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CvB-lid Paul Verhaegen legt
taken neer vanwege ziekte

College van Bestuurlid prof.dr.
Paul Verhaegen heeft zijn werk-
zaamheden 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. Universi-
teitssecretaris ir. Harry Roumen
neemt de overige portefeuilles
waar.
Verhaegen is sinds oktober 2006
in dienst van de TU/e./.Foto: 

Bram Saeys

Afscheidsfeest Scala
ontaardt in vernielingen
Tijdens het afscheidsfeestje
dat de gezamenlijke cultuur-
verenigingen op donderdag-
avond 27 september in het
gebouw Scala hielden, hebben
meerdere mensen flinke
vernielingen aangericht. Wie
allemaal schuldig is, is ondui-
delijk, maar de Dienst Huis-
vesting 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 schade-
claim. Hoe hoog die is, is nog niet
bekend. Wel dat hij die zal door-
schuiven naar stichting Scala.
“Voor studentenverenigingen zal
het een aanzienlijk bedrag zijn.”

Afscheidsfeestje
Op woensdag 26 en donderdag
27 september waren alle vereni-
gingen 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 Scala-
interieur 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 mede-
werking 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.”/.

Universiteit vraagt sloop-
vergunning aan voor W-hal
De TU/e heeft op 12 september
bij de gemeente een vergun-
ning 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 beslis-
sen.

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 beslis-
sen, 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 sloop-
vergunning 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 Ruim-
telijke Ordening in Eindhoven en
ir. Joost Ector, de onlangs geselec-
teerde architect voor de nieuwe
W-hal./.

Voorzitter Nijmeegse studenten-
vereniging voor de rechter
Twee leden van de Nijmeegse
studentenvereniging Carolus
Magnus moeten op 3 december
voor de rechter verschijnen. De
aanklacht: wederrechtelijke vrij-
heidsberoving. Het tweetal zou
op 4 november 2006 een
vrouwelijk bestuurslid van
Ovum Novum, de andere grote
Nijmeegse gezelligheidsvereni-
ging, belet hebben om de socië-
teit te verlaten van negen uur 
’s ochtends tot drie uur ’s mid-
dags. De studente deed aangifte;
de twee Carolusleden vonden dat
hun actie een onschuldige grap
was. Na een langdurig voor-
onderzoek 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 voor-
stellen dat er wat uitkomt’, laat
hij weten op de website van Vox,
het blad van de Radboud
Universiteit Nijmegen. Woord-
voerder Madeleen Roelofsen van
de Arnhemse rechtbank bena-
drukt dat er een zeer grondig
onderzoek aan de dagvaarding
vooraf is gegaan. Na het politie-
onderzoek zijn zowel de ver-
dachten als meerdere getuigen
nog verhoord door de rechter-
commissaris./.

Tweede proef warme maaltijd na tentamens

WWiiee  ddeezzee  wweeeekk  ‘‘ss  mmiiddddaaggss  eeeenn  tteennttaammeenn  hhaadd  iinn  hheett
AAuuddiittoorriiuumm  kkoonn  nnaa  aafflloooopp  eeeenn  wwaarrmmee  mmaaaallttiijjdd
nnuuttttiiggeenn..  CCaatteerraaaarr  AAllbbrroonn  bboooodd  vvaann  mmaaaannddaagg  11  ttoott  eenn
mmeett  ddoonnddeerrddaagg  44  ookkttoobbeerr  bbiijj  wwiijjzzee  vvaann  pprrooeeff  nnaammeelliijjkk
ooookk  ttuusssseenn  1166..0000  eenn  1199..3300  uuuurr  wwaarrmmee  mmaaaallttiijjddeenn  aaaann..
NNoorrmmaaaall  ggeesspprrookkeenn  iiss  ddee  kkaannttiinnee  vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm
vvaann  99..3300  ttoott  1144..0000  uuuurr  ggeeooppeenndd..  MMeett  ddee  pprrooeeff  --nnaaaarr
aaaannlleeiiddiinngg  vvaann  ssuuggggeessttiieess  vvaann  ssttuuddeenntteenn--  wwiill  AAllbbrroonn
kkiijjkkeenn  ooff  hheett  rreennddaabbeell  iiss  ddee  kkaannttiinnee  iinn  tteennttaammeenn--
wweekkeenn  ooookk  ’’ss  aavvoonnddss  ttee  ooppeenneenn..  HHeett  iiss  ddee  ttwweeeeddee  kkeeeerr
ddaatt  ddeezzee  pprrooeeff  iiss  ggeehhoouuddeenn..  IInn  ddee  ddrriiee  wweekkeenn  vvoooorr  ddee
zzoommeerrvvaakkaannttiiee  wweerrdd  ooookk  ’’ss  aavvoonnddss  eeeenn  wwaarrmmee

mmaaaallttiijjdd  aaaannggeebbooddeenn..  TTooeenn  wweerrddeenn  iinn  eeeenn  wweeeekk  116677
mmaaaallttiijjddeenn  aaffggeennoommeenn..  OOpp  mmaaaannddaagg  eenn  ddiinnssddaagg  vvaann
ddeezzee  wweeeekk  ggiinnggeenn  ‘‘ss  aavvoonnddss  iinn  ttoottaaaall  7722  mmaaaallttiijjddeenn
oovveerr  ddee  ttoooonnbbaannkk..  ““WWee  hheebbbbeenn  nnoogg  nniieett  aallllee  cciijjffeerrss
vvaann  ddeezzee  wweeeekk,,  mmaaaarr  hheett  lliijjkktt  mmiinnddeerr  ddaann  bbiijj  ddee  vvoorriiggee
pprrooeeff””,,  zzeeggtt  EEllkkee  VVeerrbbeerrnnee  vvaann  DDiieennsstt  IInntteerrnnee  ZZaakkeenn..
EEeenn  rreeddeenn  ddaaaarrvvoooorr  zzoouu  vvoollggeennss  hhaaaarr  kkuunnnneenn  zziijjnn  ddaatt
hheett  mmoommeenntteeeell  rraammaaddaann  iiss  eenn  ddaatt  vveeeell  bbuuiitteennllaannddssee
ssttuuddeenntteenn  ddaaaarroomm  nniieett  kkoommeenn  eetteenn  ’’ss  aavvoonnddss  iinn  hheett
AAuuddiittoorriiuumm..  DDeezzee  ttwweeeeddee  pprrooeeff  wwoorrddtt  bbiinnnneennkkoorrtt
ggeeëëvvaalluueeeerrdd..
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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ZZoonnddaagg:: Met de lustrumcommissie ver-
sieren we ons gebouw Helix. Posters van
oude foto’s, ballonnen met het lustrum-
logo en grote vlaggen buiten stralen uit dat
het feest is.

MMaaaannddaagg:: Om 07.30 uur staan we klaar
om alle medewerkers en studenten te ver-
welkomen 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.

DDiinnssddaagg::  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, poster-
sessie, 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.

WWooeennssddaagg:: 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 lustrumcom-
missie, Johan Weijers.

DDoonnddeerrddaagg:: 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 mid-
denmoot, we zijn
afgedroogd bij
het voet-
ballen... Bij
het opruimen
beginnen de
eerste
druppels te
vallen.

VVrriijjddaagg:: Het zit er alweer bijna op. Van-
daag passeren allerlei hobby’s de revue,
van sambadans tot een Donald Duck-
verzameling. Ik doe mee aan de work-
shops 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!

“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 & Informa-
tica. “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 account-
manager bij ABN Amro, werkte
ze bij een klein bedrijf in de
vleesverwerkende industrie en
was ze regionaal account-
manager 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 appartementen-
verhuur. 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 genie-
ten van de eindeloze zee, de ster-
renhemel 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 onte-
recht. 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

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 ongerust-
heid van mijn familie en colle-
ga’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 geschre-
ven, op de basisschool al veel op-
stellen 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 ver-
bindende stukken. Een van de
verhalen gaat over belevenissen
op Kaapverdië, voor de Afrikaan-
se westkust. “Daar hing constant
een dreigende sfeer. We moes-
ten 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 dach-
ten meteen aan drugssmokke-
laars en hebben de boot van top
tot teen gecontroleerd. Gelukkig
hebben we niets gevonden.”
Op internet vond Volkers uit-
geverij Free Musketeers, die haar
boek half november uitbrengt.
Exemplaren kunnen op
www.freemusketeers.nl en bij
Volkers (a.volkers@tiscali.nl)
besteld worden/.

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 zeil-
cursussen 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.

“Achteraf denk je pas aan wat er had kúnnen gebeuren”

Astrid Volkers
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VSNU-voorzitter:
Afwijzing profieladvies
geeft geen pas
De universiteiten zijn boos dat
staatssecretaris Marja van
Bijsterveldt van OCW het eind-
advies van de profielcommis-
sies 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 profiel-
commissies. Daarin werd het
aantal examenprofielen terug-
gebracht van vier naar twee: een
natuur- en een maatschappij-
profiel. De commissies onder
voorzitterschap van Jan Veldhuis
zouden hun boekje te buiten zijn
gegaan; ze moesten advies uit-
brengen over de aansluiting van
het voortgezet onderwijs op het
hoger onderwijs, maar dan wel
binnen de huidige profiel-
structuur. 
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 verbete-
ring van de onderwijskwaliteit
binnen de huidige profiel-
structuur 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 staats-
secretaris geeft volgens hem
geen pas. “Het is een heel serieus
advies dat bevorderlijk is voor de
aansluiting met het hoger onder-
wijs. Dat kun je niet zomaar
terzijde schuiven.” 
De universiteiten steunen ‘elk
voorstel’ dat het eindexamen-
niveau 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)/.

Plasterk: ‘schandpaal’ voor mannenbolwerken
Minister Ronald Plasterk van
OCW wil ‘naming and shaming’
inzetten als universiteiten niet
genoeg vrouwelijke hooglera-
ren en bestuurders benoemen.
Dat schrijft hij in zijn emanci-
patienota.

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 onvol-
doende 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 ‘gendermecha-
nismen’ in de wetenschappelijke
gemeenschap.
In mei kreeg Plasterk van het
Steunpunt Studerende Moeders
een lijst met knelpunten aan-
geboden. De minister herhaalt in
zijn nota dat hij gaat kijken of
aanvullende maatregelen voor
studerende moeders nodig zijn.
(HOP)/.

ESC serveert viergangendiner
aan Eindhovense daklozen
Het Eindhovens Studenten
Corps (ESC) gaat op de culi-
naire 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 maat-
schappij”, zo zegt penning-
meester Rob van Deurzen van de
Senaat van het ESC. Voorheen
werd bijvoorbeeld gecollecteerd
voor het goede doel. Dit jaar
hebben de leden zelf een acti-
viteit 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 neer-
gelegd 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 daklozen-
diner financieel. Ook zijn er
sponsoren die in natura bijdra-
gen aan het initiatief./.

Virusmemorabilia 
in de uitverkoop

SSttiicchhttiinngg  VViirruuss  ggooooiitt  ddee  ddeeccoorrssttuukkkkeenn  vvaann  vveeeerrttiieenn  kkeeeerr
VViirruuss  iinn  ddee  vveerrkkoooopp..  VVoooorr  ‘‘eeeenn  kklleeiinn  pprriijjssjjee’’  kkuunnnneenn  ggeeïïnnttee--
rreesssseeeerrddeenn  oopp  ddoonnddeerrddaagg  44  ookkttoobbeerr  iinn  ddee  WW--hhaall  eecchhttee
‘‘ccoolllleeccttoorr’’ss  iitteemmss’’  oopp  ddee  kkoopp  ttiikkkkeenn,,  vveerrtteelltt  KKaarriieenn  vvaann
EEllsswwiijjkk  vvaann  VViirruuss..  DDee  rreeddeenn  vvoooorr  ddee  uuiittvveerrkkoooopp  iiss  oovveerriiggeennss
nniieett  hheett  ssttooppzzeetttteenn  vvaann  hheett  ffeessttiivvaall,,  wwaatt  vvoorriiggee  wweeeekk  bbeekkeenndd
wweerrdd,,  mmaaaarr  ddee  vveerrhhuuiizziinngg  vvaann  VViirruuss  vvaann  ddee  WW--hhaall  nnaaaarr  eeeenn
kklleeiinneerr  oonnddeerrkkoommeenn  iinn  DDee  BBuunnkkeerr..  
DDee  vveerrkkoooopp  iiss  vvaann  1155..0000  ttoott  2222..0000  uuuurr  eenn  hheett  pprriinncciippee  iiss  ‘‘wweegg
iiss  wweegg’’,,  lleeggtt  VVaann  EEllsswwiijjkk  uuiitt,,  ddiiee  aaffggeellooppeenn  jjaaaarr  ddeeccoorrccooöörr--
ddiinnaattoorr  wwaass  vvaann  VViirruuss..  OOvveerr  ddee  eexxaaccttee  pprriijjzzeenn  kkaann  zzee  nnoogg
nniikkss  zzeeggggeenn  --  ddiiee  mmooeetteenn  nnoogg  vvaassttggeesstteelldd  wwoorrddeenn..  HHeett  ggaaaatt
oomm  ttiieennttaalllleenn  ssttuukkkkeenn,,  wwaaaarroonnddeerr  ddooeekkeenn,,  bbaannnneerrss,,  ddeeccoorr--
ssttuukkkkeenn  eenn  mmooggeelliijjkk  ooookk  eeeenn  hhaaggeellnniieeuuwwee  mmaaaarr  llooooddzzwwaarree
ddjj--ooppsstteelllliinngg..  ZZee  vveerrwwaacchhtt  uuiitt  eeeenn  eeeerrssttee  iinnvveennttaarriissaattiiee
oonnddeerr  ((oouudd--))mmeeddeewweerrkkeerrss  ddaatt  eerr  rreeddeelliijjkk  wwaatt  ggeeggaaddiiggddeenn
zzuulllleenn  zziijjnn..  DDee  ssttuukkkkeenn  ddiiee  nnaa  2222..0000  uuuurr  44  ookkttoobbeerr  nniieett  wweegg
zziijjnn,,  vviinnddeenn  bbiinnnneennkkoorrtt  hhuunn  eeiinnddee  oopp  ddee  mmiilliieeuussttrraaaatt..
OOpp  ddee  ppaaggiinnaa’’ss  88  eenn  99  eeeenn  tteerruuggbblliikk  oopp  vveeeerrttiieenn  eeddiittiieess
VViirruuss..

