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Stekker uit
Virusfestival
Na veertien edities komt er
definitief een einde aan het
Virusfestival, dat jaarlijks op
het TU/e-terrein wordt gehou-
den. Stichting Virus slaagde er
ook dit jaar niet in om een
volledig bestuur bij elkaar te
krijgen. Bovendien leed het
culturele festival afgelopen
jaar verlies door een laag
aantal bezoekers - 2.700, waar
gerekend was op zo’n 5.000. De
stichting blijft wel bestaan en
richt zich op kleinere evene-
menten, zoals het studenten-
kamerfestival.

Virus heeft drie studenten,
waarvan slechts een van de TU/e,
weten te strikken als bestuurder,
terwijl er zes nodig zijn om het
festival te organiseren. Het
festival had de afgelopen jaren
vaker een incompleet bestuur. In
2006 leidde dat er zelfs toe dat
het festival niet doorging.
Volgens Virusvoorzitter Lotte
Smits is het zeker met een kleine
groep bestuursleden moeilijk te
behappen en erg lastig om de
continuïteit te waarborgen,
doordat er elk jaar een nieuw
bestuur is dat vrijwel blanco
begint. Ook wijst ze naar het feit
dat er steeds meer concurrentie
is voor Virus in de vorm van
nieuwe festivals. De kans dat er
ooit nog een Virusfestival

terugkomt in de bekende vorm,
is nihil, denkt Smits.
Universiteitssecretaris ir. Harry
Roumen betreurt het einde van
het festival, maar denkt dat het de
juiste keuze is. “Het is de af-
gelopen twee jaar bewezen dat
het lastig is om studenten te
vinden die het willen organi-
seren. Bovendien is het afgelo-
pen jaar opnieuw geprobeerd,
met goed weer, en toch had het
festival geen sluitende exploi-
tatie.” De universiteit heeft ver-
volgens ‘in allerlei opzichten’
Stichting Virus gesteund om het
hoofd boven water te houden.
Onder meer hierdoor kan het
nieuwe bestuur met een schone
lei beginnen. Virus gaat door met
de Viri-minifestivals en organi-
seert vanaf komend jaar een
Eindhovense editie van het
studentenkamerfestival, ofwel
het StuKaFest. Dit festival is in
2001 ontstaan in Nijmegen en is
daar uitgegroeid tot een succes-
vol jaarlijks evenement. Het
bestaat uit een veelheid aan
kleine optredens op studenten-
kamers en een groot slotfeest.
Het concept is afgelopen jaar
geëxporteerd naar vier andere
studentensteden; en komend
jaar dus ook naar Eindhoven./.
Volgende week in Cursor een terugblik
op veertien Virusfestivals.

Bonden eisen loonsverhoging van 3,5 procent
Het salaris van universitair
personeel moet met 3,5
procent omhoog, zo lieten de
vakbonden universiteiten-
vereniging VSNU maandag 24
september weten. De VSNU wil
dat er voor een loonsverhoging
vrije dagen worden ingeleverd.
Inleveren van verlofdagen voor
extra salaris zien de bonden
als een sigaar uit eigen doos.
Op individuele basis kan dat
namelijk al via het keuze-
pakket arbeidsvoorwaarden.

Op maandag 17 september
schoven de sociale partners voor
het eerst bij elkaar aan tafel om te
onderhandelen over een nieuwe

universitaire cao. Begin deze
maand liep de oude cao namelijk
af. De universiteiten willen met
de verhoging van het maand-
salaris uitkomen ‘boven het
niveau van de inflatie’ en ver-
wijzen naar het hbo. Daar werd in
juli een loonsverhoging van 5,6
procent afgesproken, die over
drie jaar wordt uitgesmeerd. Zo’n
salarisstijging zou bij de univer-
siteiten alleen haalbaar zijn als
het aantal vakantiedagen wordt
teruggeschroefd, aldus de VSNU.
Martin van Gessel, onderhande-
laar namens vakbond CNV
Publieke Zaak, zegt dat de
ambitie van de bonden wat dat
aangaat totaal anders is. “De

bonden willen een reële loons-
verhoging van 3,5 procent,
zonder dat daar verlofdagen voor
ingeleverd moeten worden. Want
de laatste jaren is de salaris-
positie van het universitair perso-
neel sterk verwaarloosd”, zo laat
hij weten, “vooral als je het afzet
tegen vergelijkbare sectoren.”
De bonden willen daarnaast een
cao afsluiten voor slechts één
jaar, terwijl de VSNU pleit voor
een cao tot en met 2009. En net
als in de hbo-sector willen de
bonden ook voor universitair
personeel een dertiende maand
regelen: een eindejaarsuitkering
ter hoogte van een extra maand-
salaris. Die eindejaarsuitkering

is nu drie procent en moet
daarom stapsgewijs omhoog
naar acht procent. Over dit onder-
werp zwijgt de VSNU voor-
alsnog. 

Loffelijk streven
Waar de universiteiten sterk op
inzetten, is het verbeteren van de
positie van jonge weten-
schappers door extra banen te
creëren en de doorstroming te
verbeteren. De bonden vinden
dat ‘een loffelijk streven’, maar
stellen dat het uitbreiden van het
aantal promotieplaatsen niet ten
koste mag gaan van de arbeids-
voorwaarden van aio’s. Die
zouden bovendien sneller duide-

lijkheid moeten krijgen over hun
dienstverband. Van Gessel: “De
bonden pleiten voor een set
arbeidsvoorwaardelijke maat-
regelen waarbij de belangen van
jong en oud goed uitgewogen
zijn. Levensfase gerichte rege-
lingen met een goed evenwicht
tussen werken en leven en tussen
de vrijheden en verplichtingen
met betrekking tot de taak-
uitoefening. Het is ook wel erg
selectief om je bij jongeren alleen
te richten op de wetenschappers
binnen de universiteit. Jongeren
vind je namelijk ook bij het
ondersteunend personeel.”

Lees verder op pagina 3.

HHeett  ggeewwoooonnlliijjkk  ttee  vveerrwwaacchhtteenn  lluuiiddee
ggeejjuuiicchh  bblleeeeff  uuiitt,,  ttooeenn  pprriinnsseess  MMááxxiimmaa
zzaatteerrddaaggmmiiddddaagg  2222  sseepptteemmbbeerr  hheett
AAuuddiittoorriiuumm  vvaann  ddee  TTUU//ee  bbeettrraadd..  NNiieett  ddaatt  zzee
nniieett  wwaarrmm  oonntthhaaaalldd  wweerrdd  ddoooorr  ddee  hhoonnddeerr--
ddeenn  bbeezzooeekkeerrss  vvaann  ddee  WWeerreellddddoovveennddaaggeenn
iinn  EEiinnddhhoovveenn,,  iinntteeggeennddeeeell::  vvaann  aallllee  kkaanntteenn
hheeeetttteenn  eenntthhoouussiiaasstt  wwaappppeerreennddee  hhaannddeenn
ddee  pprriinnsseess  wweellkkoomm..  DDiiee  bbeeaannttwwoooorrddddee  ddee
bbeeggrrooeettiinngg  iinn  ssttiijjll::  iinn  ggeebbaarreennttaaaall..  
HHeett  wwaass  eevveenn  cchhaaoottiisscchh  bbuuiitteenn,,  oopp  ddee
ttrraappppeenn  vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm,,  bbiijj  ddee
aaaannkkoommsstt  vvaann  MMááxxiimmaa..  HHeett  ggeeppllaannddee
wweellkkoomm  ddoooorr  TTUU//ee--rreeccttoorr  HHaannss  vvaann  DDuuiijjnn
vviieell  iinn  hheett  ggeeddrraanngg  vvaann  ffoottooggrraaffeenn  eenn
ccaammeerraappllooeeggeenn  bbiijjnnaa  iinn  hheett  wwaatteerr..  EEvveenn
ddaaaarrvvoooorr  wwaass  ddee  pprriinnsseess  oonnddeerraaaann  ddee
ttrraappppeenn  ooookk  aall  bbeeggrrooeett  ddoooorr  BBrraabbaannttss
ccoommmmiissssaarriiss  vvaann  ddee  kkoonniinnggiinn  HHaannjjaa  MMaaiijj--
WWeeggggeenn  eenn  EEiinnddhhoovveennss  llooccoobbuurrggeemmeeeesstteerr
HHaannss--MMaarrttiinn  DDoonn..  ““EErr  zziijjnn  hhiieerr  ooookk  zzoovveeeell  mmeennsseenn””,,
aalldduuss  MMááxxiimmaa  tteerrwwiijjll  zzee  VVaann  DDuuiijjnn  oopp  ddee  vvaallrreeeepp  ttoocchh
nnoogg  ddee  hhaanndd  sscchhuuddddee..  HHoonnddeerrddeenn  ddoovveenn  eenn  sslleecchhtt--
hhoorreennddeenn,,  jjoonngg  eenn  oouudd,,  oonnttmmooeetttteenn  eellkkaaaarr  aaffggeellooppeenn
vvrriijjddaagg  eenn  zzaatteerrddaagg  iinn  EEiinnddhhoovveenn  ttiijjddeennss  ddee  WWeerreelldd--
ddoovveennddaaggeenn,,  hhéétt  eevveenneemmeenntt  vvoooorr  ddee  ddoovveennggeemmeeeenn--

sscchhaapp..  PPrriinnsseess  MMááxxiimmaa  wwoooonnddee  zzaatteerrddaaggmmiiddddaagg  eeeenn
kklleeiinn  uuuurr  vvaann  hheett  eevveenneemmeenntt  bbiijj;;  iinn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm  vvaann
ddee  TTUU//ee  lliieett  zzee  zziicchh  oonnddeerr  mmeeeerr  iinnffoorrmmeerreenn  oovveerr  hheett
ggeebbaarreennwwoooorrddeennbbooeekk  vvoooorr  kkiinnddeerreenn  eenn  lluuiisstteerrddee  zzee
nnaaaarr  eeeenn  ddeebbaatt  iinn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall..
FFoottoo’’ss::  MMaarrttiinn  PPooeellssttrraa

Warm gewapper voor Máxima

Rechtgezet
Op de voorpagina van Cursor 3 stond een bericht over de 

aanstelling van dr. Hans Zantema als deeltijdhoogleraar aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Gesuggereerd werd dat Zantema
ook aan de TU/e een aanstelling als hoogleraar heeft. Dat is echter

niet het geval. Hij is universitair hoofddocent aan de TU/e en is 
per 1 september bijzonder hoogleraar in Nijmegen voor 

een dag per week.
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De week van/Jorine
Jorine Heling is voorzitter van studie-

vereniging Simon Stevin van de faculteit
Werktuigbouwkunde. De vereniging

vierde vorige week haar tiende lustrum.

MMaaaannddaagg:: De lustrumweek begint! Ik
moet mijn speech voorbereiden voor de
stunt van vanmiddag. Jammer van de wind
en de regen, maar de stunt, een zelf-
gemaakte klok die we aanbieden aan de
TU/e, is er niet minder mooi om. Na deze
onthulling wordt het tijd om de Werf, onze
beunruimte, op te ruimen met de stunt-
commissie. Om 18.00 uur begint het diner
met medewerkers en studenten van de
faculteit, waar we een mooi lcd-scherm
aangeboden krijgen van de faculteit.

DDiinnssddaagg:: Vandaag lasergamen in de W-hal.
Verder maak ik mijn handen wederom
vies met het opruimen van de Werf. Om
15.30 uur rol ik door naar het friet eten en
omkleden, omdat om 16.00 uur de
lustrumborrel begint. Lekker genieten van

de felicitaties met de bijbehorende alcohol.

WWooeennssddaagg:: Na de dagelijkse mail te
hebben beantwoord, duik ik de Werf weer
in om de vermiste tools te inventariseren.
Vervolgens bouw ik op de middenberm
van de Montgomerylaan de strandzeiltent
op voor die avond: de borrel ter onthulling
van ons ornament in de Eindhovense
Lichtjesroute. Na afloop alles opruimen en
alweer weinig slaap voor de boeg.

DDoonnddeerrddaagg:: De hele dag flink promoten
voor het lustrumfeest van vanavond met
Japie en Thor. De kaarten vliegen de
toonbank over. Om 16.00 uur begint de
lustrumboekborrel en om 19.00 uur race
ik naar de Effenaar voor de laatste voor-
bereidingen. Het feest is gigantisch 
geslaagd! Meer dan negenhonderd studen-
ten hebben genoten van de optredens van
Harry Glotzbach, de Band Zonder Banaan
en Mental Theo. Om 04.00 uur is het tijd
om naar bed te gaan.

VVrriijjddaagg:: De dag
begint met
broodjes
smeren voor de
lunchlezing
van CFE over
tunnelbouwen
waarna we
alles moeten
opruimen en
opbouwen voor de
reünie van die avond. Honderdtwintig
oud-actieve leden genieten met ons van de
mooie verhalen over de afgelopen vijftig
jaar Simon Stevin.

ZZaatteerrddaagg:: Om 11.00 uur begint het
schoonmaken, waarna ik eindelijk van
mijn weekendrust kan gaan genieten en
terugkijk op een prachtige lustrumweek.

“Wij leven van rampen”, vertelt
Mario de Roij van Zuijdewijn,
brandweercommandant van de
TU/e, over zijn beroepsgroep.
“Net na de ramp in Volendam
had de politiek veel aandacht
voor brandveiligheid. Nu is dat
weer minder. We hebben wel
weer recht op een ramp.” Hij is
graag rechtdoorzee. “Voor poli-
tieke spelletjes hebben we bij de
brandweer geen tijd. Want als
we tijd verliezen, is dat huis
allang afgebrand, zijn de slacht-
offers al gevallen. Als iets me

niet bevalt, zeg ik dat gewoon en
ik hoop dat anderen dat bij mij
ook doen.”
De Roij van Zuijdewijns kriti-
sche instelling komt hem als
voorzitter van de Dienstraad
goed van pas. Hoewel het orgaan
alleen instemmingsrecht heeft
wanneer een diensthoofd
beslissingsbevoegd is, kan het
gevraagd en ongevraagd advies
geven aan de universiteitssecre-
taris over alles wat de diensten
aangaat. “Wij doen heel veel
werk op de achtergrond”, zegt
De Roij van Zuijdewijn. “Het
bestuur kan besluiten tot een
reorganisatie, maar over de in-
vulling daarvan hebben wij in-
spraak. We overleggen ook regel-
matig met de diensthoofden.
Sommige diensthoofden staan
daar open voor, andere zien ons
liever vertrekken.”
Hij werkt al 27 jaar voor de uni-
versiteit en stelde zich zes jaar
geleden kandidaat voor de
Dienstraad. “Ik heb veel breder
leren kijken. Veel mensen

hebben wel een mening over wat
anders moet. Ik denk dat het zin-
voller is te proberen er écht iets
aan te doen, dan commentaar te
geven vanaf de zijlijn.” 
Iemand die het College van
Bestuur en de diensthoofden af
en toe eens kritisch aan de tand
voelt, dat lijkt inderdaad zinvol.
Toch heeft De Roij van Zuijde-
wijn inmiddels geleerd dat zijn
ferme brandweertaal niet altijd
in goede aarde valt. “Ik zoek
graag naar een snelle oplossing
via een rechte weg. Maar niet
iedereen is gediend van die
rechtlijnigheid. Soms is het
handiger om zijweggetjes te
bewandelen.” Daar klinkt de
stem van een politicus. Maar
kom daar bij De Roij van Zuijde-
wijn niet mee aanzetten. “Oh
nee, ik zou de hele dag gestrest
rondlopen als ik aan politiek
moest doen. Wij proberen op de
achtergrond iets te bereiken,
eerlijk zaken te doen en mensen
open tegemoet te treden. Politici
zijn dikwijls uit op macht.” 

Het bewandelen van zijweg-
getjes om iemand voor je zaak te
winnen, lijkt anders verdacht
veel op politiek bedrijven. “Ik
ben alleen voorzichtiger gewor-
den in de manier waarop ik
dingen breng. Of misschien niet
voorzichtiger, eh… handiger.” 
Of het nu politieke strategie is of
handigheid, de opstelling van de
Dienstraad is de afgelopen jaren
wel veranderd, meent de voor-
zitter. “We hebben lang het
imago gehad dat we altijd alleen
maar schoppen. Van dat beeld
willen we af. We werken meer
samen met de diensthoofden.
Vroeger gingen we naar een
diensthoofd als er problemen
waren, nu praten we eens in de
zoveel tijd over hoe het gaat en
hoe wij de organisatie kunnen
helpen.” 
Eens in het jaar laten de dertien
leden van de Dienstraad zich bij-
scholen. Op het gebied van effec-
tief vergaderen, overtuigend 
redeneren, discussiëren, kort-
om: cursussen die van pas

komen in de omgang met
‘handige mensen’. “De mensen
met wie wij aan tafel zitten zijn
professionals. Wij blijven goed-
willende amateurs. Daardoor
kan iemand zich soms laten
overbluffen. Ik heb inmiddels
geleerd rustig te blijven en toch
mijn kritische vragen niet te
vergeten.” Dat is ook wel nodig,
want ondanks zijn welwillende
en coöperatieve houding ziet De
Roij van Zuijdewijn voldoende
aanleidingen voor opbouwende
kritiek aan het adres van de
bestuurders. Met name als het
gaat om de manier waarop
reorganisaties plaatsvinden. 
Een voorbeeld? De Roij van
Zuijdewijn glimlacht, zich
bewust van de noodzaak zich
‘handig’ uit te laten. “Nu moet ik
goed opletten dat ik niets zeg
waardoor iemand zich bena-
deeld voelt.” Hij denkt zuchtend
na, wrijft eens over zijn kin en
zegt na lang nadenken: “Goed,
maar alleen off the record
dan.”/.

Enith Vlooswijk
Foto: Bart van Overbeeke
Achteraf zeuren dat alles

anders had gemoeten, is wel
erg gemakkelijk. Mario de Roij

van Zuijdewijn steekt liever
zijn nek uit. Als voorzitter van

de Dienstraad probeert hij
invloed uit te oefenen op het

reilen en zeilen binnen de
diensten van de TU/e. In

oktober zijn er verkiezingen
voor de raad.

“Als iets me niet bevalt, zeg ik dat gewoon”

Mario de Roij van Zuijdewijn
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Ach en Wee

Boeddha doet
nieuwe opstijgpoging
De Stichting Natuurkunst
hoopt dat de kunstvijver SOH
19 achter De Zwarte Doos over
twee weken operationeel is. De
kolom komt dan weer vol water
en het zwarte boeddhabeeld,
dat lekke drijflichamen had,
moet dan bij zonneschijn weer
omhoog komen in de kolom.
Ook de vijver, die leeg moest
blijven zodat de onderhouds-
ploeg bij de kolom kon, wordt
weer gevuld.

In het beeld zitten nieuwe drijf-
lichamen, ditmaal gemaakt door
de Stichting Natuurkunst en de
Gemeenschappelijke Technische
Dienst zelf, en niet door een
externe leverancier, in de hoop
dat deze niet vollopen met water.
Het enige dat nog moet
gebeuren, is het monteren van de
holle bollen op precies de juiste
plek in het beeld, zodat het beeld
recht komt te hangen in het
water. Zou het beeld scheef
hangen, dan blijft het misschien
klem zitten op de geleidingspaal.
Dat is een lastig karwei, doordat
het middels ‘trial and error’ gaat:
de bollen worden geplaatst, er
gaat water in de kolom en dan pas
kan bekeken worden of de
boeddha recht hangt. Taco Vader,
voorzitter van de Stichting
Natuurkunst, verwacht nog twee
testen nodig te hebben voor de
vijver weer vol water kan.
Als over twee weken de vijver en

de kolom inderdaad weer gevuld
worden, dan wordt het de derde
startpoging van de kunst-
installatie. Vlak na de officiële
onthulling, in september vorig
jaar, bleek het zwarte beeld bij
lange na niet tot bovenin de
kolom te komen. Ook was het
water in de doorzichtige kolom
snel groen geworden door algen-
groei. Het beeld en de bijbe-
horende geleidingspaal werden
daarop uit de kolom gehaald. Na
veel onderzoek en testen kwam
het beeld afgelopen juli terug,
met behulp van een grote
hijskraan. Het water bleef helder,
maar boeddha zakte, ondanks de
verhoogde magnetische stijg-
kracht, al snel weer naar de
bodem. De oorzaak was lastig te
vinden, vertelt Vader. Het onder-
houd moest in de kolom gedaan
worden -opnieuw verwijderen
met een hijskraan was te duur-
waardoor wegen van het beeld
niet kon. Begin augustus pas
bleek dat de drijflichamen lek
waren, ‘door een constructiefout
van de leverancier’, aldus Vader.
De voorzitter hoopt dat de instal-
latie nu wel werkt, maar hij houdt
een slag om de arm. “Ik zie nu
geen problemen meer, maar ik
durf niet meer te zeggen dat ze er
niet zijn. Er duiken elke keer
weer dingen op waar we niet aan
gedacht hebben. Maar vergeet
niet: zo’n installatie is nog nooit
eerder gebouwd.”/.

Vijftig jaar Scheikundige
Technologie: terugblikken
en vooruitkijken
Luisteren en kijken naar wat
er allemaal buiten je eigen
gezichtsveld aan onderzoek
gebeurt aan de faculteit
Scheikundige Technologie
(ST), dat was het doel van de
jaarlijkse ST-Science Day. Die
werd op dinsdag 25 september
in het Auditorium gehouden
voor professoren, universitair
(hoofd)docenten, promovendi,
studenten en oud-medewer-
kers van de faculteit. Vanwege
het vijftigjarig bestaan van ST
had de dag een feestelijk
tintje.

De hele faculteit leek uitgelopen
om elkaars posters te bekijken
en elkaars presentaties te beluis-
teren. In de ochtend werd vooral
teruggeblikt door hoogleraren
die al wat langer rondlopen aan
de faculteit. De middag was in-
geruimd voor de jongere, aan-
stormende wetenschappers met
hun visie op het toekomstige
onderzoek in hun vakgebied. De
dag werd besloten met een inter-
actieve discussie tussen het
publiek in de zaal en enkele
sprekers over de toekomst van
de faculteit Scheikundige
Technologie. 
Discussieleider prof.dr. Bert
Meijer had hierover vier prikke-
lende stellingen geformuleerd.
Eén daarvan luidde ‘Een brede
bètafaculteit is slagvaardiger
dan de traditionele opdeling
tussen scheikunde, natuur-
kunde en biologie’. Pleit-

bezorger van deze stelling was
prof.ir. Karel Luyben, decaan van
de faculteit Technische Natuur-
wetenschappen van de TU Delft,
waar een dergelijke brede
faculteit een feit is. Zijn belang-
rijkste argument hiervoor 
-belangrijk onderzoek gebeurt
op de grensvlakken tussen disci-
plines- werd vanuit de zaal door
prof.dr.ir. Jaap Schouten bekri-
tiseerd: “Onze faculteit is de af-
gelopen vijftig jaar juist succes-
vol geweest in de huidige, kleine
vorm. Goede onderzoekers van
verschillende faculteiten vinden
elkaar heus wel. Een universiteit
zou goed onderzoek moeten
faciliteren en niet een structuur
opleggen.”
Dr.ir. Miek Scheffers, docent
scheikunde aan een middelbare
school en aansluitingsdocent
aan de faculteit Scheikundige
Technologie, verdedigde de
stelling ‘De faculteit Schei-
kundige Technologie heeft hon-
derdvijftig eerstejaars per jaar
nodig (is nu een kleine honderd
per jaar). Het roer moet om!’ met
verve. Zij meldde dat de huidige
bovenbouw van het vwo heel wat
minder uren scheikunde krijgt
per week dan voorheen. En, met
gevoel voor understatement: “Ze
worden niet echt onderge-
dompeld in bètavakken.”/.

