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TU/e lanceert
1000-banenplan
voor behoud
kenniseconomie
De TU/e heeft een plan opgesteld om duizend tijdelijke
banen te creëren voor technologische kenniswerkers. Door
de economische crisis en ontslagen bij bedrijven dreigen
kenniswerkers voor de regio
verloren te gaan. De TU/e wil ze
binden met een tijdelijke aanstelling. Totaalkosten van het
plan: honderd miljoen euro.
Doel van het plan is niet alleen
om innovatiekracht in de regio
Brainport te behouden, de
ambitie is zelfs om sterker uit de
crisis te komen. De universiteit
wil ervoor zorgen dat er, wanneer
de economie weer aantrekt, voldoende hoog gekwalificeerd personeel klaar staat om aan de
vraag van bedrijven te voldoen.
“De universiteit maakt hiermee
een gebaar, door dit op te pakken
in samenwerking met het
bedrijfsleven. Wij steken onze
nek uit. Als deze kenniswerkers
de technologische sector de rug
toekeren, dan is het straks dubbel
crisis voor Nederland”, aldus
bestuurswoordvoerder Peter van
Dam.
Honderd miljoen kost het plan,
dat beoogd is voor de periode tot
en met 2013. Een kwart van het
geld genereert de TU/e, nog een
kwart moet van het bedrijfsleven
komen. Maar de grote sponsor is
de Rijksoverheid: de Nederlandse regering zou vijftig
miljoen euro moeten bijdragen.
“Steun van de overheid is van
groot belang”, aldus Van Dam.
“Niet alleen financieel, maar er
moet ook meegedacht worden
over juridisch sluitende arrangementen.” Denk bijvoorbeeld aan
gebruik van uitkeringen.
De 25 miljoen die vanuit de universiteit komt, gaat overigens
niet ten koste van andere activiteiten van de universiteit, zegt
Van Dam. Dit geld moet komen
uit extra inkomsten die de universiteit genereert. De voorziene
extra promotieplaatsen zullen
bijvoorbeeld worden bekostigd
door extra promotiepremies.
Verder kijkt de universiteit naar
de middelen uit de bestaande innovatieprogramma’s.
Het TU/e-plan is deze week
ingediend bij de regering, als
onderdeel van een groter plan dat
is opgesteld vanuit de regio
Brainport. Daarin zit ook een

Voetjes van de vloer in het Auditorium

plan van kennisinstituut TNO
voor de creatie van duizend werkplekken. Ook andere universiteiten willen tijdelijk wetenschappers in dienst nemen, zo
luidt een plan van de VSNU.

Vier actielijnen
Het 1000-banenplan van de TU/e
bestaat uit vier actielijnen. Het
eerste richt zich op behoud en
versnelling
van
innovatieprogramma’s en onderzoeksinstituten waarin overheid,
kennisinstellingen en bedrijven
samenwerken.
R&D-medewerkers van bedrijven die hierin
werken en ontslagen worden,
moeten een tijdelijke onderzoeksaanstelling krijgen aan de
universiteit om aan R&D-projecten te werken. Dat kan bijvoorbeeld binnen bestaande programma’s, of bij nieuwe
topinstituten die de TU/e
momenteel ontwikkelt.
Daarnaast wil de universiteit dat
mensen die met ontslag bedreigd
worden, tijdelijk bij de universiteit gedetacheerd worden als
‘industrial fellow’. Deze industrial fellows krijgen ‘maatwerktrajecten’ en gaan werken in
onderwijs, onderzoek of valorisatie. Verder wil de TU/e pas afgestudeerde
ingenieurs
en
promovendi een plaats aanbieden als postdoc of als promovendus (actielijn drie) of als ontwerper-in-opleiding
(actielijn
vier).

Foto’s: Rien Meulman

Klassieke ballroom, opzwepende latin. Het passeer de allemaal de revue op het Nederlands Toernooi voor
Dansende Studenten afgelopen weekend. Studenten
uit heel Nederland vertoonden hun danskunsten in
het Auditorium. De organisatie lag in handen van de
Eindhovense studentendansvereniging Footloose.
“Het was fantastisch”, blikt commissievoorzitter
Hans Loomans terug. Met Kenny Meesters en
Félienne Hermans zette hij het toernooi op poten. Het
evenement telde 226 deelnemers uit Maastricht,
Nijmegen, Twente, Groningen, Rotterdam en
Amsterdam. Ook de Footloose-leden waren uiteraard
van de partij.

Ti j d e n s h e t b l i n d d a t e - s p e l o p z a t e r d a g w e r d e n d a n s partners willekeurig aan elkaar gekoppeld. De wed strijden moesten ze vervolgens met diezelfde partner
dansen. Loomans: “Veel deelnemers vonden het leuk
om een keer met een ander te dansen. Bovendien zijn
het geen belangrijke wedstrijden, het draait vooral
om de gezelligheid.”
Het was de eerste keer dat het toernooi in Eindhoven
is gehouden. Loomans: “Dat beviel zo goed, dat de
dansvereniging uit Maastricht, die volgend jaar de
organisatie op zich neemt, het evenement opnieuw in
Eindhoven wil houden.”

Techniek, juist nú
Verder wil de universiteit actief
bij studiekiezers onder de
aandacht brengen dat een keuze
voor techniek juist nú een goede
keuze is. Bestuurswoordvoerder
Peter van Dam: “Bij de crisis
begin jaren negentig was er een
teruggang in de belangstelling
voor techniek door de berichten
over ontslagen bij onder meer
Philips en DAF. Na de crisis kon
de universiteit niet aan de vraag
naar ingenieurs voldoen.” Zo’n
situatie
moet
deze
keer
voorkomen worden, betoogt Van
Dam, door jongeren ‘anticyclisch
te informeren’, onder meer bij de
studievoorlichting. “Anders is er
over vijf jaar een schreeuwend
tekort aan ingenieurs.”
Lees verder op pagina 3

Introcommissie schrapt kroegentocht
De Intro van dit jaar bevat geen
kroegentocht. In plaats daarvan komt er op de woensdagavond een feest van sportkoepel ESSF, ergens in de
binnenstad. Het Studenten
Advies Orgaan keurde vorige
week het plan van de Centrale
Intro Commissie (CIC) om de
kroegentocht te schrappen
goed.
CIC-persvoorlichter Tim van
Amstel vertelt dat het om het
belang van de studenten gaat. Bij
de kroegentocht staan kleinere
groepjes vaak in half lege cafés,

dan is het volgens de CIC beter
om ergens met zijn allen een
feest te vieren.
De organisatie van het feest komt
in handen van sportkoepel ESSF,
die op de komst van een
sportfeest heeft aangedrongen.
De koepel voelde zich ondergesneeuwd in het avondprogramma van de Intro van 2008.
Het feest wordt een algemeen
feest, vertelt Van Amstel, waar
iedereen welkom is. Locatie en
invulling van het feest zijn nog
helemaal open.
Horeca-uitbaters op Stratumseind, waar de kroegentocht wordt

gehouden, zijn niet blij met het
verdwijnen van de tocht, zegt Ad
Aben, bedrijfsleider van Café
Spijker: “Wij springen uiteraard
geen gat in de lucht. Ik denk dat
we omzet mis gaan lopen. De
introweek kost ons veel geld aan
sponsoring, en daarom is het wel
jammer dat de kroegentocht nu
wegvalt. Maar ik weet niet wat het
sportfeest inhoudt. Als dat ook
tot elf uur duurt, en ze komen
daarna onze kant op, dan valt het
misschien allemaal wel mee.”/

.

Zie ook pagina 4 voor de Vox populi over
dit onderwerp
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Toon Christiaens
“Een kind is het meest dierbare dat je kunt afstaan”
Tekst: Judith van Gaal
Foto: Bart van Overbeeke
“Bob de Bouwer, kunnen we
het maken? Bob de Bouwer,
nóu én óf!” Vrolijk zingt Toon
Christiaens een deuntje mee
met een dreumes die een miniuitvoering van een bouwvakkershelm op zijn hoofd heeft.
Christiaens is sinds januari
directeur van de TUimelaar, het
kinderdagverblijf op het TU/eterrein. Alhoewel, directeur.
“Ach, die titel zegt me niet
zoveel. Ik ben gewoon één van
de medewerkers.”
“Trudy Govers bijvoorbeeld is
veel belangrijker. Zij regelt de
hele planning. Ze is het gezicht
naar de ouders toe. Ik ben
gewoon Toon. Kan Trudy niet op
de foto voor dit interview?”
Maar, belooft Christiaens: “Als
mijn verantwoordelijkheid daar
om vraagt, treed ik op als directeur.” Hoe dan ook zullen beslissingen vooral in overleg worden
genomen.
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De komende tijd wil Christiaens
zich toeleggen op het formuleren van een visie en missie en de
vertaling daarvan naar de praktijk. Eén van de speerpunten zou
het verbeteren van de communicatie kunnen zijn. Ook staat het
verkennen van de markt en het
productaanbod op de agenda.
Tijdens de rondleiding door de
TUimelaar komen gedrevenheid
en een zekere trots naar boven
bij Christiaens. “Moet je eens
zien wat een speelruimte de
kinderen hier hebben.” Alleen
zou alles wat hem betreft wel
eens een opknapbeurt mogen
krijgen. Christiaens voelde zich
snel thuis bij de TUimelaar, ook
al is hij de enige man. “Tsja, misschien ben ik op dat gebied wel
een curiositeit. Ik werk liever
met vrouwen dan met mannen.
Dat klikt gewoon.”
Bescheidenheid en enthousiasme zijn typerend voor hem. “Ik
kan uren blijven praten.” Door
zijn enthousiasme in combinatie met een brede interesse,

heeft hij al een heel scala aan
beroepen uitgeoefend:
Groenteboer, verpleegkundige,
pensioenadviseur, staffunctionaris op het gebied van arbobeleid,
zelfstandig ondernemer. Er lijkt
weinig lijn in zijn cv te zitten,
maar toch blijkt dat er een
gemeenschappelijke noemer is.
“Ik ben een bouwer. Ik vind het
een uitdaging om verbetering
aan te brengen.”
“Ik zie het zo; als ik een Duitse
auto rijd, denk ik met weemoed
terug aan een Franse auto. Rijd
ik in de Franse, dan vind ik de
stugge Duitse weer mooi. Er zit
een bepaalde onrust in me, die
balans is er nooit helemaal.”
Toch lijkt zijn loopbaan nu wel
steeds meer in balans te komen.
“Ik ben me gaan realiseren dat
ik thuis hoor in de softe sector.
Ik wil iets voor anderen betekenen. Vóór de TUimelaar heb ik
een paar jaar als coördinator
voor de peuterspeelzalen van de
gemeente Laarbeek gewerkt. Dat
zat ook redelijk dicht bij mijn

eigen situatie. Mijn dochter
Tamare is nu vier en mijn zoon
Twan is op Valentijnsdag negen
geworden. Kinderen trekken
naar mij toe en ik naar hen. Het
is mooi dat je op een kinderdagverblijf het vertrouwen van
mensen geniet. Het is nogal een
verantwoordelijkheid. Een kind
is het meest dierbare dat je kunt
afstaan.”
We komen te spreken over het
drama op de crèche in Dendermonde. “Je schrikt je wezenloos.
Ik moet er niet aan denken dat
het hier gebeurt. Ik heb geen
idee hoe ik zou handelen, maar
ik zou niet voor mezelf instaan.
Sorry dat ik me zo uitdruk, maar
zo iemand wil je echt verrot
slaan.” Bij de TUimelaar moet je
een code intoetsen om binnen te
komen. Die code wordt alleen
aan de ouders verstrekt. “Veel
meer kun je gewoonweg niet
doen. Een gek houd je niet
tegen. Het moet hier ook geen
vesting worden. Ik wil wel kijken
of we bijvoorbeeld de code wat

vaker kunnen wijzigen en bij
ouders benadrukken dat ze die
niet laten rondslingeren.
Uiteraard moeten we alert
blijven op ongewone situaties
en kijken of er geen vreemden
binnensluipen.”
Vind je hem niet op de TUimelaar, dan is de kans groot dat hij
bezig is met zijn andere grote
passie: muziek. Ook daarin is
Christiaens een generalist. “Ik
speel trombone, saxofoon en
gitaar. Bovendien vind ik zingen
heerlijk. Ik geniet van allerlei
soorten muziek. De ene keer zet
ik Gregoriaanse liederen op, een
andere keer is het heavy metal.”
Met het popkoor Kolok, waarin
hij sinds drie jaar zingt, bracht
hij het zelfs onlangs tot de finale
in het tv-programma Korenslag.
Zestig koren namen het hierin
tegen elkaar op. Kolok behaalde
de derde plaats. “Dat was een
waanzinnig leuke ervaring. Ze
hebben me nog apart geïnterviewd. Blijkbaar heb ik een enthousiast hoofd.”/

.

De week van/Lisette
Lisette Hoeke is Bouwkundestudente en
voorzitter van studievereniging CHEOPS.
Maandag: Bestuursvergadering van 9.00
tot 11.30 uur. Snel wat gegeten en door
naar de commissievergadering van 24UP.
’s Middags een posterrondje door Vertigo
gedaan en de inschrijvingen voor het gala
gestructureerd. Tegen 17.00 uur een maaltijdsalade gehaald en door naar het sportcentrum met Dagmar en Elien. Na het
sporten naar een lezing in de Witte Dame.
Dinsdag: Faculteitsraadvergadering om
9.00 uur. Daarna de laatste dingen geregeld voor het onderwijsdebat op woensdag. ’s Middags had ik een paar uurtjes
baliedienst en ben ik naar de 24UP-commissie gegaan die een werkmiddag had.
Woensdag: Ouderdag voor ouders van
eerstejaars. Ik heb een groep ouders rondgeleid door het Vertigo-gebouw. Daarna
het debat met het faculteitsbestuur. Het
verliep prima en we zijn blij met de

opkomst en reacties van studenten en
docenten. ’s Avonds weer naar het sportcentrum en rond half elf de stad in voor
een feestje van W-studievereniging Simon
Stevin, gevolgd door een feestje van
L’Attaque Attique.
Donderdag: ’s Ochtends weer bestuursvergadering. Van 12.00 tot 17.00 uur baliedienst. Tussendoor naar ID-studievereniging Lucid voor een afspraak. Rond zes
uur was het bij CHEOPS opgeruimd
waarna ik Chinees heb gehaald voor mij
en enkele bestuursgenootjes. ’s Avonds
met Dagmar, Barry en Loek naar Delft
waar studievereniging Stylos een lustrumfeest gaf. Rond een uur of vier weer thuis.
Vrijdag: De dag begon met een commissiewerkochtend. Om half één was ik bij de
galalocatie om op te bouwen. Daarna snel
omkleden en opmaken, want om half
zeven werd ik door mijn date opgehaald
om te gaan dineren. Vanaf negen uur
stond ik mensen te verwelkomen bij de

deur. Om tien uur
was iedereen
binnen en
kon het feest
beginnen.
Met twee toffe
bands en een dj
was het gala erg
geslaagd. Om twee
uur ’s nachts ging de
muziek uit. Ik lag om vier uur op bed.
Zaterdag: Uitgeslapen tot 16.00 uur. Na
het doen van enkele huishoudelijke
dingen viel ik om 21.00 uur in slaap op
de bank.
Zondag: Rond acht uur was ik klaarwakker. Van mijn vriend kreeg ik een
heerlijk ontbijtje met een kop koffie. Om
half twee was ik bij CHEOPS om alles te
doen wat afgelopen week door de drukte
was blijven liggen.

Cursor 19 februari 2009
Nieuws /3

Versnelde uitvoering voor masterplan huisvesting TU/e
Vervolg van de voorpagina

Een andere maatregel die de
TU/e wil uitvoeren om bij te
dragen aan de economie in crisistijd, is het versneld uitvoeren
van het masterplan voor de huisvesting; Campus 2020. De
overheid heeft alle overheidsinstanties gevraagd welke bouwplannen sneller kunnen worden
uitgevoerd om de bouwwereld te
stimuleren. De universiteit heeft

voorgesteld om de vier grote projecten van Campus 2020 grotendeels tegelijk uit te voeren,
waardoor ze al in 2015 klaar zijn.
Het gaat hierbij om de verbouwing
van
de
W-hal,
nieuwbouw voor de faculteiten
Elektrotechniek en Technische
Natuurkunde, renovatie van de
bovenbouw
van
het
Hoofdgebouw en de renovatie
van W-hoog en W-laag.

In de oorspronkelijke planning
van het masterplan volgden de
vier projecten achter elkaar, en
zou het laatste project in 2020
klaar zijn. Dat bood de gelegenheid om medewerkers door te
schuiven. Ontstaat hierdoor geen
probleem, zeker nu er misschien
tot duizend extra mensen bij
komen op de campus? “Daar is
altijd een mouw aan te passen”,
aldus bestuurswoordvoerder Van

Dam. “Misschien dat je dan links
en rechts wat tijdelijke voorzieningen nodig hebt, maar ik denk
dat het allemaal in te passen
is.”/

.

