
2
16 september 2010 | jaargang 53 Informatie- en opinieblad van de Technische Universiteit Eindhoven | Meer nieuws: www.tue.nl/cursor 

Start bouw
W-hal 
in oktober

“Nederland
moet ‘n paar
tandjes bijzetten”

Huidverjonging
door warmte

TU/e wil duurzame
dansvloer bij
Glazen Huis

2 9 10 15

2 | You’ve got the power



2 | Nieuws 16 september 2010

Colofon
© 2010. Auteursrechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden 
gereproduceerd zonder voorafgaande 
toestemming van de hoofdredacteur. 

De redactie behoudt zich het recht voor 
om aangeboden artikelen te wijzigen.

Hoofdredacteur
Han Konings

Eindredacteur
Brigit Span

Redactie 
Judith van Gaal | Studentenleven

Tom Jeltes | Wetenschap 
Frits van Otterdijk

Norbine Schalij
Monique van de Ven 

Medewerkers 
Joep Huiskamp

Fred Steutel
Enith Vlooswijk

Fotografie 
Rien Meulman

Bart van Overbeeke

Illustraties 
Paul Weehuizen

English page 
Sjoukje Kastelein

Hilde Bosman 

Vertalingen
Annemarie van Limpt
Benjamin Ruijsenaars

Opmaak
Natasha Franc

Aangesloten bij 
Hoger Onderwijs Persbureau 

 
Redactieraad

prof.dr.ir. Henk van Tilborg (voorzitter)
drs. Joost van den Brekel

prof.dr.ir. Han Meijer
Maarten Klont (studentlid)

Anneliese Vermeulen-Adolfs (secretaris) 

Redactieadres
TU/e, Laplace 0.40

postbus 513, 5600 MB Eindhoven
tel. 040 - 2474020, e-mail: cursor@tue.nl

Cursor online
www.tue.nl/cursor

Druk
Drukkerij Janssen|Pers, Gennep 

 Advertenties
 Bureau Van Vliet BV 

tel. 023 - 5714745

Een fotograaf is visueel ingesteld, 
maar een visueel idee is niet altijd 
even simpel uitvoerbaar. Neem de  
foto met professor De Goey deze 
week: idee en locatie akkoord, 
agenda’s afgestemd. Dan de  
rekwisieten: geen bunsenbranders, 
want geen gastoe voer. Geen  
aanmaakblokjes, want teveel 
rookontwikkeling. Gel blijkt de 
-kleurige!- oplossing. De nood-tl’s 
uitgedraaid voor ware duisternis  
en de vlam erin. Professor tussen  
de vlammen en schieten maar?  
Ja, maar intussen benemen de 
convectie stromen hem de adem,  
en erg warm word het nu ook wel.

Rewwwind - www.tue.nl/cursor

Studenten op de nullijn
9 september - De basisbeurs en de 
aanvullende beurs worden de komende 
twee jaar niet met de inflatie verhoogd. 
Demissionair staatssecretaris Van 
Bijsterveldt kreeg donderdag 9 septem-
ber hiervoor voldoende politieke steun. 
Dit tot ergernis van de SP en de PVV.
Een motie van SP-kamerlid Jasper van 
Dijk om de studiefinanciering toch te 
indexeren, werd mede ingediend door 
PVV-kamerlid Beertema, oud-bestuurs-
lid van Beter Onderwijs Nederland. 
Die benadrukte dat eerst moet worden 
bezuinigd in de ‘kleilagen’ van het 
onderwijs, voordat er ‘gemorreld’ zou 
worden aan de basisbeurs. CDA, PvdA, 
VVD en D66 zijn vóór bevriezing.

Als de inflatie aan het eind van dit jaar 
nog steeds 1,2 procent bedraagt, kost 
de maatregel een student volgend jaar 
maandelijks zo’n drie euro.  
De staatssecretaris verwacht dat de 
bezuiniging de schatkist 46 miljoen 
oplevert in 2011, oplopend tot 68  
miljoen in 2014. (HOP)

Vastenmaaltijd ramadan bij Mosaic
9 september - Zestig belangstellen-
den meldden zich woensdagavond 8 
september bij de Bunker in Eindhoven 
voor de viering van de iftar, de islami-
tische ramadanmaaltijd. Bezoekers van 
allerlei nationaliteiten kwamen van de 
TU/e, Fontys en daarbuiten. Met z’n 
allen kregen ze het eten niet op dat de 
moeders van twee studenten hadden 
klaargemaakt.
De jaarlijkse avond werd georganiseerd 
door de multiculturele studentenvereni-
ging Mosaic, in samenwerking met 
bezinningsvereniging T!NT. (SK)

Rusland wil ook bachelors  
en masters
14 september - Rusland overweegt zijn 
universiteiten te hervormen en een 
bachelor-masterstelsel in te voeren. Het 
Russische onderwijs moet weer aanslui-
ting bij de rest van de wereld vinden.
Ze denken er al een jaar of drie over 
na, maar het lijkt er nu van te komen. 
Dat het BaMa-stelsel een Angelsak-
sisch systeem is, vinden ze kennelijk 
geen bezwaar. “Russen zijn daarin vrij 
pragmatisch”, zegt Hans van Konings-
brugge, Ruslandkenner en docent aan 
de Rijksuniversiteit Groningen.
Het zal nog wel even duren voordat het 
bachelor-masterssysteem daadwerke-
lijk is ingevoerd. Momenteel denkt een 
commissie erover na en daarna moet 
het nog naar de Doema, het Russische 
parlement. Bovendien, zegt Van  
Koningsbrugge, moeten universiteiten 
dan hun onderwijs nog aanpassen.  
“Dat heeft hier ook even geduurd.” (HOP)

Student ‘income’ freeze
9 september - The basic student grant 
as well as the supplementary grant will 
not be raised for inflation in the next  
two years. Should inflation still be  
1.2 per cent by the end of the year,  
this decision will set students back 
around three euros a month next year. 
The cutback will bring in 46 million euro 
for the Dutch treasury in 2011, mounting 
up to 68 million in 2014.

Ramadan meal at Mosaic
9 September - The Bunker in Eindhoven 
welcomed sixty guests for the celebra-
tion of Iftar, the Islamic meal at the end 
of Ramadan. The celebration saw a mix 
of nationalities from TU/e and Fontys,  
as well as others. The guests were 
unable to finish all the food that was 
prepared by two students’ mothers.

Russia ready for Bachelors  
and Masters
14 September - Russia is thinking  
of reforming its universities and  
implementing a Bachelor-Master  
system. The Russian educational  
system needs to reconnect with  
systems around the world. It will  
probably be awhile before the  
Bachelor-Master system will be  
implemented. A committee is  
currently going over the matter  
and after that it is for the State  
Duma -the Russian Parliament-  
to decide on the plan. 

In Rewwwind ‘spoelen’ we kort terug  
naar de afgelopen week. Welk extra 
nieuws is na het verschijnen van  
de laatste papieren Cursor op de  
Cursor-site verschenen? 

Our Rewwwind feature 
provides you with  
snippets of last week’s 
news. What happened 

online after the previous Cursor  
magazine was published?

[E]

“Innovatie ontstaat niet vanzelf door 
honderd studenten te voorzien van 
een nieuw gadget en te kijken wat 
ermee gebeurt.” Het is de logische  
officiële reactie van een afdelings-
hoofd, als een onderwijzende  
provinciegenoot de mediashow steelt 
door honderd studenten een iPad  
te laten testen. Maar als je jezelf 
nadrukkelijk profileert als universiteit 
waar innovatie begint, zou deze 
‘apple’ toch op zijn minst een tikkeltje 
zuur moeten smaken. 

Windvangers als blikvangers

Bouw nieuwe W-hal start        begin oktober

Zondagnacht zijn op het grasveld bij  
het Auditorium honderden zilver/groene 
windmolentjes geplant door een  
energiek groen type in een wit pak:  
The Energyman. Tijdens de Intro kwam 
hij al in actie met een abseilstunt vanaf 
het dak van Vertigo. Zijn boodschap 
luidt: ‘You’ve got the power’. 
De TU/e wil het energieverbruik op de 
campus terugdringen. Dienst Huisves-
ting ontwikkelt in samenwerking met  
het Communicatie Expertise Centrum 
onder meer een campagne om energie-
zuinig gedrag van medewerkers en 
studenten te stimuleren. De wind-
molentjes en de abseiler zijn de eerste 
twee prikkelacties. “Eind september 
start de interne campagne”, vertelt 
Ingrid de Kort van het CEC. “We openen 
dan de jacht op de gloeilamp, want helaas 
zijn deze energievreters nog niet volledig 
van de campus verdwenen.” (NS)

De bouw van de nieuwe W-hal, die eind 
juni werd uitgesteld, gaat nu begin 
oktober echt van start. De vondst van 
asbestvezels leidde destijds tot het uit-
stel. Het opruimen van die resten wordt 
op dit moment gedaan door het bedrijf 
Horyon. De TU/e heeft hoofdaannemer 
Aldenzee/Van der Heijden, die in de 

eerste helft van 2010 de asbestsanering 
had uitgevoerd, aansprakelijk gesteld 
voor de extra kosten.

Projectleider van de W-hal, Piet van  
Happen, laat weten dat er na vaststel-
ling van besmetting in de kruipruimte  
in juni, op basis van nader onderzoek, 

op nog enkele plekken in en om de  
W-hal asbestvezels zijn aangetroffen. 
Zoals bijvoorbeeld in de gevel van de 
W-hal en aan de onderkant van de loop-
bruggen. Deze plekken zijn ondertussen 
gesaneerd. Ook kleine delen van de 
leidingen die het regenwater moeten 
afvoeren, bevatten asbest. Maar deze 
kunnen nu niet verwijderd worden, 
omdat dan de W-hal zou onderlopen, 
zo laat Van Happen weten. Een deel van 
de resterende asbestsanering wordt 
tegelijk met het begin van de verbou-
wing uitgevoerd. Asbestverwijderaar 
Horyon is voor deze klus ingehuurd.  
De simultane uitvoering duurt vier 
weken en levert volgens Van Happen 
geen problemen op.
Mr. Andy van Eggelen, hoofd juridische 
zaken van de TU/e, zegt dat hoofdaan-
nemer Aldenzee/Van der Heijden 
inmiddels door de TU/e aansprakelijk is 
gesteld voor de extra saneringskosten. 
Van Eggelen: “We zijn die aansprakelijk-
heidsstelling nu verder aan het uitwerken. 
Het is op dit moment nog onduidelijk 

Last Sunday night,  
hundreds of tiny wind-
mills were planted on  
the meadow near the  

Auditorium by an energetic green  
customer in a white suit: Energy Man. 
He wants to alert TU/e students to  
the upcoming campaign to lower  
the campus’ energy consumption.  
The campaign starts late September.

[E]

In Cursor 36 van jaargang 52  
staat een achtergrondverhaal  
over de energiecampagne.   
http://web.tue.nl/cursor/internet/
jaargang52/cursor36/achtergrond/
achtergrond.php?page=a2 

Op You Tube zijn filmpjes te zien  
van The Energyman.

Foto | Bart van Overbeeke

Foto | Bart van Overbeeke
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Bouw nieuwe W-hal start        begin oktober
hoe dit verder gaat verlopen.” Bij 
Aldenzee/Van der Heijden was niemand 
bereikbaar voor commentaar. 
Zeventien tot achttien werknemers van 
bouwbedrijven en twee medewerkers 
van de TU/e zijn mogelijk in contact 
gekomen het asbest. Zij zijn voor de 
zomer direct op de hoogte gesteld.  
Of ze daadwerkelijk gezondheidsrisico’s 
hebben gelopen, blijft onduidelijk.  
Uit oogpunt van privacy wil Peter van 
Dam, woordvoerder van het College  
van Bestuur, hier niets over zeggen. 
“Maar het heeft niet tot grote  
consternatie geleid.” 

De renovatie van de W-hal is het eerste 
project in het kader van Campus 2020, 
bedoeld om het universiteitsterrein 
een nieuw gezicht te geven. De centrale 

bibliotheek zal er onderdak in krijgen 
en bovenop de vernieuwde hal komt 
een apart bouwdeel, waarin de faculteit 
Wiskunde & Informatica wordt onderge-
bracht. Het streven is nog steeds om het 
gebouw in de zomer van 2012 in gebruik 
te nemen, aldus Van Happen. (HK/FvO)

Construction of the 
new W-hal, which was 
postponed last June, will 
now start in October after 

all. Due to the discovery of asbestos 
fibers, construction was put off. The 
cleanup is currently being taken care of 
by Horyon. TU/e holds main contractor 
Aldenzee/Van der Heijden liable for the 
extra costs, since they did an asbestos 
cleanup in the first half of 2010.

[E]

Commandant der strijdkrachten  
generaal Peter van Uhm is maandag  
20 september de hoofdspreker tijdens 
de Freedom Lecture in de Blauwe Zaal 
van de TU/e. Ook is er een voordracht 
van George Salton, overlevende van  
de Holocaust.

De Freedom Lecture, één van de  
activiteiten rond de herdenking van  
de bevrijding van Eindhoven, wordt 
jaarlijks georganiseerd door de  
Stichting 18 September in samenwerk-
ing met de TU/e en Fontys. Dit jaar 
is generaal Van Uhm uitgenodigd als 
hoofdspreker. Hij diende in Sarajevo  
en Libanon en bracht recent diverse 
werkbezoeken aan de Nederlandse 
troepen in Afghanistan, waar zijn  
broer een half jaar bevelhebber was.
Tweede spreker is de geboren Pool 
George Salton, die als tiener in de 
Tweede Wereldoorlog tien concen-
tratiekampen in Duitsland, Frankrijk 
en Polen overleefde. Hij werd destijds 

bevrijd door de mannen van kolonel 
James Megellas, één van de sprekers 
tijdens de Freedom Lecture vorig jaar. 
Als negentienjarige emigreerde Salton 
naar de VS, waar hij later zijn ervaringen 
opschreef in het boek ‘The 23rd Psalm: 
A Holocaust Memoir’. (MvdV) 

Ir. Renz van Luxemburg is aangesteld 
als deeltijdhoogleraar Architectural 
Acoustics aan de TU/e-faculteit Bouw-
kunde.

Van Luxemburg (61) volgt prof.ir. Eddy 
Gerretsen op, die met pensioen is gegaan. 
Hij gaat zich in zijn nieuwe functie bezig-
houden met zaalakoestiek, bouwakoes-
tiek en geluid in de stedelijke omgeving. 
Daarnaast blijft hij verbonden aan 
advies- en ingenieursbureau DHV.
Geluid speelt volgens Van Luxemburg 
een belangrijke rol in ons leven. “Niet 
alleen in de vorm van muziek, maar ook 
oriëntatie en herkenning van de leefom-
geving. De rol van akoestiek wordt in de 
architectuur steeds belangrijker.” Van 
Luxemburg begeleidde al studenten en 
adviseert architecten en instellingen op 
het gebied van akoestiek. Hij was onder 
meer betrokken bij het Muziekcentrum 
Frits Philips, het Wyly Theater in Dallas 
en de het onderkomen van de Chinese 
staatstelevisie. (TJ)

Chief of the Netherlands 
defense staff, General 
Peter van Uhm, will be 
the main speaker at the 

Freedom Lecture on Monday, September 
20. The Lecture starts at 11.45AM in 
TU/e’s Blauwe Zaal. His speech will be 
in Dutch. There will also be an English 
speech by George Salton, a holocaust 
survivor.