VSNU wil experimenteren met contracten
Vervolg van de voorpagina

Opmerkelijk is het voorstel van
de universiteiten om in een
nieuwe cao te gaan experi-
menteren met contracten voor
gevestigde wetenschappers en
hoger personeel. Die zouden niet
langer worden geënt op een
fictieve ambtelijke werkweek,
maar op de inhoud van de
functie. “Wij willen experi-
menteren met contracten waarin
niet het aantal uren en de bijbe-
horende vakantiedagen centraal

staan, maar de inhoudelijke
bijdrage van de werknemers”,
aldus VSNU-woordvoerder
Jurjen van den Bergh. De bonden
willen best naar deze plannen
kijken, mits ze worden overeen-
gekomen op basis van vrijwil-
ligheid.
Volgens vakbondswoordvoerder
Martin van Gessel liggen de uit-
gangspunten van de bonden en
de VSNU op dit moment nog erg
ver uit elkaar. “Als ik het vergelijk

met cao-onderhandelingen uit
het verleden, is het verschil nu
erg heftig.” Het oorspronkelijke
tijdsplan gaat er vanuit dat de
nieuwe cao op 8 oktober rond
moet zijn, maar daar is Van
Gessel niet erg optimistisch over.
“Dan moeten er over en weer toch
nog wat flinke veren gelaten
worden.” Op maandag 1 oktober
praat men verder./.

Festival ter gelegenheid van sloop W-hal afgeblazen
Wdown, het geplande cultu-
rele ‘afscheidsfestival’ in en
voor de W-hal, gaat niet door.
Studium Generale (SG) heeft
de organisatie twee weken
terug stopgezet, omdat nog
onduidelijk is óf de hal wel
tegen de vlakte gaat, en 
omdat het nog lang kan duren
voor er zekerheid is over een
eventuele sloop.

Het stopzetten heeft geen finan-
ciële gevolgen. Het enige dat
verloren gaat, zijn de manuren
die er al in zijn gaan zitten, laat
Michelle Veugelers van SG
weten. Niet alleen van SG, maar
ook van de negen studievereni-
gingen die meededen aan de
organisatie. Of het festival later

misschien toch doorgaat, als er
meer zekerheid bestaat over de
sloop, kan Veugelers nog niet
zeggen.
12 december was de beoogde dag
voor Wdown. Het programma
zou onder meer bestaan uit
bands, dj’s, een tentoonstelling
en een dance4life-actie, ver-
spreid over meerdere zalen in de
hal - behalve daar waar de
Gemeenschappelijke Technische
Dienst is ondergebracht. Het
beoogde publiek waren de
medewerkers en de studenten
van de TU/e, Fontys en de
Design Academy. 
Het initiatief voor het afscheids-
festival kwam aan het eind van
afgelopen collegejaar van de
grond. De monumenten-

commissie van de gemeente
Eindhoven was toen nog aan het
onderzoeken of het gebouw tot
monument bestempeld zou
moeten worden, waarmee de
sloopplannen van de TU/e flink
belemmerd zouden worden. Bij
SG bestond echter het beeld dat
er geen sprake was van onzeker-
heid over de sloop, vertelt
Michelle Veugelers. Ze bena-
drukt dat SG geen mening heeft
over de sloopplannen en dat het
ook niet de bedoeling was om
met het festival vreugde te uiten
over de sloop. In juli gaf de
monumentencommissie haar
advies aan de gemeente, waarin
staat dat de W-hal inderdaad de
beschermde status van monu-
ment verdient./.



27 september 2007 Cursor
4/ Opinie/Nieuws

Delta - TU Delft

Meer klachten over ontgroening
EErr  zziijjnn  mmeeeerr  kkllaacchhtteenn  bbiijj  ddee  TTUU  DDeellfftt  bbiinnnneennggeekkoommeenn  oovveerr
ddee  KKMMTT  ((kkeennnniissmmaakkiinnggssttiijjdd))  vvaann  hheett  DDeellffttsscchh  SSttuuddeenntteenn
CCoorrppss  ((DDSSCC)),,  llaaaatt  ddee  DDeellffttssee  uunniivveerrssiitteeiittsssseeccrreettaarriiss  HHaannss
KKrruull  wweetteenn  iinn  DDeellttaa..  KKrruull  ddooeett  eeeenn  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  ddee  KKMMTT
nnaaaarr  aaaannlleeiiddiinngg  vvaann  eeeenn  bbrriieeff,,  vvoorriiggee  wweeeekk  ggeeppllaaaattsstt  iinn
nnrrcc--nneexxtt,,  wwaaaarriinn  eeeenn  oouudd--ccoorrppsslliidd  zziijjnn  bbeekkllaagg  ddooeett  oovveerr  ddee
mmiisshhaannddeelliinngg  vvaann  zziijjnn  zzoooonn  ttiijjddeennss  ddee  aaffggeellooppeenn  KKMMTT..  DDee
sseeccrreettaarriiss  wwiill  nnoogg  nniieett  kkwwiijjtt  wwaatt  ddee  iinnhhoouudd  vvaann  ddee  nniieeuuwwee
kkllaacchhtteenn  iiss..  OOvveerriiggeennss  iiss  ddee  mmiisshhaannddeellddee  ssttuuddeenntt  wweell  lliidd
ggeewwoorrddeenn  vvaann  hheett  DDSSCC..  ““EEnn  hhiijj  hheeeefftt  llaatteenn  wweetteenn  ddaatt  hhiijj
ddeennkktt  hhiieerr  vveeeell  vvrriieennddeenn  ttee  ggaaaann  mmaakkeenn””,,  aalldduuss  DDSSCC--
pprreessiiddeenntt  EElliinnee  vvaann  ddeerr  VVeeeenn..

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Tot ziens en bedankt
AAffggeellooppeenn  nnoovveemmbbeerr  kkrreeggeenn  zzoo’’nn  zzeevveenndduuiizzeenndd  mmeeddeewweerr--
kkeerrss  vvaann  ddee  RRuuGG  ppeerr  ee--mmaaiill  ddee  mmeeddeeddeelliinngg  ddaatt  zzee  oonnttssllaa--
ggeenn  wwaarreenn..  EEnn  nnuu  zziijjnn  ddee  ssttuuddeenntteenn  aaaann  ddee  bbeeuurrtt::  eeeenn
oonnbbeekkeenndd  aaaannttaall  GGrroonniinnggssee  ssttuuddeenntteenn  kkrreeeegg  ttwweeee  wweekkeenn
tteerruugg  eeeenn  ee--mmaaiill  wwaaaarriinn  ssttoonndd  ddaatt  zzee  nniieett  mmeeeerr  iinnggeesscchhrree--
vveenn  wwaarreenn..  HHeett  pprroobblleeeemm  iiss  iinnmmiiddddeellss  ooppggeelloosstt,,  llaaaatt  eeeenn
wwoooorrddvvooeerrddeerr  wweetteenn..  ““HHeett  bblleeeekk  ddaatt  eerr  ttwweeee  ssyysstteemmeenn
wwaarreenn  vvoooorr  hheett  vveerrwweerrkkeenn  vvaann  ffoorrmmuulliieerreenn..  DDaaaarrddoooorr  iiss  hheett
eeeenn  eenn  aannddeerr  mmiissggeeggaaaann..””

Observant - Universiteit Maastricht

Geen geld, geen onderwijs
OOookk  iinn  MMaaaassttrriicchhtt  zziijjnn  eerr  ppeerriikkeelleenn  rroonndd  iinnsscchhrriijjvviinnggeenn..
TTiieennttaalllleenn  rreecchhtteennssttuuddeenntteenn  kkoonnddeenn  zziicchh  nniieett  iinnsscchhrriijjvveenn
vvoooorr  hhuunn  ttwweeeeddee  bbllookk  oommddaatt  hhuunn  bbeettaalliinngg  nniieett  iinn  oorrddee  zzoouu
zziijjnn..  HHeett  MMaaaassttrriicchhttssee  AAddmmiinniissttrraattiieeff  SSeerrvviicceecceennttrruumm
zzooeekktt  ddee  oooorrzzaaaakk  bbiijj  hheett  ffeeiitt  ddaatt  bbaannkkeenn  ssiinnddss  kkoorrtt
iinnccaassssoobbeettaalliinnggeenn  nniieett  mmeeeerr  ggaarraannddeerreenn..  SSttaaaatt  eeeenn
ssttuuddeenntt  rroooodd,,  ddaann  wwoorrddtt  hheett  ccoolllleeggeeggeelldd  nniieett  aaffggeesscchhrree--
vveenn,,  mmeett  aallllee  ggeevvoollggeenn  vvaann  ddiieenn..  NNaavvrraaaagg  ddoooorr  CCuurrssoorr  bbiijj
hheett  EEiinnddhhoovveennssee  SSTTUU  lleeeerrtt  ddaatt  hhiieerr  nnoogg  ggeeeenn  pprroobblleemmeenn
zziijjnn..  DDee  eeeerrssttee  tteerrmmiijjnnbbeettaalliinngg  wwaaaarr  ddee  nniieeuuwwee  iinnccaassssoo--
rreeggeellss  oopp  vvaann  ttooeeppaassssiinngg  zziijjnn,,  iiss  ddiiee  vvaann  sseepptteemmbbeerr,,  eenn  ddiiee
iiss  nnoogg  nniieett  ggeehheeeell  vveerrwweerrkktt..  BBoovveennddiieenn  kkrriijjggeenn  ssttuuddeenntteenn
vvaann  wwiiee  ddee  bbeettaalliinngg  aacchhtteerrbblliijjfftt  eeeerrsstt  ‘‘eeeenn  vvrriieennddeelliijjkkee
bbrriieeff  mmeett  hheett  vveerrzzooeekk  ggeelldd  oovveerr  ttee  mmaakkeenn’’,,  vvoooorr  zzee  uuiittggee--
ssllootteenn  wwoorrddeenn  vvaann  vvoooorrzziieenniinnggeenn,,  llaaaatt  eeeenn  SSTTUU--mmeeddee--
wweerrkkeerr  wweetteenn..

Ad Valvas - Vrije Universiteit

Burka af tijdens examens
EEeenn  ssttuuddeennttee  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  AAaarrdd--  eenn  LLeevveennsswweetteenn--
sscchhaappppeenn  mmaagg  hhaaaarr  bbuurrkkaa  vvoooorrllooppiigg  ggeewwoooonn  bblliijjvveenn
ddrraaggeenn  oopp  ddee  VVrriijjee  UUnniivveerrssiitteeiitt..  CCvvBB--vvoooorrzziitttteerr  RReennéé  SSmmiitt
eerrkkeenntt  ddaatt  hheett  vvoollggeennss  ddee  rreeggeellss  vveerrbbooddeenn  iiss,,  mmaaaarr  zzoollaanngg
ddee  ffaaccuulltteeiitt  mmeett  ddee  ssttuuddeennttee  pprraaaatt  oomm  ttee  kkoommeenn  ttoott  ‘‘eeeenn
wweerrkkbbaarree  ssiittuuaattiiee’’  nneeeemmtt  hheett  CCvvBB  ggeeeenn  mmaaaattrreeggeelleenn..  DDee
ddeeccaaaann  vvaann  ddee  bbeettrrookkkkeenn  ffaaccuulltteeiitt  pplleeiitt  eerrvvoooorr  oomm  ddee
ggeezziicchhttssbbeeddeekkkkeennddee  kklleeddiinngg  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  ttee  vveerrbbiieeddeenn
ttiijjddeennss  tteennttaammeennss  eenn  oonnddeerrwwiijjssaaccttiivviitteeiitteenn..
IInntteeggrraattiiee  vvaann  aalllloocchhttoonneenn  ggaaaatt  ddee  VVUU’’eerrss  aaaann  hheett  hhaarrtt..
TTwwiinnttiigg  AAmmsstteerrddaammssee  ssttuuddeenntteenn  ggaaaann  wwoonneenn  iinn  ddee  ssttaaddss--
ddeelleenn  OOssddoorrpp  eenn  SSllootteerrvvaaaarrtt  eenn  ddaaaarr  ttiieenn  uuuurr  ppeerr  wweeeekk
mmaaaattsscchhaappppeelliijjkk  wweerrkk  ddooeenn  mmeett  aalllloocchhttoonneenn..  DDeennkk  ddaaaarrbbiijj
aaaann  hheett  oorrggaanniisseerreenn  vvaann  ssppoorrttaaccttiivviitteeiitteenn,,  hhuuiisswweerrkkbbeeggee--
lleeiiddiinngg  eenn  ccuurrssuusssseenn  vvoooorr  vvrroouuwweenn..  DDee  wwiijjkkbbeewwoonneerrss
wwoorrddeenn  ooookk  mmeeeeggeennoommeenn  nnaaaarr  ddee  VVUU,,  ‘‘zzooddaatt  zzee  iinn  ccoonnttaacctt
kkoommeenn  mmeett  aauuttoocchhttoonneenn’’..

Univers - Universiteit van Tilburg

Tilburg niet naar Batavierenrace?
DDee  TTiillbbuurrggssee  ssttuuddeenntt  ddrreeiiggtt  uuiittggeessllootteenn  ttee  wwoorrddeenn  vvaann  hheett
jjaaaarrlliijjkkssee  ssppoorrttiieevvee  hhooooggtteeppuunntt  vvaann  ssttuuddeerreenndd  NNeeddeerrllaanndd,,
ddee  BBaattaavviieerreennrraaccee..  OOoorrzzaaaakk::  ddee  TTiillbbuurrggssee  ssttuuddeenntteenn--
ssppoorrttrraaaadd  PPeennddrraaggoonn  hheeeefftt  rruuzziiee  mmeett  ddee  llaannddeelliijjkkee  ssttuuddeenn--
tteennssppoorrttkkooeeppeell  SSSSNN..  DDee  TTiillbbuurrggeerrss  vviinnddeenn  ddee  ccoonnttrriibbuuttiiee
vvaann  SSSSNN  ttee  hhoooogg..  HHiieerrddoooorr  zziijjnn  ddee  ssttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  UUvvTT
vvoooorrllooppiigg  uuiittggeessllootteenn  vvaann  ddeeeellnnaammee  aaaann  aallllee  nnaattiioonnaallee
ssttuuddeenntteennkkaammppiiooeennsscchhaappppeenn..  ““HHeett  iiss  ggeewwoooonn  oonnssppoorrttiieeff..
EErr  iiss  eeeenn  mmeenniinnggssvveerrsscchhiill  oopp  bbeessttuuuurrssnniivveeaauu  eenn  ddee  ssttuu--
ddeenntteenn  wwoorrddeenn  ddaaaarr  ddee  dduuppee  vvaann””,,  rreeaaggeeeerrtt  hheett  hhooooffdd  vvaann
hheett  TTiillbbuurrggssee  ssppoorrttcceennttrruumm..

Wat moet een student aan het eind van zijn bacheloropleiding precies
aan kennis over zijn vakgebied vergaard hebben? Rector Hans van Duijn

vroeg zich tijdens de Mystery Tour in Rotterdam hardop af of het
wenselijk zou zijn om voor elke bachelor een soort canon vast te stellen.

Een ‘body of knowledge’, datgene wat elke student zo paraat moet
hebben na drie jaar. Vox Populi stelt: een halfbakken plan, want kennis

over zo’n canon zegt niets over wat een student met die kennis doet.

Dr. Ingeborg Janssen Reinen 
Directeur Onderwijs Industrial Design
““BBiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  ffoorrmmuulleerreenn  wwee  eeeenn  mmiinniimmaallee
bbaassiiss  vvaann  kkeennnniiss  eenn  vvaaaarrddiigghheeddeenn  ddiiee  eellkkee  ssttuuddeenntt  nnaa  zziijjnn
bbaacchheelloorr  mmooeett  bbeehheeeerrsseenn..  AAllss  zzee  ddiiee  mmiinniimmaallee  bbaassiiss  nniieett
bbeehheeeerrsseenn,,  kkrriijjggeenn  zzee  ssoowwiieessoo  ggeeeenn  ddiipplloommaa..  MMaaaarr  wwee  vveerr--
wwaacchhtteenn  jjuuiisstt  ddaatt  oonnzzee  ssttuuddeenntteenn  eellkk  iinnddiivviidduueeeell  vveerr  bboovveenn
ddeezzee  mmiinniimmaallee  eeiisseenn  uuiittggrrooeeiieenn..  AAllss  jjee  ddee  bbaassiisskkeennnniiss  ssttrriikktt
ggaaaatt  vvaassttlleeggggeenn  iinn  eeeenn  ccaannoonn  bbeessttaaaatt  hheett  rriissiiccoo  ddaatt  ddee
oopplleeiiddiinngg  eeeenn  ssoooorrtt  eeeennhheeiiddsswwoorrsstt  wwoorrddtt  eenn  ddaatt  ssttuuddeenntteenn
jjuuiisstt  nniieett  mmeeeerr  ggeessttiimmuulleeeerrdd  wwoorrddeenn  oomm  eerr  nnoogg  wwaatt  eexxttrraa’’ss
nnaaaasstt  ttee  ddooeenn..””

Dr. Jan-Cees van der Meer
Studieadviseur bacheloropleiding Wiskunde
““VVoooorr  iieeddeerree  bbaacchheelloorroopplleeiiddiinngg  wwoorrddeenn  ddooeellsstteelllliinnggeenn  ggeeffoorr--
mmuulleeeerrdd..  DDaaaarrbbiijj  ddooee  jjee  jjee  bbeesstt  oomm  aalllleess  wwaatt  iinn  ddiiee  ddrriiee  jjaaaarr  aaaann
bboodd  kkoommtt,,  zzoo  ggooeedd  mmooggeelliijjkk  aaff  ttee  ddeekkkkeenn..  DDaatt  ggeebbeeuurrtt  vvaaaakk  iinn
aallggeemmeennee  tteerrmmeenn..  DDiiee  zziijjnn  ooookk  wwaatt  aaaann  ddee  vvaaggee  kkaanntt..  DDaaaarr
oonnttkkoomm  jjee  nniieett  aaaann..  IIkk  kkaann  mmee  vvoooorrsstteelllleenn  ddaatt  jjee  iinn  eeeenn  ccaannoonn
ddiinnggeenn  ssppeecciiffiieekkeerr  ggaaaatt  bbeennooeemmeenn..  MMaaaarr  aallss  jjee  hheeeell  dduuiiddeelliijjkk
bbeeppaaaallddee  ddiinnggeenn  ggaaaatt  aaaannwwiijjzzeenn,,  bbeetteekkeenntt  ddaatt  ooookk  ddaatt  jjee
aannddeerree  ddiinnggeenn  mmooeett  wweeggllaatteenn..  VVoooorr  ssttuuddeenntteenn  mmaaaakktt  eeeenn
ccaannoonn  wweell  ddiirreecctt  dduuiiddeelliijjkk  wwaatt  bbeellaannggrriijjkk  ggeevvoonnddeenn  wwoorrddtt,,
mmaaaarr  ddaaaarrbbiijj  mmooeett  nniieett  vveerrggeetteenn  wwoorrddeenn  ddaatt  eerr  dduuss  nnoogg  wweell
mmeeeerr  oommhheeeenn  zziitt..  HHeett  ggaaaatt  nniieett  aalllleeeenn  oomm  hheett  vveerrggaarreenn  vvaann
kkeennnniiss,,  mmaaaarr  oomm  ddee  ccoommbbiinnaattiiee  vvaann  kkeennnniiss  mmeett  iinnzziicchhtt  eenn
vvaaaarrddiigghheeddeenn..  MMaaaarr  wweelllliicchhtt  iiss  ddaatt  iieettss  ddaatt  ddaann  ooookk  eeeenn  ppllaaaattss
kkaann  kkrriijjggeenn  iinn  hheett  ccaannoonn..””

Ben Groenen
Voorzitter BMT-studievereniging Protagoras
““IInn  eeeerrssttee  iinnssttaannttiiee  lliijjkktt  hheett  ooppsstteelllleenn  vvaann  eeeenn  ccaannoonn
oovveerrbbooddiigg  ttee  zziijjnn,,  wwaanntt  ddee  oopplleeiiddiinngg  iiss  aall  ooffffiicciieeeell  ggeeaaccccrreeddii--
tteeeerrdd..  EEnn  iinnddeerrddaaaadd  wwoorrddtt  iinn  eeeenn  ccaannoonn  vvoooorrbbiijj  ggeeggaaaann  aaaann

zzooiieettss  aallss  hheett  aannaallyyttiisscchh  ddeennkkeenn  ddaatt  ddee  ssttuuddeenntt  zziicchh  eeiiggeenn
hheeeefftt  ggeemmaaaakktt..  EEeenn  oonnddeerrddeeeell  ddaatt  bbiinnnneenn  eeeenn  ccaannoonn  nniieett  ttee
ddeeffiinniiëërreenn  iiss..  WWaatt  hheett  wweell  ddooeett,,  iiss  vvoooorr  nniieeuuwwkkoommeerrss  eenn
mmeennsseenn  vvaann  bbuuiitteenn  ddee  oopplleeiiddiinngg  dduuiiddeelliijjkkhheeiidd  sscchheeppppeenn  oovveerr
wwaatt  nnuu  pprreecciieess  aaaann  zzoo’’nn  oopplleeiiddiinngg  ggeebbeeuurrtt..  DDaatt  kkaann  eenneerrzziijjddss
hhaannddiigg  zziijjnn  vvoooorr  ddee  vvaakkddoocceenntteenn..  NNuu  kkrriijjgg  jjee  aallss  ssttuuddeenntt  vvaaaakk
vvaann  ddrriiee  ddoocceenntteenn  uuiittlleegg  oovveerr  eeeennzzeellffddee  oonnddeerrwweerrpp..  OOookk  zzoouu
hheett  mmooooii  ttee  ggeebbrruuiikkeenn  zziijjnn  bbiijj  wweerrvviinnggssaaccttiieess..  VVoooorr  ggeeïïnntteerreess--
sseeeerrddee  sscchhoolliieerreenn  eenn  hhuunn  oouuddeerrss  ssttaaaatt  eevveenn  ppuunnttssggeewwiijjss
ooppggeessoommdd  wwaaaarr  ddee  oopplleeiiddiinngg  vvoooorr  ssttaaaatt..  DDaatt  lleeeesstt  oonnggeettwwiijj--
ffeelldd  pprreettttiiggeerr  ddaann  eeeenn  aaccccrreeddiittaattiieerraappppoorrtt..  HHeett  mmooeett  wweell  eeeenn
ddyynnaammiisscchh  ccaannoonn  wwoorrddeenn,,  ddaatt  vvoooorrttdduurreenndd  kkaann  wwoorrddeenn  aaaann--
ggeeppaasstt,,  wwaanntt  ooookk  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn  bbiinnnneenn  hheett  vvaakkggeebbiieedd
ggaaaann  ssnneell..  EErr  mmooeett  eecchhtteerr  ggeeeenn  tteennttaammeenn  oovveerr  aaffggeennoommeenn
wwoorrddeenn..  DDaatt  lliijjkktt  mmee  nnaa  ddrriiee  jjaaaarr  oopplleeiiddiinngg  nnooggaall  oonnzziinnnniigg..””