Op donderdag 5 maart wordt van 12.30
tot 13.30 uur een presentatie gegeven
door Dienst Huisvesting en architect
Joost Ector over de verbouwplannen voor
de W-hal. Dit gebeurt in de Blauwe Zaal
van het Auditorium.

Interne metamorfose voor LaPlace
Vrachtwagens volgeladen met
materiaal arriveerden vorige
week bij het LaPlacegebouw.
Binnen wordt al volop geklust
om nieuwe onderkomens te
maken voor verschillende instituten en het Communicatie
Expertise Centrum. De hele
operatie moet begin mei zijn
voltooid.
Momenteel wordt er hard
gewerkt om op 2 maart voor
NIRICT
(het
Netherlands
Institute for Research on ICT) de
nieuwe plek op te leveren.
Vervolgens is het Embedded
Systems Institute aan de beurt.
Waar nu hun vergaderruimte is,
komen nieuwe werkplekken voor
NIRICT. In het midden van het
LaPlacegebouw
komt
een
centrale vergaderruimte, waar
alle bewoners gebruik van

kunnen maken.
Het Communicatie Expertise
Centrum is de volgende in rij.
Naar verwachting kan deze afdeling begin april over. Ook de
Cursor-redactie verhuist dan
naar het gebouw. Laatste in de
verhuisrij is Devlab, dat binnen
het gebouw slechts zo’n vijf
meter doorschuift. Met de verhuizing van het Communicatie
Expertise Centrum naar het
LaPlacegebouw, komt vloer drie
van Traverse gedeeltelijk vrij.
Daar
zal
de
stichting
Techniekpromotie haar intrek
nemen.
Enkele jaren geleden is de begane
grond gerenoveerd, vertelt vastgoedadviseur ing. Arno Senders
MRE. “Op dat moment was er
geen geld om voldoende concentratiewerkplekken en vergaderruimtes te realiseren. Nu wordt

In ‘t kort
Carnavalsvakantie
Cursor
In de carnavalsweek verschijnt
Cursor niet. Cursor 22 komt uit
op donderdag 5 maart.

Presentatie
plan W-hal
Op donderdag 5 maart worden
de plannen voor de ver- en
nieuwbouw van de W-hal gepresenteerd door Dienst Huisvesting en architect Joost Ector.
Dit gebeurt niet om 11.00 uur,
zoals gemeld in Cursor 20,
maar van 12.30 uur tot 13.30
uur. De presentatie vindt plaats
in de Blauwe Zaal van het
Auditorium.

Foutparkeerders
gewaarschuwd

De ruimte die tot dusverre dienst deed als vergaderruimte voor het Embedded
Systems Institute. Hier komen nieuwe werkplekken voor NIRICT.
Foto: Bart van Overbeeke

daarin wel voorzien. Het vertrek
van eerdere huurders als ITEA,
maakte het bovendien mogelijk

om het Communicatie Expertise
Centrum een passende ruimte
bieden.”/

.

Eergisteren kregen zo’n twintig
automobilisten die hun auto op
het plein voor Traverse hadden
geparkeerd een waarschuwing
van de Bedrijfshulpverlening.
Dit omdat het plein geen parkeerterrein is. De oorzaak ligt
volgens de BHV bij de bouwvakkers die in gebouw Laplace
aan het werk zijn, die hun auto
op het plein stalden. Via Dienst
Huisvesting is aan de bouwbedrijven gevraagd om het plein
niet meer als parkeerplaats te
gebruiken. Wie de auto er nog
neerzet, riskeert een wielklem.

Bedrijvendag: “We staan hier eigenlijk alleen voor onze naamsbekendheid”
Qua drukte deed de Bedrijvendag van 2009 niet onder voor
die van 2008. Dinsdag 17 februari stonden er zelfs twintig
bedrijven meer in het Auditorium en Hoofdgebouw dan het
jaar daarvoor, wat het totaal op
honderd bracht. Toch was de
context waarin deze door
studenten georganiseerde
paringsdans tussen werkgevers en potentiële werknemers plaatsvindt, compleet
anders.

Sander van Wijngaarden, HRspecialist bij Dow Chemical,
windt er geen doekjes om. “We
kunnen de mensen die op het
punt staan af te studeren, niets
bieden. Dow heeft momenteel
geen vacatures. Maar toch is het
beter om hier nu wel te staan dan
weg te blijven. Al is het maar voor
onze naamsbekendheid. Mocht
over een half jaar de economie
weer aantrekken, dan hebben we
ze wellicht wel weer iets te
bieden”, aldus Van Wijngaarden.
Ook Hans Annink, wervingscoördinator bij Philips, is dui-

delijk: “We zijn hier niet naartoe
gekomen om mensen een roze
wolk te schilderen. Alle bedrijven, dus ook Philips, hebben het
op dit moment uiterst moeilijk.
We hebben nog wel voldoende
stageplaatsen binnen Nederland
in de aanbieding. Ook kunnen we
studenten begeleiden bij het
zoeken naar een stageplek in het
buitenland. Het aantal banen
voor starters is echter miniem.
Maar we nodigen iedereen wel uit
om op onze site alvast een open
sollicitatie in te vullen. Wanneer
de situatie weer verbetert, zitten

ze al in ons systeem.”
Nynke Jippes, recruiter bij Nuon,
vertelt dat er bij het energiebedrijf zeker nog wel mogelijkheden zijn voor starters in
traineeships. “Maar ook starterfuncties zijn er nog, maar de procedures zijn wel enigszins verscherpt. De Raad van Bestuur
kijkt heel nauwkeurig naar wat
wordt uitgezet”, aldus Jippes.
“Maar op het gebied van techniek
en ict is Nuon altijd geïnteresseerd in jong talent op alle
niveaus.”
Is er dan al sprake van een run op

banen met veel zekerheid, zoals
bij de marine? Annemarie de
Jong, recruiter voor de marine,
merkt er op deze dag nog niet veel
van: “Wellicht komt die toeloop
nog, het leger heeft op dit
moment zevenduizend vacatures
openstaan. Wel maken bij een
verslechterende economie onze
mensen minder snel de overstap
van het leger naar het bedrijfsleven.”/

.

Zie ook het achtergrondverhaal op
pagina 12

“Geen gegarandeerde kinderopvang voor TU/e’ers bij TUimelaar”
De vermelding bij vacatures dat
kinderopvang deel uitmaakt
van de secundaire arbeidsvoorwaarden van de TU/e, is niet
volledig in overeenstemming
met de realiteit, meent de universiteitsraad. Sinds de Wet
kinderopvang uit 2005 neemt
de TU/e geen vaste kindplaatsen meer af bij kinderdagverblijf De TUimelaar. Drs. Anja
Klomps, hoofd Personeelszaken, sluit niet uit dat die
regeling weer wordt hersteld.

Klomps heeft deze week overleg
gehad met Toon Christiaens, de
nieuwe directeur van kinderdagverblijf De TUimelaar. Ze zegt
zelf ook verrast te zijn door het
feit dat de TU/e geen kindplaatsen meer heeft bij De
TUimelaar. Het waren er ooit 46.
“Bij de aanpassing van de Wet op
de kinderopvang in 2005, die ook
consequenties had voor de financiering van de opvang, is die
regeling
afgeschaft”,
aldus
Klomps. Op dit moment betaalt

De TUimelaar huurkosten voor
het pand en daar verschaft de
TU/e voor een deel subsidie op.
Op de vraag of kinderopvang nog
zo nadrukkelijk moet worden
vermeld als een secundaire
arbeidsvoorwaarde, zegt Klomps:
“De opvang zit wel op ons terrein
en voor zover ik begrepen heb
maken veel van onze medewerkers er gebruik van. Op dit
moment zoeken we uit om
hoeveel kindplaatsen het gaat.
Zijn er dat 46 of meer, dan kan ik

me voorstellen dat we gaan
bekijken of we die oude regeling
weer kunnen herstellen.”
Christiaens heeft het gevoel dat
veel
medewerkers
gebruik
maken van De TUimelaar. Een
precies aantal kan hij nu nog niet
noemen. Christiaens: “Maar
inderdaad,
gegarandeerde
opvang voor huidige of toekomstige medewerkers van de
TU/e is er op dit moment niet.”
Over het herstel van de vroegere
regeling, zegt hij: “Alles is

mogelijk, zolang wij als kinderopvang hierdoor niet in conflict
komen met de wetgever. Dat
moet dan worden uitgezocht.”
Overigens konden alle aanvragen
voor opvang voor de maand juli
op twee na gehonoreerd worden.
“Die ouders hebben we een aangepast voorstel gedaan. En
daarmee doen we het zeer goed
ten opzichte van de andere kinderdagverblijven in Eindhoven”,
vertelt Christiaens./

energie gestoken in het internationale netwerk”, licht Van Gent
toe. “De nieuwe decaan moet de
contacten verder uitbouwen.
Verder moeten de vier onderzoeksgroepen van ID naar elkaar
toe werken, en er moet worden
gewerkt aan de integratie van
onderzoek en onderwijs. De
nieuwe decaan moet die processen stimuleren en faciliteren.”

Schouten verdwijnt overigens
niet naar de achtergrond in september dit jaar, vertelt Van Gent.
Hij gaat de onderzoeksvisitatie
begeleiden, die in het najaar van
start gaat. “Wanneer dat is
afgerond, heeft hij alle belangrijke mijlpalen bereikt die je kunt
bereiken in de opbouw van een
faculteit.” De onderwijsvisitatie
vond in 2007 plaats./

.

Industrial Design zoekt nieuwe decaan
De faculteit Industrial Design
(ID) is begonnen met de
werving van een nieuwe
decaan. Prof.dr.ir. Jeu Schouten
(63), decaan sinds de start van
ID in 2000, wil bij de start van
het komende collegejaar het
stokje overdragen. Een jaar
later gaat hij met emeritaat.
In de Volkskrant van afgelopen

zaterdag stond de vacature al, en
ook in deze Cursor is de vacature
opgenomen, bij de universiteitsberichten. De advertentie in de
Volkskrant is vooral voor de zichtbaarheid, vertelt drs. Sabine van
Gent, directeur Bedrijfsvoering
van ID. Het echte zoekwerk zal
worden gedaan door wervingsen selectiebureau Van der Kruijs.
Zij zullen vooral de (interna-

tionale) netwerken van de
faculteit afspeuren naar kandidaten.
De faculteit zoekt een internationaal erkende autoriteit op het
gebied van ontwerp van intelligente systemen en producten.
De kandidaat moet gepromoveerd zijn, en de blik sterk
naar buiten gericht hebben. “Jeu
Schouten heeft veel tijd en

.
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In memoriam prof.dr. M.J. Steenland
Op vrijdag 13 februari 2009 overleed prof.em.dr. M.J.
Steenland op negentigjarige leeftijd.
Prof. Steenland werd op 1 juni 1958 benoemd tot hoogleraar
in de Algemene Natuurkunde bij de Afdeling der Algemene
Wetenschappen van de Technische Hogeschool Eindhoven.
Daarvoor was hij jarenlang werkzaam bij het Kamerlingh
Onnes Laboratorium in Leiden.
Prof. Steenland was één van de founding fathers van de fa culteit Technische Natuurkunde. Eén van zijn eerste taken
was het opzetten van het natuurkundeonderwijs aan de THE.
Hij was de eerste voorzitter van de vakgroep Vaste Stof Fysica
en werd later decaan van de afdeling Technische
Natuurkunde. Onderwijs stond bij hem hoog op de agenda en

hij had een warm hart voor studenten.
Hij was een zeer aimabel mens met een stimulerende invloed
op zijn medewerkers. In latere jaren was hij, samen met
prof.dr. A.R. Miedema, oud-collega van het Kamerlingh
Onnes Lab en inmiddels een van de directeuren van het
NatLab, initiator en inspirator van een hechte samenwerking
tussen de afdeling Natuurkunde en het NatLab.
Prof. Steenland ging in 1983 met emeritaat.
Gisteren, woensdag 18 februari, is hij in besloten kring
gecremeerd.
Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden.
Het bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde

Pesten onder academici
Een baas die je inbox controleert,
een vergadering die achter je rug
wordt verzet, of een gezamenlijke
publicatie waarin je naam ‘per
ongeluk’ ontbreekt. Pesten onder
academici: het gebeurt vaker dan
je denkt, zegt Frank de Mink.
Het begint vaak onschuldig, aldus De
Mink, ervaringsdeskundige en organisator
van
workshops
over
‘mobbing’ -pesten- in het hoger
onderwijs. “Pesten bevindt zich in
een grijs gebied: het gaat vaak om
situaties die op twee manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Per
incident kun je moeilijk van pesten
spreken, pas als je alle gebeurte-

nissen op een rij ziet, wordt het duidelijk.”
Hoe vaak pesten in het hoger onderwijs voorkomt, is moeilijk te
zeggen. “Natuurlijk gebeurt het”,
zegt Willeke Bezemer, specialiste op
het gebied van ongewenst gedrag op
de werkvloer. “Maar volgens mij is er
in Nederland nooit onderzoek naar
gedaan.” Volgens de laatste cijfers
van TNO wordt in het onderwijs als
geheel minder gepest (6,4 procent)
dan gemiddeld (8,6 procent).
Intimidatie door leidinggevenden en
collega’s komt dan weer iets vaker
voor: 11,8 procent had het wel eens
meegemaakt, tegen 11,5 procent
gemiddeld.

Zijn het afgunstige collega’s of is het
juist de baas die zich schuldig maakt
aan pestgedrag? Volgens De Mink
zijn 80 procent van de ‘bullies’ leidinggevenden: “Er zijn twee soorten
mensen in het hoger onderwijs: zij
die op macht uit zijn, en zij die met
hart en ziel in het werk opgaan. Als je
als werknemer meer doet voor je studenten dan voor de managers, loop je
het risico gepest te worden.”
(HOP)/

.

Ad Valvas - Vrije Universiteit Amsterdam

Sms’en bij colleges
De VU gebruikt als eerste universiteit in Nederland sms
als hulpmiddel bij colleges, zo schrijft Ad Valvas.
Docenten kunnen voor de collegezaal vragen stellen, die
de studenten met een sms’je kunnen beantwoorden. Zo
kan de docent zien of zijn of haar uitleg goed overkomt en
de studenten het snappen. Daarnaast kunnen studenten
vragen stellen per sms. De VU heeft de interactieve onder wijsmethode vier maanden getest en besloten deze op
bredere schaal in te voeren omdat de reacties van
docenten en studenten zeer positief waren.

Folia - Universiteit van Amsterdam

Muizenplaag in kantine
In een kantine van de Universiteit van Amsterdam hangen
memo’s met de titel ‘muizenplaag’. Deze dateren volgens
de cateraar nog van rond de kerst. De plaag was toen zo
erg dat de knaagdiertjes door het hele gebouw kropen.
Inmiddels is de muizenplaag onder controle, zegt de
cateraar. De GG&GD is ingeschakeld, die volgens de
cateraar beter gif gebruikt en vaker langskomt dan de
vorige muizenbestrijders. Een mogelijke oorzaak voor het
probleem is waarschijnlijk het tijdstip waarop de schoon makers hun werk doen. “Zij komen altijd ’s ochtends. Half
opgegeten broodjes kunnen dan zomaar een nacht zijn
blijven liggen”, aldus de cateraar. Vrijdagochtend komt de
laatste schoonmaakploeg voor het weekend. “Kruimels
die drie dagen lang in het gebouw blijven, daar krijg je
muizen van. We wilden al eens een kat nemen, maar dat
mocht niet van de UvA.”

Mare - Universiteit Leiden

Pabo nieuw op universiteit

Er gingen al geruchten, maar nu is de kogel door de kerk: in de introductieweek van 2009 is
geen plaats meer voor de traditionele kroegentocht op woensdagavond. In plaats hiervan
wordt een sportfeest georganiseerd door studentensportkoepel ESSF.
Vox populi stelt: een Intro zonder kroegentocht is geen Intro.

Paul Booij

Ad Aben

Student Elektrotechniek
Ik weet niet wat er allemaal speelt, maar in principe vind ik dat
een introweek een gevarieerde afspiegeling hoort te zijn van
wat er allemaal te beleven valt. En dan hoort een bezoekje aan
het Stratumseind er wel bij. Kennismaken met de stad is be langrijk. Ik denk ook niet dat de ESSF door met de eerstejaars
bier te gaan drinken de problemen van de sportverenigingen
om bestuursleden te vinden kan oplossen. Het levert vast
geen stortvloed van enthousiastelingen op. Alle verenigingen
hebben tegenwoordig moeite om bestuurders te vinden. Dat
studentenverenigingen leden werven bij een biertje snap ik
wel: dat zijn namelijk gezelligheidsverenigingen. De ESSF
h e e f t a l d e s p o r t m a r k t o p w o e n s d a g. D i e i s i n h o u d e l i j k e n d a t
lijkt me veel zinniger dan nog een feest.