Jonge autovandalen gepakt
Op zondag 30 september rond
15.30 uur heeft de TU/e-beveili-
ging op het TU/e-terrein een
twaalfjarige jongen aangehouden
wegens het aanbrengen van ver-
nielingen 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.
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Erasmus Magazine - Erasmus Universiteit
Rotterdam
Eenderde eerstejaars naar huis
door studieadvies
BBiijjnnaa  eeeennddeerrddee  vvaann  ddee  eeeerrsstteejjaaaarrss  ssttuuddeenntteenn  aaaann  ddee
EErraassmmuuss  UUnniivveerrssiitteeiitt  RRootttteerrddaamm  mmooeett  ddee  ssttuuddiiee  ssttaakkeenn
ddoooorr  eeeenn  nneeggaattiieeff  bbiinnddeenndd  aaddvviieess..  DDee  RRootttteerrddaammssee  uunniivveerr--
ssiitteeiitt  kkeenntt  ssiinnddss  vvoorriigg  jjaaaarr  eeeenn  mmiinniimmuummnnoorrmm  vvaann  vveeeerrttiigg
EECCTTSS  vvoooorr  hheett  eeeerrssttee  ssttuuddiieejjaaaarr..  OOookk  vvoorriigg  jjaaaarr  mmoocchhtt
oonnggeevveeeerr  eeeennddeerrddee  vvaann  ddee  nniieeuuwwee  lliicchhttiinngg  ddee  kkooffffeerrss
ppaakkkkeenn..  DDee  ffaaccuulltteeiitt  vvoooorr  RReecchhttssggeelleeeerrddhheeiidd  eenn  ddiiee  vvaann
WWiijjssbbeeggeeeerrttee  ddooeenn  hheett  rreellaattiieeff  hheett  sslleecchhttssttee  mmeett  rreessppeecc--
ttiieevveelliijjkk  4444  eenn  3388  pprroocceenntt  aaffvvaalllleerrss..
HHeett  lliijjkktt  eerroopp  ddaatt  ddee  RRootttteerrddaammssee  ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinnggeenn
kkllaappppeenn  kkrriijjggeenn  ddoooorr  hheett  bbiinnddeenndd  ssttuuddiieeaaddvviieess..  DDee  mmeeeessttee
RRootttteerrddaammssee  cclluubbss  ggaaaann  eerr  ddiitt  jjaaaarr  oopp  aacchhtteerruuiitt  qquuaa
nniieeuuwwee  lleeddeenn,,  sscchhrriijjfftt  EErraassmmuuss  MMaaggaazziinnee..

Mare - Universiteit Leiden
Meer leden door zooien en 
biergooien?
BBiijj  ddee  LLeeiiddssee  ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg  SSSSRR  sstteekkeenn  zzee  ddaaaarr--
eenntteeggeenn  ddee  vvllaagg  uuiitt::  ddiikk  ttwweeeehhoonnddeerrdd  lleeddeenn  kkrreeeegg  ddee  cclluubb
eerrbbiijj  ddiitt  jjaaaarr..  IInn  vviijjff  jjaaaarr  wwiisstt  ddee  cclluubb  sstteevviigg  ttee  ggrrooeeiieenn  --iieettss
wwaatt  tteeggeennwwoooorrddiigg  mmaaaarr  wweeiinniigg  ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinnggeenn
ggeegguunndd  iiss--  vvaann  448822  eenn  663322  SSSSRR’’eerrss..  DDee  ccrruuxx  lliijjkktt  hheett  ffeeiitt
ddaatt  ddee  cclluubb,,  ooooiitt  eeeenn  lliinnkkss  bboollwweerrkk,,  nnaaaarr  hheett  mmiiddddeenn  iiss
ooppggeesscchhoovveenn,,  rriicchhttiinngg  ddee  ttrraaddiittiioonneellee  vveerreenniiggiinnggeenn..
““IIeeddeerreeeenn  iiss  nnoorrmmaaaall  hhiieerr,,  nniieemmaanndd  hheeeefftt  eeeenn  ‘‘aattttiittuuddee’’””,,
aalldduuss  eeeenn  SSSSRR’’eerr  iinn  MMaarree..  ““EErr  kkaann  vveeeell,,  mmaaaarr  eerr  mmooeett
wweeiinniigg””,,  vveerrtteelltt  ddee  pprreesseess..  EEnn  nnoogg  eeeenn  aannddeerr  lliidd::  ““JJee  vviinnddtt
hhiieerr  vvaann  aallttoo  ttoott  jjaassjjee--ddaassjjee..””  DDiiee  eeeerrssttee  ggrrooeepp  iiss  oovveerrii--
ggeennss  vvrriijjwweell  vveerrddwweenneenn  bbiijj  ddee  LLeeiiddssee  cclluubb,,  hheett  zzooooiieenn
hheeeefftt  zziijjnn  iinnttrreeee  ggeeddaaaann  eenn  hheett  vveerrbboodd  oopp  bbiieerrggooooiieenn  iiss
kkoommeenn  ttee  vveerrvvaalllleenn..

Univers - Universiteit van Tilburg
Tilburgse vereniging krijgt
sociëteit in centrum
HHeett  EEiinnddhhoovveennssee  EESSCC  iiss  nniieett  ddee  eenniiggee  ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg
ddiiee  hhaarrdd  wweerrkktt  aaaann  ppllaannnneenn  vvoooorr  eeeenn  ssoocciiëëtteeiitt  iinn  hheett
cceennttrruumm..  DDee  TTiillbbuurrggssee  vveerreenniiggiinngg  DD’’AArrttaaggnnaann  ooppeennddee
aaffggeellooppeenn  wweeeekk  hhaaaarr  nniieeuuwwee  oonnddeerrkkoommeenn  oopp  ddee  HHeeuuvveell,,
mmiiddddeenniinn  hheett  uuiittggaaaannssggeebbiieedd  vvaann  TTiillbbuurrgg..  DDee  oouuddee  aapprrèèss--
sskkiibbaarr  mmooeett  fflliinnkk  vveerrbboouuwwdd  wwoorrddeenn..  DDee  vveerreenniiggiinngg  kkrreeeegg
hhiieerrvvoooorr  ffiinnaanncciiëëllee  sstteeuunn  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt..  DDee  UUvvTT  hheeeefftt
eeeenn  nniieeuuwwee  rreeggeelliinngg  ddiiee  vveerreenniiggiinnggeenn  sstteeuunntt  ddiiee  eeeenn  eeiiggeenn
ppaanndd  wwiilllleenn  kkooppeenn..  OOmm  ddee  kkoosstteenn  ttee  ddrruukkkkeenn  vveerrhhuuuurrtt
DD’’AArrttaaggnnaann  eennkkeellee  kkaammeerrss  aaaann  lleeddeenn..

UT Nieuws - Universiteit Twente

Duitse invasie in Enschede
WWiiee  kkllaaaaggtt  ddaatt  hhiieerr  vveeeell  mmeennsseenn  LLiimmbbuurrggss  pprraatteenn,,  mmooeett
eeeennss  nnaaaarr  EEnnsscchheeddee  ggaaaann..  AAaann  ddee  UUTT  iiss  ddiitt  jjaaaarr  eeeenn  kkwwaarrtt
vvaann  ddee  eeeerrsstteejjaaaarrss  DDuuiittss,,  zzoo  iiss  ttee  lleezzeenn  iinn  UUTT  NNiieeuuwwss..  DDee
DDuuiittsseerrss  kkoommeenn  vvoooorraall  aaff  oopp  ddee  oopplleeiiddiinnggeenn  PPssyycchhoollooggiiee
((8800  pprroocceenntt  DDuuiittssee  eeeerrsstteejjaaaarrss))  eenn  BBeessttuuuurrsskkuunnddee  ((7755
pprroocceenntt  bbuuiitteennllaannddeerrss  wwaaaarrvvaann  hheett  ggrroooottssttee  ddeeeell  DDuuiittsseerr))..
DDee  TTwweennttssee  uunniivveerrssiitteeiitt  hheeeefftt  eeeenn  ssppeecciiaaaall  ssttuuddeenntteenntteeaamm
vvoooorr  wweerrvviinngg  iinn  DDuuiittssllaanndd..  DDaatt  dduuss  eerrgg  ssuucccceessvvooll  iiss,,  mmaaaarr
lliieevveerr  zzoouuddeenn  zzee  DDuuiittsseerrss  llookkkkeenn  ddiiee  eeeenn  bbèèttaassttuuddiiee
kkoommeenn  ddooeenn..  PPssyycchhoollooggiiee  kkeenntt  iinn  DDuuiittssllaanndd  eeeenn  nnuummeerruuss
ffiixxuuss,,  eenn  hheett  oonnddeerrwwiijjss  iiss  eerr  vveeeell  ggrroooottsscchhaalliiggeerr..  DDaatt  jjaaaaggtt
vveeeell  DDuuiittssee  ssttuuddeenntteenn  ddee  ggrreennss  oovveerr..

Delta - TU Delft
Supermarkt op de campus
DDee  TTUU  DDeellfftt  iiss  iinn  ggeesspprreekk  mmeett  AAllbbeerrtt  HHeeiijjnn  eenn  SSppaarr  oovveerr  eeeenn
kklleeiinnee  ssuuppeerrmmaarrkktt  oopp  ddee  ccaammppuuss..  DDee  uunniivveerrssiitteeiitt  ddeennkktt
aaaann  eeeenn  ooppppeerrvvllaakk  vvaann  ttwweeee--  àà  ddrriieehhoonnddeerrdd  vviieerrkkaannttee
mmeetteerr..  LLeeeess::  eeeenn  ‘‘AAHH  ttoo  ggoo’’  ooff  hheett  SSppaarr--eeqquuiivvaalleenntt  ‘‘SSppaarr
EExxpprreessss’’..  DDee  ppllaannnneenn  zziijjnn  nnoogg  iinn  ddee  ssttuuddiieeffaassee,,  ddee  ooppeenniinngg
iiss  oopp  zziijjnn  vvrrooeeggsstt  iinn  22000088,,  mmeellddtt  DDeellttaa..  

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 uit-
brengen. Dat besloot staatssecretaris Ank Bijleveld
van Binnenlandse Zaken vorige week. Waarin schuilt
het probleem en zullen we ooit een waterdicht stem-
systeem 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 elek-
tronisch stemmen. “Je kunt controleren of een program-
ma 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 verkiezin-
gen 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 benaderin-
gen. 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 stemcompu-
ters 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 over-
genomen 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 stem-
computer. 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 toe-
genomen. De bewerkelijk-
heid van papieren stembil-
jetten valt overigens best
mee. Maar als de tijd rijp is,
zal er wel een elektronisch
stemsysteem komen.”/.

Foto: Bart van Overbeeke

DDee
rraannddoomm--
bbooeeddddhhaa

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 voorzien-
kunstwerk.
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

En ik vind...

