het, maar opschalen is nog niet een voudig. Ik vermoed dat ik zeer hoge druk
nodig heb om de korrels polymeer samen te
persen, zodat ze goed hechten. Dat ga ik bin nenkort in Polen uitproberen.’’Het tweede

deel van het project was een onderzoek naar
het gebruik van vezels in kogelwerende
platen, die tot kogelvrije vesten worden
verwerkt. Een bedrijf in Veghel heeft zich
daarin gespecialiseerd. ‘’Een plaat bestaat
uit tachtig laagjes. Een kogel komt met 500
meter per seconde op je af. De kunst is om die
energie zo effectief mogelijk op te vangen.
Dat gebeurt met schade: de laagjes gaan stuk
bij de inslag.’’ De lijm die de lagen bindt, is
daarbij van levensbelang: ‘’Die geeft de
krachten door. Hij moet precies genoeg
binding hebben.’’ Beris onderzocht of een
aantal nieuwe lijmsoorten hiervoor geschikt
is. Ook hiervoor mocht ze op reis. ‘’Ik ben
twee weken naar China geweest. Daar zitten
wetenschappers die vergelijkbaar onderzoek
doen. En een aantal lijmen die ik selecteerde,
heb ik getest met schiettesten in Duitsland.’’
De veelzijdigheid van haar project beviel haar
goed. ‘’Je ziet het nut van het werk, bij voorbeeld ook het economische nut.’’ Zij gaat
dan ook vrijwel zeker op zoek naar een baan
in de industrie. ‘’Ik heb niet het geduld om
nog vier jaar te klussen aan zo’n boekje.’’
Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

Minder zuurstof leidt tot
sterkere hartkleppen
TU/e-promovenda ir. Angelique Balguid
is het gelukt om weefsels te maken die
minstens even sterk zijn als de
stevigste hartklep in het menselijke
lichaam. Dit is een belangrijke stap op
weg naar het kweken van hartkleppen
van lichaamseigen weefsel. Balguid
promoveert dinsdag 12 februari. Tot nu
toe schoot vooral de stevigheid van het
weefsel tekort. De oplossing van
Balguid: het verminderen van de
zuurstofaanvoer.
Wanneer een hartklep niet meer goed
opent of sluit, ontstaan hartproblemen. De
huidige vervanging voor zieke hartkleppen, een mechanische of dierlijke
hartklepprothese, vertoont nog veel tekortkomingen.
Aan de TU/e wordt daarom hard gewerkt
aan een andere oplossing: het fabriceren
van levende hartkleppen van eigen
weefsel. Die kunnen zich aanpassen aan
het lichaam en zouden net zo goed moeten
werken als originele hartkleppen. Het
grootste probleem bleef echter de stevigheid van het kweekmateriaal. Vooral de
aortaklep, die de hoogste bloeddrukbelasting moet weerstaan, kregen onderzoekers tot op heden niet zo sterk als de natuurlijke aortaklep.
Balguid wijdde haar promotieonderzoek
aan het ontwikkelen van hartkleppen die

Een ‘scaffold’, een mal waarop hartkleppen gekweekt worden. Foto: Bart van Overbeeke

deze hoge drukken wel aankunnen. Ze
ontdekte dat hartkleppen normaal gekweekt worden onder atmosferische omstandigheden, dus bij een zuurstofconcentratie van twintig procent. Dat is echter
zo’n drie keer hoger dan het percentage
zuurstof in de directe omgeving van de natuurlijke aortaklep. Met het corrigeren van
dit zuurstofgehalte wist Balguid in het lab
hartklepweefsel te kweken dat even sterk
is als dat van natuurlijke hartkleppen.
Door extra insuline toe te voegen aan het
weefsel kon zij zelfs exemplaren maken
die nog sterker zijn.
De weg naar succesvolle implantaties bij
mensen is nog lang. Balguid voerde haar
onderzoek uit bij weefselstrips van zo’n
twee miljoen cellen. De opschaling naar de
geometrie van een hartklep, met dertig
miljoen cellen, vereist de nodige tijd./

.
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De lusten en lasten va
‘Op het werk zie ik haar gewoon als collega’

“We hebben er nog nooit opmerkingen over gehad, maar
als dat ooit zou komen, ben ik
hier meteen weg.” Corné Scheepers is er
duidelijk in: op zijn relatie met Nel
moeten mensen geen commentaar
leveren. Zowel Corné als Nel werken bij
Dienst Interne Zaken. Hij als afdelings-

hoofd Logistics en zij als medewerkster
bij PostExtra. Corné begint in 1969 bij de
TU/e. Nel werkt vanaf 1975 een poos in de
kantine, totdat haar zoon wordt geboren.
Ze blijft nog wel thuis actief voor de universiteit. “Ik pakte onder meer de Cursor
in.” Later komt er een baan vrij bij
PostExtra en keert Nel terug op de TU/e.

Ze werkt er nu bijna tien jaar.
Het stel zegt totaal geen last te
hebben van het feit dat ze dicht
bij elkaar werken. Nel: “We
hebben andere taken en ik
overleg met mijn teamleider,
niet met hem. Sommige
mensen denken wel eens dat ik
van alles op de hoogte ben,
maar dat is dus niet zo. Ik wil
het niet eens weten wat hij in
vergaderingen bespreekt.”
Corné: “We houden privé en werk
strikt gescheiden. We hebben het
op de universiteit niet over thuis
en thuis spreken we nauwelijks
over het werk. Ik zie haar hier
gewoon als een collega.”
Nel:”Het moment dat we hier de
deur uitgaan, verdwijnt de TU/e
uit ons hoofd.”
Ze zien elkaar dagelijks, maar
spreken elkaar niet constant. Nel:
“Alleen tussen de middag, dan
lopen we samen vaak een rondje.”
Ze zien eerder de voordelen van hun
relatie. Hij: “Iedereen heeft er wel eens
zwarte dag tussen zitten. Zij snapt dan
precies wat me dwarszit.” Zij: “We gaan
tegelijkertijd naar huis en dan kan ik
mooi in zijn wiel gaan rijden!”
Ze leerden elkaar tijdens de kermis in
Bladel kennen, alweer 38 jaar geleden.

Valentijnsdag/
Judith van Gaal
Vandaag is het Valentijnsd
Ook op de TU/e blijken g
lopen die stapelverliefd
van elkaar houden. V
of studeren aan d
het woord. Ov
lasten - v
hetze

Ze vinden het vooral zo leuk dat
ze interesses delen en van alles
samen doen. “We gaan samen naar de
stad, fietsen veel”, vertelt Nel. “Het klikt
gewoon”, verklaart Corné.
Ze hebben nooit iets aan Valentijnsdag
gedaan. “Daar zijn we niet mee opgegroeid”, vindt Corné. “Dat is meer iets
van nu.”

‘Het is fijn om overal steun van iemand
te hebben’
Het
Indiase
stel
Bwahna
Mallick (26) en
Kopal Gakkhar (25)
is niet anders
gewend dan dat ze
bij elkaar zijn. Ze
doen veel samen,
misschien wel alles.
Dat begon al toen ze
dezelfde bachelorstudie informatica
in India deden. Bij
toeval worden ze
danspartners bij een
wedstrijd tussen
universiteiten.
Kopal: ”We dansten
allebei eerst met
iemand anders,
maar we ruilden
omdat dat niet
helemaal goed liep.”
Snel daarna worden
ze verliefd. Tot een echte relatie
komt het in juni 2007, het moment
dat ze trouwen. “Het is niet zo als in
Nederland dat je eerst samen gaat
wonen en al voor je bruiloft een
relatie hebt”, licht Kopal toe. Na een
jaar werken - bij hetzelfde bedrijf doet de mogelijkheid zich voor om
een masterstudie gedeeltelijk in
Nederland te doen. Ook nu gaan ze
weer samen. Bwahna: “Het is fijn
om altijd steun van iemand te
kunnen krijgen. Zowel bij je studie
als ook thuis.” De grootste kracht
achter hun relatie vinden ze dat ze
elkaar zo goed aanvullen. Kopal: “Ze
weet me altijd zo goed over te halen.
Heeft ze bijvoorbeeld geen zin om te
studeren, zet ze heel hard de muziek
aan. Ik moet er wel om lachen. Ze

neemt risico’s en dwingt mij ook om
dat te doen. Ze stimuleert me
daardoor ergens helemaal voor te
gaan.” Zij stelt zijn geduldigheid
enorm op prijs. “Kopal behandelt
me goed. Ik waardeer het dat hij
alles vrolijk oppakt en nergens
problemen van maakt. Hij neemt
het leven zoals het komt.” Soms
hebben ze het thuis over hun studie,
maar meestal hebben ze het op de
universiteit niet over hun privéleven. “Je past je stemming en
gedrag
aan je omgeving aan. Als je sport,
ben je daarmee bezig. Op je werk
staat je hoofd naar iets anders”,
vindt Bwahna. Vanuit India kennen
ze maar liefst twee dagen voor
geliefden: Valentijnsdag en Rose

day, twee dagen ervoor op 12
februari. “In India doen vooral
jongeren daar iets mee”, vertellen de
twee. “Op Rose day geef je een witte
roos aan een vriend of kennis, een
gele aan een heel goede vriend en
een rode roos aan een geliefde.”
Kopal lacht: “Vooral de vrouwen
lopen dan met een hele hoop rozen
rond.” Met Valentijnsdag verrassen
ze elkaar gewoonlijk met een cadeautje. “Het werkt zo”, licht
Bwahna toe, “we geven elkaar
daarvoor voortdurend hints. Zo van
‘dat is leuk, zeg’ en hopen dan dat de
ander het oppikt.” “Oh, werkt het
zo!”, reageert Kopal quasi-verbaasd.

