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Afscheidsfeest Scala
ontaardt in vernielingen
Tijdens het afscheidsfeestje
dat de gezamenlijke cultuurverenigingen op donderdagavond 27 september in het
gebouw Scala hielden, hebben
meerdere mensen flinke
vernielingen aangericht. Wie
allemaal schuldig is, is onduidelijk, maar de Dienst Huisvesting gaat de schade
verhalen op de stichting Scala.
Deuren waren ingetrapt, grote
spiegels vernield, inbouwkasten
beschadigd, een tussenwand half
doorgebroken en stoelen waren
door het hele pand gegooid. In
deze staat trof projectmanager
ing. Marten Dijkshoorn van de
Dienst Huisvesting van de TU/e
het pand aan de Kanaalstraat op
de vrijdagochtend na het feest
aan. Met een verhuisploeg was
hij daar om oude en overbodige
spullen af te voeren. “Ik stond
echt versteld”, vertelt hij. “Dat de
studenten de gordijnen van de
muren zouden trekken en hun
bar zouden omgooien, daar had

ik wel op gerekend. Maar dit... Ik
ben zwaar teleurgesteld dat
mensen een gebouw vernielen
dat niet van hen is.”
Dienst Huisvesting huurde het
gebouw van de gemeente
Eindhoven en diende Scala op
1 oktober leeg en heel op te
leveren. Nu er flinke schade is,
verwacht Dijkshoorn een schadeclaim. Hoe hoog die is, is nog niet
bekend. Wel dat hij die zal doorschuiven naar stichting Scala.
“Voor studentenverenigingen zal
het een aanzienlijk bedrag zijn.”

Afscheidsfeestje
Op woensdag 26 en donderdag
27 september waren alle verenigingen vanuit Scala verhuisd
naar De Bunker en dat werd
gevierd met een afscheidsfeestje
in de Tent, de bar van Scala. “We
hielden het feestje om afscheid te
nemen van het gebouw en om de
voorraden van de bar op te
drinken”, vertelt Anna Provoost,
barcommissaris van Scala en lid
van het bestuur. De opkomst was

aardig, want met zo’n vijftig man
stond de Tent redelijk vol.
Blijkbaar konden sommigen
echter niet omgaan met de grote
hoeveelheden drank. Bij het
stukmaken van het Scalainterieur waren volgens Provoost
meerdere mensen betrokken.
“Helaas zijn er blijkbaar mensen
die van een ‘alles-moet-op’feestje een ‘alles-moet-kapot’feestje willen maken. We hebben
hen wel aangesproken op hun
gedrag, maar dat had op dat
moment geen effect.” Provoost
hoopt de schade te kunnen
verhalen op de schuldigen. “Maar
hoe dat precies gaat lopen, weten
we niet. We hopen op de medewerking van iedereen die erbij
was.”
Volgens Dijkshoorn liet het
Scala-bestuur hem achteraf
weten dat ze hadden getwijfeld of
ze de politie moesten bellen.
“Hadden ze dat maar gedaan”,
aldus Dijkshoorn. “Dan was het
vernielen tenminste gestopt.”/

.

Tweede proef warme maaltijd na tentamens

CvB-lid Paul Verhaegen legt
taken neer vanwege ziekte

Foto:
Bram Saeys

College van Bestuurlid prof.dr.
Paul Verhaegen heeft zijn werkzaamheden neergelegd. Dit
vanwege een ernstige ziekte, die
hij al enige tijd onder de leden
heeft. Het ziektebeeld is recent
verslechterd.
Verhaegen
is
verantwoordelijk voor DFEZ,
Dienst Huisvesting (DH), Dienst
ICT, de GTD, AMSO en het
Alumni Office. CvB-voorzitter
ing. Amandus Lundqvist neemt
DFEZ en DH over. Universiteitssecretaris ir. Harry Roumen
neemt de overige portefeuilles
waar.
Verhaegen is sinds oktober 2006
in dienst van de TU/e./

.

Universiteit vraagt sloopvergunning aan voor W-hal
De TU/e heeft op 12 september
bij de gemeente een vergunning aangevraagd om de W-hal
te slopen. Dit terwijl er een
procedure loopt om te bezien of
het gebouw de status van
gemeentemonument moet
krijgen. Het Eindhovense
college van Burgemeester en
Wethouders heeft besloten de
twee procedures te koppelen
en er gelijktijdig over te beslissen.
Wanneer de beslissing valt, wil de
gemeente nog niet vertellen. Ze
heeft daarvoor nog maximaal
vijftien weken. De gemeente
moet volgens de regels binnen
twaalf weken over een aanvraag
voor een sloopvergunning beslissen,
met
een
eenmalige
verlengingsmogelijkheid van zes
weken.
Piet van Happen, hoofd van de
Dienst Huisvesting van de TU/e,
vindt niet dat de universiteit de

zaak op de spits drijft door nu een
sloopvergunning aan te vragen.
“We willen van de W-hal af en
daarvoor hebben we een sloopvergunning nodig. Het is
gewoon een logische stap,
conform planning.” Als de
gemeente de vergunning binnen
de wettelijke termijn verstrekt,
dan blijft het project -stap 1 van
het TU/e-masterplan Campus
2020- ruimschoots op schema,
laat Van Happen weten.
Op maandag 29 oktober is er
’s avonds een discussieavond
over de monumentwaardigheid
van de W-hal, georganiseerd door
actiecomité Whypod, in de W-hal
zelf. Sprekers zijn onder anderen
de decaan van de Delftse faculteit
Bouwkunde, ir. Wytze Patijn, drs.
Mary Fiers, wethouder Ruimtelijke Ordening in Eindhoven en
ir. Joost Ector, de onlangs geselecteerde architect voor de nieuwe
W-hal./

.

Voorzitter Nijmeegse studentenvereniging voor de rechter

Wie deze week ‘s middags een tentamen had in het
Auditorium kon na afloop een warme maaltijd
nuttigen. Cateraar Albron bood van maandag 1 tot en
met donderdag 4 oktober bij wijze van proef namelijk
ook tussen 16.00 en 19.30 uur warme maaltijden aan.
Normaal gesproken is de kantine van het Auditorium
van 9.30 tot 14.00 uur geopend. Met de proef -naar
aanleiding van suggesties van studenten- wil Albron
kijken of het rendabel is de kantine in tentamen weken ook ’s avonds te openen. Het is de tweede keer
dat deze proef is gehouden. In de drie weken voor de
zomervakantie werd ook ’s avonds een warme

maaltijd aangeboden. Toen werden in een week 167
maaltijden afgenomen. Op maandag en dinsdag van
deze week gingen ‘s avonds in totaal 72 maaltijden
over de toonbank. “We hebben nog niet alle cijfers
van deze week, maar het lijkt minder dan bij de vorige
proef”, zegt Elke Verberne van Dienst Interne Zaken.
Een reden daarvoor zou volgens haar kunnen zijn dat
het momenteel ramadan is en dat veel buitenlandse
studenten daarom niet komen eten ’s avonds in het
Auditorium. Deze tweede proef wordt binnenkort
geëvalueerd.
Foto: Bart van Overbeeke

Twee leden van de Nijmeegse
studentenvereniging
Carolus
Magnus moeten op 3 december
voor de rechter verschijnen. De
aanklacht: wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het tweetal zou
op 4 november 2006 een
vrouwelijk
bestuurslid
van
Ovum Novum, de andere grote
Nijmeegse gezelligheidsvereniging, belet hebben om de sociëteit te verlaten van negen uur
’s ochtends tot drie uur ’s middags. De studente deed aangifte;
de twee Carolusleden vonden dat
hun actie een onschuldige grap
was. Na een langdurig vooronderzoek trekt de officier van
justitie echter een andere conclu-

sie.
De
aangeklaagde
Carolusleden, van wie er een
onlangs praeses is geworden van
de gezelligheidsvereniging, zijn
verbaasd. ‘Ik kan me niet voorstellen dat er wat uitkomt’, laat
hij weten op de website van Vox,
het blad van de Radboud
Universiteit Nijmegen. Woordvoerder Madeleen Roelofsen van
de Arnhemse rechtbank benadrukt dat er een zeer grondig
onderzoek aan de dagvaarding
vooraf is gegaan. Na het politieonderzoek zijn zowel de verdachten als meerdere getuigen
nog verhoord door de rechtercommissaris./

.

4 oktober 2007 Cursor
2/ Mensen

Astrid Volkers
“Achteraf denk je pas aan wat er had kúnnen gebeuren”
Gerard Verhoogt
Foto: Bart van Overbeeke
“Ik wist niet dat ik het zo
gemist had”, realiseerde
Astrid Volkers zich toen ze na
jaren weer eens ging zeilen.
Als kind ging ze vaak met haar
ouders mee, maar ze vond het
niet erg toen zij hun de boot
verkochten. Nadat een vriend
haar weer een keer mee het
water op nam, volgde ze zeilcursussen en maakte ze
reisjes die reizen werden en
steeds verder de open zee op
gingen. Binnenkort verschijnt
haar boek ‘Tegen alle winden
in’ over de soms benauwende
belevenissen op zee.
“Je kunt wel zeggen dat ik me
steeds vrijer ben gaan voelen
naarmate ik de zee zag. Op het
Haringvlietkanaal zie je weinig,
op het IJsselmeer al meer, maar
het mooiste is de open zee”,
vertelt een enthousiast pratende
en schrijvende Volkers (1972).
Ze werkt ruim een jaar aan de

TU/e, als secretaresse bij de
faculteit Wiskunde & Informatica. “Maar”, relativeert ze
meteen, “het is een tussenstop.
Al heb ik intussen wel een band
met Eindhoven opgebouwd,
vooral met het Wilhelminaplein
en de Genneperparken.”
Daarvoor verslond ze menige
baan. Na een jaar Small
Business School volgde ze in
1992 de Hogere Hotelschool,
een stage in Isla Margarita en
een baan bij Bastion Hotels.
Vervolgens werd ze accountmanager bij ABN Amro, werkte
ze bij een klein bedrijf in de
vleesverwerkende industrie en
was ze regionaal accountmanager bij Bacardi Martini. In
2003 emigreerde ze naar Gran
Canaria, waar ze manager voor
Sea Side Hotels werd om daarna
haar eigen internetbedrijf te
starten voor appartementenverhuur. Ze moest er allerlei
baantjes in de horeca bij doen
om de eindjes aan elkaar te
knopen.

“Maar hoe meer ik ging zeilen,
vooral in de vakanties, hoe
groter de vrijheidsdrang werd.
Als je op zee zit, ben je alleen
met basic dingen bezig: zeilen,
eten, drinken, kijken en genieten van de eindeloze zee, de sterrenhemel en allerlei soorten
vissen, van grote dorado’s tot
orka’s en vliegende vissen”,
vertelt Volkers.
Op een reis op de Atlantische
Oceaan vond ze haar partner en
samen voeren ze onder andere
van Portugal naar Madeira.
Volkers: “Van tevoren had ik
nogal wat wantrouwen jegens de
boot. Dat bleek gelukkig onterecht. We kwamen in de ergste
storm terecht die ik ooit heb
meegemaakt, een vliegende
storm met meer dan windkracht
twaalf. Maar het schip heeft zich
goed gehouden. Je hebt geen tijd
om bang te zijn tijdens zo’n
storm. Je bent veel te hard bezig
om de boot overeind te houden
en te overleven. Achteraf denk je
pas aan wat er had kúnnen
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gebeuren. En tegelijk heb je dan
ook de kick van ‘we hebben het
overleefd’. We zouden er drie
dagen over doen en zijn tien
dagen weg en onbereikbaar
geweest. Het meest ben ik
geschrokken van de ongerustheid van mijn familie en collega’s. Die waren natuurlijk
doodsbenauwd dat er iets ergs
met ons gebeurd was. En dat had
ook heel goed gekund.”
Na drie jaar was de liefde over en
had ze behoefte aan rust om
alles op een rijtje te zetten. Die
rust heeft Volkers voorlopig in
Eindhoven en op de TU/e,
gevonden, een nieuwe koers nog
niet. Hoort het schrijven van een
boek daar ook bij? Volkers: “Nee,
ik heb altijd graag en veel geschreven, op de basisschool al veel opstellen en verhalen. Tijdens het
zeilen hield ik altijd dagboeken
bij, vrienden die het lazen, vonden
dat ik het moest uitgeven. Ik
dacht ‘dat doen jullie maar als ik
dood ben, als herinnering’. Later
dacht ik ‘waarom doe ik het

eigenlijk zelf niet? Ik deel mijn
verhalen en ervaringen graag
met anderen, waarom ook niet
schriftelijk?’.” Volkers koos drie
fragmenten en schreef de verbindende stukken. Een van de
verhalen gaat over belevenissen
op Kaapverdië, voor de Afrikaanse westkust. “Daar hing constant
een dreigende sfeer. We moesten een boot terugbrengen die
verhuurd was geweest. Het bleek
dat het schip buiten de grenzen
naar Mauritanië was geweest,
wat officieel niet mag. De naam
en het registratienummer van de
boot waren verwijderd. We dachten meteen aan drugssmokkelaars en hebben de boot van top
tot teen gecontroleerd. Gelukkig
hebben we niets gevonden.”
Op internet vond Volkers uitgeverij Free Musketeers, die haar
boek half november uitbrengt.
Exemplaren kunnen op
www.freemusketeers.nl en bij
Volkers (a.volkers@tiscali.nl)
besteld worden/

.

De week van/Nicole
Nicole Papen-Botterhuis is promovenda
bij Scheikundige Technologie.
Zondag: Met de lustrumcommissie versieren we ons gebouw Helix. Posters van
oude foto’s, ballonnen met het lustrumlogo en grote vlaggen buiten stralen uit dat
het feest is.
Maandag: Om 07.30 uur staan we klaar
om alle medewerkers en studenten te verwelkomen met het lustrumcadeau: een
mooie paraplu. Zullen we hem nodig
hebben deze week? 11.00 uur: opening van
de lustrumweek. De interesse voor de
onthulling van het duurexperiment is
groot. Of zullen ze toch voor het gebak
komen? ’s Middags nog metingen gepland,
maar de voorbereidingen voor de grote dag
morgen nemen meer tijd in beslag dan
gepland. ’s Avonds het opbouwen van de
posterprojectie-cirkel, het pronkstuk van
de Science Day. Dankzij kluskoning Alex
loopt het allemaal gesmeerd.

Dinsdag: De grote dag! Om 07.30 uur
begonnen met opbouwen. De hele dag
staan er mensen klaar om Jetse en mij te
helpen met de organisatie. Fantastisch! Ik
geniet met volle teugen: lezingen, postersessie, discussie, alles loopt gesmeerd.
Om 19.30 uur zing ik alle stress van me af
in de workshop door Montezuma’s revenge,
die mijn collega georganiseerd heeft.
Woensdag: Vandaag heb ik even tijd om
me weer op mijn onderzoek te storten: de
laatste correcties voor een artikel. Aan het
einde van de dag voeg ik me bij de reünie
voor oud-medewerkers, georganiseerd
door de voorzitter van onze lustrumcommissie, Johan Weijers.
Donderdag: Sportdag. Gaat het regenen of
blijft het droog? Levend tafelvoetbal,
beachvolleybal en fietsen op rollen. Overal
wordt een verhitte strijd geleverd tussen
de teams van vakgroepen en studenten.
Japie wint de eeuwige roem. Mijn team

eindigt in de middenmoot, we zijn
afgedroogd bij
het voetballen... Bij
het opruimen
beginnen de
eerste
druppels te
vallen.
Vrijdag: Het zit er alweer bijna op. Vandaag passeren allerlei hobby’s de revue,
van sambadans tot een Donald Duckverzameling. Ik doe mee aan de workshops pinhole fotografie en muziek, erg
leuk om het fanatisme bij iedereen te zien.
De muziekworkshop krijgt ’s avonds op
het grote eindfeest nog een vervolg. We
hebben veel lol met z’n allen op het
podium. Om 02.00 uur sluit ik met de
andere leden van de lustrumcommissie de
deur. Geweldig feest, geweldige band,
maar nu ben ik toch wel echt kapot!
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VSNU-voorzitter:
Afwijzing profieladvies
geeft geen pas
De universiteiten zijn boos dat
staatssecretaris Marja van
Bijsterveldt van OCW het eindadvies van de profielcommissies naar de prullenbak
verwijst. De HBO-raad had
graag gezien dat wiskunde een
verplicht examenvak wordt
voor alle havisten.
Voormalig
minister
van
Onderwijs, Maria van der
Hoeven, liet eind vorig jaar al
weten niets te zien in het
conceptadvies van de profielcommissies. Daarin werd het
aantal examenprofielen teruggebracht van vier naar twee: een
natuur- en een maatschappijprofiel. De commissies onder
voorzitterschap van Jan Veldhuis
zouden hun boekje te buiten zijn
gegaan; ze moesten advies uitbrengen over de aansluiting van
het voortgezet onderwijs op het
hoger onderwijs, maar dan wel
binnen de huidige profielstructuur.
Staatssecretaris Van Bijsterveldt
(CDA) sloot zich gisteren aan bij
haar voorganger en maakte korte
metten met het eindadvies. Ze
voelt er niets voor om de in
augustus ingevoerde examen-

profielen opnieuw overhoop te
halen en denkt dat een verbetering van de onderwijskwaliteit
binnen de huidige profielstructuur mogelijk is.
De HBO-raad was behoorlijk
positief over het advies. De
nadruk op het belang van
Nederlands, Engels en wiskunde
voor een betere aansluiting op
het hoger onderwijs zien de
hogescholen als een doorbraak.
“We gaan onze eerstejaars
studenten niet voor niets taal- en
rekentoetsen afnemen”, zegt een
woordvoerder van de HBO-raad.
VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda
windt er geen doekjes om. De
handelswijze van de staatssecretaris geeft volgens hem
geen pas. “Het is een heel serieus
advies dat bevorderlijk is voor de
aansluiting met het hoger onderwijs. Dat kun je niet zomaar
terzijde schuiven.”
De universiteiten steunen ‘elk
voorstel’ dat het eindexamenniveau versterkt. De aanbeveling
van de profielcommissies dat
scholieren voortaan moeten
slagen voor hun schoolexamen
én hun centraal examen, vergt
ook volgens Noorda grondig
nader onderzoek. (HOP)/

.