Zweven boven het zand bij ST
VVaannuuiitt  hheett  nnoorrmmaaaall  ggeesspprrookkeenn  zzoo  sstteerriieell  ooggeennddee  ggeebboouuww  HHeelliixx
lloooopptt  oopp  ddoonnddeerrddaaggmmiiddddaagg  2277  sseepptteemmbbeerr  eeeenn  fflliinnkk  zzaannddssppoooorr
nnaaaarr  bbuuiitteenn..  WWiiee  hheett  vvoollggtt,,  kkoommtt  uuiitt  bbiijj  ddee  ttwweeee  bbeeaacchhvvoolllleeyybbaall--
vveellddjjeess  ddiiee  vvoooorr  ddee  ssppoorrttddaagg  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  zziijjnn  aaaannggeelleeggdd..  DDee
ffaaccuulltteeiitt  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee  bbeessttaaaatt  vviijjffttiigg  jjaaaarr..  VVoorriiggee
wweeeekk  wwaarreenn  eerr  vveerrsscchhiilllleennddee  aaccttiivviitteeiitteenn,,  zzooaallss  eeeenn  ‘‘sscciieennccee  ddaayy’’
eenn  eeeenn  rreeüünniiee..
EErr  wweerrdd  ddoonnddeerrddaagg  nniieett  aalllleeeenn  ggeevvoolllleeyybbaalldd..  DDee  vviijjffttiieenn  tteeaammss  
--vveeeellaall  ssaammeennggeesstteelldd  uuiitt  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  mmeeddeewweerrkkeerrss,,  mmaaaarr
ooookk  ddrriiee  mmeett  lloouutteerr  ssttuuddeenntteenn--  ggiinnggeenn  ooookk  oopp  ddee  rraacceeffiieettss  eenn  iinn
eeeenn  lleevveenndd  ttaaffeellvvooeettbbaallssppeell  ddee  ssttrriijjdd  mmeett  eellkkaaaarr  aaaann..  
VVoollggeennss  oorrggaanniissaattoorr  MMiicchhaaeell  SScchheeeeppeerrss  ggiinngg  hheett  eerr  hhooooffdd--
zzaakkeelliijjkk  oomm  ddee  ssaammeennhhaanngg  bbiinnnneenn  ddee  ffaaccuulltteeiitt  ttee  bbeevvoorrddeerreenn..  
HHiijj  iiss  vvoooorraall  vveerrhheeuuggdd  ddaatt  eerr  vveeeell  bbuuiitteennllaannddeerrss  mmeeeeddeeddeenn..  FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann



DDee  IInnffoorrmmaattiiee  BBeehheeeerr  GGrrooeepp,,
bbeekkeenndd  vvaann  ddee  ssttuuddiieeffiinnaanncciieerriinngg,,
wwoorrddtt  iinn  22001100  ooppggeehheevveenn..  HHeett
zzeellffssttaannddiiggee  bbeessttuuuurrssoorrggaaaann  ggaaaatt
oopp  iinn  eeeenn  nniieeuuwwee  uuiittvvooeerriinnggssoorrggaa--
nniissaattiiee  vvaann  hheett  ddeeppaarrtteemmeenntt..  DDee
mmiinniisstteerr  hheeeefftt  ddaaaarr  mmeeeerr  iinnvvllooeedd
oopp..  OOookk  ddee  CCeennttrraallee  FFiinnaanncciiëëllee
IInnsstteelllliinnggeenn,,  ddiiee  ddee  bbeekkoossttiiggiinngg
vvaann  hheett  oonnddeerrwwiijjss  iinn  ggooeeddee  bbaanneenn
mmooeett  lleeiiddeenn,,  wwoorrddtt  oonnddeerrddeeeell  vvaann
ddee  nniieeuuwwee  oorrggaanniissaattiiee,,  ddiiee  hhaaaarr
hhooooffddvveessttiiggiinngg  iinn  GGrroonniinnggeenn
kkrriijjggtt..  UUiitt  oonnddeerrzzooeekk  iiss  vvoollggeennss
OOnnddeerrwwiijjssmmiinniisstteerr  RRoonnaalldd
PPllaasstteerrkk  ggeebblleekkeenn  ddaatt  ddee  uuiittvvooee--
rriinnggssttaakkeenn  vvaann  ddee  IIBB--GGrrooeepp  bbeetteerr
rreecchhttssttrreeeekkss  vvaannuuiitt  hheett  ddeeppaarrttee--
mmeenntt  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  vveerrrriicchhtt..
DDaaaarrddoooorr  vveerrwwaacchhtt  hhiijj  ““ddiirreecctteerr  eenn

ssllaaggvvaaaarrddiigg  ttee  kkuunnnneenn  ssttuurreenn””..
BBoovveennddiieenn  hhoooopptt  hhiijj  ddaatt  ddee
ssaammeennvvooeeggiinngg  vvaann  IIBB--GGrrooeepp  eenn
CCFFII  ttoott  mmeeeerr  eeffffiicciieennccyy  eenn  bbeetteerree
ddiieennssttvveerrlleenniinngg  aaaann  bbuurrggeerrss  eenn
iinnsstteelllliinnggeenn  zzaall  lleeiiddeenn..  ((HHOOPP))
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(Advertentie)

Spotlight op de geschiedenis
van de elektrotechniek

PPrrooff..ddrr..iirr..  RRaallpphh  OOtttteenn  wwaass  vvrriijjddaagg--
mmiiddddaagg  2288  sseepptteemmbbeerr  eeeenn  vvaann  ddee
sspprreekkeerrss  oopp  hheett  EElleekkttrroossyymmppoossiiuumm
ddaatt  hhiijj  zzeellff  hhaadd  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd..
VVoooorr  eeeenn  bbeehhoooorrlliijjkk  ggeevvuullddee  zzaaaall
iinn  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss,,  mmeett  bbeezzooeekkeerrss
vvaann  bbiinnnneenn  eenn  bbuuiitteenn  ddee  TTUU//ee,,
ggiinnggeenn  ddee  sspprreekkeerrss  iinn  oopp  ddee
vveerrwwoorrvveennhheeddeenn  vvaann  ddee  eelleekkttrroo--
tteecchhnniieekk  eenn  vvoooorraall  ddee  bbiijjddrraaggeenn
vvaann  ddee  ‘‘ggrroottee  mmeeeesstteerrss’’  uuiitt  hheett
vveerrlleeddeenn..  VVeerrddeerr  kkwwaamm  hheett  hhuuiiddiiggee

EElleekkttrrooccuurrrriiccuulluumm  aaaann  ddee  oorrddee,,  eenn
ddee  bbeellaannggrriijjkkee  rrooll  vvaann  eelleekkttrroo--
tteecchhnniieekk  vvoooorr  ddee  ttooeekkoommsstt..  DDee
nnaaddrruukk  llaagg  oopp  eelleekkttrrootteecchhnniieekk  aallss
ssaammeennhhaannggeenndd  ggeehheeeell  vvaann  ssuubb--
ddiisscciipplliinneess,,  mmeett  sstteevviiggee  vveerrbbaann--
ddeenn  mmeett  aannddeerree  vvaakkggeebbiieeddeenn..  DDooeell
vvaann  ddee  mmiiddddaaggbbiijjeeeennkkoommsstt::  ddee
zziicchhttbbaaaarrhheeiidd  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt
vveerrggrrootteenn..

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Ontmoeting alumni en startende 
TU/e-ondernemers afgelast
Door onvoldoende belang-
stelling heeft het Innovation
Lab besloten de Meet & Match-
bijeenkomst tussen TU/e-
alumni en startende onder-
nemers 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, direc-
teur 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 Alumni-
bureau, niet mee. “We hebben
om te beginnen alle zestig
alumni die vorige keer hun me-
dewerking verleend hebben, aan-
geschreven. Van die groep
hebben maar acht personen aan-
gegeven 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 over-
weldigend. 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 gescho-
ten is om er ook bij andere leef-
tijdsgroepen 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./.

IB-Groep verdwijnt

“Iedereen doet toegepast onderzoek”
Als je investeert in zuiver
wetenschappelijk onderzoek,
denkt Onderwijsminister
Ronald Plasterk, hobbelt de
innovatie er vanzelf achteraan.
Excellent fundamenteel onder-
zoek heeft de minister wel
eens “de belangrijkste voor-
waarde 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 dyna-
miek 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 na-
melijk talent vast aan de universi-
teiten. Dat maakt ook het onder-
wijs beter, waardoor de
beroepsbevolking beter werk kan
verrichten en zo geef je de inno-
vatie 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 nuan-
cering behoeft. Innovatie
verloopt niet lineair van onder-
zoek naar product, het is eerder
een cyclisch proces: uit de vraag
naar een bepaalde toepassing
komt weer fundamenteel weten-
schappelijk onderzoek voort.”

Frits van Oostrom, president van
de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen:
“Al onze leden zijn gekozen op
grond van hun wetenschappe-
lijke kwaliteit. Toch zul je binnen
de Akademie lang moeten
zoeken voor je iemand vindt die
niet in zekere zin toegepast on-
derzoek 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 funda-
menteel 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 werk-
geversorganisatie VNO-NCW:
“Inderdaad moet je investeren in
excellent, ongebonden onder-
zoek. Dat is de eerste stap. Als
wiskundigen niet met priem-
getallen 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 onderzoeks-
gebieden 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 tegen-
over de sectorplannen natuur-
kunde en chemie. Aan zijn ideeën
zal het niet liggen; hij heeft alleen
te weinig geld.” (HOP)/.

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 lid-
staten 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 aanvan-
kelijk van een volwaardige
Europese universiteit voor bèta-
en 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)/.

Het kabinet gaat snoeien in het aantal ambtenaren
en adviesraden. Dit betekent het einde van de
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologie-
beleid (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 samen-
gevoegd 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 hoofd-
lijnen van het wetenschaps- en innovatiebeleid.
Daarin stond dat Nederland de komende jaren vooral
moet investeren in het vrije onderzoek aan universi-
teiten, maar tegelijkertijd ook in sterke clusters van
bedrijven.
Het ministerie van OCW moet zelf ongeveer acht-
honderd ambtenaren uitzwaaien. Wie er precies ver-
dwijnen, is nog niet bepaald. (HOP)

Doek valt voor AWT
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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-ope-
rations 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 Elektro-
techniek en Werktuigbouwkunde organi-
seert. Een aantal specialisten op de gebie-
den van robotchirurgie, kernfusie-
onderzoek en automotive komen
spreken. Van Hee hoopt dat er op de
Super TU/esday flinke discussies zullen
ontstaan en dat de hightech mechatro-
nica-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 ontkop-
pelen van de uitvoering van die hande-
ling. Met andere woorden, de plek waar
iemand een handeling wil laten plaats-
vinden, 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 verple-
ging/zorg. Om deze nieuwe revolutie op
gang te brengen, is een zogenoemde
‘killer application’ nodig. “Dit is een toe-
passing 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, alge-
meen bruikbare tele-operators te ontwik-
kelen tegen redelijke kosten, dan kan dit
een enorme impact op de economie en de
maatschappij hebben. Industriële toepas-
singen waarbij fabrieksarbeiders niet in
de fabriek hoeven te zijn en service-
monteurs 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 bedrijf-
stakken 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 aan-
merking te komen. Het lukt ons zelden
om een mooi groot project te definiëren
waarin veel wetenschappers een eigen
bijdrage kunnen leveren en wat een een-
voudig uit te leggen doel heeft. Het man-
op-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 toepas-
singen. 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 com-
puters komen er zeker nieuwe kansen.
Tele-operating wordt al langer gebruikt in
gevaarlijke omgevingen, zoals bij afval-
verwerking in kernreactoren. Of bij
onderzoek in de ruimte. Er zijn veel toe-

passingen in de auto-industrie, in de
fabricage. Maar ook in de techniek die in
auto’s wordt gebruikt, zoals bij stuur-
bekrachtiging - 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 gebruik-
gemaakt van robots. De Da Vinci-robot
van Intuitive Surgical Inc. uit de VS
vertaalt de handbewegingen van de
chirurg bij de master naar instrument-
bewegingen 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 ontbre-
ken van krachtterugkoppeling. De
chirurg kan het weefsel niet voelen om
bloedvaten te vinden of onregelmatig-
heden zoals tumoren te beoordelen. Ook
kan er weefselschade ontstaan door te
grote klemkracht. De robot kan ook nog
geen operaties met een hoge precisie-
graad aan, zoals oog- en microchirurgie.
Chirurgen klagen dat de apparatuur te
groot en zwaar is. De robot kost boven-
dien 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 toekomst-
verwachtingen als het gaat om dit soort
systemen.