Sander van Wijk
Masterstudent Technische Bedrijfskunde en 
fractievoorzitter van studentenfractie PF
““IIkk  wwaass  aaaannwweezziigg  bbiijj  ddee  MMyysstteerryy  TToouurr  eenn  ddee  ddiissccuussssiiee  hhiieerroovveerr
iiss  vvoollggeennss  mmiijj  nniieett  zzoo  ggeellooppeenn  zzooaallss  ddee  rreeccttoorr  bbeeddooeelldd  hhaadd..
HHeett  wwoooorrdd  ‘‘eexxaammeenn’’  iiss  eeeenn  ppaaaarr  kkeeeerr  ggeevvaalllleenn  eenn  ttooeenn  iiss  hheett
eeeenn  eeiiggeenn  lleevveenn  ggaaaann  lleeiiddeenn..  DDee  rreeccttoorr  wwiillddee  vvoollggeennss  mmiijj  mmeeeerr
dduuiiddeelliijjkk  kkrriijjggeenn  wwaaaarr  mmeenn  nnaaaarrttooee  mmooeett  mmeett  ddee  oopplleeiiddiinnggeenn..
HHiijj  wwiill  mmeeeerr  ssaammeennhhaanngg  ttuusssseenn  vvaakkkkeenn  ccrreeëërreenn  eenn  ddaatt  eevvaalluu--
eerreenn  mmeett  bbeehhuullpp  vvaann  ssttuuddeenntteenn..  ‘‘WWaatt  vviinndd  jjee  vvaann  ddee  bbaacchheelloorr
eenn  wwaatt  hheebb  jjee  eerrvvaann  ggeelleeeerrdd??’’  ‘‘WWaatt  vviinndd  jjee  vvaann  ddee  ssaammeennhhaanngg
vvaann  ddee  vvaakkkkeenn??’’,,  ddaatt  ssoooorrtt  zzaakkeenn..  
DDaann  eeeenn  rreeaaccttiiee  oopp  ddee  sstteelllliinngg::  IIkk  ddeennkk  ddaatt  wwee  mmooeetteenn  ttooee--
jjuuiicchheenn  ddaatt  eerr  ggeekkeekkeenn  wwoorrddtt  nnaaaarr  wwaatt  eerr  pprreecciieess  ttiijjddeennss  ddee
bbaacchheelloorr  ggeelleeeerrdd  mmooeett  wwoorrddeenn..  MMaaaarr  jjee  bbeenntt  eerr  nniieett  mmeett  hheett
ooppsstteelllleenn  vvaann  eeeenn  ppaaaarr  kkeennnniissddooeelleenn..  IIkk  ddeennkk  ddaatt  ddee  vvaaaarrddiigg--
hheeddeenn,,  ddee  ‘‘bbooddyy  ooff  sskkiillllss’’,,  ooookk  bbeellaannggrriijjkk  zziijjnn..  DDiiee  mmooeett  jjee  ooookk
ttooeettsseenn,,  ssaammeenn  mmeett  kkeennnniiss  ddoooorr  mmiiddddeell  vvaann  eeeenn  aaffsslluuiitteenndd
pprroojjeecctt..  EEeenn  ffeeeeddbbaacckkggeesspprreekk  oopp  eeeenn  llaatteerr  ttiijjddssttiipp  tteerr  eevvaalluu--
aattiiee  vvaann  ddee  oopplleeiiddiinngg  zzeellff  zzoouu  ddaaaarrbbiijj  bbeesstt  ggooeedd  zziijjnn..””

Reizen naar een nieuwe
wereld op Publiekdag TU/e
‘Reis mee naar een
nieuwe wereld’ is het
thema van de aan-
komende Publieksdag
van de TU/e op zondag 7
oktober. Jong en oud
kunnen tijdens deze
open dag kennismaken
met een wereld van
vernieuwing, nieuws-
gierigheid en passie voor
technologie en weten-
schap, zo belooft de 
universiteit.

Op de Publieksdag zijn tra-
ditiegetrouw verschillende
gekleurde routes uitge-
stippeld die bezoekers
vanuit het Auditorium
naar verschillende plekken
op de campus voeren. De
bestemmingen van de
rode, groene, blauwe,
oranje en paarse route zijn
respectievelijk de werelden
van spanning (Potentiaal),
architectuur (Vertigo),
mens en technologie
(IPO), robots (W-laag) en
chemie (Helix).
Startpunt voor alle een-

dagsreizigers is het Audi-
torium, waar bezoekers
onder andere diverse lezin-
gen, voorstellingen en
shows kunnen bijwonen.
Enkele onderwerpen die
hierbij aan bod komen,
zijn de auto van de
toekomst, het trainen van
creativiteit en de wereld
van de sudoku. Verder zijn
er shows van onder andere
het Natuurkundecircus en
Science Theater Pande-
monia, is er een catwalk-
presentatie van TU/e-
wetenschappers en zijn er
diverse demonstraties en
workshops, zowel in het
Auditorium als in de
andere gebouwen op de
campus die 7 oktober hun
deuren openen./.
De Publieksdag is van 12.00 tot
17.00 uur. Voor meer informatie
en het reserveren van toegangs-
kaarten voor verschillende voor-
stellingen zie www.tue.nl/
publieksdag. 

Oud-TM-decaan Douma
koninklijk onderscheiden
Prof.dr. Sytse Douma, tot
voor kort decaan van de
TU/e-faculteit Technologie
Management, is vrijdag 21
september benoemd tot
Officier in de Orde van
Oranje Nassau. Douma
werd met de koninklijke
onderscheiding verrast in
de Blauwe Zaal van het
Auditorium, waar hij die
middag zijn afscheids-
college hield. 
Douma ontving de onder-
scheiding voor zijn vele
verdiensten op weten-
schappelijk, bestuurlijk en
maatschappelijk terrein 
- in het bijzonder voor zijn
bijdrage aan de ontwik-
keling van de kwaliteit van
het wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek
aan de TU/e en de
Universiteit van Tilburg,
waar hij eerder werkte.
Douma is ‘bijzonder blij’
met zijn onderscheiding.
“Ik vind het geweldig en
was erg verrast.”
Douma droeg zijn decaan-
stokje afgelopen maand

over aan prof.dr. Sjoerd
Romme. Zelf begint hij
binnenkort aan een nieuw
(deeltijd-)hoogleraarschap
in Tilburg op het gebied
van organisatie en
strategie binnen de facul-
teit Economie en
Bedrijfswetenschappen.
“Dat moet in anderhalve
dag per week kunnen, heb
ik met de mensen daar
afgesproken. Zo houd ik
nog genoeg dagen over
voor andere leuke
dingen.”/.

Sytse Douma.
Foto: Irene Wouters
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Brandje bij ingang Bunker
Bij de hoofdingang van De Bunker is zaterdagnacht kort een brand
geweest. Rond 01.00 uur ontdekten leden van studentenvereniging
Demos de brand. Met een blusser uit de keuken probeerden ze de
brand te blussen. Toen de bus leeg was, maar het vuur nog niet uit,
schakelden ze over op de brandhaspel, waarmee het vuur wel uitging.
De gemeentebrandweer kwam later ter plekke en constateerde dat het
vuur goed geblust was en dat er geen smeulbrandjes waren ontstaan
door vonken. Navraag door de bedrijfshulpverleners van de TU/e bij
SSRE en Demos leverde geen informatie op over het ontstaan van de
brand.

Elite meer kans op ‘Oxbridge’
Britse scholieren uit de hogere klassen maken nog altijd veel meer
kans op een plek aan een topuniversiteit. Een elitaire drie procent van
de middelbare scholen levert 33 procent van de instroom aan Oxford
en Cambridge. Dat zeggen onderzoekers van Sutton Trust, een
stichting die de onderwijskansen van scholieren uit achterstands-
gezinnen wil vergroten. De statistieken vallen niet te verklaren met de
cijferlijsten van de scholieren. In Groot-Brittannië ligt zulk nieuws
gevoelig. Voor de meest succesvolle middelbare scholen moeten
ouders diep in de buidel tasten en dat kan niet iedereen. De toegan-
kelijkheid van de topuniversiteiten is daarom groter voor rijkeluis-
kinderen dan voor arme sloebers, ongeacht hun aanleg. Het zijn
teleurstellende getallen, zegt de voorzitter van de stichting, Sir Peter
Lampl. Er valt nog veel werk te verzetten. (HOP)

Opruimactie fietsen
De Bedrijfshulpverlening (bhv) gaat weer ongebruikte fietsen op-
ruimen op de campus. Komende zaterdag, 29 september, gaan bhv-
medewerkers alle fietsenstallingen af om ‘verstofte’ fietsen van een
geel label te voorzien. Hierop staat dat, als de gelabelde fiets op zater-
dag 3 november niet meegenomen is, de bhv de fiets dan verwijdert.
De verwijderde fietsen blijven daarna nog twee maanden in een
opslag, voor het geval zich nog een eigenaar meldt. Na die periode
worden de oude fietsen vernietigd. Bij het labellen van de fietsen
kijken de bhv-medewerkers onder meer naar lekke banden, stof en
ontbrekende onderdelen. 

Bachelorstudent nog altijd honkvast
Vijftien procent van de univer-
sitaire bachelorstudenten zegt
zijn masteropleiding aan een
andere instelling te willen
volgen. Dat blijkt uit een lan-
delijke steekproef van advies-
bureau Newcom, waaraan
4.800 studenten meededen.

Wie wil verkassen, doet dat in
zeventig procent van de gevallen
om de unieke inhoud van een
masteropleiding elders. Toch
geeft nieuwsgierigheid naar een
studie aan een andere univer-
siteit bijna even vaak de doorslag.
De overige 85 procent van de
bachelorstudenten gaat ‘gewoon’
voor een masteropleiding aan de

eigen universiteit. Het onder-
zoek wijst verder uit dat de
gemiddelde student zijn master-
traject kiest aan het eind van zijn
tweede studiejaar. Toch
oriënteren veel studenten zich al
ruim voor die tijd op een vervolg-
opleiding. Maar liefst 45 procent
was er al mee bezig voor ze aan
hun bachelor begonnen.
Newcom voerde het onderzoek
uit in opdracht van vijf universi-
teiten: de TU Delft, de Vrije
Universiteit, de Universiteit van
Amsterdam, de Universiteit
Leiden en de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam. Het bureau wil
niet bekendmaken hoe groot het
percentage potentiële overstap-

pers van de afzonderlijke instel-
lingen is. “De verschillen waren
in elk geval behoorlijk”, vertelt
een medewerker. “Bij één univer-
siteit overweegt slechts acht
procent van de studenten over te
stappen, maar er was er ook een
waar twintig procent wil
switchen. De andere drie
scoorden gemiddeld.”
Hoeveel ondervraagde studenten
daadwerkelijk zullen overstap-
pen, staat te bezien. In het studie-
jaar 2005-2006 was volgens
universiteitenvereniging VSNU
11,4 procent van de master-
studenten afkomstig van een
andere instelling. (HOP)/.

Queen in het Gaslab

VVoooorr  wwiiee  aallttiijjdd  aall  ggrraaaagg  ddee  bbeekkeennddee
mmeellooddiieeëënn  vvaann  QQuueeeenn  mmeeee--
nneeuurriieeddee,,  hhiieelldd  ssttuuddeenntteenn  mmuuzziieekk--
vveerreenniiggiinngg  QQuuaaddrriivviiuumm  oopp  ddiinnss--
ddaaggaavvoonndd  2255  sseepptteemmbbeerr  iinn  hheett
GGaassllaabb  eeeenn  zzaannggwwoorrkksshhoopp..  OOnnddeerr
lleeiiddiinngg  vvaann  ddee  zzaannggeerrss  MMeennnnoo
SSttuuiiffmmeeeell  eenn  BBeerrtt  OOoosstteennddoorrpp  vvaann
ddee  bbeekkeennddee  aa  ccaappeellllaaggrrooeepp
MMoonntteezzuummaa’’ss  RReevveennggee  ooeeffeennddeenn
zzoo’’nn  ddeerrttiigg  ggeeïïnntteerreesssseeeerrddee
zzaannggeerrss  eenn  zzaannggeerreesssseenn  oopp  ddee
ssppeecciiaaaall  vvoooorr  ddee  ggeelleeggeennhheeiidd
ggeesscchhrreevveenn  QQuueeeenn--KKiilllleerr--mmeeddlleeyy..

DDaaaarriinn  wwaarreenn  ffrraaggmmeenntteenn  ttee  hhoorreenn
vvaann  oonnsstteerrffeelliijjkkee  mmeellooddiieeëënn  aallss
BBoohheemmiiaann  RRhhaappssooddyy,,  CCrraazzyy  LLiittttllee
TThhiinngg  CCaalllleedd  LLoovvee  eenn  AAnnootthheerr  OOnnee
BBiitteess  tthhee  DDuusstt..
NNaa  eeeenn  ssppeeeellssee  wwaarrmmiinngg--uupp  mmeett
ttrriilllleennddee  lliippppeenn  eenn  hheett  rruuiikkeenn  aaaann
vviirrttuueellee  bbllooeemmeettjjeess  wweerrdd  ddee  ggrrooeepp
oonnddeerrvveerrddeeeelldd  iinn  bbaasssseenn,,  tteennoorreenn,,
aalltteenn  eenn  ssoopprraanneenn,,  ddiiee  aalllleemmaaaall
aannddeerree  ppaarrttiijjeenn  hhaaddddeenn..  OOnnddeerr
bbeeggeelleeiiddiinngg  vvaann  SSttuuiiffmmeeeell  oopp  ddee
ppiiaannoo  nnaamm  mmeenn  ddee  mmeeddlleeyy  oonnddeerr
hhaannddeenn..  AAll  bbiijj  ddee  eeeerrssttee  ppooggiinnggeenn

ttoott  ssaammeennzzaanngg  kklloonnkk  ddee  ggrrooeepp  zzeeeerr
bbeehhoooorrlliijjkk..  DDaatt  bbeelloooofftt  wwaatt  vvoooorr
TThhee  QQuueeeenn  SSyymmpphhoonnyy,,  ddiiee
hhaarrmmoonniieeoorrkkeesstt  AAuulleetteess  vvaann
QQuuaaddrriivviiuumm  oopp  vvrriijjddaagg  1166  nnoovveemm--
bbeerr  tteenn  ggeehhoorree  bbrreennggtt  iinn  MMuuzziieekk--
cceennttrruumm  FFrriittss  PPhhiilliippss..  VVoooorr  hheett
bbeeggeelleeiiddeennddee  kkoooorr  zzooeekktt  mmeenn
oovveerriiggeennss  nnoogg  zzaannggeerrss,,  hheettggeeeenn
ooookk  éééénn  vvaann  ddee  rreeddeenneenn  wwaass  oomm
ddeezzee  QQuueeeenn--zzaannggwwoorrkksshhoopp  ttee
hhoouuddeenn..

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

CvB-lid Verhaegen vindt
Eindhoven maar saai
Maak de setting lekker infor-
meel, dan voelen studenten
zich minder geremd om
bestuurders eens duidelijk te
vertellen met welke wensen en
klachten ze rondlopen. Met die
intentie schoven donderdag 20
september zo’n kleine twintig
studenten samen met de leden
van het College van Bestuur
aan tafel voor een ontbijtje in
de University Club.

Het was de tweede keer dat
studentenfractie Groep-één de
ontbijtsessie organiseerde en
ook ditmaal is men gelukkig met
de opkomst. “Met meer studen-
ten wordt het wel heel druk aan
de drie tafels waarover de CvB-
leden zich verdeeld hebben”, zegt
Karen-Ann Voorbraak, voorzit-
ster van Groep-één. “Nu is er voor
iedereen de mogelijkheid om iets
te vragen, of om een probleem
aan te kaarten. Je merkt ook dat
de mensen die er op afkomen,
echt gemotiveerd zijn.”
Aan de tafel met Paul Verhaegen,
het derde lid van het CvB, gaat het
onder meer over hoe hij de uni-
versiteit en Eindhoven heeft
ervaren sinds hij in oktober vorig
jaar van start is gegaan.
Verhaegen is afkomstig van de
Erasmus Universiteit Rotter-
dam. Wat hij zeer waardeert, is
dat iedereen aan de TU/e moei-
teloos door elkaars faculteits-
gebouw kan wandelen en de
mogelijkheid heeft om bij elkaar
kennis te vergaren. “Dat geeft mij
duidelijk een gevoel van samen-
hang. Mede daarom willen we
ook de faculteiten die nu nog aan
de buitenkant zitten, meer naar
binnen halen.” Op de suggestie
om eventueel een faculteit te ver-
plaatsen naar de binnenstad van
Eindhoven, om de TU/e op die

manier meer zichtbaar te maken,
reageert hij negatief. “Die situ-
atie ken ik uit eigen ervaring van
de Universiteit van Amsterdam,
en daar is het mijns inziens juist
funest voor de onderlinge
samenhang. Hij is overigens niet
echt enthousiast over Eindhoven.
“Ik vind dat op dit moment voor
studenten maar weinig te doen is
in de stad. In mijn herinnering
was dat vroeger wel beter.”

Studentenfiets
Aan de tafel van rector Hans van
Duijn en secretaris Harry
Roumen komt de onlangs geïn-
troduceerde studentenfiets ter
sprake. Er wordt opgemerkt dat
er toch nog wel een aanzienlijke
groep studenten is die de 140
euro die de fiets nog moet kosten,
maar moeilijk in een keer kan
betalen. Roumen denkt al hardop
over afbetaling van de fiets in tien
termijnen in het eerste studie-
jaar. Om het makkelijker te
maken voor buitenlandse
studenten om huisvesting te
vinden, oppert men het plan om
die dan tijdelijk onder te brengen
in de kamers van TU/e-studenten
die voor langere tijd naar het
buitenland gaan. Ook daar
belooft Roumen in te duiken,
evenals in de vraag wanneer nu
eindelijk een supermarkt op de
campus komt, iets waar al diverse
malen sprake van geweest is. 
Een klacht waar de secretaris
waarschijnlijk maar weinig aan
kan doen, passeert weer de revue.
De TU/e is een universiteit die
rijk is aan veel verenigingen op
allerlei gebieden, maar waarom
is het dan zo moeilijk om daar
voldoende bestuursleden voor te
vinden? Ook Roumen en rector
moeten op die vraag het
antwoord schuldig blijven./.

Rathenau Instituut waarschuwt
voor synthetisch DNA
Biologen gaan proberen
kunstmatig leven te scheppen.
Dat brengt risico’s met zich
mee. Het Rathenau Instituut
wil dat de overheid daarover
nadenkt, voordat het te laat is.

Tot nu toe hebben biologen het
DNA geanalyseerd en gemani-
puleerd. Maar in de nabije
toekomst zullen ze het zelf willen
bouwen, voorspelt het Rathenau
Instituut. Het kan nog tien jaar
duren, maar uiteindelijk zullen
biologen nieuwe organismen
ontwerpen. Nu al is het Spaanse
griep-virus nagebouwd.
Om ongelukken en bioterroris-
me te voorkomen, moeten
Nederland en de Europese Unie
alvast nadenken over aanpassing
van de veiligheidswetgeving. De

molens van de Europese Unie
draaien langzaam, dus kunnen
de lidstaten er maar beter vroeg
aan beginnen, menen de
Rathenau-rapporteurs. In eigen
land zou het ministerie van OCW
het veiligheidsbewustzijn van
onderzoekers moeten vergroten.
Verder kleven er praktische pro-
blemen aan de nieuwe ontwikke-
lingen. In hoeverre zal het moge-
lijk zijn genen te patenteren? En
zullen zulke patenten de in-
novatie remmen? “In welke
bureaucratische nachtmerrie
raakt een bedrijf verzeild
wanneer het een compleet
chromosoom op basis van talloze
geoctrooieerde genen probeert te
construeren?”, verzuchten de
rapportschrijvers. De ministeries
van EZ en OCW zouden ‘open

source-benaderingen’ zoveel
mogelijk moeten stimuleren.
Verder kan het geen kwaad een
breed maatschappelijk debat
over fundamentele filosofische
vragen te faciliteren. Wat
noemen we leven? Waar ligt de
grens van het toelaatbare?

De PvdA lijkt een beetje
geschrokken van het rapport.
Drie Kamerleden hebben aan
allerlei ministers tegelijk vragen
gesteld. 
Het Rathenau Instituut is een
onafhankelijke organisatie die
zich bezighoudt met vraag-
stukken op het snijvlak van
wetenschap, technologie en
samenleving. (HOP)/.
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Enorme getallen om kleine boodschappen 

Als je elkaar iets wilt vertellen, en je wilt
niet dat andere luisteraars het begrijpen,
dan kun je overschakelen op codetaal. Het
enige dat je zeker moet weten, is dat je
gesprekspartner de codetaal verstaat. Met
andere woorden: dat-ie je boodschap kan
ontcijferen. Daarvoor moet hij wel eerst
de sleutel hebben waarmee je je bood-
schappen codeert. En die kun je natuur-
lijk niet naar je gesprekspartner roepen,
want dan kan alsnog elke willekeurige
luistervink het gesprek begrijpen. Dus
moet je eerst bij elkaar komen om de
sleutel over te dragen. Deze manier van
codetaal, waarbij je bij het coderen van
een boodschap dezelfde sleutel gebruikt
als bij het ontcijferen, heet een symme-
trisch systeem.
Het veilig uitwisselen van de sleutel is
daarbij lastig. Zeker als je bijvoorbeeld via
internet iets wilt betalen, maar wel zeker
wilt zijn dat niemand met de gegevens
van jouw creditcard aan de haal gaat. Om
het gedoe van de sleuteloverdracht te om-
zeilen, is zogenoemde asymmetrische
cryptografie bedacht. Daarbij zijn er twee
verschillende sleutels. De eerste is de
publieke sleutel waarmee je boodschap-
pen kunt coderen, maar niet decoderen.
Iedereen mag deze sleutel weten. En dan
is er de geheime sleutel, waarmee je
boodschappen kunt ontcijferen. Alleen de

ontvanger heeft deze geheime sleutel.
RSA is een asymmetrische methode die
in 1978 bedacht is door de wetenschap-
pers Rivest, Shamir en Adleman (RSA).
Deze methode gebruikt combinaties van
twee enorm grote priemgetallen als basis
voor de codering. De publieke sleutel
bevat onder meer het product van de
vermenigvuldiging van die twee priem-
getallen. Maar niet de twee losse getallen,
want daarmee zou je de boodschap
kunnen ontcijferen. Het lijkt een koud
kunstje om die getallen toch te vinden
met een computer, maar de getallen zijn
zo groot dat zelfs computers er een
eeuwigheid over zouden doen om de
juiste combinatie te vinden. Ténzij je op
de een of de andere manier toch iets te
weten bent gekomen over die getallen. 
Onderzoekster Ellen Jochemsz onder-
zocht een aantal van dit soort scenario’s.
Eén ervan is de zogeheten ‘side channel
attack’. Hierbij meet iemand stiekem
bijvoorbeeld het stroomverbruik van de
computer van de ontvanger, terwijl die
computer het bericht ontcijfert. Uit het
patroon van het stroomverbruik valt een
deel van de geheime sleutel af te leiden.
Met het maken of gebruiken van dat soort
meetapparatuur hield de 27-jarige
wiskundige zich overigens uitdrukkelijk
niet bezig. Jochemsz: “Wij bouwen geen

Cryptoanalyse/Ivo Jongsma
Foto/Marijn Alders

RSA-cryptografie gebruikt combinaties van twee absurd grote
priemgetallen om boodschappen te coderen. Het product van
die getallen is zo groot, dat geen computer krachtig genoeg is
om snel te achterhalen welke getallen de sleutel vormen voor

het ontcijferen van de boodschap. Maar wat nu als iemand
door ‘afluisteren’ toch een stuk van die getallen weet te

achterhalen? Kun je dan nog veilig betalen met je pinpas?
Promovenda drs. Ellen Jochemsz (27) deed hier 

onderzoek naar.

Met een dunne draad de kransslagader in
Een slachtoffer van een hartinfarct had
meestal al langer last van één of
meerdere vernauwingen van de
bloedvaten rond het hart. De cardioloog
onderzoekt deze kransslagaders nu nog
veelal met röntgenopnamen op verstop-
ping. Niet ideaal, want beelden geven
maar beperkte informatie. Liever zou je
meten hoeveel bloed er nog stroomt.
Promovenda ir. Maartje Geven van
Biomedische Technologie verdiepte zich
daarom in nieuwe methoden waarmee
dit mogelijk wordt. Op donderdag 4
oktober hoopt zij op haar onderzoek te
promoveren.