Ir. Renz van Luxemburg 
is appointed part time 
Professor of Architec-
tural Acoustics at TU/e’s 

Department of Architecture, Building 
& Planning. He will be succeeding the 

retired Prof. Ir. Eddy Gerretsen. In his 
new capacity, Van Luxemburg (61) will 
be concerned with room acoustics, 
building acoustics, and sounds in urban 
areas. He will also keep working for DHV 
consultancy and engineering.

[E]

[E]

Hoogste Nederlandse militair 
hoofdgast Freedom Lecture

Nieuwe hoogleraar Akoestiek

De Eindhoven Freedom Lecture is 
maandag 20 september van 11.45 tot 
13.00 uur in de Blauwe Zaal van het  
Auditorium. Salton spreekt in het  
Engels, Van Uhm in het Nederlands.

Ach en Wee
Saneringswerkzaamheden in de W-hal. Foto | Bart van Overbeeke

De TU/e ziet vooralsnog te weinig 
meerwaarde in de iPad als instrument 
in het onderwijs. Honderd Fontys- 
studenten kregen gisteren, woensdag 
15 september, gratis de multimedia-
tablet van Apple overhandigd om een 
half jaar de mogelijkheden ervan in  
het onderwijs te testen. 

‘iFontys’ heet het gisteren gelanceerde 
project waarbinnen de instelling op 
grotere schaal wil gaan experimenteren 
met (mobiele) moderne technologieën 
binnen haar onderwijs. De test met de 
iPads maakt hier deel van uit.
Op verzoek van het College van Bestuur 
van de TU/e keken het Onderwijs en 
Studenten Service Centrum (STU) en de 
Dienst ICT de afgelopen tijd ook al naar 
de mogelijkheden van de iPad. Volgens 

STU-hoofd dr. Karen Ali functioneerde 
het testexemplaar prima in relatie tot 
onder meer het TU/e-netwerk, de mail 
en de Digitale Leer- en Werkomgeving 
(“maar dat geldt ook voor de notebook 
die elke student al heeft”), maar kon-
den er bijvoorbeeld geen videocolleges 
mee bekeken worden. Volgens haar zou 
het minstens 3,5 miljoen euro kosten 
om alle circa zevenduizend TU/e- 
studenten van een iPad te voorzien;  
kosten voor ondersteuning en  
onderhoud niet meegerekend.
Of de TU/e, die zich als innoverende 
universiteit profileert, zich desondanks 
wellicht toch wat gepasseerd voelt 
door de actie van Fontys? Ali ervaart 
het geenszins zo: “Innovatie ontstaat 
niet vanzelf door honderd studenten te 
voorzien van een nieuw gadget en te 

kijken wat ermee gebeurt. Het inzetten 
van nieuwe tools moet een duidelijke 
visie of doel dienen. Als de TU/e iets 
met tablets gaat doen, zal dat zijn 
omdat we er meerwaarde mee weten 
te creëren voor de student of in ons 
onderwijs, zoals eerder met het note-
bookproject. Maar op dit moment zien 
we nog veel te weinig functionaliteit”. 
(MvdV)

For now, TU/e feels the 
iPad is of little value for 
educational purposes. 
Yesterday, Wednesday 

15 September, a hundred Fontys  
students were handed a free specimen 
of Apple’s multimedia tablet to test  
its usability in education.

[E]

“iPad biedt nog te weinig meerwaarde 
voor TU/e-studenten”

Renz van Luxemburg. Foto | Bart van Overbeeke
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In memoriam

Gij moet blijven. 
Ik moet gaan. 
Heden is tweemaal de herfst begonnen.

[Buson, 1715-1785; vert. J. van Tooren]
Uit het afscheidscollege van prof.ir. J.A.G. Kals

Jozef Kals 
Onlangs bereikte ons het bericht dat prof. ir. Jozef A.G. Kals is overleden.  
Hij was van 1962 tot 1996 werkzaam binnen de faculteit Werktuigbouwkunde 
op het vakgebied van de Omvormtechnologie. In 1980 werd hij benoemd  
tot hoogleraar. Jo Kals heeft een grote nationale en internationale rol gespeeld 
op het vak gebied van de Omvormtechnologie. Hij was een hoogleraar van de 
oude stempel: hij vond dat studenten zich zowel in hun vakgebied dienden  
te bekwamen, als in algemene vaardigheden passend bij een academisch  
gevormd individu. Zijn grote betrokkenheid bij studentenactiviteiten  
zoals buitenlandse studiereizen, excursies en activiteiten van het dispuut  
Hephaistos van de vakgroep Productietechnologie en -Automatisering,  
illustreerden deze zienswijze.

Sinds zijn emeritaat is Jo Kals tot het laatst toe lid geweest van de 
beoordelings commissie die het beste afstudeerwerk en het beste  
promotieproject van de faculteit Werktuigbouwkunde nomineert voor  
de academische Jaarprijzen.

Wij wensen zijn vrouw Tiny en de overige familieleden veel kracht om  
het verlies van een aimabel, markant en erudiet mens te verwerken.

Het bestuur van de faculteit Werktuigbouwkunde

Alleen voor studenten:

vk.nl/fiets

* Abonnementsperiode minimaal 1 jaar. Alle voorwaarden en info op www. vk.nl/fiets

Neem nu een studentenabonnement op de Volkskrant en je krijgt 50% korting op het abonnement en een trendy fiets cadeau.
Ga naar vk.nl/fiets om gebruik te maken van dit tijdelijke aanbod!*

Gratis
fiets

+
50% korting 
op de Volkskrant?

Advertentie

Opnieuw kanshebber TU/e  
voor Simon Stevin Gezelprijs
De TU/e levert opnieuw een van de 
drie finalisten voor de Simon Stevin 
Gezelprijs. In navolging van dr.ir. Rick 
Scholte, die vorig jaar de prijs in de 
wacht sleepte met zijn inspanningen  
om geluid in beeld te brengen, mag 
dr.ir. Martijn Cox op 7 oktober een  
poging wagen de prijs van Techno-
logiestichting STW te bemachtigen. 

Cox promoveerde vorig jaar in de groep 
van prof.dr.ir. Frank Baaijens (Soft Tissue 
Biomechanics & Tissue Engineering, 
faculteit BMT) en richtte al tijdens  
zijn promotie met medepromovenda 
dr.ir. Mirjam Rubbens het bedrijf  

QTIS/e op. Deze TU/e-spinoff beoogt 
levende hartkleppen te kweken uit  
cellen van de patiënt zelf. Zo’n lichaams-
eigen klep groeit na implantatie mee 
met het lichaam, wat voor jeugdige 
hartpatiëntjes een uitkomst kan zijn. 
QTIS/e is in rap tempo uitgegroeid tot 
een bedrijf met tien werknemers. Cox: 
“We testen de hartkleppen momenteel 
in schapen en daarnaast zijn we druk 
bezig om ons productieproces te laten 
voldoen aan de strenge regelgeving die 
samenhangt met de goedkeuring voor 
nieuwe medische producten. Ik zie mijn 
nominatie vooral als een compliment 
voor ons gezamenlijke werk bij QTIS/e 

en BMT.” Op 7 oktober zal Cox tijdens 
het jaarcongres van STW met een  
‘elevator pitch’ het publiek proberen 
over het halen om hem tot Simon  
Stevin Gezel 2010 te verkiezen. (TJ) 

Dr.ir. Martijn Cox is one  
of three finalists for  
the Simon Stevin Gezel 
Prize of the STW Techno-

logy Foundation. Cox is the founder of 
TU/e-spinoff QTIS/e, and on October 7 
he will try and follow up TU/e-alumnus 
and last year’s winner dr.ir. Rick Scholte. 
QTIS/e produces living heart valves  
from patients’ cells.

[E]

Wikiwijs volledig online
Wikiwijs, een platform waar docenten 
(van basisschool tot universiteit) lesma-
teriaal kunnen plaatsen, downloaden 
en aanpassen, is sinds 1 september 
volledig online. De website is ontwik-
keld door de Open Universiteit en Ken-
nisnet in opdracht van het ministerie 
van Onderwijs. De eerste proefversie 
ging december 2009 van start en de 
website is sindsdien ruim honderd-

duizend keer bezocht. Na een aantal 
verbeteringen zijn nu ruim een miljoen 
documenten te raadplegen en te delen. 
Het gaat om onder meer proefexamens, 
lesmethodes, database en handige 
links. Zie www.wikiwijs.nl. (FvO)

Wikiwijs (Wikiwise) is 
a platform that allows 
teachers (from second-
ary school to univer-

sity level) to upload, download, and 
change teaching material. The site 
went live on 1 September and offers 
over a million documents to check 
and share: sample tests, teaching 
modules, databases and useful links. 
Check www.wikiwijs.nl. 

[E]
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“Een uitdaging om in dertig  
seconden iets neer te zetten”
Birte ten Hoopen is een 34-jarige 
theatermaakster. Ze woont nu nog  
in Amsterdam, maar emigreert over 
twee weken naar Suriname. Dinsdag 
bracht ze twee uur door in een lift in 
Vertigo om mensen uit te dagen tot 
een snel spelletje Scrabble.

Wie ben je?
“Als theatermaakster ben ik actief 
op allerlei gebieden: ik ben actrice, 
regisseuse, docent en schrijver. Ik 
heb onder meer het theatercollectief 
Blonde Bizon opgericht, waarmee 
we vooral voorstellingen op locatie 
maken.”

Was de lift als podium al vertrouwd 
terrein? 
“Ik heb wel eens mét een lift gespeeld, 
maar nog nooit ín een lift. Het leek me 
een uitdaging om in hooguit dertig 
seconden en voor steeds andere 
mensen iets neer te zetten. In zo’n 
setting is een typetje handig; met een 
improviserende babbel kom je een 
heel eind. Ik heb me gebaseerd op een 
typetje dat ik eerder heb gespeeld: 
Lilith. Volgens sommigen was zij de 
eigenlijke eerste vrouw van Adam, 
weggeveegd uit het paradijs omdat ze 
zich gelijk achtte aan de man en vond 
dat ze ook zoiets mocht maken als 
woorden. Ik dacht: ik ga scrabbelen 
tegen mensen. Met de steentjes, het 

passen en meten, paste het ook nog 
een beetje bij de universiteit en bij 
Bouwkunde.”

En, was het leuk? 
“De meeste mensen waren fanatiek 
genoeg om even een poging te wagen. 
Dan kom je er pas achter hoe snel  
zo’n liftritje gaat; je hebt maar een 
paar verdiepingen om na te denken. 
Dat vond ik leuk.”

Waarom emigreer je naar Suriname? 
“Een collega heeft in Paramaribo een 
theater opgericht dat verder moet 
worden uitgebouwd. Ik ga er in elk 
geval voor drie jaar naartoe om haar te 
helpen en me, samen met Surinamers, 
te richten op Caribische uitvoerende 
kunsten. Theatraal is het een heel  
interessante plek: de verhaalstruc-
turen daar zijn heel anders, de 
expressie is veel groter en heftiger, 
het fysieke spel heeft een andere taal. 
Heel spannend!” (MvdV)

Theatrical performer 
Birte ten Hoopen spent 
two hours in an elevator 
in Vertigo last Tuesday 

in the hope to challenge people to  
a game of Scrabble. “There’s only a 
few floors’ time to think in a moving 
elevator, that’s what made it fun.”

[E]

En ik vind

Duurzaamheidsbeleid

De Energy Day van 16 september lijkt mij een mooie aanleiding om te pleiten 
voor een meer zichtbaar duurzaamheidsbeleid van de TU/e zelf. Ik denk dat  
op dit gebied nog veel te verbeteren valt. 
Misschien ligt het aan het feit dat ik in het Paviljoen ben gehuisvest.  
Waarschijnlijk is dit gebouw een van de slechtst geïsoleerde plekken in  
Eindhoven. Wanneer ik hier de wc betreed, spoelen vier urinoirs liters water 
weg terwijl ik de enige aanwezige ben en nog geen urinoir bevuild heb.  
Verlaat ik de wc weer, dan worden de vier urinoirs wederom grondig gereinigd. 
Verder worden aan deze universiteit onnodig kilo’s plastic per jaar verkwist  
in de vorm van koffiebekertjes. Van andere universiteiten zoals Delft en Utrecht 
weet ik dat men eigen bekers gebruikt of anders extra betaalt voor een bekertje.

Michiel Jansen | promovendus IE&IS

As far as Michiel Jansen, PhD student at IE&IS, is concerned, 
TU/e could do with a more apparent sustainability policy.  
Take the Pavilion for example, which is where he works:  
all four urinals flush, even when none of them were used.  

He also feels plastic cups should be replaced by mugs to fight the huge 
amount of plastic waste. 

[E]Oud-TU/e-prof strategisch directeur Schiphol
Dr. Peter van Laarhoven, van 1996  
tot 2000 hoogleraar aan de TU/e-
faculteit Industrial Engineering & 
Innovation Sciences, gaat op 1 januari 
2011 aan de slag als directeur ‘strategy 
and airport development’ van Schiphol 
Group. Daarmee wordt Van Laarhoven, 
die zich aan de TU/e bezighield met 

internationale en distributielogistiek, 
verantwoordelijk voor de langetermijn-
ontwikkeling van Schiphol Group.  
(MvdV)

Starting 1 January 2011, 
Dr Peter van Laarhoven 
will be the new head 
of ‘strategy and airport 

development’ at Schiphol Group.  
Van Laarhoven was a professor of  
International and Distribution  
Logistics at TU/e from 1996-2000.

[E]

In de lift een opera aanhoren, een 
tekening krijgen, snoep van de wanden 
eten of een spelletje spelen. Dat is wel 
even wat anders dan er verzonken in je 
eigen gedachten te staan. Op verzoek 
van Studium Generale werden op 14 en 
15 september vijf liften op de campus 
omgebouwd tot kleine theaters.

In een lift in Vertigo kwamen de mensen 
oog in oog te staan met een zingende 
conciërge met een minderwaardigheids-
probleem. Beroepszanger Jelle Leistra 
voert de mini-opera ‘De stoere conciërge’ 
op. Die duurt anderhalve minuut, tussen 
de eerste en de zevende verdieping is 
het wel klaar. Hij zingt angstaanjagend 
goed dat hij kwaad is. “Niet boos op  
mij zijn”, zegt een meelifter.
Theatermaakster Birte ten Hoopen  
heeft zich gesetteld in de buurlift. Zij 
laat niemand weggaan die geen goed 
woord heeft gescrabbeld. “U vraagt  
een dyslect een woord te maken tijdens 

een liftritje?”, vraagt student Bastiaan 
Oltwater gespeeld wanhopig. Zij 
reageert: “Je bent toch van Bouwkunde, 
dan moet je toch even steentjes kunnen 
leggen?” (NS)

Via je gsm of computer betalen voor 
prints. Dat is vanaf nu mogelijk aan de 
TU/e. Geld op zak hebben is niet meer 
nodig en studenten kunnen nu ook 
buiten kantooruren overal hun tegoed 
opwaarderen en prints betalen.