‘Valentijnsdag
voor de w
“Gerda en
ik delen al
jaren lief
en leed
met elkaar”, vertelt
Marc van Heeswijck
over zijn vrouw. De
twee hebben een
lange geschiedenis.
Hij was als kind bevriend met Gerda’s
broer en kwam zodoende vaak bij haar
over de vloer. Pas toen
ze wat meer uitgingen, groeide er
iets. “Ik was 21 toen
het begon te wrijven”,
vertelt Marc.” Het stel
is inmiddels 26 jaar
getrouwd.
Jarenlang brachten ze
samen brood en
banket rond. Marc vulde
zijn werkdagen later aan
met de post rondbrengen.
Daarvoor kwam hij ook geregeld bij de TU/e langs.
Toen hem werd gevraagd
om daar te komen werken,
moest hij even nadenken.
Maar hij accepteert de baan
en sinds 2002 is hij logistiek medewerker bij
Dienst Interne Zaken. Hij
is inmiddels voor velen een
bekend gezicht, omdat hij
dagelijks de post rond-

brengt. Later attendeert hij
zijn vrouw op een vacature
op de TU/e.
Gerda werkt nu als administratief medewerkster facility services.
Het stel ziet elkaar maar af
en toe op het werk. “Soms
maak ik een praatje bij haar
als ik mijn ronde doe. Maar
als ze het te druk heeft, leg
ik alleen de brieven neer”,
vertelt Marc. Gerda vindt
het alleen maar handig dat
ze dezelfde werkgever

De oorsprong van Valentijnsdag
Over het ontstaan van Valentijnsdag doen verschillende
verhalen de ronde. Er wordt vaker verhaald over een priester
Valentijn, die op 14 februari 270 zou zijn onthoofd. Hij liet een
brief voor een meisje achter, met daarop als afzender ‘je
Valentijn’. In die tijd leefde er ook een bisschop met de naam
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an relaties op de TU/e
‘Ik moet er niet aan denken; elke dag
samen in de collegebanken’
Foto’s/ Bart van
Overbeeke
dag, de dag der geliefden.
genoeg mensen rond te
zijn op elkaar of enorm
Vijf stellen die werken
de TU/e komen aan
ver de lusten - en
van relaties op
elfde terrein.

“De spanning tussen
ons liep steeds meer
op. Op een gegeven
moment was het duidelijk dat we elkaar
leuk vonden.” Dit vertelt Jan Cortenbach
(21) over het begin van zijn relatie met
Marloes van der Heijden (20). De twee
natuurkundestudenten raakten drie jaar
geleden aan het begin van hun studie bevriend. Ze zijn nu iets meer dan drie

maanden samen. Ze stralen helemaal uit dat ze verliefd zijn. Je ziet
het aan de blikken, aan de terloopse aanrakingen.
“Wanneer het precies begon, is
moeilijk te zeggen”, verklaart Jan.
“Tegenwoordig vraag je iemand niet
meer om verkering. Het is zo
gegroeid.” Marloes herinnert zich een
moment tijdens een weekend dat ze
samen hadden georganiseerd. “Toen
hielden we ineens elkaars handen vast,
heel gek was dat.” Vrienden en studiegenoten reageerden erg positief. Marloes:
“Eerst was er verbijstering, maar daarna
vonden ze het leuk. Sommigen zeiden
achteraf dat ze toch wel iets doorhadden.”
Ze volgen dezelfde studie en zitten
beiden bij studievereniging ‘J.D. van der
Waals’. Toch zitten ze niet op elkaars lip.
Jan: “Ik doe een jaar bestuur en Marloes
volgt vakken. In het weekeinde ga ik nog
vaak naar huis. We zien elkaar zondag
dan weer. Marloes: “Ik moet er niet aan
denken dat we elke dag bij elkaar in de
collegebanken zouden zitten. Dat is ook
niet leuk voor de mensen om je heen.”
Ze zien eigenlijk alleen maar voordelen
om dezelfde studie te doen. “Je hebt
gemeenschappelijke interesses. Ik
begrijp waar Marloes het over heeft als ze
op stage is.” Jan voegt toe: “Als we allebei
een verschillende studie volgden, zouden

g is vooral leuk
winkeliers’

hebben. “Als er bij ons
allebei op de afdeling
weinig mensen zijn,
kunnen we samen lunchen.
Het is gemakkelijk om de
vakanties te plannen.
Bovendien kan ik een goed
luisterend oor voor hem
zijn. Als hij met iets op het
werk zit, weet ik direct waar
hij het over heeft.” Marc
vindt zijn vrouw vooral heel
open. “Ze staat voor iedereen klaar. Soms zeg ik
ook wel eens:’denk eens

wat meer
aan
jezelf’. Ze
geeft me
vaak net
dat duwtje
in de rug
om een
bepaalde
beslissing
te
nemen.”
Gerda
vindt hem
een ‘erg
zorgzame
man’. “Hij
zorgt goed
voor zijn
gezin.
Bovendien moet
ik vaak
om hem lachen. Moppen
kan hij soms moeilijk
onthouden, maar hij doet
gewoon grappig.” Het stel
viert Valentijnsdag gewoonlijk niet samen, maar
eerder met het gezin. “We
gaan uit eten, of bowlen”,
vertelt Marc. “Maar ze
maken tegenwoordig overal
wel een feestdag van”, vindt
hij. “Valentijnsdag is vooral
leuk voor de winkeliers.”

Valentijn en ook hij werd in de derde eeuw op 14 februari
gedood. In het ene geval zou het gaan om een briefje aan een
blind meisje, in het andere om een kattebel aan de dochter van
een gevangenisbewaarder. Volgens een andere versie komt
Valentijnsdag voort uit het feest dat in het Romeinse rijk ge houden werd ter ere van de vruchtbaarheidsgodin.

we elkaar erg weinig zien omdat ik dit
jaar in het bestuur zit. Nu zien we elkaar
geregeld bij activiteiten van de
studievereniging.”
Gevraagd naar wat ze nou leuk aan elkaar
vinden, moeten ze glimlachen. Marloes:
“We hebben veel lol met elkaar. Hij is lief,
gezellig en enthousiast. Ik moet soms erg
lachen als hij rare liedjes zingt.” Jan vindt

Marloes ‘heel lief en spontaan’. “We
lachen om dezelfde dingen.” Marloes vult
aan: “Ik verveel me nooit met jou.”
Dit jaar is hun eerste Valentijnsdag
samen. “We hebben niets gepland, maar
je weet maar nooit”, vertelt Marloes:
“Valentijn is een goede gelegenheid om
iets leuks te doen samen. Maar dat is
eigenlijk elke dag.”

‘Ik voelde me direct op mijn gemak bij haar’
Toen de studenten
elektrotechniek Joost
Brilman (21) en Maaike
van ’t Westeinde (22)
elkaar drie jaar geleden bij de intro
leerden kennen, laaiden de vonken
al snel op. Over wanneer ze elkaar
nu precies voor de eerste keer
zagen, verschillen de meningen.
Maar ‘gezien het programma van
de intro’ denkt Maaike nu toch dat
Joost gelijk heeft. Joost: “Tijdens
de Bunkertocht liep ik wat rond en
kwam ik bij een ander introgroepje. Daar zat Maaike bij.” Ze
viel hem direct op. “Maar er zitten
zo weinig meisjes bij elektrotechniek, dat ik dan sowieso al
opval”, vindt Maaike. Zij kan zich
dit specifieke moment niet meer
herinneren, maar weet nog wel dat
ze Joost zag tijdens de Scalatocht.
Ze vinden elkaar vanaf het begin
erg leuk, maar
Maaike had op dat
moment even geen
zin in een vriend.
Joost:“Daarom heb
ik me niet te veel
opgedrongen.”
Twee maanden
daarna blijkt de
liefde tussen de
twee toch niet te
stoppen. Dat ze op
elkaar vielen, was
voor hun omgeving
vanaf het begin al
duidelijk. “We
kregen al allerlei
opmerkingen
tijdens de intro”,
herinnert Joost
zich.
Dezelfde studie
doen vinden ze
eerder een voor-

dan nadeel. Joost: “Het is handig
dat je het op hetzelfde moment
druk hebt.” Maaike: “We vullen
elkaar mooi aan. Hij is beter in
toegepaste vakken, terwijl ik de
theorie beter begrijp.” Ze vervolgt:
“Het is zowel positief als negatief
dat je in hetzelfde wereldje zit. Je
bent met hetzelfde bekend, maar
ziet weinig daarbuiten. De omgeving is erg betrokken, iedereen
weet dat we samen zijn. Als Joost
in een café lang met een meisje
spreekt, is er altijd wel iemand van
elektrotechniek in de buurt die
hem erop wijst dat hij met mij is.
Voor mij dus een voordeel en voor
hem een nadeel!” Ze vindt vooral
‘de kuiltjes in zijn wangen’ en ‘zijn
droge opmerkingen’ zo leuk. Hij
viel voor haar spontaniteit en
openheid. “Ik voelde me direct op
mijn gemak bij haar”, vertelt Joost.