Bedrijfsleider Café Spijker
Wij als café springen uiteraard geen gat in de lucht. Ik vind het
op zich wel goed om tradities te doorbreken. En de introweek
in Eindhoven is niet de meest actieve introweek die ik ken in
Nederland. Maar ik denk wel dat we omzet mis gaan lopen. De
introweek kost ons veel geld aan sponsoring, en daarom is
het wel jammer dat de kroegentocht nu wegvalt. Alles wat je
bij de kroegentocht omzet, is toch meer dan wat je op een
normale woensdagavond verdient. Maar ik weet niet wat het
sportfeest inhoudt. Als dat ook tot elf uur duurt, en ze komen
daarna onze kant op, dan valt het misschien allemaal wel
mee. Voor de kroegentocht betalen cafés het gratis bier voor
de studenten en ook nog een bedrag om mee te mogen doen.
Dat bedrag is niet zo lang geleden flink verhoogd. Daar
hebben we kritiek op gehad. Misschien heeft dat ook nog
meegespeeld. Maar die investering verdienen we in de loop
van het jaar weer terug. Wij zijn een echt studentencafé en het
is dus voor ons belangrijk om bekend te worden bij nieuwe
studenten.

Nicole Kommer
Studente Werktuigbouwkunde
Citeer ons maar onder de schuilnaam Simon Stevin. Zo’n kroe gentocht is ook niet alles. Je moet snel je biertje opdrinken en
dan moet je weer weg. Dat is heel vermoeiend, vooral ook voor
de intro-ouders die de eerstejaars op sleeptouw moeten
nemen. Vorig jaar was er op woensdagavond gratis bier in De
Bunker, daardoor was het Stratumseind al snel volledig uitge storven. Dat was wel jammer. Als er een sportfeest komt op
het Stadhuisplein, dan blijft iedereen in ieder geval in de stad.
Maar aan de ander kant: een kroegentocht hóórt wel bij de int roweek. Het staat toch voor het echte studentenleven. Zeker
op het Stratumseind, waar alle kroegen lekker dicht bij elkaar
zitten. Daarvoor komen sommigen zelfs speciaal in Eindhoven
studeren. Onze eindconclusie is toch dat de kroegentocht
moet blijven.

Tim van Amstel
Persvoorlichter centrale introcommissie (CIC)
Ik ben het niet met de stelling eens. De Intro staat of valt niet
met de kroegentocht, het is er slechts een onderdeel van. En
we vervangen dat nu door een beter onderdeel, namelijk het
sportfeest van de ESSF. De Intro is bedoeld om de aan komende studenten zoveel mogelijk met elkaar in contact te
brengen, en bij de kroegentocht was het toch vaak zo dat de
introgroepjes in voor driekwart lege kroegen terechtkwamen.
Een sportfeest op één locatie is dan gewoon beter. De ESSF
w i l d e e e n m o g e l i j k he i d o m t e l a t e n z i e n d a t d e s p o r t v e r e n i gingen ook gezelligheid bieden, en wij van het CIC helpen hen
daarbij om het feest zo goed mogelijk uit de verf te laten
komen.

De universiteit Leiden start komend collegejaar in samen werking met de Hogeschool Leiden een academische
pabo. Er zal plaats zijn voor tussen de 50 en 75 studenten
met een vwo-diploma of een hbo-propedeuse. De studen ten zullen vakken volgen tot leraar basisonderwijs aan de
hogeschool en de bacheloropleiding Pedagogische
Wetenschappen aan de universiteit. “Er was grote vraag
naar dit type opleiding”, zegt hoogleraar Onderwijskunde
Theo Wubbels. “Vwo-leerlingen die leerkracht op een ba sisschool willen worden, volgen liever een opleiding aan
de universiteit dan dat ze naar een hbo gaan. Er waren 150
aanmeldingen. We hadden voor 52 studenten plaats.”

UTNieuws - Universiteit Twente

Indonesische postdocs
De eerste drie Indonesische postdocs binnen het SPIN
Postdoc Programme van de KNAW hebben hun project suc cesvol afgerond. Vanuit hun postdocpositie hebben zij
alle drie een positie als hoogleraar of universitair hoofd docent aan een Indonesische universiteit verworven. De
KNAW heeft in 2005 het SPIN Postdoc Programme in gesteld om jonge, talentvolle Indonesische gepromo veerde onderzoekers te stimuleren zich wetenschappelijk
verder te ontwikkelen en om zo excellentie te behouden
voor de wetenschap en bij te dragen aan het versterken
van de wetenschappelijke basis in Indonesië. Elk jaar is er
drie ton beschikbaar voor de financiering van zes postdoc posities met een duur van twee jaar. Inmiddels zijn er de
afgelopen vier jaar 24 postdocs binnen dit programma
geselecteerd.

Delta - TU Delft

Geld raketrecordpoging DARE
binnen
De Delftse rakettenbouwvereniging DARE (Delft Aerospace
Rocket Engineering) kan gaan werken aan haar poging de
recordhoogte van 10,6 kilometer voor experimentele
raketten te doorbreken. Ze hebben een sponsor aan de
haak geslagen: Dutch Space. De studenten werken met
een zelfgebouwde raket van vier meter, met de naam
Stratos. Die kan in theorie een hoogte van vijftien kilo meter bereiken. In maart zal Stratos gelanceerd worden
vanaf een basis in Zweden. Dutch Space wil met de spon soring het belang van praktijkervaring benadrukken in de
ruimtevaartsector.
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Enquête PF en ROOD onder Bouwkunde-studenten:

‘Faculteit communiceert onvoldoende over financiële crisis’
Uit een enquête onder
Bouwkunde-studenten blijkt
dat ze het er niet mee eens zijn
dat ze moeten meebetalen aan
materialen voor maquettes.
Driekwart van de ondervraagden vindt bovendien dat de
faculteit onvoldoende communiceert over de financiële
crisis. Opvallend is dat eerstejaars negatiever oordelen over
de omstreden plannen dan
ouderejaars.
Studentenfractie PF heeft samen
met ROOD, de jongerenafdeling
van de SP, een enquête gehouden
over de kwaliteit van het onderwijs bij Bouwkunde. Dit naar

aanleiding van de bezorgdheid
die is ontstaan over de financiële
problemen bij de faculteit.
Door de financiële problemen bij
Bouwkunde is sprake van een
vacaturestop en moeten de studenten in het nieuwe studiejaar
zelf de materialen in de werkplaats gaan bekostigen. Zo’n driehonderd Bouwkundestudenten
namen de moeite om de enquête
in te vullen. De resultaten zijn inmiddels aangeboden aan het
faculteitsbestuur.
Opleidingsdirecteur dr.ir. Faas Moonen zegt
de enquête serieus te nemen.
Uit de enquête blijkt dat er nauwelijks studenten te vinden zijn
die het er mee eens zijn dat ze

moeten gaan betalen voor hun
materialen. Wel kan bijna de helft
begrip opbrengen voor de
maatregel. Driekwart vindt dat
het faculteitsbestuur onvoldoende communiceert over de
financiële ‘crisis’ bij de faculteit.
PF en Rood zijn nu bezig met een
aanvullende enquête onder de
docenten van Bouwkunde, laat
PF-fractievoorzitter Christopher
Gits weten. Als die enquête is
afgerond, wordt het totaal aangeboden aan rector Hans van
Duijn.
Het gaat de initiatiefnemers
erom dat de financiële problemen bij Bouwkunde niet ten
koste mogen gaan van het

onderwijs. “Een universiteit is
toch primair een onderwijsinstelling”, zegt Christopher
Gits.
“Twee
Bouwkundestudenten van ROOD zijn naar
ons toe gestapt en vervolgens
hebben we de handen ineengeslagen om een signaal af te geven.
Een enquête is daarvoor een goed
middel, omdat je daarmee de
mening van een groep kunt
peilen. Anders krijgt degene die
het hardst gilt automatisch de
meeste aandacht.”

tijdens een door studievereniging CHEOPS georganiseerd
debat met het faculteitsbestuur
van Bouwkunde. Opleidingsdirecteur dr.ir. Faas Moonen kijkt
met gemengde gevoelens terug
op het debat. “Het was erg chaotisch en we hebben weinig kans
gehad te vertellen hoe het nu echt
zit. We hebben wel degelijk een
visie, maar ik vraag me af hoe de
studenten willen dat we die communiceren. Als we dat via de mail
doen, lezen ze dat toch niet.”/

.

Debat
Vorige week uitten meer dan
honderd
betrokkenen
hun
zorgen over de ontwikkelingen

Dienst ICT gaat de boer op met communicatiepakket
Om TU/e-medewerkers bekend
te maken met Office Communicator, heeft de Dienst ICT een
‘roadshow’ opgezet die de
campus rondgaat. Afgelopen
vrijdag deed de roadshow bestaande uit een twintigtal
laptops en een handvol Dienst
ICT-medewerkers- zijn eerste
adres aan: de faculteit Elektrotechniek.
Een dag lang konden medewerkers kennis maken met onder
meer videotelefoneren, videoconferencing, telefoneren via
internet en chatten. Met
Communicator is het allemaal
mogelijk. En nog erg eenvoudig
ook, zo blijkt.
Een kleine introductie, voor wie
Office Communicator (OCS) nog
niet kent. Wat heb je nodig? Een

webcam, eventueel een aangepaste telefoon, en natuurlijk je
pc met Communicator erop. Wat
kun je dan? Mensen met één
muisklik bellen vanaf je con-

“Er is altijd te weinig geld om
tegemoet te komen aan de
ambities van onderwijsinstellingen, overheid en studenten”,
zegt hoofdauteur Peter Kwikkers.
“Voorlopig kunnen we nauwelijks extra investeringen verwachten, publiek noch privaat.
Het kan bijna niet anders of er
komen bezuinigingen aan.”
Hoe krijg je in die situatie toch
meer geld beschikbaar voor
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek? De auteurs van
het boek stellen voor een soort
‘boerenleenbank’ op te richten,
die het instellingen mogelijk
maakt efficiënter met hun
vermogen om te gaan en geld van
particulieren binnen te halen.
Kwikkers ziet veel winstmogelijkheden. “Als je bijvoorbeeld
geld leent voor nieuwe gebouwen

Dienst ICT. “Je kunt bijvoorbeeld
kosteloos contact leggen met een
buitenlandse sollicitant door een
gastaccount aan te maken. Dan
kun je een videogesprek voeren,
wat veel goedkoper en sneller is
dan iemand invliegen.”
Zo’n duizend mensen op de
campus kregen Communicator
afgelopen jaar al op hun pc. En
iedereen die het wil, kan deze
software ook op zijn computer
krijgen, indien gewenst met
webcam en aangepaste telefoon.
Maar wel op eigen aanvraag. Wie
eerst even wil snuffelen aan de
praktijk, kan aanschuiven bij een
van de roadshows van dit jaar. De
eerstvolgende is op 26 maart,
voor alle diensten, in de
Posthumuszaal in Traverse./

.
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Veilig meten met een dikke buik

‘Boerenleenbank’
voor universiteiten
en hogescholen
Er moet een Nederlandse investerings- en innovatiebank
voor onderwijs en onderzoek
komen, die universiteiten en
hogescholen minder gevoelig
maakt voor overheidsbezuinigingen en die nieuwe inkomstenbronnen aanboort. Dat
stellen de auteurs van het boek
‘Geldstromen en beleidsruimte’.

tactlijst bijvoorbeeld - je hoeft
niet meer zelf de nummers in te
toetsen, dat doet de computer
voor je. En net zo makkelijk is de
beeldtelefoon: twee muisklikken

en je kijkt op je scherm live naar
een collega die aan de andere
kant van de campus zit. Of thuis,
of aan de andere kant van de
wereld - mits die persoons
‘opneemt’, natuurlijk. En als je
niet wil bellen, kun je ook
chatten.
“Vooral de integratie van alle
media wordt gewaardeerd”,
vertelt Alexander van den Hil van
de Dienst ICT over de resultaten
van de eerdere pilot met
Communicator. Het programma
knoopt allerlei functies aan
elkaar op je pc. Bij een ‘gedeeld’
document is het bijvoorbeeld
mogelijk om direct met iemand
te bellen die het document
bewerkt heeft. Een ander
voordeel is het gebruik van gastaccounts, vertelt dr.ir. Ronald
Waterham, directeur van de

en je kunt daar als waarborg
eigen of gezamenlijk vermogen
tegenover stellen, scheelt je dat al
snel een procent rente.”
Kwikkers rekent wel op enige
weerstand, bijvoorbeeld als de
commissie-Don de vermogensopbouw van onderwijsinstellingen onder de loep heeft
genomen. “Ik verwacht een
typisch Nederlandse reactie: die
instellingen zijn veel te rijk; die
kunnen we rustig afromen.”
Kwikkers, in het dagelijks leven
adviseur in de onderwijssector,
voelt zich gesteund door goede
voorbeelden in het buitenland:
“Harvard draait vooral op eigen
vermogen.” (HOP)/

.

Het zijn spannende tijden voor
dr. Kangbo Lu. Over een kleine
twee maanden hoopt de
Chinese te bevallen van een
baby. Tot die tijd mag de zwangere postdoc het CryoTEM-lab
niet meer in. Uit de elektronenmicroscopen die zij daar
bedient, zou namelijk röntgenstraling kunnen weglekken.
Lu is sinds juni 2006 werkzaam
in de NanoSoft-groep van dr.
Joachim Loos. Ze is expert in het
bedienen van de elektronenmicroscopen TITAN en Sphera.
Haar zwangerschap dreigde roet
in het eten te gooien, maar
gelukkig kan de TITAN-elektronenmicroscoop van afstand
worden bediend. “Vorig jaar
heeft Joachim Loos de TITAN
zelfs vanuit China aangestuurd”,
vertelt Lu. “Maar dat was slechts
een demonstratie. We hebben
nog heel wat aanpassingen
moeten doen om de bediening op

Foto: Bart van Overbeeke

afstand snel genoeg te maken dat
we er ook echt onderzoek mee
kunnen doen.”
Sinds een maand wordt de
TITAN vanuit een voormalig conferentiezaaltje in Helix aangestuurd. Binnenkort moet het
zelfs mogelijk zijn om via
internet vanuit een willekeurige

Catharinadebat over ‘De maakbare mens’
De vooruitgang van de medische techniek roept tal
van ethische vragen op. Hierover willen dr. MechteldHanna Derksen (onlangs aan de TU/e gepromoveerd
op de ethiek van ‘tissue engineering’) en haar
promotor en hoogleraar Filosofie en Ethiek van
Bio-engineering prof.dr. Klasien Horstman de be zoeke rs aan het Catharinadebat van dinsdag 3 maart
laten meedenken. Derksen ondervroeg voor haar
promotie onderzoekers die zich bezighouden met het

kunstmatig produceren van organen uit levende
menselijke cellen. Ze kwam erachter dat niet alle
ingenieurs die ze sprak bewust bezig waren met de
ethische vragen die hun werk oproept.
Het debat in stadskerk Sint Cathrien wordt geleid
door prof.dr. Harry Lintsen, hoogleraar Geschiedenis
van de Techniek aan de TU/e, en vangt aan om 19.30
uur.
Zie ook www.catharinadebat.nl.

locatie te kunnen werken.
“We kunnen twaalf samples
tegelijk in de TITAN laden”, zegt
Lu. “Dat betekent dat we in
principe twee dagen kunnen
meten zonder dat er iemand bij
de microscoop hoeft te komen.”
En dat is alleen al prettig omdat
het in het CryoTEM-lab aardedonker moet zijn om de metingen niet te verstoren. Al is Lu daar
inmiddels wel aan gewend. “Ik
werk al zeven jaar in het donker
met deze apparaten en ik kan
juist slecht tegen fel licht. Als de
zon schijnt, heb ik altijd een zonnebril op.” De Chinese vertelt dat
ze nog een paar jaar met haar
geliefde
microscopen
mag
werken; haar postdocpositie
werd wegens goede resultaten
verlengd./

.
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In de ban van lange
Tom de Greef (28) wijst naar de zithoek in
de koffiekamer van het Instituut voor
Complexe Moleculaire Systemen (ICMS).
“Om de week komen we hier bij elkaar
voor de groepsmeeting, dan zijn er discussies tussen natuurkundigen, wiskundigen, chemici, BMT’ers. ” Door de gevarieerde achtergrond van de onderzoekers
binnen het instituut zijn die discussies
heel breed, en daar houdt De Greef van:
“Deze omgeving vormt een prachtige stimulans voor mij. Ik ben zelf ook heel
breed geïnteresseerd.” Dat blijkt ook uit
de stellingen bij zijn proefschrift: het
papiertje bevat niet alleen beweringen
over polymeerchemie (zijn vakgebied),
maar ook over snaar- en chaostheorie. De