Studenten moeten momenteel tijdens 
kantooruren bij de receptie of service-
balie van hun faculteit aankloppen om 
hun printtegoed tegen betaling op te 
waarderen. Dienst ICT heeft voor deze 
problemen oplossingen gezocht en 
stuitte op MyOrder, een programma 
dat op de smartphone of computer 
geïnstalleerd kan worden. Deze ‘online 
portemonnee’ is gekoppeld aan het Print 

en Kopieer Accounting Systeem (PAS). 
Ziet een student dat zijn PASkrediet laag 
wordt, dan kan hij of zij via MyOrder 
een betaalopdracht naar PAS sturen. 
Studenten loggen in met hun student-
nummer en de geheime code die ze al 
kregen om op de huidige manier prints 
te betalen.
Volgens ICT-medewerkers ir. Rinus van 
Weert en Erik te Nijenhuis is de TU/e de 
eerste Nederlandse universiteit die een 
dergelijk systeem voor prints faciliteert. 
Het blijft mogelijk om prints op de ‘oude 
manier’ te betalen tot blijkt dat MyOrder 
voldoende aanslaat. Dienst ICT kijkt 
bij succes naar mogelijkheden om de 
dienst uit te breiden. “Te denken valt 

aan betalen via je gsm bij bijvoorbeeld 
de Zwarte Doos, bij het Studentensport-
centrum of voor dictaten”, meldt ICT-
medewerker Erik te Nijenhuis. (JvG)

Je kunt van het systeem gebruikmaken 
als je MyOrder naar 3669 sms’t. Zie 
www.myorder.nl voor meer informatie.

Upon Studium Generale’s 
request, five campus ele-
vators were transformed 
into tiny theaters on 14 

and 15 September. Elevator visitors 
could enjoy opera, be given a drawing, 
eat candy off the walls or play a game.

As of now, TU/e students 
can pay their prints by 
cell phone or computer. 
Cash is no longer neces-

sary and it is now possible to charge 
your credit and pay for prints even  
outside office hours. For more  
information, check www.myorder.nl. 

[E]

[E]

Lekker(s) in de lift

Prints betalen met je gsm

Snoepen in de lift. Foto | Bart van Overbeeke

Birte ten Hoopen. Foto | Bart van Overbeeke

De TU/e is nummer 126 op de wereld-
ranglijst voor universiteiten die het 
Britse onderzoeksbureau QS jaarlijks 
uitbrengt. Daarmee zakt de universiteit 
zes plaatsen ten opzichte van vorig 
jaar. Op de nieuwe ranglijst van het 
tijdschrift Times Higher Education 
(THE) komt de TU/e op plek 114. Vorig 
jaar brachten QS en THE de lijst nog 
gezamenlijk uit.

De lijst van QS wordt dit jaar aange-
voerd door de University of Cambridge, 
gevolgd door Harvard en Yale. Hoogst 
genoteerde Nederlandse universiteiten 
zijn net als vorig jaar de UvA (56), 
Leiden (82) en Utrecht (83).  
In totaal halen twaalf Nederlandse 
universiteiten de top 200 van deze 
QS-World University Rankings. Alleen 
is dat niet langer de bekende ranglijst 
van Times Higher Education (THE). 

Het toonaangevende Britse tijdschrift 
over hoger onderwijs kondigde dit 
voorjaar al aan dat het zijn bekriti-
seerde universiteitenranglijst op de 
schop zou nemen. THE brengt vandaag 
(16 september) in samenwerking met 
de onderzoeksdivisie van persbureau 
Reuters een nieuwe lijst onder de 
oude naam. Dat ging ten koste van de 
samenwerking met QS, dat desondanks 
besloot haar jaarlijkse lijst gewoon uit 
te blijven brengen. Een week voor de 
concurrerende lijst.
In de vernieuwde lijst van THE is het 
aandeel subjectieve meningen in  
de weging teruggebracht van vijftig 
naar 34,5 procent, terwijl het aantal 
geënquêteerden wetenschappers  
groeide van 3.500 naar ruim 1.300.  
Zij kregen bovendien meer vragen  
over het onderwijs voorgelegd.  
De hoeveelheid studenten per docent 

gaat veel minder zwaar wegen in het 
eindoordeel. “Mensen klaagden dat de 
staf-student-ratio net zo weinig  
zegt over de onderwijskwaliteit als  
de hoeveelheid obers over het eten  
in een restaurant”, schrijft Times  
Higher Education.  (HOP/TJ)

TU/e holds the 126th 
position in the annual 
world university  
rankings presented  

by British research platform QS.  
The university drops six spots  
compared to last year’s result.  
Today (September 16), one of QS’ 
former clients, Times Higher  
Education, will present a ranking 
based on new criteria in which  
TU/e nabs the number 114 spot.

[E]

TU/e net buiten top honderd
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ALGEMEEN

Dienst Interne Zaken | Menu Auditorium
Maandag | Paella; Kaasgehaktbal,  
Grote kriel, Bladspinazie; Varkensvlees 
‘Teri Yaki’ Djuvec Rijst, Gemengde  
Botergroenten.
Dinsdag | Oriëntaalse Kalkoenschotel 
met Rijstpasta en groenten; Holzfaller-
steak, Aardappelkroketten, Snijbonen; 
Schol L’armoricain, Aardappelgratin, 
Luxe Rauwkost.
Woensdag | Gehaktballetjes in Tomaten-
saus; Boeuff Bourgignon, Witte Rijst, 
Wortelschijven; Runderbiefstuk, Broccoli 
Rösti, Schorseneren in Saus.
Donderdag | Aardappelroerbak met  
mini Gehaktschijf; Kip Cordon Bleu, 
Friet, Doperwten; Kalkoenrollade  
in gevogeltesaus, Bonne Femme,  
Bloemkool in Hollandaisesaus.
Vrijdag | Geen Avondopenstelling.

TU/e-brede ICT en statistiek cursussen
In de maanden september en oktober 
bestaat voor studenten en medewerkers 
van de TU/e de mogelijkheid de volgende 
cursussen te volgen:
September: Programmeren in C, HTML, 
Outlook/Word 2007 en LATEX
Oktober: SharePoint 2007, Excel 2007, 
Matlab, Applied Data Analysis with 
SPSS, C++, cascading style sheets en 
Windows 7
Voor nadere informatie en inschrijving 
zie: www.ictcursussen.tue.nl

Wiskunde & Informatica | Announcing 
the GPCE/SLE conference October 10-13
From October 10-13th the Computer 
Science and Mathematics department of 
the Eindhoven University of Technology 
will be hosting the joint GPCE/SLE event. 
GPCE 2010 is the leading international 
conference on generative programming 
and component engineering. Generative 
programming (developing programs that 
synthesize other programs), component 
engineering (raising the level of modu-
la rization and analysis in application 
design), and domain-specific languages 
(elevating program specifications to 
compact domain-specific notations 
that are easier to write, maintain, 
and analyze) are key technologies for 
automating program development. SLE 
2010, the 3rd International Conference 
on Software Language Engineering is 
devoted to topics related to artificial  
languages in software engineering. 

SLE’s foremost mission is to encourage 
and organize communication between 
communities that have traditionally 
looked at software languages from 
different, more specialized, and yet 
complementary perspectives. SLE  
emphasizes the fundamental notion  
of languages as opposed to any reali-
zation in specific ‘technical spaces’. 
For more information and registration 
please see http://program-transforma 
tion.org/GPCE10 or  
http://planet-sl.org/sle2010/. 

TEACH: teaching support  
for TU/e staff | Course ‘Teaching  
and learning in higher education’  
for teachers (TRD01) 
The course ‘Teaching and learning in 
higher education’ for teachers will take 
place on Tuesday 26 October (whole 
day), Thursday 28 October (morning) 
and Tuesday 2 November (whole day). 
The course is intended for experienced 
and beginning teachers and post docs. 
This course is also the first course of  
the TU/e BKO training program. 
The course offers a broad orientation 
on teaching activities and prepares for 
giving lectures and tutorials. Besides, 
this course is intended to develop your 
skills to design course and assessment 
plans. During the course participants 
will be actively involved in discussions 
by giving presentations and by giving 
feedback to each other. 
For further information regarding this 
workshop please contact Harry van de 
Wouw (e-mail h.m.w.j.v.d.wouw@tue.nl). 
Enrolment occurs through Studyweb:  
www.tue.nl/en/the_university/study 
web/  
Participation by teaching staff of the 
TU/e is free of charge.
(for PhD’s there is the course ‘Teaching 
and learning for Phd’s’. Registration for 
that course through your HR-advisor). 

DPO | ABP-spreekuur op TU/e 
De pensioensituatie is de afgelopen 
jaren veel veranderd. Dat kan leiden 
tot individuele vragen. Om aan deze 
vragen zo goed mogelijk tegemoet te 
komen, is met het ABP afgesproken dat 
zij regelmatig spreekuur houden op 
de TU/e. De eerstvolgende spreekuren 
vinden plaats op donderdag 21 oktober, 
dinsdag 2 november en dinsdag  
9 november 2010. Heeft u vragen 

over uw individuele pensioensituatie, 
waardeoverdracht, levensloop, uw pen-
sioen na scheiding? Of wilt u persoonlijk 
wegwijs gemaakt worden in MijnABP?
www.tue.nl/abpspreekuur kunt zich 
tot uiterlijk vrijdag 1 oktober 2010 
aanmelden en treft u tevens de voor-
bereidingen aan voor het gesprek.

Dienst Interne Zaken | Aangepaste  
dienstverlening DIZ
De dienstverlening van de Dienst  
Interne Zaken is aangepast op vrijdag  
17 september i.v.m. het jaarlijkse DIZ-
uitje. Dit houdt in dat de volgende  
onderdelen een aangepaste dienst-
verlening hebben. De afdeling Logistics 
(post expeditie en printservice) is die 
dag niet meer bereikbaar vanaf 10.15 
uur. Voor 12.00 uur zal er post opge-
haald en bezorgd worden. Na 12.00 
uur zal er alleen nog post opgehaald 
worden. Deze post wordt op maandag 
20 september verwerkt. De onderdelen 
Dictatenver koop en Reproshop zijn  
wel de hele dag geopend.
De onderdelen Expeditie en Afvalbeheer 
zijn gesloten. Inkoop & Contractmanage-
ment en Facility Services zijn de gehele 
dag gesloten, het Congres- en Service-
bureau blijft bereikbaar. De ondersteun-
ing van de afdeling BedrijfsHulpVerlen-
ing (beveiliging/brandweer en receptie 
HG) en ook de Audiovisuele onder-
steuning (tel. 4700) zal vanzelfsprekend 
gewoon worden voortgezet. 

Cursor | Prikbord: de vraag- en  
aanbodrubriek van Cursor
Heb jij iets te verkopen of ben je ergens 
naar op zoek? Plaats dan een gratis 
bericht op Prikbord, de online vraag- en 
aanbodrubriek op www.tue.nl/cursor. 
Mail je bericht, van maximaal 100 
woorden en eventueel met een foto, 
naar prikbord@tue.nl.

MENSEN

Promoties
A. Hussain MSc verdedigt op maandag 
20 september zijn proefschrift en  
stellingen tegen de bedenkingen van 
een commissie. Dit gebeurt vanaf  
16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. 
De titel van het proefschrift luidt ‘A  
Computational Study of Catalysis by 
Gold in Applications of CO Oxidation’. 
Hussain promoveert aan de faculteit 

Scheikundige Technologie. De promo-
toren zijn prof.dr. J.W. Niemantsverdriet 
en prof.dr. B.E. Nieuwenhuys.

C. Sun MSc verdedigt op dinsdag  
21 september haar proefschrift en  
stellingen tegen de bedenkingen van 
een commissie. Dit gebeurt vanaf  
16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. 
De titel van het proefschrift luidt  
‘Controlling the rheology of polymer/
silica nanocomposites’. Sun promoveert 
aan de faculteit Scheikundige Techno-
logie. De promotoren zijn prof.dr.  
P.J. Lemstra en prof.dr.ir. C.M.E. Bailly.

M. Mnich MSc verdedigt op woens-
dag 22 september zijn proefschrift en 
stellingen tegen de bedenkingen van 
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 
uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel 
van het proefschrift luidt ‘Algorithms in 
Moderately Exponential Time’. Mnich 
promoveert aan de faculteit Wiskunde & 
Informatica. De promotor is prof.dr.  
G.J. Woeginger.

Ir. L.J.M. van Bedem verdedigt op  
woensdag 22 september haar proef-
schrift en stellingen tegen de beden-
kingen van een commissie. Dit gebeurt 
vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het Audi-
torium. De titel van het proefschrift luidt 
‘Realization of a Demonstrator Slave 
for Robotic Minimally Invasive Surgery’. 
Van Bedem promoveert aan de faculteit 
Wiskunde & Informatica. De promotoren 

zijn prof.dr.ir. M. Steinbuch en prof.dr. 
I.A.M.J. Broeders.

VACATURES

4 PhD Students - SPINCHAL project 
Faculteit ST V37.1224 1,0 4 jaar Schaal 
27 CAO Nederlandse Universiteiten 
Promovendus.
 
Technician Optical Communication 
Technologies Faculteit EE V36.1227 
1,0 1 jaar Schaal 9 CAO Nederlandse 
Universiteiten.
 
PhD student Product-Process Design 
of Structured Emulsions Faculteit ST 
V37.1228 1,0 4 jaar Schaal 27 CAO  
Nederlandse Universiteiten Promovendus.
 
Bedrijfsjurist Innovation lab V19.1226 
1,0 Schaal 12 CAO Nederlandse  
Universiteiten.
 
PhD position Faculteit EE V36.1230 0,9  
4 jaar Schaal 27 CAO Nederlandse  
Universiteiten Promovendus.
 
PhD Coarse-graining of dislocation 
mediated plasticity a GENERIC approach 
Faculteit WTB V35.1231 1,0 4 jaar Schaal 
27 CAO Nederlandse Universiteiten 
Promovendus.

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

Vraag een offerte aan via djoseropmaat.nl

Groepsrondreizen op maat naar:
Afrika, Azië, Midden-Oosten en Latijns-Amerika

WEG MET DJOSER

Vraag een offerte aan via djoseropmaat.nl

Groepsrondreizen op maat naar:
Afrika, Azië, Midden-Oosten en Latijns-Amerika

WEG MET WEG MET EG MET W DJOSER Studeer je in Eindhoven en

is musiceren jouw hobby?

Ben jij diegene die onze

big band komt versterken?