Aan Valentijnsdag doen ze niet.
“Ik heb haar het eerste jaar geloof
ik een kaartje en een roos gegeven.
Maar ik vind het niet nodig om er
nu speciaal die dag aandacht aan te
besteden. Het moet geen verplichting zijn.” Ze zien elkaar zo nu en
dan tussen de lessen door en af en
toe ’s avonds en in het weekend.
Als Joost voor studievereniging
Thor aan de slag is, komt Maaike
geregeld even langs. “Gewoon
eventjes een knuffel geven. In het
Walhalla, de faculteitskroeg, is dat
trouwens niet de bedoeling. De
tappers dreigen dat ze water over
je heen gieten als je te klef doet.
Maar dat is nog niet gebeurd!”
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THOUGHT
FOR FOOD?
FOOD AVAILABLE: 300 000 t
DESTINATION: 5000 km AWAY
NO INFRASTRUCTURE.

Every 5 seconds a child dies of hunger.
ȗȔȏʫǀ
Still worldwide there is enough food for everybody.

BCG Business Course with WFP
May 18 – 23, 2008
  ʯ
25 students. 5 Consultants. Plus 5 days to challenge your talents
to solve the problem of world hunger. BCG organizes a business
course in partnership with the WFP in Rome. Sign up for the BCG
Business Course with WFP before March 12, 2008!
www.bcg.nl/rome

In partnership with
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Year of the Rat off to a good start at TU/e
Spring Festival or
Chinese New Year is the
one time of the year that
many people in China get
to see their families. We
all saw the images on the
news of people all over
China trying to make it
home despite heavy
snowfall. However, the
trip from Europe is often
too difficult for Chinese
students and staff at
TU/e. But even though
they miss their families,
they still get together
with Chinese, Asian and
other friends to mark the
beginning of the new
lunar year.
This year there were two
parties, before and after the
7th of February which was
the Chinese New Year’s
Day. The one on the 5th at
the Wok Paradise restaurant downtown attracted
more than 90 people and
was a great success, according to Jia Yang, a researcher at the Electrical
Engineering department.
This party was organized
by
the
ACSSNL
Eindhoven, the Chinese
Student association in the
Netherlands.

Good company
The other party was organized on the 8th by
Christian student association 4U2 in the Bunker
at TU/e. About 70 international students came to the
free dinner which has been
a tradition with 4U2 for the
past twelve years. The
general feeling was that
fellow students cannot
replace family, but they can
be good company.
“Chinese New Year or
Spring Festival is the most
important celebration of
the year in China,” said
maths Master student Zhi
Lin, who is from Shanghai.
“Many families are split up
and live at great distances
from each other because of
their work. It is always difficult to get together. That’s
why people even sleep at
train stations to be sure of

Dancer and language student Chan Yan Ma performing a special Mongolian dance for the 4U2 Chinese New Year’s celebration in the Footloose
dance studio. Photo: Bart van Overbeeke

getting a seat on a train.”
Dinner included a number
of special dishes made by
members of 4U2. What
you need at any Chinese
New Year’s celebration are
plenty of noodles. Noodles
stand for long life, which is
why it is bad luck to cut up
your noodles. Don’t cut
them, slurp them! Another
tradition is the special redwrapped packages containing lucky amounts of
money you receive from
either your parents or your
spouse. Zhi Lin says as he’s
not married, his mother is
keeping his gift for when
he gets home.

56 nations
Chun Yan Ma, who is a
member of 4U2 and is
doing a research Master’s
in Language and Communications at the University
of Tilburg, talks about
cleaning the house from
top to bottom before New
Year’s. And then not
sweeping the floor on New

Year’s Day to keep the good
luck in the house for as
long as possible. It is also
traditional to put on a
whole set of new clothes to
greet the New Year and of
course to stay up all night.
Chun Yan has an arts
degree from an army university in Beijing, where
she studied dance and
theatre. She traveled all
over China giving dance
performances and finding
out
about
different
cultures. She also worked
as a guidance officer for
new students at her university and studied in
South Africa and Italy. “I’m
very interested in Chinese
local cultures. We have 56
nations in China, many
with different languages.
My favorite culture is that
of the Mongolian people,
they are so open and welcoming,” she explains.
Chun Yan put together a
special Mongolian dance
for the 4U2 party which
she performed in the

Lower grade due to excessive drinking
Students knocking back
more than twenty
glasses of alcohol per
week score below
average for examinations. This conclusion
was published by the
Nijmegen university
newspaper Vox after
having conducted its own
Internet survey among
550 students.
Whereas
the
average
Nijmegen student scores a
meager 7 at examinations,
boozers (more than twenty
glasses per week) get stuck
at a 6.3. The poorer achievements are also expressed
in the total number of
credits attained per year, as
the researchers have calculated: 53 for normal

drinkers, 42 for heavy
drinkers.
Most heavy drinkers are
men. One in four men
tosses down more than
twenty glasses every week,
as against merely three out
of every one hundred
women. In eight percent of
the men the study suffers
from such boozing behavior, compared with less
than 1.5 percent of the
women.
Vox also discovered that
philosophy, law and management sciences in
Nijmegen are the departments where most
heavy
drinkers
accumulate; the beta departments ranks fourth.
Beer rules the roost in
Nijmegen.

Prof. dr. Reinout Wiers
calls the survey in Vox interesting because he thinks
that until now there were
only American figures
available about the connection between drinking
and achievements. Wiers,
who conducts research
into addiction among
youngsters, is hardly concerned about the boozing
students.
This
group
divides the glasses over
more drinking moments
per week than secondaryschool pupils, for instance,
and besides, the risk of
brain damage in a 21-yearold is considerably lower
than in a 14-year-old, in
whom important areas in
the brain still have to
develop./

.

Footloose dance studio, to
loud
applause.
Some
members of the audience
were eager to learn the
moves and were promised
a workshop.

Decorations
The 4U2 party was held in
the Bunker for the first
time this year, which
meant there was plenty of
room: to have dinner, to
dance and to have a drink
in one of the bars. Sadly
there were no decorations,
as 4U2 had no idea what
they were permitted to do.
Plenty of talk, good food
and laughter had to make
up for the lack of visible
ambiance. There was some
excitement when students
inadvertently pushed an
alarm button, a mistake
which was not well-received by TU/e security.
Chinese New Year consists
of a number of celebrations, ranging from
Chinese New Year’s Eve to
the fifteenth day after New

Year. A final big party for
Chinese students and researchers from all over the
Netherlands will be held on
February 16th at Musis
Sacrum
Arnhem
(Velperbuitensingel
25,
6801 BC Arnhem) starting
at 2.00 p.m. There will be
performances from all the
large
cities
in
the
Netherlands. “We
will
provide two performances
from Eindhoven. One is a
traditional dance by a
Chinese dance group from
TU/e, the other is a song by
a Chinese Rock band from
Fontys,” says Jia Yang.
Chan Yan Ma will also be
performing at the party,
this time in a special
costume which she could
not obtain earlier./

.

The English Page is written
by Paula van de Riet and
Ingrid Magilsen. They can be
reached at
engcursor@tue.nl.

Psychologist advocates
later choice of study
Youngsters should not
choose their study until
they are twenty-one years
old. Prior to that time they
lack the self-knowledge to
arrive at a sound decision.
Development psychologist
Michiel Westenberg alleged this in a foundation day
speech at the University of
Leiden on 8 February.
Westenberg distinguishes
four development stages.
Until the age of thirteen
youngsters learn to assert
themselves; from thirteen
to seventeen they learn to
hang around with a group
of like-minded peers and
from seventeen to twentyone they begin to under-

stand themselves and
others better. Only after
this – from the age of
twenty-one to twenty-four
– does a youngster develop
a sense of responsibility.
The psychologist thinks
that higher education
should take these findings
into account in the future.
For the time being the influence of parents on the
choice of study or profession continues to be of
great importance, according to the researcher.
The influence of the peer
group focuses more on
clothes and musical preferences./

.

Column
The Carnaval came and
went last week, and unless
you spent it locked in your
room, you couldn’t have
missed it. The city and the
centre was teeming with
hundreds of people in crazy
costumes and colours.
Living in Eindhoven it’s
impossible not to get
caught up in the carnival
spirit. And if you would ask
around what the big deal
was, they would look at you
like you are an ignorant
foreigner, or worse,
someone from ‘above the
river’.
I went to see the parade in
Eindhoven. What struck me
the most was the amount of
effort people put into
celebrating this festival.
Organising the parade,
building floats and
designing unique costumes
to make the occasion
special. I like the enthu siasm with which events
are celebrated in this
country. You have to be
really motivated to put on a
bright green skirt in near
freezing temperatures. Or
be really drunk. But I like to
think it’s the former.
I used to think that the
carnival was just an excuse
for people to drink them selves silly. But now I’ve
come to realise it’s a lot
more than that. It’s a
cultural symbol and source
of pride for the people who
celebrate it. It serves as a
communal marker that
people can identify them selves with and in doing so,
acts as a social adhesive to
bring people together. That
is in essence, what it
means to celebrate the
Carnival.
And the best part about
costumed festivals everyone looks as crazy as
the next one. So atleast for
those couple of days
everyone is equal, irre spective of race, colour or
creed. And it’s in moments
like these, when people
wear bright fluorescent
costumes and come to gether to celebrate that
you realise who we human
beings really are - drunk,
bad dancers with terrible
dress sense.