Jonge autovandalen gepakt
Op zondag 30 september rond
15.30 uur heeft de TU/e-beveiliging op het TU/e-terrein een
twaalfjarige jongen aangehouden
wegens het aanbrengen van vernielingen aan auto’s. Samen met
een vriendje was hij met een
schroevendraaier bezig de

emblemen van auto’s te slopen.
Toen zij bezig waren met de
privéauto van een beveiliger,
werden ze gesnapt. Eén jongen is
overgedragen aan de politie, de
andere is ontkomen. De politie
zoekt uit hoe groot de totale
schade is.

ESC serveert viergangendiner
aan Eindhovense daklozen
Het Eindhovens Studenten
Corps (ESC) gaat op de culinaire én filantropische toer.
De studenten van het ESC
schotelen op vrijdagavond 5
oktober naar verwachting
honderdvijftig Eindhovense
daklozen en hun begeleiders
een viergangendiner voor.
“Het ESC probeert zich ieder jaar
in te zetten voor de maatschappij”, zo zegt penningmeester Rob van Deurzen van de
Senaat van het ESC. Voorheen
werd bijvoorbeeld gecollecteerd
voor het goede doel. Dit jaar
hebben de leden zelf een activiteit opgezet: het daklozendiner.
“We hebben ons afgevraagd
welke mensen onze hulp het
hardste nodig hebben en we
kwamen uit bij daklozen, hun
begeleiders en vrijwilligers”, zegt
Van Deurzen. Er werd contact
gelegd met nachtopvang voor
daklozen, het Leger des Heils,
diverse instellingen en kerken.
Daar zijn inschrijflijsten neergelegd voor deelname aan het
gratis diner. Van Deurzen
verwacht zo’n honderdvijftig
eters.
Op het menu staat onder meer
een salade met kipfilet met
gekookte kwarteleitjes, vergezeld
van diverse soorten brood met

boter en olie. Dit wordt gevolgd
door visfilet, een couscoustaartje
met hallal biefstuk en een
spiesje, aardappels, groene
groenten en een grand dessert.
Als afsluiting koffie met bonbons
en koekjes.
De locatie is de stadstuin tussen
de Vestedatoren en Dynamo.
Zo’n vijftig ESC’ers zullen koken
met chefkok Ben Scheffer en
twee kokshulpen. Corpsleden
serveren het eten aan de
daklozen. “We bereiden het eten
ter plekke in een grote tent”, zegt
Van Deurzen. “Het eten zal halal
zijn. Het wordt een chic diner,
alleen zonder alcohol, gezien de
doelgroep.” De Tuna zullen het
diner muzikaal opluisteren.
Het ESC hoeft de kosten voor het
diner niet alleen te betalen:
horeca-uitzendbureau Ober is
partner
en
de
gemeente
Eindhoven steunt het daklozendiner financieel. Ook zijn er
sponsoren die in natura bijdragen aan het initiatief./

.

Virusmemorabilia
in de uitverkoop
Stichting Virus gooit de decorstukken van veertien keer
Virus in de verkoop. Voor ‘een klein prijsje’ kunnen geïnte resseerden op donderdag 4 oktober in de W-hal echte
‘collector’s items’ op de kop tikken, vertelt Karien van
Elswijk van Virus. De reden voor de uitverkoop is overigens
niet het stopzetten van het festival, wat vorige week bekend
werd, maar de verhuizing van Virus van de W-hal naar een
kleiner onderkomen in De Bunker.
De verkoop is van 15.00 tot 22.00 uur en het principe is ‘weg
is weg’, legt Van Elswijk uit, die afgelopen jaar decorcoör dinator was van Virus. Over de exacte prijzen kan ze nog
niks zeggen - die moeten nog vastgesteld worden. Het gaat
om tientallen stukken, waaronder doeken, banners, decor stukken en mogelijk ook een hagelnieuwe maar loodzware
dj-opstelling. Ze verwacht uit een eerste inventarisatie
onder (oud-)medewerkers dat er redelijk wat gegadigden
zullen zijn. De stukken die na 22.00 uur 4 oktober niet weg
zijn, vinden binnenkort hun einde op de milieustraat.
Op de pagina’s 8 en 9 een terugblik op veertien edities
Virus.

Plasterk: ‘schandpaal’ voor mannenbolwerken
Minister Ronald Plasterk van
OCW wil ‘naming and shaming’
inzetten als universiteiten niet
genoeg vrouwelijke hoogleraren en bestuurders benoemen.
Dat schrijft hij in zijn emancipatienota.
Plasterk noemt het essentieel dat
er meer vrouwen tot universitaire
topfuncties doordringen. Niet
alleen zijn succesvolle vrouwen
een voorbeeld voor anderen, ze

hebben ook “invloed op de
machtssfeer in de academische
wereld”, aldus de minister.
“Universiteiten lijken er onvoldoende in te slagen de huidige
maatschappelijke trends te
volgen”, constateert hij. “Het ligt
voor de hand dat de overheid
bijstuurt.”
Plasterk trekt jaarlijks twee
miljoen euro uit voor het
Aspasia-programma van NWO
voor getalenteerde vrouwelijke

wetenschappers. Ook steunt hij
onderzoek naar ‘gendermechanismen’ in de wetenschappelijke
gemeenschap.
In mei kreeg Plasterk van het
Steunpunt Studerende Moeders
een lijst met knelpunten aangeboden. De minister herhaalt in
zijn nota dat hij gaat kijken of
aanvullende maatregelen voor
studerende moeders nodig zijn.
(HOP)/

.
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De
randomboeddha

En ik vind...

Laatst las ik weer
een stukje over de
boeddha, dat die het nu
echt zou gaan doen. Dat
herinnerde mij aan een
verhaal van Fred Steutel
over een opblaasbare
kubus in een vijver bij de
Universiteit van Twente.
Die kubus wordt random
opgeblazen. Fred wacht, toen hij
het verhaal vertelde, al ruim 38
jaar, maar dat is nu al zeker 40
jaar geworden, tot die kubus
weer eens random boven water
komt.
Zo loop ik elke ochtend langs een
vijver bij de TU/e, vlakbij De

Zwarte
Doos. Een
vijver
voorzien van
zwarte
bollen met
uitsteeksels
en een
-meestal van condens voorzienkunstwerk.
Volgens mij is hier alles random
aan. Bijvoorbeeld de hoogte van
het water in de vijver, of er al dan
niet, in plaats van condens, water
in het kunstwerk zit, dit kan
groen dan wel wit van kleur zijn,

en de hoogte varieert, soms zit
het helemaal vol met water en
dan weer iets tot over de helft.
Maar meestal, zoals vanochtend
weer het geval was, helemaal
leeg.
Soms lijkt het wel of dat de zon
het kunstwerk doet krimpen. Bij
het afkoelen, ’s nachts, zet het
kunstwerk weer uit en zo wordt
er water, vanuit de vijver, naar
binnen gezogen. Dat verklaart in
ieder geval de vaak groenige
kleur van het water. Fysisch
gezien klopt dit verhaal, geloof
ik, van geen kanten. Dat geeft
niet, want wat ik mij ook afvraag
is: ‘Wat zal het kunstwerk gaan
doen in de winter?’
Uitzetten, als het hard gaat
vriezen? Zal op die manier
boeddha zijn kans schoon zien

om te vluchten? Of wordt het
water in plaats van groen, blauw
gemaakt en moet boeddha
blijven hangen?
Tja, heel soms drijft die boeddha
ergens helemaal bovenaan en
dan weer op de bodem of ergens
in het midden, of die arme
boeddha is geheel verdwenen.
Elke ochtend opnieuw ben ik
benieuwd naar het kunstwerk.
Hoe het er dan weer zal uitzien,
terend op die sporadische
momenten, dat ik boeddha een
handje heb kunnen toezwaaien.
Ondertussen denkend aan die
random opblaasbare kubus;
moge het die arme boeddha niet
zo vergaan.
Dr. René van Hassel, faculteit
Wiskunde & Informatica

Zweven boven het zand bij ST
Vanuit het normaal gesproken zo steriel ogende gebouw Helix
loopt op donderdagmiddag 27 september een flink zandspoor
naar buiten. Wie het volgt, komt uit bij de twee beachvolleybal veldjes die voor de sportdag van de faculteit zijn aangelegd. De
faculteit Scheikundige Technologie bestaat vijftig jaar. Vorige
week waren er verschillende activiteiten, zoals een ‘science day’
en een reünie.
Er werd donderdag niet alleen gevolleybald. De vijftien teams
-veelal samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers, maar
ook drie met louter studenten- gingen ook op de racefiets en in
een levend tafelvoetbalspel de strijd met elkaar aan.
Volgens organisator Michael Scheepers ging het er hoofd zakelijk om de samenhang binnen de faculteit te bevorderen.
Hij is vooral verheugd dat er veel buitenlanders meededen.

Erasmus Magazine - Erasmus Universiteit
Rotterdam

Eenderde eerstejaars naar huis
door studieadvies
Bijna eenderde van de eerstejaars studenten aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam moet de studie staken
door een negatief bindend advies. De Rotterdamse univer siteit kent sinds vorig jaar een minimumnorm van veertig
ECTS voor het eerste studiejaar. Ook vorig jaar mocht
ongeveer eenderde van de nieuwe lichting de koffers
pakken. De faculteit voor Rechtsgeleerdheid en die van
Wijsbegeerte doen het relatief het slechtste met respec tievelijk 44 en 38 procent afvallers.
Het lijkt erop dat de Rotterdamse studentenverenigingen
klappen krijgen door het bindend studieadvies. De meeste
Rotterdamse clubs gaan er dit jaar op achteruit qua
nieuwe leden, schrijft Erasmus Magazine.

Mare - Universiteit Leiden

Meer leden door zooien en
biergooien?

Foto: Rien Meulman

Bij de Leidse studentenvereniging SSR steken ze daar entegen de vlag uit: dik tweehonderd leden kreeg de club
erbij dit jaar. In vijf jaar wist de club stevig te groeien -iets
wat tegenwoordig maar weinig studentenverenigingen
gegund is- van 482 en 632 SSR’ers. De crux lijkt het feit
dat de club, ooit een links bolwerk, naar het midden is
opgeschoven, richting de traditionele verenigingen.
“Iedereen is normaal hier, niemand heeft een ‘attitude’”,
aldus een SSR’er in Mare. “Er kan veel, maar er moet
weinig”, vertelt de preses. En nog een ander lid: “Je vindt
hier van alto tot jasje-dasje.” Die eerste groep is overi gens vrijwel verdwenen bij de Leidse club, het zooien
heeft zijn intree gedaan en het verbod op biergooien is
komen te vervallen.

Univers - Universiteit van Tilburg

Tilburgse vereniging krijgt
sociëteit in centrum
Berry Schoenmakers, universitair hoofddocent cryptografische protocollen

Voorlopig geen alternatief voor papieren stembiljetten
De veiligheid van de huidige stemcomputers laat
zoveel te wensen over dat Nederlanders de volgende
keer weer met papier en potlood hun stem moeten uitbrengen. Dat besloot staatssecretaris Ank Bijleveld
van Binnenlandse Zaken vorige week. Waarin schuilt
het probleem en zullen we ooit een waterdicht stemsysteem hebben?
“Het is een illusie te geloven dat je kunt weten wat er
precies in zo’n machine gebeurt”, zegt dr.ir. Berry
Schoenmakers, universitair hoofddocent cryptografische
protocollen aan de faculteit Wiskunde & Informatica. Hij
doet al ruim tien jaar onderzoek op het gebied van elektronisch stemmen. “Je kunt controleren of een programma de stemmen goed verwerkt en of wordt opgeslagen
wie wat stemt. Maar kwaadwillenden kunnen het
programma aanpassen of hacken zonder dat ze sporen
achterlaten. Je weet dus niet wat er tijdens de verkiezingen draait in zo’n stemcomputer”, zegt Schoenmakers.
De stichting Wijvertrouwencomputersniet.nl toonde
vorig jaar aan dat de chip van de in Nederland gebruikte
stemcomputer binnen één minuut was te vervangen.
Bestaan er stemcomputers die dergelijke fraude minder
gemakkelijk maken? “Er zijn grofweg twee benaderingen. In de eerste plaats zou je een computer kunnen
maken met een minimaal ontwerp, uitsluitend gemaakt
om te stemmen. De machine hoeft tenslotte niet meer te
doen dan stemmen optellen en opslaan. De stemcomputers van Nedap zijn vrij algemeen en kunnen meer dan
dat. Dat maakt ze fraudegevoelig.”
“Een aanpak waar ik zelf aan werk, is gebaseerd op het
principe van gedistribueerde cryptografie. Vergelijk het
met een privékluis in een bank. Om die te openen, zijn
twee sleutels nodig: een daarvan heeft de eigenaar, de
andere heeft de bankbediende. Het risico op beroving
wordt kleiner doordat meerdere partijen een deel van de
sleutel hebben. De gedistribueerde cryptografie werkt
volgens een vergelijkbaar protocol. Mensen zouden hun

stem uitbrengen via internet of mobiele telefoon en hun
stemmen zouden terechtkomen bij, pakweg, honderd
servers door het hele land. Alle servers dragen bij aan het
genereren van een stukje van de ‘sleutel’. Alle stukjes
samen geven het uiteindelijke resultaat. Mocht een van
de servers worden gehackt, dan heeft de aanvaller niets
aan de informatie en de functie van de server wordt overgenomen door andere servers. Hoe meer servers, des te
minder bedreigend is zo’n aanval. Aan deze techniek
wordt al sinds de jaren tachtig gewerkt.”
Mooi. Hoog tijd om het toe te passen dus? “Het is
nogal een ingrijpend systeem. Het bouwen ervan is veel
moeilijker dan het bouwen van zo’n eenvoudige stemcomputer. Bovendien heeft niet iedereen toegang tot het
internet. Trouwens, de meeste pc’s bij mensen thuis zijn
zo slecht beveiligd dat je die niet met goed fatsoen voor
elektronisch stemmen kunt gebruiken. Het systeem
wordt in sommige landen wel al gebruikt om expats te
laten stemmen, maar het zal nog minimaal tien jaar
duren voordat het op grote schaal wordt ingevoerd.”
Voorlopig zijn we dus aangewezen op potlood en papier?
“Er is geen alternatief. De risico’s van de
Nedapstemmachines waren
beperkt zolang er een blinde
vlek bestond voor de zwakke
punten. Sinds het optreden
van die actiegroep ligt alle
informatie op straat en zijn
de risico’s natuurlijk toegenomen. De bewerkelijkheid van papieren stembiljetten valt overigens best
mee. Maar als de tijd rijp is,
zal er wel een elektronisch
stemsysteem komen.”/

.

Foto: Bart van Overbeeke

Het Eindhovense ESC is niet de enige studentenvereniging
die hard werkt aan plannen voor een sociëteit in het
centrum. De Tilburgse vereniging D’Artagnan opende
afgelopen week haar nieuwe onderkomen op de Heuvel,
middenin het uitgaansgebied van Tilburg. De oude aprèsskibar moet flink verbouwd worden. De vereniging kreeg
hiervoor financiële steun van de universiteit. De UvT heeft
een nieuwe regeling die verenigingen steunt die een eigen
pand willen kopen. Om de kosten te drukken verhuurt
D’Artagnan enkele kamers aan leden.

UT Nieuws - Universiteit Twente

Duitse invasie in Enschede
Wie klaagt dat hier veel mensen Limburgs praten, moet
eens naar Enschede gaan. Aan de UT is dit jaar een kwart
van de eerstejaars Duits, zo is te lezen in UT Nieuws. De
Duitsers komen vooral af op de opleidingen Psychologie
(80 procent Duitse eerstejaars) en Bestuurskunde (75
procent buitenlanders waarvan het grootste deel Duitser).
De Twentse universiteit heeft een speciaal studententeam
voor werving in Duitsland. Dat dus erg succesvol is, maar
liever zouden ze Duitsers lokken die een bètastudie
komen doen. Psychologie kent in Duitsland een numerus
fixus, en het onderwijs is er veel grootschaliger. Dat jaagt
veel Duitse studenten de grens over.