Bij de faculteit Werktuigbouwkunde
werken nu vier aio’s aan verschillende

facetten van geavanceerde medische
robotsystemen. Een vijfde aio werkt
hieraan mee in de Mens-Techniek
Interactie groep bij de faculteit Techno-
logie 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 buik-
chirurgie wordt geopereerd in een werk-
gebied 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 Werktuigbouw-
kunde zijn krachtsensoren in de instru-
menten verwerkt die via het besturings-
systeem en de masterrobot kracht-
terugkoppeling 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 aange-
stuurd. De master wordt zo gevoelig
gemaakt dat hij ook geschikt is voor oog-
en microchirurgie met schaling van de
bewegingen en kracht. Voor de oog-
chirurgie wordt verder een speciale
microslave ontwikkeld.
Een zesde aio wordt nog gezocht voor het
testen en ontwikkelen van de bruikbaar-
heid 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 bijvoor-
beeld de verwarming aan te zetten.

Ketting
Het profileringgebied Software
Engineering van het Embedded Systems
Institute heeft twee postdocplaatsen toe-
gekend aan het tele-operations-program-
ma. 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 over-
brengen. “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 mense-
lijke 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 doel-
stelling 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 -bijna-
gelijk 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.

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.

Tele-operations moet de nieuwe industriële revolutie worden

“Een mannetje op aarde, niet op de maan”
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BBeeddrriijjffsskkuunnddeessttuuddeenntt  EEllooddiiee  RRiiaass  kkoommtt  uuiitt
FFrraannkkrriijjkk..  ZZiijj  ddeeeedd  eeeenn  dduubbbbeellee  mmaasstteerr::  hheett
eeeerrssttee  jjaaaarr  iinn  GGrreennoobbllee,,  hheett  ttwweeeeddee  iinn
EEiinnddhhoovveenn  eenn  eeeenn  ggeezzaammeennlliijjkkee  aaffssttuuddeeeerr--
ssttaaggee..  ““DDee  iinnhhoouudd  vvaann  OOppeerraattiioonnss
MMaannaaggeemmeenntt  &&  LLooggiissttiiccss  sspprraakk  mmee  aaaann,,  eenn  ddee
TTUU//ee  ssttaaaatt  ggooeedd  aaaannggeesscchhrreevveenn..””  HHeett  oonnddeerr--
wwiijjss  hhiieerr  iiss  mmeeeerr  ggeerriicchhtt  oopp  zzeellff  oonnddeerrzzooeekk
ddooeenn,,  vveerrtteelltt  zzee..  ““IIkk  wwaass  ooookk  bbeenniieeuuwwdd  hhooee
hheett  NNeeddeerrllaannddssee  bbeeddrriijjffsslleevveenn  zzoouu  zziijjnn..””  
RRiiaass  kkooooss  vvoooorr  eeeenn  aaffssttuuddeeeerrssttaaggee  bbiijj
OOrrggaannoonn,,  wwaaaarr  zzee  oonnddeerrzzooeekk  ddeeeedd  nnaaaarr  eeeenn
vveerrppaakkkkiinnggsslliijjnn  vvoooorr  mmeeddiicciijjnneenn..  ““ZZee  hhaaddddeenn
eerr  pprroobblleemmeenn  mmeett  hheett  iinnddeelleenn  vvaann  ddee  oorrddeerrss..
HHeett  llaassttiiggee  iiss  ddaatt  eerr  oopp  ddiiee  lliijjnn  ttwweeee  ddiinnggeenn
ggeebbeeuurreenn::  zzee  mmaakkeenn  bbeesstteelllliinnggeenn,,  mmaaaarr  ooookk
vvoooorrrraaaadd..  BBoovveennddiieenn  wwoorrddtt  ddee  lliijjnn  vvoooorr  ddrriiee
ttoott  vviijjff  vveerrsscchhiilllleennddee  mmeeddiicciijjnneenn  ggeebbrruuiikktt..
VVoooorr  iieeddeerr  llaanndd  iiss  vveerrvvoollggeennss  eeeenn  aannddeerree
vveerrppaakkkkiinngg,,  eenn  jjee  hheebbtt  ooookk  nnoogg  vveerrsscchhiilllleennddee
ffoorrmmaatteenn  ddoooossjjeess..  AAll  mmeett  aall  rroolllleenn  eerr  mmeeeerr
ddaann  hhoonnddeerrdd  pprroodduucctteenn  vvaann  ddiiee  bbaanndd..””  EEeenn
llooggiissttiieekkee  ppuuzzzzeell  vvaann  jjeewweellssttee..  ““DDee  mmeeddii--
cciijjnneenn  zziijjnn  hhoooogguuiitt  ddrriiee  jjaaaarr  hhoouuddbbaaaarr,,  dduuss  jjee
kkuunntt  nniieett  tteevveeeell  vvoooorrrraaaadd  mmaakkeenn..””
VVoooorr  iieeddeerr  pprroodduucctt  bbeessttaaaatt  eeeenn  ooppttiimmaallee
pprroodduuccttiieeccyycclluuss..  MMeett  hhuullpp  vvaann  eeeenn  mmooddeell

oonnddeerrzzoocchhtt  RRiiaass  ooff  hheett  mmooggeelliijjkk  wwaass  vvoooorr  ddee
pprroodduucctteenn  oopp  ddee  lliijjnn  eeeenn  ccyycclliisscchhee  ppllaannnniinngg
ttee  mmaakkeenn  vvaann  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  wweeeekk  ooff  eeeenn
mmaaaanndd..  ““EEeenn  ppaaaarr  ggrroottee  oorrddeerrss  bblleekkeenn  vveeeell
iinnvvllooeedd  ttee  hheebbbbeenn  oopp  ddee  lleennggttee  vvaann  jjee  ccyycclluuss..
DDee  lliijjnn  ddrraaaaiitt  5500  ooff  6600  uuuurr  ppeerr  wweeeekk..  EEeenn  oorrddeerr
vvaann  3355  uuuurr  ssllookktt  ddaann  eeeenn  ggrroooott  ddeeeell  vvaann  ddiiee
ttiijjdd  oopp..””  HHooeewweell  hheett  ttiijjdd  kkoosstt  oomm  ddee  lliijjnn
ttuusssseennddoooorr  sscchhoooonn  ttee  mmaakkeenn,,  bblleeeekk  hheett  vvoooorr
ddee  ppllaannnniinngg  ssoommss  hhaannddiiggeerr  oomm  zzoo’’nn  ggrroottee
oorrddeerr  oopp  ttee  bbrreekkeenn  iinn  kklleeiinneerree  ddeelleenn..
HHaaaarr  aaffssttuuddeeeerrssttaaggee  wwaass  eeeenn  ppiilloott..  ““OOrrggaannoonn
oonnddeerrzzooeekktt  nnuu  vvoooorr  mmeeeerrddeerree  lliijjnneenn  ooff  eeeenn
ddyynnaammiisscchhee  ooff  eeeenn  ccyycclliisscchhee  ppllaannnniinngg  bbeetteerr
iiss..””  RRiiaass  wweerrkktt  nniieett  mmeeeerr  aaaann  ddaatt  pprroojjeecctt,,
mmaaaarr  zzee  hheeeefftt  wweell  eeeenn  bbaaaann  bbiijj  OOrrggaannoonn
ggeekkrreeggeenn..  ““IIkk  bblliijjff  dduuss  nnoogg  wweell  eevveenn  iinn
NNeeddeerrllaanndd””,,  zzeeggtt  zzee  llaacchheenndd..  EEnn  ddiiee  bbeeddrriijjffss--
ccuullttuuuurr??  DDee  cclliicchhééss  bblliijjkkeenn  wwaaaarr::  ““MMeennsseenn
zziijjnn  hhiieerr  ddiirreecctteerr..  WWaatt  mmee  vveerrbbaaaassddee,,  iiss  ddaatt  zzee
hhiieerr  oopp  hheett  wweerrkk  ddee  rraaddiioo  aaaannhheebbbbeenn..  IInn
FFrraannkkrriijjkk  ggeebbeeuurrtt  ddaatt  nniieett..  EEnn  jjaa,,  hhooee  zzaall  iikk  hheett
zzeeggggeenn......hheett  iiss  ooookk  wwaatt  ggeezzeelllliiggeerr..””

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Virtueel knutselen aan
het bloedvatenstelsel
Een ingreep aan een belangrijke slag-
ader, bijvoorbeeld het leggen van een
bypass, heeft gevolgen voor de bloed-
stroom 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 promo-
tieonderzoek. Vooral hiervan hopen we
dat andere onderzoekers ernaar gaan
verwijzen.”
Het meningsverschil ging over Bessems’
toepassing van een ‘snelheidsprofiel-
functie’. Dat is, als je een dwarsdoor-
snede 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 stroomsnel-
heid hoog. Maar, weet de BMT-onderzoe-
ker, 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 aneurysma-
zakt 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 vaten-
stelsel.
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,

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-demperbereke-
ning op te nemen. Dit leidt volgens hem
tot aanzienlijk nauwkeurigere voorspel-
lingen van de drukpuls. In het hoofd-
bloedvat in het onderbeen wijkt de voor-
spelde waarde van zijn model al vijftien
procent af van de oude modellen. Dat zijn
model klopt, toonde hij aan met metin-
gen aan een proefopstelling van buizen
van visco-elastisch materiaal waar hij
waterpulsen doorheen stuurde. De resul-
taten van deze empirische proeven, uit-
gevoerd 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 vervol-
gens een plek kregen in zijn grote ‘eendi-
mensionale golfvoortplantingsmodel’. 

Gebruiksklaar
Het product dat Bessems hiermee heeft
weten te maken, is bijna gebruiksklaar.
Het kost maar tien minuten om MR-
beelden van een patiënt vrijwel volauto-
matisch om te zetten naar een simulatie-
model 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 genees-
kunde. En ook zijn model is nog niet
compleet, weet de onderzoeker: “MR-
scans 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 gepro-
moveerd op zijn proefschrift getiteld ‘On the propa-
gation of pressure and flow waves through the
patient-specific arterial system’.

Een beeld van
een model
van het
bloedvaten-
stelstel,
gemaakt met
de techniek
van David
Bessems.

Onderzoek in het kort

Geld voor waterstofopslag
EEeenn  oonnddeerrzzooeekksspprroojjeecctt  vvaann  ddee  ggrrooeepp  EElleeccttrroo  CChheemmiissttrryy  ((ddrr..  BBeerrtt  HHiinnttzzeenn  eenn  pprrooff..ddrr..
PPeetteerr  NNootttteenn))  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee  hheeeefftt  oonnllaannggss  vvaann
SSeenntteerrNNoovveemm  eeeenn  ssuubbssiiddiiee  ggeekkrreeggeenn  vvaann  11,,22  mmiilljjooeenn  eeuurroo..  IInn  hheett  pprroojjeecctt  ggaaaatt  ddee  oonnddeerr--
zzooeekkssggrrooeepp  ssaammeennwweerrkkeenn  mmeett  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  UUttrreecchhtt,,  EEnneerrggiieeoonnddeerrzzooeekk  CCeennttrruumm
NNeeddeerrllaanndd  eenn  hheett  bbeeddrriijjff  HHyyGGeeaarr  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  wwaatteerrssttooffooppssllaagg  iinn  vvaassttee  ssttooffffeenn..  
HHeett  pprroojjeecctt  hheeeefftt  aallss  ddooeell  oomm  ffuunnddaammeenntteellee  kkeennnniiss  ttee  vveerrttaalleenn  nnaaaarr  hheett  oonnttwweerrpp  vvaann  eeeenn
vveeiilliiggee,,  tteecchhnniisscchh  hhaaaallbbaarree  eenn  eeccoonnoommiisscchh  rreennddaabbeellee  ooppssllaaggrreeaaccttoorr..  DDee  TTUU//ee--ggrrooeepp
bbrreennggtt  hhaaaarr  eexxppeerrttiissee  iinn  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  vveerrsscchhiilllleennddee  ssoooorrtteenn  bbrruuiikkbbaarree  mmaatteerriiaalleenn
vvoooorr  ddee  ooppssllaagg  vvaann  wwaatteerrssttooff..
DDeezzee  mmaatteerriiaalleenn  mmooeetteenn  eenneerrzziijjddss  eeeenn  ggrroottee  ccaappaacciitteeiitt  hheebbbbeenn,,  mmaaaarr  hheett  ggaass  mmooeett
tteeggeelliijjkkeerrttiijjdd  ooookk  ssnneell  ggeennooeegg  eenn  oopp  eeeenn  oommkkeeeerrbbaarree  mmaanniieerr  ooppggeessllaaggeenn  eenn  wweeeerr  vvrriijj--
ggeemmaaaakktt  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn..  VVoooorr  ttooeeppaassssiinnggeenn  iinn  ddee  pprraakkttiijjkk  ((bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  aauuttoo’’ss  ddiiee  oopp
wwaatteerrssttooff  rriijjddeenn))  iiss  hheett  bboovveennddiieenn  vvaann  bbeellaanngg  ddaatt  ddee  ooppssllaagg  eenn  aaffggiiffttee  vvaann  wwaatteerrssttooff
ppllaaaattssvviinnddtt  bbiijj  wweerrkkbbaarree  ddrruukkkkeenn  eenn  ddaatt  eeeenn  ggrroooott  aaaannttaall  ccyyccllii  hheerrhhaaaalldd  kkaann  wwoorrddeenn..

