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Wanneer verschijnt de eerste ranking 
van ranglijsten? Die vraag kwam bij 
me op toen ik bezig was met het  
artikel over onze onverwachte top-
positie op de nieuwste Times-ranking. 
De Harvard’s en MIT’s van deze wereld 
zullen er weinig over klagen. Die 
zitten altijd hoog in de boom. Maar 
voor het gros van de instellingen is 
het vaak een raadsel waarom ze pre-
cies staan waar ze staan. In het land 
der ranglijstensamenstellers bestaan 
blijkbaar meerdere waarheden.

Journalistiek brengt verantwoorde-
lijkheden met zich mee. Soms kan 
jouw weergave van de actualiteit, 
hoe genuanceerd en objectief ook, 
ongewenste gevolgen hebben voor 
betrokkenen. De redactie heeft lang 
gediscussieerd over het beeld op de 
voorpagina, dat hoort bij de onder-
zoekspagina van deze week.
We zien niet alleen een prachtig beeld, 
maar ook een opstelling waarmee ze 
in Maastricht proeven uitvoeren met 
ratten. In deze tijden van extremis-
tisch dierenactivisme gaan binnen 
de universiteit dan al snel alarmbel-
len rinkelen. Hoe ver wil je gaan in 
zelfcensuur? Geen opengesneden 
dierenlijkjes, vonden we. Maar zo’n 
beeldschone foto moet kunnen. 

Rewwwind - www.tue.nl/cursor

Te weinig studiepunten?  
Nederland uit
21 september - Studenten van buiten 
Europa die in Nederland studeren, 
moeten vanaf 2011 jaarlijks minstens  
de helft van hun studiepunten halen. 
Anders verliezen zij hun verblijfs ver-
gunning.
De Wet modern migratiebeleid die op  
1 januari van kracht wordt, maakt 
onderwijsinstellingen verantwoordelijk 
voor het bijhouden van de studie-
prestaties van hun studenten van 
buiten de Europese Economische 
Ruimte (EU, Liechtenstein, Noorwegen 
en IJsland). Als een student niet genoeg 
studie punten heeft gehaald, moet de 
instel ling dit bij de IND melden.  

Die trekt dan de verblijfsvergunning  
van de student in.
De wet wordt aangescherpt omdat de 
overheid wil dat studenten van buiten 
de EER naar Nederland komen voor studie 
en niet om geld te verdienen. (HOP)

Buitenlandervaring wordt  
dure grap voor instellingen
21 september -  Voor iedere student 
krijgen instellingen in het hoger 
onder wijs een bepaald bedrag van de 
overheid. Vanaf 2011 worden de regels 
strikter. Studenten moeten niet alleen 
bij hun opleiding ingeschreven staan, 
maar ook in de buurt wonen: in 
Nederland, België, Luxemburg of in  
de grensstreek van Duitsland.
Zo wil OCW fraude met buitenlandse 
studenten ontmoedigen. De regel maakt 
het een stuk lastiger om geld te vangen 
voor twijfelachtig afstands onderwijs 
aan Aziatische studenten. Maar het 
gevolg is dat gewone studenten ook 

niet meer meetellen, als ze toevallig  
op de ‘teldatum’ in het buitenland 
verblijven. (HOP)

Reuzegift voor Oxford
21 september - Dankzij een genereuze 
gift van 75 miljoen pond kan de 
uni versiteit van Oxford een nieuw college 
openen voor wereldleiders in de dop. 
Het is een van de grootste giften uit de 
geschiedenis van de universiteit, meldt 
Oxford: omgerekend 90 miljoen euro. 
De universiteit legt zelf nog eens  
31 miljoen euro bij. Meer dan veertig 
docenten zullen worden aangesteld, 
terwijl het aantal studenten zal oplopen 
tot ongeveer honderdtwintig. Het nieuwe 
college leidt op voor een mastergraad 
en zal een ‘highly practical series of 
courses’ bieden. De gift is van filantroop 
Leonard Blavatnik. De in Rusland geboren 
Amerikaan richtte in de jaren tachtig het 
bedrijf Acces Industries op. Zijn vermogen 
wordt geschat op 7,5 miljard dollar.