Delta - TU Delft

Supermarkt op de campus
De TU Delft is in gesprek met Albert Heijn en Spar over een
kleine supermarkt op de campus. De universiteit denkt
aan een oppervlak van twee- à driehonderd vierkante
meter. Lees: een ‘AH to go’ of het Spar-equivalent ‘Spar
Express’. De plannen zijn nog in de studiefase, de opening
is op zijn vroegst in 2008, meldt Delta.
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Spotlight op de geschiedenis
van de elektrotechniek

Ontmoeting alumni en startende
TU/e-ondernemers afgelast
Door onvoldoende belangstelling heeft het Innovation
Lab besloten de Meet & Matchbijeenkomst tussen TU/ealumni en startende ondernemers van de TU/e, die
gepland was voor dinsdag 9
oktober, af te gelasten. Vorig
jaar debuteerde dit initiatief
zeer succesvol, maar blijkbaar
is het enthousiasme ervoor bij
de TU/e-alumni weggeëbd.
‘University Angels’, die eervolle
titel verleende Wim Bens, directeur van het TU/e Innovation
Lab, vorig jaar tijdens de eerste
Meet & Match, aan de alumni en
bedrijven die investeren in de
technostarters van de TU/e. Dit
jaar had Bens een nog grotere
manifestatie
in
gedachten,
waarbij zo’n 250 TU/e-alumni de
Blauwe Zaal van het Auditorium
zouden bevolken, om te zien met
welke
innovatieve
ideeën
startende TU/e-ondernemers op
de proppen kwamen. De alumni
kunnen zich dan aanmelden als
coach voor zo’n technostarter.
Vorig jaar leverde dat al wat
nuttige contacten op.
Bij het Alumnibureau lag de taak
om de Blauwe Zaal gevuld te
krijgen, en dat viel volgens Joost

van den Brekel, een van de drie
medewerkers van het Alumnibureau, niet mee. “We hebben
om te beginnen alle zestig
alumni die vorige keer hun medewerking verleend hebben, aangeschreven. Van die groep
hebben maar acht personen aangegeven er dit jaar weer bij te
willen zijn. Het Innovation Lab
had daarnaast aangegeven vooral
geïnteresseerd te zijn in alumni
van boven de vijftig. Die groep,
dat zijn er zo’n tweeduizend die
bij ons in het bestand zitten,
hebben allemaal van ons een
e-mail ontvangen. En ook uit die
groep was de respons niet overweldigend. We hadden nog wel
andere leeftijdsgroepen achter de
hand, maar die waren voor het
Innovation Lab niet acceptabel.
Uiteindelijk kwamen we tot een
groep van 21 alumni, met
daarnaast nog een introducé en
een persoon van buiten de TU/e.
Op grond van dat aantal hebben
we toen voorgesteld om de Meet
& Match-bijeenkomst wel te laten
doorgaan, maar dan in een
kleinere setting. Iets dat volgens
ons ook beter werkt, dan zo’n
massale manifestatie.”
Van den Brekel zegt dat ook de
alumniverenigingen intensief

benaderd zijn om te zoeken naar
geschikte kandidaten en dat er
nog een extra wervingsactie op de
planning stond.

Target
Directeur Wim Bens wil niet al te
veel kwijt over de afgelasting.
“Als target hadden we inderdaad
250 personen ingecalculeerd,
maar ik was ook blij geweest met
150 à 200 alumni. Het aantal
waar het Alumnibureau mee
kwam, vond ik echt veel te laag en
daarom heb ik vorige week
besloten de bijeenkomst af te
gelasten”, aldus Bens, wiens
Innovation Lab het evenement
bekostigt. Hij geeft toe dat het
Innovation Lab vooral mikte op
vijftigplussers, maar denkt dat
het Alumnibureau tekort geschoten is om er ook bij andere leeftijdsgroepen voldoende aandacht
voor te vragen. “Ik denk dat de
mensen gerichter benaderd
hadden moeten worden, want
verwijzen naar een website waar
het op staat, werkt niet.” Bens
heeft inmiddels al een idee voor
een aangepaste versie van dit
initiatief, maar wil daar op dit
moment nog geen mededelingen
over doen./

.

Doek valt voor AWT
Het kabinet gaat snoeien in het aantal ambtenaren
en adviesraden. Dit betekent het einde van de
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). De Onderwijsraad mag blijven. Dat
staat in een rapport van minister Guusje ter Horst
van Binnenlandse Zaken.
Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen, maar de
regering wil uiteindelijk elfduizend banen
schrappen. Allerlei adviesraden worden samengevoegd of opgeheven. Hoe het precies uitpakt, blijft
afwachten. Wellicht neemt een nieuwe raad de taken
van de AWT over, maar in die raad is geen plaats voor

vaste medewerkers; er zou een ‘flexibele’ bezetting
komen. De Tweede Kamer moet de voorstellen nog
goedkeuren.
Het meest recente AWT-advies ging over de hoofdlijnen van het wetenschaps- en innovatiebeleid.
Daarin stond dat Nederland de komende jaren vooral
moet investeren in het vrije onderzoek aan universiteiten, maar tegelijkertijd ook in sterke clusters van
bedrijven.
Het ministerie van OCW moet zelf ongeveer achthonderd ambtenaren uitzwaaien. Wie er precies verdwijnen, is nog niet bepaald. (HOP)

“Iedereen doet toegepast onderzoek”
Als je investeert in zuiver
wetenschappelijk onderzoek,
denkt Onderwijsminister
Ronald Plasterk, hobbelt de
innovatie er vanzelf achteraan.
Excellent fundamenteel onderzoek heeft de minister wel
eens “de belangrijkste voorwaarde voor innovatie”
genoemd. Het ontstaan van
bedrijven als Philips schreef hij
toe aan de bloei van de Leidse
fysica rond Nobelprijswinnaar
Lorentz. Is het inderdaad zo
eenvoudig?

Marko Hekkert, hoogleraar dynamiek van innovatiesystemen aan
de
Universiteit
Utrecht:
“Fundamentele kennis is een
wereldwijde vijver: als Nederland
er ietsje meer geld in steekt,
wordt die vijver niet veel groter.
De Nederlandse innovatiekracht
zal er niet meteen van toenemen.
Toch is het goed om te investeren
in
zuiver
wetenschappelijk
onderzoek. Daarmee houd je namelijk talent vast aan de universiteiten. Dat maakt ook het onderwijs
beter,
waardoor
de
beroepsbevolking beter werk kan
verrichten en zo geef je de innovatie toch een duwtje in de goede
richting. Plasterk hanteert dus
een verkeerd argument, maar

komt wel bij de juiste politieke
keuze uit.”

Hans Chang, directeur van de
NWO-stichting Fundamenteel
Onderzoek der Materie (FOM):
“Er is enige commotie rond
Plasterks idee hierover, maar dat
is overdreven. Plasterk is een
intelligente man. Als hij zijn oor
te luisteren legt bij mensen die
hun brood verdienen met
innovatie, dan zal hij begrijpen
dat zijn stelling enige nuancering
behoeft.
Innovatie
verloopt niet lineair van onderzoek naar product, het is eerder
een cyclisch proces: uit de vraag
naar een bepaalde toepassing
komt weer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek voort.”
Frits van Oostrom, president van
de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen:
“Al onze leden zijn gekozen op
grond van hun wetenschappelijke kwaliteit. Toch zul je binnen
de Akademie lang moeten
zoeken voor je iemand vindt die
niet in zekere zin toegepast onderzoek doet. Zelfs in de alfahoek
valt vaak een brug te slaan naar de
praktijk: onderschat bijvoorbeeld
niet welke invloed kunsthistorici
hebben op de kunsthandel en het

museumwezen. Er is geen hard
onderscheid
tussen
fundamenteel en toegepast onderzoek,
er is hooguit sprake van een
spectrum. Ik ben het er overigens
mee eens dat de ruimhartige
financiering van fundamenteel
onderzoek een noodzakelijke
voorwaarde voor innovatie is.”

Joke van den Bandt, secretaris
technologiebeleid van werkgeversorganisatie VNO-NCW:
“Inderdaad moet je investeren in
excellent, ongebonden onderzoek. Dat is de eerste stap. Als
wiskundigen niet met priemgetallen hadden gespeeld, was er
nu nog geen ict geweest. Maar er
is meer nodig. Er zijn veel
verschillende soorten innovatie
en daarom is het goed om ook
onderzoek van hoog niveau op
een paar terreinen te stimuleren
die aansluiten bij de onderzoeksgebieden waar het bedrijfsleven
mee bezig is en in geïnteresseerd
is. Dat doet Plasterk trouwens; hij
financiert
bijvoorbeeld
het
genomics-instituut en de drie
TU’s en staat ook positief tegenover de sectorplannen natuurkunde en chemie. Aan zijn ideeën
zal het niet liggen; hij heeft alleen
te weinig geld.” (HOP)/

.

Prof.dr.ir. Ralph Otten was vrijdag middag 28 september een van de
sprekers op het Elektrosymposium
dat hij zelf had georganiseerd.
Voor een behoorlijk gevulde zaal
in De Zwarte Doos, met bezoekers
van binnen en buiten de TU/e,
gingen de sprekers in op de
verworvenheden van de elektro techniek en vooral de bijdragen
van de ‘grote meesters’ uit het
verleden. Verder kwam het huidige

Elektrocurriculum aan de orde, en
de belangrijke rol van elektro techniek voor de toekomst. De
nadruk lag op elektrotechniek als
samenhangend geheel van sub disciplines, met stevige verban den met andere vakgebieden. Doel
van de middagbijeenkomst: de
zichtbaarheid van de faculteit
vergroten.
Foto: Rien Meulman

Europarlement positief
over technologie-instituut
Het Europees Parlement heeft
de plannen voor het European
Institute of Technology (EIT) al
na eerste lezing goedgekeurd.
Wel wil het na twee jaar op de
rem kunnen trappen.
De Europese Commissie hoopt
dat het EIT zich ontwikkelt tot
een volwaardige tegenhanger
van
het
gerenommeerde
Amerikaanse
Massachusetts
Institute of Technology en wil
daar de komende zes jaar 309
miljoen euro voor vrijmaken. De
rest van het budget van 2,4
miljard euro moet worden
betaald door de lidstaten en het
bedrijfsleven.
Bij Nether, het Nederlandse
lobbyorgaan van het hoger
onderwijs in Brussel, is men blij
verrast door de snelheid
waarmee het Europarlement het
plan
heeft
goedgekeurd.
“Normaal gesproken moet er wel
een paar keer naar zo’n voorstel
worden gekeken”, zegt een
medewerker. “Dat het parlement

na twee jaar wil evalueren, is niet
meer dan normaal. Het gaat om
veel geld.”
Een en ander betekent niet dat de
Europese Commissie meteen
kan beginnen met de opbouw
van het EIT: eerst moeten de
betrokken ministers van de lidstaten er nog naar kijken. Als die
groen licht geven, beslist het
Europarlement er definitief over.
Naar verwachting gebeurt dat
nog deze herfst.
Het EIT komt uit de koker van
EC-voorzitter José Emanuel
Barroso. Die droomde aanvankelijk van een volwaardige
Europese universiteit voor bètaen
techniekvakken.
Vooral
Frankrijk steunde dat plan, mits
het instituut binnen zijn grenzen
zou worden gevestigd. Onder
andere Zweden en Nederland
voelden echter meer voor een
virtuele instelling, gebaseerd op
samenwerkingsverbanden
tussen de bestaande bèta- en
techniekinstellingen; zij trokken
aan het langste eind. (HOP)/

.

IB-Groep verdwijnt
De Informatie Beheer Groep,
bekend van de studiefinanciering,
wordt in 2010 opgeheven. Het
zelfstandige bestuursorgaan gaat
op in een nieuwe uitvoeringsorga nisatie van het departement. De
minister heeft daar meer invloed
op. Ook de Centrale Financiële
Instellingen, die de bekostiging
van het onderwijs in goede banen
moet leiden, wordt onderdeel van
de nieuwe organisatie, die haar
hoofdvestiging in Groningen
krijgt. Uit onderzoek is volgens
Onderwijsminister Ronald
Plasterk gebleken dat de uitvoe ringstaken van de IB-Groep beter
rechtstreeks vanuit het departe ment kunnen worden verricht.
Daardoor verwacht hij “directer en

slagvaardig te kunnen sturen”.
Bovendien hoopt hij dat de
samenvoeging van IB-Groep en
CFI tot meer efficiency en betere
dienstverlening aan burgers en
instellingen zal leiden. (HOP)

(Advertentie)
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Tele-operations moet de nieuwe industriële revolutie worden

“Een mannetje op aarde, niet op de maan”
Hoe meer prof.dr. Kees van Hee vertelt
over tele-operations, hoe enthousiaster
hij wordt. De decaan van de faculteit
Wiskunde & Informatica ziet in tele-operations de industriële revolutie van onze
tijd. Daarom leek hem dit een mooi
onderwerp voor de Super TU/esday op 16
oktober, die hij met de faculteiten Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde organiseert. Een aantal specialisten op de gebieden van robotchirurgie, kernfusieonderzoek en automotive komen
spreken. Van Hee hoopt dat er op de
Super TU/esday flinke discussies zullen
ontstaan en dat de hightech mechatronica-industrie in deze regio toepassingen
en mogelijkheden gaat zien.
Tele-operations is in feite de ultieme
vorm van afstandsbediening. Deze
techniek maakt het mogelijk de besturing
van een menselijke handeling te ontkoppelen van de uitvoering van die handeling. Met andere woorden, de plek waar
iemand een handeling wil laten plaatsvinden, is niet de locatie waar hij zelf is.
Op de plaats van handeling staat een
‘slave robot’ die exact de commando’s
uitvoert die een mens op een andere
locatie via een besturingsapparaat geeft.
Geen slimme, zelfstandige robots dus,
maar mensen die een bepaalde handeling
op afstand uitvoeren.
Van Hee ziet de nieuwe toepassingen
vooral in vrij eenvoudige handelingen,
bijvoorbeeld in de landbouw, de service
industrie, de fabricage en in de verpleging/zorg. Om deze nieuwe revolutie op
gang te brengen, is een zogenoemde
‘killer application’ nodig. “Dit is een toepassing die de ontwikkeling en productie
van een standaardrobot rendabel zou
maken. Een toepassing die de markt
verovert”, legt hij uit.
“Als we in staat zijn betrouwbare, algemeen bruikbare tele-operators te ontwikkelen tegen redelijke kosten, dan kan dit
een enorme impact op de economie en de
maatschappij hebben. Industriële toepassingen waarbij fabrieksarbeiders niet in
de fabriek hoeven te zijn en servicemonteurs die niet hoeven voor te rijden,
zijn slechts enkele voorbeelden. In de
gezondheidszorg, bij zowel de ‘cure’ als
de ‘care’, liggen ook enorme kansen. Je
kunt verwachten dat er nieuwe bedrijfstakken en bedrijven ontstaan. Maar of
we de kansen die er liggen zullen grijpen,
hangt van vele factoren af”, zegt van Hee.
Hoe kwam Van Hee eigenlijk bij het
onderwerp tele-operations voor de Super
TU/esday? “Ik ergerde me aan het feit dat
we steeds grotere, spectaculaire projecten
moeten opzetten om voor subsidie in aanmerking te komen. Het lukt ons zelden
om een mooi groot project te definiëren
waarin veel wetenschappers een eigen
bijdrage kunnen leveren en wat een eenvoudig uit te leggen doel heeft. Het manop-de-maan-project uit de jaren zestig van
de vorige eeuw was zo’n project. Een
mannetje op aarde, tele-operations dus,
dat is wat we nu nodig hebben. Zo’n
project heeft veel meer directe toepassingen. Een heel gericht project met veel
spin-off in Europa, daar kunnen we iets
mee. Het moet een beweging worden
waarin veel kennisinstituten en bedrijven
hun eigen bijdrage kunnen leveren.”

Slaaf en meester
Prof.dr.ir. Maarten Steinbuch van
Werktuigbouwkunde: “De techniek van
afstandsbesturing is in feite al vijftig jaar
oud. Maar met onze steeds snellere computers komen er zeker nieuwe kansen.
Tele-operating wordt al langer gebruikt in
gevaarlijke omgevingen, zoals bij afvalverwerking in kernreactoren. Of bij
onderzoek in de ruimte. Er zijn veel toe-

Tele-operations/Paula van de Riet
Illustratie/ANP
Een garnaal in Nederland, gepeld door een robot die wordt
aangestuurd door een garnalenpeller in Marokko. Geen
koude ruimtes en reumatische handen meer voor de pellers,
en de garnalen hoeven niet meer naar Marokko en terug
getransporteerd worden. Zomaar een voorbeeld van de
mogelijkheden van op afstand bestuurde robots, ook wel
tele-operations genoemd. Dit is het onderwerp van de
Super TU/esday die op dinsdag 16 oktober wordt gehouden.

facetten van geavanceerde medische
robotsystemen. Een vijfde aio werkt
hieraan mee in de Mens-Techniek
Interactie groep bij de faculteit Technologie Management. Ook TNO is daarbij
betrokken. De promovendi zijn bezig met
de ontwikkeling van robots voor gebruik
in de thorax- en buikchirurgie en de
oogchirurgie. Bij de thorax- en buikchirurgie wordt geopereerd in een werkgebied in de borstkas of buikholte van
zo’n 150 x 150 x 150 millimeter, met een
nauwkeurigheid van 0,1 millimeter. In
het nieuwe concept van Werktuigbouwkunde zijn krachtsensoren in de instrumenten verwerkt die via het besturingssysteem en de masterrobot krachtterugkoppeling geven aan de chirurg,
waardoor hij of zij het weefsel als het
ware voelt. Extra vrijheidsgraden in de
instrumenten moeten de flexibiliteit
verhogen. De instrumenten worden door
de chirurg via de master en slave aangestuurd. De master wordt zo gevoelig
gemaakt dat hij ook geschikt is voor oogen microchirurgie met schaling van de
bewegingen en kracht. Voor de oogchirurgie wordt verder een speciale
microslave ontwikkeld.
Een zesde aio wordt nog gezocht voor het
testen en ontwikkelen van de bruikbaarheid van een versnellingspook waarin de
knoppen die nu op het dashboard zitten,
bediend kunnen worden via ‘controlled
haptic force feedback’. Als bestuurder
kun je voelen wat je doet en hoef je niet
naar het dashboard te kijken om bijvoorbeeld de verwarming aan te zetten.