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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Mensen
Promoties
Ir. N.C.W.M. Braspenning verdedigt op
maandag 18 februari 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 ‘Model-based
Integration and Testing of High-tech
Multi-disciplinary Systems’. Braspenning
promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De promotoren zijn:
prof.dr.ir. J.E. Rooda en prof.dr. J.C.M.
Baeten.
Ir. H.A. van Laarhoven verdedigt op
maandag 18 februari 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 ‘The Influence of
the Vibrational Properties on Charge
Transport in Oligoacenes’. Van
Laarhoven promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promotoren zijn: prof.dr.ir. R.A.J. Janssen en
prof.dr. M. Bonn.
Mrs. Dipl.-Ing. T. Dekic Zivkovic verdedigt op woensdag 20 februari 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 ‘The Reverse Flow Adsorption
Technology for the Process Integrated
Recycling of Homogeneous Catalysts’.
Dekic Zivkovic promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. De promotor is: prof.dr.ir. A.B. de Haan.

Faculteiten
Technologie Management
TBdk
Afstudeervoordrachten
M.J.G. Heemstra, Strong Intellectual
Property, 20 februari 2008, 10.00 uur,
PAV R16.
Wouter Zwagemakers, Coördinatie van
vraag en productie in een groothandelsomgeving, 29 februari 2008, 13.00 uur,
Zwarte Doos.

Studentenleven
Integrand
Inhousedagen
Dit voorjaar houdt Integrand de zogeheten Inhousedagen bij een groot aantal
bedrijven uit verschillende sectoren (o.a.
KPN, Philips, Roland Berger, ABN
AMRO). Een Integrand Inhousedag is
bedoeld om vrijblijvend een kijkje in de
keuken van een bedrijf te nemen. Sfeer

proeven door middel van presentaties,
cases, informele borrels en rondleidingen op het kantoor. Er is ook gelegenheid
om met werknemers in gesprek te gaan.
De inhousedagen zullen eind maart en
begin april plaatsvinden. Het is mogelijk
om op meerdere inhousedagen in te
schrijven tot 10 maart. Meer informatie:
www.inhousedag.nl!

Stage nodig?
Integrand is Nederlands grootste bemiddelaar voor academische stages en biedt
studenten de kans om praktijkervaring
op te doen in het bedrijfsleven en zich te
oriënteren op de arbeidsmarkt. Voor
ieder sollicitatiegesprek geeft Integrand
uitgebreide tips en voorbeelden. Het aanbod bestaat uit meer dan 500 stages. Er
is een grote diversiteit aan bedrijven,
zowel multinationals als MKB.
Studenten kunnen gratis gebruik maken
van Integrand dat één adres heeft voor
afstudeerstages, meeloopstages, werkopdrachten, zomerstages, Business
Coursesen bestuursfuncties. Meer info:
www.integrand.nl

sQratch
Zangspektakel zoekt zangers
(m/v)
In het Auditorium van de TU/e is op 19
april een groots zangspektakel van het
Eindhovens Studenten Muziek Gezelschap Quadrivium. Onder de naam
sQratch zullen rond de 400 zangers
samenkomen om overdag muziekstukken in te studeren en ’s avonds met een
concert uit te voeren. sQratch is hiervoor
op zoek naar enthousiaste zangers en
zangeressen. “Iedereen die met enthousiasme en overgave zingt, is welkom”,
aldus Marieke de Heer, voorzitter van de
organiserende commissie. Gekozen is
voor het Requiem en Magnificat van
John Rutter. Deelnemers krijgen vooraf
de bladmuziek thuis gestuurd zodat ze
zelfstandig kunnen oefenen. Ook
enthousiaste instrumentalisten kunnen
zich opgeven om in het begeleidende
orkest te spelen. Verder is er deze dag
ook een blokfluit-sQratch. Opgeven kan
tot en met 29 februari via de website:
http://www.studentenmuziek.nl/.

een documentaire te zien over Thich
Nhat Hanh: ‘My life is my message’.
Thich Nhat Hanh is een boeddhistische
monnik, zenleraar, schrijver en vredesactivist die in simpele bewoordingen de
essentie van de boeddhistische leer weet
uit te dragen en direct te koppelen aan
de praktijk van het dagelijkse leven. Alles
draait om ‘leven in aandacht’. In 1926
geboren in Viëtnam, organiseerde hij na
het uitbreken van de oorlog in Viëtnam
een geweldloze verzetsbeweging. In de
documentaire is onder meer te zien hoe
hij in Washington DC zo effectief mogelijk zijn vredesboodschap probeert door
te laten klinken. Begeleiding: Hans
d’Achard. Vooraf kun je voor 3,50 euro
mee eten. Begin 18.00 uur. Opgave via
tint@tue.nl tot 13 febr, 12.00 uur.

Retreat: De ervaring van ‘leven
in aandacht’
Een week deelnemen aan het dagelijkse
leven in het boeddhistisch klooster Plum
Village. Aan de rand van de Dordogne in
Zuid Frankrijk, temidden van golvende
akkers, weilanden en bossen. In een van
de meditatiecentra die door Thich Nhat
Hanh gesticht werden. Bezoekers leven
in de gemeenschap en volgen het dagprogramma met meditatie en discussie.
Begeleiding: Hans d’Achard, Martien
Vissers. Verblijf Plum Village is van
zaterdag 5 juli t/m zaterdag 12 juli.
Kosten: wordt besproken op 3 maart, de
avond dat de documentaire over Thich
Nhat Hanh wordt getoond.
Contactpersoon: Elisabeth Fricker.
Vooraf opgeven: tint@tue.nl

Tanzania dichtbij
Een groep studenten vertelt 5 maart
vanaf 20.00 uur in café Tint over hun
reis in Tanzania. Ze hebben gewoond,
gegeten en gesproken met de plaatselijke
bevolking. Geen toeristisch bezoek dus,
maar een ontmoeting tussen mensen uit
verschillende culturen. Een onvergetelijke ervaring, met een Afrikaanse priester
als gids. Belangstellenden kunnen zich
vooraf aanmelden voor een Afrikaanse
maaltijd die avond. Kosten zijn 3,50
euro. Opgave mogelijk tot 5 maart, 12.00
uur via tint@tue.nl

CTT

Proeven van een andere cultuur

Proficiency test in English

De Walking tour op 16 maart gaat naar
Afrikacentrum Cadier en Keer met
Sunday 13. Het is een initiatief van en
voor buitenlandse studenten, maar ook
Nederlandse studenten zijn welkom. Bij
terugkeer van de wandeltocht staat in
Tafelstraat 13 te Maastricht een Afrikaanse maaltijd klaar. Vertrek op station
Maastricht om 12.00 uur. Kosten zijn
nog onbekend. Contactpersoon: TineLoes Hemmes. Begeleiding: Roel Bosch,
studentenpastor Universiteit Maastricht.
Meer info via tint@tue.nl

A proficiency test will be held on March
7. You can register via the Studyweb
(0T650). Registration is open and will
close on Feb. 29.
For additional information, contact CTT
office (de Hal 1.39; office hours from 10 1 p.m.) or send an e-mail to
d.prasad@tue.nl.

Tint
Geëngageerd Boeddhisme
In café Tint is op 3 maart om 20.00 uur

Het Prins Bernhard
Cultuurfonds
Beurzenprogramma
Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent
een beurzenprogramma voor (jong)
talent. Wie is afgestudeerd aan universiteit (MA) of hogeschool (BA), kan in aanmerking komen voor een
Cultuurfondsbeurs. De deadline voor het
aanvragen van een beurs is 1 april.
Uitgangspunt is dat de aanvrager met de
voorgenomen opleiding of het geplande
onderzoek een brug kan slaan naar een
geambieerde toekomst als wetenschapper, acteur, beeldend kunstenaar, musicus, danser, etc. Cultuurfondsbeurzen
zijn vooral voor opleidingen in het buitenland die één- of meerjarig zijn, maar
op het gebied van muziek zijn ze er ook
voor kortere opleidingen zoals workshops en masterclasses. In 2007 heeft het
Cultuurfonds 140 beurzen toegekend.
Meer info: www.cultuurfonds.nl.