Greef, inmiddels als postdoc in dienst van
het ICMS, is altijd op zoek naar analogieën en verbanden tussen vakgebieden. Hij
leest zich dan ook een slag in de rondte:
“Elke dag probeer ik voor het slapengaan
vakliteratuur door te nemen. Mijn vriendin zegt altijd: je staat ermee op en je gaat
ermee naar bed. Maar ik ben heel blij dat
ik nu word betaald om mijn hobby uit te
oefenen.”
Al tijdens zijn studie Biomedische Technologie openbaarde zich de eigenzinnige
nieuwsgierigheid van De Greef. “Ik wilde
weten hoe je organische moleculen
synthetiseert, maar dat zat destijds nog
niet in het curriculum van BMT. Toen ben
ik gewoon naar Bert Meijer gestapt en

Supramoleculaire polymeren/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke
Tom de Greef is het prototype van de enthousiaste wetenschapper: altijd bezig zijn nieuwsgierigheid te bevredigen.
Toevallig kwam hij in de supramoleculaire polymeren terecht
en hij stortte zich vier jaar lang op dit onderwerp. Het leverde
hem al een publicatie in Nature op en maandag 16 februari
kwam daar een doctorstitel bij.
heb hem verteld wat ik wilde leren.”
In het lab van prof.dr. Bert Meijer heeft
hij toen in zo’n vijftien stappen een polymeer gemaakt -een lange keten van mole-

culen- dat zich onder bepaalde omstandigheden in de vorm van een wenteltrap
vouwt. Aan die exercitie heeft hij bij zijn
promotieonderzoek -onder leiding van
diezelfde Meijer en prof.dr. Rint Sijbesma
van de groep Molecular Science en Technology- nog veel gehad, zegt De Greef.
In zijn promotieonderzoek draaide alles
om een belangrijk onderzoeksonderwerp
van het ICMS: supramoleculaire polymeren, ketens van moleculen die met relatief
zwakke bindingen aan elkaar zitten. De
meeste polymeren -zoals plastics- zijn
covalent gebonden: ze vormen eigenlijk
één groot molecuul waarbij de bindingen
tussen de oorspronkelijke bouwstenen
ongeveer even sterk zijn als de bindingen
tussen de atomen binnen deze bouwstenen. In de door De Greef bestudeerde
supramoleculaire polymeren zijn de
bouwstenen daarentegen verbonden door
zogeheten waterstofbruggen. Deze zijn
veel zwakker dan de covalente bindingen.
Waar een covalente binding wordt veroorzaakt doordat een elektron ‘gedeeld’
wordt door de twee atomen, gaat dit
proces bij waterstofbruggen minder ver:
bepaalde atomen (zoals zuurstof en
stikstof ) hebben de neiging het elektron
van een waterstofatoom van een naburig
molecuul aan te trekken, maar zonder dat
dit elektron ook echt onderdeel wordt van
beide moleculen: het elektron hoort nog
echt bij het waterstofatoom. De aantrekkende kracht die dat oplevert, is te vergelijken met de statische elektriciteit die
ervoor zorgt dat een opgewreven ballon
aan het plafond blijft hangen.
Een polymeer waarin de bouwstenen

TU/e maakt nieuwe materialen voor duurzamer energiegebruik
Energie besparen door de inzet van
nieuwe materialen. Dat is het doel van
het Advanced Dutch Energy Materials
Innovation Lab (ADEM), waarvoor het
kabinet onlangs dertig miljoen euro
toezegde. De TU/e werkt binnen dit
programma mee aan vier van de vijf
onderzoeksclusters. Dit moet leiden tot
betere batterijen, krachtige zonnecellen, efficiëntere verbrandings- en
vergassingsprocessen en compacter
methoden van warmte-opslag.
Meer dan de helft van alle energie
gebruiken we in de vorm van warmte.
Vandaar het belang van het onderzoekscluster Warmteopslag, Overdracht en
Transport. Prof.dr.ir. Anton van
Steenhoven leidt binnen de onderzoeksgroep Energy Technology
(Werktuigbouwkunde) een project dat
warmte-opslag aanzienlijk compacter en
dus makkelijker toepasbaar moet maken.
Dit gebeurt met behulp van zogenaamde
warmtetransformatie-materialen: materialen die warmte opslaan of juist afgeven
wanneer ze overgaan in een andere fase.
Zo verandert magnesiumsulfaat van fase
wanneer er vocht bij komt.
Watermoleculen binden zich aan het
zout. Hierbij komt warmte vrij, die in de
winter bruikbaar is voor de verwarming
van een huis. Het omgekeerde gebeurt
ook: het magnesiumfosfaat met daaraan
zeven watermoleculen geeft bij oplopende temperatuur (tot 150 graden

Celsius) zes watermoleculen af. Het zout
moet hiervoor worden opgewarmd door
bijvoorbeeld zonnewarmte.
“Het voordeel van deze methode is dat de
warmte-opslagvaten vele malen
compacter kunnen zijn dan bij warmteopslag met waterreservoirs”, vertelt Van
Steenhoven. “Helaas gaat het rendement
vaak na een of twee keer omlaag, omdat
de structuur van het materiaal verandert.
Aan de TU/e onderzoeken we wat er
precies gebeurt bij dit proces van wateropname en -afgifte.”

Betere batterijen
De kracht en levensduur van herlaadbare
batterijen is een belangrijk onderwerp
binnen het onderzoekscluster
Waterstofopslag en Batterijen. Een
lithium-ionbatterij (Li-ion) is een oplaadbare batterij die relatief veel elektrische energie kan opslaan. In de batterij
zitten twee elektroden met daartussen
een vloeistof met lithiumzout. Tijdens
het laden en ontladen worden de geladen
lithiumdeeltjes (lithium-ionen) van de
ene naar de andere elektrode gepompt.
Hoe meer lithium er kan worden
opgenomen in de vaste stof van de
elektrode, des te meer energie kan de
batterij opslaan en leveren.
“Systemen met nieuwe materialen, zoals
silicium en tinoxides, kunnen erg veel
energie opslaan, maar er zijn ook
nadelen”, vertelt prof.dr. Peter Notten van
Scheikundige Technologie. “Tijdens het

laadproces neemt het volume zo sterk toe
dat het materiaal snel stuk gaat. Daar
moeten we een oplossing voor vinden.
Een andere methode die we onderzoeken,
is het maken van nanogestructureerde
materialen die veel intern oppervlak
hebben, waaraan meer lithium zich kan
hechten.”
De levensduur van Li-ionbatterijen is een
heikel punt, vooral als deze in elektrische
auto’s worden toegepast. Door het
herhaald laden en met name diep
ontladen, gaat de batterij maar beperkte
tijd mee. Notten: “Wij proberen de levensduur van het materiaal te verbeteren door
de chemie van de opslagmaterialen te
veranderen, maar ook door bijvoorbeeld
beschermende lagen aan te brengen op
het oppervlak van het materiaal.”

Zonnecellen
Zonnepanelen zetten slechts een deel van
het zonlicht om in elektrische energie.
Een groot gedeelte van het lichtspectrum
wordt niet benut. Dit geldt bijvoorbeeld
voor ultraviolet licht. Door ultraviolet
licht om te vormen naar licht waarvoor de
cel wel gevoelig is, krijgen de zonnecellen
een hoger rendement.
De onderzoeksgroep Plasma & Material
Processing van prof.dr.ir. Richard van de
Sanden buigt zich over deze mogelijkheid
binnen het onderzoekscluster
Geavanceerde Zonnecellen. “Het
omzetten van ultraviolet licht naar wit
licht gebeurt al in tl-buizen. Een

fluorescerende stof met zeldzame aardmetalen converteert de ultraviolette
straling in zichtbaar licht. Wij proberen
dezelfde truc toe te passen in zonnecellen. We willen zeldzame aardmetalen
verwerken in de anti-reflectielaag die toch
al op de cel zit. Zo kan de niet benutte
energie in het ultraviolette licht worden
omgezet naar wit licht, zonder dat er een
extra productiestap nodig is.”
Het aanbrengen van de blauwe antireflectielaag, een siliciumnitridelaag,
gebeurt middels dunne filmtechnologie.
Het onderzoek moet uitwijzen hoe de
zeldzame aardmetalen aan deze laag zijn
toe te voegen.

Verbranding
Binnen het onderzoekscluster Katalysatoren, Membranen en Scheiding valt
onder meer het Eindhovense onderzoek
naar verbrandings- en vergassingsprocessen. Met behulp van materialen die
gemakkelijk te oxideren zijn, kunnen
deze processen efficiënter verlopen.
IJzeroxide en olivijn zijn zulke materialen. Bij een hoge temperatuur in een
zuurstofrijke omgeving nemen deze
zuurstof op, dat ze later weer afstaan aan
de brandstof. De brandstof verbrandt of
vergast dan in een milieu van pure
zuurstof.
Wanneer een organisch materiaal zoals
biomassa op deze manier verbrandt,
komt uitsluitend warmte, water en kooldioxide vrij. Bij vergassing ontstaan
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ketens
verbonden zijn met waterstofbruggen
wordt supramoleculair genoemd omdat
je de moleculaire bouwstenen nog goed
kunt herkennen. Dat is niet het geval in
covalente polymeren, waarin de grenzen
tussen de oorspronkelijke bouwstenen
volledig zijn vervaagd. Door de relatief
zwakke bindingen zijn supramoleculaire
polymeren erg flexibel. Bovendien
worden de bindingen gemakkelijk
verbroken en weer opnieuw gevormd.

Creutzfeldt-Jakob
In de natuur komen supramoleculaire
polymeren veel voor: clusters van eiwitten vallen bijvoorbeeld in deze categorie.
Voor het begrip van allerlei processen in
het menselijk lichaam is fundamenteel
onderzoek naar kunstmatige supramoleculaire polymeren daarom van groot
belang, zegt de Greef. “De dodelijke
hersenziekte Creutzfeldt-Jakob wordt
veroorzaakt doordat een eiwit zich
verkeerd vouwt en daardoor een supramoleculaire polymerisatie in gang zet.
Dat is een voorbeeld van een nucleatiegroeiproces.” Hierbij vormen zich pas
ketens als er ergens een nucleatiepunt,
een kiem, ontstaat. Dat kan een verkeerd
gevouwen eiwit zijn, of een stel moleculen dat toevallig bij elkaar komt.
In principe is de lengte van de ketens
afhankelijk van de concentratie van de
bouwstenen, vertelt De Greef. Dat is
volgens hem een groot voordeel van
supramoleculaire polymeren: door de
concentratie aan te passen, heb je direct
invloed op de lengte van de ketens. Voor
de meeste bouwstenen neemt de ketenlengte eenvoudig toe met de concentratie,
maar er zijn er ook die pas plotseling
gaan groeien als zich een kiem vormt,
bijvoorbeeld als er toevallig een paar
bouwstenen aan elkaar blijven plakken.
De eigenschappen van deze bouwstenen
veranderen door hun samenzijn zo dat
het plotseling aantrekkelijk wordt voor de
bouwstenen om te blijven plakken. De
moleculen kunnen dan klontjes gaan
vormen, zoals bij de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. “Wij hebben hier nu een
aantal kunstmatige bouwstenen weten te

maken die dat nucleatiegedrag vertonen”,
zegt De Greef enthousiast. Door te spelen
met de precieze vorm van de synthetische
bouwstenen, kun je veel leren over het
proces van nucleatie -en daarmee over
wat er in de natuur soms misgaat.

Joepie-nappie
De Greef wijdde een belangrijk deel van
zijn onderzoek aan een derde groeimechanisme, waar hij eigenlijk per toeval
tegenaan liep. Hij had het voor elkaar
gekregen om een bouwsteen, het monomeer UPy (spreek uit: joepie), zo aan te
passen dat het een verbinding aanging
met een verwant monomeer: NaPy
(nappie). De Greef verwachtte vervolgens
lange ketens bestaande uit UPy-NaPybouwstenen aan te treffen, maar dat viel
tegen: bij lage concentraties werden juist
heel weinig lange ketens gevormd. “Ik
had geen idee hoe dat kwam: ik had het
dimeer juist zo ontworpen dat het lange
ketens zou kunnen vormen.”
Na veel puzzelen vonden De Greef en zijn
collega’s de oplossing van het raadsel.
“Het bleek dat UPy-NaPy ook heel goed
ringvormige polymeren kan vormen: de
keten bijt dan als het ware in zijn eigen
staart.” En het vormen van ringen blijkt
juist bij lage concentraties heel gunstig.
“We hebben samen met een Italiaanse
professor exact gemodelleerd hoe dat in
zijn werk ging,” zegt hij. Dat leverde
formules op die grote gelijkenis vertoonden met klassieke resultaten: “Achteraf
bleek dat Nobelprijswinnaar Paul Flory al
in 1948 precies zo’n formule had opgesteld, alleen dan voor covalente polymeren en via een andere benadering.”
De Greef lijkt goed bezig zich een plekje
te veroveren in de wereld van de wetenschap. Zo publiceerde hij afgelopen mei
met Bert Meijer een overzichtsartikel in
het prestigieuze blad Nature. Toch kijkt
hij niet te ver vooruit. “Ik heb hier nu een
aanstelling voor twee jaar, en ik ga erg
mijn best doen daar een succes van te
maken. Ach, je weet niet hoe de dingen
lopen. Maar ik vind dit werk wel zo leuk
dat ik het de rest van mijn leven zou
willen doen.”/

.

“Ik had zelf geen geld, maar er bleek een
beurs te zijn voor een uitwisseling van
Bouwkundestudenten uit Europa en LatijnsAmerika.” Een brede lach op het gezicht van
Zineb Seghrouchni. “Dus toen kon ik een half
jaar naar Rio de Janeiro.” Haar afstudeer thema was ‘Off the map’. “Mijn begeleiders
wilden daarmee studenten stimuleren op een
andere manier naar een gebied te kijken, om
er informatie te halen die je niet op kaarten of
in statistieken kunt terugvinden.”
Seghrouchni combineerde de beurs en het af studeerthema: ze ging op zoek naar een bij z o n d e r g e b i e d i n d e m i l j o e n e n s t a d R i o . “ Op
advies van mijn begeleiders ging ik kijken in
een postindustriële wijk die wordt op geknapt. Maar het was niet wat ik zocht. Tot
ik verdwaalde en in een straat terecht kwam
die volledig werd overschaduwd door een
gigantische snelweg. Twee lagen hoog, die
hadden ze er gewoon overheen gebouwd.”
De straat eronder was door dat gevaarte let terlijk van de kaart verdwenen. “Je weet niet
wat je ziet. Sommige huizen hadden een
balkon. Als je daar op staat, zoeven de auto’s
met tachtig kilometer per uur voorbij. En een
paar verdiepingen hoger met honderd twintig.” Het gebied had een eigen sfeer. “Er
zat van alles. Winkels en kleine industrie,
zoals meubelmakers, metaalgieterijen en
garages. Laad- en losplekken, braakliggende
terreinen waar wat fruitboompjes en moes -

tuintjes waren aangelegd.”
Het werd Seghrouchni afgeraden om van deze
bizarre plek haar afstudeerproject te maken:
“Te gevaarlijk. Ik heb verder gezocht, maar
uiteindelijk wilde ik toch terug naar die plek.”
Ze zwierf rond door het gebied, sprak met de
bewoners en het stadsbestuur. Terug in
Nederland maakte Seghrouchni een plan om
met kleine ingrepen de kwaliteit van het
gebied te vergroten. “Wij noemen dat microinterventies. Ze zijn bedoeld om de lokale
collectiviteit te versterken. Zo zou ik bij voorbeeld met pallets een vloer willen leggen
rond de moestuintjes. Dan wordt het een plek
waar mensen in een urban-garden kunnen
lunchen. Andere plekken zou ik juist willen
overkappen, zodat de handelaren in de wijk
droog zitten als het regent.”
Haar scriptie (beloond met een 8,5) werd een
prachtig boekwerk met tekeningen en foto’s.
“Het was veel werk, ik vond het niet leuk
meer. Maar achteraf ben ik zo blij met het
resultaat.” Het is ook opgestuurd naar Rio,
maar of er daar wat mee gebeurt?
Seghrouchni heeft haar twijfels: “Het zou
leuk zijn, maar het is een onzichtbare plek.
Ook het stadsbestuur heeft er weinig oog
voor.”

Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoeksnieuws
Van je angst af met een pilletje

Plasmabronnen op een Depx reactor van OTB-solar, die anti-reflectiecoatings maakt op een kristallijne
zonnecel. In dit laagje wil de groep van Van de Sanden de zeldzame aardmetalen inbouwen.
Foto: Bart van Overbeeke

daarnaast waardevolle producten als
waterstof en koolmonoxide. Stikstof, een
belangrijke component van lucht, komt
hierbij niet vrij. Dat zou wel gebeuren
zonder het gebruik van geoxideerde
materialen voor de toevoer van zuurstof.
“Bij verbranding is dat van groot nut,
omdat we voor opslag van het kooldioxide
de stikstof niet meer hoeven te verwijde-

ren”, zegt prof.dr. Hubertus Veringa van
de faculteit Scheikundige Technologie,
initiatiefnemer van ADEM. “En bij
vergassing is het productgas schoner.”

.