Not enough credits?  
Leave the Netherlands
September 21 - Starting 2011, students 
from outside Europe studying in the 
Netherlands have to score at least half 
of their credits every year or they’ll  
lose their residence permits. Whenever 
students fail to meet the credit 
require ments, institutions should  
notify the IND (organization for entry 
into the Netherlands). They will then 
revoke the students’ permit. Regula-
tions have been tightened because  
the government wants students from 
outside the EEA to come to the 
Netherlands to study, not to earn  
a living.

Experience abroad expensive 
business for educational  
institutions
September 21 - In the future, colleges 
and universities will receive less 
government funds when students  
are abroad at the wrong time.  
Due to a new rule, it will become  
much harder to rake it in for dubious 
long-distance education for Asian 
students. Unfortunately, that means 
that regular students are excluded as 
well, should they be residing abroad  
on the government’s reference date.

Giant donation for Oxford
September 21 - Thanks to a generous 
gift of 75 million GBP, Oxford University 
can now open a new college for future 
world leaders. The college preps 
students for a Master’s degree and will 
offer a highly practical series of courses. 
The program will cover social sciences, 
law, technology, health, energy, and 
security policy. The new degree’s first 
students will start next year.

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]

3TU.Federatie wil beter scoren op rankings 

“Asbestsanering aan gevel  
W-hal levert geen gevaar op”

Welke rankings zijn echt relevant voor 
de drie technische universiteiten? Dat 
gaat de 3TU.Federatie onderzoeken. 
Ook gaat men bekijken of het mogelijk 
is om hoger op relevante rankings te 
komen door op bepaalde gebieden beter 
te gaan presteren.
 
Op de ranking van het Times Higher 
Education Supplement (THES), die vorige 
week donderdag werd gepubliceerd, 
kwam de TU/e plots bovendrijven als 
beste Nederlandse universiteit op plaats 
114. Een jaar daarvoor was dat nog 
plaats 120 en stonden er nog vier 
Nederlandseuuniversiteiten voor de 
TU/e. Peter van Dam, woordvoerder van 
het College van Bestuur, bekent dat die 
toppositie ook voor het bestuur als een 
verrassing kwam. 
Times verbrak dit jaar de samenwerking 
met het Britse onderzoeksbureau QS. 

QS kwam een week eerder met een 
eigen lijst, waar de TU/e op plaats 126 
stond. Op die lijst deden zeven 
Nederlandse universiteiten het juist 
weer beter dan de TU/e.
De nieuwe aanpak van Times, die nu 
samenwerkt met de onderzoeksdivisie 
van persbureau Reuters, pakt dus 
gunstig uit voor de TU/e. Reputatie en 
prestaties uit het verleden zijn minder 
belangrijk geworden. De meetbare 
resultaten op het gebied van onderzoek, 
onderwijs en kennisoverdracht krijgen 
meer gewicht. Van Dam: “Technische 
universiteiten hebben het gezien de 
aard van hun onderzoek, sowieso 
moeilijk bij de weging voor dit soort 
ranglijsten. In 3TU-verband gaan we 
onderzoeken welke ranglijsten relevant 
zijn voor ons, want ze zijn van groot 
belang voor onze internationale 
wervingsactiviteiten. Als er een aanpak 

gehanteerd wordt die ongunstig is voor 
TU’s, zouden we de samenstellers daar 
op kunnen wijzen. Ook willen we 
onderzoeken of het mogelijk is om hoger 
op lijsten te komen door op bepaalde 
gebieden beter te gaan presteren.” (HK) 