LaQuSo
Internationaal symposium
Het Laboratory for Quality Software
(LaQuSo) houdt 24 april haar jaarlijkse
internationale symposium om kennis uit
te wisselen over methoden en technieken
op het gebied van softwaretesten en softwarekwaliteit. Het thema dit jaar is
“Softwarekwaliteit in outsourcing”.
VVSS 2008 presenteert methoden, tools
en technieken voor verificatie en validatie
van softwareproducten. Twintig sprekers
uit binnen- en buitenland geven hun
visie op softwarekwaliteit en outsourcing.
Een aparte track belicht het management
van outsourcing. Tegelijkertijd vindt een
uitgebreide tool & method exhibition van
sponsors en postersessies plaats.
Het symposium is in het Auditorium van
9.30 tot 16.30. Deelname is gratis voor
studenten en medewerkers van universiteiten. Meer info:
www.laquso.com/VVSS2008

Vacatures
PhD Student “Computer-aided tissue
engineering of articular cartilage”
(V50.080), Orthopedic Bonemechanics,
department of Biomedical Engineering
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2000.00 t/m 2558.00 euro).
PhD position Fungal response to transient humidity (V34.304), the Group
Transport in Permeable Media, department of Applied Physics (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000.00 t/m
2558.00 euro).

Postdoc Security (V32.013), Security of
Embedded Systems, department of
Mathematics and Computer science (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2330.00 t/m 3678.00
euro).
Studentenadviseur (EU-5087-MoV),
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2330.00 t/m 3678.00 euro).
Opleidingsdirecteur (V35.388),
Opleidingsinstituut, faculteit
Werktuigbouwkunde (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
14 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (4555.00 t/m 5798.00 euro).
PhD student “Tissue Culturing of the
Intervertebral Disc” (V50.084),
Orthopedic Biomechanics, department
of Biomedical Engineering (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000.00 t/m
2558.00 euro).
3 x PhD Control Systems Group
(V36.333), 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).
PhD “Intravital Microscopic Diagnosis of
Intervertebral Disc Degeneration”
(V50.085), Orthopedic Biomechanics,
department of Biomedical Engineering
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2000.00 t/m 2558.00 euro).
Associate professor “Medical image analysis” (V50.086), Biomedical image analysis, department of Biomedical
Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 13 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(4337.00 t/m 5279.00 euro).
Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl

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

(Advertentie)

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

DE ENIGE OFFICIËLE MASTERSITE, VERZORGD DOOR DE VEERTIEN NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN
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Oud-TU/e’er helpt twijfelaars over de dansdrempel
Stroomt je hart sneller bij het
horen van swingende muziek?
Maar is de stap naar dansschool
of dansavond niet gezet omdat
het ontbreekt aan durf of danspartner? Oud-TU/e’er en ervaringsdeskundige Joost Herps
helpt je graag over de drempel.
Onemotion heet het bedrijf dat
Herps onlangs oprichtte met de
bedoeling om dansen toegankelijker te maken. Hij organiseert
en promoot, samen met zijn zakenpartner, laagdrempelige
workshops, weekendjes weg en
dansvakanties. Alles om (twijfelende) liefhebbers te laten
proeven van allerlei dansstijlen
zoals buikdans, breakdance,
salsa en samba.
Herps studeerde van 1996 tot
2002 Technische Bedrijfskunde
aan de TU/e. Verder studeerde
hij als Erasmus-student een
tijdje in Madrid. Daar kreeg hij
een relatie met een Braziliaanse.
Met haar woonde hij een jaar in
dit grootste Zuid-Amerikaanse
land, waar zon, zee, het lekkere
eten en de tropische ritmes hem
naar eigen zeggen regelmatig in
‘een dansbare stemming’ brachten. “Dansen is in Brazilië bijna
net zo normaal als ademen.”
Eenmaal weer vrijgezel en terug
in Nederland verlangde Herps
terug naar dat Latijns-Amerikaanse gevoel. Toch meldde hij
zich pas een jaar later aan voor
een salsacursus. “Ik wilde dat
wel eerder doen maar kende
niemand in de salsawereld. Ik

ben van nature niet de beste
danser en dacht dat ik zelf een
danspartner moest meenemen.”
Herps spreekt dus uit ervaring
als het om de ‘dansdrempel’
gaat. Toen hij de horde eenmaal
nam, was de TU/e-alumnus
helemaal verkocht. Al snel
danste hij zo’n vijftien uur per
week en stortte zich, behalve
salsa, ook op streetdance en
tango. Tijdens een dansvakantie
in Zuid-Spanje, vorig jaar, kreeg
Herps het idee om ook anderen
over hun ‘dansdrempel’ heen te

helpen. Hij kwam in contact met
Fontys-student Jadran Braber.
Deze had met zijn bedrijfje
Two4salsa al flink wat mensen
bij elkaar gebracht voor allerlei
swingende uitstapjes. De twee
sloegen de handen ineen en
richtten Onemotion op.

Beleving
“In onze naam zitten de
woorden motion en emotion.
Het dansgevoel, de beleving en
vooral de sociale contacten
vinden we belangrijker dan hoe

het dansen er voor de buitenwereld uitziet”, benadrukt
Herps. Om er meteen aan toe te
voegen: “Wat natuurlijk niet wil
zeggen dat het er niet leuk uit
mág zien.”/.

de sociale als zakelijke ladder is
societyfiguur Paris Hilton toch een
aardig eindje opgeklommen. Maar
of daar in de eerste plaats een
indrukwekkend pakket aan kwali teiten, kennis en kunde aan ten
grondslag ligt, valt te betwijfelen.
Een handig pakket aan kennis sen
lijkt in Hiltons geval aannemelijker.
Een samenleving waarin iemands
sociale status bepaald wordt door
prestaties en capaciteiten, zo defi -

nieert Van Dale ‘meritocratie’. Maar
volgens prof.dr. Yvonne Benschop,
hoogleraar Organizational
Behaviour aan de Radboud Univer siteit Nijmegen, hangt iemands
status af van meer aspecten dan
alleen gaven of bekwaamheden.
Netwerken en impressiemanage ment zijn volgens haar ook van
belang. Ook het geslacht speelt
een grote rol in organisaties en
gedrag van medewerkers.

Voor wie rechtstreeks vanuit de
collegebanken
of vanachter het
bureau aan zijn
valentijnsavond begint, hangt
filmhuis De Zwarte Doos op de
campus vanavond ‘Knocked up’
in de projector. In deze film
heeft feestbeest Ben een one
night stand met carrièrevrouw
Alison, die acht weken later
opnieuw op zijn stoep staat,
zwanger en wel. ‘Knocked up’
draait vanaf 20.00 uur en let op:
verliefden met een collegekaart
mogen hun beminde gratis
meenemen.
Wie nu nóg zomerse prikkels
voelt bij het horen van het liedje
‘Wonderwoman’, spoedt zich

naar de andere kant
van het spoor. In
Effenaar treedt
vanaf 21.00 uur
Leaf op: ‘de
slagroom op de
taart voor iedereen
die zijn of haar lief
wil verrassen met een
concert van waarschijnlijk
Neerlands liefste band’,
beweert het popcentrum.
Wie het over een andere muzikale boeg wil gooien, kan om
20.15 uur aanschuiven bij Stef
Bos in het Valkenswaardse
theater De Hofnar. Nieuwe
teksten en melodieën voeren in
zijn voorstelling ‘2008’ de boventoon. Het Muziekcentrum
Frits Philips staat in het teken
van kamermuziek door het
Nederlands Blazers Ensemble,
dat onder leiding van dirigent
Lucas Vis onder meer ‘De Staat’
van Louis Andriessen brengt.
In het
Parktheater
wordt deze valentijnsavond
om 20.15 uur

‘Een Carmen’
op de
planken
gebracht.
Het
Zuidelijk
Toneel brengt
onder regie
van Matthijs
Rümke een
actuele bewerking
van Bizets opera
‘Carmen’, waarin de
hoofdpersoon een vitale vrouw
van middelbare leeftijd is die
geniet van het leven en haar onafhankelijkheid.
In hetzelfde theater kan ook
worden gelachen om bizarre
situaties en personages die
worden neergezet door Richard
Groenendijk. Hij brengt ‘Na de
wedstrijd’ vanaf 20.30 uur in de
Philipszaal.

Cupido goes casino
Voor bij wie de
liefde vooral
door de maag
gaat: Holland
Casino serveert
een valentijnsmenu (vooraf

Diverse teken- en schildertech nieken komen aan bod tijdens de
schildercursus die dinsdag 19
februari start bij Studium Generale.
Onder leiding van docent Frans
Franssen wordt in het Gaslab vijf
avonden gewerkt vanuit waar neming en verbeelding. Talent of
ervaring spelen geen rol; de enige
‘eis’ die aan deelnemers wordt
gesteld, is een open houding.
Aanmelden kan bij Studium
Generale (Auditorium kamer 2.02),
deelname kost vijftien euro
(inclusief materiaal).

Socialisme
Vrijdag 7 maart houdt Onemotion in
Eindhoven een beginnersavond salsa,
op zaterdag 15 maart gevolgd door een
beginnersavond Argentijnse tango. Voor
meer informatie over deze en andere
activiteiten van Onemotion zie
www.onemotion.nl.

Benschop neemt in haar lezing aan
de TU/e enkele vragen onder de
loep zoals: hoe gedragen mannen
en vrouwen zich in netwerken en
zijn er echt zulke grote verschillen
in de keuzes die vrouwen en man nen maken voor een carrière? Of is
de meritocratie een mythe?
De lezing ‘De mythe van de merito cratie: telt talent?’ begint op woensdag 20 februari om 11.45 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium.