Bij het vijfde onderzoekscluster, Windenergie, is de TU/e niet betrokken./

Psychologen van de Universiteit van Amsterdam zijn erin geslaagd angstreacties bij
proefpersonen te verzwakken door die tijdens het herleven van de angst de bètablokker
propranolol toe te dienen. En dat effect is blijvend, schrijven ze in de Nature Neuroscience
van 15 februari.
Bij het vastleggen van herinneringen in het angstgeheugen worden bepaalde eiwitten aan gemaakt die de herinneringen als het ware vastleggen. Wanneer zo’n herinnering later wordt
opgehaald, worden opnieuw eiwitten aangemaakt waardoor de herinnering tijdelijk uitwis baar is. Als op dat moment propranolol wordt toegediend, zo bewezen de Amsterdammers,
verdwijnt de angstemotie die gekoppeld is aan de herinnering voorgoed -of in ieder geval
voor langere tijd.
Om ze een angstreactie aan te leren, kregen de proefpersonen spinnen te zien terwijl ze
werden blootgesteld aan een pijnprikkel. De volgende dag kregen ze de spinnen opnieuw te
zien, en kreeg een deel van de proefpersonen gelijktijdig de bètablokker toegediend. Die
groep vertoonde weer een dag later geen angstrespons meer op de spinnen, terwijl ze nog
wel wisten dat er een verband was tussen de spin en de pijnprikkel. Alleen was deze herin nering ontdaan van de emotie.
Momenteel is cognitieve gedragstherapie de meest gebruikte methode om angststoornissen
te behandelen. Hierbij wordt de patiënt blootgesteld aan datgene wat hij vreest, zonder dat
de gevreesde consequentie optreedt. Deze methoden boeken vaak slechts kortstondig
resultaat: de angsten keren na verloop van tijd veelal terug. De onderzoekers verwachten dat
de resultaten van deze studie kunnen bijdragen aan een nieuwe procedure van behandeling
van patiënten met angststoornissen.

Congres over biofeedback op TU/e
Van 24 tot en met 28 februari houdt de Biofeedback Foundation of Europe (BFE) haar der tiende jaarcongres op de TU/e-campus. Tijdens het congres komen voor een publiek van
artsen en therapeuten de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied aan bod.
Bij biofeedback worden fysiologische functies zoals hartritme en hersenactiviteit gemeten
en direct naar de patiënt teruggekoppeld, zodat die leert bepaalde lichaamsfuncties bewust
te beïnvloeden. Aan de TU/e werken onderzoekers van de faculteiten Elektrotechniek en
Industrial Design samen bij het meten en analyseren van hersenfuncties. Dit kan positieve
effecten hebben op ADHD, migraine of depressie.
Zie voor het programma: www.bfe.org/meeting.html.
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Cultuur in keukens, veredeld
StuKaFest/Rachèl Slov
Foto’s/Bart van Overbe
Vijftien studentenkamers die v
podium voor muziek, cabaret, li
tweede Eindhovense editie van
februari. Cursor ging bij vijf stu
“Het bier is hier één euro, maar da

The Mekanik brengt
duivenzolder in extase
Op schoot bij Roger et Simone

Het is even zoeken naar de ingang, die
niet op de Demer zelf, maar aan de achterkant van de winkelstraat blijkt te zijn.
Vandaar dat er, vijf minuten voor aanvang
van het optreden van de Tilburgse band
The Mekanik, behalve wat huisgenoten
en een vrijwilliger van de organisatie, nog
niemand is op de tochtige zolder, waar
aan de uitwerpselen op de dwarsbalken te
zien, doorgaans meer duiven dan studenten verblijven.
De bewoners van het pand zijn niet blij.
Ze hadden een feestkamer op de eerste
verdieping, maar twee weken geleden
heeft de huisbaas die verhuurd aan de
winkel eronder. Een teleurgestelde
bewoonster legt uit: “We hebben geprobeerd of we ‘m toch mochten gebruiken
voor vanavond, maar ze denken dat wij de
boel vervuilen en afbreken. Ze hebben de
deur op slot gedaan.”
Mekanik-drummer Marjolijn Dokter vind
het niet erg. “Het is een mooie, hoge
ruimte. Fijn juist om in te spelen.” En dat
blijkt, want op het moment dat ze beginnen, gaat het dak eraf. Net alsof ze in een
zaal staan. Beetje hard, dat wel en even

wennen aan de akoestiek. Een man of
tien publiek heeft inmiddels ook de
zolder gevonden en wordt door de
bewoners van drank voorzien.
Het duurt even voordat de sfeer erin zit,
maar vanaf het nummer ‘Run Run Run’
is iedereen los. De zwoele stem van Bram
de Gruijter in combinatie met de rhodes
(een soort versterkte piano) van Remco
van Zandvoort is haast hypnotiserend.
Elk nummer wordt mooier en het lijkt
wel of ook het geluid steeds beter wordt.
De nummers zijn origineel, dansbaar en
prettig om naar te luisteren. The Mekanik
is duidelijk klaar voor het grote publiek,
maar voelt zich net zo goed thuis in een
klein hok voor een select gezelschap.
Wanneer het publiek echt helemaal uit
z’n dak gaat, zijn ze helaas klaar. Dat
smaakt naar meer.
Dat komt er ook, verzekert Bassist Kai
Liebrand. We moeten maar op de website
kijken voor de tourdata. Of ze het leuk
vonden? Kai: “Heel erg. Het is leuk om
aan zoiets mee te doen. En het was
gezellig met de bewoners hier in huis. We
hebben nasi gegeten.”

Er schijnt plaats te zijn voor twintig
personen, maar dat die dan wel bij elkaar
op schoot moeten zitten, was er van
tevoren niet bij verteld. Geeft niks. Het
heeft wel iets, een kamer van drie bij drie
met een grote hoekbank erin en bierblikken aan het plafond. Roger probeert
met man en macht een klein hoekje van
een halve meter vrij te houden op de
vloer. “Sorry, maar hier willen we graag
spelen.”
En als iedereen binnen is en de deur met
moeite kan worden dichtgedrukt, gaat het
duo los. In sneltreinvaart volgen de
sketches en dialogen elkaar op. Het ijs
breken is in dit geval niet nodig. De
chemie tussen Roger Abrahams en
Simone van der Kroef is meteen voelbaar
en slaat over op de overvolle ruimte. Dit is
lachen met tranende ogen, zonder dat het
ook maar een moment flauw wordt. De
timing is perfect en de grappen zijn voor
iedereen herkenbaar.
Geen onderwerp wordt gespaard. Van de

tumor van papier-maché die mama kreeg
voor Sinterklaas, vlak voor ze stief aan
kanker, tot de per brief aangekondigde
‘afvloeiingsregeling’ van de nog ongeboren Max. “Tegen de tijd dat je er bent, ben
je in feite als een verouderde versie van
Windows Office. Die kun je op de kast
leggen. Dat kunnen we met jou niet doen
natuurlijk.”
Dan is Roger de Duitse verdwijntrucgoochelaar Julius, die in steenkolenduits
de liefde verklaart aan André van Duin en
geeft Simone als spastische Idols-kandidate een hilarische impressie van
Shakira. Ondertussen is Simone verliefd
op Roger, denkt Roger, maar Simone
vindt Roger maar een nerd.
Dat Roger Abrahams en Simone van der
Kroef vorig jaar de finale van het
Kleinkunst festival en Camaretten
haalden, is meer dan terecht. Gek dat ze
die niet wonnen. Waarschijnlijk komen
ze er zo ook wel, want van deze twee wil je
absoluut een avondvullende show zien.
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de bezemkasten en op zolder
ven en Norbine Schalij
eeke en Rien Meulman
voor één avond dienst doen als
iteratuur en theater. Dat was de
het StuKaFest op donderdag 12
udentenkamers op huisbezoek.
an heb je ook een heel flesje vol.”

Half uurtje babbelen met Murth Mossel

In de kamer van Manon Bodenstaff, op
de zolder in het Guido Gezellehuis in de
gelijknamige straat, is de stemming al
goed voor Murth Mossel zijn show
begint. Er zitten zeker dertig studenten
op haar witte bed, de bank, het bureau en
de vloer. Achter de kast en in de deuropening staan er ook nog een paar. De
stand-upcomedian die Howard Komproe
vervangt, legt nog even uit dat hij ‘een

andere neger’ is en begint te babbelen
met het publiek.
Die interactie wordt erg gewaardeerd.
Mossel vraagt wie er wel eens op vakantie
gaat en of ze dat net zo belangrijk vinden
als hij. “Iemand zei me ooit: Een ticket
maakt je arm, maar een reis maakt je rijk.
Dus je moet het gewoon doen, zoveel je
kan.” Wanneer een student vertelt dat
zijn laatste reis naar Zuid-Afrika was,

verzucht Mossel dat hij daar ook nog
graag naartoe wil. Hoewel hij niet zo van
het reizen zelf houdt. In een vliegtuig
naar New York moest hij laatst een groen
formulier invullen. “Dan moet je met yes
of no aangeven of je lid bent van een terroristische organisatie, zo absurd.”
De studenten lachen om iedere opmerking. Wanneer hij hoort dat de
jongen voor hem op de grond economie
studeert, is hij pijlsnel: “Ah, dan kunnen
we binnenkort zeggen dat het jouw
schuld is.” Wanneer hij probeert te
begrijpen wat Innovatieve Wetenschappen zijn, geeft hij direct op: “Dat is zo
vaaaag. Ik bedoel: wat kun je dan eigenlijk worden?” Maar het lijkt geen enkele
student te deren. De sfeer is en blijft
opperbest. Zelfs wanneer Mossel met
brede armgebaren -per ongeluk- een
grote glazen lampenkap aan diggelen
slaat moet iedereen lachen. Zelfs Manon,
die meteen zegt dat het niet erg is. “Oh”,
zegt Mossel en hij doet of hij nog meer
van de wand wil trekken.
Het improviseren van een slottekst gaat
de stand-upper makkelijk af: “Sorry. Ik
wou afsluiten door te zeggen dat het zo
goed gegaan was. Nou ja. Ik applaudisseer dan maar voor jullie.”

Roel kan best zonder Anna
Meester Robben leest voor

Wanneer Jaap Robben begint met praten,
houdt hij niet meer op en dat is absoluut
geen straf. Of het nu verhalen, gedichten
of anekdotes zijn, het publiek hangt aan
zijn lippen. Drie rondes lang zijn alle
stoelen in de gezellige keuken aan de Sint
Severusstraat bezet. Het doet een beetje
denken aan de kleuterschool. De meester
vertelt.
Vlak voor het begin van de derde ronde
wordt er in de woonkamer nog even een
jointje gerookt door de bewoners van het
pand. “Het is ook net Abugraib hier”,
merkt Robben even later op. Die arme
mensen hier in huis moeten verplicht de
hele avond naar steeds dezelfde gedichten luisteren.“Nog even en dan zijn jullie
van me af”, belooft hij.
Maar voor de nieuwe lichting toehoorders
duurt dat gelukkig nog even. Jaap loopt
triomfantelijk heen en weer op een denkbeeldig podium. Op de grote, gemakkelijke stoel liggen zijn boeken. Hij bladert
door zijn eerste gedichtenbundel ‘Twee
Vliegen’, pakt dan weer zijn recent ver-

schenen verhalenbundel ‘Zullen we een
bos beginnen?’ en schakelt vervolgens in
één adem over naar ‘De Nacht Krekelt.’
Korte gedichten, sommige maar een regel
lang, herkenbare verhaaltjes over vroeger,
over Valentijnsdag, een verloren liefde,
Brabanders, zijn zusje. Robben praat
alles op pakkende, grappige, vrolijke en
vooral scherpe wijze aan elkaar. “Mijn
laatste boek ‘Zullen we een bos beginnen’
is eigenlijk een kinderboek, maar ik denk
dat jullie het ook wel snappen. Je kunt ‘m
kopen voor vijftien euro trouwens. Voor
twintig euro schrijf ik erin dat ik van je
hou.”
Misschien maar doen, want een half uur
is veel te kort. Daar wil je meer van lezen.
Nou ja, eigenlijk wil je Robben zelf graag
kopen om desgevraagd zijn bundels voor
te dragen voor het slapengaan. Robben is
niet zomaar een auteur, maar hij is cabaretier, entertainer en meester-verhalenverteller ineen. En die zijn schaars.

Hoe ze met zijn tweeën klinken, is niet
duidelijk geworden, maar vast staat dat
Roel Dullaart van het cabareteske
muziekduo Roel&Anna ook in zijn eentje
het publiek kan betoveren. In een keurige
eengezinswoning in de Scheidingsstraat,
waar Tim Righart met drie andere studenten woont, zingt Roel uit volle borst
zes kleinkunstliedjes.
Tim hoefde in de huiskamer slechts de
banken opzij te schuiven, de zuurstokkleurige grand foulards recht te trekken
en een krat bier en fris op tafel te zetten.
De piano stond er al en de gitaar heeft
Roel zelf meegebracht.
Anna is haar stem kwijt en is daarom
thuisgebleven. Roel vindt het jammer:
“Anna zorgt voor de humor, nu moeten
jullie het doen met zwaar dramatische
liedjes”, houdt hij het muisstille tiental
studenten van de eerste ronde voor.
Zoals ‘Red mij niet’ van Maarten van
Roozendaal, een ballade van Leonard
Cohen en ‘Dans met mij’ van Bram
Vermeulen. Ze klinken prachtig.
Het zelfgeschreven openingsnummer
knalt er meteen in. ‘Mijn rijkdom’, heet

het lied en het gaat over de wonderen van
de natuur. “Ik vul mijn zakken met de
stralen van de zon”. Roel kijkt iedereen
diep in de ogen. Als het niet zo’n vrolijk
nummer was, zou je je nog verlegen gaan
voelen. “Het allermooiste wonder dat ben
jij.”
Ook het laatste lied is zelfgeschreven en
vrolijk; een echte meezinger. Met
Amsterdams accent brult Roel over
heimwee naar de vakantie. Over het
gevoel dat je hebt wanneer je thuiskomt
van de camping en met een biertje op de
bank zit.
“Met een biertje in de hand,
bekijk je de vakantievideoband
en je denkt: wanneer
begint de vakantie weer
niet naar huis
niet naar huis
niet naar huis”

.

Maar wel snel naar het volgende
StuKaFest-adres!/
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Algemeen
Ict-cursussen
In de maand maart staan de volgende
cursussen op het programma:
Cascading Style Sheets
Java
Excel basis en gevorderd
Matlab
Latex Advanced ( in de avonduren)
Object Oriented Programming with
UML
Javascript
Voor inhoudelijke informatie, data en
inschrijvingen zie:
www.win.tue.nl/bcf/cursussen.

Mensen
Jubileum
De heer J.M. van Ruijven is op 1 maart
2009 veertig jaar in dienst bij de TU/e,
in het bijzonder bij de faculteit
Technische Natuurkunde. Dit heuglijke
feit zal gevierd worden tijdens een receptie op vrijdag 13 maart 2009 in het
PVOC. Aanvang receptie 16.00 uur.

Promoties
C.K. Ho Meng verdedigt op dinsdag 3
maart 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 ‘Agile Wireless
Transmission Strategies’. Ho Meng promoveert aan de faculteit Elektrotechniek.
De promotor is prof.dr.ir. J.M.G.
Linnartz.
Ir. A. Broersen verdedigt op dinsdag 3
maart zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-

sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Feature Visualization
in Large Scale Imaging Mass
Spectrometry Data’. Broersen promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotoren zijn
prof.dr.ir. R. van Liere en prof.dr. R.M.A.
Heeren.
Drs. J. Perelaer verdedigt op donderdag 5
maart 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 ‘Microstructures
Perpared via Inkjet Printing and
Embossing Techniques’. Perelaer promoveert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotor is prof.dr. U.S.
Schubert.

Studentenleven

talent ontdekt wordt!
Meer info: m.kruithof@tue.nl en
www.nootuitgang.nl.

T!NT. Ontmoetingsplek
voor inspiratie en verdieping
Pasta en Passie
Elke maand houdt T!NT op de eerste
dinsdag een avond met een aanstekelijke
film over mensen die volledig voor hun
passie gaan.
Heb je passie voor architectuur, kom dan
op 3 maart kijken naar: Daniel Libeskind,
The making of an architect.
Een documentaire over de architect van
o.a. het joods museum in Berlijn. De
documentaire onderzoekt en bevraagt de
verantwoordelijkheid van architecten in
bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog of
op Ground Zero in New York. Hoe geven
architecten symboliek vorm en met
welke ontwerpen associëren ze zich?