Doorligwonden eerder detecteren
DDee  kkaannss  oopp  ddoooorrlliiggwwoonnddeenn  bbiijj  ppaattiiëënntteenn  kkaann  nnoogg  vveeeell  bbeetteerr  iinn  kkaaaarrtt  wwoorrddeenn  ggeebbrraacchhtt..
DDaatt  sstteelltt  iirr..  DDeebbbbiiee  BBrroonnnneebbeerrgg,,  ddiiee  oopp  wwooeennssddaagg  33  ookkttoobbeerr  hhaaaarr  pprrooeeffsscchhrriifftt
‘‘BBiioocchheemmiiccaall  mmaarrkkeerrss  ffoorr  eeaarrllyy  ddeetteeccttiioonn  ooff  ssuuppeerrffiicciiaall  pprreessssuurree  uullcceerrss’’  vveerrddeeddiiggddee..  ZZiijj
pprroommoovveeeerrtt  oopp  eeeenn  bbiioollooggiisscchh  ‘‘eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssyysstteemm’’  vvoooorr  ddee  aaaannddooeenniinngg  ddoooorrlliiggggeenn..
HHaaaarr  oonnddeerrzzooeekk  kkaann  lleeiiddeenn  ttoott  eeeenn  bbeetteerree  pprreevveennttiiee  vvaann  ddoooorrlliiggwwoonnddeenn  bbiijj  ppaattiiëënntteenn  iinn
zziieekkeennhhuuiizzeenn  eenn  vveerrpplleeeeggiinnsstteelllliinnggeenn..
DDoooorrlliiggwwoonnddeenn  zziijjnn  nniieett  aalllleeeenn  uuiitteerrsstt  ppiijjnnlliijjkk,,  vvaaaakk  iiss  ddee  sscchhaaddee  ooookk  oonnhheerrsstteellbbaaaarr..
DDoooorrlliiggggeenn  kkaann  lleetttteerrlliijjkk  ggaatteenn  iinn  hheett  lliicchhaaaamm  ssllaaaann..  IInn  vveerreerrggeerrddee  vvoorrmm  kkuunnnneenn  mmeennsseenn
eerr  aaaann  oovveerrlliijjddeenn..  DDaaaarrnnaaaasstt  iiss  ddee  pprreevveennttiiee  eenn  bbeehhaannddeelliinngg  vvaann  ddoooorrlliiggwwoonnddeenn  zzeeeerr
kkoossttbbaaaarr..  IInn  NNeeddeerrllaanndd  kkoosstt  ddaatt  aall  mmeeeerr  ddaann  éééénn  pprroocceenntt  vvaann  hheett  ttoottaallee  zzoorrggbbuuddggeett,,  eenn
kkoommtt  ddaaaarrmmeeee,,  nnaa  kkaannkkeerr  eenn  ccaarrddiioovvaassccuullaaiirree  zziieekktteess,,  oopp  ddee  ddeerrddee  ppllaaaattss..
BBrroonnnneebbeerrgg  oonnttddeekkttee  ttiijjddeennss  hhaaaarr  oonnddeerrzzooeekk  eeeenn  vviieerrttaall  bbiioocchheemmiisscchhee  ssttooffjjeess
((bbiioommaarrkkeerrss)),,  ddiiee  rruuiimm  vvoooorr  hheett  ooppttrreeddeenn  vvaann  ddee  eeeerrssttee  vveerrsscchhiijjnnsseelleenn  vvaann  eeeenn  ddoooorr--
lliiggwwoonndd  aall  iinn  vveerrhhooooggddee  ccoonncceennttrraattiieess  ttee  mmeetteenn  zziijjnn..  MMeett  eeeenn  ssppeecciiaallee  pplleeiisstteerr  kkuunnnneenn
ddeezzee  ssttooffjjeess  oopp  eeeenn  nniieett--iinnvvaassiieevvee  eenn  ppiijjnnlloozzee  mmaanniieerr  vvaann  ddee  hhuuiidd  ooppggeevvaannggeenn  wwoorrddeenn..

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



De historie va
Voor de meeste succes-
verhalen 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 geva-
rieerd cultureel festival met een brede

programmering van muziek,
(straat)theater, film, literatuur,
beeldende kunst en dans. In de
mensa in De Bunker bekeken be-
zoekers theatervoorstellingen, op
het grasveld bij het oude Limbopad
luisterden ze naar bands als The

Nits en Raymond van het Groene-
woud en bij de Möbiusring konden ze

een hapje en een drankje krijgen.
Doorfeesten kon tot ver na midder-
nacht in De Bunker. ‘Virus ’91, het
begin van een Eindhovens Pinkpop?’
schreef Cursor toen enthousiast.
Het Virusfestival werd destijds georga-
niseerd 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 acti-
viteiten 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 werk-
kapitaal kwam nog wel van de studenten-
kroeg, 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 sponsorbron-
nen 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 fes-
tivalterrein verrezen met een festival-
markt, verscheidene terrasjes en straat-
theater.
Na problemen in de stad over geluids-
hinder en vergunningen keerde Virus
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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 rea-
geert 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 festi-
vals die de laatste jaren in
bezoekersaantallen is gedaald.
Dan moet je je conclusies
trekken”, stelt hij. Ook de
programmering van afge-
lopen 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 red-
dingspoging’ 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.

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 geor-
ganiseerd door een of ander boekings-
kantoor”, 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 evene-
menten, en bovendien meer festivals die
voor een brede programmering kiezen. “Je
komt als studentenclubje bijna niet meer
aan artiesten, zeker niet bij de grote boe-
kingskantoren.” 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

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



an Virus
in 1998 terug naar het TU/e-terrein.
Een toenmalige Cursor-journalist con-
stateerde dat het fanatieke festival-
publiek van buiten Eindhoven Virus
massaal wist te vinden. Een opmars die
in 1999 werd voortgezet, met zo’n acht-
duizend bezoekers. Niet zonder proble-
men overigens, want de organisatie
kreeg dat jaar meer dan honderd klach-
ten van omwonenden over geluidsover-
last. Hoewel uit metingen tijdens de
concerten -de grootste bron van geluid-
bleek dat er geen normen werden over-
schreden, leverde Virus vooral voor per-
soneel van het toenmalige Diaconessen-
huis en bewoners van de flats aan
Kennedy- en Montgomerylaan geluids-
hinder op. Rond de millenniumwis-
seling 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 stran-
den door een gebrek aan bestuurs-
leden. 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 pro-
vincie Groningen. Op advies van zijn
advocaat hield Virus de naam onge-
wijzigd. 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 universi-
teitsterrein. Voor het laatst, zo
weten we nu. Er
kwamen slechts
2.700 bezoekers,
wat een verlies op-
leverde. Voor een
nieuwe editie krijgt
de stichting niet
meer genoeg
bestuurders bijeen.
Wel blijft de stichting
bestaan. Die gaat zich
richten op de Viri-mi-
nifestivals en komend
jaar op de eerste
Eindhovense editie van
het studenten-
kamerfestival./.
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or bestuursestafette

Moloko op het podium (in
2003, red.), valt het geluid
uit.” Dat afgekapte optre-
den 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 trans-
formatie 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 bestuur-
ders bij elkaar te krijgen. Voor 2008 wist
Virus slechts drie nieuwe bestuurders te
werven. Zouden er zes bestuurders gevon-
den zijn, dan was er in 2008 gewoon een
Virusfestival geweest, vertelt universiteits-
secretaris ir. Harry Roumen. Maar dat
hadden wel vooral studenten van de TU/e

moeten zijn. “Virus moet 
wel een duidelijke TU/e-
signatuur
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 evene-
menten, 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 opdoe-
ken, bevreemdt hem
een beetje. “Daar moet
je tradities niet op
laten hangen. Zo’n
festival is goed voor je
identiteit en je uitstra-
ling. Daarmee heb je
als campus een rol in
de stad.”/.

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.

Zelfs wie
Virus nooit bezocht,

kwam toch elk jaar veelvuldig met de
‘epidemie’ in aanraking. Ieder jaar werd al maanden voor-

afgaand aan het festival een uniek logo gepresenteerd. Op posters en op veel-
vuldig verspreide stickers was steevast een fantasiewezentje te zien, dat een hoge aai-
baarheidsfactor had. Het diertje luisterde naar maffe namen als Wubba, Koebus en Fungubbes.
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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 college-
zaal 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

Promoties
Ir. D. Wu verdedigt op maandag 8 okto-
ber 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 facul-
teit 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 commis-
sie. 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.

Wiskunde & Informatica
Algemeen wiskunde colloquium

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 program-
ming 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 geo-
metry than is commonly used, and geo-
metric algebra does provide the required
high-level language. In a research and
tutorial project, we have been demonstra-
ting this, producing web tutorials, fast
software (through generative program-
ming 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 inter-
active demonstrations.

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

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 ver-
betert nog steeds als gevolg van door-
dachte trainingstechnieken. Het mentale
aspect van sport blijft in deze trainings-
technieken echter vaak onderbelicht. De
lezing zal zich richten op het gebruik van
aandacht, concentratie en focus ter ver-
hoging 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 triat-
leet was hij vooral in zijn juniorentijd
succesvol op nationaal niveau.
Iedereen is welkom maar om organisato-
rische redenen vragen wij geïnteresseer-
den zich vóór 9 oktober aan te melden
via wedcom@esrtheta.nl. De lezing zal
om 20.00 uur beginnen en zal plaatsvin-
den in de roeiloods van Thêta,
Kanaaldijk Zuid 50. 

Integrand
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

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. 

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

Eindhovense Studentenkerk
Workshops verzet
Onze training persoonlijke ontwikkeling
is verzet.
Workshop 1: Enneagram. Zelfkennis is
begin van wijsheid is niet op 19 septem-
ber, 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 recen-
te politieke ontwikkelingen in het land,
in het bijzonder de opkomst van de AK-
partij geleid door premier Erdohan.
Wordt het land misschien streng islami-
tisch? 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 meer-
dere 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 aanwe-
zigen in de zaal.

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 tech-
nisch talent volop om deze werkstukken
te maken. Allerlei technieken komen aan
bod zoals: hout, metaal, kunststof, elek-
tronica, 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 tech-
niek. Met trainingen en educatief materi-
aal ondersteunt zij leerkrachten op basis-
scholen bij de invoering van het vak-
gebied techniek. Met nieuwe producten
zoals het Techniekkabinet en samenwer-
kingsverbanden 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 vrijwilligers-
werk vnl. in de avonduren. Ben je
geïnteresseerd? Neem dan contact op
met Jeugd en Beroep, 
info@jeugdenberoep.nl, 040-2373100,
www.jeugdenberoep.nl. 

Werkconferentie Utrechtse
School
Wetenschappers tussen ambitie
en illusie 
Werkconferentie over zelfsturing en
leiderschap in werk- en loopbaanontwik-
keling van wetenschappers, van aio tot
hoogleraar. Bestemd voor wetenschap-
pers, loopbaanadviseurs, personeels-
functionarissen en beleidsmedewerkers
HRM.
Donderdag 15 november 2007, 10.00-
16.30 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

Stichting Doe een Wens
Studenten gezocht voor estafette-
team
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

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 persoonlijkhe-
den. 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 fredenru-
ke@zonnet.nl. 

Programmamaker Studium Generale
(V82.029), Dienst Algemene Zaken (0.7
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 10 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 (2.279 t/m 3.597 euro).

Postdoctoral Researcher in Multivariate
Risk Modelling (V12.05), Eurandom (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 10 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 (2.279 t/m 3.597 euro).

PhD Integrated photonic circuits for
WDM data networks (V36.322), depart-
ment of Electrical Engineering (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten 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 dienstver-
band, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.279 t/m 3.597 euro). 

Beheerder ICT/Netwerkbeheerder
(V21.010), TDS, Dienst ICT (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 (2.279 t/m 3.597 euro).

Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl.

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
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Zoek je een universitaire master?
Wil je naar een voorlichtingsdag?
www.universitairemasters.nl

DE  EN IGE  OFF IC I ËLE  M A S TERS ITE , VERZORGD  DOOR
DE  VEERT IEN  NEDERLA NDS E  UN IVERS ITE I TEN

(Advertenties)

bevolking vond dat

bij de bevalling aan

zo’n belangrijk toern

niet wist, is dat hij 

zijn geheel eigen wij

zz- G d
ONTWIJKEN

JE ZIET MEER MET 
EEN GELEIDEHOND.
GIRO 275400
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In short
Open Office
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 represen-
tative 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
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.