Wij hebben wel plaats voor

’n swingende muzikant!

Neem contact op via:

www.bigbandconnection.nl

of bel: 040-2555411

Advertenties
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Effe zeuren

Mijn deelname aan de opening van 
het academisch jaar 2010/2011 bleef 
beperkt tot één glaasje, misschien 
twee. Ik wil het nu over een andere 
academische activiteit hebben: de 
Eindhoven University Lectures. Kent  
u niet; ze bestaan pas kort. Deze  
lectures zijn een initiatief van het  
Platform Academische Vorming 
(PAV): “ De TU/e wil haar studenten 
en medewerkers een academisch, 
intellectueel prikkelend studie- en 
werkklimaat bieden. Dat klimaat  
moet brede persoonlijke ontwikkeling 
en maatschappelijk zowel als cultureel 
engagement stimuleren”. 
De TU/e-lectures zullen de Feynman 
Lectures en de Royal Institution  
Christmas Lectures van de BBC niet 
naar de kroon steken. De eerste  
lecture werd gegeven door de bioloog 
Tijs Goldschmidt, onder de titel  
‘Elk jaar Darwinjaar’. Een vriendelijk  
verhaal, maar niet zo academisch.  
Het is in mei als boekje uitgegeven.
Met dit boekje, EU-Lectures,  
aflevering 1, is van alles mis. Er is 
geen eindredactie geweest; er staan 
spelfouten in en rare zinnen. Twee 
voorbeelden. Spelfout: ‘terestrisch’ 
heeft een r te weinig; rare zin: “Het is 
ongeveer 600 miljoen jaar geleden  
dat de fruitvlieg en de muis een 
gemeenschappelijke voorouder 
deelden”; die gemeenschappelijke 
voorouder delen (liever: ‘hebben’)  
ze natuurlijk nog steeds. Er wordt  

naar verkeerde of niet bestaande 
pagina’s verwezen en er staan  
fouten in de literatuurlijst.
Wie zijn, afgezien van de spreker, 
verantwoordelijk voor dit klungelige 
boekje? Het antwoord staat op blad-
zijde 39, de ledenlijst van het PAV:  
één doctorandus, twee doctores en 
negen hoogleraren. De doctorandus, 
Joep Huiskamp, is natuurlijk secretaris, 
degene die het werk moet doen.  
Het doet denken aan de leden van het 
Innovatieplatform: mensen zonder tijd, 
belangstelling of verstand van zaken, 
maar wel deftig. Bij het Innovatieplat-
form liep de secretaris al snel gefrus-
treerd weg: het I-platform voerde niets 
uit. Daarna voerde het I-platform ook 
niets uit, maar de volgende secretaris 
vond dat niet erg. Mijn raad aan de 
secretaris van het PAV: wegwezen  
voor de volgende EU-lecture! 

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Dr. Wijnand IJsselsteijn,  
UHD bij Human Technology Interaction

“Mobieltjes zijn  
eenvoudig te traceren”
De Volkskrant meldt dat een Franse 
crèche van plan is een RFID-chip te 
plaatsen in de kleding van kinderen 
om ze continu in de gaten te kunnen 
houden. Ouders krijgen een sms met 
waarschuwing wanneer hun kind de 
crèche verlaat. Het stadsbestuur van 
Parijs verwerpt de plannen omdat  
het kinderen “een beleid van absolute 
controle oplegt”. Welke bezwaren 
kleven er aan deze plannen?

“Vanuit je intuïtie ben je natuurlijk bang 
voor het ‘Big Brother’-effect. Daar staat 
tegenover dat ouders het recht hebben 
om zo goed mogelijk voor hun kinderen 
te zorgen. Het is dan ook belangrijk 
welke rol de ouders hierin hebben  
gehad: staan zij hier achter en weten  
ze wat er met de informatie gebeurt?
Als bezwaar tegen dit plan zou ik niet 
zozeer de privacy aanvoeren, maar 
eerder de mogelijkheid dat het systeem 
niet helemaal correct werkt. Bij RFID 
mis je de noodzakelijke contextuele 
informatie. Dan genereer je mogelijk een 
hoop ongerustheid bij de ouders als de 
RFID-reader een keer niet goed werkt,  

of als de leidster vergeet door te geven 
dat zij met de groep een wandelingetje 
gaat maken. 
Er was onlangs een discussie over het 
inbouwen van kastjes in de auto om 
automatisch tol te heffen. Dat riep veel 
protest op: mensen willen niet dat de 
overheid weet waar ze zijn. Maar die-
zelfde mensen vergeten dat ze een  
mobieltje op zak hebben dat eenvoudig 
kan worden getraceerd. Telefoon-
maatschappijen staan die gegevens 
op verzoek af aan de politie. Vodafone 
en TomTom werken al samen om files 
op te sporen. Als er opeens honderden 
mobieltjes stilstaan op de A2 weet je 
natuurlijk waar dat door komt. 
Hierbij moet je oppassen met het  
argument dat je niets te verbergen hebt. 
‘Ik ben toch geen crimineel en ik ga  
niet vreemd’, hoor je vaak. Maar als  
een bedrijf als Ahold besluit om een  
verzekeringsmaatschappij te starten, 
kunnen ze aan de hand van je bonus-
kaart allerlei gezondheidsrisico’s  
inschatten. En de prijs van de verzeke-
ring aanpassen aan je eetpatroon.
De consument wordt wel beschermd 

door de Wet Bescherming Persoons-
gegevens, maar als je akkoord gaat  
met de gebruiksvoorwaarden van  
bijvoorbeeld Gmail heb je daar niet 

zoveel aan. Mensen zijn geneigd voor 
relatief klein gewin veel persoonlijke 
informatie te delen. Ze doen er goed 
aan zich van te voren te vergewissen 

wat er met hun persoonlijke gegevens 
gebeurt.” (TJ)

Vox Academica

Dr. Wijnand IJsselsteijn. Foto | Rien Meulman

Robin Aerts | studente Bouwkunde

Wie is het en wat doet ze?
“Vijfdejaars Bouwkundestudent ben ik 
alweer. Maar onderhand wel al zes jaar 
lang ‘student’. Dat begon met een jaar 
hbo Bouwkunde. Daarna ben ik over-
gestapt naar de TU/e en heb ik vlotjes 
de bachelor behaald in drie jaar.”  
Vorig jaar was Aerts fulltime bestuurslid 
van studievereniging CHEOPS.  
Als Commissaris Onderwijs was ze  
betrokken bij de hervormingsplannen 
van de faculteit. Nu is ze begonnen  
aan haar master Architecture.
“Dat ik dit collegejaar niet meer Com-
missaris Onderwijs ben, wil niet zeggen 
dat er geen alarmbellen in mijn hoofd 
gaan rinkelen wanneer ik iets negatiefs 
over het onderwijs hoor. Zeker binnen 
Bouwkunde wil ik graag mijn steentje 
bijdragen aan een nieuw en verbeterd 
curriculum. Dit jaar zit ik gelukkig nog 
in de Opleiding Commissie Bouwkunde 
(OCB), net zoals vorig jaar, en via dat  
kanaal kan ik mijn stem nog laten gelden.”
 
Trots op?
“Ik vind het geweldig om te zien dat de 
universiteit streeft naar ontdekking en 
ontwikkeling die plaatsvindt zowel  

binnen als buiten haar eigen kennis-
velden. Ze legt contacten met bedrijven, 
studentenverenigingen, studievereni-
gingen, sportverenigingen, enzovoorts.  
Er is altijd ruimte voor een goed initia-
tief, bijvoorbeeld de cultuur die Stu-
dium Generale toevoegt of het Honors 
Programme voor de zeer gemotiveerde 
student.”

Eigen bijdrage?
Aerts’ bijdrage aan een dynamisch 
academisch klimaat is het organiseren 
van diverse activiteiten via de studie-

vereniging. “Ik heb meegewerkt aan 
de organisatie van een studiereis door 
Oost-Europa, een gala georganiseerd  
en tijdens mijn bestuursjaar het  
Onderwijs 2.0-initiatief opgezet. Dit 
laatste om de onderwijsproblematiek 
binnen Bouwkunde onder de aandacht 

te brengen en studenten te prikkelen  
om hun bijdrage te leveren aan de 
verbetering ervan.”

En nu?
“Deze trend van organiseren ga ik 
doorzetten tot december, wanneer  
de Centrale Lustrum Commissie twee  
spetterende lustrumweken zal coördi-
neren. 
TU/e-breed hoop ik dat de internationa-
lisering nog veel leuke gevolgen heeft. 
Nu al wordt gesproken over een breed 
opgezet buddysysteem en wie weet  

krijgen we binnenkort een gemengde 
Intro. Zelf zou ik graag mijn tanden 
-blijven- zetten in het nieuwe onder-
wijsprogramma dat eraan komt voor 
Bouwkunde. Kortom, mijn stempel  
drukken op het nieuwe en verbeterde  
Architecture, Building and Planning.” (NS)

It all starts with U

De universiteit heeft een koers uitgezet 
voor de komende tien jaar. Maar hoe 
staan we er nu voor? Waar zijn studen ten 
en medewerkers trots op en wat hebben 
ze daar zelf aan bijgedragen? 

Robin Aerts
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Philip de Goey startte zijn weten-
schappelijke carrière aan de TU/e in 
1984. In dat jaar ging hij aan de slag  
met zijn promotie onder begeleiding  
van Boudewijn Verhaar, hoogleraar 
Theoretische Natuurkunde. Zeven jaar 
daarvoor had de aankomend student  
uit Budel de Eindhovense instelling  
nog nadrukkelijk links laten liggen.  
Te technisch, zo oordeelde hij toen. 
“Ik wilde echte natuurkunde studeren 
en vertrok naar Nijmegen. Het was een 
zwaar programma met wiskunde van  
het niveau waarmee je de huidige  
generatie studenten geen plezier doet.” 
In die zeven jaar was zijn ‘afkeer’ voor 
Eindhoven verdwenen en hij stortte  
zich op de Bose-Einsteincondensatie  
van spin-gepolariseerde waterstof.  
“Het doel was om een Bose-Einsteingas 
te maken, iets zoals superfluïde helium, 
maar dan voor een atomair waterstof-
gas. Ik ben daarvoor bij MIT en Harvard 
geweest. Samen met mijn promotor zat 
ik hele dagen achter een werkscherm 
van de Burroughs-computer te werken 
aan programma’s om botsingen van 
waterstofatomen uit te rekenen. Ik had 
na mijn promotie al twintig publicaties 
op mijn naam staan. Ik houd van diep 
graven, maar het wereldje waarin ik me 
bewoog werd te klein. Ik was op zoek 
naar wat praktischer onderzoek, liefst 
aan de universiteit.” 
Als universitair docent vond hij onderdak 
in de groep van Hans Nieuwen huizen, 
hoogleraar Apparatenbouw voor de 
procesindustrie bij Werktuigbouwkunde. 
“Verbrandingstechnologie was voor mij 
een totaal nieuw vakgebied. In het begin 
kreeg ik vanuit Nijmegen verontruste 
vragen wat ik daar bij de fietsenmakers 
ging zoeken. Zelf vroeg ik me ook wel 

eens af waar ik terecht was gekomen. 
Veel werktuigbouwers werkten vanuit 
een praktische aanpak, op basis van een 
groot aantal aannames. Dat is nooit mijn 
werkwijze geweest. Ik wil eerst weten 
hoe iets in elkaar steekt. Daarvoor heb 
ik een goede wiskundige basis nodig. 
Vanuit de theorie beschrijf je dan het  
fysisch gedrag van vlammen en kun  
je het voorspellen. Ik denk dat ik op  
dat gebied in de loop der jaren een 
aantal significante stappen heb  
kunnen zetten.” 

Eind jaren negentig werd er vanuit de 
Universiteit Twente aan hem getrokken. 
“Daar kreeg de faculteit lucht van en  
in 2000 kreeg ik een persoonlijk 
hoogleraarschap, nadat ik een jaar 
in een topgroep in Aken had kunnen 
werken. In dat jaar begeleidde ik ook 
nog vijf promovendi in Eindhoven.  
Dat alles had me, zo bleek achteraf,  
veel energie gekost. Mijn eerste jaar  
als hoogleraar begon ik dus bijna met 
een burn-out. De groei van mijn groep 
en de positieve exposure hebben me 
snel uit dat dal getrokken. Ik merk dat 
we nu op veel gebieden kunnen oogsten. 

De modellen die we ontwikkelen stoelen 
op een theoretische basis en worden 
bijvoorbeeld gebruikt in het hart van  
de softwarecodes van de gasturbines 
van Rolls Royce.”

Hoewel hij zegt zichzelf te beschouwen 
als een exponent van de verweten-
schappe  lijking van de werktuigbouw-
kunde, vindt hij niet dat je alles  
vanachter de computer moet doen.  

“Je moet ook stevig met je voeten in  
de praktijk staan. De laatste jaren zie ik 
kennisvalorisatie en innovatie steeds 
meer als een uitdaging. Uit onze groep 
zijn sinds 2007 twee spin-offs ontstaan. 
Afstudeerder Jasper Winkes ontwikkelt 
in zijn bedrijf Fistuca een nieuw type 
schone heimachine. Een tweede spin-off 
is Progression Industry. Daar wordt 
gewerkt aan een poreuze injector, 
waarvoor Jos Reijnders in juni de TU/e-
Perspectiefprijs heeft gewonnen.  
Een van de andere uitvindingen uit  
onze groep is CyclOx, waarop Michael 
Boot recent is gepromoveerd. Door  
deze stof aan diesel toe te voegen  
vermindert de uitstoot van roet aanzien-
lijk. We denken dat we die stof kunnen 
produceren uit biomassa. De structuur 
van CyclOx lijkt namelijk sterk op die van 
lignine, een afvalproduct van biomassa. 
Kun je dat hergebruiken, dan heb je  
een nette productieroute te pakken: 
geen roet, geen NOx en ook nog eens  
uit een duurzame bron.” 

Op 7 oktober wordt De Goey in Nieuwe-
gein tijdens het jaarcongres van STW 
onderscheiden als Simon Stevin Meester 

2010. “Daar ben ik best trots op.  
Net als mijn vrouw, kinderen en familie. 
Ik mag een half miljoen euro besteden 
aan onderzoek. Ik ga dat geld waar-
schijn lijk inzetten voor onderzoek aan 
flameballs, heel kleine vlammetjes van 
een paar millimeter. Vele jaren werd 
gedacht dat je die alleen zou kunnen 
produceren onder de zwaartekracht-
condities zoals die in een ruimtestation 
aanwezig zijn. Dat is aangetoond in een 
experiment in het ISS-ruimtestation:  
het bleken perfect symmetrische,  
bolvormige systemen. We hebben ze  
nu, waarschijnlijk als eerste ter wereld, 
ook in ons lab kunnen maken. Deze 
zomer presenteerden we de eerste  
resultaten op een groot congres in  
Beijing. Met het prijzengeld van STW  
wil ik die vlammetjes nog meer tunen  
om nog nauwkeurigere modellen te 
maken.”