Ook aan de buitengevel van de W-hal 
wordt op dit moment door medewerkers 
van het bedrijf Horyon aan asbest-
sanering gedaan. Onder meer wordt 
asbesthoudende kit uit de raamspon-
ningen verwijderd. Daarbij worden door 
de Horyon-medewerkers mondkappen 
gedragen en soms ook beschermende 
kleding. Het is logisch dat daarbij de 
vraag gesteld kan worden of deze 
werkzaamheden niet schadelijk zijn  
voor onbeschermde voorbijgangers. 
Volgens projectleider Piet van Happen is 
hier sprake van een zogeheten ‘klasse 
1-sanering’. “Dat is de lichtste vorm van 
asbestsanering”, aldus Van Happen.  
Net als bij een brand wordt het gebied 
rondom de saneringslocatie afgezet met 
tape. Wie daar buiten blijft, loopt geen 
enkel gevaar. Dat de medewerker een 
masker of beschermende kleding 
draagt, komt omdat die er bovenop  
staat en er de hele dag mee bezig is. 
Daar willen we geen risico bij nemen.”
De huidige werkzaamheden worden 
uitgevoerd op basis van een vooraf 

goedgekeurd saneringsplan, aldus  
Van Happen: “Het gecertificeerde  
bedrijf Sanitas Milieu Service controleert 
de aanpak van Horyon.” (HK) 

Last week, TU/e proved  
to be the best Dutch  
university according  
to the Times Higher Edu-

cation Supplement, coming in at 114th 
place. But which rankings are seriously 
relevant to the three Dutch universities of 
technology? The 3TU.Federation plans to 
find out. There will also be research into 
whether universities can score better 
in relevant rankings by improving their 
score in specific areas.

Neither passers-by nor 
onlookers are in danger 
during the asbestos 
clean-up at the W-hal, 

according to project leader Piet van  
Happen. The people responsible for  
the decontamination are removing 
asbestos glue from the grooves.

[E]

[E]
Foto | Bart van Overbeeke
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Ach en Wee

Jonge onderzoekers leveren in

“Vrijheid is nooit vanzelfsprekend”

VSNU over bezuinigingen: 
“Schijnheiligheid troef”

Brabantse ‘noches’ zijn lang…

Er is in 2011 iets minder geld voor jonge 
onderzoekers. Verder verandert er 
weinig in de rijksbegroting voor 
wetenschappelijk onderzoek. Extraatjes 
zitten er voorlopig niet in en de meeste 
kortingen waren al aangekondigd. 

Alles bij elkaar zal de rijksoverheid 
komend jaar 7,4 miljoen euro minder 
aan onderzoek uitgeven dan vorig jaar 
werd gedacht. Het totale budget blijft 
nog altijd boven de één miljard euro. 
Daar komt het gewone onderzoekbudget 
van universiteiten (1,7 miljard euro)  
en hogescholen (64,8 miljoen euro) 
bovenop.
De Rubicon-subsidies van onderzoeks-
financier NWO gaan verdwijnen. 
Daarmee konden pas gepromoveerde 
wetenschappers één tot twee jaar in het 
buitenland onderzoekservaring opdoen. 

Jaarlijks was hiervoor vier miljoen euro 
beschikbaar. In eerdere begrotingen  
liep het budget al af en het potje wordt 
klaarblijkelijk niet meer aangevuld.
Verder bezuinigt OCW op ‘toptalent’.  
Dat NWO-programma geeft slimme 
afgestudeerden subsidie voor een 
promotie op een onderwerp naar keuze. 
In 2011 is daar tijdelijk 2,8 miljoen euro 
minder voor beschikbaar. Er blijft nog 
1,2 miljoen over.

Andere NWO-subsidies blijven intact, 
waaronder twee miljoen euro aan 
promotiebeurzen voor talentvolle 
allochtonen en vier miljoen euro voor 
vrouwen in de wetenschap. Ook blijft  
er geld voor een nieuw type graduate 
schools, waarin promovendi meer 
vrijheid krijgen om hun promotie  
vorm te geven. 