Liefde in de lichtstad op Valentijnsdag
Knus dineren bij kaarslicht,
een romantische wandeling,
voor de vierde keer onderuit
zakken in de bioscoop bij ‘Alles
is liefde’? - of toch maar het
Stratumseind op, in de hoop
een Valentijn te scoren? Een
greep uit de kansen om de
liefde te vieren of versieren in
de lichtstad.

De sportcoach van nu is veelal een
duizendpoot, die niet alleen een
goed inzicht moet hebben in zijn
eigen functioneren, maar ook de
sporters goed wil kennen.
Sportpsycholoog Jan Huijbers geeft
op maandag 18 februari een lezing
aan de TU/e, waarin hij onder meer
ingaat op de vier temperamenten,
hun kernbehoeften en communica tiestijlen. Na de lezing is de docu mentaire ‘Goud’ van Niek Koppen
te zien, over het Nederlandse da meshockeyteam op weg naar en
tijdens het WK in Madrid in 2006.
Vanaf 19.30 uur in De Zwarte Doos.

/Schilderlab

Talent telt bij promotie of carrière, maar niet als enige
Bij het promotie of carrière maken
komt meer kijken dan alleen
iemands kwaliteiten. Niet alleen
wat je kunt, maar vooral ook wie je
kent, is doorslaggevend om bij de
beslissers binnen het bedrijf in
beeld te komen, zo bezweren
sommigen. De ‘mythe van de meri tocratie’ staat centraal in de gelijk namige lezing op woensdag 20
februari aan de TU/e.
Wat je ook van haar vindt; op zowel

/Coachen

reserveren). Het etentje begint
met een ‘love amuse’, ofwel een
soepje van rode biet met rodebietenschuim geserveerd met
haring en een krokante topping.
Wie vanavond geen geluk in de
liefde heeft, kan op locatie uiteraard nog mikken op geluk in
het spel.
Wie zelfs niet in de stemming is
om enige moeite te doen voor
een valentijnsdate, kan altijd
nog aanschuiven bij de
doorgaans ook niet al te opgewekte cabaretier Hans
Dorrestijn, die vanavond in de
Veldhovense Schalm staat.
Vanaf 20.15 uur analyseert hij
hoe zielige, treuzelende bejaarden het land veroveren en
hoe er eigenlijk maar één oplossing is: pal staan en jong
sterven.
Voor wie aan het einde van de
avond thuis nog altijd een leeg
bed wacht in plaats van een
smachtend lief: dj’s Coenio,
Kadee en Maurice Delgado
bieden vanachter hun draaitafel
in Club Rembrandt beats vol
troost. Zo nodig tot vier uur ’s
nachts./

.

Is denken over een leefbare
toekomst wel mogelijk zonder so cialisme? Die vraag staat centraal
in een lezing over het socialisme
op woensdag 20 februari vanaf
11.45 uur in De Zwarte Doos. De
voordracht wordt gegeven door
prof.dr. Lex Heerma van Voss,
onder meer onderzoeker aan het
Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis. Het is de
eerste in een serie over politieke
stromingen.

/Sisters of soul

Steengoede stemmen, kanjers van
vrouwen, mooie kostuums en op vallende pruiken: dat is volgens
het Muziekcentrum Frits Philips
wat bezoekers mogen verwachten
van Big, Black & Beautiful. Deze
Nederlandse ‘sisters of soul’ (RocqE Harrell, Lucretia van der Vloot en
Michelle David) toeren door
Nederland met disco- en soulhits.
Woensdag 20 februari vanaf 20.15
uur, entree 23 euro.
Zie www.muziekcentrum.nl.

/Route 66

Hits als ‘Born to be wild’ en ‘Get
your kicks on Route 66’, maar ook
nieuwe Nederlandstalige
nummers, vertellen in de musical
het verhaal van de beroemde
Higway Route 66. Onder anderen
met Frank Lammers, Loes
Haverkort en Jim de Groot. Te zien
in het Parktheater op dinsdag 19,
woensdag 20 en donderdag 21
februari, steeds vanaf 20.15 uur.
Voor kaarten (vanaf 24 euro) zie
www.parktheater.nl.

/Extince

De Nederlandstalige rapper Extince
treedt vrijdagavond 15 februari om
21.00 uur op in de Eindhovense
Effenaar. Het grote publiek kent
hem vooral van de single
‘Spraakwater’ uit 1995. De
Brabantse rappers Kempi, Cartes
en Kleine Jay zijn ook van de partij.
Entree: 12,50 euro, zie
www.effenaar.nl.
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SG zoekt samenwerking
met studenten in Gaslab
Een cabaretavond, een
concert of quiz: Studium
Generale wil samen met
studentenverenigingen
meer culturele activiteiten gaan opzetten in
het Gaslab. Studenten
hebben wilde ideeën
genoeg, weet David Ernst
van het bureau. Maar
volgens hem blijven te
veel plannen op de plank
liggen. Vaak door gebrek
aan tijd, mankracht en
expertise.
Het is zeker niet voor het
eerst dat Studium Generale, tevens beheerder van
het Gaslab, de krachten wil
bundelen met verenigingen binnen de TU/e. Zo
werd afgelopen najaar
onder andere intensief samengewerkt met de studieverenigingen
CHEOPS
(Bouwkunde) en Lucid
(Industrial Design) om het
Designlab tijdens de Dutch
Design Week op poten te
zetten: voor David Ernst
hét voorbeeld van een
vruchtbare samenwerking

tussen SG en studenten.
“Door als een hecht team
met een idee aan de slag te
gaan, komt er altijd iets
leukers van de grond dan
wanneer je het alleen
aanpakt.
Vanuit
SG
kunnen we bijvoorbeeld
wel op eigen houtje allerlei
culturele activiteiten programmeren, maar we
horen liever van de studenten zelf wat hen bezighoudt en aanspreekt. Dat
gebeurt al binnen de verschillende
programmacommissies van SG, maar
wat mij betreft nog niet
genoeg”, aldus de medewerker.

Niet te plat
Studium Generale wil studenten daarom helpen bij
het opzetten van culturele
activiteiten, niet alleen
voor mensen van de eigen
vereniging, maar voor de
hele TU/e - en liefst ook
voor belangstellenden van
daarbuiten. Het bureau,
dat mikt op één verenigingsactiviteit per twee tot

Moeilijke vragen bij kennisquiz BMT

drie maanden, houdt
daarbij wel de inhoud in
het oog. Ernst: “Het moet
niet te plat worden. Ook
een borrel of feest kan best,
zolang maar sprake is van
een duidelijk cultureel
tintje.”
De hulp van SG kan
volgens hem variëren ‘van
heel weinig tot heel veel’:
“De organisatoren van de
popquiz van Gewis hadden
bijvoorbeeld bijna alles
goed in de steigers staan.
We hebben eigenlijk alleen
het gebouw, de techniek en
wat publiciteit geleverd.
Maar alles is mogelijk en
bespreekbaar.”
Studium Generale gaat
binnenkort bij de verschillende verenigingen langs
om de mogelijkheden
onder de aandacht te
brengen./

.

Voor meer informatie mail naar
David Ernst (d.a.c.ernst@tue.nl)
of Marieke Kruithof
(m.m.kruithof@tue.nl) van
Studium Generale.

Studenten ijszeilen over Pools meer
Acht leden van W.S.V.
Simon Stevin, de studie vereniging van Werktuig bouwkunde, gleden dit
jaar weer met zo’n 50
kilometer per uur over
het ijs. “Maar dat is niet
eens zo hard”, vertelt
Bastian Eenink als zeil wagencommissaris van
de studievereniging.
“Met harde wind hebben
we eerdere jaren ook al
eens 120 kilometer
gehaald.” De leden
zeilen al jaren op het
water. Twee jaar geleden
ontstond het idee om dat
ook eens te doen op een
ijsvlakte. Polen bleek één
van de geschikte landen te
zijn waar de deelnemers
tijdens de carnavalsvakan tie aan de bak konden in

“De vragen waren moeilijker dan eerdere jaren”,
meent Rik Rurup. Hij is
een van de organisatoren
van de Uisge Beatha
Kennisquiz 2008. Uisge
Beatha is een dispuut van
Protagoras, de studievereniging van BMT. Aan de
zevende editie van de quiz
deden dinsdagavond 12 februari in het Gaslab maar
liefst 31 teams mee. Het
winnende team was uiteindelijk ‘Team bouwval
gezocht’, dat uit enkele
AIO’s van BMT bestond.
“Ze hadden net iets minder

dan de helft van de vragen
goed”, vertelt Rurup.
Die score is allesbehalve
een schande. Zo werd bijvoorbeeld gevraagd naar
het nummer van de
bekende
rally-Kever
Herbie (nummer 53). En na
een korte onderbreking
luidde een van de eerste
vragen ‘Hoe heet een
bekende
show
van
Herman Finkers die nu
toepasselijk is?’ Het juiste
antwoord: ‘Na de pauze’.
Kortom, iedereen moest
constant alert zijn. Zo
wisselde een duo van

stropdas en op het eind
moest worden genoteerd
hoeveel stropdassen ze
hadden gedragen. Opvallende deelnemers waren
enkele professoren en een
team uit Enschede. “De
voorwaarde was dat bij elk
team
minstens
twee
BMT’ers zouden zitten”,
aldus Rurup. “We hadden
er niet bij verteld dat die
per se van onze universiteit
moesten zijn. We zijn nu
overigens voor hun quiz in
Enschede uitgenodigd.”/

.