Inclusief afstudeerders geeft hij nu 
leiding aan zo’n zeventig man. “Ik vind 
het geweldig om allerlei onderzoeks-
initiatieven te nemen en met bedrijven 
samen te werken. Ik ben in alle pro-
jecten de theoreticus op de achtergrond 
en daardoor de rode draad.” Wat hij  
over vijf jaar zal doen? “Het starten  
van een eigen bedrijf zou me wel aan-
spreken, maar dan in combinatie met 
het hoogleraarschap en dat is in de 
praktijk niet eenvoudig.”  

Vorig jaar trok Aken nog aan hem. 
“Maar ik heb me gerealiseerd dat ik hier 
veel vrijheid heb en een goede groep, 
waarmee we kunnen blijven oogsten. 
Ik ben bezig met een kweekvijver van 
studenten die het leuk vinden om  
innovatieve dingen uit te proberen.  
Ik vind het overigens jammer dat er 
binnen de TU/e zo weinig intellectueel 
debat is over de aanpak van innovatie. 
De meeste collega’s houden toch liever 
vast aan de fundamentele aanpak van 
hun onderzoek. Ik denk dat we in 
Nederland een paar tandjes moeten 
bijzetten. Ik hoop dat ook het nieuwe 
energie-instituut een extra impuls kan 
geven. Eindhoven lijkt de centrale plek 
voor energieonderzoek  
te gaan worden in Nederland. We scoren 
wereldwijd al heel hoog. Met ECN en 
FOM erbij wordt het nog leuker. Ik hoop 
daar met onze groep inhoudelijk aan  
bij te dragen. We doen ons best!”

Prof.dr. Philip de Goey (51), Simon Stevin Meester 2010:

“Nederland moet een paar tandjes bijzetten”

Interview | Joep Huiskamp
Foto | Bart van Overbeeke

Met een stevige basis in de theoretische fysica verlegt Philip de Goey  
bij de faculteit Werktuigbouwkunde de grenzen van de verbrandings technologie.  
En niet zonder succes, getuige zijn uitverkiezing tot Simon Stevin Meester 2010.  

Op 7 oktober zal hij tijdens het jaarcongres van Technologiestichting STW  
deze prestigieuze onderscheiding in ontvangst nemen. Aan de TU/e is hij  
de derde hoogleraar die deze eer te beurt valt. “Ik ben daar best trots op.  

Net als mijn vrouw, kinderen en familie.”

“Onze groep  
kan nu op  
veel gebieden 
oogsten”

“Onze modellen 
worden gebruikt 
in de gasturbines 
van Rolls Royce”

“Je moet stevig 
met je voeten in 
de praktijk staan”

Relying strongly on  
theoretical physics,  
Philip de Goey expands 
the boundaries of  

combustion technology at the  
Department of Mechanical Engineering.  
And he’s doing a fine job, judging  
from the fact that he’s been awarded  
the title ‘Simon Stevin Master 2010’.  
At the annual STW Technology Founda-
tion conference on October 7 he will 
receive his prestigious award. He’s the 
third TU/e professor to receive the title.

[E]
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MSN als vraagbaak voor studenten

Stel je voor: je zit thuis te studeren en 
snapt niets van de vraagstelling van 
opgave 3b. Of je blijft hangen op een 
bepaalde berekening die in de oefen-
opgaven telkens terugkomt - en dus  
vast ook op het tentamen. De drempel 
om op je docent af te stappen is hoog  
- hij geeft regelmatig aan dat hij weinig 
tijd heeft, en bovendien zie je hem  
pas volgende week bij het college.  
Je hebt wel eens een vraag gepost op  
het mededelingenbord van StudyWeb. 
Eén keer leverde dat een zinnig  
antwoord op; helaas een paar dagen  
ná het tentamen.
Precies voor die momenten, herkenbaar 
voor eenieder die ooit heeft gestudeerd, 
ontwikkelde Gijs de Bakker een op 
instant messaging (IM) gebaseerd 
systeem (denk aan MSN), dat voor elke 
vraag een medestudent zoekt die de 
oplossing waarschijnlijk net zelf heeft 
achterhaald. Zo belandt je probleem 
automatisch bij een medestudent  
die op dat moment ook achter zijn  
laptop zit en je kan helpen. Daar staat  
natuurlijk tegenover dat ook jij  

verzoekjes kunt ontvangen van  
behoeftige studiegenoten. ‘Online 
wederkerige peer-begeleiding’ wordt  
dat genoemd. 

De Bakker, die Engels studeerde met 
communicatie als specialisatie, voerde 
zijn onderzoek uit onder de vleugels 
van de Eindhoven School of Education 
(ESoE). Een gedetailleerde omschrijving 
van het promotieproject, dat hij deels 
aan de lerarenopleiding van Fontys in 
zijn geboortestad Tilburg en deels aan 
de TU/e uitvoerde, was er niet. “Het 
moest iets worden met social media  
in het onderwijs, meer was niet vast-

gelegd. Eigenlijk is dat ook wel goed; 
een promotie is toch een opleiding tot 
zelfstandig onderzoeker.” De Bakker 
besloot zich uiteindelijk te richten op 
een IM-hulplijn voor studenten.
Voordat je een duur systeem ontwikkelt, 
moet je uiteraard wel weten of  
studenten openstaan voor deze vorm 
van begeleiding. Zijn er überhaupt  
voldoende competente ‘peers’ te 
vinden en zijn die ook bereid hun 
medestudenten te helpen? En heb je 
geen gekwalificeerde docenten nodig 
om vragen fatsoenlijk te beantwoorden?  
De Bakker bouwde een bestaand  
systeem, ontwikkeld aan de Open  
Universiteit, om tot een applicatie  
die rekening houdt met onder meer  
de voorkennis van de peers en de 
frequentie waarmee de peer zelf vragen 
stelt. Op basis van deze en andere  
criteria verschijnt de prangende 
vraag met een aankondigend bliepje 
op het bordje (of liever gezegd, het 
beeldscherm) van de meest geschikte 
kandidaat.
Het eerste pilot-experiment, onder  
psychologiestudenten van de Open 
Universiteit en studenten van een  
ict-opleiding van Fontys, bleek geen 
succes. De Bakker: “Dat was nog met 
de oorspronkelijke software, die de 
kandidaten selecteerde door te filteren: 
hierdoor bleven in de ogen van het 
algoritme in een kleine groep al snel 
geen geschikte kandidaten meer over, 
en werd niemand toegewezen.” De  
Bakker verzon daarom een punten-

systeem waarin kandidaten punten 
toegekend krijgen, en degene met het 
hoogste aantal punten aan de vragen-
steller wordt gekoppeld. “Die methode 
voorkomt dat een deel van de vragen  
bij niemand terechtkomt.”
Het omgaan met De Bakkers systeem 
verliep niet binnen elke studentenpopu-
latie even soepel. “De proefpersonen 
van de Open Universiteit waren wat 
ouder en minder bekend met instant 
messaging. Daardoor werkte het  
voor hen minder goed. Ook merk je  
het verschil tussen verschillende 
opleidingen: de ict’ers schrokken niet 
als het programma een keer vastliep.” 
En helaas gebeurde dat nog wel eens. 
“Het is lastig om nieuwe elementen  

toe te voegen aan een bestaand 
programma. Als je op een plek iets 
aanpast, valt er op vijf andere plekken 
iets om.” Dat zorgde soms voor gênante 
situaties. “Bij een praktijkstudie aan de 
universiteit van Gent bleek tijdens de 
presentatie van het systeem dat de helft 
van de vragen niet werd toegewezen, en 
in ander gevallen belandden studenten 
met z’n drieën in een chatsessie.  
Dat was niet echt de bedoeling.” 
Ondanks de opstartproblemen slaagde 

de promovendus erin de selectiecriteria 
en het effect van de peerbegeleiding  
op de studieresultaten te evalueren.  
Hij vroeg experts om de in de chat-
sessies gegeven antwoorden te 
beoordelen. Om de studieresultaten 
goed te kunnen vergelijken, koppelde  
De Bakker slechts een deel van de  
studenten daadwerkelijk aan het peer-
systeem. De controlegroep werd stiekem 
in contact gebracht met docenten die 
zich online als student voordeden.  
Na afloop van de cursus onderwierp 
De Bakker de studenten aan een eigen 
toets. “Er bleek geen significant verschil 
tussen de prestaties van beide groepen 
studenten. En hoewel de docenten iets 
betere antwoorden gaven dan de peers, 
was ook dat verschil niet echt signifi-
cant. Ook blijkt dat de meeste studenten 
best bereid zijn om anderen te helpen; 
ze beseffen wel dat ze het zelf ook fijn 
vinden om geholpen te worden.”
Al met al klinkt wederzijdse begeleiding 
van studenten via een MSN-achtig 
systeem veelbelovend, nu de werkdruk 
op docenten groeit door de toenemende 
verscheidenheid binnen de studenten-
populatie. Zeker in een hightech  
omgeving als de TU/e, waar elke student 
met een laptop rondloopt. De Bakker 
geeft het een goede kans. “Vooral als 
je het op een natuurlijke manier kunt 
integreren in de studie, bijvoorbeeld  
als applicatie binnen een digitale  
leer- en werkomgeving. Het moet  
passen binnen de dagelijkse studie-
activiteiten.” (TJ)

De studentenpopulatie wordt steeds minder eenvormig,  
waardoor de werklast voor docenten toeneemt. Dit probleem  
kan wellicht worden opgelost door studenten elkaars vragen  

te laten beantwoorden via een MSN-achtige applicatie die  
bij alle vragenstellers een ‘peer’ met een antwoord zoekt.  
Dr. Gijs de Bakker ontwikkelde zo’n systeem in het kader  

van zijn promotieonderzoek.

Met een bliepje 
komt de vraag  
bij de meest  
geschikte  
kandidaat

“Studenten zijn 
best bereid een 
ander te helpen”

Een jongere huid door warmteshocks

Een rimpeltje meer links en rechts.  
Pigmentvlekken die opduiken. Een 
drogere huid. De ouderdom komt met 
gebreken, en de ene persoon heeft  
daar meer last van dan de ander.  
De cosmetische industrie biedt steeds 
meer mogelijkheden om de huid  
jonger te doen lijken. 
Eén van de meest veelbelovende  
technieken is het gebruik van lasers  
die de huid intact laten. Een techniek 
die al jaren bestaat, maar waarvan 
nog altijd weinig bekend is over de 
werking en de onderliggende proces-
sen. Het fotochemisch effect (het effect 
van de totale hoeveelheid energie en 
de gebruikte golflengte) is wel eerder 
bekeken, maar volgens onderzoekster 
Susanne Dams is er nog weinig bekend 
over het effect van ‘warmte-impulsen’ 
op de menselijke huid. Zij heeft daar 
verandering in gebracht. “Welke jonge 
vrouw wil nu niet meer weten over  
huidverjonging”, motiveert Susanne 
Dams haar keus voor haar promotie-
onderwerp met een knipoog. Ze zette 
het onderzoek in samenwerking met 

Philips Research Eindhoven op.
Het verouderende netwerk van eiwitten, 
spiersamentrekkingen en de 
zwaartekracht zorgen ervoor dat bij 
het vorderen van de leeftijd rimpeltjes 
verschijnen. De onderzoekster keek wat 
er gebeurt met de huid op celniveau en 
wat de beste manier is om de aanmaak 
van collageen te stimuleren zonder  
de cellen daarbij te beschadigen.  

Dit eiwit is verantwoordelijk voor stevig-
heid en elasticiteit van de huid. Tijdens 
het vernieuwingsproces van de huid 
wordt op jonge leeftijd voldoende  
collageen gemaakt om de huid jong, 

stevig en soepel te houden. Na het 
vijfentwintigste levensjaar neemt de 
productie van dit eiwit gestaag af. 
Hierdoor veroudert de huid en ontstaan 
er rimpels, de huid wordt slapper en 
effecten van buiten hebben een  
grotere invloed. 
Een warmteshock heeft onder meer  

tot gevolg dat er ‘heat shock proteïnen’ 
worden aangemaakt die de vorming 
van collageen stimuleren. Dams 
bestudeerde het effect van variabele 
tijden verwarming bij 45 graden  
Celsius -de temperatuur waarvan  
wordt gedacht dat deze behaald  
wordt bij laserbehandelingen- en bij  

60 graden Celsius - de temperatuur 
waarbij eiwitten worden afgebroken. 
Hoge temperaturen veroorzaken schade. 
Dat gegeven was al bekend. Onduidelijk 
was echter nog hoelang en op welke 
temperatuur je het beste kunt  
verwarmen zonder dat cellen kapot-
gaan, terwijl ze toch zoveel mogelijk 

Een beter begrip van de processen die tot huidverjonging  
leiden - en dan met name van het effect van lastertechnieken  
die de huid niet beschadigen. Dit heeft dr.ir. Susanne Dams  

bereikt met haar onderzoek. De biomedisch technologe  
promoveerde 9 september op dit onderwerp.

Dr.ir. Susanne Dams. In de potjes zitten chemicaliën die worden gebruikt om de hoeveelheid collageen te bepalen. Foto | Bart van Over-
beeke

Wat is de beste 
manier om de  
aanmaak van  
collageen te 
stimuleren?
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.

Het is zomer 2028 en de Olympische 
Spelen vinden plaats in ons land. Een 
nieuw stadion en een Olympisch dorp 
zijn uit de grond gestampt. Niet om 
na afloop te vervallen tot onbruikbare 
ruïnes, zoals elders vaak gebeurt. 
Maar om te worden hergebruikt als 
voetbalstadion en een nieuwbouw-
wijk. De toekomstvisie is afkomstig 
van Bouwkundestudent Jeroen Potjer, 
die het idee uitwerkte in het kader 
van zijn afstudeerproject Constructief 
Ontwerpen en Architectuur.