Een hartinfarct is een ingrijpende gebeur-
tenis. Door vernauwingen in de krans-
slagaders rond het hart krijgt deze
cruciale spier te weinig bloed en wordt
dus de aanvoer van zuurstof en voedings-
stoffen belemmerd. Deze toestand 
-ischemie genoemd- vindt vaak al in
aanloop naar een hartinfarct in mindere
mate plaats. De traditionele manier om
patiënten te onderzoeken die hier last van
hebben, is het maken van een angiogram.
Dit is een röntgenfilmpje van de bloed-
vaten rond het hart, waarbij deze zicht-
baar worden gemaakt door het inspuiten
van een contrastvloeistof door een katheter.
Het grote nadeel van deze methode is dat
de arts de diagnose moet stellen op basis
van een tweedimensionale projectie van

een vaak grillig gevormde vernauwing.
Dat kan een vertekend beeld opleveren en
waar het écht om gaat -hoeveel bloed er
nog naar het hart kan komen- komt de
specialist niet te weten.
“Het liefste zou je de weerstand bepalen
die het bloed ondervindt in het vernauw-
de bloedvat”, zegt ir. Maartje Geven, die

haar promotieonderzoek
deed in de groep
Cardiovasculaire
Biomechanica van de
faculteit Biomedische
Technologie. Die weerstand
hangt volgens een een-
voudige wet uit de
stromingsleer samen met
twee zaken: van de druk in
de vloeistof en van de
(volume)stroom. Er is een
heel sterke analogie met de
bekendste wet uit de elektro-
techniek: spanning is gelijk
aan stroom maal weerstand.
Bij vloeistoffen geldt bij
benadering: druk is gelijk
aan volumestroom maal
weerstand. “Weet je dus druk
en volumestroom, dan kun je
een goede benadering van de
weerstand berekenen”, legt
Geven uit.
Op basis hiervan onderzocht
zij methoden om de ernst

van vernauwingen in de bloedvaten rond
het hart beter te kunnen inschatten.
Daarbij ging de promovenda uit van een
concept dat is verzonnen door haar
tweede promotor, prof.dr. Nico Pijls. Die
is, naast hoogleraar aan de TU/e, cardio-
loog in het Eindhovense Catharina-
ziekenhuis. Om de ernst van de vernau-

wing te bepalen, bedacht Pijls dat je de
druk zowel vóór als na de vernauwing
kunt meten. Neemt de druk in het smalle
deel met meer dan 25 procent af, dan
wordt de bloedstroom te veel beperkt en
moet de cardioloog actie ondernemen.
Geven: “Door het bekende dotteren bij-
voorbeeld. Daarbij voert de arts een draad
door de slagader, waar een ballonnetje
overheen wordt opgeblazen. Soms besluit
men tot het plaatsen van een stent, een
buisje dat het bloedvat openhoudt.” In de
echt ernstige gevallen moet een bypass de
overlevingskansen van de patiënt vergro-
ten: de slagader wordt omgeleid.

Voerdraad
Voor het meten van de druk in een
bloedvat is een instrument op de markt:
de PressureWire van fabrikant Radi
Medical Systems. Deze voerdraad is heel
dun (diameter 0,3 millimeter) en heeft in
de tip sensoren die druk en temperatuur
meten. Geven gebruikte het apparaat
echter op een inventieve manier om 
-naast de druk- ook de volumestroom te
meten. Ze onderzocht hiervoor twee
manieren. De eerste methode gaat uit 
van het injecteren van een miniem beetje
koud water in het bloedvat. Deze kleine
hoeveelheid moet door een arts in een zo
kort mogelijke tijd worden geïnjecteerd.
Door nu met de temperatuursensor van
de PressureWire te bepalen hoe snel het

Röntgenopname van de kransslagaders. 
Bij de witte pijl is de tip van de PressureWire zichtbaar, met daarin
sensoren voor druk en temperatuur.
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Grote getallen
HHeeddeennddaaaaggssee  RRSSAA--ssyysstteemmeenn  ggeebbrruuiikkeenn
pprriieemmggeettaalllleenn  wwaaaarrvvaann  hheett  pprroodduucctt  vvaann  ddee
vveerrmmeenniiggvvuullddiiggiinngg  iinn  11002244  bbiittss  bbeesscchhrreevveenn
kkaann  wwoorrddeenn..  TTeerr  iilllluussttrraattiiee::  ddaatt  zziijjnn  ggeettaall--
lleenn  ddiiee  rruuiimm  ddrriieehhoonnddeerrdd  cciijjffeerrss  llaanngg  zziijjnn..
NNiieett  ggeekk  dduuss  ddaatt  ddee  bbeerreekkeenniinnggeenn  ddiiee  bbiijj  ddee
vveerrsslleeuutteelliinngg  eenn  ddee  oonnttcciijjffeerriinngg  vvaann  bboooodd--
sscchhaappppeenn  kkoommeenn  kkiijjkkeenn  nnooggaall  wwaatt  rreekkeenn--
ccaappaacciitteeiitt  vveerrggeenn..
OOnnddaannkkss  ddiiee  eennoorrmmee  ggeettaalllleenn  kkuunn  jjee  mmeett

ddiiee  11002244  bbiittss  mmaaaarr  hhoooogguuiitt  eeeenn  ttwweeeettaall
zziinnnneenn  tteekksstt  vveerrcciijjffeerreenn  --  aallss  jjee  tteekksstt  llaannggeerr
iiss,,  mmooeett  jjee  hheemm  iinn  ssttuukkkkeenn  hhaakkkkeenn  eenn  ddiiee
éééénn  vvoooorr  éééénn  vveerrcciijjffeerreenn..  VVaannwweeggee  ddiiee
bbeeppeerrkkiinngg  wwoorrddtt  aassyymmmmeettrriisscchhee  ccrryyppttoo--
ggrraaffiiee  iinn  hheett  aallggeemmeeeenn  vvoooorraall  ggeebbrruuiikktt  oomm
oopp  eeeenn  vveeiilliiggee  mmaanniieerr  ddee  sslleeuutteell  ttee  vveerrssttuu--
rreenn  vvaann  eeeenn  ssyymmmmeettrriisscchh  ccrryyppttoossyysstteeeemm..
OOmm  vveerrvvoollggeennss  ddaaaarrmmeeee  vveerrddeerr  ttee  ccoommmmuu--
nniicceerreenn..

kastjes om vals te spelen. Maar we kijken
wel wat je kunt met de informatie van
valsspelers.” Samen met begeleider dr.
Benne de Weger en twee Duitse collega-
onderzoekers onderzocht ze hoe groot
het bekende deel van de geheime sleutel
moet zijn om hem helemaal te kunnen
vinden.
Een ander scenario dat ze bekeek, is dat
er een speciale relatie bestaat tussen de
twee gekozen priemgetallen. Het vercij-
feren of ontcijferen met RSA is door de
grootte van de getallen zeer reken-
intensief, en daarom kiezen systeem-
ontwerpers graag voor getallen waarmee
makkelijker en sneller te rekenen valt.
Daarbij is de grote vraag: hoever kun je
gaan? Hoeveel mag iemand weten van de
geheime sleutel zonder dat het risico
bestaat dat hij de code gemakkelijk kan
kraken? Welke makkelijke getallencombi-
naties kun je nog veilig kiezen?

Veiliger
Jochemsz verbeterde met haar onderzoek
bestaande ‘aanvallen’ om RSA-varianten
te kraken. De bedoeling van dit vinden
van zwakke plekken is dat RSA veiliger
wordt. De bevindingen van Jochemsz zijn
feitelijk een aantal extra gebruiksaan-
wijzingen in het handboek ‘hoe kies je
sleutels in RSA’. Of eigenlijk vooral: hoe
kies je sleutels níet. “Het gaat om het
afbakenen van de sleutelruimte”, aldus

de onderzoekster. Ook vond Jochemsz,
samen met een Duitse collega-onder-
zoeker, de eerste werkende aanval op een
RSA-variant die gebruikt wordt in
smartcards. Lees: in chipkaarten. Is
betalen met die kaarten nu onveilig? Nee,
dat niet. “De aanval dekt een deel van de
sleutelruimte af, maar niet dat deel dat
bedrijven in de praktijk kiezen. Maar ze
moeten wel de ontwikkelingen in de
gaten houden voor het geval er verbeterde
aanvallen komen die hun systeem wel in
gevaar brengen.”
Cryptografen -mensen die crypto-
systemen ontwerpen- en cryptoanalisten 
-mensen die proberen de systemen te
kraken, zoals Ellen Jochemsz- spelen
volgens Jochemsz ‘een soort van spel’.
Waarbij het steeds moeilijker wordt om
succesvolle aanvallen te vinden, omdat er
steeds meer gaten gedicht worden door
het groeiende handboek met gebruiks-
aanwijzingen. En daardoor kunnen wij
veiliger betalen via internet en met pin-
passen./.

Drs. Ellen Jochemsz verdedigt op donderdag 4
oktober haar proefschrift, getiteld ‘Cryptoanalysis
of RSA variants using small roots of polynomials’.
De bijeenkomst begint om 16.00 uur, in zaal 4 van
het Auditorium.

veilig over te brengen

BBMMTT--ssttuuddeenntt  EErriikk  vvaann  WWaallbbeeeekk  mmooddeelllleeeerrddee
vvoooorr  zziijjnn  aaffssttuuddeeeerrwweerrkk  eerrnnssttiiggee  aauuttoo--oonnggee--
lluukkkkeenn..  ““BBiijj  hhaarrddee  ffrroonnttaallee  bboottssiinnggeenn  oovveerr--
lliijjddeenn  ssllaacchhttooffffeerrss  ssoommss  ddoooorrddaatt  hhuunn  aaoorrttaa,,
ddee  ggrroottee  ssllaaggaaddeerr  bbiijj  hheett  hhaarrtt,,  sscchheeuurrtt..  DDee
vvrraaaagg  vvoooorr  mmiijjnn  aaffssttuuddeerreenn  kkwwaamm  vvaann  eeeenn
ttrraauummaacchhiirruurrgg  uuiitt  MMaaaassttrriicchhtt..  HHiijj  nnooeemmddee  hheett
bboorrssttbbeeeenn  ddee  ‘‘mmeennsseelliijjkkee  aaiirrbbaagg’’..  HHeemm  wwaass
nnaammeelliijjkk  ooppggeevvaalllleenn  ddaatt  oovveerrlleevveennddeenn  vvaann
vveerrkkeeeerrssssllaacchhttooffffeerrss  mmeett  eeeenn  ggeebbrrookkeenn
bboorrssttbbeeeenn  ggeeeenn  lleettsseell  hhaaddddeenn  aaaann  hhuunn  aaoorrttaa..
HHiijj  vveerrmmooeeddtt  ddaatt  hheett  bbrreekkeenn  vvaann  hheett
bboorrssttbbeeeenn  ddee  bbeewweeggiinngg  vvaann  hheett  hhaarrtt  ooppvvaannggtt
eenn  ddaaaarrmmeeee  hheett  sscchheeuurreenn  vvaann  ddee  aaoorrttaa
vvoooorrkkoommtt..  ZZiijjnn  vvrraaaagg  wwaass  ooff  ddiiee  hhyyppootthheessee
mmeett  bbiioommeecchhaanniisscchh  bbeewwiijjss  ttee  oonnddeerrbboouuwweenn
wwaass..””  DDee  vvrraaaagg  kkwwaamm  vviiaa  zziijjnn  bbeeggeelleeiiddeerr  oopp
hheett  bboorrddjjee  vvaann  VVaann  WWaallbbeeeekk  tteerreecchhtt..
VVoooorr  ddiitt  ssoooorrtt  oonnddeerrzzooeekk  zziijjnn  ggrrooffwweegg  ttwweeee
mmeetthhooddeenn  --  mmeetteenn  mmeett  ssttooffffeelliijjkkee  oovveerr--
sscchhootttteenn  ooff  mmooddeelllleerreenn..  ““IIkk  hheebb  ggeemmooddeell--
lleeeerrdd..  MMeetteenn  mmeett  mmeennsseennlliicchhaammeenn  iiss  nniieett
zzoommaaaarr  ggeerreeggeelldd,,  eenn  hheett  ttrreekktt  mmee  ooookk  nniieett..””
VVoooorr  zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk  ggeebbrruuiikkttee  ddee  ssttuuddeenntt  hheett
ssoooorrtt  ccoommppuutteerrmmooddeelllleenn  ddaatt  ooookk  vvoooorr  hheett
rreekkeenneenn  aaaann  ccrraasshhtteessttss  wwoorrddtt  ggeebbrruuiikktt..  ““IIkk
hheebb  eeeenn  ssiimmppeell  mmooddeell  ggeebbrruuiikktt  vvaann  hheett  hheellee
mmeennsseelliijjkkee  lliicchhaaaamm,,  eenn  eeeenn  ggeeddeettaaiilllleeeerrddeerr
mmooddeell  vvaann  aalllleeeenn  ddee  rroommpp..  IIkk  bbeerreekkeennddee  eeeerrsstt

mmeett  hheett  ssiimmppeellee  mmooddeell  wweellkkee  kkrraacchhtteenn  eerr  oopp
ddee  rroommpp  wweerrddeenn  uuiittggeeooeeffeenndd..  DDee  wwaaaarrddeenn  ddiiee
ddaaaarr  uuiittkkwwaammeenn,,  ggeebbrruuiikkttee  iikk  aallss  iinnppuutt  vvoooorr
hheett  ggeeddeettaaiilllleeeerrddee  mmooddeell..””
HHeellaaaass  vviieelleenn  ddee  rreessuullttaatteenn  tteeggeenn..  ““IIkk
vveerrwwaacchhttttee  hhooggee  ssppaannnniinnggeenn  ttee  zziieenn  oopp  eeeenn
ssppeecciiffiieekk  ddeeeell  vvaann  ddee  aaoorrttaa..  DDiiee  ssppaannnniinnggeenn
zzaagg  iikk  wweell  tteerruugg  iinn  mmiijjnn  mmooddeell,,  mmaaaarr  nniieett  oopp
ddee  ggooeeddee  pplleekk..””  AAcchhtteerraaff  bbeezziieenn  hheeeefftt  VVaann
WWaallbbeeeekk  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  ttee  ggrroottee  ssttaappppeenn
tteeggeelliijjkk  ggeennoommeenn::  ““RReekkeenneenn  aaaann  oonnggeelluukkkkeenn
iiss  ccoommpplleexx..  IIkk  hhaadd  bbeetteerr  kklleeiinn  kkuunnnneenn  bbeeggiinn--
nneenn,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddoooorr  eeeerrsstt  mmeett  mmiijjnn  mmooddeell
eeeenn  vvaall  vvaann  ddee  bboorrsstt  ttee  ssiimmuulleerreenn..  DDaaaarr  zziijjnn
mmeettiinnggeenn  mmeett  mmeennsseelliijjkkee  lliicchhaammeenn  aaaann
ggeeddaaaann..  HHeett  wwaass  ddaann  eeeenn  eeeerrssttee  tteesstt  ooff  mmiijjnn
mmooddeell  ddiiee  mmeettiinnggeenn  kkoonn  rreepprroodduucceerreenn..””  NNuu
wwaarreenn  ddee  uuiittkkoommsstteenn  nniieett  nnaauuwwkkeeuurriigg
ggeennooeegg..  ““IIkk  hheebb  nniieett  ggeennooeegg  bbeewwiijjss  oomm  ddee
tthheeoorriiee  ttee  bbeevveessttiiggeenn  ooff  ttee  oonnttkkrraacchhtteenn..””
VVeerrvveelleenndd,,  mmaaaarr  ooookk  vvaann  oonnddeerrzzooeekk  zzoonnddeerr
hheellddeerr  eeiinnddrreessuullttaaaatt  vvaalltt  ttee  lleerreenn..  MMooggeelliijjkk
nneeeemmtt  eeeenn  aannddeerree  aaffssttuuddeeeerrddeerr  hheett  ssttookkjjee
oovveerr..  HHeett  vveerrssllaagg  vvaann  VVaann  WWaallbbeeeekk  zzaall  hheemm
vvoooorr  ddiitt  ssoooorrtt  ffoouutteenn  bbeehhooeeddeenn..

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

‘blobje’ zich verplaatst, valt de volume-
stroom van het bloed te berekenen. Dit
heeft als nadeel dat oneindig kort injec-
teren handmatig niet mogelijk is. Geven:
“Ook meet je zo niet de grootte van de
stroom zelf, maar slechts een afgeleide
ervan.” De promovenda ging daarom aan
de slag met een variant op deze techniek.
Hierbij wordt continu water ingespoten.
Uit de precieze hoeveelheid toegevoerd
water en de temperaturen van het bloed
en het water, valt de vloeistofstroom te
berekenen. Volgens Geven is dit een
meer directe methode. “En de uitkomst
hangt niet meer af van de persoon die het
water injecteert. Je gebruikt nu een pomp
die goed af te stellen is.” De vorm van de
katheter die het water moest aanvoeren,
was nog wel een uitdaging voor de BMT-
onderzoekster. Enerzijds moet het ding
niet te groot zijn, om de weerstand in het
vat niet te verhogen. Aan de andere kant
wel groot genoeg om een goede menging
van vloeistoffen te krijgen. Geven:
“Uiteindelijk bleek de truc te zijn het
uiteinde af te sluiten en alleen een klein
aantal gaatjes aan de zijkant te gebrui-
ken.”
Om de methode te valideren, ontwierp
Gevens copromotor, dr.ir. Marcel Rutten,
een modelopstelling van de kransslag-
aders rond het hart. Hierin bootsten
mechanische onderdelen één op één de
functie van het hart na. Een flinke zuiger
stelt de linkerkamer van het hart voor,
een brede slang de aorta en een paar
kleine slangetjes de kransslagaders. Het

systeem is aangesloten op een groot vat
met water om de weerstand van al het
andere bloed in het lichaam te simuleren.
“Met zo’n fysiek model kun je beter alle
verschillende parameters in de hand
houden en heb je uiteindelijk minder
proefdieren nodig.”

Elektrische schakeling
Voor methode nummer twee schakelde
Geven alle sensoren van de PressureWire
uit, behalve die voor de temperatuur. Ze
voegde een elektrische schakeling toe om
deze sensor te verwarmen. Dit element
houdt de sensor in de bloedstroom op een
constante temperatuur, boven de tempe-
ratuur van het bloed. Het vermogen dat
hiervoor nodig is, hangt samen met de
stroomsnelheid van het bloed. Geven:
“Bij een nieuwe methode begin je altijd
met wat grove instellingen dus ik heb
gewerkt met een sensortemperatuur van
twintig graden boven die van het bloed.
Dat gaf al heel aardige resultaten, onge-
veer even nauwkeurig als de eerste
methode.” 
Hoewel Geven lokaal het bloed verwarmt,
is dat geen probleem voor het lichaam.
“De sensor wordt inderdaad 57 graden
Celsius, maar is zo klein dat je maar heel
weinig warmte toevoegt”, zegt Geven. Al
met al een veelbelovende methode dus
om uiteindelijk in het ziekenhuis te
worden gebruikt. “Maar dan willen we
wel eerst nog beter snappen waaróm het
werkt, hoe het precies zit met de
fysica.”/.

Onderzoek in het kort

Brunsveld hoogleraar Chemische Biologie
DDrr..iirr..  LLuucc  BBrruunnssvveelldd  iiss  bbeennooeemmdd  ttoott  vvoollttiijjdd  hhoooogglleerraaaarr  CChheemmiisscchhee  BBiioollooggiiee  aaaann  ddee  TTUU//ee--
ffaaccuulltteeiitt  BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee..  MMeett  ddeezzee  lleeeerrssttooeell,,  wwaaaarrbbiinnnneenn  eeiiwwiitt--eeiiwwiitt  iinntteerraaccttiieess
wwoorrddeenn  bbeessttuuddeeeerrdd  eenn  ggeemmoodduulleeeerrdd  vvaannuuiitt  ddee  cchheemmiisscchhee  bbiioollooggiiee,,  vveerrsstteerrkktt  ddee  ffaaccuulltteeiitt
hhaaaarr  aaccttiivviitteeiitteenn  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  bbiioommoolleeccuullaaiirree  eennggiinneeeerriinngg..
DDee  3322--jjaarriiggee  BBrruunnssvveelldd  ssttuuddeeeerrddee  iinn  11999977  aaff  aaaann  ddee  TTUU//ee--ffaaccuulltteeiitt  SScchheeiikkuunnddiiggee
TTeecchhnnoollooggiiee  eenn  pprroommoovveeeerrddee  ccuumm  llaauuddee  iinn  22000011..  DDaaaarrnnaa  wwaass  hhiijj  ttwweeee  jjaaaarr  ppoossttddooccttoorraaaall
oonnddeerrzzooeekkeerr  aaaann  hheett  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuuutt  vvoooorr  MMoolleeccuullaaiirree  FFyyssiioollooggiiee  iinn  DDoorrttmmuunndd  eenn
ttwweeee  jjaaaarr  ggrrooeeppsslleeiiddeerr  bbiijj  OOrrggaannoonn  NNVV..  BBiijj  hheett  eeeerrssttggeennooeemmddee  iinnssttiittuuuutt  wweerrkktt  hhiijj  mmoommeenn--
tteeeell  aallss  ggrrooeeppsslleeiiddeerr  iinn  ddee  cchheemmiisscchhee  bbiioollooggiiee..  BBrruunnssvveelldd  bbeeggiinntt  mmeeddiioo  22000088  mmeett  zziijjnn
wweerrkk  aaaann  ddee  TTUU//ee..

NWO spijkert aio’s en postdocs bij
OOpp  3300  ookkttoobbeerr  eenn  44  ddeecceemmbbeerr  hhoouuddtt  wweetteennsscchhaappssoorrggaanniissaattiiee  NNWWOO  iinn  DDeenn  HHaaaagg  ddee  llaaaattssttee
ttwweeee  TTaalleenntt  CCllaasssseess  vvaann  ddiitt  jjaaaarr..  DDeezzee  kkoorrttee  wwoorrkksshhooppss  zziijjnn  ggeerriicchhtt  oopp  jjoonnggee  oonnddeerrzzooeekkeerrss
((aaiioo’’ss  eenn  ppoossttddooccss))  eenn  zziijjnn  bbeeddooeelldd  oomm  vvaaaarrddiigghheeddeenn  bbiijj  ttee  ssppiijjkkeerreenn  ddiiee  eeeenn  wweetteennsscchhaapp--
ppeerr  iinn  zziijjnn  oopplleeiiddiinngg  ddoooorrggaaaannss  nniieett  mmeeeekkrriijjggtt..  DDeennkk  aaaann  nneettwweerrkkeenn,,  pprreesseenntteerreenn  vvoooorr  ddee
mmeeddiiaa  eenn  ssuucccceessvvooll  ppuubblliicceerreenn..  DDee  ddaagg  zziitt  vvooll  mmeett  pprreesseennttaattiieess,,  ooeeffeenniinnggeenn  eenn  ooppddrraacchhtteenn
eenn  wwoorrddtt  ggeelleeiidd  ddoooorr  pprrooffeessssiioonneellee  wwoorrkksshhoopplleeiiddeerrss..  JJee  mmaagg  ppeerrssoooonnlliijjkkee  ffeeeeddbbaacckk,,
bbrruuiikkbbaarree  ttiippss  eenn  eeyyeeooppeenneerrss  vveerrwwaacchhtteenn..  DDeeeellnnaammee  aaaann  ddee  wwoorrkksshhooppss  kkoosstt  9955  eeuurroo  eenn  jjee
ooppggeevveenn  kkaann  vviiaa  wwwwww..nnwwoo..nnll//nnwwoohhoommee..nnssff//ppaaggeess//NNWWOOAA__66KKJJDD55LL..