Ook het geld voor het gamesonderzoek 
GATE raakt op. Komend jaar is daar nog 
één miljoen voor beschikbaar en daarna 
verdwijnt het van de rijksbegroting. 
Aan adviezen over het wetenschaps- en 
technologiebeleid heeft de regering 
minder behoefte, blijkt uit de begroting. 
Het budget van adviesraad AWT wordt 
meer dan gehalveerd van 1,6 miljoen  
in 2010 naar 0,7 miljoen in 2011.  
Maar ook dat was al voorzien. (HOP)

Tijdens de Eindhoven Freedom Lecture 
die maandag 20 september werd 
gehouden in de Blauwe Zaal, vroeg  
commandant der strijdkrachten 
generaal Peter van Uhm het publiek 
respect en begrip voor ‘zijn militairen’. 
George Salton, de overlevende van de 
Holocaust die zou komen vertellen over 
zijn ervaringen in tien concentratie-
kampen in de Tweede Wereldoorlog, 
moest het laten afweten.

66 jaar lang heeft de naar Amerika 
geëmigreerde Pool Salton gedacht dat 
zijn broer Manek geëxecuteerd was door 
de Duitsers. Onlangs kwam hij erachter 
dat dat niet zo is. Dit nieuws is voor de 
82-jarige zo’n grote schok dat zijn artsen 
hem afraden te vliegen. Bovendien wil 
hij zijn tijd nu besteden aan het vinden 
van zijn broer. Dat stond in de brief van 
Salton aan het Eindhovense publiek, die 
Rozemarijn Schalkx van Studium Generale 
voorlas. SG organiseert samen met de 
stichting 18 September en Fontys 
jaarlijks de Freedom Lecture. 
Generaal Van Uhm hield een met 
anekdotes doorspekt betoog over vrijheid. 
“Vrijheid is nooit vanzelfsprekend.  
Wat hebben anderen gedaan om mij 
mijn vrijheid te geven? Nederland is  
een van de weinige landen waar in de 
grondwet staat dat wij een actieve 

bijdrage leveren aan handhaving van de 
internationale rechtsorde. Dat betekent 
dat wij onze militairen in het buitenland 
inzetten. De bevrijding van Eindhoven, 
op 18 september 1944 door de 101ste 
Airborne divisie, was niets anders.  
Toen kwamen Amerikaanse jongens 
naar Nederland om Eindhoven haar 
vrijheid te geven.”
Van Uhm benadrukte het belang om  
te investeren in militaire technologie. 
Zijn vader, die in Nijmegen in 1944 aan 
de noordkant van de Waal gefrustreerd 
werd door een oud en slecht geweer,  
is daarbij zijn voorbeeld.“En die 
investeringen komen op een of andere 
manier terug bij burgers. Vergeet niet; 
magnetron, gps, internet en ook 
augmented reality komen voort uit 
militaire technieken.” (NS)

Universiteitenvereniging VSNU en  
de studentenorganisaties zijn 
teleurgesteld in het kabinet, dat op 
onderwijs en onderzoek bezuinigt.  
De HBO-raad houdt zijn kruit liever 
droog tot het volgende kabinet er is.

“Schijnheiligheid is troef”, fulmineert 
VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda. Hij stelt 
vast dat de financiering per student 
daalt, dat er geen geld beschikbaar  
is om de salarissen op peil te houden  
en dat er miljoenen euro’s minder 
aard gasbaten naar kennis en innovatie 
gaan. Daarnaast is een aantal toegezegde 
subsidies verlaagd. Volgens de VSNU 
krijgen de geesteswetenschappen in 
2011 slechts tien miljoen in plaats van 
de beloofde vijftien miljoen euro extra. 
Het alfa-gamma-onderzoek moet het 
met 36 miljoen euro minder doen en 
voor de verbetering van het studie-
succes heeft het kabinet in 2011 geen  
21 maar 14 miljoen euro over.
Ook de studentenorganisaties zijn 
teleurgesteld in de onderwijsbegroting. 
Volgens de LSVb krijgen de hogescholen 
en universiteiten honderd miljoen euro 
minder dan beloofd. “Met deze begroting 
doet het kabinet er niks aan om op te 
klimmen naar de top vijf van mondiale 