Ketting

passingen in de auto-industrie, in de
fabricage. Maar ook in de techniek die in
auto’s wordt gebruikt, zoals bij stuurbekrachtiging - in feite een haptisch
systeem”. Op de Super TU/esday zal dr.
Marco de Baar van de stichting
Fundamenteel Onderzoek der Materie
(FOM) vertellen over de noodzaak van
tele-operatie voor het onderhoud van de
nieuwe kernfusiereactor ITER die wordt
gebouwd in Zuid-Frankrijk. Hierbij is ook
de TU/e nauw betrokken.
In de chirurgie wordt ook al veel gebruikgemaakt van robots. De Da Vinci-robot
van Intuitive Surgical Inc. uit de VS
vertaalt de handbewegingen van de
chirurg bij de master naar instrumentbewegingen van de slave. Deze robot
wordt gebruikt voor de zogenoemde
minimal invasive surgery, in Nederland
onder meer bij het Universitair Medisch
Centrum Utrecht en het Academisch

Ziekenhuis Maastricht. Het systeem heeft
een aantal nadelen, met name het ontbreken van krachtterugkoppeling. De
chirurg kan het weefsel niet voelen om
bloedvaten te vinden of onregelmatigheden zoals tumoren te beoordelen. Ook
kan er weefselschade ontstaan door te
grote klemkracht. De robot kan ook nog
geen operaties met een hoge precisiegraad aan, zoals oog- en microchirurgie.
Chirurgen klagen dat de apparatuur te
groot en zwaar is. De robot kost bovendien meer dan 1 miljoen dollar en ook het
onderhoud ervan is duur. Dr. Ivo
Broeders van het UMC komt op de Super
TU/esday vertellen over zijn ervaringen
met de Da Vinci-robot en zijn toekomstverwachtingen als het gaat om dit soort
systemen.
Bij de faculteit Werktuigbouwkunde
werken nu vier aio’s aan verschillende

Het profileringgebied Software
Engineering van het Embedded Systems
Institute heeft twee postdocplaatsen toegekend aan het tele-operations-programma. De onderzoekers zullen werken aan
een universele tele-operations robot en
binnen twee jaar tijd een experiment met
tele-operators realiseren. Aan hen de taak
om het bestaande onderzoek op dit
gebied te rangschikken en te integreren
tot iets nieuws. “We hebben bij wijze van
spreken al veel kralen in dit onderzoek,
maar er is nooit een ketting van
gemaakt”, aldus Van Hee.
Er zijn daarbij natuurlijk veel problemen
om op te lossen. Ook bij de standaard
robots die geen microchirurgie hoeven
uit te voeren. Eén van de belangrijkste
problemen is hoe je gevoel kunt overbrengen. “Het is geen virtual reality, het is
de echte wereld. Als een robot een ei uit
een kippenhok gaat halen, moet het ei wel
heel blijven”, legt Van Hee uit. “Het leuke
van de tele-robot die we voor ogen
hebben, is dat het maar één soort robot
hoeft te zijn. Eentje die via zijn menselijke bestuurder in feite alles moet
kunnen. Op den duur zou iedereen wel
eens zo’n ding in huis kunnen hebben.”
Of robots specialistisch zouden moeten
zijn of van één standaard soort is nog een
punt van discussie, ook tussen Van Hee
en Steinbuch. Steinbuch ziet meer in
specialistische robots, een andere doelstelling is volgens hem naïef. Van Hee
stelt dat één universeel type nodig is. “De
reden hiervoor is dat we de omgeving niet
willen aanpassen. De slave moet dus
minstens kunnen werken waar een mens
dat ook kan. En omdat alle mensen -bijnagelijk zijn, hoeven we dus maar één type
slave te hebben”, betoogt Van Hee.
De twee wetenschappers kijken in dit
verband uit naar de openbare discussie op
de Super TU/esday./

.

Deelname aan de Super TU/esday is gratis.
Aanmelden kan via www.tue.nl/tele-operations.
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Virtueel knutselen aan
het bloedvatenstelsel
Een ingreep aan een belangrijke slagader, bijvoorbeeld het leggen van een
bypass, heeft gevolgen voor de bloedstroom en de bloeddruk in het hele
lichaam. Het zou daarom handig zijn als
een arts van tevoren kan bekijken wat
voor gevolgen een operatie heeft, en of
een alternatieve ingreep niet beter is.
Dr.ir. David Bessems (30) ontwikkelde
en implementeerde een rekenmodel
waarmee dat kan. Het model gebruikt
beelden van een MR-scan, die vrijwel
volautomatisch worden omgezet in een
werkende simulatie van het hart- en
vaatsysteem van de patiënt.
Tweeëneenhalf jaar heeft David Bessems
in de clinch gelegen met een reviewer van
het Journal of Fluid Mechanics - volgens
Bessems ‘het meest prestigieuze journal’
in zijn werkgebied. De reviewer twijfelde
aan Bessems’ bevindingen. Maar hij
moest uiteindelijk zijn ongelijk toegeven,
en dit jaar verscheen het stuk toch in het
blad. Tot opluchting van de voormalige
BMT-promovendus. “Dit artikel betreft
het meest relevante deel van mijn promotieonderzoek. Vooral hiervan hopen we
dat andere onderzoekers ernaar gaan
verwijzen.”
Het meningsverschil ging over Bessems’
toepassing van een ‘snelheidsprofielfunctie’. Dat is, als je een dwarsdoorsnede van een bloedvat bekijkt, een
functie die de snelheid van het bloed op
alle punten in die dwarsdoorsnede
beschrijft. Tot nu toe gebruikte men
daarvoor een eenvoudige formule, die
globaal zei: aan de wand is de snelheid
laag, en in het midden is de stroomsnelheid hoog. Maar, weet de BMT-onderzoeker, al sinds 1957 is zeer exact bekend dat
als je goed kijkt naar water dat door een
buis stroomt, dat heel dicht bij de wand in de zogenoemde grenslaag- je ziet dat
het water langzaam achteruit kan
stromen. Voor een bloedvat maakt dat
nogal wat verschil. Bloedvaten moeten
namelijk geprikkeld worden door de
stroming anders maakt het lichaam niet
genoeg wandcellen aan om het vat op
sterkte te houden. Bij gezonde vaten gaat
dat prima, maar in een verwijding van
een bloedvat -een zogeheten aneurysmazakt de stroomsnelheid omlaag, en
daarmee ook de prikkeling van de
vaatwand. Het gevolg: scheuringen en
interne bloedingen. Een arts wil dus
graag weten wat de wrijving van het bloed
tegen de wand is. Bessems wist de
beschrijvingen uit 1957 als eerste toe te
passen in een vatenmodel, middels een
nauwkeurige benadering. De output van
zijn model: druk, stroomdebiet en
wrijving, op alle plaatsen in het vatenstelsel.
Bessems wist nog een manco te fixen. Tot
nu toe gaan hart- en vaatmodellen uit van
elastische vaatwanden. Dat klopt -een
bloedvat verwijdt als de druk hoger is,

Een beeld van
een model
van het
bloedvatenstelstel,
gemaakt met
de techniek
van David
Bessems.

Van links naar
rechts: een
MR-scan van een
patiënt, een
MR-scan waarin
de slagaders
herkend en
gedimensioneerd zijn en
een visuele
weergave van
het model dat
ervan afgeleid
is.

anders zou je ook geen ‘pols’ kunnen
voelen- maar het is niet compleet.
Bloedvaten vertonen namelijk ook een
beetje kruip: bij constante hogere druk,
blijft de uitzetting een beetje toenemen.
Dat effect dempt de bloeddrukpuls. Op
grotere afstand van het hart wordt de
druk in de vaten steeds constanter en
de drukpuls minder voelbaar. Bessems
vertaalde dit visco-elastische gedrag van
vaten door een soort veer-demperberekening op te nemen. Dit leidt volgens hem
tot aanzienlijk nauwkeurigere voorspellingen van de drukpuls. In het hoofdbloedvat in het onderbeen wijkt de voorspelde waarde van zijn model al vijftien
procent af van de oude modellen. Dat zijn
model klopt, toonde hij aan met metingen aan een proefopstelling van buizen
van visco-elastisch materiaal waar hij
waterpulsen doorheen stuurde. De resultaten van deze empirische proeven, uitgevoerd door dr. Christina Giannopapa,
kwamen goed overeen met de door hem
voorspelde waarden.
Een derde element dat hij opnam in zijn
model, waren vernauwingen (stenosen)
en verwijdingen. Bij een fikse stenose
zakt de druk stevig weg, door wervels in
de stroming. Om het stroomgedrag op
deze plekken te beschrijven, moest hij
aparte modellen ontwikkelen die vervolgens een plek kregen in zijn grote ‘eendimensionale golfvoortplantingsmodel’.

Gebruiksklaar
Het product dat Bessems hiermee heeft
weten te maken, is bijna gebruiksklaar.
Het kost maar tien minuten om MRbeelden van een patiënt vrijwel volautomatisch om te zetten naar een simulatiemodel van het vatenstelsel. Daarmee kan
een arts vervolgens direct bekijken wat de
gevolgen zijn van verschillende ingrepen.
Toch zal het model niet op korte termijn
in het ziekenhuis terug te vinden zijn,
verwacht Bessems. Zijn model moet nog
duchtig aan de tand gevoeld worden voor
het toegepast mag worden in de geneeskunde. En ook zijn model is nog niet
compleet, weet de onderzoeker: “MRscans laten alleen de bloedvaten zien,
maar niet de dikte van de vaatwanden en
de eigenschappen ervan. Daarvoor is de
beeldresolutie te laag.” Dus gebruikt zijn
model daar nu nog aannames voor. Wat
volgens hem niet wegneemt dat het door
hem ontwikkelde systeem aanzienlijk
beter werkt dan de bestaande middelen
om gevolgen van ingrepen te voorspellen.
Waarom artsen er dan niet om staan te
springen? Conservatisme, denkt hij.
“Artsen nemen niet snel iets aan van ons
techneuten.”/

.

Dr.ir. David Bessems is op 19 september gepromoveerd op zijn proefschrift getiteld ‘On the propagation of pressure and flow waves through the
patient-specific arterial system’.

Bedrijfskundestudent Elodie Rias komt uit
Frankrijk. Zij deed een dubbele master: het
eerste jaar in Grenoble, het tweede in
Eindhoven en een gezamenlijke afstudeer stage. “De inhoud van Operations
Management & Logistics sprak me aan, en de
TU/e staat goed aangeschreven.” Het onder wijs hier is meer gericht op zelf onderzoek
doen, vertelt ze. “Ik was ook benieuwd hoe
het Nederlandse bedrijfsleven zou zijn.”
Rias koos voor een afstudeerstage bij
Organon, waar ze onderzoek deed naar een
verpakkingslijn voor medicijnen. “Ze hadden
er problemen met het indelen van de orders.
Het lastige is dat er op die lijn twee dingen
gebeuren: ze maken bestellingen, maar ook
voorraad. Bovendien wordt de lijn voor drie
tot vijf verschillende medicijnen gebruikt.
Voor ieder land is vervolgens een andere
verpakking, en je hebt ook nog verschillende
formaten doosjes. Al met al rollen er meer
dan honderd producten van die band.” Een
logistieke puzzel van jewelste. “De medi cijnen zijn hooguit drie jaar houdbaar, dus je
kunt niet teveel voorraad maken.”
Voor ieder product bestaat een optimale
productiecyclus. Met hulp van een model

onderzocht Rias of het mogelijk was voor de
producten op de lijn een cyclische planning
te maken van bijvoorbeeld een week of een
maand. “Een paar grote orders bleken veel
invloed te hebben op de lengte van je cyclus.
De lijn draait 50 of 60 uur per week. Een order
van 35 uur slokt dan een groot deel van die
tijd op.” Hoewel het tijd kost om de lijn
tussendoor schoon te maken, bleek het voor
de planning soms handiger om zo’n grote
order op te breken in kleinere delen.
Haar afstudeerstage was een pilot. “Organon
onderzoekt nu voor meerdere lijnen of een
dynamische of een cyclische planning beter
is.” Rias werkt niet meer aan dat project,
maar ze heeft wel een baan bij Organon
gekregen. “Ik blijf dus nog wel even in
Nederland”, zegt ze lachend. En die bedrijfs cultuur? De clichés blijken waar: “Mensen
zijn hier directer. Wat me verbaasde, is dat ze
hier op het werk de radio aanhebben. In
Frankrijk gebeurt dat niet. En ja, hoe zal ik het
zeggen...het is ook wat gezelliger.”

Tekst: Anouck Vrouwe
Foto: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Geld voor waterstofopslag
Een onderzoeksproject van de groep Electro Chemistry (dr. Bert Hintzen en prof.dr.
Peter Notten) van de faculteit Scheikundige Technologie heeft onlangs van
SenterNovem een subsidie gekregen van 1,2 miljoen euro. In het project gaat de onder zoeksgroep samenwerken met de Universiteit Utrecht, Energieonderzoek Centrum
Nederland en het bedrijf HyGear op het gebied van waterstofopslag in vaste stoffen.
Het project heeft als doel om fundamentele kennis te vertalen naar het ontwerp van een
veilige, technisch haalbare en economisch rendabele opslagreactor. De TU/e-groep
brengt haar expertise in op het gebied van verschillende soorten bruikbare materialen
voor de opslag van waterstof.
Deze materialen moeten enerzijds een grote capaciteit hebben, maar het gas moet
tegelijkertijd ook snel genoeg en op een omkeerbare manier opgeslagen en weer vrij gemaakt kunnen worden. Voor toepassingen in de praktijk (bijvoorbeeld auto’s die op
waterstof rijden) is het bovendien van belang dat de opslag en afgifte van waterstof
plaatsvindt bij werkbare drukken en dat een groot aantal cycli herhaald kan worden.

Doorligwonden eerder detecteren
De kans op doorligwonden bij patiënten kan nog veel beter in kaart worden gebracht.
Dat stelt ir. Debbie Bronneberg, die op woensdag 3 oktober haar proefschrift
‘Biochemical markers for early detection of superficial pressure ulcers’ verdedigde. Zij
promoveert op een biologisch ‘early warning system’ voor de aandoening doorliggen.
Haar onderzoek kan leiden tot een betere preventie van doorligwonden bij patiënten in
ziekenhuizen en verpleeginstellingen.
Doorligwonden zijn niet alleen uiterst pijnlijk, vaak is de schade ook onherstelbaar.
Doorliggen kan letterlijk gaten in het lichaam slaan. In verergerde vorm kunnen mensen
er aan overlijden. Daarnaast is de preventie en behandeling van doorligwonden zeer
kostbaar. In Nederland kost dat al meer dan één procent van het totale zorgbudget, en
komt daarmee, na kanker en cardiovasculaire ziektes, op de derde plaats.
Bronneberg ontdekte tijdens haar onderzoek een viertal biochemische stofjes
(biomarkers), die ruim voor het optreden van de eerste verschijnselen van een door ligwond al in verhoogde concentraties te meten zijn. Met een speciale pleister kunnen
deze stofjes op een niet-invasieve en pijnloze manier van de huid opgevangen worden.
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Virus valt doo
“Ik baal ervan. Het is funest voor het
klimaat van Eindhoven als culturele
stad en als studentenstad”, zo reageert Fulco Treffers op het einde
van het Virusfestival. Maar je kon
het zien aankomen, vindt de man
die in 1996, als voorzitter van de
stichting, nog ‘mister Virus’
genoemd werd. “Het is een van
de weinige Nederlandse festivals die de laatste jaren in
bezoekersaantallen is gedaald.
Dan moet je je conclusies
trekken”, stelt hij. Ook de
programmering van afgelopen editie hielp volgens
hem niet mee. “Ze
hadden geen echt grote
namen, en ook een paar echte
missers. In mijn tijd hadden we altijd een
paar grote namen en een aantal acts in de
categorie ‘onbekend maar
spannend’. Dit jaar was het van
beide niks, zo heb ik het ervaren.”
Het zijn harde conclusies. Toch
gaat Virus hem aan het hart, wat
ook blijkt uit de ‘indirecte reddingspoging’ die hij in 2006
aanzwengelde als bestuurder
van het TAC (Temporary Art
Centre), toen Virus dat jaar
niet doorging. “We hebben
toen aangeboden met alle
culturele instellingen in
Eindhoven mee te denken.
Met een man of veertig
hebben we twee uur bij
elkaar gezeten - en dan heb je
het over mensen die van de hoed en de
rand weten. De uitkomst was dat in
ieder geval de organisatiestructuur
anders moest. Met elk jaar een
nieuw bestuur verlies je teveel
energie en vertrouwen bij de
partners.” Bepaalde onderdelen van
de organisatie zouden beter bij
externe partijen gelegd kunnen
worden, voor meer continuïteit.