Nederland wil over achttien jaar 
gastland zijn voor de Olympische 
Spelen. Daar kleeft echter een gevaar 
aan. “Het is als bij evenementen als 
de wereldkampioenschappen voetbal 
en de wereldtentoonstelling”, zegt 
Potjer. “Er gaat enorm veel geld zitten 
in nieuwe gebouwen. Na afloop  
blijven zulke gebouwen vaak onge-
bruikt staan. Ze verkrotten tot ruïnes 
in de stad. In sommige Olympische 
gebouwen van Athene wonen nu 
bijvoorbeeld zigeuners.”
Zonde van het gemeenschapsgeld, 
vindt de student. En dus bedacht 
hij een stedebouwkundig master-
plan voor de spelen, gebaseerd 
op bestaande stedebouwkundige 
plannen. Zijn vervoersplan maakt 
bijvoorbeeld veel gebruik van water, 
en van verkeersaders die nu al op de 
agenda staan. Het Olympisch dorp 
vestigt hij in woningen die na afloop 
deel uitmaken van de nu al geplande 

buitendijkse stadsuitbreiding van 
Almere. En het stadion in Amsterdam 
krijgt een tweede leven als voetbal-
stadion. 
Dat laatste onderdeel werkte Potjer 
uit in een architectonisch ontwerp. 
Het thema ‘water’ speelt hierbij een 
belangrijke rol. Zo ligt het stadion 
tegenover het Centraal Station aan de 
IJ-oever. Omdat het een hoefijzervorm 
heeft, kijkt het publiek uit over het 
water. Om het stadion ligt een verho-
ging die aan een dijk doet denken. 
Daarin bevinden zich parkeerplaatsen. 
De slanke kolommen die het gewelfde 
dak ondersteunen lijken op mensen 
die een zeil omhoog houden. 
Door het stadion na de Spelen dicht te 
maken, krijgt het speelveld de afme-
tingen van een voetbalveld. De sfeer 
wordt bovendien meer gesloten. “Het 
voetbalpubliek zit graag dicht op het 
veld”, zegt Potjer. “In mijn constructie 
kan de tribune eenvoudig worden 
uitgebreid tot over de atletiekbaan. 
Het voetbalveld moet dan worden 
uitgegraven.” (EV)

Sluitstuk

Kwantumboodschap gekraakt

Noorse ‘hackers’ zijn erin geslaagd om twee commerciële kwantum-
cryptografische systemen te kraken zonder een spoor achter te laten. 
Dat melden ze online in Nature Photonics. Kwantumcryptografie is  
in principe een waterdichte manier om informatie te versleutelen,  
in bijvoorbeeld lichtpulsjes of atomen, omdat de boodschap niet kan 
worden gekraakt zonder het kwantumsysteem zichtbaar te veranderen. 
De ontvanger kan dan altijd zien of de overgezonden boodschap  
onderweg stiekem is bekeken.
Onderzoekers van de universiteit van Trondheim hebben nu echter  
een methode bedacht om geheime boodschappen -opgeslagen in  
lichtpulsjes- uit te lezen terwijl ze de ontvangende detector verblinden. 
De hackers sturen een laserpuls naar deze detector als ze in de  
onderschepte binaire boodschap een ‘1’ lezen; de ontvanger merkt  
het verschil niet en ruikt dus geen onraad.
De onderzoekers onderstrepen dat hun hack niets afdoet aan de  
theo retische onkraakbaarheid van kwantumcryptografisch versleutelde 
boodschappen, maar de commerciële systemen (van het Zwitserse  
IDQ en MagiQ Technologies uit Boston) zijn overduidelijk niet  
waterdicht. (TJ)O
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Olympisch stadion met twee levens

Olympic architecture 
should be usable after 
the Games as well.  
Bearing in mind that 

very concept, Architecture, Building  
& Planning student Jeroen Potjer  
designed an urban development  
master plan as well as a stadium for 
the 2028 Olympics in Amsterdam.

[E]

Jeroen Potjer. Fotomontage | Rien Meulman

Dr. Gijs de Bakker. Foto | Bart van Overbeeke

Since the student popu-
lation is becoming ever 
less uniform, teachers’ 
workloads are increasing. 

This problem may be solved by having 
students answer each other’s questions 
through an MSN-like application that 

matches every questioner with a  
peer who has the answer. Dr. Gijs  
de Bakker developed the system  
for his PhD research.

[E]

collageen produceren. 
Susanne Dams voerde haar onderzoek 
aanvankelijk uit op celkweken. Om 
een fotochemisch effect uit te sluiten, 
gebruikte ze tijdens het onderzoek  
conductieve warmte (geleiding) in 
plaats van een laser om het warmte-
effect te zien. Ze ontdekte dat bij twee 
seconden verwarmen meer collageen 
aangemaakt wordt bij 60 graden dan  
bij 45 graden. De cel blijft daarbij intact. 
Door langer te verwarmen, ontdekte  
ze dat de cellen kapotgaan als je lánger 
dan twee seconden verwarmt bij  
60 graden. Dit was volgens Dams nog 
niet eerder aangetoond. Wat ze daarbij 
ook ontdekte, is dat de genexpressie 

(de uitwerking die een gen heeft op de 
eiwitvorming) na 48 uur weer terug op 
het normale niveau is en dat de prikkel 
dus is uitgewerkt.

Later varieerde ze de pulsduur om te 
kunnen achterhalen wat het beste effect 
heeft. Dams heeft kunnen aantonen dat 
de optimale blootstellingtijd tussen de 

acht tot tien seconden ligt bij 45 graden 
Celsius. Dan wordt relatief de meeste 
collageen aangemaakt en de cel gaat 
niet kapot.
Vervolgens keek de biomedisch techno-
loge naar de effecten in de huid -speci-
fiek in de ‘dermis’, de tweede huidlaag-, 
waarvoor ze stukjes mensenhuid 
gebruikte. Ook daar kon ze aantonen 
dat 45 graden niet tot schade leidt en 
60 graden wel. Of de huid hersteld kan 
worden als je langer dan twee seconden 
bij 60 graden hebt verwarmd, is voor 
Dams niet duidelijk. “Dan zit je op 
het terrein van wondherstel. Daar zou 
nog een apart onderzoek naar kunnen 
worden verricht.” (JvG)

Een jongere huid door warmteshocks

Welke jonge vrouw 
wil nu niet meer 
weten over  
huidverjonging

A better understanding 
of the processes that 
lead to skin rejuvena-
tion, and especially  

of laser technique effects that don’t 
damage the skin. It’s the result of  
Dr. Susanne Dams’ dissertation.  
The biomedical engineer received  
her PhD September 9 for her study  
on the subject.

[E]Hoe werkt huidverjonging met laser?
De fotonen (‘lichtdeeltjes’) van een laser worden opgenomen door water,  
bloed of melanine in de huid. Dit is afhankelijk van de golflengte van het licht. 
De energie van de fotonen wordt omgezet in warmte. De meeste laserbehande-
lingen hebben echter als ongewenst effect dat de huid beschadigd kan raken 
door de warmte en dat er een wondgenezingsproces optreedt. Er zijn inmiddels 
ook mildere behandel methoden, waarbij de dermis (de tweede huidlaag) alleen 
wordt verwarmd en niet kapot wordt gemaakt. Het is echter nog niet duidelijk 
wat die warmte teweeg brengt in de huid.
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Tuna’s in de nacht 

Het eerste Eindhovense Tunafestival dateert van 1986,  
het eerste buiten Spanje, destijds een primeur. Volgend 
jaar is de negende editie, en om dat gemis voor dit jaar  
te overbruggen, organiseert Tuna Ciudad de Luz een  
mini-Tuna-festival: ‘Noche de Tuna’. Deelnemende groepen,  
naast uiteraard de inbreng van de Eindhovense tuna’s  
en tuniña’s, zijn vier Spaanse tuna’s.

Van oudsher, ver terug in de Spaanse middeleeuwen,  
bestaat een tuna uit rondtrekkende studenten, reizend  
van leermeester naar leermeester. Om in hun levens-
onderhoud te voorzien maakten ze muziek, waarbij ze  
de liefde en schone jonkvrouwen bezongen. Intussen  
verbleven ze in kloosters. Later, rond 1200, verdwijnt  
de noodzaak voor rondtrekkers als er universiteiten  
worden opgericht.  
Desalniettemin blijven rondrekkende studentengroepen 
bestaan. Ook de traditie van de tuna’s in Spanje bleef.
De Eindhovense Tuna Ciudad de Luz (tuna van de lichtstad) 
ontstond toen een groepje eerstejaarsstudenten van de  
TU/e als ontgroeningsgrap Spaanse liedjes zong voor  
een prominente dame. De grap beviel zo goed dat in  
1964 de Tuna Ciudad werd opgericht. 
In 1982 richtten zes TU/e-studentes de vrouwelijke  
tegenhanger La Tuniña op. Tijdens hun eerste optredens  
op festivals in Spanje veroorzaakten de Nederlandse  
dames veel opschudding: Spanjaarden waren niet gewend  
om een serenade van een damesgroep te ontvangen.  
Inmiddels uiteraard wel. (GV)

Het programma van de Noche de Tuna speelt zich dit  
jaar vooral af in de meer intieme sfeer. Op vrijdagavond  
17 september bezoeken alle deelnemende tuna’s vier  
kroegen in het centrum van Eindhoven: Eetcafé Publiek, 
Bodega Den Engel, Café de Baron en Café The Little One Bar, 
vanaf 19.30 uur. Op zaterdagmiddag 18 september strijden 
de deelnemende groepen vanaf 14.00 uur om muzikale  
prijzen in de Wim van Doorne muziekkiosk, naast het  
Parktheater. 

Meer informatie: www.nochedetuna.nl.

‘Noche de Tuna’ is a mini festival with Spanish 
and Dutch musicians. They wander through 
the city playing love songs and singing about 
student life. It’s a tradition that originated  

in the early Middle Ages, and now it can be experienced  
in Eindhoven, too. You can join the fun in several cafés  
on September 17 and at the Wim van Doorne music kiosk  
next to the Park Theater on September 18. Check  
www.nochedetuna.nl for more information.

[E]

Is Mr. Fox nog wel een ‘echte’ vos? 

De animatiefilm ‘The Fantastic  
Mr. Fox’ van regisseur Wes Anderson  
is vandaag, donderdag 16 september, 
en 22 en 23 september te zien in  
De Zwarte Doos op de TU/e-campus.

Wes Anderson is geen veelfilmer, 
hij neemt de tijd om zijn producties 
te maken. Maar wat hij doet, doet 
hij goed, gezien eerdere films als 
‘The Royal Tenenbaums’ en ‘The Life 
Aquatic’. Hij werkte drie jaar aan  
‘The Fantastic Mr. Fox’ (2009) naar  
een verhaal van Roald Dahl. Het is  
zijn eerste animatiefilm, meteen  
goed voor een Oscarnominatie.  
Een wederom is het een juweeltje,  
met prachtige decors, kostuums  
en poppen. 
 ‘Een vos verliest wel zijn haren, maar 
niet zijn streken’. Dahl neemt dat 
spreekwoord letterlijk als hij deze 
sprookjesachtige fabel schrijft. De  
vos, Mr. Fox genaamd, heeft een baan 
als columnist bij een krant, loopt in 
scherp gesneden corduroykostuum,  
is getrouwd en heeft een zoon, Ash.  
De voormalige kippendief heeft  
dat beroep afgezworen onder druk  
van zijn vrouw en is een eerzaam  
burger geworden. Alles verandert 
als het gezin het veilige hol onder 
de grond verruilt voor een sjieke 
boomhut, die op het grondgebied  
van gemene (kippen!)boeren staat.  
Als ook nog een neefje komt logeren, 
voelt de toch al tobbende en depres-
sieve Ash zich nog verder vernederd. 

Met andere woorden, het is tijd voor 
actie. Het vossenbloed kruipt waar het 
niet kan en mag gaan en het rustige 
dierenwereldje wordt op zijn kop gezet. 
Dat Anderson drie jaar nodig had voor 
‘The Fantastic Mr. Fox’ past niet alleen 
in zijn manier van werken, maar wordt 
ook veroorzaakt door de gebruikte 
techniek. Anderson gebruikte geen 
computers, maar echte poppen en  
de stop-motion-techniek: voor elke 
handeling wordt een pop enkele 
millimeters verzet, enkele seconden 
gefilmd, weer verzet, gefilmd et cetera. 
Anderson en zijn scenarioschrijver 
Noah Baumbach hebben het verhaal 
van Dahl zo bewerkt dat het de kinder-
doelgroep ruimschoots ontstijgt.  
Niet in de laatste plaats door de 
medewerking van talloze Hollywood- 
sterren die hun stemmen leenden. 
George Clooney is Mr. Fox, Meryl 
Streep zijn vrouw, verder werkten  
onder anderen Bill Murray en Jason 
Schwarzman mee. (GV) 

Op 16 september (met inleiding), 22 en 23 september te zien in De Zwarte Doos.

Roald Dahl wrote the 
story, Wes Anderson 
made it into a movie: 
‘The Fantastic Mr. Fox’ 

(2009). Mr. Fox has become a domes-
ticated civilian, but what will happen 
when he plans one last raid on the 
area’s meanest farmers? Go see for 
yourselves on 16, 22 en 23 September 
at the Zwarte Doos movie theater.

[E]

Een eerdere editie van de Noche de Tuna. Archieffoto | Bart van Overbeeke 

Gemuteerd, artificial new life in Upgrade! 
Floris Kaayk staat centraal tijdens Upgrade!, een programma 
waar creatieven, studenten een wetenschappers nieuwe 
ideeën kunnen opdoen en ervaringen kunnen uitwisselen.  
Op donderdag 16 september vertelt hij in het TAC aan de 
Vonderweg over zijn ingenieuze films waarin bizarre  
computerbeelden worden vermengd met echte filmbeelden.

De films van Floris Kaayk zien er niet alleen volwassen en 
overtuigend uit, ze zíjn het ook. Wie niet beter weet, denkt 
dat hij een documentaire van David Attenborough op de  
BBC ziet. Niets is echter minder waar. Na de inleiding van  
‘The Order Electrus’, compleet met rustige commentaarstem 
en rustige lange natuuropnames, belandt de camera bij  
een vervallen fabriek. Daar is een nieuwe elektronische 
insectensoort ontdekt. Ze zijn als ware uit deze puinhopen 
geëvolueerd en in deze wetenschappelijke ‘documentaire’ 
laat regisseur Floris Kaayk zien hoe ze aan voedsel komen, 
hoe ze zich voortplanten en wie hun natuurlijke vijanden zijn. 
Zoals het een echte David Attenborough betaamt.  
De film werd een groot succes op festivals en op internet. 
Kaayks nieuwste project ‘The Origin of Creatures’ gaat over 

een kolonie van gemuteerde lichaamsdelen die een nest 
bouwen. Door slechte communicatie wil dat echter niet  
zo lukken. Tijdens Upgrade! wordt een preview getoond  
van deze film. (GV)

Donderdag 16 september, 20.00  
tot 22.30 uur, TAC, Vonderweg 1  
Eindhoven, de entree is gratis.  
De voertaal is Engels. Kijk voor  
meer info op: www.floriskaayk.com

Floris Kaayk (1982) is 
a creator of animated 
movies set in a different, 
technological reality. 

‘The Order Electrus’ and ‘Metalosis  
Maligna’ were very popular on You-
Tube and at festivals. On September  
16 he will make an appearance at  
TAC for an interview and a screening  
of his latest work: ‘The Origin of  
Creatures’. TAC is located at  
Vonderweg 1. Free entry. Language: 
English. For more information, check  
www.floriskaayk.com.

[E]
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I wonder

It is Friday 10 September when the editors of this page receive an e-mail  
from Amanuel Kihshen from Ethiopia, a Master student of Electrical  
Engineering. “In case you may be interested, my Ethiopian friends and  
I are going to celebrate the Ethiopian New Year tomorrow (September 11). 
Tomorrow will be the first day of the year 2003 in our calendar.” Our curiosity 
was aroused: how come that Ethiopians wish each other Happy 2003 on  
11 September 2010?