kenniseconomieën, waar de politiek de 
mond vol van heeft”, aldus voorzitter 
Sander Breur.
Zijn ISO-collega Guy Hendricks meent 
dat de begroting de uitvoering van de 
Veerman-agenda bemoeilijkt. “De tijd 
van mooie woorden kennen we, het 
wachten is op echte investeringen.”  
Hij vestigt zijn hoop op het volgende 
kabinet.
Dat doet ook de HBO-raad, die de 
begroting voor 2011 niet zo verrassend 
vindt. Aangekondigde bezuinigingen 
voor 2012 maken de op de raad weinig 
indruk. “Wij wachten liever op de 
plannen van een nieuw kabinet”, zegt 
een woordvoerder. “Want het huidige 
demissionaire kabinet heeft niets over 
2012 te zeggen. We verwachten dat er 
tegen die tijd weer geïnvesteerd zal 
worden.” (HOP)

De liefde, het leven, het geluk en de 
smart - deze thema’s stonden afgelopen 
weekend traditiegetrouw centraal in de 
romantische liederen die zo’n 
honderdvijftig tuno’s en tuniña’s uit 
Nederland en Spanje in de stad ten 
gehore brachten. Vrijdagavond 17 
september vormden vier kroegen in het 
centrum het decor voor de vrolijke 
studentenliedjes en subtiele serenades. 
De dag erna kwamen nog eens 
honderden mensen kijken en luisteren 
naar de optredende tuna’s bij de Wim 
van Doorne Muziekkiosk.
De Eindhovense studentenverenigingen 
Tuna Ciudad de Luz en La Tuniña 
hadden het minifestival, ‘Noche de 
Tuna’, georganiseerd. Hiervoor kregen 
ze muzikale versterking van een aantal 
groepen uit Spanje, “maar er hadden 
zich ook nog tuna uit Maastricht en 
Leiden binnengesmokkeld”, vertelt de 
Eindhovense tuno Herman Assink. 
De muzikant, net afgestudeerd bij 
Industrial Design, geniet duidelijk nog 
met volle teugen na van het minifesti-

val: “Omdat het redelijk kleinschalig is, 
kom je elkaar steeds tegen en leer je 
elkaar beter kennen. Op de meeste 
festivals sta je een half uur op één 
podium en loop je verder met je groep 
door de stad. Nu konden de groepen, 
vooral op vrijdagavond, meer spelen, 
voor publiek dat er speciaal voor naar 
de kroegen kwam”. (MvdV)

In total, the government 
will be spending 7.4  
million euro less on  
research than was 

thought last year. Yet, the total budget 
will remain over 1 billion euro, and  
that is excluding the standard research 
budget for universities (1.7 billion)  
and colleges (64.8 million).

Last weekend was the 
weekend of ‘Noche de 
Tuna’, a mini-festival  
organized by the Eind-

hoven student associations Tuna Ciudad 
de Luz and Tuniña. Last Friday, around 
150 tunos and tuniñas from Spain  
and the Netherlands performed in  
pubs in the Eindhoven city center. 

During the Eindhoven 
Freedom Lecture in the 
Blauwe Zaal, September 
20, Chief of the Nether-

lands Defence Staff Peter van Uhm 
asked attendants to show respect and 
understanding for ‘his troops’. George 
Salton, a Holocaust survivor who was 
supposed to talk about his experiences 
in ten concentration camps during 
World War II, had to cancel due to  
health problems.