Virus/Jim Heirbau
Foto’s/Bart va
Gebrek aan bestuurders en een t
het Virusfestival definitief de da
Eindhoven een mooi evenemen
zijn belangrijkste uithangbord. A
veertien edities Virus, en praten
volgens hen
Alleen de programmering
zou vast in handen moeten
blijven van elk jaar een
nieuwe groep studenten,
luidde het advies. Zonder
veel effect. Treffers: “We
kregen drie maanden later
de melding dat er een nieuw bestuur was.
In mijn beleving is er niet veel met het
advies gedaan. Die dialoog is toen ook
opgehouden.”
Vaste gast van het eerste uur dj Lady Aïda
-ze stond ook een keer of vijf op de line-up,
waarvan een keer zelfs gratis- bestempelde
Virus ooit als haar favoriete festival.
Vanwege de brede programmering, met
ook theater, schrijvers en kunst, iets wat
zeker in de beginjaren nog niet gangbaar
was. “Lowlands bestond toen nog niet, dus
dit was uniek. Niet weer zo’n festival georganiseerd door een of ander boekingskantoor”, vertelt ze. Probleem is alleen dat
Virus stil bleef staan qua ontwikkeling.
“Virus is niet meegegroeid met zijn tijd. De
wereld van de festivals en de evenementen
heeft niet stilgestaan.” Er zijn meer evenementen, en bovendien meer festivals die
voor een brede programmering kiezen. “Je
komt als studentenclubje bijna niet meer
aan artiesten, zeker niet bij de grote boekingskantoren.” De reden: elke keer andere
bestuurders en programmeurs, wat slecht
is voor het vertrouwen en de contacten. “En
dan hebben ze een keer een grote naam als

De historie va
Voor de meeste succesverhalen geldt ‘alle begin
is moeilijk’. Voor het
Virusfestival lijkt dat echter niet op te
gaan. Meteen in het eerste jaar, in 1991,
trok het festival al 5.500 bezoekers.
Massaal kwamen ze af op een gevarieerd cultureel festival met een brede
programmering van muziek,
(straat)theater, film, literatuur,
beeldende kunst en dans. In de
mensa in De Bunker bekeken bezoekers theatervoorstellingen, op
het grasveld bij het oude Limbopad
luisterden ze naar bands als The
Nits en Raymond van het Groenewoud en bij de Möbiusring konden ze
een hapje en een drankje krijgen.
Doorfeesten kon tot ver na middernacht in De Bunker. ‘Virus ’91, het
begin van een Eindhovens Pinkpop?’
schreef Cursor toen enthousiast.
Het Virusfestival werd destijds georganiseerd door het personeel van de
Algemene Ontmoetings Ruimte
(beter bekend als de AOR) en de
toenmalige studentenwinkel het
Reduktieburo. Beide instituten
in De Bunker hielden alweer
enige jaren geleden op te
bestaan, maar waren blijkbaar
eens zo succesvol dat men de activiteiten kon uitbreiden. Zo
meldde Cursor in 1991 dat ‘de
winst van de AOR ook weer aan
studenten ten goede moest komen’.
En met de succesvolle eindfeesten
tijdens de introductieweken in het
achterhoofd werd Virus geboren.
Deze naam was heel bewust gekozen,

zo meldde Christine de Jong, één van
de oprichters, in hetzelfde nummer.
‘Dit culturele festijn moet je net als een
virus bespringen.’
Een Pinkpop was het nog niet, maar de
tweede editie van Virus trok al zo’n
zevenduizend bezoekers. Ook begon
het festival zich dat jaar los te maken
van de AOR. Het broodnodige werkkapitaal kwam nog wel van de studentenkroeg, maar het was uitdrukkelijk de
bedoeling dat het festival op den duur
zichzelf zou bedruipen. Opvallend -en
waarschijnlijk een teken des tijds- is dat
de drie commissies, ‘promotie’,
‘terrein’ en ‘programmering’, die het
Virusfestival in 1992 organiseerden,
alle drie moeiteloos met studenten
werden gevuld. Voor de meeste recente
edities van het festival was het juist erg
lastig om studenten te vinden voor de
organisatie. En het einde van Virus
werd dit jaar feitelijk ingeluid door een
tekort aan actieve studenten.
Na de twee Virusloze jaren 1994 en
1995, waarin de stichting veel moeite
had om sponsorgeld binnen te halen,
maakte het festival in 1996 een grootse
comeback. Door het festival groter te
maken, konden andere sponsorbronnen worden aangeboord. En met een
verhuizing naar de Stadsschouwburg
en filmhuis Plaza Futura werd ook de
doelgroep uitgebreid. Tussen deze twee
locaties was een gratis toegankelijk festivalterrein verrezen met een festivalmarkt, verscheidene terrasjes en straattheater.
Na problemen in de stad over geluidshinder en vergunningen keerde Virus
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or bestuursestafette
ut en Ivo Jongsma
an Overbeeke
te laag bezoekersaantal hebben
as omgedaan. Daarmee verliest
nt en studentenstad Eindhoven
Als afscheid blikken we terug op
n we met experts na over wat er
n fout ging.
Moloko op het podium (in
2003, red.), valt het geluid
uit.” Dat afgekapte optreden deed de naam van het
festival zeker geen goed in
de boekingswereld.
Virus had er beter aan
gedaan een andere weg te kiezen, denkt de
Eindhovense dj. In een stad als Eindhoven
en zeker op de TU/e-campus lag een transformatie naar een festival rond kunst en
technologie voor de hand, vindt ze, en
verwijst naar het grote festival STRP, dat
vorig jaar voor het eerst georganiseerd
werd in Eindhoven. Of dat gegarandeerd
meer bezoekers op zou leveren, durft ze
niet te zeggen. “Maar je had dan in ieder
geval een grotere pot met geld kunnen
aanboren qua subsidies.”
De Virusbestuurders moeten haar woorden
overigens niet opvatten als een ‘opgeheven
vingertje’, benadrukt ze. “Het is ook niet
gemakkelijk. Het is hartstikke knap dat ze
zich zo lang staande hebben weten te
houden, met elk jaar een nieuw bestuur,
elk jaar opnieuw beginnelingen.”
En vaak nog te weinig ook. Want het lukte
vaker niet om de zes benodigde bestuurders bij elkaar te krijgen. Voor 2008 wist
Virus slechts drie nieuwe bestuurders te
werven. Zouden er zes bestuurders gevonden zijn, dan was er in 2008 gewoon een
Virusfestival geweest, vertelt universiteitssecretaris ir. Harry Roumen. Maar dat
hadden wel vooral studenten van de TU/e

moeten zijn. “Virus moet
wel een duidelijke TU/esignatuur
hebben. Drie
jaar terug zat
er maar een
TU/e’er in het
bestuur. Dat
vond ik veel te
weinig.”
Beginnelingen
in het bestuur of
niet, Virus won in
2005 nog de prijs
voor het Leukste
Stadsevenement,
na in 2004 tweede
te zijn geworden.
Joost ter Waarbeek,
directeur van de
stichting Nationale
Evenementen
Prijzen en eigenaar van een
adviesbureau voor evenementen, vraagt zich dan ook
hardop af of een postume
reddingspoging geen zin
zou hebben. “Kwaliteit is
er genoeg. Dat het bestuur
elk jaar het wiel opnieuw
moet uitvinden, vind ik
geen reden om ermee te
stoppen. Dat kun je ook op
een slimmere manier
organiseren.” Dat de
universiteit een groep
studentbestuurders
het festival laat opdoeken, bevreemdt hem
een beetje. “Daar moet
je tradities niet op
laten hangen. Zo’n
festival is goed voor je
identiteit en je uitstraling. Daarmee heb je
als campus een rol in
de stad.”/

.

an Virus
in 1998 terug naar het TU/e-terrein.
Een toenmalige Cursor-journalist constateerde dat het fanatieke festivalpubliek van buiten Eindhoven Virus
massaal wist te vinden. Een opmars die
in 1999 werd voortgezet, met zo’n achtduizend bezoekers. Niet zonder problemen overigens, want de organisatie
kreeg dat jaar meer dan honderd klachten van omwonenden over geluidsoverlast. Hoewel uit metingen tijdens de
concerten -de grootste bron van geluidbleek dat er geen normen werden overschreden, leverde Virus vooral voor personeel van het toenmalige Diaconessenhuis en bewoners van de flats aan
Kennedy- en Montgomerylaan geluidshinder op. Rond de millenniumwisseling waren dat trouwens voor Virus
niet de enige problemen. Virus 2000 met zesduizend bezoekers die genoten
van onder meer Kane, Lady Aïda,
Herman Brusselmans en het Scapino
Ballet- eindigde in mineur doordat
tegen het eind van het festival een
vechtpartij ontstond, waarna het
festival vervroegd werd afgeblazen. En
aan het eind van dat jaar dreigde Virus
2001 al in een vroeg stadium te stranden door een gebrek aan bestuursleden. Na een alarmerend artikel in
Cursor nam Stichting Virus ook deze
horde. Ook kreeg de stichting een claim
van tienduizend gulden aan de broek
van een gelijknamig festival in de provincie Groningen. Op advies van zijn
advocaat hield Virus de naam ongewijzigd. De Eindhovenaren hadden de
naam al eerder in gebruik.
Vanaf 2001 vond Virus plaats op ver-

schillende podia met het
zwaartepunt aan het begin
van De Wielen, tussen
Auditorium, Hoofdgebouw
en W-hal. Wegens een
gebrek aan bestuursleden
ging het Virusfestival in
2006 voor het eerst in lange
tijd niet door. Het bestuur
sprak zelf van een jaartje in
quarantaine en vol goede
moed ging de stichting door.
Op 3 juni 2007 opende het
festival wederom haar deuren
op het Eindhovense universiteitsterrein. Voor het laatst, zo
weten we nu. Er
kwamen slechts
2.700 bezoekers,
wat een verlies opleverde. Voor een
nieuwe editie krijgt
de stichting niet
meer genoeg
bestuurders bijeen.
Wel blijft de stichting
bestaan. Die gaat zich
richten op de Viri-minifestivals en komend
jaar op de eerste
Eindhovense editie van
het studentenkamerfestival./

.

Zelfs wie
Virus nooit bezocht,
kwam toch elk jaar veelvuldig met de
‘epidemie’ in aanraking. Ieder jaar werd al maanden voorafgaand aan het festival een uniek logo gepresenteerd. Op posters en op veelvuldig verspreide stickers was steevast een fantasiewezentje te zien, dat een hoge aaibaarheidsfactor had. Het diertje luisterde naar maffe namen als Wubba, Koebus en Fungubbes.
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Algemeen
Dienst Interne Zaken
Openingstijden kantine in
tentamenperiode
Alle kantines zijn in week 40 beperkt
open tot 14.00 uur. De kantine van het
Auditorium is maandag tot en met
donderdag geopend van 9.30 tot 14.00
uur en als proef van 16.00 tot 19.30 uur.
Tijdens deze proefperiode zijn er ook
enkele warme maaltijden te verkrijgen.
Vrijdag is de kantine geopend van
9.30-14.00 uur. Er is dan alleen een
warme maaltijd te verkrijgen tijdens
lunchtijd. Coffee & More in het
Auditorium is open van 8.30-12.00 uur.
Café De Zwarte Doos is geopend van
8.30-22.30 uur

STU
Lezing studie of stage in het
buitenland
Heb je interesse om tijdelijk naar het
buitenland te gaan om te studeren of om
stage te lopen? Kom dan op donderdag 11
oktober van 12.30 tot 13.30 naar collegezaal 4 van het Auditorium.
STU/International Relations Office houdt
dan in samenwerking met de NUFFIC
een lezing over studie en stage in het
buitenland in het kader van de Nationale
WilWeg-Campagne 2007. Voor meer
informatie: io@tue.nl

Mensen
Promoties
Ir. D. Wu verdedigt op maandag 8 oktober 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 ‘Nature-Inspired Superlyophobic
Surfaces’. Wu promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. De
promotoren zijn prof.dr. G. de With en
prof.dr. R.A.T.M. van Benthem.
Mw. ir. E. Wisse verdedigt op woensdag
10 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 ‘Biomaterials by the
supramolecular control of nanofibers’.
Wisse promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotor
is prof.dr. E.W. Meijer.
Dipl.-Chem. W.K. Offermans verdedigt
op donderdag 11 oktober 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 ‘Ammonia
oxidation on platinum A Density
Functional Theory Study of Surface
Reactivity’. Offermans promoveert aan
de faculteit Scheikundige Technologie.
De promotoren zijn prof.dr. R.A. van
Santen en prof.dr. R. Imbihl.

Speaker: Leo Dorst (University of
Amsterdam)
Title: Geometric algebra: Programming
oriented objects
Date: Tuesday October 9, 2007
Time: 16.30-17.30 hrs
Place: HG 6.29
Abstract: In the usual way of programming geometry for graphics, vision and
robotics, linear algebra and its coordinate
representation are central. But linear
algebra is not a high-level language for
this task, and a confusion of data types
and methods result, leading to code with
many dimensionality-dependent cases,
error-prone, though rather efficient.
There is much more structure to geometry than is commonly used, and geometric algebra does provide the required
high-level language. In a research and
tutorial project, we have been demonstrating this, producing web tutorials, fast
software (through generative programming techniques), and now a book with
accompanying downloads
(see www.geometricalgebra.net).
The presentation gives an overview of
how and why all this works, with interactive demonstrations.

Studentenleven
Landelijke
Studentenvakbond

Wiskunde & Informatica
Algemeen wiskunde colloquium

Diversen
Technische
Innovatiewetenschappen
Innovatiechallenge: prijsvraag
voor scholieren over technologieën in huis
Hoe gebruiken mensen de technologieën
in onze huizen over tien jaar? Studenten
van de opleiding Technische Innovatiewetenschappen organiseren een prijsvraag voor middelbare scholieren. Met
een wetenschappelijke onderbouwing
van deze voorspelling maken zij kans op
een reis naar Parijs. Zij zouden de oplossing ook meteen kunnen gebruiken als
(profiel)werkstuk voor school. Deelname
kan tot 12 oktober 2007 via
www.innovatiechallenge.nl. De prijsuitreiking is op 13 februari 2008.

Landelijke trainingsdag

Eindhovense Studentenkerk

De Landelijke studentenvakbond (LSVb)
houdt op vrijdag 26 oktober in Utrecht
een landelijke trainingsdag voor studentleden van opleidingscommissies. Kijk
voor meer info op www.lsvb.nl.

Workshops verzet

ESR Thêta
Lezing mentale training
Donderdag 11 oktober zal de ESR Thêta
voor heel sportend Eindhoven een lezing
houden over mentale training in de
sport. De fysieke conditie van atleten verbetert nog steeds als gevolg van doordachte trainingstechnieken. Het mentale
aspect van sport blijft in deze trainingstechnieken echter vaak onderbelicht. De
lezing zal zich richten op het gebruik van
aandacht, concentratie en focus ter verhoging van de trainingseffectiviteit en de
sportprestaties.
Deze lezing zal gegeven worden door
Martin Pet, sportpsycholoog, mentaal
trainer en begeleider. Naast zijn studie
bewegingswetenschappen aan de Vrije
Universiteit heeft hij zich verdiept in de
sportpsychologie. Daarnaast is hij ook
een zeer actief sporter. Als fanatiek triatleet was hij vooral in zijn juniorentijd
succesvol op nationaal niveau.
Iedereen is welkom maar om organisatorische redenen vragen wij geïnteresseerden zich vóór 9 oktober aan te melden
via wedcom@esrtheta.nl. De lezing zal
om 20.00 uur beginnen en zal plaatsvinden in de roeiloods van Thêta,
Kanaaldijk Zuid 50.

Integrand

Faculteiten

popcorn halen en maak kennis met ons
bestuur en onze diensten. Je kunt ook
meedoen met een prijsvraag en maakt
kans op leuke prijzen. We zijn maandag
te vinden in het Auditorium, dinsdag in
het Paviljoen en woensdag in W-hoog.
Verder zijn we als Integrand doorlopend
op zoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt
het je wat om eens rond te kijken in het
bedrijfsleven en samen te werken met
een leuk team? Loop dan eens binnen in
onze vestiging in het Hoofdgebouw.

Stageweek Integrand
Van 8 tot en met 10 oktober heeft
Integrand weer stageweek! Tijdens deze
week geven we jullie de gelegenheid om
jezelf te ontpoppen. Kom bij ons gratis

Onze training persoonlijke ontwikkeling
is verzet.
Workshop 1: Enneagram. Zelfkennis is
begin van wijsheid is niet op 19 september, maar 24 oktober.
Workshop 2: Contact en Communicatie.
Over wat het lichaam vertelt. Niet op 26
september maar 31 oktober.
Workshop 3: Balans tussen studie en
relaties. Een contextuele benadering.
Niet op 10 oktober maar op 7 november.
Workshop 4: Historisch geheugen. Over
culturele en religieuze identiteit. Niet op
17 oktober maar op 21 november.
Terugkomavond is niet op 24 oktober
maar op 28 november.