Industria slimste studievereniging

hun één- en tweepersoons wagens. Al duurde de pret
maar één dag. “Het waaide
niet hard genoeg”, verklaart
Eenink. En het ijs betreden,

was niet altijd even gemak kelijk. “Aan de rand was het
te zwak. We hadden een
ladder nodig om er goed op
te komen.”

De leden van Industria, de
studievereniging
van
Technische Bedrijfskunde,
halen
gemiddeld
de
hoogste score op de QMasters. Dit is een emotionele-, (EQ) en intelligentietest (IQ) van Nobiles
Media
die
afgelopen
maanden is ingevuld door
23.000 Nederlandse studenten. De TU/e bezet voor
het derde jaar op rij de
eerste plaats qua gemiddelde IQ-score.
De TU/e-studenten waren
goed voor een gemiddelde
IQ-score
van
125,55.

Eindhoven staat als tweede
op de gecombineerde EQen
IQ-scorelijst,
na
Wageningen Universiteit.
De afgelopen twee jaren
was de TU/e lijstaanvoerder. De gemiddelde
EQ-score van de 512 TU/estudenten die de test dit
jaar invulden is goed voor
plaats vijf op de EQ-lijst.
Dat Industria zo hoog
eindigt, verbaast voorzitter
Roy Puijman niet. Volgens
hem heeft de studie
Technische Bedrijfskunde
‘unieke combinatie’. “Wij
schuwen geen wiskunde,

maar doen ook andere
vaardigheden op, zoals managementpraktijk en presentatietechnieken.”
Puijman vindt dat de
uitslag onderstreept dat
het beeld van TB als ‘een
makkelijke studie’ niet
klopt.
Ongeveer
driehonderd
leden van Industria vulden
de test in, zodat TB-studenten grotendeels de
score van de TU/e bepaalden. Net iets meer dan
tweehonderd
TU/e-studenten van andere studies
vulden de test ook in./

.

En hoe is het in Skoghall ?
Akzo Nobel in april 2007.
Alles is perfect geregeld
en mijn collega’s zijn fantastisch. De werksfeer is
open en informeel.
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.

Ik ben Marco Krielen en
ben momenteel druk
bezig met mijn bedrijfsstage in Zweden bij Akzo
Nobel Base Chemicals
Skoghall. Ik heb deze
mooie stage te danken
aan de masterclass van

In Skoghall worden voornamelijk chloor, loog,
waterstof en MCA (monochloor azijnzuur) geproduceerd. Mijn opdracht
heeft te maken met het
drogen van chloor met
behulp van zwavelzuur. Ik
ben aan het onderzoeken
wat de beste methode is
om het gebruikte zwavelzuur te reconcentreren
voor de Skoghall-plant,
aangezien verkopen geen
haalbare optie is.
Skoghall ligt aan het
Vänern-meer op ongeveer
vijftien kilometer van
Karlstad, een studenten-

stad. Ik woon daar op de
campus en ga met de bus
naar Skoghall. Dit kost
me meer tijd dan me lief
is, maar goed, dat is de
prijs die ik betaal voor wat
sociale contacten. In
Skoghall is namelijk niet
zoveel te doen: er wonen
drie kippen, vijf koeien en
een eland. De omgeving,
de bossen en het het meer
zijn het aanzien echter
meer dan waard.
Het symbool van Karlstad
is een lachende zon.
Karlstad is één van de
zonnigste steden in WestEuropa. Soms valt er
sneeuw, maar het blijft
niet lang liggen. Het wil
vooralsnog geen winter
worden.
In mijn vrije tijd probeer

ik een beetje Zweeds op te
pikken. Ik heb een boek
en enkele cd’s gekregen
van mijn begeleider, maar
de beste manier is
gewoon proberen te
praten met de studenten
tijdens de vele feestjes op
de campus. Het nieuws
kijken en de krant lezen
helpt ook. Er valt gelukkig
genoeg te beleven in
Karlstad: er zijn een profhockeyclub, een bioscoop,
veel bars en eetgelegenheden, een uitgaanscentrum en een museum.
Verder train ik drie keer
per week bij voetbalclub
Norrstrands IF.
De Zweedse cultuur lijkt
veel op de Nederlandse.
Het grootste verschil is
dat men hier ‘s middags
altijd een warme maaltijd

eet. Ik heb veel klachten
gehoord van Zweedse collega’s die Nederland
bezochten en ’s middags
geen energie hadden
vanwege de karige
lunch...

Groeten vanuit Zweden,

Marco Krielen, student
Scheikundige Technologie
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DSM-topman Feike Sybesma opent Bedrijvendag
Leef je als CEO alleen
voor je werk of heb je ook
nog tijd om je riante
salaris uit te geven? Wat
drijft een CEO en welke
capaciteiten moet je voor
een dergelijke toppositie
in huis hebben? Feike
Sijbesma, bestuursvoorzitter van DSM, gaat
dinsdag 19 februari in op
deze en andere vragen
tijdens de Bedrijvendag
aan de TU/e.
Zo’n tachtig bedrijven, van
Accenture tot FEI, van
KPMG tot TomTom, presenteren zich tijdens een
carrièrebeurs in het Auditorium en het Hoofdgebouw.
Studenten van alle studierichtingen en studiejaren
kunnen zich hier oriënteren op de arbeidsmarkt.
Deze Bedrijvendag is het
bekendste onderdeel van
de Wervingsdagen die
verder bestaan uit de
Trainingsdagen (afgelopen
december)
en
de
Gesprekkendagen
(half

april aanstaande). De evenementen zijn bedoeld om
studenten met workshops,
lezingen, beurzen en gesprekken aan een stageplek of baan te helpen.
DSM-topman
Sijbesma
opent de Bedrijvendag om
9.45 uur. Aansluitend
krijgt een kleine groep studenten de kans hem te ontmoeten en zelf vragen te
stellen. Wie hiervoor in
aanmerking wil komen,
kan zijn of haar motivatie
en eventuele vragen naar
de organisatie van de
Wervingsdagen sturen (zie
www.wervingsdagen.nl).
Ook
kunnen
belangstellende studenten zich
vooraf aanmelden voor de
CV-check, waarbij iemand
van een personeelsbemiddelingsbureau curriculum
vitaes bekijkt en advies
geeft. Doorlopend zijn er
bedrijfspresentaties
en
vanaf vier uur ’s middags
een optreden van cabaretier Daniël Arends in de
Blauwe Zaal. De Bedrijven-

Footloose
Studentendansvereniging ESDV
Footloose breidt de danscursussen
in De Bunker uit met tapdans op
woensdagavond. Jazzballet staat op
het programma voor maandagavond, salsa op dinsdagavond
stijldansen op woensdag- en donderdagavond. De cursussen zijn
deze week begonnen, maar aan-

Studenten konden dinsdag 12 februari buiten bij het Auditorium deelnemen aan een demonstratie met
politiehonden of zich letterlijk een slag in de rondte racen op een ‘space bike’. De activiteiten waren een
stunt van de Wervingsdagenorganisatie om de aankomende Bedrijvendag te promoten.
Foto: Bart van Overbeeke

dag wordt afgesloten met
een borrel.
In het kader van de
Bedrijvendag was gister-

middag 18 februari al de
lezing ‘Hoe presenteer ik
mezelf?’. In De Zwarte
Doos vertelde debater

melden is mogelijk tot 18 februari.
Info: www.esdvfootloose.nl of mail
naar: info@esdvfootloose.nl

euro. Dit blijkt uit cijfers van de IBGroep. De totale studieschuld bedraagt ruim drie miljard.

Basisbeurs

Collegegeldkrediet

Achttienduizend oud-studenten
moeten hun basisbeurs terugbetalen. Zij studeerden niet binnen
tien jaar af en hebben een gezamenlijke schuld van tachtig miljoen

De Groninger Studentenbond
(GSb) wil dat de IB-Groep het
collegegeldkrediet aan het begin
van het studiejaar in één keer
uitkeert. Nu krijgen studenten het

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks
aan een aantal willekeurige studenten op de campus. Deze
week een analyse van Maurice Corvers (vijfdejaars student
Werktuigbouwkunde) en van Roel Zimny en Wessel
Cramwinckel (beiden tweedejaars student Bouwkunde). Zij
bekeken twee foto’s van deze Eindhovense studentenkamer
en gaven commentaar.
quettes te ontdekken en een
bouwkundestudent zou
altijd wel ergens een mooi,
speciaal meubel vandaan
weten te halen. Het is al lemaal wel erg functioneel
ingericht. Dat vinden ze wel
iets voor een student
Technische Bedrijfskunde.
Het is geen eerstejaars
student, daarvoor heeft hij te
veel spullen. De kamer ziet
er geleefd uit, alles heeft zijn
plekje gekregen. Roel en
Wessel schatten hem in als
derde- of vierdejaars
student. Maurice gokt op
derdejaars op basis van het
aantal dictaten dat hij kan
vinden. Alledrie ontdekken
ze zaalvoetbalschoenen
onder de verwarming, deze
jongen zal dus wel aan zaal voetbal doen. Verder denkt
Maurice dat hij erg van
muziek houdt, vanwege de
close-up foto waar onder
andere een pet van Pinkpop

.

voorschot maandelijks overgemaakt. Momenteel moeten studenten hun collegegeld eerst zelf
betalen. Het wordt namelijk geïnd
voordat de IB-Groep de lening heeft
verstrekt. Volgens de IB-Groep kan
het geld ineens worden overgemaakt, maar daarvoor is wel een
ander administratiesysteem nodig.