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 ad-
visory 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 enter-
prises. The Ministry of
OCW (Education, Culture
and Science) itself will
have to make about eight
hundred employees re-
dundant. 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.

Special places in Eindhoven

Truly magnificent view near
Eindhoven Airport

A random Sunday night.
Konstantin Youdenko
(30), a former twaio (two-
year trainee research as-
sistant) 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.

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 magni-
ficent’. 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

Konstantin found the loca-
tion, 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

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 fi-
nancially, which is why I
am trying to sell my car.
This money will come in
handy for future trips I
intend to make.”/.

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 in-
volves 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 prac-
ticing 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 empha-
sizes 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 re-
ligious community. In ad-
dition, 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 miscon-
ception, 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 con-
template its meaning and
effect more than ot-
herwise.”
The three men like to talk
about everything, all the
facts and philosophy
underlying the Ramadan.

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 signi-
ficance?

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

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 re-
ference 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
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 com-
mittee members, whereas
six are needed to organize
the festival. The festival
had an incomplete exe-
cutive 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 con-
tinuity especially with a
small crew, because every
year there is a new exe-
cutive 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 exe-
cutive 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./.

Photo: Rien Meulman

Waqar Aslam, Youssef Raji and Muhammad Arfan Nazir. Photo: Bart van Overbeeke



4 oktober 2007 Cursor
12/ Advertenties

BESTEwie wil
er nu niet de

Coolblue draait op gedreven mensen. Zo kom je ergens. In zeven jaar groeiden 
we uit tot een onderneming van formaat. Zeventien gespecialiseerde web-
shops, 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 werkom-
geving en ruime verantwoordelijkheden, geeft Coolblue je volop kansen.

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

zijn?coolblue

Coolblue is onder andere...

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

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.

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.

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.

geneesmiddelenonderzoek = mensenwerk Collecteer
voor geluk!

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.

Voortleven in de 
harten van anderen

Begunstig levensreddend wetenschappelijk

onderzoek in de toekomst via uw nalaten-

schap. Bel 070 - 3155620 voor informatie of

kijk op www.nalatenschap.hartstichting.nl

Met dit geluksarmbandje steun  ik het wetenschappelijk onderzoek. 

Wat doet u in de strijd  tegen borstkanker?

Stop borstkanker     Geef voor onderzoek

Irene Moors

Kijk op www.stopborstkanker.nl
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/Adam’s apples
EEeenn  ppoolliittiieekk  iinnccoorrrreeccttee,,  zzwwaarrttee
kkoommeeddiiee  vvaann  rreeggiisssseeuurr  AAnnddeerrss
TThhoommaass  JJeennsseenn,,  ddiiee  oopp  aabbssuurrddee
wwiijjzzee  hheett  bbeeeelldd  vvaann  hheett  ssaaaaiiee  eenn  
sseerriieeuuzzee  DDeenneemmaarrkkeenn  ddoooorrbbrreeeekktt..
DDee  ffaannaattiieekkee  eenn  sscchhiijjnnbbaaaarr  oonnvveerr--
bbeetteerrlliijjkkee  sskkiinnhheeaadd  AAddaamm  kkoommtt  nneett
uuiitt  ddee  ggeevvaannggeenniiss,,  mmaaaarr  ggaaaatt
mmeetteeeenn  wweeeerr  oovveerr  ddee  sscchhrreeeeff..  DDoooorr
eeeenn  aalltteerrnnaattiieevvee  ssttrraaff  bbeellaannddtt  hhiijj
oopp  eeeenn  aaffggeelleeggeenn  ppaarroocchhiiee  wwaaaarr  hhiijj
oonnddeerr  ddee  hhooeeddee  kkoommtt  vvaann  IIvvaann,,  eeeenn
ppoossiittiieeff  iinnggeesstteellddee,,  mmaaaarr  hhuummoorr--
lloozzee  ggeeeesstteelliijjkkee  ddiiee  vvaann  zziijjnn
ppaarroocchhiiee  eeeenn  iiddyylllliisscchh  rreehhaabbiilliittaattiiee--
cceennttrruumm  hheeeefftt  ggeemmaaaakktt..  AAddaamm
nneeeemmtt  hheemm  ttoottaaaall  nniieett  sseerriieeuuss..  OOpp
IIvvaannss  vvrraaaagg  wwaatt  hhiijj  wwiill  bbeerreeiikkeenn,,
zzeeggtt  AAddaamm  ddaatt  hhiijj  mmeett  ddee  aappppeellss  uuiitt
ddee  rriijjkk  ggeevvuullddee  bboooommggaaaarrdd  eeeenn  aapp--
ppeellttaaaarrtt  wwiill  bbaakkkkeenn..  MMaaaarr  ddaatt  bblliijjkktt
nniieett  zzoo  eeeennvvoouuddiigg..  KKrraaaaiieenn  bbeeddeerr--
vveenn  ttoott  ggrroottee  wwooeeddee  vvaann  AAddaamm  ddee
ooooggsstt  eenn  hhiijj  ggrriijjpptt  ddaann  ooookk  rriiggoouu--
rreeuuss  iinn..  VVaannaavvoonndd,,  ddoonnddeerrddaagg  44
ookkttoobbeerr,,  eenn  ddiinnssddaagg  99  eenn  wwooeennssddaagg
1100  ookkttoobbeerr  iinn  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss,,  oomm
2200..0000  uuuurr..

/Het kwaad 
ontleed
PPrrooff..ddrr..  JJaann  vvaann  HHooooffff,,  eemmeerriittuuss--
hhoooogglleerraaaarr  eetthhoollooggiiee,,  pprraaaatt
wwooeennssddaagg  1100  ookkttoobbeerr  vvaannaaff  1111..4455
uuuurr  iinn  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss  oovveerr  ‘‘mmoorraaaall’’
eenn  ‘‘hheett  kkwwaaaadd’’..  MMeennsseenn  hhaanntteerreenn
ddoooorrggaaaannss  eeeenn  mmoorreellee  ddeeffiinniittiiee  vvaann
hheett  kkwwaaaadd..  BBiijj  ddiieerreenn  sspprreeeekktt  mmeenn
nniieett  vvaann  eeeenn  mmoorraaaall,,  ddaaaarr  ggaaaatt  hheett
ggeewwoooonn  oomm  ‘‘ddee  ssttrriijjdd  oomm  hheett
bbeessttaaaann  eenn  hheett  oovveerrlleevveenn  vvaann  ddee
sstteerrkkssttee’’..  VVoollggeennss  VVaann  HHooooffff  iiss  hheett
ttiijjdd  vvoooorr  eeeenn  bbiijjsstteelllliinngg  vvaann  ddiitt  kkaarrii--
kkaattuurraallee  bbeeeelldd..  AAaannsslluuiitteenndd,,  vvaann
1133..3300  ttoott  1155..3300  uuuurr,,  wwoorrddtt  ddee  ffiillmm
TThhee  BBiirrddss  ((11996633))  vvaann  AAllffrreedd
HHiittcchhccoocckk  vveerrttoooonndd,,  eeeenn  vvaann  ddee
eeeerrssttee  hhoorrrroorrffiillmmss  ooooiitt..

/Technologisch
toekomstbeeld
OOuudd--rreeccttoorr  vvaann  ddee  TTUU//ee  pprrooff..ddrr..
RRuuttggeerr  vvaann  SSaanntteenn  sspprraakk  mmeett  ddeerrttiigg
eexxppeerrttss  oovveerr  ddee  tteecchhnnoollooggiisscchhee
oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn  ddiiee  iinn  ddee  kkoommeennddee
ttwwiinnttiigg  jjaaaarr  nnooddiigg  zziijjnn  oomm  mmaaaatt--
sscchhaappppeelliijjkkee  pprroobblleemmeenn  oopp  hheett
ggeebbiieedd  vvaann  oonnddeerr  mmeeeerr  ggeezzoonndd--
hheeiidd,,  dduuuurrzzaaaammhheeiidd  eenn  ccoommmmuunnii--
ccaattiiee  aaaann  ttee  ppaakkkkeenn..  DDee  ddeerrttiigg
iinntteerrvviieewwss  rreessuulltteeeerrddeenn  iinn  hheett  bbooeekk
ggeehheetteenn  ‘‘ZZeellffddeennkkeennddee  ppiilllleenn  eenn
aannddeerree  tteecchhnnoollooggiiee  ddiiee  oonnss  lleevveenn
zzaall  vveerraannddeerreenn’’..  VVaann  SSaanntteenn  ggeeeefftt
hhiieerroovveerr  oopp  wwooeennssddaagg  1100  ookkttoobbeerr
eeeenn  lleezziinngg,,  iinn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall  iinn  hheett
AAuuddiittoorriiuumm,,  vvaann  1111..4455  ttoott  1133..0000  uuuurr..

/Wat moeten
we met de
Wereldbank?
WWiiee  hheeeefftt  ddee  WWeerreellddbbaannkk,,  ddiiee  ooooiitt
ooppggeerriicchhtt  iiss  vvoooorr  ffiinnaanncciiëëllee  sstteeuunn
aaaann  oonnttwwiikkkkeelliinnggssllaannddeenn,,  nnoogg
nnooddiigg??  VVeeeell  llaannddeenn  iinn  AAzziiëë  nniieett
mmeeeerr::  zzee  hheebbbbeenn  zzeellff  vvoollddooeennddee  
ffiinnaanncciiëëllee  rreesseerrvveess  oopp  wweetteenn  ttee
bboouuwweenn..  OOnnttwwiikkkkeelliinnggsseeccoonnoooomm
pprrooff..  ddrr..  EEddddyy  SSzziirrmmaaii  ((ttoott  vvoooorr  kkoorrtt
TTUU//ee,,  nnuu  UUMM))  ggaaaatt  oonnddeerr  mmeeeerr  oopp
ddeezzee  vvrraaaagg  iinn,,  mmaaaannddaagg  88  ookkttoobbeerr
vvaannaaff  1199..1155  uuuurr  iinn  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss..
NNaa  zziijjnn  iinnlleeiiddiinngg  iiss  ddee  ffiillmm  BBaammaakkoo
ttee  zziieenn,,  ddiiee  vvoorriigg  jjaaaarr  oopp  hheett  ffiillmm--
ffeessttiivvaall  vvaann  PPaarriijjss  ddee  ppuubblliieekksspprriijjss
wwoonn..  IInn  ddee  ffiillmm  ssppaannnneenn  bbuurrggeerrss
eeeenn  ggeerreecchhtteelliijjkkee  pprroocceedduurree  aaaann
tteeggeenn  ddee  WWeerreellddbbaannkk  eenn  hheett  IIMMFF..  

Industriële landschappen op grootformaat

Fotograaf Edward Burtynsky
legde zich eind jaren zeventig
toe op het vastleggen van 
industriële landschappen. Het
bracht hem uiteindelijk wereld-
faam: 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 Audito-
rium, vanaf 20.00 uur.

Aanleiding voor de lezing is de
eerste grote overzichtstentoon-
stelling 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 verkrijg-
baar bij Studium Generale,
Auditorium 2.02.
De foto’s van Burtynsky zijn
geen angstaanjagende doem-
beelden 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 ver-
westerd 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 toezichts-
raad van Worldchanging, een
groot internationaal blog dat
pleit voor duurzame ontwikke-
ling.
De film over het werk van de
Canadese fotograaf,
Manufactured Landscapes van

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

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 canon-
tsunami ontketend heeft: het
ministerie van OCW, dat vorig
najaar de canon van Nederland
lanceerde, die in vijftig onder-
werpen de Nederlandse geschie-
denis samenvat.
Voor wie deze canon, met zijn
klassieke schilderijen en zwart-
witfoto’s, te zware kost vindt, is
er de canonvariant die de teke-
naars van Fokke en Sukke begin
dit jaar afleverden. In 34 car-
toons steken ze de draak met de
hoogtepunten van de vaderland-
se 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 werknemers-
pas. Wie ernaast grijpt, kan de
cartoons ook online lezen, op
www.catullus.nl/pdfs/04_e
CanonFokkeSukke.pdf. De

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./.

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

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

Shipbreaking No. 4, Chittagong, Bangladesh 2000.

HHeett  GGeemmeeeenntteemmuusseeuumm  HHeellmmoonndd  
iiss  ttee  vviinnddeenn  aaaann  hheett  KKaasstteeeellpplleeiinn  11..

EExxppoossiittiiee::  ddee  hhiissttoorriisscchhee  ccaannoonn  
vvaann  FFookkkkee  &&  SSuukkkkee,,  vvaann  99  ookkttoobbeerr
ttoott  1155  nnoovveemmbbeerr,,  iinn  ddee  llooooppbbrruugg

ttuusssseenn  hheett  HHooooffddggeebboouuww  eenn  
hheett  AAuuddiittoorriiuumm..
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En hoe is het in Göteborg?