Get WISER in Maastricht
OOpp  ddoonnddeerrddaagg  44  eenn  vvrriijjddaagg  55  ookkttoobbeerr  vviinnddtt  iinn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm  vvaann  hheett  BBoonnnneeffaanntteennmmuusseeuumm
iinn  MMaaaassttrriicchhtt  hheett  EEuurrooppeessee  wweetteennsscchhaappssffeessttiivvaall  WWIISSEERR  ppllaaaattss..  DDeezzee  nnaaaamm  ssttaaaatt  vvoooorr
‘‘WWoommeenn  IInn  SScciieennccee,,  EEdduuccaattiioonn  &&  RReesseeaarrcchh’’  eenn  hheett  ffeessttiivvaall  iiss  ggeerriicchhtt  oopp  wweetteennsscchhaappppeerrss,,
ssttuuddeenntteenn,,  ppoolliittiiccii  eenn  bbeelleeiiddssmmaakkeerrss..  
MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  iiss  ttee  vviinnddeenn  oopp  wwwwww..wwiisseerriinneeuurrooppee..eeuu..
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Samenwerken aan een kor
Over één ding zijn alle culturele
studentenverenigingen het eens: De
Bunker heeft potentie. Goed, het is een
donker pand, relatief ver gelegen van het
centrum en natuurlijk is niet iedereen even
blij met de toegewezen ruimtes. Maar het
feit dat alle studentenverenigingen onder
één dak komen te zitten, maakt een hoop
goed. “In Scala zaten de culturele vereni-
gingen relatief geïsoleerd van elkaar”, zegt
Sjors Huijbers, secretaris van fotografie-
vereniging Dekate Mousa. “Hier wordt de
samenwerking meer bevorderd. Er is al een
‘bunkeroverleg’ en tijdens de introductie-
week hebben de culturele verenigingen
samen een performance neergezet. Het
idee van één studentencultuur wordt hier
bevorderd.”
Als dit artikel wordt geschreven, lijkt De
Bunker nog op een betonnen doolhof
waarin druk wordt geschilderd, geboord en
getimmerd. De verenigingen moeten zelf
hun ruimtes een kleurtje geven. Volgens de
Dienst Huisvesting vergroot dit de betrok-
kenheid van de studenten bij hun onder-
komen en bovendien weet iedereen zelf het
beste welke muur wat voor bizarre kleur
moet krijgen. Kanariegeel bijvoorbeeld,
zoals de bestuurskamer van Dekate Mousa.
Of wit met blauwe bloesembomen, zoals
het hok van de Japanse cultuurvereniging
Kinjin. De Dienst Huisvesting zorgt voor
het grotere kluswerk. De ruimtes moeten
bovenal veilig en doelmatig zijn en dit
ongeveer vijf jaar blijven. “Na veertig jaar
moet De Bunker eigenlijk grootschalig
gerenoveerd worden”, zegt Anton Peeters
van de Dienst Huisvesting. “Vooral de
installaties, de buitenkant en het dak zijn
aan vernieuwing toe. Maar het College Van
Bestuur wil voorlopig alleen een verbou-
wing voor de komende vijf jaar om zich in
die periode te beraden op verdere plannen

voor huisvesting van deze verenigingen.”
De culturele verenigingen van Scala aan de
Kanaalstraat en een aantal verenigingen uit
het Hoofdgebouw en de W-hal verhuizen
een dezer dagen naar hun nieuwe bestem-

De Bunker/Gerard Verho
Foto’s/Bart va

In de keuken speelt binnenkort e
de eetzaal en de spoelkeuken zal
van De Bunker is bijna afgerond 
de culturele studentenverenigin
Cursor neusde alvast wat rond 

enkele nieuw

Footloose: in alle opzichten 
een vooruitgang

“Toen we in Scala een jumpworkshop
hielden, kwam bij Dekate Mousa het
plafond naar beneden”, vertelt Carolien
Lafféber, voorzitter van Footloose. “Nu
kunnen we doen wat we willen.”
Footloose hoor je niet klagen. In alle
opzichten gaat de dansvereniging erop
vooruit. Zij krijgt een grote
eigen danszaal plus een
zaal die met Doppio wordt
gedeeld. In het lichte, voor-
malige studentenuitzend-
bureau ASA komt de
bestuurskamer en boven-
dien krijgt de vereniging
een opberghok. “We zijn
erg tevreden”, zegt
Lafféber stralend. “We
hebben meer ruimte om te
dansen. In de danszaal is
meer licht, wat ook meer
mogelijkheden biedt als er
gefotografeerd wordt. Er
staan geen pilaren in de
weg zoals in Scala en De
Bunker is makkelijker te
vinden.” Richard Mulders,
voormalig voorzitter van

Footloose, knikt instemmend. “En we
hoeven niet al die trappen meer op.”
Het enige waarover Mulders en Lafféber
minder te spreken zijn, is het uitlopen
van de verbouwingen. “Daardoor kan
het zijn dat we een of twee weken niet
kunnen dansen, omdat we nauwelijks

tijd hebben om de
ruimte in te richten”,
zegt Lafféber. En de
sfeer in Scala, zullen
ze die niet missen?
Terwijl Mulders al
bevestigend wil
antwoorden, onder-
breekt de nieuwe
voorzitster hem.
“Sfeer is ook iets wat
je opbouwt. Het is
niet goed om altijd
vast te houden aan
iets wat was. Alleen
het uitzicht in Scala
zal ik wel missen.
Vooral als de zon
onderging. Dat was
echt prachtig.”

Doppio: spelen met meer leden tegelijkertijd
Lennart Verheijen, voorzitter van studen-
ten toneelvereniging Doppio, en secre-
taris Ingrid Nieuwenhuijsen zijn om
meerdere redenen blij met de verhuizing
naar De Bunker. Verheijen: “Doppio
heeft momenteel 55 leden die in Scala
twee ruimtes per avond gebruiken. Het
liefst willen we echter op minder
avonden spelen, zodat zoveel mogelijk
leden tegelijk aanwezig zijn. Dat kan in
De Bunker beter, met twee toneelzalen
en een danszaal.”
Nieuwenhuijsen: “En de ruimtes zijn
groter. Nadeel is wel dat we geen ‘eigen’
ruimtes meer hebben. Je kunt de ruimtes
dus niet aankleden of er spullen laten
staan, omdat andere verenigingen
dezelfde ruimte ook gebruiken.”
Verheijen vindt De Bunker veiliger,
terwijl Nieuwenhuijsen Scala roemt als
een authentiek gebouw met een heel
eigen sfeer. Beiden verheugen zich erop
dat er meer verenigingen in één gebouw
zitten, zodat het gezamenlijk café, de
Tent, ook een groter en diverser publiek
trekt. Of alle spullen van Doppio in de
nieuwe ruimtes passen? Verheijen denkt
van wel. “We hebben ongeveer evenveel
opslagruimte als nu. Maar een toneelver-
eniging verzamelt van alles, van plastic

kippen tot kostuums, want die kunnen
altijd weer van pas komen.” Leden van de
bunkerverenigingen komen met een
pasje binnen en kunnen daarmee in de
sleutelkast hun eigen sleutel pakken. De
sleutel van de gemeenschappelijke zalen
is bereikbaar voor de bestuurders.

Nieuwenhuijsen ziet dat systeem wel
zitten. “Het lijkt me handig. In Scala
hebben alleen bestuursleden een sleutel
en zij moeten steeds de deur open doen.
We hebben alleen nog niet alle college-
kaartnummers binnen om de pasjes te
laten maken. Maar dat komt wel goed.”

ESMG Quadrivium: g
Voorzitter Erik de Jong van ESMG
Quadrivium heeft gemengde gevoelens over
de verhuizing. Lag Scala dichtbij het
centrum, De Bunker ligt dichtbij de TU/e en
Fontys. Enerzijds krijgt de studenten muziek-
vereniging extra ruimte en een grote zaal
waar het harmonieorkest eindelijk weer in
past. Anderzijds moet de vereniging zalen
delen met meer organisaties dan tot nu toe
het geval was. De Jong: “Vooral het feit dat we
er in vierkante meters op vooruit gaan, is heel
prettig. Maar het reserveringssysteem voor de
gemeenschappelijke ruimtes staat nog in de
kinderschoenen, terwijl het binnenkort moet
functioneren. En het werkt alleen als ieder-
een op tijd reserveert, wat in de praktijk niet
zo is, weten we van Scala. Dat werd altijd
intern opgelost en dat kan goed met vijf
verenigingen. In De Bunker zijn dat er
twintig. Maar dat we hier met meer vereni-
gingen samen zitten, biedt ook kans op
nieuwe samenwerkingsvormen.”
Een nieuw contract hebben de verenigingen
nog niet, dat komt over een jaar als alles is
genormaliseerd. De Jong: “We weten dus nog
niet hoeveel huur we moeten betalen, terwijl
de verenigingen uit de W-hal en het Hoofd-
gebouw nu géén huur betalen. Bovendien is
het huishoudelijk reglement nog niet afge-
stemd met alle verenigingen.”
Maar wat De Jong het meest dwarszit, is dat
dit wéér een tijdelijke oplossing is voor de
verenigingen, na Scala. “Door die keuze is er

De verh
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Footloose-voorzitter Carolien Lafféber en oud-voorziter
Richard Mulders in de nieuwe danszaal in De Bunker.

Doppio-voorzitter Lennart Verheijen
met secretaris Ingrid Nieuwenhuijsen
in de bestuurskamer in De Bunker.
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ming. Leden komen met een pasje binnen
en kunnen daarmee in de sleutelkast hun
eigen sleutel pakken. De sleutel van de
gemeenschappelijke zalen is bereikbaar
voor de bestuurders. In geval van misbruik

kan de code worden vernietigd. De gezel-
ligheidsverenigingen ESC, SSRE, Demos
en de Eindhovense Studentenkerk blijven
in De Bunker. Ze houden hun eigen
opgang, gescheiden van de nieuwe vereni-
gingen.

Herrie
Sinds de verbouwing half mei begon, is De
Bunker twee danszalen en twee toneel-
zalen rijker. Er zijn twee individuele oefen-
ruimtes en één gezamenlijke oefenruimte
voor muziek, een multifunctionele zaal,
een doka en een studio voor Dekate Mousa.
Verenigingen die de gemeenschappelijke
zalen willen gebruiken, moeten goed over-
leggen en plannen in overleg met de 
gebouwbeheerder. Tenslotte staat in de
oude binnenbar van de AOR de grote bar
van Tent. Tent is een ontmoetingsruimte
die wordt beheerd door Score: Stichting
Culturele Ontmoetingsruimte Eindhoven.
De opbrengst van de bar wordt verdeeld
onder de verenigingen die niet te beroerd
zijn om tappers te leveren.
Waar gedanst, gespeeld en gedronken
wordt, ontstaat al snel de nodige herrie.
Om te voorkomen dat de verenigingen
elkaar storen, zijn de ruimtes voorzien van
geluidsisolatie. En om ook de wijk zoveel
mogelijk te sparen, zijn de ramen extra
geïsoleerd en de dakvensters verwijderd.
Als het budget van 1,4 miljoen euro het
toelaat, wordt de buitenkant van De Bunker
schoongespoten en komt er nieuwe
beplanting. “Ook om goodwill te kweken
naar de buurt toe”, vertelt ing. Marten
Dijkshoorn van de Dienst Huisvesting.
Peeters vult aan: “Er zijn, ook al is daarmee
gedreigd, geen bezwaren ingediend uit de
buurt. Wel is er een hernieuwde kennis-
making geweest tussen de besturen van de
diverse verenigingen en de buurt.”/.

oogt en Enith Vlooswijk
an Overbeeke
een orkest, acteurs bevolken dan
l dienen als doka. De verbouwing
en over enkele dagen verhuizen
ngen van Scala naar De Bunker.
en peilde de tevredenheid van

we bewoners.

Dekate Mousa: Scala was prima

In de voormalige spoelkeuken van De
Bunker is het binnenkort pikdonker.
Dan hangen de studenten van fotogra-
fievereniging ESSF Dekate Mousa er
met hun neus boven de chemicaliën.
Sjors Huijbers en Frans van Nistelrooij,
secretaris en voorzitter van de vereni-
ging, zijn niet wildenthousiast over hun
nieuwe onderkomen. “Ik zou niet
zeggen dat het nieuwe onderkomen een
verbetering is”, zegt Huijbers zuinig.
“De ruimtes in Scala waren voor ons
prima. We hadden twee doka’s, een
grote studio, een grote ledenruimte en
een opberghok. Die laatste twee verval-
len nu. Maar we zijn een van de weinige
verenigingen in De Bunker met drie
eigen ruimtes, dus is het logisch dat we
niet veel hogere eisen
kunnen stellen.”
In plaats van twee doka’s
moeten de studenten
het straks stellen met
één exemplaar. De doka
is wel groot genoeg om
met twee personen in te
werken. De nieuwe
studio is ruim, maar
heeft volgens de studen-
ten een relatief laag
plafond. Daardoor is
fotograferen vanuit de
hoogte moeilijk.

Sommige voorzieningen zijn verbeterd.
Zo hoeven de leden niet meer zelf hun
toiletten te poetsen en internet wordt
sneller. “Internet en telefonie worden
door de TU/e geleverd”, zegt Van
Nistelrooij. “Nu delen we het internet
met anti-krakers, waardoor het traag is.”
Het meest enthousiast zijn de studen-
ten over de nieuwe bestuursruimte, die
geschilderd is in de verenigingskleur:
knalgeel. De drie ronde ramen geven de
ruimte een bijzondere sfeer. Huijbers
zingt lachend: “We all live in the yellow
submarine! Misschien moeten we daar
ons clublied maar van maken.”

Bigband Studentproof: laagdrempelige ruimte
Thomas Hermans, secretaris van bigband Studentproof,
heeft de nieuwe ruimte in De Bunker nog niet kunnen
zien, vertelt hij: “Als promovendus bij Scheikundige
Technologie ben ik de laatste tijd veel in het buitenland
geweest, daardoor ontbrak het me aan tijd om te gaan
kijken. Maar het idee dat we met veel studentenvereni-
gingen bij elkaar zitten, is prima. De locatie vind ik ook
uitstekend, dichtbij de TU/e en Fontys. Dat maakt de
drempel lager voor studenten om een keer bij een
cultuurvereniging te gaan kijken. De synergie tussen de
verschillende verenigingen wordt ook gestimuleerd.
Bovendien is er voldoende parkeergelegenheid. Veel van
onze leden komen met de auto of de trein.”
Studentproof telt momenteel 21 leden, maar er zijn
vacatures voor saxofoon en trombone. De ruimte voor
Studentproof is groter dan in Scala, maar er kunnen geen
ramen worden opengezet. Hermans: “Dus ik hoop dat het
nieuwe ventilatiesysteem goed werkt. Ik ga er ook vanuit
dat de nieuwe zaal hetzelfde niveau heeft als in Scala. Het
is in elk geval hoog genoeg, dus het geluid slaat niet
meteen dood. De geluidspanelen uit Scala worden boven-
dien hergebruikt om de akoestiek bij te stellen. Maar ik
ben vooral blij met de eigen opslagruimte, onze spullen
staan daar veiliger dan nu in Scala.”

gemengde gevoelens
een beperkt budget en een beperkte houd-
baarheid voor het interieur. Het is ook een
deprimerend donker gebouw geworden,
omdat de ramen en dakvensters zijn verdwe-
nen, terwijl er eerst overal daglicht binnen-
kwam. Het is gewoon jammer dat het niet
iets meer is geworden.”
De Jong ziet wel
een nieuwe uit-
daging: hij hoopt
dat de vereni-
gingen zodanig
groeien dat er
een permanente
ruimte komt voor
een heus cultu-
reel centrum:
“De nieuwe
bunkervereni-
gingen hebben
nu zo’n zeven-
honderd leden,
de zittende bun-
kerverenigingen
zo’n achthon-
derd, dus met wat
groei zijn we
groot genoeg om
een definitief 
cultureel
centrum meer
dan te recht-
vaardigden.”

huizers
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Quadriviumvoorzitter Erik de Jong  (links) en Thomas
Hermans, secretaris van bigband Studentproof, in de
borrelruimte in De Bunker.

Dekate Mousa-bestuursleden Sjors Huijbers (links) en
Frans van Nistelrooij in de bestuurskamer in De Bunker.

De studio van Dekate Mousa.

Quadrivium-voorzitter Erik de Jong (links) en
Thomas Hermans, secretaris van bigband
Studentproof, in hun gezamenlijke oefenruimte.
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Excellentiefonds
gematigd 

enthousiast onthaald
TN-decaan Klaas Kopinga

“De TU/e is geen voetbalvereniging”
Prof.dr.ir. Klaas Kopinga, decaan van de
faculteit Technische Natuurkunde, heeft
zo zijn bedenkingen als het fonds
gebruikt zou worden om toptalent in te
kopen. “Het roept niet meteen gevoelens
op van ‘Hier zit ik op te wachten’. Bij ons
werken al een aantal excellente weten-
schappers, die hebben projecten en
financiën genoeg om personeel aan te
trekken. Veel belangrijker is de infra-
structuur.”
Relevanter voor Kopinga is de vraag die
aan het fonds voorafgaat: moet je top-
talent wel ergens anders wegkopen? “De
TU/e is geen voetbalclub en moet zich
ook niet zo gedragen. Als ik naar een
voetbalteam kijk, zie ik veel aangekochte
spelers die geen enkele binding met de
club hebben. Die zijn dus even snel weer
weg als aangekocht. Maar krijg je zo beter
voetbal, c.q. onderzoek? Het lange-
termijneffect, waar wij op uit zijn, valt

tegen als mensen te weinig binding hebben.
Daarom heeft het fonds voor mijn gevoel
vooral pr-waarde, in de trant van ‘Kijk ons
eens investeren in toptalent’.”
Bijkomend probleem is dat er weinig top-
talent in de aanbieding is, zie ook de
moeizame invulling van de vacatures voor
de 3TU Centres of Excellence. Hij ziet
alleen onder strikte voorwaarden een
positief effect: “Als je, ik noem maar iets,
een Duitse toponderzoeker in Amerika
kent die graag terug wil naar Europa. Die
kun je voordragen bij het fonds als je nét
geen ruimte in je formatie of in je de
financiën hebt, dan is het fonds een mooi
vangnet. Dat veronderstelt dat mede-
werkers altijd goed moeten spotten naar
de juiste kandidaten en dat je die op tijd
benadert.”
Iets dergelijks doet de faculteit Tech-
nische Natuurkunde al met getalenteerde
postdocs en promovendi waar op dat

moment geen project voor is; de faculteit
zorgt dan voor overbrugging met het doel
om iemand langer te houden, niet als
doorgangsstation. Kopinga: “Zo moet dit
fonds ook fungeren, als een voorfinan-
ciering. Want vergeet niet, er komen altijd
extra kosten en criteria bij. Soms heeft zo
iemand speciale wensen voor voorzienin-
gen of medewerkers. Hij of zij moet ook

onderwijs geven. Zijn of haar onder-
zoeksprofiel moet -grotendeels- kloppen
en passen in de visie van de faculteit. Je
zoekt ook een bruggenbouwer, want per
faculteit kun je één of twee briljante en 
tegelijk ‘lastige’ hoogleraren hebben,
maar ook niet meer. Anders krijg je alle-
maal eilandjes en dan ben je verder van
huis.”

BMT-vice-decaan Peter Hilbers

“Het gaat om de goede inhoud en ideeën”
Prof.dr. Peter Hilbers, vice-decaan van
Biomedische Technologie (BMT), vindt
het fonds voor toptalenten op zich een
goed initiatief. “We moeten af van de zes-
jescultuur waarin uitblinkers minder po-
sitief worden behandeld. Het fonds kan
een hulpmiddel zijn om die cultuur te
doorbreken.”
Tegelijk constateert hij iets vreemds: “Het
fonds is ook voor mensen die net naast de
prijzen hebben gegrepen. Die dingen
hebben niets met elkaar te maken. Of je
een onderzoeker of zijn groep extra finan-
ciën wilt geven, moet niet enkel van het
verkrijgen van een externe subsidie
afhangen, maar ook van de langere 
termijnvisie van de faculteit. Goed 
onderzoek betekent ook investeren in
mensen passend bij de juiste onder-
zoeksvisie.”

En geld speelt daarbij geen rol? Hilbers:
“Uiteraard wel, want goede laboratoria
vragen grote investeringen. Maar een
buitenlander verkiest Amsterdam vaak
boven Eindhoven, omdat Amsterdam
meer aantrekkingskracht heeft. Ik wil dat
als iemand aan BMT denkt, hij dat
meteen associeert met de TU/e. Dus moet
je zorgen dat je de bekendheid van de
faculteit vergroot door de kwaliteit van je
onderzoek, omdat je in de meest vooraan-
staande tijdschriften publiceert, omdat je
de beste faciliteiten hebt en met de beste
bedrijven en instellingen samenwerkt.”
Hilbers maakt de vergelijking met
voetbal. Het budget van PSV kan niet
tippen aan dat van Real Madrid, toch
speelt PSV goed mee in de Champions
Leage. Hilbers: “Zo kun je het budget van
de TU/e niet vergelijken met het MIT,

maar je speelt wel mee omdat je met je 
researchprofielen keuzes hebt gemaakt
en daarin heel sterk bent. En als PSV een
toptalent aankoopt, zoekt ze ook inves-
teerders. Voor mij is het fonds daar een
van de manieren voor. Overigens, als je
een toptalent kunt aantrekken, moet je
dat altíjd doen.”

“Maar”, parafraseert Hilbers Henk de
Wilt, de vorige voorzitter van het College
van Bestuur van de TU/e: ‘Er is niet
zozeer gebrek aan geld, maar vooral aan
ideeën’. Want als je visie en je plannen
goed zijn, krijg je dat geld wel bij elkaar.
Al moet je daar soms wel veel extra
moeite voor doen.”

ST-decaan Hans Niemantsverdriet
“Wij kunnen financieel niet concurreren
met het bedrijfsleven”

“Het Excellentiefonds is een goed ini-
tiatief, het kan goed van pas komen als
een aanstelling financieel nét niet
uitkomt. We hebben een krap budget en
als je een UHD’er of topper wil aan-
trekken moet je het geld soms echt bij
elkaar sprokkelen. Dat gaat over veel
schijven en je moet met veel mensen
overleggen. Dus het is goed dat het fonds
er is dat vrij snel kan beslissen”, zegt
prof.dr. Hans Niemantsverdriet, decaan
van Scheikundige Technologie. Hij wijst
er wel op dat er met zo’n fonds ook de
neiging kan ontstaan om dat aan te
spreken om ‘eigen geld’ aan andere zaken
te kunnen besteden. Niemantsverdriet:
“Er zijn al de nodige regelingen om jong
talent aan te trekken, het Excellentiefonds
moet je echt reserveren om in specifieke
gevallen slagvaardiger te zijn.” 
Maar het fonds is bijkomstig, de echte
problemen zitten elders. Zoals bij de
plannen van Onderwijsminister Ronald
Plaskerk, die honderd miljoen euro uit
het basisbudget van de universiteiten wil

overhevelen naar NWO. Niemants-
verdriet: “Dat kost onze faculteit jaarlijks
een miljoen euro. Een ander probleem is,
al jaren, de beschikbaarheid van de juiste
medewerkers. De markt is te goed, onder-
zoekers zijn zeer welkom in het bedrijfs-
leven, waar echt véél beter wordt betaald.
Als je toppers hierheen wilt halen, kun je
financieel niet concurreren, je bent echt
afhankelijk van hun roeping.” Daar komt
nog bij dat er steeds minder grote indus-
triële researchlabs zijn.
Niemantsverdriet: “Daardoor is de ideale
hoogleraar die het hele veld -bedrijfsleven
en onderzoek- kent en overziet, steeds
moeilijker te vinden. Die moet je dan
misschien zelf proberen op te leiden. Dat
doen we al met goede promovendi door
het systeem van tenure tracks. We stimu-
leren onze studenten ook om op buiten-
landse stage te gaan, dan kun je van alles
dat je hebt gezien het goede meenemen.
Maar, het is én én: via tenure tracks en
mensen van buitenaf.” 
Het fonds fungeert voor Niemants-

verdriet vooral als een steuntje in de rug
om incidenteel een grote klapper te
maken. Maar dan ben je er nog niet.
Niemantsverdriet: “Toponderzoekers
moeten ook faciliteiten hebben, werkgeld,
een mentor of ze hebben specifieke
wensen voor bepaalde medewerkers of
apparatuur. Dat moet ook betaald
worden.”

Heeft hij iemand op het oog? Niemants-
verdriet: “Nee. Ons uitgangspunt is echt:
‘Je ziet iemand, bijvoorbeeld op een
congres, en denkt: zo’n man past perfect
in die onderzoeksgroep’. Je moet tegelijk
het gevoel hebben dat je snel een aanbod
moet doen, anders ben je hem kwijt. In
dat geval kan het Excellentiefonds zinvol
zijn.”