Vredescentrum
Lunchdebat ‘Turkije in de
branding’
Donderdag 11 oktober, aanvang 12.45 uur
tot circa 14.00 uur, vindt in zaal 16 van
het Auditorium een lunchdebat plaats
met als titel ‘Turkije in de branding’.
Spreekster zal zijn drs. Lily Sprangers
van Turkije-instituut in oprichting en
tevens verbonden aan de Universiteit van
Amsterdam. Ze zal praten over de recente politieke ontwikkelingen in het land,
in het bijzonder de opkomst van de AKpartij geleid door premier Erdohan.
Wordt het land misschien streng islamitisch? Een strikte scheiding van kerk en
staat wordt veelal nagestreefd. Er is op
dit gebied beweging gaande. Al of geen
hoofddoek aan de universiteit is een
punt, waar verbetering wordt gemeld. De
vraag of Turkije lid mag worden van de
Europese Unie komt de laatste tijd meerdere keren naar voren. Dat zou mede
afhankelijk zijn van de mensenrechten
in het land, zo zeggen anderen die al lid

zijn van de EU. In hoeverre is dit juist?
Straks een grotere EU met veel meer
Turkse contacten? De spreekster zal eerst
diverse zaken nader toelichten en treedt
daarna graag in discussie met de aanwezigen in de zaal.

kinderen met een levensbedreigende
ziekte in vervulling. Door via sponsoring
veel geld bijeen te krijgen, hoop ik een of
meerdere wensen uit te kunnen laten
komen. De estafetteloop is een onderdeel
daarvan. Op zaterdagmiddag 27 oktober
starten wij om 12.00 uur, waarna we vier
rondes van vijftig kilometer om
Eindhoven lopen. Ook in de nacht zal
doorgelopen worden.
Graag nodig ik studenten en natuurlijk
ook docenten uit om een gedeelte mee te
lopen. Voor iedere kilometer vragen wij
vijftig cent. Dit bedrag zal geheel ten
goede komen van de Doe Een
Wensstichting. Zoals het er nu uitziet,
zijn twee van de deelnemende lopers
zeer bekende Brabantse persoonlijkheden. Voor meer informatie verwijs ik u
naar de website www.fredrent.nl .
Natuurlijk hoop ik dat een aantal van de
studenten deel wil nemen. Aanmelding
of persoonlijke informatie via fredenruke@zonnet.nl.

Technika 10
Vrouwen gezocht met interesse
in techniek
Fantasiedieren en raketflessen
25 meisjes van de Technika 10-cursus
zijn afgelopen schooljaar wekelijks te
vinden geweest in de werkplaats van
Stichting Jeugd en Beroep in Eindhoven.
Een fotogram maken in de doka, een
waxinelichthuisje en een fantasiedier
met schaarmechanisme, de meisjes
gebruiken hun enthousiasme en technisch talent volop om deze werkstukken
te maken. Allerlei technieken komen aan
bod zoals: hout, metaal, kunststof, elektronica, zonne-energie, fotografie, en
chemie. Het is natuurlijk ook gewoon
gezellig!
De activiteiten van Jeugd en Beroep
geven kinderen en ouders inzicht in de
mogelijkheden van het vakgebied techniek. Met trainingen en educatief materiaal ondersteunt zij leerkrachten op basisscholen bij de invoering van het vakgebied techniek. Met nieuwe producten
zoals het Techniekkabinet en samenwerkingsverbanden binnen Eindhoven en de
regio heeft techniek de afgelopen jaren
op steeds meer scholen een structurele
plek veroverd.
Meisjes hebben behoefte aan vrouwelijke
rolmodellen. Daarom zijn we op zoek
naar vrouwen die interesse hebben in
techniek en het begeleiden van een
Technika 10 meisjesgroep. De cursus
omvat 24 bijeenkomsten en begint in
oktober 2007.
Ervaring is niet belangrijk, affiniteit met
techniek wel. Het gaat om vrijwilligerswerk vnl. in de avonduren. Ben je
geïnteresseerd? Neem dan contact op
met Jeugd en Beroep,
info@jeugdenberoep.nl, 040-2373100,
www.jeugdenberoep.nl.

Vacatures
Programmamaker Studium Generale
(V82.029), Dienst Algemene Zaken (0.7
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.279 t/m 3.597 euro).
Postdoctoral Researcher in Multivariate
Risk Modelling (V12.05), Eurandom (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.279 t/m 3.597 euro).
PhD Integrated photonic circuits for
WDM data networks (V36.322), department of Electrical Engineering (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1.956 t/m
2.502 euro).
Researcher Interconnection networks
exploiting integrated photonic circuits
(V36.323), department of Electrical
Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.279 t/m 3.597 euro).

Werkconferentie Utrechtse
School
Wetenschappers tussen ambitie
en illusie
Werkconferentie over zelfsturing en
leiderschap in werk- en loopbaanontwikkeling van wetenschappers, van aio tot
hoogleraar. Bestemd voor wetenschappers, loopbaanadviseurs, personeelsfunctionarissen en beleidsmedewerkers
HRM.
Donderdag 15 november 2007, 10.0016.30 uur, Utrechtse School voor
Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Bijlhouwerstraat 6 te Utrecht.
Voor een folder, het programma,
informatie en inschrijving mail:
s.a.bergervoet@uu.nl

Beheerder ICT/Netwerkbeheerder
(V21.010), TDS, Dienst ICT (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.279 t/m 3.597 euro).
Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl.

Stichting Doe een Wens

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

Studenten gezocht voor estafetteteam
Graag wil ik de volgende uitdaging aan
studenten van de TU/e doorgeven. Op 27
en 28 oktober loop ik, samen met een
estafetteteam, tweehonderd kilometer
voor de Doe Een Wensstichting. Deze
organisatie brengt droomwensen van

(Advertenties)

Gevraagd student(e)
Voor de studiebegeleiding van middelbare scholieren.
Afﬁniteit met wiskunde en economie vereist.
Pre kennis van klassieke talen.

Reacties/informatie: Studiehuis Sint-Michielsgestel
t: 073-5517449 óf info@studiehuis.nu

cursor-studiehuis st.m 070927.in1 1

01-10-2007 10:00:02

Zoek je een universitaire master?
Wil je naar een voorlichtingsdag?
www.universitairemasters.nl
DE ENIGE OFFICIËLE MASTERSITE, VERZORGD DOOR
DE VEERTIEN NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN
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Practicing Muslims TU/e:
“Ramadan is more than just fasting”
“A refresher course”, is
how Waqar Aslam, who
comes from Pakistan and
is working to obtain his
PhD at Chemical
Engineering and
Chemistry, summarizes
the holy month of
Ramadan for himself.
Youssef Raji, a third-year
Bachelor student of
Computer Science from
Morocco, adds: “Because
of the life I lead, which involves my busy schedule
at the TU/e, I feel that my
conduct as a human
being and as a Muslim is
not the way it should be.
Thanks to the Ramadan I
can find myself again.”
Raji is one of the practicing Muslims who do
not eat or drink between
sunrise and sunset
during the holy month of
Ramadan; just like Arfan
Nazir, Pakistani and
Master student of
Embedded Systems, and
Waqar Aslam, he emphasizes that this month
means far more than just
fasting alone.
Aslam: “The Ramadan is a
means to achieve a goal. It
has a twofold setup:
physical and spiritual. You
feel what hunger is, which

helps you to sympathize
with the poor in the world.
Yet you also feel connected
with people from your religious community. In addition, you cleanse yourself
spiritually: you also fast
with your ears, eyes,
tongue, hands and heart.
You do not expose yourself
to negative stimuli and
during this month you are
extra benevolent towards
your fellow man. Raji: “The
Ramadan is also a kind of
training, where you learn
to focus on higher things:
you try to loosen yourself
from material matters.”
Aslam stresses that the
philosophy behind the fast
cannot be found back in
Islam only: “Christians,
Jews, Buddhists and others
also call on their followers
to fast. It is a misconception, by the way, that
Muslims make some kind
of ‘switch’ to a ‘Ramadan
mode’ at the beginning of
that month. You always
practice your religion, but
in this month you contemplate its meaning and
effect more than otherwise.”
The three men like to talk
about everything, all the
facts
and
philosophy
underlying the Ramadan.

The period of nomination
has been set for Tuesday
16 thru Thursday 18
October 2007. For further
information and forms:
http://www.tue.nl/
verkiezingen.
Waqar Aslam, Youssef Raji and Muhammad Arfan Nazir. Photo: Bart van Overbeeke

For instance, did I know
that the Ramadan is the
ninth Islamic month, that
it ends with the Id al-Fitr
festival and that prayers
held during the 26th and
the 27th nights of the holy
month have extra significance?

Ramadan and the TU/e
What about the Ramadan
and studying and working
at the TU/e? Nazir: “As a
foreign student, far away
from my relatives, I do have
my difficult moments now

It started by accident.
Konstantin was driving
around near Eindhoven
Airport, he forgets why.
When he had missed an
exit, he ended up in an area
he did not know. “Then I
saw those two hills and
thought ‘the view from
there must be magnificent’. I parked the car and
walked up one of the hills.
At the time there was no
path yet as there is now,
and it had been raining. So
I was up to my ankles in
mud, but once I had
reached the top it proved to
have been worth the
effort.”
It is two to three years ago

and again. I have to do my
own cooking: at 5.30 a.m. I
eat. This implies that I
need to get up at 4.30 a.m.,
so that I get very little sleep.
Sometimes I stay up until 4
a.m. in order to eat then, so
that I can stay asleep
without being interrupted.
If I don’t do this, I do feel
rather
sleepy
during
lectures the following day.”
In general the men do not
get many reactions with reference to the Ramadan.
Nazir: “My friends from
abroad are quite familiar

with the Ramadan. Dutch
people do not ask about it
very often. Raji: “Dutch
people apologize when
they eat in my presence,
but there is no need for
that.” Aslam: “During the
Ramadan I do not take any
stimulants either, such as
coffee.
Surprisingly
enough, however, the
smell of fresh coffee is
highly stimulating, when I
really do not drink that
much coffee normally
anyway./

.

Virus festival to disappear

Truly magnificent view near
Eindhoven Airport

Photo: Rien Meulman

Konstantin found the location, and since then he has
visited it regularly. He does
not always go there alone:
“A while ago a lady friend of
mine went along. She
played the violin here for a
full hour. That was really
fantastic!” Other people
apart from Konstantin
have now discovered the
hill: when the weather is
fine, there are many
families with children,
says Konstantin. He thinks
that this is to do with the
field lying just in front of
the hills: “On fine days
there are lots of gliders
taking off there, which is
great to watch.”
Despite the view one may
enjoy from the hills, their
existence remains a riddle.
They are located in the
middle of an industrial

Do you have any
questions, problems or
complaints about your
housing? Please come to
the Open Office to talk to
the TU/e accommodation
officer and a representative of Vestide. The next
Open Office will be held
on Friday 5 October at
16.00 hours at the
Education and Student
Service Center (located in
the main building).

Elections TU/e
2007

Special places in Eindhoven

A random Sunday night.
Konstantin Youdenko
(30), a former twaio (twoyear trainee research assistant) of Technical
Management at the TU/e,
is sitting on a bench on
top of a hill. Now and
then we see an airplane,
but we are here for the
splendid view: a
beautiful sunset that is
over far too soon.
“Eindhoven Airport is one
of few places where you
may still find such a
view”, is how Konstantin
Youdenko, who comes
from Russia, explains the
location.

Open Office

area and are not exactly
within walking distance of
Eindhoven Airport. Could
they have been erected
especially for the lovers of
sunsets
or
gliders?
Konstantin has no idea.

Enjoyment
After his training at the
TU/e, where he followed
user system interaction as
a twaio, he worked for
ASML for a couple of years.
Now he wants to enjoy his
leisure time: “I want to get
to know more people and
cultures. At the moment I
wish to liberate myself
from the Netherlands financially, which is why I
am trying to sell my car.
This money will come in
handy for future trips I
intend to make.”/

.

After fourteen editions
the curtain falls finally
for the Virus festival,
which was held on the
TU/e grounds every year.
Stichting Virus did not
succeed this year either
in gathering up a full
executive committee.
Moreover, the cultural
festival incurred a loss
last year due to the low
number of visitors
- 2,700, when some 5,000
had been expected. The
foundation does
continue, though, and
will focus on smaller
events, such as the
‘studentenkamerfestival’
(the student room
festival, a.k.a.
StuKaFest).
Virus managed to get three
students, only one of them
from the TU/e, as committee members, whereas
six are needed to organize
the festival. The festival
had an incomplete executive committee for the
past few years. In 2006
this even resulted in the
cancellation of the festival.
According
to
Virus
chairwoman Lotte Smits it
is very difficult to organize
and to warrant the continuity especially with a
small crew, because every
year there is a new executive committee that
starts without almost any
experience
whatsoever.
She also refers to the fact
that competition has in-

creased for Virus in the
form of new festivals. The
chance of a Virus festival
ever coming back in its
present form is nil, Smits
expects.
University secretary ir.
Harry Roumen regrets the
decease of the festival, but
thinks that it is the right
choice. “It has become
quite clear over the past
two years how difficult it is
to find students who are
prepared to organize it.
Besides, it was tried again
last year, when the weather
was good, and yet we did
not manage to get a
balanced budget for the
festival.” Subsequently the
university has tried ‘in all
sorts of ways’ to support
Stichting Virus in trying to
survive.
One of the results of these
efforts is that the new executive committee can start
with a clean slate. Virus
will continue with the Viri
mini festivals and as of
next year will organize an
Eindhoven edition of the
‘studentenkamerfestival’.
This festival was born in
Nijmegen in 2001 and has
developed into a successful
annual event there. It
involves
many
small
performances in student
rooms and a grand final
party. Last year the concept
was exported to four other
university towns, and next
year it is coming to
Eindhoven./

.

Final curtain
for AWT
The Cabinet is going to cut
the number of civil
servants and advisory
councils. This will mean
the end of the Adviesraad
voor het Wetenschaps- en
Technologiebeleid
(Advisory Council for
Science and Technology
Policy; AWT). The
Onderwijsraad (Education
Council) can stay. Says a
report from Minister
Guusje ter Horst of the
Interior. There will be no
forced redundancies, but
the government wants to
cut eleven thousand jobs
in the end. All kinds of advisory councils are being
joined or cancelled. How
things will be fleshed out
exactly is a matter of the
future. Maybe a new
council will take over
matters from the AWT,
but it will not have a
position for permanent
members; it is alleged to
get a ‘flexible’ crew. The
Lower House still needs
to approve the proposals.
The latest AWT advice was
about the outline of the
science and innovation
policy. It said that in the
coming years the
Netherlands should in
particular invest in free
research at universities,
but at the same time in
strong clusters of enterprises. The Ministry of
OCW (Education, Culture
and Science) itself will
have to make about eight
hundred employees redundant. So far it has not
been decided who exactly
will have to go. (HOP)

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

wieer nu
wil
niet de

BESTE zijn?

Coolblue draait op gedreven mensen. Zo kom je ergens. In zeven jaar groeiden
we uit tot een onderneming van formaat. Zeventien gespecialiseerde webshops, winkels in Rotterdam en Antwerpen. Onderscheiden als Entrepreneur of
the Year, Rotterdamse Ondernemer en derde in de Deloitte Fast 50. Dan moet
je wat in huis hebben. En onze 170 medewerkers hebben dat, stuk voor stuk.

Begin het nieuwe jaar met een topjob!
In 2008 openen we onze nieuwste winkel in Eindhoven. Jij kan daar eigenhandig
een succes van maken. Versterk Coolblue als Shopmanager (fulltime) of
Commercieel Winkelmedewerker (fulltime & parttime). Heb je ons wat te
bieden, dan krijg je daar veel voor terug. Want naast een stimulerende werkomgeving en ruime verantwoordelijkheden, geeft Coolblue je volop kansen.

Kom met ons praten
Kijk op www.coolblue.nl voor meer informatie, of bel 010-7988957
Coolblue is onder andere...

gezocht: gezonde mannen
tussen 18 en 45 jaar
onderzoek 072441
Voor onderzoek naar een eerder onderzocht middel dat mogelijk gebruikt kan worden ter
behandeling van schizofrenie en de ziekte van Alzheimer, zoekt PRA International gezonde mannen
tussen de 18 en 45 jaar die: • bereid zijn om gedurende 1 periode 30 dagen (29 nachten) in ons
onderzoekscentrum te verblijven • bereid zijn om 3 extra korte bezoeken aan ons centrum te
brengen • bereid zijn om het verblijf in het centrum te verlengen met max. 7 dagen. De kans dat dit
daadwerkelijk nodig zal zijn is echter minimaal • niet roken • bereid zijn om voor het onderzoek
een medische keuring te ondergaan.

periode onderzoek
Groep 1: 24 sept. - 23 okt.; kort bezoek op 24, 26 okt. en 1 nov. 2007
Groep 2: 22 okt. - 20 nov.; kort bezoek op 21, 23 en 29 nov. 2007
Groep 3: 14 nov. - 13 dec.; kort bezoek op 14, 16 en 22 dec. 2007

vergoeding € 3.593,- *
onderzoek 071211
Voor onderzoek naar een middel ter behandeling van ernstige depressieve stoornis,
gegeneraliseerde angststoornis en prikkelbare darmsyndroom zoekt PRA International gezonde
mannen tussen de 18 en 45 jaar die: • bereid zijn om gedurende 1 periode 7 dagen (6 nachten) in
ons onderzoekscentrum te verblijven en daarna nog 2 korte bezoeken af te leggen aan ons centrum
• niet roken of licht roken • bereid zijn om voor het onderzoek een medische keuring te ondergaan.