The mail continues: “We use a Julian calendar and it lags seven or eight years 
behind the Gregorian calendar (which is used by the rest of the world). We 
have thirteen months. The first twelve months have thirty days each and the 
last month has five or six days, depending on whether it is a leap year or not.”
The Ethiopian New Year falls at the end of the rainy season. For Ethiopians this 
is the moment when they express their hopes and wishes. On New Year’s Eve 
people light fires in front of their houses. The next day they visit family and 
friends and eat and drink together. (SK)

Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.
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Celebration of liberation Eindhoven

On 18 September 1944 Eindhoven was liberated from the  
German occupying forces by the Allied Powers. On Saturday  
this will be commemorated with music, a torchlight procession 
and a march-past by veterans.
18 September, as of 18.30 hours, Stadhuisplein 
www.stichting18september.nl 

Lights route

18 September will see the start of the annual Lights route:  
Eindhoven streets will be illuminated with all kinds of figures.  
If you follow this route by bike, it will take about two hours.
18 September to 10 October, throughout Eindhoven
 www.lichtjesroute.org

Spanish serenades

This weekend Eindhoven will be the scene of the Noche de Tuna. 
In the city center Spanish musicians (mostly students) will bring 
serenades and give a number of performances.
Friday 17 September as of 19.30 hours in Eetcafé Publiek  
(Markt 20), Bodega Den Engel (Dommelstraat 32), Café de Baron 
(Kleine Berg 26), Café The Little One Bar (Jan van Lieshoutstraat 
26), admission free.
Saturday 18 September, 14.00-19.00 hours, Stadspaviljoen  
(behind Parktheater at Alberdingk Thijmlaan 1), admission free.

Indre Kalinauskaite, a Master student of Human  
Technology Interaction from Lithuania: “Do things  
beside your studies. I am usually very busy studying, 
but I still go out and do fun things, like visit a jazz 
concert. In the beginning my activities were limited  
to things that were organized at TU/e, but once you 
start exploring and go downtown a bit more,  
opportunities will present themselves.”

Prof. dr. ir. Bart ter Haar Romenij, who works at the 
Biomedical Engineering Department and is affiliated 
as vice-dean Research and distinguished professor 
with the Biomedical School in Shenyang, China: 
“Make sure you organize things together with  
students from the host country as much as possible. 
That way you will learn the language and get to know 
the culture. At our student faculty association  
Protagoras we deploy foreign students when organi-
zing symposia, for instance. That works very well.”

Nic van Kooten studies Industrial Engineering and  
Innovation Sciences and apart from that he is  
chairman of Interactie: the international student 
faculty association of the Department of Industrial 
Engineering & Innovation Sciences. “We have noticed 
that integration is an awkward issue. International  
students need more contact with Dutch students.  
My tip: approach Dutch students. Visit the activities 
of your student faculty association. Those are the 
moments for making Dutch friends. You will see 
that Dutch students also like to meet international 
students.” (SK)

Next week in part 3 of ‘New to the Netherlands’: 
Checking clichés about the Netherlands and the 
Dutch

‘New to the Netherlands’ part 2: 
Tips for a good start

What’s happening 

Speaker’s Corner - the new Cursor

Starting 23 September all quiz buffs 
can take part in an English-language 
pub quiz every Thursday from 20.00 
hours at café Carrousel in Markt 
square. This quiz is developed espe-
cially for the international community 
in Eindhoven: expats, international 
employees and students. It is going  
to be a weekly event and the idea is  
for Dutch inhabitants of Eindhoven  
to join in as well.

There is a great deal going on in  
Eindhoven, but little as English- 

language activities go, initiator Joost 
van Dijck found out. Which is regret-
table, seeing that Eindhoven has such 
a large international community. So 
he asked a quiz bureau to draw up an 
English-language pub quiz. “Except for 
the usual trivial questions there may 
also be questions about the Dutch 
Highway Code. There is an educational 
component as well, then.”
Van Dijck is hoping that Dutch inhabi-
tants of Eindhoven will join in too.  
“It seems like a good way to set 
socialization and integration going. 

What’s funny 
about such a 
quiz is that, 
even though 
you may not 
know each 
other yet, you 
will still get 
talking to each 
other without 
any trouble. 
Together you 
are involved 

in something enjoyable, which involves 
constant consultation.”
Prior registration is not required, so 
anyone can drop in and register on site. 
Individually or with several people, any-
thing goes, for the organization will  
introduce the participants to each other. 
Several rounds will be played in groups 
of two to five persons. Participation 
costs will be three euros per person. 
If Joost van Dijck has anything to say 
about it, things will not end with the 
pub quiz alone. Together with various 
parties he is sounding out the possibi-
lities of setting up a special meeting 
center for expats and other international 
Eindhoven inhabitants. At present  
Van Dijck cannot say exactly when the 
center will actually be realized. (SK)

Pub quiz (English-language)  
at the Carrousel
Every Thursday (from 23 September), 
20.00 hours, café Carrousel,  
Markt 35. Participation costs three 
euros, no registration required.
www.carrouseleindhoven.nl

Not satisfied with the course of affairs 
within your program? Disagree with 
the contents of an article in this paper? 
Or full of praise about something or 
someone? This is the place where you 
can voice your opinion, no matter about 
what! Since this is the first issue, we 
have approached people ourselves, 
asking them: what do you think of the 
refurbished Cursor? And does it meet 
your need for information?

The five respondents are quite pleased 
with the English summaries placed 
with most of the articles. “It’s one of 
the steps to integrate international 
students. That’s very important!”, says 
Marcela Gómez Medina. She also thinks 
that the layout and legibility have been 
improved. Prable Sekhri is pleased that 
he could read the item about the arrival 
of a bicycle repairman on campus,  
as his bike has broken down.

They all underline that they regret that 
not more texts have been translated  
into English. Prable Sekhri refers to  
the interviews on pages 10 and 11, 
about ‘the first time’. “The photos 
clearly show that 
these people are 
talking about 
their personal 
experience, which 
I think would be 
very interest-
ing to read.” 
Amanuel Kihshen 
would prefer to 
see everything 
translated in full, 
among other 
things ‘because  
I can learn Dutch 
then.’ Jie Fu 
would like to 
have two or three 

pages reserved for the international 
community, instead of one. And the  
one that is available now is hard to find.
Good suggestions for new sections  
are coming in as well. The editors  

of this page will take them  
into consideration. (SK)

 A pub quiz. Archive photo | Bart van Overbeeke

Discussing the new Cursor:  
Prable Sekhri and Jie Fu, (Sustainable 
Energy Technology, photo on the right), 
and Amanuel Kihshen (Electrical Engineering), 
Marcela Gómez Medina and Cesar Aldana Perez 
(Systems & Control).
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En hoe is het in Kenia?

Jambo!

Denk je in: Een plek waar elektriciteit een luxe is, waar je  
jezelf wast met koud regenwater en waar je woont in een 
huisje van golfplaten. Welkom in Naromoru, een klein dorpje 
in Kenia aan de voet van Mount Kenya, de op één na hoogste 
berg in Afrika. Hier loop ik stage als vrijwilliger bij een kleine 
Non Governmental Organization (NGO), genaamd Help Self 
Help Centre. Zij hebben als doel arme gemeenschappen 
te helpen om meer waarde uit hun landbouwproducten te 
halen. Ze produceren biodiesel, eetbare en niet eetbare  
oliën gemaakt uit gewassen van lokale boeren en geven 
workshops over onder andere het verbouwen van landbouw-
producten, hiv-preventie en zeep maken.
Mijn opdracht is een biogasinstallatie te ontwerpen en te 
bouwen die de bijproducten van het biodieselproces omzet 
in biogas. Dit gas kunnen huishoudens gebruiken om te 
koken in plaats van op de gebruikelijke houtvuurtjes. Verder 
houd ik me bezig met het gebruik van biobrandstoffen in 
kleine fornuisjes, het optimaliseren van het biodieselproces 
en allerlei andere klusjes waarmee je als chemisch ingenieur 
uit de voeten kunt. 
Naast mijn projecten is hier natuurlijk van alles te beleven. 

Werkervaring opdoen bij een architectenbureau in Londen. 
Kennismaken met het studentenleven in het Zweedse  
Uppsala. Zonne-energieproducten ontwikkelen in Cambodja. 
Een stage of onderzoek in het buitenland levert een schat 
aan ervaringen op. Cursor laat studenten aan het woord  
over hun belevenissen. 

Opgevouwen in een volgepropte matatu 
(minibusje), stuiterend over de zandwegen en 
discussiërend met een priester die me probeert 
te bekeren tot God, ga ik regelmatig samen met 
de andere vrijwilligers op weg naar een volgend 
avontuur. Safari’s, samen met Masaï-krijgers 
een geit slachten en opeten, logeren bij een 
echt Keniaans boerengezin, Nairobi verkennen, 
een traditionele bruiloft bijwonen. Het zijn 
geweldige dingen om mee te maken. 
Helaas zijn er ook wat minder leuke dingen.  
Er is veel armoede en bedelende straatkinderen 
zijn meer regel dan uitzondering. Het grootste 
probleem is echter corruptie, wat te vinden is  
in alle lagen van de bevolking, van president tot 
matatu-chauffeur. Gelukkig is er hoop voor de 
Kenianen, want sinds eind augustus is na een 
lange moeizame strijd de nieuwe grondwet in 
werking getreden die ervoor moet zorgen dat 
corruptie en armoede worden aangepakt. 
De laatste maanden zullen in het teken staan 
van het verder opzetten van het biogassysteem, 
de andere projecten afronden en het zoeken 
naar nieuwe avonturen. Ik heb er zin in.

Tutaonana!

Thijs Duisters, 
student Scheikundige Technologie

Sushi rollen in Potentiaal Studenten kiezen zelf discussieonderwerp
Het aroma van een mengeling van sushi-rijst, zeewier en wasabi kwam je tegemoet 
als je dinsdagmiddag de eerste verdieping van Potentiaal bewandelde. Thor, de 
studievereniging van Electrical Engineering (EE), hield een workshop sushi maken 
ter promotie van de studiereis naar Japan. In februari en maart 2011 trekken de 
studenten in drieëneenhalve week langs steden als Tokio, Kyoto en Osaka. Hun 
studiereis hebben ze ‘Satori’ genoemd, wat zoveel betekent als ‘verlichting’. (JvG)

EE-studenten kunnen zich nog tot en met vrijdag 24 september inschrijven via 
satori.thor.edu.

Studenten die graag hun mening  
doen gelden, kunnen dit weer doen  
bij het Onderwijscafé. De aftrap van de 
discussiereeks is dit jaar op woensdag 
17 november van 11.45 tot 13.00 uur 
in de Senaatszaal. Je kunt nu voor het 
eerst stemmen op het onderwerp. 

Studium Generale organiseerde de  
debattenreeks tot nu toe met de 
studentenfracties. Dit jaar zijn ook de 
studieverenigingen erbij betrokken.  
De partijen laten via een persbericht 
weten dat ‘na het succes van het 
rectordebat in mei is besloten om het 
Onderwijscafé nog sterker te richten  
op die onderwerpen die leven bij 
studenten’. Om te peilen welk onder-
werp het meest leeft, mogen studenten 
kiezen uit vier discussiethema’s:  
Digitale tools in het onderwijs, Engels-
talig onderwijs, hoe trek je meer vrouwen 
naar bètastudies en de verschoolsing 
van het onderwijs. Je kunt meer infor-
matie vinden en stemmen op het onder-
werp van jouw keuze op de site van SG 
en op die van de studieverenigingen.

Thor, Electrical Engineering’s study association organized a sushi 
workshop to promote their upcoming study trip to Japan. In February 
and March, students will be going on a 3.5-week adventure visiting 
Tokyo, Kyoto, Osaka and other cities. You can sign up until September 
24 at http://satori.thor.edu. 

Opinionated students can 
vent their thoughts at the 
Onderwijscafé. The start 
of a new series of debates 

will be held on Wednesday 17 November 

from 11.45AM - 1PM in the Senaatszaal. 
Topics can be voted for at www.tue.nl/sg 
and through study association websites. 
It is yet unknown whether the debates 
will be in Dutch or English.

[E]

[E]

Er waren veel studenten aanwezig bij het debat met de rector in mei. 
Archieffoto | Bart van Overbeeke

Vergoeding voor student met defecte ov-chipkaart
Studenten met een niet-werkende 
ov-chipkaart krijgen toch hun reis-
kosten vergoed. Staatssecretaris Van 
Bijsterveldt heeft daarover afspraken 
gemaakt met de ov-bedrijven.

Reizigersvereniging Rover en studen-
tenvakbond LSVb hadden eerder 
aangekondigd juridische stappen te 
ondernemen tegen het ministerie. 
Studenten kregen, in tegenstelling tot 
reguliere gebruikers, geen vergoeding 
van hun reiskosten of tijdelijke kaart 
wanneer hun ov-chipkaart stuk was. 
Met de staatssecretaris is nu afgespro-

ken dat afgewezen schadeclaims van 
studenten de komende tijd opnieuw 
worden beoordeeld. Ook worden 
boetes kwijtgescholden. Wanneer  
een chipkaart stukgaat, moeten  
studenten straks binnen negen  
dagen een nieuwe krijgen. 
Studenten kunnen binnenkort met  
hun ov-problemen terecht bij een  
digitaal declaratieloket op studenten-
ov-chipkaart.nl, zodat ze niet bij  
verschillende instanties hun geld 
hoeven terug te vragen.
Rover blijft sceptisch, ondanks  
de beloften van Van Bijsterveldt:  

“Wij zijn blij dat het probleem nu  
eindelijk serieus wordt genomen,  
maar we hebben de staatssecretaris 
eerder mooie afspraken zien maken 
die niet werden nageleefd”, stelt een 
woord voerder. (HOP)

Students who have a 
faulty OV-chip card 
will be refunded for 
their travels anyway. 

State Secretary Van Bijsterveldt made 
arrangements regarding the problem 
with public transport companies.

[E]
Foto | Bart van Overbeeke
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Groetjes 

Met enige regelmaat val ik docenten 
via e-mail lastig. Om te klagen over 
de handleiding van een tool, of 
omdat ik weer onterecht denk een 
eeuwenoude conjectuur bewezen 
te hebben. Maar in al die mails heb 
ik die ene brandende vraag nooit 
gesteld. Die ene vraag die me aan 
het eind van elk bericht weer naar  
de keel grijpt: Hoe sluit ik een mail 
naar een docent af?

Zelfs als je hem of haar goed kent,  
is het nog steeds een docent. Dus  
is het nou ‘met vriendelijke groet’ of 
mag het ietsje minder afstandelijk? 
Als vrouw vind ik ‘Groet’ of ‘Groeten’ 
te mannelijk, maar dan blijft alleen 
het überpluizige ‘Groetjes’ over. 
Alleen je naam onderaan de mail 
straalt uit dat je niet de moeite wilde 
nemen om gedag te zeggen en de 
afsluiter maar helemaal weglaten.. 
Nou ja dan wordt het algauw een 
Twitterbericht.
En wat doe je als je voorheen wel 
‘Groetjes’ typte, maar deze docent al 
een jaar niet meer gesproken hebt? 
Moet je dan van vooraf aan beginnen 
met je ‘hoogachtend weledel -
ge leerde groeten’? 
Sommige docenten blijven altijd 
zakelijk en anderen ‘groetjes’en’  
zelf heel wat af, dus bij hen is het  
me wel duidelijk, maar wat doe je 
met dat grijze (haha) gebied? 