Studium Generale
Meld je aan voor de voorronde
van Nootuitgang
Donderdag 2 april, 20.30 uur, Gaslab.
Ben jij de student met die gouden stem?
Of vormen jullie de band met die geniale
sound en lyrics? Meld je dan direct aan
voor de voorronde Nootuitgang, dé singer-songwriter contest voor studenten.
De voorwaarden zijn simpel: Je bent student aan de TU/e of je band bestaat voor
meer dan vijftig procent uit TU/e-studenten. Je zingt een eigen nummer waarvan
zowel de tekst als de muziek geheel van
jezelf of van andere student bandleden
zijn. Je neemt je eigen muzikale begeleiding mee. Win je de voorronde, dan mag
je meedoen aan de landelijke finale van
Nootuitgang op zaterdag 23 mei in
Rotterdam. Pak die kans, zorg dat jouw

Dinsdag 3 maart, 18.30 uur pasta, 20.00
uur film
Locatie: café T!NT, studentencentrum de
Bunker.
Graag opgeven via: www.tue.nl/tint of
tint@tue.nl.

Time out
Dit is een van de twee thema’s van T!NT
dit studiejaar. Daar hoort een fotowedstrijd bij met aantrekkelijke prijzen, en
een heuse training time-management.
Vooral als je nu denkt: ‘daar heb ik geen
tijd voor’, is deze training iets voor jou.
Twee avonden wordt er volgens de
methode van Stephan Covey gewerkt en
krijg je handige tips om je tijd beter in te
delen. Na de training behoor je gegarandeerd tot de groep van highly effective

(Advertenties)

...door uw gift op giro 6640

cliniclowns.nl

Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers!

13 & 14 maart Amsterdam RAI
www.carrierebeurs.nl

people! De training wordt gegeven door
Ric Vos, trainer, coach, consultant bij
Fontys Centrum voor
Leiderschapsontwikkeling en is gratis,
dus mis deze kans niet!
Wanneer: Woensdag 18 en 25 maart ’s
avonds om 20.00 uur.
Waar: Café T!NT (in De Bunker)
Opgeven: tint@tue.nl

Diversen
Informatica-opleiding
Utrecht
Reünie Informatica-opleiding
Utrecht
De opleiding Informatica van de
Universiteit Utrecht houdt op 28 februari een reünie voor iedereen die ooit
betrokken is geweest bij de studierichting. Aanleiding voor de reünie is het 25jarig bestaan van de opleiding informatica. Er wordt die dag een symposium
gehouden waarbij medewerkers en alumni spreken over het onderzoek waarmee
ze bezig zijn of zijn geweest. Zo vertelt
Henk Penning over het synchroniseren
van tijd op verschillende computers. Het
synchroniseren van computers is lastig.
Vooral als uiterste precisie gevraagd
wordt, of als het om miljoenen computers gaat.

Rijksuniversiteit
Groningen
Aandacht voor kanker
De Rijksuniversiteit Groningen zoekt
voor niet-commercieel onderzoek mensen die zelf de afgelopen zes maanden
hun behandelingen voor kanker hebben
afgerond. Dit onderzoek wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding. Wij
vragen u een interview over de betekenis
van en omgang met kanker te beluisteren en te beoordelen. Daarnaast vult u
driemaal een vragenlijst in (via internet
of per post thuisgestuurd). Er zijn geen
kosten aan verbonden.
Wilt u er mede voor zorgen dat in de toekomst andere kankerpatiënten geholpen
kunnen worden? U kunt zich aanmelden
op de website www.rug.nl/psy/aandacht
voorkanker of bij mevrouw T.M. Brakel,
telefoon 050-3636757.
Weet u niet zeker of u tot de doelgroep
behoort of heeft u andere vragen, dan
kunt u mailen naar
onderzoekkwf@rug.nl.

Vacatures
PhD Student in Applied Mathematics
and aero-acoustics at the Dutch NLR
(V32.040), department of Mathematics
and Computer science (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612
euro).
Postdoc Researcher in Autonomic
Networks (V36.360), department of
Electrical Engineering (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.379 t/m 3.755 euro).
Assistant Professor (UD) in Information
Systems (V39.476), Information Systems
within the department of Industrial
Engineering & Innovation Sciences (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 11 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3.195 t/m 4.374 euro).
Secretaresse (V40.007), ICMS, (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 6 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1.750 t/m 2.433 euro).
Studievoorlichter (V50.119), opleidingsinstituut faculteit Biomedische Technologie
(0,6 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 8 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2.267 t/m 3.028
euro).
Dean of the Industrial Design
Department (V51.067), department of
Industrial Design (1,0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 18 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(6.502 t/m 8.622 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures.

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

Cursor 19 februari 2009
English page /11

Assistant Professor Philip Nickel: Trusting technology
Dr. Philip Nickel started
last December as
Assistant Professor at
the School of IE&IS. He
teaches Ethics and
Technology. His former
post was at the
University of California,
Irvine in Southern
California. What does he
work on here, what are
his first impressions of
TU/e?
“I participate in classes for
Master students in the
School of IE&IS, and along
with
my
colleagues
Felicitas Kraemer and
Andreas
Spahn,
I’m
helping to lead a PhD
seminar on Ethics and
Technology offered by our
Department
at
the
‘Nederlandse Onderzoekschool Ethiek’. I also give
introductory classes that
are
offered
by
the
Department of Philosophy
for various Departments
on the campus, like
Chemical Engineering”,
Nickel explains. The aim of
this Bachelor class is to
make students aware of
ethical implications of
design decisions and the
influence of engineers on
them, so that ethical issues
become a constitutive part

of the technological design
process.
“The class ‘Ethics and
Technology’ is organized
round case discussions”,
says Nickel. “We look at
cases from engineering
and some specifically from
Chemical
Engineering.
The goal is to connect
ethics and safety issues,
and their lives as students
at TU/e and their future
lives as professionals.
That’s why we have a pretty
practical focus with cases
on safety, sustainability
and ethical decisions on
how to inform the public
and how to deal with colleagues.”

Hard work
According to Nickel the
Chemical
Engineering
students he teaches have a
specialized focus and their
curriculum is rather determined. That’s why they
all know each other. This
gives the group a strong
cohesiveness. “I like to take
an open view on how Dutch
students are and learn
from my experiences. As I
am a philosopher, I think
it’s too early to draw conclusions on what the
students are like. Overall,
they seem very spirited and

have a lot of energy and it
seems a lot of hard work
goes into that. They like
what they do and they are
really practical.”

Placing a bet
Nickel’s main research
area is on ‘trust’. “I like to
see ‘trust’ as placing a bet
on people or organizations
and having certain expectations of responsibility
towards them. You rely on
them in the sense that you
are betting on them that
they are doing well, and
also in the sense that you
morally expect them to do
well. That may sound
obvious, but no one has
proposed that particular
definition in the philosophical
and
social
scientific literature.”
Nickel gives the following
small example: “You rely
on a coffee machine that it
supplies you with something that is drinkable and
won’t poison you. But now
think of a machine which is
worth a million euros. You
really are counting on it to
work. The people who
build it, rely on it, you rely
on it, the public relies on
the machine. And that’s
the place where I look
when people are deciding

Philip Nickel. Photo: Bart van Overbeeke

on trust. It seems there are
a lot of places where trust
enters
the
picture.
Anytime when you are not
totally in control and you
don’t have all the information, then you are put in
a position of needing to
trust others.”
Another example is the
melamine-milk-affair in
China. “It shows how hard
it is to rebuild trust after it
is broken.” In Holland
there is a saying: Trust

comes on foot, and flees on
horseback. Nickel adds:
“Or with a Dutch means of
transportation: by bike.”
Another question Nickel
addresses is ‘what information do people use to
establish trust’. What is
most accurate and manageable? People don’t have
time to know the entire
track record. They can’t rely
on rough stereotypes
either.
When asked how it is to be

Watch out: carnival
For anyone wishing to
take part in the carnival
in Eindhoven (a.k.a.
Lampegat during the
carnival) or who want to
avoid it: here are the
places where you must or
should not be from
Saturday February 21 to
Wednesday February 25.

Carnival procession
This year adults will join
children in the Lampegat
carnival procession on
Saturday February 21. The
children will walk in front
and stop halfway through
in Catharinaplein. They
will start at the Effenaar at
a quarter to 1 and will walk
via
Dommelstraat
to

Stationsplein. Here they
will continue their route together with the adults via
Fuutlaan,
Parklaan,
Dommelstraat, Vestdijk,
Ten Haeghestraat and
Catharinaplein where they
are expected to arrive at
half past one. The adult
procession will continue
via
Begijnhof,
Oude
Stadsgracht,
Vestdijk,
Korte
Geldropseweg,
Bilderdijklaan and end at
Wal.

Brass band festival
Performances by carnival
bands will take place in
Marktplein as of 15.00
hours on Sunday February
22.

For something completely different:
Maastricht
So you want to celebrate
carnival,
but
outside
Eindhoven? Then go to
Maastricht. It’s a short trip
by train. Celebrate carnival
in the street and swing
along with the carnival
bands while admiring the
costumes, which have
taken a year’s work at least.
The procession through

the center of Maastricht is
scheduled for Sunday
February 22 as of 1 pm.
And on Tuesday afternoon
February 24 the ‘Zate
Hermeniekes’,
the
carnival
bands,
will
compete in Vrijthof, in the
city center of Maastricht.
Make sure you bring along
something that you can use
to make music of some
sort./

.

No Cursor during carnival
In the carnival week there will be no Cursor on Thursday
February 26. Cursor 22 will appear on Thursday March 5.
The editors would like to wish everybody enjoyable carnival
holidays.

New student units in and near center
Student accommodation
agency Vestide is currently converting office
premises at Boschdijk
into a student complex
with 46 independent
units. At the end of this
year it must be ready to
welcome the first occupants. The intended
target group is formed by
short-stayers.
Each apartment will have
its own kitchen and
bathroom with a shower,
washbasin and toilet.
There are 42 studio
apartments, with surfaces
varying from 27 to 36
square meters (rentals 240
to 260 euros). Four
apartments
will
have
living-rooms and separate

bedrooms with a total floor
surface of 52 square meters
(rental at most 350 euros).
In order to realize 46 units,
an extra storey will be built
on top of the existing
premises.
“We are taking into account
the accommodation of
short-stayers and have also
reserved funds to furnish
these apartments”, Vestide
spokeswoman Hannie de
Groot informs us. “Should
it appear that these living
units are too expensive for
that specific group, for instance, then the units will
be
let
to
ordinary
students.” Vestide will
make a final decision about
the target group this
summer, in consultation

with
the
institutes.

educational

Rembrandt
There are also plans to
build new student units at
another location near the
center. Accommodation
agency Wooninc. wants to
erect
an
apartment
building with 63 studio
apartments for students at
the location of the former
Rembrandt cinema, where
the temporary discotheque
Club was accommodated
for a couple of years. Its
completion
has
been
planned for the end of
2010. The demolition
permit has already been
applied for./

.

Impression of the envisaged student housing complex at Boschdijk.

a philosopher among
engineers, Nickel replies:
“I like the practicality of
Dutch engineers. ‘If you’re
interested in doing something, talk to me, and we’ll
do it.’ A willingness to get
started, to do something,
which I appreciate.”/

.

19 februari 2009 Cursor
12/ Achtergrond
Arbeidsmarkt in krappe kredietcrisis-tijden

“Pakken wat je pakken kunt”
Kredietcrisis/Gerard Verhoogt
Illustraties/David Ernst
Bij het onderdeel chemie van Akzo Nobel staan zo’n
330 arbeidsplaatsen op de tocht, DSM ontslaat wereldwijd
1000 mensen, bij bouwbedrijf Heijmans verdwijnen
200 arbeidsplaatsen bij de stafdiensten, 450 in de
operationele sfeer. De gevolgen van de kredietcrisis zijn
hard en komen snel, vooral in de bouw en de chemie.
Hoe kijken deze opleidingen en hun afstudeerders daar
tegenaan, welke verwachtingen hebben ze?
kreeg ik een telefoontje
dat de uitbreiding van
de productiefabriek
niet doorging
door de
kredietcrisis
en dat er een
vacaturestop
was. Daarna
was ik weer
welkom, maar ik wil
graag nú aan de slag. Daarom
ben ik ook vroeg gaan solliciteren. Nu ben ik in gesprek met
Exxon Mobil in Rotterdam.”
Ondanks de afzegging is hij niet
pessimistisch: niet alleen door dit sollicitatiegesprek, maar ook bij excursies
werd hem verteld dat er zo’n honderdduizend banen in de chemie vrijkomen
door de vergrijzing. Hij volgde bij ST de
min of meer verplichte sollicitatiecursus
bij het STU, die deels overlapt met
training bij de Bedrijvendagen. De Haan:
“Maar het is niet erg om nog eens
feedback te krijgen. Verder heb ik als
voorbereiding veel met oud-studenten
gepraat, waarom zij wel of niet solliciteerden bij een bedrijf.”

Angst

Ir. Ouafae el Fahmi is bij de faculteit
Scheikundige Technologie coördinator
van de duale opleiding. Hbo-studenten
die in de industrie werken, volgen één
dag per week deze opleiding.
Constateerde El Fahmi bij haar jaarlijkse
gesprek met de bedrijfsbegeleiders in
september nog een tekort aan afstudeerders, in oktober kreeg ze de eerste
afmelding, een andere student werd
onlangs ontslagen. El Fahmi: “De
klappen vallen vooral bij toeleveranciers
en productiebedrijven. In het algemeen
blijven grotere bedrijven investeren in
research & development, want dat is hun
toekomst. Het grootste deel van onze
afstudeerders begint daar, een klein
gedeelte gaat de ict, marketing of consultancy in, dat kan met een brede opleiding.”
El Fahmi verwacht wel meer promovendi.
“Studenten van Molecular Engineering
promoveren relatief vaker, maar wellicht
kiezen nu meer afstudeerders van de
richting Polymers and Composites en
Process Engineering ook hiervoor, maar
dit is speculatie.”
Willem de Haan (Scheikundige Technologie) liep stage bij DSM in Boston en
werd geselecteerd voor een business
course. Wie daar goed doorheen komt, is
zo goed als aangenomen. De Haan:
“Maar na de laatste contractbespreking

John Frenken van het TU/e Career
Centre heeft veel contact met afstudeerders en werkgevers.
Met Rick Wielens van
Technobility probeert hij kennismigranten te behouden voor
de Nederlandse arbeidsmarkt.
Beiden horen van bedrijven dat ze
zo veel mogelijk doorgaan met
research & development en dat veel
orders alleen zijn vertraagd. Maar
wanneer het weer aantrekt, weet
niemand. Beiden constateren dat afstudeerders zelf en op tijd moeten gaan
zoeken naar banen en daarbij verder
moeten kijken dan de bekende bedrijven.
Veel rekruteerafdelingen hebben nu een
minimale bezetting. Anderzijds hebben
TU/e’ers een hoog analytisch vermogen
en zijn ze gewild in heel diverse banen,
tot finance aan toe.
Wielens: “Tegelijk moeten afstudeerders
zich niet door angst laten leiden, er zijn
kansen genoeg bij kleinere bedrijven of
buiten de industrie, denk aan TNO of de
semi-overheid. Philips heeft nog steeds
duizend banen openstaan, maar je ziet
wel dat ze kritischer selecteren.”
Frenken: “Dus bereid je goed voor. We
zien dat degenen die een sollicitatietraining bij STU hebben gevolgd, vaker
slagen omdat ze zelfbewuster zijn en
weten bij wat voor soort bedrijf ze willen
werken. Overigens, volgende week versturen we drieduizend mails om
vacatures te melden, die studenten hier
kunnen inzien.”
Wielens: “Afstudeerders moeten wél
flexibeler worden, ook wat betreft de
reistijd. Nu krijgt een bedrijf in Amsterdam -bijna letterlijk- makkelijker een
Chinees dan een Groninger of Brabander.”

Opleidingsdirecteur dr.ir. Faas Moonen
van de faculteit Bouwkunde verwacht
vooralsnog niet veel problemen voor
afstudeerders: “Ik hoor er in de praktijk
niet heel veel over. Niet van bedrijven,
maar ook bij de laatste diploma-uitreiking in januari heb ik niet gehoord dat
het extra moeilijk is om aan een baan te
komen. In de bouwwereld is altijd een
tekort geweest aan goede vakmensen,
zeker in de meer technische onderdelen.
De gevolgen voor de crisis merken zij pas
later, maar die zullen zeker komen.”
Tegelijk zijn er berichten dat er extra
geïnvesteerd wordt in de bouw om de
economie op peil te houden (woningbouw, wegen, maar ook aan de TU/e,
waar het masterplan huisvesting versneld
wordt. Zie pagina 3 van deze Cursor).
Moonen adviseert studenten om niet te
wachten met solliciteren tot na het afstuderen: “Gebruik contacten van stages
en dergelijke en pak wat je pakken kunt.
Concessies doen is niet erg, want studenten moeten ook nog veel leren. Maar
doe niet teveel concessies en werk niet
te lang onder je niveau.”
Paul Redert van Bouwkunde
(Construction Management and
Engineering)
studeert
in maart af
en deelt dit
optimisme:
“Volgens mij is er
genoeg werk. Minder
bij projectontwikkelaars,
meer in de civiele techniek,
de wegenbouw. De kredietcrisis
biedt ook mogelijkheden: bedrijven
kunnen nu nieuwe krachten
aannemen die met frisse blik tegen
de problematiek aankijken. En waar
een wil is, is een weg.”
Na zijn afstuderen gaat hij eerst
nadenken wat hij precies wil, waar
hij wel en niet goed in is. Wil hij veel
concessies doen voor een baan?
Redert: “Het belangrijkste vind ik dat
ik het naar mijn zin heb, dat er een
goede sfeer is en dat je wordt gewaardeerd. Maar vijfhonderd euro minder
gaan verdienen wordt wel een
probleem. En ik wil ook niet elke
morgen in de file naar
Amsterdam staan op weg naar
mijn werk. Ik wil best verhuizen, maar niet overal naar
toe.”