Foto: Aatjan Renders

Foto: Bart van Overbeeke

Foto: Bart van Overbeeke

Excellentiefonds/Gerard Verhoogt
Het Excellentiefonds van de TU/e stelt in 2008 en 2009 een
half miljoen euro extra beschikbaar voor jong onderzoeks-
talent en voor TU/e-onderzoekers die net naast de prijzen

hebben gegrepen bij subsidies als de Vernieuwingsimpuls. De
reacties binnen de TU/e op dit initiatief variëren van ‘Een goed
initiatief’ tot ‘Er is geen gebrek aan geld maar aan ideeën’. De
teneur moge duidelijk zijn: er is meer voor nodig dan alleen
geld om talentvolle en goede onderzoekers aan te trekken. 
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SSeepptteemmbbeerr  1133tthh  mmaarrkkeedd  tthhee
bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  hhoollyy
mmoonntthh  ooff  RRaammaaddaann..  FFoorr
MMuusslliimmss  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd,,
iitt  hheerraallddss  aa  ppeerriioodd  ooff
ffaassttiinngg  aanndd  ccoonntteemmppllaattiioonn,,
aa  ttiimmee  ttoo  rreeaaccqquuaaiinntt  tthheemm--
sseellvveess  wwiitthh  tthheeiirr  bbeelliieeffss..
FFoorr  mmaannyy,,  iitt’’ss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo
uunnddeerrssttaanndd  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff
tthhiiss  sseellff  ddeenniiaall..  BBuutt  ssoommee--
ttiimmeess  oonnee  nneeeeddss  ttoo  bbee
ddeepprriivveedd,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreeaalliissee
tthhee  ttrruuee  vvaalluueess..  RRaammaaddaann  iiss
eexxaaccttllyy  tthhaatt,,  aa  sseettuupp  ttoo  ppuutt
uuss  bbaacckk  iinn  ccoonnttrrooll  ooff  oouurr
lliivveess,,  aass  ooppppoosseedd  ttoo  oouurr
rroouuttiinneess  aanndd  pplleeaassuurreess
bbeeiinngg  iinn  ccoonnttrrooll  ooff  uuss..  AAsskk
aannyyoonnee  wwhhoo  hhaass  qquuiitt
ssmmookkiinngg  hhooww  lliibbeerraattiinngg  
tthhee  pprroocceessss  wwaass..
BBuutt  rriigghhtt  nnooww,,  II  ddoonn’’tt  ffeeeell
aannyy  ooff  tthhaatt..  II  aamm  ttoooo  ooccccuu--
ppiieedd  bbyy  tthhee  ggrroowwlliinngg  ooff  mmyy
eemmppttyy  ssttoommaacchh..
TThhee  ffiirrsstt  wweeeekk  iiss  aallwwaayyss  tthhee
ttoouugghheesstt  aass  yyoouurr  bbooddyy
aaddaappttss  ttoo  tthhee  ffaassttiinngg..  AAss
ssoooonn  aass  yyoouu  wwaakkee  uupp,,  yyoouu
hhaavvee  ttoo  ssttoopp  yyoouurrsseellff  ffrroomm
hheeaaddiinngg  ttoo  tthhee  rreeffrriiggeerraattoorr..
AAfftteerr  lliivviinngg  iinn  tthhee  NNeetthheerr--
llaannddss  ffoorr  oovveerr  aa  yyeeaarr,,
hhaavviinngg  ttoo  ddeennyy  mmyysseellff
ccooffffeeee  iiss  aa  ttoouugghh  ssttrruuggggllee..
BByy  aafftteerrnnoooonn,,  mmyy  zzoommbbiiee
lliikkee  eexxpprreessssiioonn  bbeettrraayyss  mmyy
ccaaffffeeiinnee  ddeeffiicciieennccyy..  II  aallssoo
hhaavvee  ttoo  sskkiipp  tthhee  ggrroouupp
lluunncchh  aanndd  ‘‘vvllaaaaii’’  iinn  tthhee
ccoommmmoonn  rroooomm..  AAnndd  ffaassttiinngg
mmaakkeess  tthhee  mmoosstt  mmuunnddaannee
ccaaffeetteerriiaa  ffoooodd  llooookk  lliikkee
hheeaavveennllyy  mmaannnnaa..  AAss  tthhee
ddaayyss  wweeaarr  oonn,,  tthhee  bbooddyy
aaddjjuussttss  aanndd  yyoouu  ssttoopp
aammbblliinngg  aabboouutt  lliikkee  tthhee
wwaallkkiinngg  ddeeaadd,,  aanndd  aaccttuuaallllyy
ggeett  ssoommee  wwoorrkk  ddoonnee..  BBuutt
tthhee  qquuiieett  rruummbbllee  ooff  hhuunnggeerr
rreemmaaiinnss  oommnniipprreesseenntt..
TThhee  ffiirrsstt  mmeeaall  aatt  tthhee  eenndd  ooff
tthhee  ddaayy  iiss  aallwwaayyss  ssppeecciiaall..
TTrraaddiittiioonnaallllyy,,  bbrreeaakkiinngg  ooff
tthhee  ffaasstt  iiss  ddoonnee  wwiitthh
ootthheerrss,,  ddeelliicciioouuss  ssnnaacckkss
aanndd  wwaatteerr  bbeeiinngg  sshhaarreedd
aammoonnggsstt  yyoouurr  cclloossee  oonneess..
BBeeiinngg  aa  tthhoouussaanndd  mmiilleess
aawwaayy  ffrroomm  hhoommee,,  II  mmiissss
tthhiiss  tthhee  mmoosstt  --  bbeeiinngg  wwiitthh
ffaammiillyy,,  sshhaarriinngg  mmeeaallss,,  tthhee
ffeessttiivviittiieess  aanndd  cceelleebbrraattiioonnss
aallll  aarroouunndd  yyoouu..  ‘‘BBrreeaakkiinngg
bbrreeaadd’’  wwiitthh  ootthheerrss  iiss  aa
ggrreeaatt  wwaayy  ttoo  ggeett  aa  sseennssee  ooff
aacchhiieevveemmeenntt  aanndd  sshhaarriinngg
yyoouurr  jjooyy..  IInn  EEiinnddhhoovveenn,,
ffrriieennddss  hhaavvee  rreeppllaacceedd
ffaammiillyy,,  aanndd  II  ggeett  ttoo  sshhaarree
tthheessee  mmoommeennttss  wwiitthh  tthheemm..
RRaammaaddaann  ggiivveess  yyoouu  tthhee
ppeerrffeecctt  ooccccaassiioonn  ttoo
ssttrreennggtthheenn  ttiieess  aanndd
iimmmmeerrssee  yyoouurrsseellff  iinn  yyoouurr
ccoommmmuunniittyy,,  nnoo  mmaatttteerr
wwhheerree  yyoouu  lliivvee..

HHuuzzaaiiffaa  DDaass  iiss  aa  ssttuuddeenntt  ooff
CChheemmiiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd
CChheemmiissttrryy..  EEvveerryy  ootthheerr
wweeeekk  aa  ccoolluummnn  wwrriitttteenn  bbyy
hhiimm  wwiillll  bbee  ppuubblliisshheedd  oonn
tthhee  EEnngglliisshh  ppaaggee..

Lights route bicycle tour fun but ‘not so spectacular’
‘Bicycle, bicycle, I want
to ride my bicycle.’ This
old Queen hit applied to
several foreign students
and TU/e employees last
Friday night, 21
September. They cycled
along the Eindhoven
Lights route at the invi-
tation of International
Student Network
Eindhoven (ISN). Cursor
joined them.

Fortunately the cyclists
could enjoy a lovely late
summer evening on 21
September. Although the
sun had not yet set when
the tour began, several
electronic light ornaments
could already be admired:
the first ones are switched
on at 19.00 hours every
day. The decorations on the
lamp posts do not start
burning until the street
lights are turned on.
Although some of the
cyclists had already seen
some light ornaments in
the city center, many did
not know that they formed
part of a route. This
‘ignorance’ is partly due to
a poor provision of infor-
mation: the available
descriptions of the route
are in Dutch and the site
that has been set up espe-
cially for the Lights route is
wholly Dutch. In addition,
many participants had
been in Eindhoven just a
couple of months and were
therefore unaware of acti-
vities organized by the city.
The foreign participants
had been approached to
take part in the bicycle tour
via the ISN mailing list.
Some managed to kindle
enthusiasm in friends and
colleagues to join in and
follow the tour along the
Lights route. The invi-
tations secured a turnout of
nineteen cyclists of Dutch
and foreign descent.
However, the latter group
formed the vast majority,
fifteen of them coming
from countries like China,
Bulgaria and Germany.

Opportunity
Some participants who
have lived and worked in
Eindhoven longer already
knew the route. José
Villegas, a PhD student of
Mathematics and
Computer Science: “I like
cycling and do it a lot. Last
year I missed out on the
Lights route, so this night
was a great opportunity to
see it yet.”
Rather than an opportunity

to admire the light
ornaments scattered along
the whole route, the tour
formed an occasion for
many TU/e students and
employees to get to know
colleagues and fellow
students better, or as
Allwijn Bousthem, a PhD
student of Mechanical
Engineering, puts it: “A
good opportunity to be
among other people on a
Friday night.”
One or two people indi-
cated they wanted to study
the history of Eindhoven
better by means of the
Lights route. Set up after
the liberation of Eindhoven
in World War II, the route
has a direct link with the
history of the city. It is not
without reason that the
tour starts on 18 September
every year: on this day in
1944 Eindhoven was
liberated from the Nazis.
This is why some referen-
ces to the British and the
Americans, such as the
Airborne emblem of the
allied forces, have been
incorporated into the
route.
Still, nowhere along the
route may anything be read
about the background of
the Lights route or of indi-
vidual ornaments. Some
ornaments raised question
marks as a result. For
instance, why is the
greatest light installation
of the Lights route in the 
H. de Keyzer pond devoted
to the Smurfs? Through
the grapevine the group
heard later that a primary

school located behind the
pond had been the source
of inspiration for the
design. The children of the
school thought the Smurfs
were a fun design.
The position of an electro-
nic Evoluon (see photo
above) also raised some
questions, because the
‘real’ Evoluon is not located
in the district Woensel 
-where the ornament may
be seen- but in Strijp.

Pedaling
Although the duration of
the tour was longer than
planned, the participants
kept pedaling on until the
very end. Efang Kong, a
Eurandom employee:
“Cycling in the Nether-

lands is easy. There are
hardly any hills and faci-
lities for cyclists in the city
are good.” One item does
qualify for improvement,
though. Many Eindhoven
traffic lights are green for
just a few seconds, so that
the group often did not
succeed in crossing all at
once. Together with the
stops made at a number of
ornaments and a small
break this resulted in the
long duration. In spite of
‘delays’ the tour was
finished in time at 23.00
hours: exactly the time
when the electronic light
decorations are switched
off every night.
Although the participants
were pleased with the tour,

many of them are not sure
whether they will do it
again next year. Ondrej
Svac ina, a student of
Chemical Engineering and
Chemistry: “I had a good
time and got to know some
new people, but the route
itself was not that spec-
tacular.”/.
The Lights route will be illumi-
nated until Sunday 14 October.
For English-language informa-
tion about the route you may
contact the Eindhoven Tourist
Office.
A plan of the Lights route 
may be found on: www.lichtjes
route.org/lichtjes
route_2007.pdf.

Elections TU/e 2007
In 2007 elections will be held for the section of students for the University Council
and the Department Councils. For the section of the staff members, elections will be
held for the University Council, the Department Councils and the Services Council.
These elections will take place by means of electronic voting. The electoral register is
available for inspection at the Central Electoral Committee, Traverse  0.02 (from
9:00 to 12:00 and from 14:00 to 17:00 hours) on Monday 01 October thru Wednesday
03 October 2007. For further information: www.tue.nl/verkiezingen.

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

The greatest light installation of the Lights route is devoted to the Smurfs.

Photos: Irene Wouters



27 september 2007 Cursor
12/ Universiteitsberichten

Centraal Stembureau
Verkiezingen TU/e 2007
In 2007 worden voor de geleding stu-
denten verkiezingen gehouden voor de
universiteitsraad en de faculteitsraden.
Voor de geleding personeel worden ver-
kiezingen gehouden voor de universi-
teitsraad, de faculteitsraden en de
Dienstraad. Van maandag 1 t/m woens-
dag 3 oktober liggen de kiezersregisters
(van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 17.00 uur) ter inzage op het Centraal
Stembureau, Traverse 0.02/0.03. 
Kiesgerechtigde studenten en medewer-
kers ontvangen gedurende deze periode
een mail ter kennisgeving hiervan. Met
de daarin opgenomen link wordt hen
bovendien de mogelijkheid geboden 
(via internet) kennis te nemen van de
voor hen van toepassing zijnde gegevens,
zoals deze zijn opgenomen in het
kiezersregister. Gedurende genoemde
periode bestaat tevens de mogelijkheid
verzoeken tot verbetering in te dienen.
Voor tijdschema/ overige informatie, 
zie: www.tue.nl/verkiezingen. 

Promoties
Drs. E.V. van der Plas verdedigt op vrij-
dag 28 september 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 ‘Collisionless
magnetic reconnection, the Contour
Dynamics approach’. Van der Plas
promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn
prof.dr. N.J. Lopes Cardozo en prof.dr.
W.J. Goedheer.

L. Voiea PDEng verdedigt op maandag 1
oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Software Evolution
Visualization’. Voiea promoveert aan de
faculteit Wiskunde & Informatica. De
promotor is prof.dr.ir. J.J. van Wijk.

Mw. ir. D. Bronneberg verdedigt op
woensdag 3 oktober haar proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Biochemical
markers for early detection of superficial
pressure ulcers’. Bronneberg promoveert
aan de faculteit Biomedische
Technologie. De promotor is prof.dr.ir.
F.P.T. Baaijens.

Ir. M.A.J. van der Mee verdedigt op don-
derdag 4 oktober zijn proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt
‘Thermoreversible Cross-linking of
Elastomers A Comparative Study
between Ionic Interactions, Hydrogen
Bonding and Covalent Cross-links’. Mee
promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promoto-
ren zijn prof.dr. P.J. Lemstra en
prof.dr.ir. C.M.E. Bailly.

Mw. drs. E. Jochemsz verdedigt op don-
derdag 4 oktober haar proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Cryptanalysis
of RSA variants using small roots of
polynomials’. Jochemsz promoveert aan
de faculteit Wiskunde & Informatica. De

promotor is prof.dr.ir. H.C.A. van
Tilborg.

Mw. ir. M.C.F. Geven verdedigt op don-
derdag 4 oktober haar proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Methods to assess
the coronary circulation by guidewire-
mounted sensors’. Geven promoveert
aan de faculteit Biomedische
Technologie. De promotoren zijn
prof.dr.ir. F.N. van de Vosse en prof.dr.
N.H.J. Pijls.

M.C.G.V. Stack
Bestuur M.C.G.V. Stack zoekt
opvolging
De enige vereniging die gezelligheid en
computers combineert zoekt nieuwe
bestuursleden om het komende jaar niet
alleen de vereniging in goede banen te
leiden, maar ook het 5e lustrum voor te
bereiden. Bestuurstaken houden onder
andere in dat de verenigingsruimte
bemand wordt, de diverse werkgroepen
en commissies aangestuurd worden, de
communicatie met de TU/e en diversie
instanties wordt verzorgd, sponsoring
gezocht en in stand gehouden wordt, de
PR geregeld en vele andere leuke
bestuurlijke taken. Ervaring met compu-
ters is een vereiste, maar diepgaande
expertise is overbodig.
Dus wil je bestuurservaring opdoen,
bestuursbeurs ontvangen, uitgebreid net-
werken met diverse verenigingen van
Eindhoven en een spetterend lustrum-
jaar inluiden? Neem (vrijblijvend) contact
op met het huidige bestuur
(bestuur@stack.nl) of kom eens langs op
de eerste dinsdag van de maand in De

Hal 0.03 bij onze borrel.
Non-Dutch students are also invited to
become a (board)member of Stack. Just
mail us at bestuur@stack.nl or join the
‘borrel’ every first Tuesday of the month.

Tennisvereniging
Fellenoord
Eindhovense Studenten Tennis
Kampioenschappen (ESTK)
Denk je dat jíj Eindhovens beste studen-
tikoze tennisser bent? Grijp dan NU je
kans! Op de banen van het Sportcentrum
worden namelijk van maandag 15 okto-
ber tot en met donderdag 18 oktober de
Eindhovense Studenten Tennis
Kampioenschappen (ESTK) gehouden.
Dit toernooi, dat vanzelfsprekend wordt
georganiseerd door E.S.T. Fellenoord,
draait naast tennis natuurlijk ook om
gezelligheid. Het toernooi (alle catego-
rieën: DE, DD, HE, HD en GD 3 t/m 9)
is bedoeld voor alle spelers (ook zonder
KNLTB-lidmaatschap), die in Eindhoven
aan TU/e of Fontys studeren. Het
inschrijfformulier kun je vinden op
www.fellenoord.nl en onder “ESTK 07”
op www.toernooi.nl. 

Algorithm Programming
Contest
Op 27 oktober vindt aan de Universiteit
Twente de Benelux Algorithm
Programming Contest (BAPC) plaats:
een wedstrijd waarin slimme program-
meurs worden uitgedaagd. In vijf uur
tijd moeten ze acht tot tien problemen
zien te vertalen in een scherpe en wis-
kundig correcte oplossingsroute, en daar-
naast natuurlijk ook in een foutloos wer-
kend computerprogramma. De teams
bestaan uit drie personen. Wie kunnen
meedoen? Studenten uit de Benelux,

maar ook bedrijventeams (vaak gevormd
door alumni die al eens aan een student-
competitie meededen).
De BAPC is ook onderdeel van de beken-
de wereldwijde ACM Intercollegiate
Programming Contest. De beste pro-
grammeurs ontmoeten elkaar op 27
oktober op de campus van de UT.
Zie ook www.bapc.nl, contactpersoon
Boris de Wilde 06-43191529, b.dewil-
de@student.utwente.nl.

Studentensportcentrum
Ga uw vakantiekilo’s te lijf met
het gewichtsplan
Als de centimeter om uw buik meer dan
1 meter omtrek aangeeft (voor dames
meer dan 88 cm) is uw gezondheid in
gevaar! Maar ook voor minder kunt u
overwegen deel te nemen aan het
gewichtsplan. Voorwaarde is dat u 
gemotiveerd bent.
Op woensdag 3 oktober start de cursus
gewichtsplan voor studenten en mede-
werkers (en hun partners) van de TU/e.
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten
op woensdagen (17.30-18.30 ) met infor-
matie over voeding, beweging en prakti-
sche ondersteuning door training en
wegen.
De cursus is gratis voor deelnemers met
een sportkaart .Wij ondersteunen u bij
het bereiken van een gezond lichaams-
gewicht.
Voor deelname of informatie stuurt u
een mailtje naar:
G.L.M.Niemans@tue.nl.

UUnniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn  mmooggeenn
mmaaxxiimmaaaall  115500  wwoooorrddeenn  llaanngg  zziijjnn  eenn
mmooeetteenn  oopp  ddee  wwooeennssddaagg  éééénn  wweeeekk

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr  

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

Algemeen

Mensen

Studentenleven

Auto – Motor – Taxi –E bij B
Speciale TU/E studentenactie

NU! Auto 20 uur + examen: 875,-

Op vertoon studentenpas: Intake gratis !!

Motor 20 uur+de 2 examens+motorbroek: 999,-

www.vboc.nl – info@vboc.nl
T.: 040-2926564

(Advertenties)

Voortleven in de 
harten van anderen

Begunstig levensreddend wetenschappelijk

onderzoek in de toekomst via uw nalaten-

schap. Bel 070 - 3155620 voor informatie of

kijk op www.nalatenschap.hartstichting.nl

Steun de voortgang van 
het wetenschappelijk 
kankeronderzoek. Neem 
KWF Kankerbestrijding op 
in uw testament. Bel met 
de afdeling bijzondere 
giften en nalatenschappen 
op (020) 570 05 00.  

Als u vindt dat kankeronderzoek 
niet mag stoppen

bevolking vond dat

bij de bevalling aan

zo’n belangrijk toern

niet wist, is dat hij 

zijn geheel eigen wij

zz- G d
ONTWIJKEN

JE ZIET MEER MET 
EEN GELEIDEHOND.
GIRO 275400

“Maak kanker draaglijk“. Steun het HDI. 
Al vanaf 5,- per maand bent u donateur. Bank 86.00.22.722

RUBENSLAAN 190 | 3582 JJ UTRECHT | TELEFOON 030 252 40 20 | WWW.HDI.NL

Diversen
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/Open Podium
Klassiek
VVaannaavvoonndd,,  ddoonnddeerrddaagg  2277  sseepptteemm--
bbeerr,,  iiss  eerr  iinn  hheett  GGaassllaabb  vvaannaaff  2200..3300
uuuurr  eeeenn  OOppeenn  PPooddiiuumm  KKllaassssiieekk..  JJee
kkuunntt  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  ggeenniieetteenn  vvaann
WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt  RRaaoouull
LLiieeww  oopp  ddee  vvlleeuuggeell,,  ddiiee  wweerrkk  vvaann
FFrraannss  LLiisszztt  tteenn  ggeehhoorree  bbrreennggtt,,  eenn
vvaann  hheett  ssppeell  vvaann  PPaauullaa  KKaasssseennaaaarr,,
ccoonnsseerrvvaattoorriiuummssttuuddeennttee  eenn  ssttuu--
ddeerreenndd  bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn..  OOookk  hheett  ttrroommbboonneekkwwaarrtteett
QQ--bboonnee  iiss  ttee  bbeelluuiisstteerreenn..  DDee  eennttrreeee
iiss  ggrraattiiss..

/Film in
Brabant
DDee  VVeerreenniiggiinngg  vvaann  BBrraabbaannttssee
FFiillmmtthheeaatteerrss  ((VVBBFF))  pprreesseenntteeeerrtt  vvaann
44  ookkttoobbeerr  ttoott  eenn  mmeett  1166  nnoovveemmbbeerr
ooppnniieeuuww  eeeenn  eeddiittiiee  vvaann  ‘‘FFiillmm  iinn
BBrraabbaanntt::  KKoorrtt’’,,  ddiitt  kkeeeerr  mmeett  ddee
bbeessttee  BBrraabbaannttssee  aaffssttuuddeeeerrffiillmmss..  BBiijj
ddee  ooooggsstt  vvaann  22000077  zziitt  oonnddeerr  mmeeeerr
‘‘DDee  VVaakkaannttiieeffiillmm’’  vvaann  MMaarriieekkee
WWiijjnneenn  ((AAKKVV  SStt..  JJoooosstt)),,  wwaaaarrbbiijj  ddee
ffiillmmmmaaaakksstteerr  oopp  bbeeuurrzzeenn  eenn  ppaarr--
kkeeeerrppllaaaattsseenn  oopp  zzooeekk  ggaaaatt  nnaaaarr  eeeenn
ffaammiilliiee  ddiiee  hhaaaarr  mmeeee  wwiill  nneemmeenn  oopp
vvaakkaannttiiee..  NNaa  vveeeell  zzooeekkeenn  mmaagg  zzee
mmeeee  nnaaaarr  OOoosstteennrriijjkk..  OOookk  zziijjnn  eerr
aanniimmaattiieess  vvaann  AAKKVV  SStt..  JJoooosstt  oopp--
ggeennoommeenn  iinn  hheett  pprrooggrraammmmaa  eenn  ddee
ffiiccttiieeffiillmm  ‘‘SScchheemmeerreenn’’  vvaann  ddee
BBrraabbaannttssee  JJeennnneekkee  BBooeeiijjiinnkk
((NNeeddeerrllaannddssee  FFiillmm--  eenn  TTeelleevviissiiee--
aaccaaddeemmiiee))..  EEeenn  ffiillmm  ddiiee  ggaaaatt  oovveerr
hheett  mmooddeerrnnee  lleevveenn  eenn  ddee  eeeennzzaaaamm--
hheeiidd  ddiiee  ddaaaarrmmeeee  ggeeppaaaarrdd  ggaaaatt..
BBaass  KKoorrssmmiitt  llaaaatt  iinn  zziijjnn  ccoommppuutteerr--
aanniimmaattiiee  ‘‘EEnnggiinnee  99’’  eeeenn  vvoooorrpprrooeeffjjee
vvaann  ddee  ttooeekkoommsstt  zziieenn..  OOpp  ddoonnddeerr--
ddaagg  44  ookkttoobbeerr  zziijjnn  ddee  ffiillmmss  ttee  zziieenn
iinn  PPllaazzaa  FFuuttuurraa  vvaannaaff  2200..0000  uuuurr  eenn
oopp  ddoonnddeerrddaagg  11  nnoovveemmbbeerr  ddrraaaaiieenn
zzee  iinn  hheett  TTAACC  iinn  ddee  VVoonnddeerrssttrraaaatt  11,,
vvaannaaff  2200..3300  uuuurr..