Het sleutelgat
De blouses voor het raam
zijn voor zowel Maurice als
Roel en Wessel aanwijzing
dat dit de kamer van een man
is. Roel en Wessel vinden
verder dat er te weinig fot olijstjes hangen om het een
vrouwenkamer te laten zijn
en ze vinden de inrichting
heel mannelijk. Maurice ziet
in het ontbreken van
speciale ‘frutsels’ beves tiging dat het een man nenkamer is. Hij vindt het
lastig om iets over de studie
van deze student te zeggen.
Hij gaat op zoek naar studie boeken, maar ontdekt geen
herkenbare boeken. Over de
stoel in de rechterhoek ziet
hij een hesje liggen, maar hij
vindt het erg flauw om
daaruit te concluderen dat
deze jongen Bouwkunde
studeert. De beide bouwkun destudenten zien direct dat
dit geen collega van hen is.
Er zijn namelijk geen ma -

Ilona Eichhorn over verschillende aspecten van
presenteren./

te zien is. Hij ziet daar ook
een pet waar ‘Stepping the
beat’ op staat. Deze student
is zeker wel actief in het
verenigingsleven en dat
heeft iets met die pet te
maken. Misschien is hij
actief bij een dansvereni ging. Roel en Wessel denken
niet dat hij actief is in het
verenigingsleven, het is
meer iemand die echt op zijn
kamer leeft. Hij heeft daar
alles wat hij nodig heeft. Zijn
koelkast is dan ook gevuld
met zaken als cola, beschim melde plakjes kaas, koekjes
en hele slechte drank (bij voorbeeld een fles jägerm eister in het vriesvak).
Avondeten haalt hij wel elke
dag vers. Maurice denkt dat
hij juist vrij weinig in de
koelkast heeft. Alleen de
basisdingen: broodbeleg,
cola en uiteraard bier.

Robert Wouters is vier dejaars student
Bouwkunde. Vorig jaar was
hij president van het
bestuur van Demos en hij
heeft daar nog wat com missies gedaan. Hij is ook
lid van badmintonver eniging Panache, maar
maakt niet zoveel gebruik
van dit lidmaatschap. Hij
houdt wel van sporten, hij
heeft ook lang gevoetbald
op het veld en in de zaal.
Verder houdt hij van films
kijken en muziek luisteren,
hij is ook naar een aantal
festivals geweest. In zijn
koelkast vinden we bier,
cola, vleeswaren, kaas en
een back-up pizza.

“Heb je ook naakt gegeten
dan?!” Vraagt vriendlief
zich in het grand café
luidkeels af. Het gedoofde
stelletje aan het tafeltje
naast ons heeft ineens
weer iets te bespreken.
Mijn wangen lopen
lichtrood aan. Ik zie het al
voor me. Slechts gekleed
in een servet een biefstuk je bestellen. “Ja, ik heb
hem het liefst lekker rauw
meneer”, hoor ik mezelf
zeggen.
“Nee, natuurlijk niet!”
Roept mijn partner in
crime. Ze neemt nog een
teug wijn en zegt: “je bent
alleen naakt in de sauna
zelf. Of wanneer je doucht
of dompelt.” “Of bubbelt,
zwemt of trampoline
springt”, vul ik haar aan.
Mijn lief laat de verschil lende situaties één voor
één over zijn netvlies
glijden. Hij slaakt enkele
vreemde kreten, trekt wat
met zijn nek en bestelt dan
een portie bitterballen. Ik
vraag om nog twee glazen
witte wijn. Droog.
Een roodgevlekte huid en
opgezwollen lichaams delen druipend van zweet.
Mijn naakte saunalichaam
van een paar uur geleden
staat me nog helder voor
de geest. “Het is alsof we
levend gebakken worden”,
zei een medesauna bezoekster in de ‘open haardsauna’; tachtig tot
honderd graden Celsius.
“Straks als we het koude
water raken, beginnen we
gewoon te sissen”, ver volgde ze haar verhaal.
Zuchtend ging ze verzitten
en ik toog naar het
ijskoude dompelbad.
Klaar om te sissen. Een
strak kippenvelletje was
het resultaat. Heerlijk.
Ik heb mijn vriendje al
bijna zo ver om een keertje
mee te gaan. “Wil jij niet
een keertje met Merel
mee?” Vraagt mijn sauna compagnon aan vriendlief.
Zijn onderkaak valt met
een klap op tafel. Een bit terbal rolt wat verloren
weg. “Neuh”, zegt hij
quasi nonchalant en
vraagt vervolgens: “Maar
misschien kunnen we een
keer samen gaan vissen?”
Zucht…
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 gebruiker.
Wie:

Alexandro Janga / 27 / achtstejaars
Bouwkunde
Wanneer: sinds 2002 of 2003
Wat:
gedownloade desktop van Surfnet
Waarom: “Lijkt me duidelijk wat het is en ik
gebruik het ook echt: het plaatsen van iconen in de
vakken. Ik kan echt chaotisch zijn en dit helpt me
alles in een hokje te plaatsen, zowel letterlijk als figuurlijk. Het is wel jammer van die vrouwenpoten.
Iets te geposeerd, net zoals dat kopje koffie, dat moet
naast je staan. Of die wiskundesommen: iets te 5-6
VWO. In het vak ‘Altijd bij de hand’ staan bijvoorbeeld ‘My Computer’ of ‘Windows Media Player’. In
’t vak ‘Programma’s’ Autocad en ESAprimaWIN. In
‘Plezier’ bijvoorbeeld geheugensteuntjes aan concerten die ik wil bezoeken.
‘Projecten’
spreekt voor zich en in
het rondje onder ‘mag
bijna weg’ staat natuurlijk de Prullenbak. Ik
wil gewoon orde in de
chaos maar de chaos is
nooit voorbij.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

Fred Steutel
“Einde oefening voor Cabbolet” lees ik
op de voorpagina van Cursor 18. Een
wat banale samenvatting van een drama
voor de promovendus.
Nu de kruitdamp is opgetrokken en het
stof neergedwarreld, is het tijd om
terug te kijken naar de ontwikkelingen
rond de afgelaste promotie van ir.
Cabbolet. Wat opvalt, is de nogal
nonchalante rapportage over de gang
van zaken. In Cursor 14 wordt de
promovendus met Einstein vergeleken.
Het is niet duidelijk of die vergelijking
van de promovendus stamt of van de

interviewer. Cabbolet gebruikt nogal
grote woorden en had misschien tegen
zichzelf in bescherming genomen
moeten worden. Het is zeker dat het
Cursor-interview hem geen goed
gedaan heeft.
In Cursor 16 en 17 wordt - kort samengevat - gezegd dat noch het proefschrift
noch de promotiecommissie voldoende
kwaliteit hebben. In Cursor 18 staat dat
de promotie ‘definitief is afgeblazen op
advies van interne en externe deskundigen’. In hetzelfde nummer wordt, in
‘Vox Populi’, een aantal mensen aan het
woord gelaten, die toegeven het proefschrift niet te hebben gelezen en van de
inhoud geen verstand te hebben, maar

toch begrip tonen voor de late afgelasting. Die zou getuigen van ‘daadkracht’
en van ‘hooghouden van het niveau’. Zij
menen dat de universiteit ‘verstandig
heeft gehandeld’. Het zal onduidelijk
blijven hoe verstandig dat handelen is
geweest.
Het is allemaal erg snel gegaan, zowel
het aankondigen van de promotie als
het afgelasten ervan - zonder overleg
met de commissie. Eén van de commissieleden, laat aan de commissie toegevoegd en - naar verluidt - sterk tegen
doorgaan van de promotie, is een goede
bekende van de Tilburgse eerste
promotor: zij traden bij andere gelegenheden meer dan eens, samen, als

eerste- en tweede promotor op. Overleg
vooraf tussen beiden had voor de hand
gelegen. Wel gebeurd? Niet gebeurd?
Het is heel gewoon dat externe deskundigen lid zijn van promotiecommissies,
maar het is heel ongewoon om een
proefschrift achteraf aan een externe
deskundige voor te leggen, zoals in dit
geval aan Nobelprijswinnaar Gerard ’t
Hooft.
Tot slot twee volstrekt irrelevante feiten.
Professor ’t Hooft kent een deel van het
befaamde lied ‘The Elements’ van Tom
Lehrer van buiten en kan dat ook
zingen. De voorziene eerste promotor is
lid van de gemeenteraad van Tilburg
voor de lijst Smolders.