Stage
Angela van der Hoek studeert in
maart af bij architectonisch ontwerpen. Ze geeft nu voorrang
aan haar portfolio en reageert op
vacatures op internet. Na haar afstuderen gaat ze met haar vriend
in Utrecht wonen, mede met het
oog op een baan. Van der Hoek:
“Dat geeft extra mogelijkheden,
want je kunt -letterlijk- veel
kanten uit. Ik wil wel graag in de
architectuur blijven. Als de finan-

ciële nood erg hoog wordt, kan ik alsnog
elders solliciteren, ik kan ook aan de slag
als tekenaar of 3D-modellen maken.”
Pessimistisch is ze niet: “Sommigen
zoeken een half jaar en hebben niets,
anderen wel. Aan trainingen denk ik nog
niet, alleen als het niet lukt. Ik krijg wel
tips van oud-studenten met baan en van
mensen in het vak. Gelukkig heb ik stage
gelopen, terwijl dat uit het curriculum is
gehaald. Dat kostte extra studietijd, maar
werpt nu misschien zijn vruchten af.”
Wouter Keijzer en Marina Peterse
studeerden beiden eerst planologie
(hts, Utrecht) en studeren in maart af als
stedenbouwkundige. Ze zien de toekomst
wat zorgelijker in, vooral omdat bijna
overal ervaring wordt gevraagd. Keijzer:
“Daar kom je als afstudeerder moeilijk
tussen, behalve als je tijdens je studie al
een baantje hebt. En dat heb ik niet.”
Peterse: “Ik werk bij de gemeente Geldermalsen bij de afdeling ruimtelijk beleid.
Ik zit bij hetzelfde detacheringbureau als
Wouter en heb nu twee gesprekken gehad
en wacht op het vervolg. Dat waren overigens wel dezelfde banen.”
Hebben ze een speciale voorbereiding
gedaan? Peterse: “Nee, nog geen tijd voor
gehad. Ik heb mijn cv op internet gezet
voor stedenbouwkundige en kreeg alleen
reacties van detacheringbureaus. Keijzer:
“Ik heb een sollicitatietraining bij het
STU gedaan, dat was nuttig. Je leert ook
goed te kijken wat je wil. Maar ik weet
nog steeds niet of ik bij de overheid of in
het bedrijfsleven wil werken. Wel dat ik
afwisselend werk wil als stedenbouwkundige; ik heb bijvoorbeeld niets met
vastgoed.”/

.
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Carnaval in Lampegat

/Triumph
des Willens

Beneden de rivieren bestaat er
geen twijfel over: de belangrijkste gebeurtenis van februari is carnaval! Traditioneel
wordt in Eindhoven veel aandacht besteed aan dit feest,
oorspronkelijk een eetfestijn
aan de vooravond van de vastentijd. Het vasten heeft in de
loop der jaren aan populariteit
ingeboet, maar dat geldt niet
voor het carnaval. Ook dit jaar
hoef je je in ‘Lampegat’ niet te
vervelen.

De Duitse cineaste en fotografe
Leni Riefenstahl staat bekend om
haar films Triumph des Willens en
Olympia. De eerste film gaat over
het partijcongres van de NSDAP in
Neurenberg, de tweede over de
Olympische Spelen van 1936 in
Berlijn. Triumph des Willens wordt
maandag 2 maart in De Zwarte
Doos vertoond. Prof.dr. Frank van
Vree, historicus en hoogleraar jour nalistiek aan de Universiteit van
Amsterdam, verzorgt van 19.30 tot
19.50 uur een inleiding. Na de film
is er een discussie met de vraag of
Riefenstahl zich terecht beroept op
haar ‘ideologische neutraliteit’. Ze
was beschuldigd van ideologische
medeplichtigheid aan het regime.

Na een aanloop van maanden
met kleinere festiviteiten barst
het feest komend weekend goed
los. Vrijdag 20 februari is er
vanaf 16.00 uur muziek in de
feesttent op de Markt met onder
anderen dj Chris, gevolgd door
een ‘Hazesavond’.
Op ‘zotte zaterdag’ start om 13.11
uur de carnavalsoptocht: een
bonte stoet van praalwagens,
muziekcorpsen en losse carnavalsvierders die van het Station
naar het Stadskantoor trekt,
waar de burgemeester de

/Schrijf je
eigen hit
optocht zal ‘afnemen’. De
stadsprins krijgt dan voor vier
dagen de sleutel van de stad.
De zondagochtend opent om
10.30 uur met een carnavalsmis
in de tent op de Markt, om 12.00
uur gevolgd door een brunch op
diezelfde locatie. Voor kinderen
van negen tot dertien jaar volgen
dan de verkiezingen van de
Markies of Markiezin van
Eynthoven, de Meester van de
Markt en de Jeugdprins(es) der
Jeugdprinsen. De presentatie
van dit spektakel is in handen
van Yes-R en Ali B. Die laatste
geeft om 16.30 een optreden. Na
een bezoek van de stadsprins
aan de tent, treden René
Schuurmans en de Sjonnies hier
nog op. Heb je genoeg van de
tent, dan is er een keur aan

andere opties: een twintigtal
Eindhovense carnavalsverenigingen verzorgen zondagavond
feestelijke bijeenkomsten.
Op ‘malle maandag’ wordt het
feest onverdroten voortgezet:
enig uiterlijk vertoon mag
daarbij natuurlijk niet ontbreken: draag ’s middags in de
feesttent op de Markt de mooiste
‘MalleMaandagMiddag Moeders
Mooiste Muts’ en ding mee naar
de prijzen. Eerder op de middag
in de feesttent: een carnavalsvoetbalwedstrijd tussen PSV en
de Eindhovense VV (aanvang
13.49 uur). Andere hoogtepunten: optredens van Imca
Marina (17.00 uur) en Jody
Bernal (22.45 uur).
De laatste carnavalsdag (‘‘dende rende dinsdag’) staat onder

meer in het teken van ‘de boerenbruiloft’: het boerenbruidspaar wordt in de ‘onecht’ verbonden na een optocht met
paard en wagen die van de Grote
Beek, via het Stationsplein, naar
de Markt leidt. De ceremonie zal
worden gadegeslagen door
boeren en boerinnen in hun
zondagse boerenkostuum (14.30
uur). Om klokslag middernacht
is het over met de pret: na de
stadsleutel weer aan de burgemeester te hebben overhandigd,
verdwijnt de stadsprins op een
nog niet nader bekend gemaakte
manier. Dan begint voor velen
het lange wachten tot volgend
jaar…/

.

Kijk voor een compleet overzicht van
carnaval in het Eindhovense op
www.federatie-eindhovens-carnaval.nl.
Archieffoto’s: Bart van Overbeeke

Voor de carnavalshaters
Heb je een hekel aan verkleedpartijen, feestmuziek en veel
te veel bier? Ook voor de carnavalshater is er in Eindhoven
de komende week echt nog
wel wat te beleven.
De succesvolle Nederlandstalige band Bløf speelt -hopelijk
goed afgeschermd van het

feestgedruis- twee avonden in
Muziekcentrum Frits Philips:
zoals gepland op vrijdag 20
februari en een extra concert op
donderdag de negentiende.
Behalve het muziekcentrum is
ook de Effenaar een locatie
waar je de hele week terecht
kunt om het carnaval te
ontlopen. Zo treedt daar op

vrijdag de Eindhovense
gangstarapper Kempi -strafblad
van tien pagina’s- op om zijn
nieuwe album Du Zoon te
promoten. En voor de rockliefhebbers: The Datsuns komen
helemaal vanuit Nieuw-Zeeland
naar Eindhoven om in de
Effenaar op te treden (maandagavond 23 februari).

Voor de liefhebber van hoge
cultuur is er zondagmiddag een
gratis rondleiding in het Van
Abbemuseum. Op dinsdag is er
minder te beleven: dat wordt
dus thuiszitten (of tóch nog
even het staartje van het
carnaval meepakken)./

.

GELIMBO: carnaval op z’n Limburgs
GELIMBO, het Limburgse
dispuut van studievereniging
GEWIS (Wiskunde & Informatica) heeft het ook dit jaar druk
tijdens carnaval. Het dispuut is
ruim twee jaar geleden opgericht om het imago van
Limburgers in Eindhoven te
verbeteren, en daar hoort een
zekere zichtbaarheid tijdens
carnaval uiteraard bij.
Het dispuut, met zeven leden,
heeft een vol programma.
Vandaag (donderdag 19 februari) begint het met de carnavalsborrel bij GEWIS (vanaf 16.30
uur, HG 10.52. Iedereen is welkom, mits verkleed). Vrijdag
gaat het dispuut op stap in het
centrum van Eindhoven, zaterdag staat er een bezoek gepland
aan carnavalsvereniging ‘De

Bolhoedjes’. “De adjudant van
De Bolhoedjes heeft in de jaren
zeventig wiskunde gestudeerd,
dus die heeft ons uitgenodigd
om langs te komen”, zegt
GELIMBO-lid Rob Ritzen.
“Bovendien treedt feestband
XQSME van zangeres Marjan van
Ganzenwinkel (studievoorlichtster van de TU/e, red.) dan op.”
Zondag brengen de leden van
GELIMBO door in thuisland
Limburg, om daar met familie
en vrienden echt Limburgs
carnaval te vieren.
Het dispuut zal tijdens carnaval
gekleed gaan in het zwart, met
speciale hoeden en sjaaltjes. De
prins van GELIMBO, Nicky I, zal
bovendien getooid zijn met
medailles en veren op zijn
hoofddeksel. Iedereen is volgens
Ritzen welkom om mee te fees-

/Sociaal ondernemerschap

Iedereen is zich bewust van de pro blemen in de wereld: het klimaat,
armoede et cetera. Sociaal onder nemers doen een poging daar wat
aan te doen. Ze kijken niet naar
winst voor zichzelf, maar vooral
hoe ze de wereld kunnen verbete ren. Ze combineren een financieel
met een sociaal doel. Ir. Marten
Witkamp, alumnus van de School
of Innovation Sciences, studeerde
onlangs af op de groeikansen voor
sociaal ondernemerschap. In zijn
lezing vertelt hij wat het inhoudt en
wat de toegevoegde waarde is. Je
kunt op woensdag 4 maart terecht
in filmhuis De Zwarte Doos om
11.45 uur.

/Machtspolitiek
op wereldniveau

GELIMBO met prins Nicky I.

ten met GELIMBO, ook nietLimburgers. “Drie van onze

Altijd al willen leren hoe je een lied
moet schrijven? De workshop
‘Schrijf je eigen hit’ die op 2, 16 en
23 maart van 19.30 tot 21.30 uur in
het Gaslab wordt gehouden, biedt
daar de mogelijkheid voor. In drie
avonden krijg je verschillende
stijlen en werkwijzen in het
schrijven en componeren van
popsongs onderwezen. De lessen
worden gegeven door Yoshi Breen,
docent op de Rockacademie in
Tilburg. Om deel te nemen, hoef je
niet veel ervaring in het schrijven
van eigen nummers te hebben. Je
moet jezelf wel muzikaal kunnen
begeleiden of ervoor zorgen dat
een ander dat doet. Aanmelden:
www.tue.nl/sg.

.

leden zijn niet-Limburgs. Dus
dat is geen enkel probleem.”/

De VS en Rusland waren na de
Tweede Wereldoorlog de twee
grootste machtsblokken van de
wereld, maar daar is een einde aan
gekomen na de Koude Oorlog. De
VS kreeg de hegemonie. Het lijkt er
nu echter op dat de macht van de
wereld wel eens overgenomen kan
worden. Dit heeft te maken met de
financiële crisissen en de opwaart se economie in Zuidoost-Azië. Ook
de oorlogen in Irak en Afghanistan
spelen hierbij een grote rol.
Prof.dr. Bertjan Verbeek, hoog leraar Internationale Betrekkingen
aan de Radboud Universiteit, geeft
inzicht in de veranderende machts verhoudingen. De lezing is
woensdag 4 maart van 11.45 tot
13.00 uur in de Blauwe Zaal in het
Auditorium.
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Liefdevolle dag met ouderen

Euflex en StudentenWerk
slaan handen ineen
Uitzendbureau
StudentenWerk is sinds
1 februari aangesloten bij
Euflex, de organisatie die
de werving en detachering van technologisch
talent aan de TU/e regelt.
StudentenWerk zal
Euflex ondersteunen in
het vinden van bijbanen
voor studenten.
Leo Robben, directeur van
Euflex: “We wilden graag
met een uitzendbureau
samenwerken dat zich op
studenten richt. Geregeld
lopen studenten bij ons
binnen met de vraag of we
ze aan een bijbaan kunnen
helpen. We willen graag

aan dat verzoek voldoen,
maar we richten ons daar
niet primair op. We hebben
contact
gehad
met
verschillende studentenuitzendbureaus en daar
kwam StudentenWerk als
beste uit.”
Mark Luijten, manager
Zuid-Nederland
bij
StudentenWerk, ziet de
samenwerking als een
mogelijkheid om studenten nog beter te bereiken.
“Het is een uitgelezen kans
om met studenten in
contact te komen. We
kunnen
opdrachtgevers
dadelijk
gemakkelijker
specifieke kandidaten aanbieden.” Studenten die op

zoek zijn naar een bijbaantje moeten zich in
eerste instantie tot Euflex
wenden. Euflex zorgt voor
de marketing en koppeling
aan
de
TU/e
en
StudentWerk richt zich op
de externe opdrachtgevers.
Worden er bijvoorbeeld
studenten gezocht die bij
een concert kunnen bijspringen,
dan
kijkt
StudentenWerk of ze daar
studenten voor uit hun
bestand
kunnen
benaderen. Twee medewerkers van StudentenWerk komen in het kantoor
van Euflex te zitten./

.

Euflex is te vinden op de begane
grond van het Hoofdgebouw.

Estafetterace Astrix rond het
Auditorium
Studenten atletiekvereniging Asterix houdt
woensdag 4 maart van 08.00 tot 20.00 uur
een estafetterace bij het Auditorium. De ver eniging viert binnenkort haar achtste
lustrum en wil hier op een bijzondere manier
aandacht aan besteden. Onder het motto
‘Asterix loopt warm voor de Bata’ (de
Batavierenrace, red.) zullen Asterix-leden
die dag zo vaak mogelijk een parcours van
888 meter afleggen op het TU/e-terrein.
Vanaf 16.00 uur is er een buitenborrel.
De lopers steken bij de voetgangersbrug
achter het Auditorium de Dommel over en bij

Kennispoort gaan ze over het Limbopad
w e e r t e r u g n a a r h e t wi s s e l p u n t . E r w o r d t e e n
Batavierenrace-wisselpunt op het veld voor
het Auditorium opgebouwd, inclusief hekjes
en tijdwaarnemingssysteem.
De Batavierenrace wordt 25 april gehouden.
Ruim 370 teams meldden zich aan, waarvan
48 op de reservelijst moesten worden ge plaatst. Volgens de organisatie een record
aantal inschrijvingen.

Eindhovense zeilrace
in Friesland
SEC, de zeilondervereniging van het Eindhovens
Studenten Corps (ESC),
houdt op 8, 9 en 10 mei
op de Friese meren bij het
plaatsje Heeg een zeilweekend. Het is toegankelijk voor heel studerend Eindhoven.
De organisatie ligt in
handen van ESC-leden
Diederik Stel, Jurriaan
Gielen en Anna Slump.
Stel: “We hebben alledrie

ervaring met zeilen. Het
leek ons leuk om studenten
in Eindhoven hier ook voor
te enthousiasmeren. Met
deze regatta willen we
zeilen
laagdrempelig
maken voor onze medestudenten.”
Het ESC had volgens
Diederik vroeger zeilondervereniging
SEC.
“Deze is in 1964 opgericht,
maar sinds 1995 wordt er
niks meer mee gedaan. Nu
hebben wij het opnieuw

leven ingeblazen.” Er
wordt gezeild op zogeheten valkjes. Maximaal
vier personen op zo’n boot
is het prettigst. Minstens
één persoon per boot aan
boord moet goed kunnen
zeilen.
.
(www.shift040.nl)/

.

Teams kunnen zich tot en met 14
maart via
eindhovenzeilt@gmail.com
inschrijven.