/Goud
LLiieeffhheebbbbeerr  vvaann  vvrroouuwweennhhoocckkeeyy,,
wwiiee  iiss  ddaatt  nniieett??  VVaannaaff  ddoonnddeerrddaagg  44
ookkttoobbeerr  iiss  vvoooorr  ddiiee  lliieeffhheebbbbeerrss  iinn
PPllaazzaa  FFuuttuurraa  ddee  ddooccuummeennttaaiirree
‘‘GGoouudd’’  vvaann  rreeggiisssseeuurr  NNiieellss  KKooppppeenn
ttee  zziieenn..  KKooppppeenn  ffiillmmddee  nnaauuwwggeezzeett
ddee  rroouuttee  ddiiee  hheett  NNeeddeerrllaannddssee  vvrroouu--
wweennhhoocckkeeyytteeaamm  mmooeesstt  aafflleeggggeenn
oomm  uuiitteeiinnddeelliijjkk  iinn  22000066  iinn  MMaaddrriidd
ddee  wweerreellddttiitteell  ttee  vveerroovveerreenn..  NNiieett
aalllleeeenn  bbiijj  ddee  ttrraaiinniinnggeenn  eenn  rroonnddoomm
hheett  vveelldd  wwaass  KKooppppeenn  aaaannwweezziigg,,
mmaaaarr  ooookk  iinn  hheett  hhootteell,,  wwaaaarrbbiijj  ddee
ddaammeess  ddoooorrggaaaannss  ggeeeenn  ppootttteenn--
kkiijjkkeerrss  ttooeellaatteenn..  OOpp  wwooeennssddaagg  33
ookkttoobbeerr  iiss  eerr  vvaannaaff  2200..0000  uuuurr  eeeenn
vvoooorrpprreemmiièèrree  vvaann  ddee  ffiillmm,,  wwaaaarrbbiijj
KKooppppeenn  nnaa  aafflloooopp  vvaann  ddee  vveerrttoonniinngg
iinn  zzaall  ggaaaann  oopp  vvrraaggeenn  vvaann  hheett
ppuubblliieekk..

/Tentoonstelling
in TM-bieb
MMoorrggeenn,,  vvrriijjddaagg  2288  sseepptteemmbbeerr,,
wwoorrddtt  oomm  1166..0000  uuuurr  iinn  ddee  ffaaccuulltteeiittss--
bbiibblliiootthheeeekk  vvaann  TTeecchhnnoollooggiiee
MMaannaaggeemmeenntt  ((PPaavviilljjooeenn  NNPP  1199))  ddee
tteennttoooonnsstteelllliinngg  ‘‘OOppttiisscchhee  iinnssttrruu--
mmeenntteenn  iinn  ddee  aacchhttttiieennddee  eeeeuuww’’  vvaann
kkuunnsstteennaaaarr  BBrraamm  OOoossttrraa  ggeeooppeenndd..
OOoossttrraa  wwaass  jjaarreenn  wweerrkkzzaaaamm  iinn  hheett
vvoooorrttggeezzeett  oonnddeerrwwiijjss  aallss  ddoocceenntt
tteekkeenneenn  aaaann  oonnddeerr  mmeeeerr  ddee
ggeemmeeeenntteelliijjkkee  kkwweeeekksscchhooooll  vvoooorr
oonnddeerrwwiijjzzeerrss  eenn  oonnddeerrwwiijjzzeerreesssseenn
iinn  AAmmsstteerrddaamm,,  aaaann  ddee  KKoonniinnkklliijjkkee
AAkkaaddeemmiiee  vvaann  BBeeeellddeennddee  KKuunnsstteenn
iinn  DDeenn  HHaaaagg  eenn  aaaann  ddee  lleerraarreennoopplleeii--
ddiinngg  vvaann  ddee  HHAANN  iinn  NNiijjmmeeggeenn..  DDee
eexxppoossiittiiee  iiss  ttee  zziieenn  ttoott  11  ddeecceemmbbeerr..

Cityplan Eindhoven wellicht té ambitieus

Het ontbreekt Eindhoven aan
een echt stadscentrum. Eind
jaren zestig ontwierpen de
Rotterdamse architecten Van
den Broek en Bakema een zeer
gedurfd plan om het centrum
mondaine uitstraling te
verlenen: Cityplan Eindhoven.
Over hoe dit ambitieuze project
eruit zag en hoe de uitvoering
ervan uiteindelijk toch spaak
liep, schreven drie TU/e-
docenten een boek. Bij het Van
Abbemuseum is er vanaf 29
september een bescheiden
tentoonstelling over.

In het voorwoord van het boek
schrijft prof.ir. Jan Westra,
decaan van de faculteit
Bouwkunde, dat ondanks het
feit dat het Cityplan Eindhoven
nooit is gerealiseerd, de beteke-
nis ervan voor de architectuur en
stedenbouw toch zeer groot is
geweest. ‘Niet alleen in de
Eindhovense context, maar ook
als papieren plan dat eind jaren
zestig bijdroeg aan de theore-
tische discussie over het vak.
Het denken over de stad in
termen van tabula rasa, lineair
en productmatig, sloeg om naar
organisch, historisch, meerlagig
en procesmatig’, zo schrijft
Westra. Voor Eindhovenaren en
andere belangstellenden is het
daarnaast echter uitermate

boeiend om veertig jaar na dato
eens terug te lezen en te zien
hoe het Eindhovense centrum er
ook uit had kunnen zien. Want
de plannen waren uiterst ambi-
tieus en ook de schaal waarop ze
zouden worden uitgevoerd, was
ongekend. De Markt zoals we
die nu kennen, zou niet meer
bestaan en het populaire uit-
gaanscentrum het Stratumseind
zou volledig verdwenen zijn.
“Het plan was duidelijk bedoeld
om Eindhoven omhoog te stoten
in de vaart der volkeren.
Eindhoven, dat geen echt
centrum heeft, wachtte als het
ware op een dergelijk plan”, zo
vertelt dr. Hans Schippers,
werkzaam bij de faculteit
Technologie Management en
één van de auteurs van het boek.
Schippers heeft zich verdiept in
de maatschappelijke en politieke
reacties op het plan. Dr.ir. Kees
Doevendans en dr.ir. Jos
Bosman, beiden werkzaam bij
de faculteit Bouwkunde, namen
de stedenbouwkundige en archi-
tectuurhistorische aspecten
onder de loep.

Tijdsgeest
De plek waar het Cityplan gerea-
liseerd zou moeten worden, lag
tussen de Vestdijk, de Markt-
straat en de Rechtestraat, met
aan de zuidzijde de Dommel.

Het belangrijkste onderdeel was
een vierhonderd meter lang en
veertig meter hoog ruggengraat-
gebouw. In eerste instantie was
de gemeente zeer tevreden over
het plan van het Rotterdamse
architectenduo, aldus Schippers.
In de gemeenteraad kwam enkel
kritiek van de Boerenpartij en bij
het grote publiek was er maar
weinig aandacht voor. “Men zag
het weer als één van de vele
ideeën van de gemeente, waar
waarschijnlijk toch niets mee
zou gebeuren”, zo vertelt
Schippers. “Ook introduceerden
Van den Broek en Bakema hun
plan op een handige manier. Ze
doseerden het, lieten er telkens
kleine stukjes van zien. In het
Van Abbemuseum was er des-
tijds ook een tentoonstelling
over, met een levensgrote
maquette, waar je als bezoeker
tussendoor kon wandelen. Er
zaten zelfs lichtjes in, zodat je
een indruk kreeg hoe het er 
’s avonds uit zou zien.”
Waar liep het dan fout? Volgens
Doevendans vond er eind jaren
zestig een kanteling van de
tijdsgeest plaats. Er kwam plots
weer meer aandacht voor het
verleden. Doevendans: “Het
oude stadsplan werd weer
belangrijk. Studenten en
progressieve jongeren waren
kritisch over de plannen, die een

groot deel van het oude centrum
zouden doen verdwijnen.” Er
werden twintig bezwaarschrif-
ten ingediend, die uiteenlopend
van aard waren. Ook veertien
Eindhovense architecten
pleitten voor terughoudendheid
bij de vernieuwing van het
stadshart. Er werden zelfs teach-
ins georganiseerd om de burgers
meer inspraak te geven. “Het
was duidelijk dat de positieve
stemming voor het plan was 
omgeslagen”, aldus Schippers.
Om nog iets van het oorspron-
kelijke plan te redden, hebben
Van den Broek en Bakema nog
een tiental varianten bedacht,
maar ook dat mocht niet meer
baten. In augustus 1974 werd
per Koninklijk Besluit bekend-
gemaakt dat aan het
Bestemmingsplan Binnenstad
Eindhoven, zoals het Cityplan
officieel heette, in zijn geheel
goedkeuring was onthouden./.

Wie meer over de plannen wil lezen en
zien: bij Walburg Pers is het boek
‘Cityplan Eindhoven (1967-1970). 
Het modernste ontwerp voor de stad’
verschenen, en van 29 september tot en
met 28 oktober is in het Van Abbe-
museum de gelijknamige tentoon-
stelling te zien.

Aronofsky vertelt gelaagd sf-sprookje
Hoever kun je gaan in het niet
accepteren van de dood als
zijnde een vaststaand feit
behorend bij het leven? Dat is
kort gezegd de essentie van de
film The Fountain, de derde
speelfilm van regisseur Darren
Aronofsky. Wellicht voor
sommigen wat te zweverig,
maar de betoverende beelden
en het gedreven spel van X-
man Hugh Jackman en Rachel
Weisz maken veel goed. Op 
27 september en op 2 en 3
oktober te zien in filmhuis
De Zwarte Doos.

In 2000 maakte Aronofsky veel
indruk met zijn film Requiem
for a Dream, een supersnel
gemonteerd drama, waarin de
kijker de diverse karakters door
allerlei verslavingen naar de
verdommenis zag gaan. Vooral
de snelle afwisseling van shots
zorgde dat je er als toeschouwer
bovenop zat en meegesleurd
werd in een maalstroom van
gebeurtenissen.
In de film The Fountain is het
tempo aanzienlijk rustiger.

Aronofsky, ook mede-auteur van
het scenario, laat ditmaal drie
verhaallijnen door elkaar lopen,
waarbij de hoofdrolspelers
Jackman en Weisz telkens de
cruciale rollen spelen. Jackman
is in een verhaal een Spaanse
conquistador die in de zestiende
eeuw in opdracht van zijn
bedreigde koningin (Weisz) in
Mexico bij de Maya’s op zoek is
naar de goddelijke boom van het
leven. In het verhaal dat zich af-
speelt in het heden is hij een
wetenschapper die op zoek is
naar een middel dat de hersen-
tumor van zijn vrouw kan
genezen. Tot slot volgen we hem
ook in de 26ste eeuw, waarbij hij
met gebruikmaking van de
levensboom het universum
doorkruist op zoek naar zijn
overleden vrouw. De overgangen
van het ene naar het andere
verhaal doen soms wat gefor-
ceerd aan. Maar elke verhaallijn
schotelt de kijker wel prachtige
beelden voor, van een horror-
tocht door de Mexicaanse jungle
tot een esoterische tocht door de
nevels van een stervende ster.

De onderliggende gedachte is
dat je als mens de dood moet
kunnen aanvaarden om te
kunnen leven.
Overigens was de totstand-
koming van de film geen sine-
cure. In 2002 was in Australië
het decor voor de Maya-tempel
al gebouwd, toen vanwege het
afhaken van Brad Pitt, die toen
nog de hoofdrol zou spelen, de

filmmaatschappij de stekker
eruit trok. Pas twee jaar later
kon Aronofsky verder, nadat het
budget van zeventig miljoen
dollar was gehalveerd en ook
Cate Blanchett was vervangen
door Rachel Weisz./.
The Fountain, donderdag 27 september,
dinsdag 2 en woensdag 3 oktober,
20.00 uur, De Zwarte Doos.

Van den Broek (links) en Bakema werkend aan het ontwerp van
het gebouw van Civiele Techniek van de TU Delft.

De levensgrote maquette van het Cityplan Eindhoven in het Van
Abbemuseum.
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En hoe is het in Taubaté?

Een stukje schrijven voor
Cursor aan het hotel-
zwembad met een
heerlijk zonnetje en 35
graden: afstuderen in
Brazilië is zwaar, heel
zwaar!

Voor het Braziliaanse
bedrijf IQT onderzoek ik
de invloed van diverse
variabelen op de mate van
crosslinking van één van
hun producten. Maandag-
ochtend vertrekken we
om vijf uur voor een trip
van 350 kilometer naar
Rio de Janeiro om een
promotie bij te wonen aan
de universiteit. Tevens
ontmoet ik de mensen
met wie ik een maand ga
werken als onderdeel van
mijn project. Daarna gaan
we naar het hoofdkantoor
van IQT en brengen we
een bezoekje aan de
Copacabana. Om midder-
nacht arriveren we weer
in Taubaté.
Dinsdag heb ik ingepland
voor het uitvoeren van
reactie in de pilot plant.
De reactie duurt ongeveer
acht uur, dus met opstar-

ten en al werk ik deze dag
iets langer dan normaal:
elf uur. Ik werk samen
met een gekke Braziliaan
die alleen maar Portugees
spreekt. De eerste weken
verliep de communicatie
dan ook moeizaam, maar
het gaat steeds beter. 
’s Avonds eet ik in een
typisch Braziliaans
restaurant, waar je per
kilo betaalt voor je eten.
Woensdag en donderdag
zijn ingepland voor
analyse van de monsters
genomen tijdens de
reactie. Op donderdag-
avond huurt IQT een
kunstgrasveld voor de
werknemers om te voet-
ballen. Het niveau is
redelijk, dus zo kan ik ook
nog een beetje aan mijn
conditie werken. Na het
ballen is er bijna
standaard een BBQ met

heerlijk goudgeel gerste-
nat. Donderdagavond
blijft nou eenmaal
donderdagavond!
Afgelopen vrijdag was
een klotedag: twintig
procent van de werk-
nemers werd ontslagen
door tegenvallende finan-
ciële resultaten. De passie
en vurigheid van de
Brazilianen komen op
deze momenten extra
sterk naar voren en
verdriet overheerst dan
ook de hele dag. 
’s Avonds, als ik samen
met wat collega’s en oud-
collega’s naar een bar ga,
zie je echter ook weer hoe
snel het leven verder gaat;
voor nog geen tien euro
zuipt iedereen zich aardig
klem en wordt de week af-
gesloten. 

Voor komende week staat

nog een trip naar Buenos
Aires, Argentinië op het
programma: een makke-
lijke manier om je toeris-
tenvisum te verlengen.
De eerste drie maanden
zitten er alweer bijna op;
benieuwd wat de

komende drie maanden
nog gaan brengen...

Willem de Haan, student
Scheikundige Technologie

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.

Willem de Haan (tweede van rechts op de foto).

TU/e-roeiers voorlaatste bij Pinewood in Delft
De herenroeiploeg van de
TU/e is zaterdag 22 sep-
tember als voorlaatste
geëindigd bij de Pine-
wood University Eights.
De Eindhovense ‘acht’
bleek nog te licht voor
het zware veld waar-
binnen in Delft gestreden
werd, “maar komend jaar
gaat deze combinatie
zeker nog veel laten
zien”, belooft Thêta-
voorzitter Joris van der
Els.

Bij de Pinewood University
Eights (ofwel de Pinewood
Delft Regatta), die voor de
zestiende keer werd
verroeid, komen de deel-
nemende ploegen niet uit
voor hun club, maar voor
hun universiteitsstad. Er
wordt gestreden in een
afzonderlijk dames- en
herenveld, waarbij de stad
die hier als overall winnaar

uitrolt, met de Delft Cup
aan de haal gaat.
Eindhoven maakte hierop
trouwens bij voorbaat al
geen kans; de TU/e legde,
net als voorgaande jaren,
alleen een herenploeg neer
van tweedejaars wedstrijd-
roeiers. “We hebben wel
goede damesroeiers in
huis, maar niet heel veel.
Wedstrijdroeien is een in-
tensieve bezigheid; je kunt
de dames nu eenmaal niet
altijd en overal inzetten”,
aldus Thêta-voorzitter Van
der Els.
De Eindhovense heren-
opstelling is volgens hem
erg goed op elkaar inge-
speeld en heeft haar kracht
afgelopen jaar bij diverse
wedstrijden al bewezen.
Desondanks moest de acht
in Delft genoegen nemen
met de voorlaatste plaats.
“Het was een mooie eer en
een uitdaging om tegen

zulke sterke ploegen, met
veel WK-gangers, te
roeien, maar voor zo’n
zwaar veld bleek onze
ploeg nog net iets te licht.
Maar ze hebben zich goed
geweerd en zich, na een
moeizame eerste race, in
de tweede race prima
herpakt.”
Volgens de Thêta-voor-
zitter zag Eindhoven deze
wedstrijd vooral als oefen-
en leermoment en zal de
herenploeg zich de
komende maanden verder
ontwikkelen, om vooral
later in het roeiseizoen bij
de kortebaanwedstrijden te
gaan knallen. “Dit was een
mooie pot om te varen; nu
op naar het échte seizoen!”
Overigens bleef de Delft
Cup afgelopen weekend in
eigen huis dankzij de pres-
taties van de Delftse
dames- en herenploeg./.

Band Zonder Banaan 
speelt Effenaar plat

OOnnddeerr  ddee  nnooeemmeerr  ‘‘GG33FF’’
ggiinnggeenn  iinn  ddee  EEiinnddhhoovveennssee
ppoopptteemmppeell  DDee  EEffffeennaaaarr  ddoonn--
ddeerrddaaggaavvoonndd  2200  sseepptteemmbbeerr
eeeenn  kklleeiinnee  dduuiizzeenndd  ssttuuddeenn--
tteenn  uuiitt  hhuunn  ddaakk..  HHeett  ‘‘GGrroottee
33  FFeeeesstt’’  wweerrdd  ggeehhoouuddeenn
ddoooorr  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinnggeenn
TThhoorr,,  SSiimmoonn  SStteevviinn  eenn  JJaappiiee
vvaann  ddee  TTUU//ee..  AAllllee  ddrriiee
vviieerreenn  zziijj  ddiitt  jjaaaarr  hhuunn
vviijjffttiiggjjaarriigg  bbeessttaaaann..
DDee  aavvoonndd  wweerrdd  ggeeooppeenndd

ddoooorr  ccaabbaarreettiieerr  HHaarrrryy
GGlloottzzbbaacchh,,  mmaaaarr  hheett  ddaakk
ggiinngg  eerr  ppaass  eecchhtt  aaff  bbiijj  ddee
eenneerrggiieekkee  BBrraabbaannttssee
ffeeeessttbbaanndd  BBaanndd  ZZoonnddeerr
BBaannaaaann..  DDee  eeeerrssttee  mmaatteenn
mmuuzziieekk  wwaarreenn  nnoogg  nniieett
ggeessppeeeelldd  ooff  vvoooorr  hheett
ppooddiiuumm  oonnttssttoonndd  eeeenn
vvrroolliijjkkee  ‘‘mmoosshhppiitt’’  vvaann
ddaannsseennddee,,  sspprriinnggeennddee,,
sscchhooppppeennddee  eenn  dduuwweennddee
mmeennsseenn..  DDee  ffeeeessttggaannggeerrss,,

eeeenn  bboonnttee  mmeennggeelliinngg  vvaann
wweerrkkttuuiiggbboouuwweerrss,,  sscchheeii--
kkuunnddiiggeenn,,  eelleekkttrrootteecchh--
nneeuutteenn  eenn  oovveerriiggee
EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteenn,,
kkoonnddeenn  vveerrddeerr  nnoogg  ggeenniiee--
tteenn  vvaann  ddee  sseett  vvaann  ddjj  MMeennttaall
TThheeoo..  OOmm  0044..0000  uuuurr  kkoonn
iieeddeerreeeenn  mmooee  mmaaaarr  vvoollddaaaann
hhuuiisswwaaaarrttss..

FFoottoo’’ss::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Vestide: Geen instortingsgevaar
TU/e-spaceboxen
De spaceboxen op het
TU/e-terrein hebben een
dusdanig stevige stalen
constructie, dat geen
extra controle op moge-
lijk instortingsgevaar
nodig is. Dat zegt Jeroen
van der Wegen van Woon-
bedrijf Vestide in reactie
op het nieuws uit
Arnhem, waar afgelopen
weekend de galerij van
een studentenwoning
bezweek.

De galerij van het
Arnhemse studentenpand
begaf het zondagavond
onder het gewicht van
vijftien feestgangers. Zes
studenten raakten
gewond; één van hen ligt
nog in het ziekenhuis met
een gebroken rugwervel.
Het pand in kwestie maakt
deel uit van een complex
waarin 162 studenten

wonen, veelal buiten-
landse studenten van de
Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen.
Bewoners van de Eindho-
vense spaceboxen hoeven
zich volgens verhuurder
Woonbedrijf Vestide niet al
teveel zorgen te maken.
“De constructie waarvan
zowel de loopbruggen als
de woonunits zelf deel
uitmaken, is compleet van
staal en absoluut niet te
vergelijken met de galerij
die in Arnhem is inge-
stort”, aldus Van der
Wegen.