Een maand geleden ben
ik naar Zweden ver-
trokken, naar Göteborg
om precies te zijn, om
een semester te studeren.
Ik wil er geen reclame-
praatje van maken, ook al

zal dat moeilijk worden.
Het bevalt me hier name-
lijk prima. Misschien
moet ik dan maar begin-
nen met de nadelen, bij-
voorbeeld 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 om-
geving 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 uit-
wisselingsstudenten uit
Europa en masterstuden-
ten uit Azië. Deze mix
van nationaliteiten wordt
tijdens de studie gebruikt
om problemen vanuit ver-
schillende perspectieven
te benaderen, wat erg
leerzaam is. Ze maken
studeren hier erg afwis-
selend door colleges,
oefeningen, practica,
projecten, debatten enzo-
voorts in elkaar over te
laten lopen. Al deze werk-
vormen 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 leven-
dig, mede door de zestig-
duizend (!) 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 archi-
pel; 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

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

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.

Bart van Lankvelt (middelste van de voorste rij)

Groningen stelt quotum aan studentenhuizen
Met verbodsborden pro-
testeert de Groninger
Studentenbond tegen de
maximering van het
aantal studentenhuizen
in Groningen: per straat
is hooguit een kwart van
de huizen voor kamer-
verhuur bestemd. 

Volgens de GSb is er in
Groningen nog steeds een
structureel tekort van vijf-
honderd ‘wooneenheden’
voor studenten. Nu het
stadbestuur experimen-
teert 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 studenten-
huizen 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 stu-
denten. In 2005 werd deze
regeling afgeschaft, mede
om het tekort aan studen-
tenkamers op te lossen.

Quotum
De Woonbond, die op lan-
delijk 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 woord-
voerder weten dat daarvan
geen sprake is. “De veror-
dening waarmee we hier
werken is gebaseerd op het
aantal kamerbewoners,
niet op studenten als spe-
cifieke bevolkingsgroep.
En dat past gewoon in de
verordening.”
Een medewerker van de
dienst bouw- en woning-
toezicht verzekert dat niet
alleen studenten onge-
lukkig zijn met de
maatregel. “Mensen die
hun huis te koop hebben
gezet in een studentenrijke
wijk raken hun pand moei-
lijker kwijt vanwege de
regel. Maar tot juridische
procedures heeft het nog
niet geleid.” (HOP)/.

YKNS-Eindhoven ontwaakt uit sluimerstand

Bijna drie jaar stond de
Eindhovense afdeling van
Young KIVI NIRIA
Students (YKNS) in de
sluimerstand. Het
bestuur had destijds
geen opvolgers gevon-
den. Vorig jaar septem-
ber gingen vier TU/e-
studenten aan de slag om
de zaak intern weer op
poten te zetten en om de
buitenwacht te atten-
deren op de aanwezig-
heid van hun organisatie.
De eerste activiteiten
gaan binnenkort van
start.

KIVI NIRIA is de lande-
lijke beroepsvereniging
voor ingenieurs. In Delft,
Enschede en Eindhoven
bestaan speciale studen-
tenafdelingen en is er ook
een kamer met een bureau-
manager, waar je als
student terecht kunt. “Hier
aan de TU/e moesten we
vorig jaar echt beginnen
vanuit niets”, vertelt secre-
taris 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 conti-
nuïteit nu wel gewaar-
borgd is.”
Het werd De Groot en zijn
medebestuurders al snel
duidelijk dat YKNS-
Eindhoven 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 ge-
flyerd, 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 studen-
ten 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 georga-
niseerd bij Vanderlande
Industries in Veghel.
Daarvan willen we er door
het jaar meerdere organi-
seren. Met het technisch
projectbureau USG
Innotiv hebben we de af-
spraak 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. 

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.

Meer aanwas voor studenten
gezelligheidsverenigingen
De gezamenlijke ‘word
lid’-campagne van de drie
Eindhovense studenten-
verenigingen 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 top-
jaar. De club inaugureer-
de in september 63 nieuwe
leden, volgens ESC-presi-
dent Rudy Hover het
hoogste aantal sinds
1994. Ook Demos scoorde
goed, met 59 nieuw-
komers. Alleen bij SSRE
viel de instroom lager uit:
de vereniging installeer-
de 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 vereni-
ging ze waren. Deze
krachtenbundeling wordt
in andere steden al langer
succesvol toegepast. Naast
deze campagne heeft
Demos dit jaar ook een
extra sterke promotiecom-
missie ingezet voor de
werving, om te voorkomen
dat er weer maar 35 man in-
stroomden, 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 vereni-
ging kunt komen zonder
suf te zijn”, vertelt ESC-
president Hover over de
wervingsaanpak van zijn

club. “We proberen de
vooroordelen te ontkrach-
ten.” Dat deed Eindhovens
oudste studentenvereni-
ging 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 leden-
aantal’, vertelt Hover. Het
totale aantal ESC’ers staat
nu op 279.
Volgens ab actis (secre-
taris) van SSRE Marieke
Oosterbaan blijft haar
vereniging de grootste
studentenvereniging van
Eindhoven, met een leden-
lijst met daarop 308
namen. Dit ondanks de wat
lage aanwas. Oosterbaan is
hier niet bezorgd over. Ze
gaat ervan uit dat de in-
stroom genoeg is om de
omvang op peil te
houden./.
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TTaannjjaa’’ss  eeeerrssttee  ooppmmeerrkkiinngg  aallss
zzee  ddee  ffoottoo’’ss  zziieett,,  iiss  ddaatt  ddee
ppeerrssoooonn  ddiiee  hhiieerr  wwoooonntt  vvaann
bbiieerr  hhoouuddtt  eenn  eerrgg  cchhaaoottiisscchh
iiss..  EEnn  hheett  iiss  eeeenn  mmaann,,  wwaanntt  ddee
kkaammeerr  iiss  ttoocchh  vvrriijj  ssiimmppeell..  EEeenn
vvrroouuww  zzoouu  mmeeeerr  ffrruuttsseellttjjeess
hheebbbbeenn..  WWaatt  vvoooorr  eeeenn  ssttuuddiiee
hhiijj  ddooeett,,  iiss  vvoooorr  TTaannjjaa  eeeenn
rraaaaddsseell..  ZZee  vveerrmmooeeddtt  iieettss  iinn
ddee  ppuuuurr  tteecchhnniisscchhee  rriicchhttiinngg..
HHeett  iiss  wweell  eeeenn  pprraakkttiisscchh  iinn--
ggeesstteellddee  jjoonnggeenn..  ZZee  wwiijjsstt  oopp
ddee  hhooooggssllaappeerr  eenn  vviinnddtt  ddaatt
ddiiee  ggooeedd  iinn  eellkkaaaarr  zziitt..  HHiijj
wwoooonntt  eerr  ooookk  aall  wweell  eevveenn,,  zzee
ggookktt  ddaatt  hhiijj  eeeenn  vviieerrddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  iiss..  ZZee  vviinnddtt  ddee  ffoottoo--
lliijjssttjjeess  ddiiee  hhiijj  bboovveenn  zziijjnn
bbuurreeaauu  hheeeefftt  hhaannggeenn  eerrgg
lleeuukk..  VVaannwweeggee  ddee  ffoottoo  ddiiee
rreecchhttss  ddaaaarrvvaann  hhaannggtt  ((ddrriiee
nnaaaakkttee  mmaannnneenn  ddiiee  eeeenn  hhooeedd
vvoooorr  eellkkaaaarrss  eeddeellee  ddeelleenn
hhoouuddeenn,,  mmaaaarr  ddaatt  wwaass  nniieett
ggooeedd  ttee  zziieenn))  ddeennkktt  zzee  ddaatt  hhiijj
zzwweemmmmeenn  aallss  hhoobbbbyy  hheeeefftt..
HHiijj  zzaall  ooookk  wweell  lliidd  zziijjnn  vvaann
eeeenn  ssppoorrttvveerreenniiggiinngg..  TTooeenn
wweerrdd  ggeevvrraaaaggdd  wwaatt  ddeezzee
vviieerrddeejjaaaarrss,,  pprraakkttiisscchh  iinnggee--
sstteellddee  jjoonnggeemmaann  iinn  ddee
kkooeellkkaasstt  hheeeefftt  lliiggggeenn,,  aanntt--

wwoooorrddddee  TTaannjjaa  zzoonnddeerr
aaaarrzzeelleenn  ‘‘bbiieerr’’..  EEnn  vveerrddeerr  nnoogg
wwaatt  ssiimmppeellee  mmaaaallttiijjddeenn,,  vvaann
ddiiee  kkaanntt--eenn--kkllaaaarr  mmaaaallttiijjddeenn..
ZZee  vveerrmmooeeddtt  nnaammeelliijjkk  ddaatt  hhiijj
eeeenn  bbeeeettjjee  lluuii  iiss,,  ggeezziieenn  ddee
ttrrooeepp  oopp  zziijjnn  bbuurreeaauu,,  eenn  ddaatt
hheett  hheemm  nniieett  zzoovveeeell  iinntteerreess--
sseeeerrtt  ooff  hhiijj  ggeezzoonndd  eeeett..
JJoonnaatthhaann  ssttaaaatt  zzoo’’nn  bbeeeettjjee
lliijjnnrreecchhtt  tteeggeennoovveerr  TTaannjjaa..  HHiijj
ddeennkktt  ddaatt  hhiieerr  eeeenn  sseerriieeuuzzee
jjoonnggeeddaammee  wwoooonntt..  AAaann  ddee
mmuuuurr  hhaannggtt  eeeenn  cceerrttiiffiiccaaaatt
vvaann  iieettss..  DDaaaarr  iiss  zzee  bblliijjkkbbaaaarr
ttrroottss  oopp,,  aannddeerrss  hhaanngg  jjee  hheett
nniieett  aaaann  ddee  mmuuuurr..  ZZee  wwiill  dduuss
ggrraaaagg  iieettss  bbeerreeiikkeenn  iinn  hhaaaarr
lleevveenn..  ZZee  iiss  ooookk  rreeddeelliijjkk
nneettjjeess,,  vvoooorraall  ddee  ssttaappeell--
bbaakkjjeess  oopp  hheett  bbuurreeaauu  zziijjnn
vveeeellzzeeggggeenndd..  WWee  hheebbbbeenn
hhiieerr  mmeett  eeeenn  ggeeoorrddeenndd  ttyyppee
vvaann  ddooeenn..  IIeemmaanndd  ddiiee  hheett
ddrruukk  hheeeefftt,,  ddiiee  ggeettuuiiggee  hheett
kkooffffiieeaappppaarraaaatt  vvaaaakk  llaaaatt
oovveerrwweerrkktt  eenn  pprreecciieess  wweeeett
wwaatt  zzee  wwiill..  HHiijj  ggaaaatt  ttoocchh  nnoogg
eevveenn  ttwwiijjffeelleenn  ooff  eerr  nnoouu  wweell
eecchhtt  eeeenn  vvrroouuww  wwoooonntt  eenn
ttoocchh  nniieett  ssttiieekkeemm  eeeenn  mmaann..
DDee  bbiieerrppoosstteerrss  eenn  ddee  nnaaaakktt--
ffoottoo  ((sscchheerrpp  ooppggeemmeerrkktt))

sscchhrreeeeuuwweenn  ‘‘mmaann!!’’,,  mmaaaarr
JJoonnaatthhaann  ggaaaatt  oovveerrssttaagg  ddoooorr
hheett  ggrrooeeppjjee  ffoottoolliijjssttjjeess
bboovveenn  hheett  bbuurreeaauu..  EEeenn
jjoonnggeenn  zzoouu  hhiieerr  ddee  mmooeeiittee
nniieett  vvoooorr  ddooeenn..  DDuuss  hheett  iiss
eeeenn  mmeeiissjjee  ddaatt  bbiieerr  ddrriinnkktt..  ZZee
iiss  zzeekkeerr  lliidd  vvaann  eeeenn  vveerreennii--
ggiinngg,,  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  eeeenn
ccuullttuuuurr  eenn//ooff  ggeezzeelllliigghheeiiddss--
vveerreenniiggiinngg..  HHiijj  iiss  hheett  wweell  mmeett
TTaannjjaa  eeeennss  ddaatt  ddeezzee
ssttuuddeenntt((ee))  hhiieerr  aall  eeeenn  ttiijjddjjee
wwoooonntt,,  zzee  iiss  iinnggeenneesstteelldd  eenn
hheeeefftt  aall  vveeeell  hheerriinnnneerriinnggeenn
aaaann  hhaaaarr  ssttuuddeenntteennttiijjdd..  HHiijj
ggookktt  oopp  ddeerrddeejjaaaarrss..  JJoonnaatthhaann
ddeennkktt  ddaatt  zzee  EElleekkttrrootteecchhnniieekk
ssttuuddeeeerrtt,,  wwaanntt  hhiijj  zziieett
bbooeekkeenn  oovveerr  eelleekkttrriicciitteeiitt
ssttaaaann..  WWaatt  bbeettrreefftt  ddee  vvuulllliinngg
vvaann  ddee  kkooeellkkaasstt  zziijjnn  ddee  ttwweeee
hheett  wweeeerr  mmeett  eellkkaaaarr  oonneeeennss..
JJoonnaatthhaann  ddeennkktt  ddaatt  zzee
ggeezzoonndd  eetteenn  iinn  hhuuiiss  hheeeefftt..
VVoooorraall  lluunncchh  eenn  oonnttbbiijjtt,,  wwaanntt
aavvoonnddeetteenn  ddaatt  ddooeett  zzee  vvaaaakk
wwaaaarr  zzee  oopp  ddaatt  mmoommeenntt  iiss,,
oommddaatt  zzee  hheett  eerrgg  ddrruukk  hheeeefftt..
BBiieerr  hheeeefftt  zzee  nniieett  vveeeell  iinn
hhuuiiss..  ZZee  ddrriinnkktt  wweell  ggeewwoooonn
mmeeee  wwaannnneeeerr  ddee  ggeezzeelllliigghheeiidd
ddaaaarroomm  vvrraaaaggtt..  