Foto: Rien Meulman

Tien studenten uit
Eindhoven en omgeving
hebben 35 ouderen op
vrijdag de 13de -één dag
voor Valentijnsdag- een
plezierige verrassing
bezorgd. Romantiek
kwam er niet aan te pas,
maar wel een hoop gezelligheid. Het initiatief
hiervoor lag bij het Rode
Kruis.
Studentendesken van het
Rode Kruis in heel
Nederland konden zelf
invulling
aan
de
Valentijnsactie geven. De

Eindhovense Studentendesk koos ervoor om
ouderen in verzorgingshuis Engelsbergen een
bezoekje te brengen.
De studenten deelden bij
binnenkomst een roos uit
aan de ouden van dagen,
die niet precies wisten wat
ze te wachten stond.
Daarna volgde een quiz,
met vragen als ‘Van wie is
Cupido de zoon?’ (Venus)
en ‘Wat betekent de naam
Valentijn?’ (sterk). Volgens
Tim Voogt, voorzitter van
de Eindhovense Studentendesk waren de bewo-

ners erg te spreken over de
actie. “Eén vrouw barstte
zelfs in tranen uit toen ze
een bos rozen kreeg. Ze
wilden allemaal graag dat
we nog een keer terugkomen.” Dat gaat
hoogstwaarschijnlijk ook
gebeuren op 6 maart, met
een
middag
met
Oudhollandse spelletjes.
De Eindhovense studentendesk bestaat uit vier studenten, waarvan er één aan
de TU/e studeert./

.

Nieuwe sectievereniging
bij Bouwkunde
Bij de richting Architectuur bij Bouwkunde
bestond al jaren geen
sectievereniging meer.
Hoog tijd om er wel weer
één in het leven roepen,
vonden zes studenten.
Aster Speckens, voorzitter
van de nieuwbakken vereniging AnArchi, licht toe:
“We kennen elkaar via via
en hadden allemaal het
gevoel dat we iets misten
binnen de faculteit. Ook
wilden we graag op studiereis en leuke activiteiten ontplooien.”
De initiatiefnemers willen
architectuur
verbinden

met andere disciplines en
de diepgang opzoeken.
“Bovendien willen we de
contacten tussen studenten en docenten verbeteren”, vertelt Speckens.
De eerste activiteiten van
AnArchi zitten er inmiddels op. Op 2 februari gaf
een architectuurfotograaf
uit Antwerpen een lezing
in De Zwarte Doos.
Speckens: “Daar zijn 75
mensen op af gekomen.
We waren heel erg blij met
de opkomst.”
Een week later gingen
twintig studenten op pad
om wat kneepjes van het
fotografievak te leren.

Door de regen waren ze
gedwongen om Vertigo en
Kennispoort in beeld te
brengen en niet de stad in
te lopen, zoals gepland
stond.
AnArchi houdt 16 maart
een film- en architectuuravond met Studium
Generale in De Zwarte
Doos. Verder is er een symposium op 25 maart over
architectuur en identiteit.
De vereniging zit nog in de
oprichtingsfase. De leden
weten per september 2009
of ze officieel mogen
doorgaan./

.

Voor meer informatie, zie
www.anarchi.bwk.tue.nl.

En hoe is het in Linköping ?

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.

Zweden, het land van de
blonde aantrekkelijke
vrouwen, de duizend
meren, het speciale alcoholregime en de eeuwige
drang om alsmaar in de
rij te staan. Geen fabeltjes, allemaal waar! Wij,

Peter Ruijten en Céryl
Wiltink, twee studenten
HTI en oud-bestuursgenoten van studievereniging Intermate, zijn in
januari begonnen aan ons
internationale semester,
hier in Linköping. Een
kleine greep uit het leven
van twee levensgenietende studenten.
Maandagochtend, het
begin van een enerverende week. Een bak sterke
koffie en we kunnen er
tegenaan. De colleges zijn
uitermate interessant, en
de universiteitscampus is
altijd erg gezellig.
Interessant feitje: in
tijden van oorlog kunnen
de twee grootste gebouwen in 24 uur omgebouwd
worden tot een ‘fabriek’
van gevechtsvoertuigen.

Een goede voorbereiding
is immers het halve werk.
Half werk is niet de
manier waarop vakken
hier gegeven worden. De
intensiteit van 6 ECTS
per vak is stukken hoger
dan in Eindhoven. Aan de
andere kant hebben we
dan ook maar half zoveel
vakken. We lunchen in
het Kårallen-gebouw. Dat
is eens in de twee à drie
weken de locatie voor een
groot studentenfeest.
Kaartjes zijn een week
van tevoren te koop, en
hiervoor moet je, uiteraard, in de rij staan.
Dat in de rij staan hebben
ze overigens tot een ware
kunst verheven, en het
stappen is dan ook
compleet anders dan
thuis: zorg dat je er vóór
22.00 uur bent, anders

moet je minstens een uur
wachten om binnen te
komen. Verder kun je
elke dag wel ergens
‘goedkoop’ feesten, zowel
in hippe clubs als op zogenaamde corridorfeestjes.
Dat is waar we wonen,
een corridor. Een gang
met acht kamers, elk met
eigen badkamer en een
gezamenlijke woonkamer
en keuken. Elke corridor
heeft zijn eigen sfeer en
regels, maar de algemene
trend is dat Zweden altijd
op hun kamer zitten, zelfs
om te eten. De buitenlandse studenten brengen
leven in de brouwerij.
Al met al zullen wij na
onze periode hier altijd
een stukje Zweden met
ons meedragen, en dit

Foto: Céryl helemaal rechts en Peter daarnaast.

land zal na ons bezoek
nooit meer als daarvoor
zijn!
Hej då,

Peter Ruijten en Céryl
Wiltink, studenten Human
Technology Interaction
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Bouwkundeharten versmelten op Valentijnsgala
Studenten Bouwkunde en
hun ‘dates’ togen vrijdag de
dertiende gekleed in gala jurk en smoking naar res taurant Villa Ravensdonck
voor een Valentijnsgala.
Studievereniging CHEOPS
tekende voor de orga nisatie.
Volgens Barry Kroon, com missaris pr van de studie vereniging, telde het gala

zo’n honderdtwintig
bezoekers. Limousines
kwamen er niet aan te pas,
maar een stel dat op de
tandem kwam, zorgde voor
een ludieke aankomst. Twee
bands traden op: Pur -dat uit
studenten Bouwkunde
bestaat- en Prigger. Kroon
is te spreken over het gala.
“Het was een leuke setting.
Middenin het centrum, maar

toch knus. Iedereen was erg
mooi gekleed. Vrouwen zien
er sowieso altijd goed uit in
galakleding!” Overigens
deerde het volgens Kroon
niet dat het gala op vrijdag
de dertiende was. “Daar
doen we niet aan, aan onge lukken.”

Foto’s: Bart van Overbeeke

Het sleutelgat
Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat:
Steven van der Heyden (eerstejaars Bouwkunde) en Jeroen Schmidt (derdejaars
Biomedische Technologie). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en
geven commentaar.

Daniël Strik is twintig jaar.
Hij komt oorspronkelijk uit
Zeeland; hierbij moet dui delijk vermeld worden dat
het om het dorpje Zeeland
bij Uden gaat en niet om de
provincie.
Daniël is tweedejaars
student aan de TU/e, hij
heeft eerst een jaartje
Biomedische Technologie
gedaan, maar doet nu
Industrial Engineering &
Innovation Sciences. Hij
werkt in de weekenden bij
friettent/eethuis Tej Tat.
Hij moet altijd echte Coca
Cola in huis hebben. Hij
speelt in zaalvoetbalteam
Djoek Noek’m en helpt
organiseren met het aan komende internationale
zaalvoetbaltoernooi.
Verder luistert hij graag
muziek en bezoekt hij
graag house/elektro feesten.
Tekst: Anniek den Hamer
en Berdien Zwarthoed
Foto’s: Bart van Overbeeke

“Dit is sowieso de kamer van
een man”, vertelt Steven. Hij
vindt de kamer wel erg leeg.
Welke studie deze student
doet, is voor Steven een
raadsel. “Dat kan ik hier toch
helemaal niet uit op maken”,
merkt hij treurig op. Hij
studeert in ieder geval geen
Industrial Design, want hij
heeft een rekenmachine op
zijn bureau liggen. Het is een
slordig type, maar hij is veel
met zijn studie bezig; zijn
bureau ligt namelijk vol met
papieren. Waarschijnlijk is
het geen ouderejaars
student, eerder tweedejaars.
Deze student houdt in ieder
geval van muziek: Steven
wijst naar de poster en de
koptelefoon. Hij beoefent

ook een sport, bijvoorbeeld
fitness, dat doen veel
mannen namelijk. Het
schilderij heeft misschien te
maken met zijn achtergrond,
denkt Steven. Misschien
komt hij wel uit een oosters
land. Zijn must-have-item is
een MP3-speler. Deze
student heeft altijd styling producten voor in zijn haar in
huis, voor als hij zijn petje
niet op doet. Hij moet er na tuurlijk wel goed uitzien als
hij naar technofeesten gaat.
“Haha, dat is vreemd, er
staat zowel een colaglas als
een koffiekop op het
bureau”, valt Jeroen als
eerste op. Ook de grote hoe veelheid papierwerk op het

bureau ontgaat hem niet.
Deze bewoner is een beetje
chaotisch en ongeordend.
Wel heeft hij iets van een
planning op zijn prikbord
hangen. Deze kamer is van
een mannelijke student,
meent ook Jeroen. De stijl
van het dekbedovertrek en
de bureaustoel wijzen daar
op. Jeroen denkt dat deze
persoon Technische
Natuurkunde of Wiskunde
studeert. De rode poster
geeft de doorslag: die ziet er
uit als een echte wiskundige
poster en zoiets hang je
alleen aan de muur als je dat
leuk vindt. Het is in ieder
geval geen eerstejaars, die
zitten vaak nog niet op
kamers. Hij gokt maar op

tweede of derdejaars
student. Hobby’s van deze
student zijn films kijken
en/of gamen. Bovendien zal
hij ook wel aan sport doen;
er ligt een sporttas in de
hoek. Misschien is hij zelfs
lid van Kinjin; het schilderij
ziet er best oosters uit. Zijn
must-have-item zal een
goede koptelefoon zijn om
overal muziek te kunnen
luisteren. Ook moet hij altijd
koffie in huis hebben; zoveel
papierwerk op het bureau en
tijdens het studeren maar
één enkele kop koffie
drinken kan gewoon niet...

NU IS HET OORLOG! Hier
moet je bij mij niet mee
aankomen als ik slecht
geslapen heb en dat weet
hij ook dondersgoed. Ik
geef hem een flinke trap
waar-na ik me direct reali seer dat dit meer kwaad
doet dan goed; de wasver zachter klotst over de rand
van het bakje heen over de
verzameling schoenen die
ik vanwege tactische over wegingen vóór de was machine neer heb gezet ervaringen uit het verleden leren dat je maar beter
schoenen aan kan hebben
als je een wasmachine een
trap geeft. Ik smijt alle
schoenen de keuken in.
Deze wijze van transport
bleek niet de meest ver standige keuze te zijn. Ik
volg het spoor van blauwe
vloeistof dat de schoenen
in hun vlucht hebben ach tergelaten naar de keuken
om daar een poging te
doen alles weer een beetje
te fatsoeneren, zodat ik
kan overgaan tot de orde
van de dag. Daar aangekomen herinner ik me ineens
dat we gisteren heel
lekker gegeten hebben,
wat betekent dat de volledige huisraad zich in
bevuilde toestand op het
aanrecht bevindt. De orde
van de dag moet nog maar
even wachten. Geïrriteerd
probeer ik wat ruimte te
creëren door het een en
ander, uiteraard in gevaarlijk hoge stapels, naar het
fornuis te verplaatsen,
alwaar het bestek dat ik in
al mijn ik-zal-dat-weleens-even-snel-opruimenwant-ik-heb-een-ochtend humeur-wijsheid op het
randje van de snijplank
had gelegd achter het
fornuis flikkert. Gelukkig
had ik al schoenen aan,
dus het fornuis krijgt ook
een trap. Een luid gerinkel
bevestigt dat nu inderdaad
ál het bestek achter het
fornuis ligt. Ik slaak een
diepe zucht. Wellicht had
ik dat eerder moeten doen,
want in die zucht realiseer
ik me ineens dat ik van ochtend eigenlijk een ont zettend belangrijke wetenschappelijke ontdekking
heb gedaan. Tot op heden
was de exacte functie van
slaap een groot mysterie.
Verklaringen voor mysteriën zijn vaak verbluffend
simpel: acht uurtjes slaap
per nacht zorgen er voor
dat je niet je hele huis af breekt als de wasmachine
kapotgaat.
Monique Hendriks is
studente Technische
Informatica
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Show me your desktop and I’ll show you
your soul. Je desktop als spiegel van je ziel?
Op de TU/e worden duizenden laptops gebruikt en ieder met zijn eigen achtergrond.
Cursor spoort iedere week een desktop op
en maakt ’n praatje met de gebruikeer.
Wie:

Frans Franssen / 49 / docent
Bouwkunde en Industrial Design
Wanneer: sinds paar maanden
Wat:
zelfgemaakte foto
Waarom: “De foto is gemaakt op 6 juli 2008 op
de Doe De Dommel-dag. Ik heb voor ID- en B-studenten een opdracht genaamd TAB ontwikkeld
(Taal Ambacht Beeld) en dit was een voortvloeisel
daaruit. Het idee is het ontwerpproces te verbreden,
los van de techniek, meer relaties te zien en een
ander denkproces te ontwikkelen. Dit is een project
van Industrial Designstudente Celine de Waal
Malefijt. Ze heeft een mooie plek gekozen voor dit
houten-letters in water-gedicht: de Dommel nabij
het kleine bruggetje tussen achterkant Auditorium
en de Kennedylaan. Over de brug op het Limbopad
komen elke dag duizenden
mensen, maar hier komen
er maar een paar en dan
krijg je eerder de spontane
verwondering bij het zien
van zoiets. Het wier is niet
gedrapeerd, maar na een
paar uur bezig zijn gingen
de slierten natuurlijk door
de letters.

Effe zeuren

/Fred Steutel
“Ach agent, ik reed al op een fiets toen
uw grootvader nog verwekt moest
worden.” Mijn repliek aan een jonge
agent, die aanmerking meent te moeten
maken op mijn fietsgedrag.
Dit is één van de zinnetjes die ik in
gedachten heb om te gelegener tijd te
debiteren. Ik heb er nog een paar.
Tegen een arts die vindt dat ik me niet
met mijn eigen kwalen moet bemoeien;
daar heb ik immers geen verstand van:
“U weet toch, dokter, dat het CBS
onlangs heeft vastgesteld dat de gemiddelde patiënt intelligenter is dan de
gemiddelde arts”.

Tegen iemand die mij vertelt dat hij ooit
hoogleraar is geweest (bijvoorbeeld in
het Christelijk sociaal denken): “Weet u
wel, meneer, dat er in Nederland drie
keer zoveel hoogleraren zijn als beroepsvoetballers, en dat die paar voetballers
samen drie keer zoveel verdienen als al
die hoogleraren samen?”

En tegen de grootverdieners bij datzelfde bankwezen: “Als we jullie onbeschoft hoge salarissen zouden gebruiken
om de politie te versterken, dan zou het
‘blauw op straat’ makkelijk verdubbeld
kunnen worden, en het geld zou beter
besteed zijn, want die blauwe jongens
doen nuttig werk”.

En tegen die beroepsvoetballers (Ajax,
PSV en Feyenoord): “Jullie hebben nou
wel heel hoge salarissen, maar in
conditie leggen jullie het af tegen het
eerste het beste vrouwenhockeyelftal”.

Zo ben ik dan terug bij ‘Af’, maar ik
denk niet dat ik mijn zinnetjes veel zal
gebruiken. Artsen spreken we niet graag
tegen: houden ze niet van, en je houdt ze
beter te vriend. Hoogleraren kom ik veel
tegen, maar natuurlijk alleen hele goeie.
Ik heb wel eens dichtbij beroepsvoetballers gewoond (Epi Drost in Enschede,
de Van de Kerkhofs en Ernie Brands in
Eindhoven), maar we zijn nooit in
gesprek geraakt; hadden te weinig

En tegen een speelster van het
Olympische vrouwenhockeyteam: “Jullie
sport is in feite een voorbereiding op een
goeie baan in het bankwezen”.

gemeen. Ook met hockeymeisjes en
bankdirecteuren heb ik weinig contact.
Agenten van politie kruisen af en toe
mijn pad, maar spitsvondigheden
helpen minder om een bekeuring af te
wenden dan “ U hebt natuurlijk gelijk,
agent”, met gebogen hoofd. Toch hoor ik
soms zinnetjes die het bij politieagenten
goed zouden kunnen doen: “Mijn hand
uitsteken, agent? Ik ben de laatste in
Nederland die daar mee opgehouden is”,
en “Als u een beetje christelijk bent,
agent, dan weet u toch ook dat het
stoplicht, net als de Sabbat, er voor de
mensen is en niet omgekeerd”. Doe er
uw voordeel mee!