Voortleven in de
harten van anderen

periode onderzoek
Groep 8a: 14 - 20 nov. en korte bezoeken op 22 en 24 nov. 2007
Groep 8b: 17 - 23 nov. en korte bezoeken op 25 en 27 nov. 2007
Groep 8c: 18 - 24 nov. en korte bezoeken op 26 en 28 nov. 2007
Groep 8d: 19 - 25 nov. en korte bezoeken op 27 en 29 nov. 2007
Groep 8e: 20 - 26 nov. en korte bezoeken op 28 en 30 nov. 2007
Groep 9a: 28 jan. - 3 feb. en korte bezoeken op 5 en 7 feb. 2008
Groep 9b: 29 jan. - 4 feb. en korte bezoeken op 6 en 8 feb. 2008
Groep 9c: 30 jan. - 5 feb. en korte bezoeken op 7 en 9 feb. 2008
Groep 9d: 2 - 8 feb. en korte bezoeken op 10 en 12 feb. 2008
Groep 9e: 3 - 9 feb. en korte bezoeken op 11 en 13 feb. 2008
Kijk voor het complete overzicht van de groepen op onze website.

Begunstig levensreddend wetenschappelijk
onderzoek in de toekomst via uw nalatenschap. Bel 070 - 3155620 voor informatie of
kijk op www.nalatenschap.hartstichting.nl

vergoeding € 1.179,- *
* Daarnaast ontvangen deelnemers een reiskostenvergoeding van € 0,19 netto per km, met een
min. van € 12,- en een max. van € 160,- (840 km) per retourreis, ongeacht de wijze van vervoer.

Collecteer
voor geluk!

geneesmiddelenonderzoek = mensenwerk
meedoen of meer weten?
Bel gratis met PRA International op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur:
0800-7427622 vanuit Nederland, 0800-73014 vanuit België en 0800-1860374
vanuit Duitsland. Verwijs hierbij naar de vermelde studiecode. U kunt tevens
een e-mail sturen naar vrijwilliger@PRAintl.com of kijk op onze website.

www.vrijwilligerPRA.com

Collecteer een avondje voor Kinderhulp en geef een beetje gewoon geluk aan kinderen in
moeilijke thuissituaties.Voor een weekje kamperen of het lidmaatschap van een sportclub.
De collecte is in de laatste week van april.
Aanmelden kan op www.kinderhulp.nl of bel 0570 - 611 899.

Met dit geluksarmbandje steun ik het wetenschappelijk onderzoek.
Wat doet u in de strijd tegen borstkanker?
Irene Moors

Kijk op www.stopborstkanker.nl

Stop borstkanker

Geef voor onderzoek
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Industriële landschappen op grootformaat

Manufacturing #18, Cankun Factory, Zhangzhou, Fujian Province, 2005

Fotograaf Edward Burtynsky
legde zich eind jaren zeventig
toe op het vastleggen van
industriële landschappen. Het
bracht hem uiteindelijk wereldfaam: een film uit 2006 over
zijn levensgrote foto’s won
meerdere prijzen en zijn werk
hangt inmiddels onder meer in
het Guggenheim in New York
en in La Bibliothéque Nationale
in Parijs. Maandag 8 oktober
houdt hij een lezing in de
Blauwe Zaal van het Auditorium, vanaf 20.00 uur.
Aanleiding voor de lezing is de
eerste grote overzichtstentoonstelling van het werk van
Burtynsky in Europa. Zo’n
zeventig kingsize foto’s van
hem zijn van 9 oktober tot en
met 6 januari te zien in het
Gemeentemuseum Helmond.
Studenten kunnen hier gratis
naartoe: kaartjes zijn verkrijgbaar bij Studium Generale,
Auditorium 2.02.
De foto’s van Burtynsky zijn
geen angstaanjagende doembeelden van technologie die de
natuur of de mens vertrapt integendeel. De foto’s, van

bijvoorbeeld de demontage van
afgedankte olietankers in
Bangladesh, de industrialisatie
in China en de invloed van
mijnbouw op de natuur in
Europa, stralen juist schoonheid
uit. ‘Burtynsky weet als een
negentiende-eeuwse fijnschilder
zelfs de kleinste details vast te
leggen. Scheepswrakken krijgen
de grandeur van metalen
sculpturen. Zijn opnames van
China tonen een volledig verwesterd land, maar toch zie je in
een oogopslag dat ze nergens
anders genomen kunnen zijn.
De foto’s zijn rijk aan details,
ondanks hun panoramische
karakter’, aldus het museum.
Toch wil Burtynsky niet alleen
mooie plaatjes laten zien: hij wil
ook waarschuwen dat er een
keerzijde zit aan ons streven
naar grotere materiële welvaart.
Zijn ‘engagement’ blijkt ook uit
zijn aanstelling in de toezichtsraad van Worldchanging, een
groot internationaal blog dat
pleit voor duurzame ontwikkeling.
De film over het werk van de
Canadese fotograaf,
Manufactured Landscapes van

Shipbreaking No. 4, Chittagong, Bangladesh 2000.

Een politiek incorrecte, zwarte
komedie van regisseur Anders
Thomas Jensen, die op absurde
wijze het beeld van het saaie en
serieuze Denemarken doorbreekt.
De fanatieke en schijnbaar onver beterlijke skinhead Adam komt net
uit de gevangenis, maar gaat
meteen weer over de schreef. Door
een alternatieve straf belandt hij
op een afgelegen parochie waar hij
onder de hoede komt van Ivan, een
positief ingestelde, maar humor loze geestelijke die van zijn
parochie een idyllisch rehabilitatiecentrum heeft gemaakt. Adam
neemt hem totaal niet serieus. Op
Ivans vraag wat hij wil bereiken,
zegt Adam dat hij met de appels uit
de rijk gevulde boomgaard een ap peltaart wil bakken. Maar dat blijkt
niet zo eenvoudig. Kraaien beder ven tot grote woede van Adam de
oogst en hij grijpt dan ook rigou reus in. Vanavond, donderdag 4
oktober, en dinsdag 9 en woensdag
10 oktober in De Zwarte Doos, om
20.00 uur.

/Het kwaad
ontleed

Oxford Tire Pile #5, Westley, California, 1999
Foto’s: Courtesy Edward Burtynsky, Toronto, Canada.

Jennifer Baichwal, is op
maandag 15 oktober te zien
om 20.00 uur in De Zwarte
Doos./

.

Het Gemeentemuseum Helmond
is te vinden aan het Kasteelplein 1.

Prof.dr. Jan van Hooff, emeritushoogleraar ethologie, praat
woensdag 10 oktober vanaf 11.45
uur in De Zwarte Doos over ‘moraal’
en ‘het kwaad’. Mensen hanteren
doorgaans een morele definitie van
het kwaad. Bij dieren spreekt men
niet van een moraal, daar gaat het
gewoon om ‘de strijd om het
bestaan en het overleven van de
sterkste’. Volgens Van Hooff is het
tijd voor een bijstelling van dit kari katurale beeld. Aansluitend, van
13.30 tot 15.30 uur, wordt de film
The Birds (1963) van Alfred
Hitchcock vertoond, een van de
eerste horrorfilms ooit.

/Technologisch
toekomstbeeld

Oud-rector van de TU/e prof.dr.
Rutger van Santen sprak met dertig
experts over de technologische
ontwikkelingen die in de komende
twintig jaar nodig zijn om maat schappelijke problemen op het
gebied van onder meer gezond heid, duurzaamheid en communi catie aan te pakken. De dertig
interviews resulteerden in het boek
geheten ‘Zelfdenkende pillen en
andere technologie die ons leven
zal veranderen’. Van Santen geeft
hierover op woensdag 10 oktober
een lezing, in de Blauwe Zaal in het
Auditorium, van 11.45 tot 13.00 uur.

Fokke en Sukke in het land van de Bataven
Nederland is in de greep van de
canons. De wetenschapscanon,
de canon van de Nederlandse
film, en nu rept onze eigen
rector ook al over canons voor
alle bacheloropleidingen. Je zou
bijna vergeten wie deze canontsunami ontketend heeft: het
ministerie van OCW, dat vorig
najaar de canon van Nederland
lanceerde, die in vijftig onderwerpen de Nederlandse geschiedenis samenvat.
Voor wie deze canon, met zijn
klassieke schilderijen en zwartwitfoto’s, te zware kost vindt, is
er de canonvariant die de tekenaars van Fokke en Sukke begin
dit jaar afleverden. In 34 cartoons steken ze de draak met de
hoogtepunten van de vaderlandse geschiedenis. In de loopbrug
tussen het Hoofdgebouw en het
Auditorium hangt vanaf
volgende week een selectie van
de prenten uit dit boekje.
Cursor geeft vijf gesigneerde
exemplaren van ‘De historische
canon van Fokke & Sukke’ weg.
Gewoon aan de eerste vijf
mensen die zich melden op de
Cursorredactie, gewapend met
een collegekaart of werknemerspas. Wie ernaast grijpt, kan de
cartoons ook online lezen, op
www.catullus.nl/pdfs/04_e
CanonFokkeSukke.pdf. De

/Adam’s apples

/Wat moeten
we met de
Wereldbank?

historische canon zelf is te
vinden op www.entoen.nu.
Overigens hebben de tekenaars
van Fokke en Sukke hun leukste
studentengrappen gebundeld in
een nieuw album getiteld ‘Fokke
& Sukke gaan nu echt aan de

slag’. Ook hiervan liggen vijf
gesigneerde exemplaren bij de
Cursorredactie, voor diegenen
die zich als eerste melden. Het
album is ook te koop bij
Selexyzzaken, waaronder die in
het Hoofdgebouw./

.

Expositie: de historische canon
van Fokke & Sukke, van 9 oktober
tot 15 november, in de loopbrug
tussen het Hoofdgebouw en
het Auditorium.

Wie heeft de Wereldbank, die ooit
opgericht is voor financiële steun
aan ontwikkelingslanden, nog
nodig? Veel landen in Azië niet
meer: ze hebben zelf voldoende
financiële reserves op weten te
bouwen. Ontwikkelingseconoom
prof. dr. Eddy Szirmai (tot voor kort
TU/e, nu UM) gaat onder meer op
deze vraag in, maandag 8 oktober
vanaf 19.15 uur in De Zwarte Doos.
Na zijn inleiding is de film Bamako
te zien, die vorig jaar op het film festival van Parijs de publieksprijs
won. In de film spannen burgers
een gerechtelijke procedure aan
tegen de Wereldbank en het IMF.
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Meer aanwas voor studenten
gezelligheidsverenigingen
De gezamenlijke ‘word
lid’-campagne van de drie
Eindhovense studentenverenigingen tijdens de
Intro lijkt zijn vruchten af
te werpen. In totaal
wisten de drie clubs 167
nieuwe leden te strikken,
tegen 144 vorig jaar. Het
Eindhovens Studenten
Corps had zelfs een topjaar. De club inaugureerde in september 63 nieuwe
leden, volgens ESC-president Rudy Hover het
hoogste aantal sinds
1994. Ook Demos scoorde
goed, met 59 nieuwkomers. Alleen bij SSRE
viel de instroom lager uit:
de vereniging installeerde afgelopen maand 45
nieuwe SSRE’ers.
Demos-president Thomas
Bolster denkt dat de ‘word
lid’-campagne volgend jaar
zeker in herhaling gaat. De
leden van de drie gezellig-

heidsverenigingen in De
Bunker liepen de eerste
twee dagen van de Intro in
een roze shirt met de
opdruk ‘word lid’. Pas op
dag drie mochten ze aan de
introgangers
kenbaar
maken van welke vereniging ze waren. Deze
krachtenbundeling wordt
in andere steden al langer
succesvol toegepast. Naast
deze campagne heeft
Demos dit jaar ook een
extra sterke promotiecommissie ingezet voor de
werving, om te voorkomen
dat er weer maar 35 man instroomden, zoals vorig
jaar. De club telt nu 221
leden, vertelt de president,
en blijft qua ledental min
of meer stabiel.
“We laten zien dat je best
bij een traditionele vereniging kunt komen zonder
suf te zijn”, vertelt ESCpresident Hover over de
wervingsaanpak van zijn

YKNS-Eindhoven ontwaakt uit sluimerstand

club. “We proberen de
vooroordelen te ontkrachten.” Dat deed Eindhovens
oudste studentenvereniging met een pr-campagne
rond de woorden geil,
stout, ervaren en sexy. Dat
leverde 63 nieuwkomers
op, tien meer dan vorig
jaar. Geen spectaculaire
aantallen, maar wel genoeg
voor ‘een stijgend ledenaantal’, vertelt Hover. Het
totale aantal ESC’ers staat
nu op 279.
Volgens ab actis (secretaris) van SSRE Marieke
Oosterbaan blijft haar
vereniging de grootste
studentenvereniging van
Eindhoven, met een ledenlijst met daarop 308
namen. Dit ondanks de wat
lage aanwas. Oosterbaan is
hier niet bezorgd over. Ze
gaat ervan uit dat de instroom genoeg is om de
omvang
op
peil
te
houden./

.

Groningen stelt quotum aan studentenhuizen
Met verbodsborden protesteert de Groninger
Studentenbond tegen de
maximering van het
aantal studentenhuizen
in Groningen: per straat
is hooguit een kwart van
de huizen voor kamerverhuur bestemd.
Volgens de GSb is er in
Groningen nog steeds een
structureel tekort van vijfhonderd ‘wooneenheden’
voor studenten. Nu het
stadbestuur experimenteert met een nieuw
maximum van 25 procent
per straat, loopt dat tekort
dit jaar volgens bestuurslid
Willem Bos verder op. “Het
kost zomaar honderdvijftig
tot tweehonderd nieuwe
kamers per jaar.”
Het Groningse quotum is
een reactie op de overlast
die sommige studentenhuizen veroorzaken. Bos
ontkent dat probleem niet.
“Er zijn een stuk of twintig
huizen die met enige

regelmaat voor overlast
zorgen. Daar moet iets aan
gebeuren. Maar het is
natuurlijk gek dat er
daarom
geen
andere
studentenhuizen
bij
mogen. Want het is niet
gezegd dat studenten die
daar gaan wonen ook voor
overlast zorgen.”
In Eindhoven is ruim
twintig jaar de 10%regeling actief geweest.
Deze hield in dat slechts
tien procent van de huizen
in een straat verhuurd
mocht worden aan studenten. In 2005 werd deze
regeling afgeschaft, mede
om het tekort aan studentenkamers op te lossen.

Quotum
De Woonbond, die op landelijk niveau de belangen
van huurders behartigt,
denkt niet dat Groningen
in strijd handelt met de
regels. “Daar wordt al jaren
met een quotum gewerkt”,
zegt een woordvoerder.

“Het staat gewoon in de
woonverordening. Je kunt
betogen dat het riekt naar
discriminatie, maar een
proces daarover is nog
nooit gevoerd.”
PvdA-wethouder Frank de
Vries laat via zijn woordvoerder weten dat daarvan
geen sprake is. “De verordening waarmee we hier
werken is gebaseerd op het
aantal
kamerbewoners,
niet op studenten als specifieke bevolkingsgroep.
En dat past gewoon in de
verordening.”
Een medewerker van de
dienst bouw- en woningtoezicht verzekert dat niet
alleen studenten ongelukkig zijn met de
maatregel. “Mensen die
hun huis te koop hebben
gezet in een studentenrijke
wijk raken hun pand moeilijker kwijt vanwege de
regel. Maar tot juridische
procedures heeft het nog
niet geleid.” (HOP)/

.

Het huidige bestuur van YKNS-Eindhoven. Van links naar rechts: Iris Zivkovic, bureaumanager Marty
Hermann-Kievits, Jacqueline de Putter, Irene van Leusden, Robert de Groot, Sander Lammers, Sten van Rijk
en Niels van der Zwart. Voorzitter Norman Delhey ontbreekt vanwege een stage in het buitenland.