Dames en heren, wat willen jullie 
liever, respectvol en zakelijk of 
informeel en een tikje vriend-
schappelijk?
Ik heb deze vraag nu al tweemaal  
in de postscriptum van mijn  
docentenspam gezet, maar helaas 
geen antwoord gekregen. Vandaar 
dat ik hem nu de wijde wereld  
instuur, in de hoop dat iemand  
het me kan vertellen. 

Na twaalf jaar compjoeteren en  
zes jaar studeren hoop ik toch  
eindelijk eens uit te vogelen wat  
ik met e-mail aanmoet.

(Met vriendelijke) groet(jes/en)

Diana Koenraadt, 
studente Technische Informatica

Denk als een Innovator; 

laat andere mensen 

het vuile werk voor je 

doen. Cursor gaat voor 

je op pad om de beste 

keus te zoeken, zodat 

het studentenleven 

in Eindhoven nog wat 

aangenamer wordt: de 

ConStudentenBond. 

Deze keer onder het 

mom van ‘State of the 

art’: de mooiste kunst 

op het TU/e-terrein.

Michelle Borm 
eerstejaars W

Bas Luksenburg
vijfdejaars TI 

Harm Knoops
promovendus TN

Paul van deN Broek
derdejaars W

PANEL VAN DE WEEK 

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm
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Objèt Mathématique | Le Corbusier
“Oja, Poème Électronique!” Bas herkent dit kunstwerk meteen. De hippe, futuristische stijl 
spreekt hem wel aan, maar op de een of ander manier is de stellage toch een beetje een 
buitenbeentje op het TU/e-terrein. Harm, Paul en Bas vinden het eigenlijk wel mooi, met de 
symmetrische vormen en primaire kleuren. Eén grote vrolijke boel, die in deze groezelige 
dagen toch wat kleur brengt. Alleen Michelle vindt het lelijk; het lijkt meer op een wiskundig 
figuur dan dat het iets moet voorstellen. Wat dan op zich wel logisch is bij een kunstwerk 
getiteld ‘Objèt Mathématique’.

Paardenhoofden | Ingrid Rollema 
Bij Michelle valt het meteen in de smaak; iets waarvan je kunt zien wat het moet voorstellen, 
en het zijn ook nog eens paarden! Het past alleen niet zo goed bij het gebouw, dat modern 
en strak is, terwijl de paardenhoofden meer iets weg hebben van toevallig goed gevormd 
magmastolsel. Bas en Harm vinden de hoofden net waterspuwers op het dak van een elektri-
citeitskastje, die daar een beetje ongeïnteresseerd uit hoogte staan te kijken. Het valt ook 
niet echt op tussen de gebouwen van de Helix, alleen als je binnen over de loopbrug wandelt, 
kun je ze echt goed zien. Prima bronzen beeld, wel jammer dat de rest van het paard eraf 
gehakt is.

Seed no 4 | Shinkichi Tajiri 
Verbazing alom bij het tonen van dit kunstwerk; staat dit op het TU/e-terrein?! Het is niemand 
van het panel ooit opgevallen. Over wat het moet voorstellen lopen de theorieën wat uiteen; 
een net gelande ufo, een fancy lantaarnpaal of toch zwevende ballen? In ieder geval stoort 
het niet, aangezien het zo onopvallend geplaatst is. Het gevoel dat het iets vies moet voor -
stellen, overheerst op de één of andere manier bij de heren. Lelijk wordt het niet echt gevon-
den, maar de wauw-factor kun je er ook niet aan toekennen. Rare jongens, die Japanners…

Wording | Piet Killaars 
Worstelende mensen, dat is het eerste wat opkomt bij het panel. Zitten ze in de 
knoop, of zijn er spannendere dingen aan de gang? Paul gaat het in ieder geval  
de volgende keer dat hij langs het beeld fietst eens beter bekijken. Het lijkt een 
betonblok te zijn, dat door een zeer sterk iemand tot prop is gereduceerd. Bas ziet 
er wel wat ruwe, natuurlijke vormen in, wie weet is dat wat de kunstenaar heeft 
bedoeld. Op het grasveld naast het Hoofdgebouw is dit het voornaamste kunstwerk, 
maar het panel zou er iets anders hebben geplaatst. Toch wordt dit werk als het 
mooiste gezien, het zet in ieder geval aan tot denken. En daarbij, zoals het motto  
is van aardig wat gebouwen op het TU/e-terrein: mooi beton is niet lelijk. BESTE KEUS

Studenten slaan handen ineen voor Glazen Huis
Het Glazen Huis van radiostation 3FM 
staat eind december 2010 op de Markt 
in Eindhoven. Studenten groeperen zich 
nu om initiatieven te ontplooien. Vier 
TU/e-studenten willen een overzicht van 
de plannen maken.

Studie-, sport- en studentenverenigin-
gen beginnen langzaamaan plannen te 
maken voor de actie Serious Request, 
waarbij 3FM dit jaar geld inzamelt voor 
kinderen die als gevolg van hiv hulp 
nodig hebben.

Om de Eindhovense krachten te 
bundelen, was er 7 september een 
bijeenkomst in het stadhuis. Daarbij 
waren zo’n twintig studenten aanwezig. 
Besloten is om initiatieven te ontplooien 
en begin oktober weer samen te komen 
en dan ook de andere Eindhovense 
studenteninstellingen meer te be-
trekken. Dit laat drs. Joep Huiskamp, 
projectleider Eindhoven Studentenstad 
en TU/e-beleidsmedewerker weten. “De 
studenten komen met ideeën en wij 
kunnen ze daarbij ondersteunen”, laat 
Huiskamp weten.
De TU/e bekijkt onder meer de mogelijk-
heden om de Sustainable Dance Floor 
te plaatsen. De vloer, die ontwikkeld is 
door de faculteit Electrical Engineering, 
wekt elektriciteit op dankzij de bewe-
gingen van het dansende publiek. Die 
elektriciteit wordt deels gebruikt voor de 
verlichting van de vloer, die interactief 
reageert op de dansers.

Rianne Bennink van studievereniging 
Cheops laat weten dat bijna alle 
studieverenigingen samen iets willen 
organiseren. “We denken aan een borrel 
en aan ludieke activiteiten in de stad.”

TU/e-studenten Maarten Sjoerdsma, 
Irene Boertien, Irene van Bussel en Eline 
Meesters gaan de plannen verzamelen. 
Binnenkort maken ze bekend waarvoor 
en hoe studenten met ideeën bij hen 
kunnen aankloppen. (JvG)

Het waaide dinsdag redelijk hard, maar 24 studenten Technische 
Natuurkunde lieten zich niet kennen. De leden van studievereniging  
Van der Waals  lieten de frisbee mooi door de lucht zoeven op het  
TeMa-veld. Het toernooi was puur voor de lol en alhoewel er wel een  
winnaar uitkwam, deed dat er totaal niet toe voor de deelnemers.  

It was pretty windy out last Tuesday, but that didn’t  
scare 24 Applied Physics students. The members of  
study association Van der Waals played a good game  
of frisbee on the TeMa field. The tournament was strictly 

for fun and although a winner was announced at the end, that wasn’t  
at all what the contestants were there for.

At the end of December, 
radio station 3FM’s 
‘Glazen Huis’ (Glass 
House) will be set up at 

the Markt in Eindhoven. Students are 
already huddling to think up ideas. Four 
TU/e students are planning to make an 
outline of all initiatives.

[E]

[E]

Foto | Rien Meulman

Van der Waals frisbeet

De TU/e heeft plannen om de Sustainable Dance Floor bij het Glazen Huis te plaatsen. 
Archieffoto | Bart van Overbeeke 
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Han Slootweg | “Ik houd van deining en dynamiek”

Dat treft!

Hij is met zijn 34 jaar een van de jongste 
professoren in Nederland en in zijn 
vakgebied Smart Grids de absolute 
benjamin. Vorige week hield deeltijd-
hoogleraar Han Slootweg zijn inaugu-
ratierede aan de TU/e. “Ik ga mezelf  
niet op de borst kloppen, het moet  
een mens ook meezitten.”

Een intellectuele turbo van bijna twee 
meter, energiek en direct. Nuchter en 
bescheiden, volgens zijn omgeving. 
Getrouwd, vader van vier kinderen  
(7, 6, 2 jaar en een baby van drie  
maanden), en wonend in Zwolle. 
Dagelijks voor netbeheerder Enexis op 
pad en ‘s maandags deeltijdhoogleraar 
aan TU/e-faculteit Electrical Engineering. 
Prof.dr.ir. Han Slootweg: “Er is natuurlijk 
altijd te weinig tijd voor het gezin. Maar 
in het weekeinde doe ik niks. Dan ga ik 
boodschappen doen met mijn kinderen. 
En zondag is voor mij een absolute 
rustdag.” Een kwestie van geloofsover-

tuiging, die hij omschrijft als ‘orthodox 
christelijk’. Maar geen overmatige 
zendingsdrang. “Ieder mens heeft hierin 
een eigen verantwoordelijkheid.”
Opgegroeid in het dorpje Groenekan, 
gemeente De Bilt. De basisschool telde 
vijftig kinderen en loste dat op met  
combinatieklassen. “In één klas met 
mijn broer die twee jaar jonger was.” 
Kleine Han viel op door zijn leerpresta-
ties. En de hoeveelheid straf. “Ik denk 
achteraf dat ik me soms verveelde.”
Pas op de middelbare school kon hij zijn 
ei kwijt. Met een examenlijst waarvan 
de cijfers tegen het plafond knalden. 
Lachend: “Eigenlijk heb ik de weken 
voor de examens besteed aan vakken-
vullen in de supermarkt.”

Een onvoorstelbaar talent? Nee, daar is 
hij niet zo mee bezig. “Je moet dicht bij 
jezelf blijven. Dingen doen waar je goed 
in bent en waarvoor je interesse hebt. 
Dan komt het vanzelf op je weg. Maar 

het is ook een zegen. Er zijn genoeg 
andere mensen die er ook keihard voor 
werken.” 
Slootweg studeerde Elektrotechniek  
aan de TU Delft en promoveerde in  
2003 onder de hoede van Wil Kling.  
Het simuleren en staren naar een 
beeldscherm waren daarna even genoeg 
geweest. De kersverse doctor vond 
emplooi bij Essent en werd in 2008  
manager Innovatie voor netbeheerder 
Enexis met de opdracht een nieuwe 
afdeling vorm te geven. “Zat ik met mijn 
32 jaar aan het hoofd van zo’n lange 
tafel. Allemaal vragende gezichten;  
waar gaan we beginnen? Ik ga zulke 
uitdagingen graag aan, maar ik moet  
wel altijd een handvat zien.”

Dat zag hij alleszins bij de TU/e. Toen 
de deelpositie van zijn promotor Kling 
vrijkwam, werd hij gevraagd. Slootweg 
aarzelde geen moment. “De verdieping 
die je vindt aan een universiteit en  

het korte cyclische werk voor Enexis  
vormen een geweldige combinatie.” 
Manager of onderzoeker? Voorlopig 
combineert hij het beste van beide 
werelden. Voor hem telt eerder de  
impact. “Ik kom vanuit beide functies  
in gesprek met partijen zoals KEMA, 
Economische Zaken en universiteiten  
en heb het idee dat ik zo meer dingen  
in beweging krijg. Ik zoek synergie.”
Hij geeft het toe; een beetje ongeduld zit 
in zijn aard. Soms gaan zaken niet snel 
genoeg. “Dat los ik op door meerdere 
dingen tegelijk te doen. Dan is er altijd 
wel ergens werk aan de winkel.“ 
Niet verrassend dat hij daarom ook 
nog voorzitter is van het college van 
kerkrentmeesters in Zwolle. Voor de 
protestantse gemeente van ruim zeven-
tienduizend zielen stuurt hij het beheer 
van acht kerkgebouwen aan. Toch kleeft 
er geen verdacht vleugje ADHD aan hem. 
“Ik kan uitstekend twee weken aan een 
zwembad in Italië liggen met een stapel 

boeken. Voor Enexis zit ik veel in de 
auto en dan reflecteer ik ook. Ik ben niet 
iemand die zomaar wat luchtballonnen 
oplaat. Er zit altijd wel een gedachte 
onder mijn ideeën.”

Bij zijn inauguratie hield hij een warm 
pleidooi voor het optimaal benutten van 
duurzame energiebronnen. “Mijn opa 
van bijna 91 jaar was bij mijn rede. Hij 
heeft hout, turf en kolen gestookt en de 
opkomst van olie en gas meegemaakt. 
Mijn jongste dochter is nu bijna drie 
maanden. Als het haar gegeven wordt, 
haalt ze het jaar 2100. Gas en olie zijn 
dan op, zeker als wij vier keer per jaar 
verre vakanties blijven vieren. Door ons 
gedrag van vandaag zetten wij haar 
straks terug in het stenen tijdperk. Dat 
probleem houd ik graag op de agenda.”

Foto | Bart van Overbeeke  
Interview | Frits van Otterdijk

Dat zie je niet vaak, dat de picknicktafel aan Het Eeuwsel gebruikt wordt om te 
picknicken. Maar de echtparen Van Lieshout (links op de foto) en Van de Weideven 
hebben hem weten te vinden.

Halverwege hun fietstocht hebben Corrie en Jan van Lieshout (51 jaar getrouwd) 
en Ria en Piet van de Weideven (42 jaar getrouwd) zin in koffie en een boterham 
met hagelslag. Vandaag willen ze ongeveer veertig kilometers afleggen. Ze wonen 
in Breugel en Sint-Oedenrode. Op hun elektrische fietsen gaan ze soms wel vier 
dagen achtereen op pad, afhankelijk van het weer en de toestand van de klein-
kinderen. 
“De picknicktafels weten wij altijd goed te vinden”, zegt Ria lachend. Verder is er 
weinig op het TU/e-terrein waar ze een band mee hebben. “Nou , mijn speelplaats 
was vroeger aan de overkant”, grapt Piet. “Dat is niet eens waar”, weet Corrie.  
Zij heeft met eigen ogen gezien hoe de universiteit gebouwd werd. “Ik woonde 
in Vlokhoven, waar nu het Catharina Ziekenhuis staat.” In rap tempo zag ze haar 
omgeving veranderen. Van de wijk waar zij opgroeide is alleen nog een wilg  
herkenbaar. “Hier, waar we nu picknicken, waren allemaal boerderijen en  
weilanden met koeien.” Toen kon ze niet denken dat ze daar een halve eeuw  
later met een elektrische fiets tussendoor zou glijden. (NS)