DDiitt  iiss  ddee  kkaammeerr  vvaann  FFrreeeekk
DDiieelliisssseenn  iinn  hheett  ssttuuddeenntteenn--
hhuuiiss  ddaatt  ddee  nnaaaamm  ZZjjeemm  &&
CCoonnffiittuurree  ddrraaaaggtt..  HHiijj  iiss
vviieerrddeejjaaaarrss  WWeerrkkttuuiigg--
bboouuwwkkuunnddee..  HHiijj  hheeeefftt  hheett
ddiitt  jjaaaarr  eerrgg  ddrruukk  mmeett  vvooeett--
bbaalllleenn  iinn  SScchhiijjnnddeell  eenn  hheett
bbeessttuuuurr  vvaann  IInntteeggrraanndd..  HHiijj
iiss  ooookk  lliidd  vvaann  hheett  EESSCC..
ZZuuiipplliidd,,  nnooeemmtt  hhiijj  hheett  zzeellff,,
hhiijj  iiss  ggeeeenn  lliidd  vvaann  eeeenn
ddiissppuuuutt..  HHiijj  iiss  eerrgg  ttrroottss  oopp
zziijjnn  hhooooggssllaappeerr,,  wwaaaarr  hhiijj
vveeeell  aaaann  vveerrbboouuwwdd  hheeeefftt..
EEnn  ooookk  zziijjnn  bbuurreeaauu  eenn  kkaasstt
hheeeefftt  hhiijj  zzeellff  ggeemmaaaakktt..  IInn
ddee  hhuuiisskkooeellkkaasstt  hheeeefftt  hhiijj
aallttiijjdd  wweell  vvlleeeesswwaarreenn,,
kkaaaass,,  mmeellkk  eenn  ssaapp  lliiggggeenn..
VVoooorr  hheett  bbiieerr  hheebbbbeenn  zzee  iinn
ZZjjeemm  &&  CCoonnffiittuurree  eeeenn  hhuuiiss--
bbiieerrkkooeellkkaasstt..

HHeebb  jjee  ttiippss  vvoooorr  ddeezzee  sseerriiee
ooff  wwiill  jjee  jjoouuww  kkaammeerr  eeeennss
llaatteenn  oonnddeerrwweerrppeenn  aaaann  eeeenn
kkrriittiisscchhee  bblliikk,,  mmaaiill  ddaann
nnaaaarr  ccuurrssoorr@@ttuuee..nnll..

Het sleutelgat

WWoorrsstt  ddaattee  eevveerr

HHeett  bbeeggoonn  aalllleemmaaaall  zzoo
ssttaannddaaaarrdd..  EEeenn  oonnsscchhuullddiigg
aavvoonnddjjee  ssttaappppeenn  mmeett
vvrriieennddeenn..  AAff  eenn  ttooee  eeeenn
bbeeeettjjee  ddaannsseenn  oopp  hheett
ppooddiiuumm,,  eenn  iieettss  vvaakkeerr  ddaann
ddaatt  eeeenn  bbiieerrttjjee  ddrriinnkkeenn..
EEeenn  tteelleeffoooonnnnuummmmeerr  rriijjkkeerr
ggiinngg  iikk  nnaaaarr  hhuuiiss,,  eenn  ddee
ddaagg  eerrnnaa  oonnttvviinngg  iikk  eeeenn
ssmmss’’jjee..  HHeett  wwaass  vvaann  hhaaaarr,,
zzee  vvrrooeegg  ooff  iikk  eeeenn  kkeeeerr  wwaatt
wwiillddee  ggaaaann  ddrriinnkkeenn  mmeett
hhaaaarr……
EEeenn  ppaaaarr  ddaaggeenn  llaatteerr  wwaass
hheett  zzoovveerr  eenn  ssttoonndd  iikk  oopp
hhaaaarr  ttee  wwaacchhtteenn..  HHeett
ddaaaarroopp  vvoollggeennddee  uuuurr  iiss
eeeenn  nnoommiinnaattiiee  wwaaaarrdd  iinn  ddee
ccaatteeggoorriiee  ‘‘wwoorrsstt  ddaattee
eevveerr’’..  ZZee  kkwwaamm  aaaannllooppeenn
eenn  bblliijjkkbbaaaarr  wwaass  iikk  iieettwwaatt
ttee  ooppttiimmiissttiisscchh  ggeewweeeesstt
oovveerr  hhaaaarr  vvoooorrkkoommeenn..
MMaaaarr  oomm  nniieett  ttee  pprriimmaaiirr  ttee
hhaannddeelleenn,,  bbeesslloooott  iikk  hhaaaarr
hheett  vvoooorrddeeeell  vvaann  ddee  ttwwiijjffeell
ttee  ggeevveenn..  EEeennmmaaaall  ppllaaaattss--
ggeennoommeenn  aaaann  eeeenn  ttaaffeellttjjee
vvoooorr  ttwweeee  pprroobbeeeerrddee  iikk
eeeenn  lleeuukk  ggeesspprreekk  ttee
vvooeerreenn..  DDiitt  wweerrdd  mmiijj  eecchhtteerr
oonnmmooggeelliijjkk  ggeemmaaaakktt
ddoooorrddaatt  hhaaaarr  aannttwwoooorrddeenn
mmaaxxiimmaaaall  ttwweeee  zziinnnneenn
llaanngg  wwaarreenn!!  ‘‘HHeebb  jjee  bbrrooeerrss
ooff  zzuusssseenn??’’,,  wweerrdd  eeeenn--
vvoouuddiigg  bbeeaannttwwoooorrdd  mmeett
‘‘jjaa’’..  DDee  vveellee  aarrggeelloozzee
ssttiilltteess  ddiiee  vvoollggddeenn,,
wweekktteenn  eeeenn  ggrroottee  vvlluucchhtt--
bbeehhooeeffttee  bbiijj  mmee  oopp..  MMaaaarr
uuiitt  ffaattssooeenn  bbeesslloooott  iikk  ddeezzee
kkwweelllliinngg  uuiitt  ttee  zziitttteenn  eenn
zzaagg  ddee  sseeccoonnddeess  wweegg--
ttiikkkkeenn..
HHeett  eeeerrssttee  mmoommeenntt  ddaatt  iikk
hheett  rreeddeelliijjkk  aacchhttttee  oomm  ddee
rreekkeenniinngg  ttee  vvrraaggeenn,,  ggrreeeepp
iikk  aaaann..  NNoogg  eevveenn  eenn  ddaann
wwaass  iikk  vvaann  hhaaaarr  vveerrlloosstt,,
mmaaaarr  nniieettss  wwaass  mmiinnddeerr
wwaaaarr..  JJuuiisstt  ddiitt  mmoommeenntt  zzaagg
zziijj  aallss  hhéétt  mmoommeenntt  oomm  eeeenn
mmoonnoolloooogg  oovveerr  zziicchhzzeellff  ttee
bbeeggiinnnneenn..  ZZee  hhaadd  mmee
rreeggeellrreecchhtt  iinn  ddee  vvaall,,  wwaanntt
hhooee  kkoonn  iikk  nnuu  nnoogg  wweegg--
kkoommeenn??  DDee  rreekkeenniinngg  kkoonn
iikk  iimmmmeerrss  nniieett  mmeeeerr
vvrraaggeenn..  NNaa  eeeenn  kkwwaarrttiieerr
kkwwaamm  iikk  mmeett  eeeenn  ssmmooeess
oovveerr  eeeenn  aannddeerree  aaffsspprraaaakk
eenn  lliieeppeenn  wwee  eeiinnddeelliijjkk  nnaaaarr
bbuuiitteenn..  IInn  ddee  vvoollssttee  oovveerr--
ttuuiiggiinngg  nnooooiitt  mmeeeerr  iieettss
mmeett  hhaaaarr  aaff  ttee  sspprreekkeenn,,
nnaamm  iikk  aaffsscchheeiidd  eenn  zzeeii
ggeeddaagg  mmeett  ddee  wwoooorrddeenn  
‘‘wwee  bbeelllleenn!!’’..

DDuurraanndd  RReekkkkoo  iiss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan
een aantal willekeurige studenten op de campus. Deze week een
analyse van 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.

Delftse recordpoging: spuiten 
met champagne

GGooeedd  sscchhuuddddeenn,,  kkuurrkk  eerraaff  eenn  ssppuuiitteenn  mmaaaarr..
DDaatt  lluukkttee  aaffggeellooppeenn  ddiinnssddaagg  mmeett  eeeenn  rreeccoorrdd--
aaaannttaall  vvaann  552200  fflleesssseenn  cchhaammppaaggnnee  tteeggeelliijjkk..
DDee  DDeellffttssee  ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg  SSiinntt
JJaannssbbrruugg  hheeeefftt  eerr  hheett  GGuuiinnnneessss  BBooookk  ooff
RReeccoorrddss  mmeeee  ggeehhaaaalldd..  DDeeeellnneemmeerrss  bbeettaaaall--

ddeenn  aalllleemmaaaall  éééénn  eeuurroo  vvoooorr  eeeenn
‘‘cchhaammppaaggnneefflleess’’..  EEiiggeennlliijjkk  wwaass  hheett  mmoouuss--
sseerreennddee  wwiijjnn  vvaann  aacchhtt  eeuurroo..  DDeerrttiigg  wwaaaarr--
nneemmeerrss,,  oonnddeerr  wwiiee  ddee  bbuurrggeemmeeeesstteerr,,
hhiieellddeenn  ttooeezziicchhtt  oopp  ddee  rreeccoorrddppooggiinngg..  ((HHOOPP))
FFoottoo::  HHaannss  SSttaakkeellbbeeeekk

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 gebruiks-
namen en passwords, in
te loggen voor Studyweb
en OWinfo. Vanuit de
nieuwe portal zijn alle
functies van Studyweb
en OWinfo direct te berei-
ken.

Momenteel loopt er een
pilot voor de nieuwe toe-
gangspagina, met tweede-
jaarsstudenten van de
faculteiten Bouwkunde en
Technische Natuurkunde.
In de praktijk staat de
portal echter voor alle stu-
denten open, meldt PF-
fractievoorzitter 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-

liteit: sinds kort is het voor
studenten mogelijk om
vanuit OWinfo een per-
soonlijk collegerooster te
exporteren naar de
Outlook-agenda, wat over-
tikwerk bespaart. Ook
geeft de portal toegang tot
de persoonlijke leen-
gegevens van de biblio-
theek.
De nieuwe studenten-
portal 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./.

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.
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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 stu-
denten vertrokken zijn, ziet het TU-
terrein 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 slag-
bomenconstructie 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 probleem-
periode de fietsers veiliger dan de auto-
mobilisten.
De campus heeft ook een paar raritei-
ten. Ik noemde al de brug in de voor-
malige Wielen (Brugstraat?), maar er
zijn nog gekkere dingen.
Het wonderlijkste dat ik op mijn wan-
delingen 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 zelf-
moordenaar’ 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 op-
gehangen dan daarvoor. Wat voor boze
krachten zijn hier aan het werk?
Moeten we de campuspolitie waar-
schuwen of meteen de nationale coör-
dinator terrorismebestrijding? Zit er
olie op de campus?

WWiiee:: Zineb Seghrouchni / 26 / 
laatstejaars Bouwkunde

WWaatt:: zelfgemaakte foto van ’n strand
WWaannnneeeerr:: sinds drie weken
WWaaaarroomm:: “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 natuur-
lijk 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.” 

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.