Bijna drie jaar stond de
Eindhovense afdeling van
Young KIVI NIRIA
Students (YKNS) in de
sluimerstand. Het
bestuur had destijds
geen opvolgers gevonden. Vorig jaar september gingen vier TU/estudenten aan de slag om
de zaak intern weer op
poten te zetten en om de
buitenwacht te attenderen op de aanwezigheid van hun organisatie.
De eerste activiteiten
gaan binnenkort van
start.
KIVI NIRIA is de landelijke
beroepsvereniging
voor ingenieurs. In Delft,
Enschede en Eindhoven
bestaan speciale studentenafdelingen en is er ook
een kamer met een bureaumanager, waar je als
student terecht kunt. “Hier
aan de TU/e moesten we
vorig jaar echt beginnen
vanuit niets”, vertelt secretaris Robert de Groot,
VKO’er bij Technische
Bedrijfskunde. “Waar we
het eerste jaar vooral mee
bezig zijn geweest, is om
de organisatie weer op de
rails te krijgen en weer con-

tacten aan te knopen. Op
dit moment bestaat het
bestuur
uit
negen
personen en omdat we er
ook tweedejaars studenten
in hebben zitten, hopen we
dat de bestuurlijke continuïteit nu wel gewaarborgd is.”
Het werd De Groot en zijn
medebestuurders al snel
duidelijk
dat
YKNSEindhoven
bij
de
studentengemeenschap
volledig uit beeld geraakt
was. “Tijdens de Intro in
augustus hebben we met
een aantal activiteiten
geprobeerd ons bij de
eerstejaars op de kaart te
zetten. We hebben geflyerd, deden mee aan de
instantietocht en deelden
gratis pizza’s uit. Je hoopt
dan dat deze beginnende
generatie studenten later
tijdens de studie een keer
interesse toont in onze
activiteiten.”
Wat voor activiteiten staan
de komende tijd op stapel?
De Groot: “Op woensdag
10 oktober kunnen studenten
speeddaten
met
vertegenwoordigers van
USG Innotiv, FEI en
ASML. Ze kunnen dan in
korte gesprekken inzicht

krijgen in die bedrijven en
krijgen na afloop feedback
op de wijze waarop ze
zichzelf
tijdens
het
gesprek
gepresenteerd
hebben. Voor maandag 19
november hebben we een
bedrijvenbezoek georganiseerd bij Vanderlande
Industries in Veghel.
Daarvan willen we er door
het jaar meerdere organiseren. Met het technisch
projectbureau
USG
Innotiv hebben we de afspraak om na elke
tentamenperiode aandacht
te besteden aan zaken die
te maken hebben met het
zoeken naar een baan,
zoals een goed cv, en waar
moet je op letten bij een
sollicitatiegesprek. Op de
langere termijn denken we
ook aan bijeenkomsten van
studenten
met
KIVI
NIRIA-leden uit het mkb
in een informele setting,
zoals bijvoorbeeld tijdens
een middagje golfen of
karten./

.

KIVI NIRIA zit op de begane
grond van het Hoofdgebouw,
kamer 0.25. Voor meer info zie:
www.ingenieurs.net/Resource.
phx/bestuur/best-146/index.htx.

En hoe is het in Göteborg?

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.

Een maand geleden ben
ik naar Zweden vertrokken, naar Göteborg
om precies te zijn, om
een semester te studeren.
Ik wil er geen reclamepraatje van maken, ook al

zal dat moeilijk worden.
Het bevalt me hier namelijk prima. Misschien
moet ik dan maar beginnen met de nadelen, bijvoorbeeld het weer: het is
Nederlandser dan in
Nederland. In het najaar
regent het aan de
Zweedse westkust zes
dagen per week, maar
gelukkig hebben ze bij
IKEA zelfs paraplu’s.
Het tweede, en eigenlijk
meteen het laatste, nadeel
is het betuttelende
alcoholbeleid. Dat maakt
de drank erg duur en
noodzaakt dan ook tot
indrinkrituelen, welke in
deze internationale omgeving meestal vorglühen
(Duits) of vorspiel (Noors)
worden genoemd.
Internationaal is het na-

melijk zeker in Göteborg
en met name aan
Chalmers University. Op
straat hoor je de mensen
meestal Zweeds praten,
eh zingen, maar op de
universiteit lijkt Engels de
voertaal. Er zijn veel uitwisselingsstudenten uit
Europa en masterstudenten uit Azië. Deze mix
van nationaliteiten wordt
tijdens de studie gebruikt
om problemen vanuit verschillende perspectieven
te benaderen, wat erg
leerzaam is. Ze maken
studeren hier erg afwisselend door colleges,
oefeningen, practica,
projecten, debatten enzovoorts in elkaar over te
laten lopen. Al deze werkvormen kosten wel wat
van je tijd.

Gelukkig blijkt er ook nog
tijd over om de omgeving
te verkennen. De stad,
overigens ontworpen
door Nederlanders; je ziet
in het centrum dan ook
overeenkomsten met
Amsterdam, is erg levendig, mede door de zestigduizend (!) studenten.
Daardoor is er ook genoeg
te doen om de avond- en
weekenduren te vullen.
Als je de stad wilt
ontvluchten, kun je
bovendien naar de archipel; een aantal eilandjes
voor de kust, om de rust
op te zoeken. Met de
andere internationale
studenten proberen we
dergelijke tripjes te
ondernemen als er een
gaatje is in het overvolle
programma dat de

Bart van Lankvelt (middelste van de voorste rij)

studentenverenigingen of
de gemeente organiseren.
Natuurlijk staat ook een
trip naar Stockholm op de
rol en hopelijk vind ik ook
nog tijd om naar het hoge
noorden af te reizen. Al

met al bevalt het me dus
erg goed hier en is een
verblijf in Göteborg zeker
aan te raden!
Bart van Lankvelt, student
Scheikundige Technologie
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Delftse recordpoging: spuiten
met champagne

Nieuwe studentenportal

Nooit meer twee
keer inloggen
Officieel is het nog niet
geheel gebruiksklaar,
maar wie wil, kan nu al
gebruikmaken van de
nieuwe studentenportal,
www.studentportal.
tue.nl. Het belangrijkste
voordeel: studenten
hoeven niet meer apart,
met aparte gebruiksnamen en passwords, in
te loggen voor Studyweb
en OWinfo. Vanuit de
nieuwe portal zijn alle
functies van Studyweb
en OWinfo direct te bereiken.

Goed schudden, kurk eraf en spuiten maar.
Dat lukte afgelopen dinsdag met een record aantal van 520 flessen champagne tegelijk.
De Delftse studentenvereniging Sint
Jansbrug heeft er het Guinness Book of
Records mee gehaald. Deelnemers betaal -

den allemaal één euro voor een
‘champagnefles’. Eigenlijk was het mous serende wijn van acht euro. Dertig waar nemers, onder wie de burgemeester,
hielden toezicht op de recordpoging. (HOP)
Foto: Hans Stakelbeek

Wie wordt Eindhovens studenten tenniskampioen?
Denk jij dat jij het in je hebt om de beste
Eindhovense
student-tennisser
te
worden? Doe dan mee aan de Eindhovense
Studenten Tennis Kampioenschappen
(ESTK). Studenten tennisvereniging
Fellenoord houdt van maandag 15 tot en

met donderdag 18 oktober het ESTK. Alle
Eindhovense studenten mogen meedoen.
Meer informatie kun je vinden op
www.fellenoord.nl onder ESTK ’07 of op
www.toernooi.

Momenteel loopt er een
pilot voor de nieuwe toegangspagina, met tweedejaarsstudenten van de
faculteiten Bouwkunde en
Technische Natuurkunde.
In de praktijk staat de
portal echter voor alle studenten open, meldt PFfractievoorzitter
Sander
van Wijk. Inloggen kan
met de gebruikersnaam en
paswoord van Studyweb.
Van Wijk is enthousiast
over de realisatie van het
plan dat zijn fractie een
paar jaar terug opperde:
“Het is gewoon ontzettend
handig, je vindt alles nu op
één plek.” Hij wijst op een
andere nieuwe functiona-

Het sleutelgat
Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan
een aantal willekeurige studenten op de campus. Deze week een
analyse van Jonathan de Vries (bezig met een schakelprogramma
voor Technische Natuurkunde) en Tanja Manders (eerstejaars
Technische Innovatiewetenschappen). Zij bekeken twee foto’s van
deze Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar.
Tanja’s eerste opmerking als
ze de foto’s ziet, is dat de
persoon die hier woont van
bier houdt en erg chaotisch
is. En het is een man, want de
kamer is toch vrij simpel. Een
vrouw zou meer frutseltjes
hebben. Wat voor een studie
hij doet, is voor Tanja een
raadsel. Ze vermoedt iets in
de puur technische richting.
Het is wel een praktisch in gestelde jongen. Ze wijst op
de hoogslaper en vindt dat
die goed in elkaar zit. Hij
woont er ook al wel even, ze
gokt dat hij een vierdejaars
student is. Ze vindt de foto lijstjes die hij boven zijn
bureau heeft hangen erg
leuk. Vanwege de foto die
rechts daarvan hangt (drie
naakte mannen die een hoed
voor elkaars edele delen
houden, maar dat was niet
goed te zien) denkt ze dat hij
zwemmen als hobby heeft.
Hij zal ook wel lid zijn van
een sportvereniging. Toen
werd gevraagd wat deze
vierdejaars, praktisch inge stelde jongeman in de
koelkast heeft liggen, ant -

woordde Tanja zonder
aarzelen ‘bier’. En verder nog
wat simpele maaltijden, van
die kant-en-klaar maaltijden.
Ze vermoedt namelijk dat hij
een beetje lui is, gezien de
troep op zijn bureau, en dat
het hem niet zoveel interes seert of hij gezond eet.
Jonathan staat zo’n beetje
lijnrecht tegenover Tanja. Hij
denkt dat hier een serieuze
jongedame woont. Aan de
muur hangt een certificaat
van iets. Daar is ze blijkbaar
trots op, anders hang je het
niet aan de muur. Ze wil dus
graag iets bereiken in haar
leven. Ze is ook redelijk
netjes, vooral de stapel bakjes op het bureau zijn
veelzeggend. We hebben
hier met een geordend type
van doen. Iemand die het
druk heeft, die getuige het
koffieapparaat vaak laat
overwerkt en precies weet
wat ze wil. Hij gaat toch nog
even twijfelen of er nou wel
echt een vrouw woont en
toch niet stiekem een man.
De bierposters en de naakt foto (scherp opgemerkt)

schreeuwen ‘man!’, maar
Jonathan gaat overstag door
het groepje fotolijstjes
boven het bureau. Een
jongen zou hier de moeite
niet voor doen. Dus het is
een meisje dat bier drinkt. Ze
is zeker lid van een vereni ging, waarschijnlijk een
cultuur en/of gezelligheids vereniging. Hij is het wel met
Tanja eens dat deze
student(e) hier al een tijdje
woont, ze is ingenesteld en
heeft al veel herinneringen
aan haar studententijd. Hij
gokt op derdejaars. Jonathan
denkt dat ze Elektrotechniek
studeert, want hij ziet
boeken over elektriciteit
staan. Wat betreft de vulling
van de koelkast zijn de twee
het weer met elkaar oneens.
Jonathan denkt dat ze
gezond eten in huis heeft.
Vooral lunch en ontbijt, want
avondeten dat doet ze vaak
waar ze op dat moment is,
omdat ze het erg druk heeft.
Bier heeft ze niet veel in
huis. Ze drinkt wel gewoon
mee wanneer de gezelligheid
daarom vraagt.

liteit: sinds kort is het voor
studenten mogelijk om
vanuit OWinfo een persoonlijk collegerooster te
exporteren
naar
de
Outlook-agenda, wat overtikwerk bespaart. Ook
geeft de portal toegang tot
de persoonlijke leengegevens van de bibliotheek.
De nieuwe studentenportal linkt door naar
Studyweb en OWinfo, die
elk nog hun eigen uiterlijk
hebben. Komend jaar
wordt het uiterlijk van die
twee aangepast aan de
vormgeving van de portal,
zodat het er als één geheel
uit gaat zien. Verder zullen
de mogelijkheden van de
portal uitgebreid worden.
Stuurgroepvoorzitter voor
de portal, mr. Rob Debeij,
bevestigt dat iedereen al
van de portal gebruik kan
maken, maar hij wil niet
iedereen uitnodigen om
dat ook te doen. De
stuurgroep
wil
eerst
wachten tot de evaluatie
van de pilot beschikbaar is,
de onvolkomenheden eruit
halen en pas daarna
officieel van start gaan. Dat
zal op z’n vroegst begin
november zijn./

.

Dit is de kamer van Freek
Dielissen in het studenten huis dat de naam Zjem &
Confiture draagt. Hij is
vierdejaars Werktuig bouwkunde. Hij heeft het
dit jaar erg druk met voet ballen in Schijndel en het
bestuur van Integrand. Hij
is ook lid van het ESC.
Zuiplid, noemt hij het zelf,
hij is geen lid van een
dispuut. Hij is erg trots op
zijn hoogslaper, waar hij
veel aan verbouwd heeft.
En ook zijn bureau en kast
heeft hij zelf gemaakt. In
de huiskoelkast heeft hij
altijd wel vleeswaren,
kaas, melk en sap liggen.
Voor het bier hebben ze in
Zjem & Confiture een huisbierkoelkast.

Heb je tips voor deze serie
of wil je jouw kamer eens
laten onderwerpen aan een
kritische blik, mail dan
naar cursor@tue.nl.

Worst date ever
Het begon allemaal zo
standaard. Een onschuldig
avondje stappen met
vrienden. Af en toe een
beetje dansen op het
podium, en iets vaker dan
dat een biertje drinken.
Een telefoonnummer rijker
ging ik naar huis, en de
dag erna ontving ik een
sms’je. Het was van haar,
ze vroeg of ik een keer wat
wilde gaan drinken met
haar…
Een paar dagen later was
het zover en stond ik op
haar te wachten. Het
daarop volgende uur is
een nominatie waard in de
categorie ‘worst date
ever’. Ze kwam aanlopen
en blijkbaar was ik ietwat
te optimistisch geweest
over haar voorkomen.
Maar om niet te primair te
handelen, besloot ik haar
het voordeel van de twijfel
te geven. Eenmaal plaats genomen aan een tafeltje
voor twee probeerde ik
een leuk gesprek te
voeren. Dit werd mij echter
onmogelijk gemaakt
doordat haar antwoorden
maximaal twee zinnen
lang waren! ‘Heb je broers
of zussen?’, werd een voudig beantwoord met
‘ja’. De vele argeloze
stiltes die volgden,
wekten een grote vlucht behoefte bij me op. Maar
uit fatsoen besloot ik deze
kwelling uit te zitten en
zag de secondes weg tikken.
Het eerste moment dat ik
het redelijk achtte om de
rekening te vragen, greep
ik aan. Nog even en dan
was ik van haar verlost,
maar niets was minder
waar. Juist dit moment zag
zij als hét moment om een
monoloog over zichzelf te
beginnen. Ze had me
regelrecht in de val, want
hoe kon ik nu nog weg komen? De rekening kon
ik immers niet meer
vragen. Na een kwartier
kwam ik met een smoes
over een andere afspraak
en liepen we eindelijk naar
buiten. In de volste over tuiging nooit meer iets
met haar af te spreken,
nam ik afscheid en zei
gedag met de woorden
‘we bellen!’.
Durand Rekko is student
Technische Bedrijfskunde

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

Zineb Seghrouchni / 26 /
laatstejaars Bouwkunde
Wat:
zelfgemaakte foto van ’n strand
Wanneer:
sinds drie weken
Waarom:
“Ik was voor m’n studie zes
maanden in Brazilië om een locatie voor mijn
afstudeerproject te vinden. Dit is het strand van
Ipanema, met het boulevardpatroon van
Roberto Burle Marx, maar het gaat me natuurlijk om het totaalplaatje. Je denkt bij Rio de
Janeiro meestal aan zon, zee en strand. Dat
dachten deze toeristen waarschijnlijk ook.
’t Is daar heel vaak schitterend weer, maar deze
week was superbewolkt. ’t Gaat mij om het
contrast. Het heeft iets triests. Die vrolijke
Hawaï-kleding en die
grauwe lucht. Eigenlijk
is het triest en grappig
tegelijk. Niet dat ik per
se zeg: ik hou van
trieste dingen, maar ik
hou van emoties, als ze
tenminste echt zijn.”

Effe zeuren

/Fred Steutel
En waarom zouden we zeuren?
De campus is zo mooi:
in het voorjaar bloemengeuren
en ’s zomers geur van hooi …
Ja, vooral ’s zomers, als de laatste studenten vertrokken zijn, ziet het TUterrein er feestelijk uit. Het gras is
groen en, als het in België flink
geregend heeft, de Dommel is met
hoog water bijna even mooi als de
Buurserbeek bij Haaksbergen. We
zouden best Twente aan de Dommel

kunnen worden! Immers, sommige
dingen gaan best goed. Zoals de slagbomenconstructie bij de ingangen; de
dingen gaan op tijd open en dicht, er
zijn nooit files, en bij de oversteek van
het fietspad zijn na een korte probleemperiode de fietsers veiliger dan de automobilisten.
De campus heeft ook een paar rariteiten. Ik noemde al de brug in de voormalige Wielen (Brugstraat?), maar er
zijn nog gekkere dingen.
Het wonderlijkste dat ik op mijn wandelingen aantrof, is een olievat van
Shell, niet ‘gewoon’ op de grond, maar
in een boom. Het schouwspel deed mij

denken aan een paar regels uit ‘De zelfmoordenaar’ van Piet Paaltjens:
En meteen zocht zijn blik
naar een eiketak, dik
genoeg om zijn lichaam te torschen, ...
Achter de tennisbanen hangt aan een
touw een olievat aan een dikke tak van
een boom - geen eikenboom trouwens.
Het vat is leeg en het is onduidelijk wie
het daar heeft opgehangen. Vroeger
vond je in het bos wel eens flessen die
opgehangen waren met in de hals een
schuin afgesneden berkentak. Daar
werd ‘Birkenhaarwasser’ gewonnen.

Vieze jongens vervingen soms de
inhoud van zo’n fles met een vloeistof
die ze altijd bij de hand hadden.
Het olievat is leeg, en er kan ook niets
vanuit de boom in het vat vloeien. Niet
zolang geleden stond het vat naast de
boom op de grond, maar een week of
wat later hing het weer, nog steviger opgehangen dan daarvoor. Wat voor boze
krachten zijn hier aan het werk?
Moeten we de campuspolitie waarschuwen of meteen de nationale coördinator terrorismebestrijding? Zit er
olie op de campus?