Eisen
De gemeente Arnhem liet
na het ongeval van zondag
weten dat de galerij anders
geconstrueerd was dan de
galerij die in 2005 in Lent
afbrak. Voor de voormalige
noodwoningen voor asiel-

zoekers is in 2004 een
bouwvergunning
verleend. Het pand voldeed
daarmee aan de geldende
constructie-eisen. De
galerij was berekend op
een ‘normale gebruiks-
belasting’. Onderzoek
moet uitwijzen hoe de acht
meter brede galerij des-
ondanks kon afbreken. De
resultaten worden eind
deze week verwacht. 
Verhuurder Nederwoon,
die het Arnhemse complex
beheert, laat in een reactie
weten dat de twee eige-
naren van het complex
naar aanleiding van het
ongeluk in Lent wel hun
licht hebben opgestoken
bij bouw- en woning-
toezicht. “Ze kregen te
horen dat ze zich geen
zorgen hoefden te
maken.”(HOP)/.
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GGeeeenn  vvaann  ddee  oonnddeerrvvrraaaaggddee
ssttuuddeenntteenn  hheeeefftt  ooooiitt  eeeenn
vvooeettbbaallttaaffeell  eenn  eeeenn  ddaarrttbboorrdd
iinn  eeeenn  mmeeiissjjeesskkaammeerr  ggeezziieenn..
EErr  wwoooonntt  hhiieerr  eeeenn  ssppeeeellssee
jjoonnggeemmaann  mmeett  eeeenn  aaggrreess--
ssiieevvee  iinnsstteeeekk,,  vvoollggeennss  RRoonn
eenn  TThhoommaass..  DDeezzee  jjoonnggeenn  iiss
ooookk  bbuuiitteenn  hheett  ggeebbiieedd  vvaann
kkrrooeeggssppoorrtteenn  wweell  ssppoorrttiieeff,,  eerr
ssttaaaann  nnaammeelliijjkk  ssppoorrttsscchhooee--
nneenn  oopp  ddee  ggrroonndd..  MMaarrkk  eenn
BBeenn  hheebbbbeenn  ggeeeenn  iiddeeee  vvoooorr
wweellkkee  ssppoorrtt  hhiijj  ddiiee  hheeeefftt  aaaann--
ggeesscchhaafftt..  RRoonn  eenn  TThhoommaass
zziieenn  eeeenn  rraacckkeett  oopp  ddee  vvooeett--
bbaallttaaffeell  lliiggggeenn  eenn  ddaatt
bbeeppeerrkktt  ddee  mmooggeelliijjkkhheeddeenn
ttoocchh  wweell  bbeehhoooorrlliijjkk..  HHeett  zzaall
wweell  tteennnniiss  ooff  ssqquuaasshh  zziijjnn
ddaann..  WWaannnneeeerr  eerr  ggeevvrraaaaggdd
wwoorrddtt  nnaaaarr  ddee  ssttuuddiiee  wwoorrddtt
ddee  aaaannddaacchhtt  aallss  eeeerrssttee
ggeerriicchhtt  oopp  ddee  kkwwaannttiitteeiitt
ttrrooeepp  oopp  ddee  kkaammeerr..  DDiiee
aannaallyyssee  bblliijjkktt  eecchhtteerr  nniieett  vvooll--
ddooeennddee  iinnffoorrmmaattiiee  ttee  ggeevveenn
oomm  eenniiggee  ccoonncclluussiiee  uuiitt  ttee
kkuunnnneenn  ttrreekkkkeenn..  TToocchh  mmaaaarr
eeeenn  kkwwaalliittaattiieevvee  aannaallyyssee

ddaann..  MMaarrkk  eenn  BBeenn  ddeennkkeenn
eeeerrsstt  nnoogg  aaaann  BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee,,  oommddaatt  zzee  eeeenn
bbeerrggjjee  ttrrooeepp  zziieenn  ddaatt  oopp
SSaannttéé--mmuunnttjjeess  lliijjkktt..  LLaatteerr
oonnttddeekkkkeenn  zzee  oopp  hheett  bbuurreeaauu
eecchhtteerr  eeeenn  ddiiccttaaaatt  wwaaaarr
IInnffoorrmmaattiiccaa  oopp  ssttaaaatt..  DDee  
ii--ppoodd  eenn  hheett  aaffwweezziigg  zziijjnn  vvaann
eeeenn  mmuuzziieekkiinnssttrruummeenntt
oonnddeerrsstteeuunneenn  ddeezzee  llaaaattssttee
hhyyppootthheessee..  ZZee  hheebbbbeenn  eeeenn
nnooggaall  eexxttrreeeemm  bbeeeelldd  vvaann  eeeenn
IInnffoorrmmaattiiccaa--kkaammeerr::  ddee  kkaammeerr
iiss  vvoollggeennss  hheenn  nnaammeelliijjkk  wweell
ooppggeerruuiimmdd  vvoooorr  eeeenn  IInnffoorr--
mmaattiiccaa  ssttuuddeenntt..  RRoonn  eenn
TThhoommaass  vviinnddeenn  hheett  eecchhtt  eeeenn
ggeezzeelllliiggee  TTeeMMaa--kkaammeerr  mmeett
eeeenn  vvooeettbbaallttaaffeell  eenn  eeeenn
bbuurreeaauu  ddaatt  vvoollssttaaaatt  mmeett  eeeenn
ii--ppoodd..  HHeett  iiss  wweell  eeeenn  ppyyrroo--
mmaaaann,,  wwaanntt  hhiijj  hheeeefftt  nnooggaall
vveeeell  ssppiirriittuuss  iinn  hhuuiiss..  OOff  hhiijj  iiss
ggeewwoooonn  hheeeell  eerrgg  sscchhoooonn,,  ddaatt
kkaann  ooookk..  DDee  aaaannwweezziigghheeiidd
vvaann  zzoovveeeell  kkrrooeeggssppoorrtteenn
((vvooeettbbaallttaaffeell,,  ddaarrttbboorrdd,,
ssppeeeellkkaaaarrtteenn))  rrooeepptt  oovveerrii--
ggeennss  nnooggaall  wwaatt  ttwwiijjffeell  oopp..  DDee

bbeewwoonneerr  lliijjkktt  iieemmaanndd  ddiiee  nniieett
vvaaaakk  tthhuuiiss  iiss,,  wwaanntt  zziijjnn
kkaammeerr  iiss  nnooggaall  ssaaaaii  aaaann--
ggeekklleeeedd..  MMaaaarr  hhiijj  hheeeefftt  ddaann
wweeeerr  wweell  hheeeell  vveeeell  ddiinnggeenn  oomm
ttee  ddooeenn  vvoooorr  aallss  hhiijj  tthhuuiiss  iiss..
HHiijj  lliijjkktt  ooookk  wweell  iieemmaanndd  ddiiee
vvaaaakk  nnaaaarr  ddee  kkrrooeegg  ggaaaatt
vvaannwweeggee  ddee  SSaannttéé--mmuunnttjjeess,,
mmaaaarr  ttoocchh  ooookk  wweeeerr  nniieett,,
wwaanntt  wwaaaarroomm  zzoouu  hhiijj  aall  ddiiee
kkrrooeeggssppoorrtteenn  tthhuuiiss  hheebbbbeenn
aallss  hhiijj  zzee  ooookk  iinn  ddee  kkrrooeegg  kkaann
uuiittooeeffeenneenn??  BBiijj  ddee  aannaallyyssee
vvaann  ddee  iinnhhoouudd  vvaann  zziijjnn
kkooeellkkaasstt  zziijjnn  MMaarrkk  eenn  BBeenn
ttoocchh  hheett  mmeeeesstt  ggeeïïnnssppiirreeeerrdd
ddoooorr  ddee  kkrrooeeggssppoorrtteenn::  hhiijj
hheeeefftt  mmeellkk,,  bbootteerr,,  kkaaaass  eenn
eeiieerreenn..  VVeerrddeerr  wwaatt  fflleessjjeess
bbiieerr  eenn  bbaarrbbeeccuueessppuulllleenn  oomm
ddee  ssppiirriittuuss  oopp  bboott  ttee  vviieerreenn,,
ooff  eeeenn  lliijjkk..  RRoonn  eenn  TThhoommaass
vviinnddeenn  hheett  eeeenn  eerrgg  ffuunnccttiioo--
nneellee  rroottzzooooii  oopp  ddee  kkaammeerr,,
dduuss  zziijjnn  kkooeellkkaasstt  bbeevvaatt  ooookk
aalllleeeenn  mmaaaarr  ffuunnccttiioonneellee
ddiinnggeenn::  eeeenn  ppaakk  mmeellkk,,  HHeerroo--
ffrruuiitt  ddrriinnkkoonnttbbiijjtt  eenn  ddrriiee
fflleessjjeess  bbiieerr..

OOpp  ddee  ffoottoo  zziieenn  wwee  ddee  vvooeett--
bbaallttaaffeell  vvaann  TTiimm  MMuulllleerr,,
vviijjffddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  eenn
bbeezziigg  mmeett  ddee  mmaasstteerr
CCoommppuutteerr  SScciieennccee  aanndd
EEnnggiinneeeerriinngg  vvaann  IInnffoorr--
mmaattiiccaa..  ZZiijjnn  hhoobbbbiieess  zziijjnn
ssqquuaasshh  --hhiijj  iiss  lliidd  vvaann  ssttuu--
ddeenntteenn  ssqquuaasshhvveerreenniiggiinngg
QQuuaattsscchh--  ppookkeerr  eenn  iinnlliinnee--
sskkaatteenn..  BBiieerr  hhoooorrtt  nniieett  iinn
ddiitt  rriijjttjjee  tthhuuiiss,,  wwaanntt  bbiieerr
ddrriinnkkeenn  iiss  eeeenn  lleevveennss--
oovveerrttuuiiggiinngg..  HHiijj  hheeeefftt  eeeenn
wweekkeelliijjkkssee  ppookkeerr--aavvoonndd
mmeett  vvrriieennddeenn  eenn  bbiijj
QQuuaattsscchh  ddooeett  hhiijj  wweell  eeeennss
mmeeee  aaaann  aaccttiivviitteeiitteenn  wwaaaarr--
bbiijj  bbiieerr  wwoorrddtt  ggeeddrroonnkkeenn,,
““ttooeerrnnooooiieenn  nnooeemmeenn  zzee  ddaatt
ggeellooooff  iikk””..  OOvveerr  hheett  iinnlliinnee--
sskkaatteenn  llaaaatt  hhiijj  vveerrddeerr  nniieettss
llooss..  IInn  zziijjnn  kkooeellkkaasstt  hheeeefftt
hhiijj  bbootteerr,,  kkaaaass  eenn......  bbrroooodd..
DDee  bbiieerrkkooeellkkaasstt  ssttaaaatt  iinn  ddee
hhuuiisskkaammeerr,,  mmaaaarr  ddaaaarr
ssttaaaatt  aalllleeeenn  zziijjnn  HHeerrttoogg  JJaann
iinn..  

Het sleutelgat

LLaannggss  ddee  ssnneellwweegg

““VVoollggeennss  mmiijj  hheebb  iikk  ddee
aauuttoo  kkaappoottggeemmaaaakktt””,,  zzeegg
iikk  tteeggeenn  mmiijjnn  bbrrooeerrttjjee  ddoooorr
mmiijjnn  mmoobbiieellttjjee..  BBiibbbbeerreenndd
zziitt  iikk  llaannggss  ddee  ssnneellwweegg  iinn
ddee  ggrroottee  SSaaaabb  vvaann  mmiijjnn
vvaaddeerr..  ““GGeeeenn  ppaanniieekk,,
MMeerreell””,,  zzeeggtt  hhiijj  oopp  
bbeemmooeeddiiggeennddee  ttoooonn..  ““WWaatt
nnoouu  ggeeeenn  ppaanniieekk..  NNeett  mmiijjnn
rriijjbbeewwiijjss  ggeehhaaaalldd  eenn  nnuu
ddiitt””,,  ddeennkk  iikk  bbiijj  mmeezzeellff..
HHiijj  rraaaaddtt  mmee  aaaann  ddee  aauuttoo
uuiitt  ttee  ssttaappppeenn..  LLiinnkkss  vvaann
mmiijj  rraazzeenn  aauuttoo’’ss  eenn  vvrraacchhtt--
wwaaggeennss  llaannggss..  IIkk  kkllaauutteerr
oovveerr  ddee  ppaassssaaggiieerrssssttooeell  eenn
ggooooii  hheett  ppoorrttiieerr  ooppeenn..  ““IIkk
hheebb  ggeewwoooonn  eeeenn  lleekkkkee
bbaanndd!!””,,  rrooeepp  iikk..  ““DDaatt  ddaacchhtt
iikk  aall””,,  zzeeggtt  hhiijj  rruussttiigg..  OOookk
hheemm  lliijjkktt  hheett  ggéééénn  ggooeedd
iiddeeee  ddaatt  zziijjnn  zzuuss  zzeellff  mmeett
eeeenn  kkrriikk  aaaann  ddee  ssllaagg  ggaaaatt
eenn  dduuss  bbeell  iikk  ddee  wweeggeenn--
wwaacchhtt..
MMiijjnn  ‘‘bbrrooeerrttjjee’’’’  iiss  eeiiggeennlliijjkk
aallllaanngg  bbrrooeerrttjjee  aaff..  TTwwiinnttiigg
cceennttiimmeetteerr  llaannggeerr  eenn
vveeeerrttiigg  kkiilloo  zzwwaaaarrddeerr  zziijjnn
ffuunneesstt  vvoooorr  eeeenn  ‘‘ttjjee’’..
DDaaaarrnnaaaasstt  hheeeefftt  hhiijj  mmiijj
ssaammeenn  mmeett  zziijjnn  vvrriieennddiinn
eeeenn  nneeeeffjjee  bbeezzoorrggdd..  MMeett
zziijjnn  ddrriieeëënn  zziijjnn  zzee  nnuu  ‘‘eeeenn
wweeeekkeennddjjee  wweegg’’  nnaaaarr
TTeerrsscchheelllliinngg  eenn  iikk  hheebb  zzee,,
ggeelluukkkkiigg  zzoonnddeerr  pprroobbllee--
mmeenn,,  bbiijj  ddee  bboooott  aaffggeezzeett..
HHeett  iiss  eeeenn  mmaann  ddiiee  zziijjnn  
vveerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeddeenn,,
mmaaaarr  óóóókk  zziijjnn  ‘‘ggrroottee’’  zzuuss,,
kkeenntt..  DDiitt  iiss  ddee  ttwweeeeddee  kkeeeerr
iinn  eeeenn  hhaallff  uuuurr  ddaatt  iikk  hheemm
bbeell..  NNeett  wwaass  hhiijj  hheett
rrooeerreenndd  mmeett  mmee  eeeennss  ddaatt
iikk  bbeehhoooorrlliijjkk  vveerrddwwaaaalldd
wwaass  ttooeenn  iikk  SSeexxbbiieerruumm
bbiinnnneennrreeeedd..  DDaaaarr  wwaarreenn
wwee  ttiijjddeennss  ddee  hheeeennwweegg
zzeekkeerr  nniieett  llaannggss  ggeekkoommeenn..
JJuuiisstt..
DDee  rreeggeenn  kkoommtt  mmeett  bbaakkkkeenn
uuiitt  ddee  hheemmeell..  MMeett  ggrroottee
ssttaappppeenn  lloooopp  iikk  mmeett  ddee  
ggeevvaarreennddrriieehhooeekk  iinn  mmiijjnn
hhaanndd  llaannggss  ddee  vvlluucchhtt--
ssttrrooookk..  HHeett  ggrraass  iiss  llaanngg  eenn
nnaatt  eenn  kklleeeefftt  aaaann  mmiijjnn
bblloottee  bbeenneenn..  NNaa  oonnggeevveeeerr
ddeerrttiigg  mmeetteerr  zzeett  iikk  hheemm
nneeeerr..  ““VVaannoocchhtteenndd  sscchheeeenn
ddee  zzoonn  nnoogg””,,  vveerrzzuucchhtt  iikk..
TTeerruugg  bbiijj  ddee  aauuttoo  ppaakk  iikk
eeeenn  ppaarraapplluu  eenn  ggaa  iikk
aacchhtteerr  ddee  vvaannggrraaiill  ssttaaaann..
‘‘BBiijj  ppeecchh  nnooooiitt  iinn  ddee  aauuttoo
bblliijjvveenn  zziitttteenn’’,,  aalldduuss  mmiijjnn
tthheeoorriieebbooeekk..  DDuuss  ooookk  nniieett
aallss  hheett  pplleennsstt..  EEnn  nnuu  mmaaaarr
wwaacchhtteenn  oopp  eeeenn  ggeellee  aauuttoo..

MMeerreell  PPiitt  iiss  ssttuuddeennttee
BBoouuwwkkuunnddee

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan een aantal
willekeurige studenten op de campus. Deze week een analyse van Mark
Bruurmijn en Ben Groenen (beiden vierdejaars Biomedische Technologie en
bestuursleden van Protagoras) en Ron Saris en Thomas Lemmens (beiden
vierdejaars Technische Natuurkunde en oud-bestuursleden van Van der
Waals). Zij bekeken twee foto’s van deze Eindhovense studentenkamer en
gaven commentaar.

JarJariig g Simon Simon StStevevin in 
in Licin Lichtjhtjeesrsroutoutee

HHooee  vviieerr  jjee  jjee  ttiieennddee  lluussttrruumm  oopp  eeeenn  mmaanniieerr
ddiiee  EEiinnddhhoovveenn  aallss  lliicchhttssttaadd  wwaaaarrddiigg  iiss??  DDiiee
vvrraaaagg  bbeeaannttwwoooorrddddee  SSiimmoonn  SStteevviinn  oopp
wwooeennssddaaggaavvoonndd  1199  sseepptteemmbbeerr  oopp  vveerrrraass--
sseennddee  wwiijjzzee..  AAaann  ddee  MMoonnttggoommeerryyllaaaann
((ttuusssseenn  FFeelllleennoooorrdd  eenn  ddee  rriinngg))  oonntthhuullddee  ddee
ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  vvaann  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee
eeeenn  nniieeuuww  lliicchhttoorrnnaammeenntt  vvoooorr  ddee
LLiicchhttjjeessrroouuttee..  DDeezzee  bbeekkeennddee  jjaaaarrlliijjkkssee
EEiinnddhhoovveennssee  wwaannddeell--  eenn  ffiieettssttoocchhtt  iiss  ssiinnddss
vvoorriiggee  wweeeekk  wweeeerr  ggeeooppeenndd  vvoooorr  ppuubblliieekk..
HHiieerrmmeeee  ddooeett  SSiimmoonn  SStteevviinn  iieettss  rreeddeelliijjkk
uunniieekkss,,  oommddaatt  ddee  LLiicchhttjjeessrroouuttee  nnoorrmmaaaall
ggeesspprrookkeenn  ggeeeenn  ppllaaaattss  hheeeefftt  vvoooorr  vveerreennii--
ggiinnggeenn  eenn  hhuunn  llooggoo’’ss..  HHeett  hheeeefftt  oonnggeettwwiijj--
ffeelldd  eeeenn  bbeeeettjjee  ggeehhoollppeenn  ddaatt  éééénn  vvaann  ddee

oopprriicchhtteerrss  vvaann  SSiimmoonn  SStteevviinn,,  BBeerr  RReeiijjnneenn,,
jjaarreennllaanngg  sseeccrreettaarriiss  vvaann  ddee  LLiicchhttjjeessrroouuttee  iiss
ggeewweeeesstt..  WWooeennssddaaggaavvoonndd  zzeettttee  hhiijj  zziicchh
ssaammeenn  mmeett  ddee  hhuuiiddiiggee  vvoooorrzziitttteerr  vvaann
‘‘SSiimmoonn’’,,  JJoorriinnee  HHeelliinngg,,  aaaann  eeeenn  ggrroottee
sscchhaakkeellaaaarr  oomm  ddaaaarrmmeeee  ddee  lliicchhttvveerrssiieerriinngg
iinn  wweerrkkiinngg  ttee  zzeetttteenn..
DDee  LLiicchhttjjeessrroouuttee  iiss  ddaaggeelliijjkkss  vveerrlliicchhtt  ttuusssseenn
1199..0000  eenn  2233..0000  uuuurr..  TToott  1144  ookkttoobbeerr  iiss  ddee
rroouuttee  ttee  rriijjddeenn..

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Website checkt kwaliteit
studentenkamer
De druk op de kamer-
markt is landelijk iets
afgenomen, maar toch
betalen veel studenten
nog altijd goud geld voor
een bezemkast. Om
huurprijs en woongenot
beter in balans te
krijgen, heeft de LSVb
deze week www.checkje
kamer.nl gelanceerd.

De site behandelt de
belangrijkste vragen van
kamerbewoners in drie
submenu’s. Ze kunnen

eenvoudig nagaan of ze
niet teveel betalen voor
hun kamer, of hun onder-
komen brandveilig is en of
ze kans maken op huur-
subsidie. Het prijs-kwali-
teitmenu is gekoppeld aan
het puntensysteem van het
ministerie van VROM
waarmee de maximaal toe-
gestane huur kan worden
berekend. Als een student
teveel betaalt, zijn er
meteen links beschikbaar
die naar bezwaarformulie-
ren verwijzen. (HOP)/.

Asterix-heren
derde op SSK
Atletiek
Het herenteam van Asterix
is derde geworden tijdens
de Studenten Steden-
kampioenschappen (SSK)
Atletiek in Tilburg. De
Asterix-damesploeg, die
voor het eerst sinds jaren
weer aan de strijd deel-
nam, eindigde op de
zevende plaats. Ook
wisten verschillende
atleten van Asterix mooie
individuele prestaties neer
te zetten. Zo werd Joost
van Montfort tweede op de
110 meter horden (16,21
sec.) en eindigde Sander
Schutjes als vierde bij het
hoogspringen (1,95 meter).

Wie wordt ‘King
of Bob’?
Zo’n 250 studenten suizen
op dinsdagavond 2 oktober
met een minibobslee van
de (nep)sneeuwberg af in
Westerhoven. In Montana
Snowcenter wordt daar
namelijk de wedstrijd Red
Bull King of Bob gehou-
den. De opzet van de race
op speciale minibob-
sleetjes is simpel: wie het
eerst beneden is, -let wel:
mét slee- is de winnaar. Er
doen studenten mee uit
Eindhoven, Utrecht,
Nijmegen, Maastricht en
Tilburg. Inschrijven kan
nog op www.redbull.nl/
kingofbob.
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Effe zeuren

/Fred Steutel
‘k Ging naar de Dommel om de brug te
zien.
Ik zag de oude brug. Twee overzijden
die elkaar nu schijnen te vermijden,
waren ooit buren ... ,

een variatie op Nijhoffs gedicht over de
brug bij Bommel. De brug die ik bedoel,
werd besproken in Cursor 19 van 2000:
‘De in- en uitrit naar de Kennedylaan, de
uitrit aan de kant van het station, wordt
afgesloten voor auto’s. De brug over de
Dommel moet plaatsmaken voor een
nieuwe brug die alleen voor voetgangers

en fietsers toegankelijk is’. Er stond nog
meer aangekondigd, dat allemaal in
2004 zijn beslag had moeten krijgen: de
campus zou in drieën worden verdeeld:
Kernuniversiteit, Dommelgebied en
Bosgebied. Het bericht eindigde met
‘Wat het allemaal gaat kosten is nog
onduidelijk’.
Inmiddels is deze brug een van de cam-
pusrariteiten: niet toegankelijk voor
auto’s, maar ook niet voor voetgangers
en fietsers. Hij is wel pas opgeschilderd,
de roest is bedekt met een laag groene
verf; groen, want ‘de brug mag tussen
het gras niet opvallen’, zei de schilder.
Het zou prettig zijn als de brug toegan-

kelijk werd gemaakt voor fietsers en
wandelaars. Dat hoeft weinig te kosten:
auto’s kan makkelijk de weg versperd
worden met een paar flinke blokken
beton. Het zou fietsers en wandelaars
een grote omweg schelen en het zou de
weg naar het station aanzienlijk veiliger
kunnen maken. Misschien kan de brug
dan Quadriviumbrug worden gedoopt,
al lijkt een naam als moerasbrug of
afgebroken-watermolenbrug waar-
schijnlijker. 
Terzijde: ons Beemdtunneltje heeft toch
een goede naam: beemden willen wel
eens onderlopen, en, doordat de afvoer-
put in de tunnel een meter van het

laagste punt is aangelegd, staat daar
altijd, ook bij droog weer, een flinke
plas.
Maar, er zijn alweer nieuwe brugplan-
nen. Een man die grondwatermetingen
voor Waterschap de Dommel aan het
doen was, vertelde dat de Dommel weer
moet gaan ‘meanderen’, een woord
afgeleid van de zeer kronkelige rivier
Menderes in Turkije, die de Grieken
Meander noemden. Over die kronkels
zijn weer bruggen gepland. Ook hier
geldt: ‘Wat het allemaal gaat kosten is
nog onduidelijk’. 

WWiiee:: Jop Japenga / 21/ derdejaars 
Industrial Design

WWaatt:: eigen foto van een orang-oetan
WWaannnneeeerr:: “Vanaf november, ik wissel ‘m
niet vaak want ik zie m’n desktop toch niet vaak,
meteen MSN bij opstarten en daarna rest van pro-
gramma’s.”
WWaaaarroomm:: “Ik hou van reizen, ben in
Vietnam, Maleisië, Thailand, Birma en Laos
geweest. Deze zomer in India, en vorige zomer in
Kalimantan, Indonesië. Daar heb ik deze foto
gemaakt. De meeste toeristen zien orang-oetans
die in opvangcentra zitten, maar ik wilde er per se
eentje in het wild zien omdat wilde vrij zeldzaam
zijn. Wel ‘n paar dagen mee bezig geweest: om
nationaal park binnen te komen naar Wildlife
Headquarters, wachten
op toestemming, gids
zoeken. Maar op dag 1
in de jungle kwamen we
‘m al tegen. Ik word
daar zo blij van, ze
lijken zo menselijk.
Lekker relaxed en rustig
op ’n takje kauwen.
Wow.”

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.