[E]

[E]

[E]

Van Uhm tijdens de Freedom Lecture aan de TU/e. Foto | Bart van Overbeeke

Last Tuesday was  
Prinsjesdag, the day  
the government presents 
the 2011 budget.  

University association VSNU and  
student organizations are disappointed 
in the government’s decision to  
cut funding for both research and 
education.

[E]

Foto | Bart van Overbeeke
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Ingezonden mededelingen

Topscores TU/e in 
internationale universiteitenrankings

De TU/e is met een 114e plaats de hoogst genoteerde 
Nederlandse universiteit in de Top 200 World 

Universities Ranking 2010 van Times Higher Education.
 

In de Top 500 World Universities Ranking 2010 van het 
Leidse Centre for Science and Technology Studies scoort de 
TU/e met positie 106 als tweede Nederlandse universiteit.

TU/e: een topuniversiteit in een hightech topregio!

Wij complimenteren en bedanken alle medewerkers
met dit prachtige resultaat!  

Het College van Bestuur

Werktuigbouwkunde tegen grenzen capaciteit 

Kleine Prijs in Gaslab uitgesteld

206 studenten hebben zich dit jaar 
aangemeld voor de studie Werktuig-
bouwkunde, tegen 172 studenten vorig 
jaar (peildatum 21 september). “Deze 
stijging van twintig procent zorgt ervoor 
dat we tegen de grenzen van onze 
capaciteit aankomen”, stelt prof.dr.ir. 
René de Borst, decaan van de faculteit 
Werktuigbouwkunde.
 
De faculteit zag de toenemende 
studenten aantallen al in de vooraan-
meldingen aankomen en heeft daarom 
maatregelen getroffen. “We hebben 
ruimtes heringericht, zodat er voldoende 
plek is voor werkgroepen. Er is een 

videolink vanuit de ene naar de andere 
collegezaal. Met het uitbreiden van het 
wetenschappelijk personeel zijn we  
drie jaar geleden al begonnen”, somt  
De Borst op.
Volgens de decaan komt het onderwijs 
niet in gevaar. “We kunnen onderwijs 
bieden waarbij aan de kwaliteit wordt 
voldaan.” De decaan ziet wel dat de 
toenemende studentenaanwas het 
onderzoek aan de faculteit niet ten 
goede komt. “De ratio studenten en  
staf is zodanig ongunstig aan het 
worden dat het onderzoek in de 
verdrukking kan komen.” 
Voor de toegenomen populariteit van  

de studie heeft de decaan vooralsnog 
geen verklaring. “We proberen een 
zelfbewuster beeld uit te stralen in de 
voorlichting, maar meestal zie je pas 
jaren later dat het effect uitstraalt naar 
aspirant-studenten.” (JvG)

De Kleine Prijs van Nederland in het 
Gaslab wordt uitgesteld. Omdat  
een aantal deelnemende bands op  
7 oktober niet voltallig is, schuift de 
popmuziekwedstrijd van de TU/e  
door naar 16 december.

Om deel te nemen aan De Kleine Prijs 
van Nederland moet minimaal één van 
de bandleden studeren aan de TU/e. 
Volgens drs. David Ernst van Studium 
Generale (SG) is in het verleden niet 
altijd even streng gekeken naar die eis. 
“Nu wel. We willen er echt een ding van 

de TU/e van maken.”
Hoewel er genoeg aanmeldingen 
binnenkomen bij SG, heeft het naleven 
van die selectievoorwaarde ook een 
keerzijde. Veel van de musicerende 
TU/e-studenten zitten voor hun stage 
in het buitenland. Ze zijn pas in 
december terug in Nederland. “En één 
bandje is nog zo fris, dat ze eerst wat 
meer wilden repeteren”, aldus Ernst.
Op 16 december treden vijf bands  
voor het voetlicht. De winnaar van  
de juryprijs krijgt de keuze tussen 
opnames maken in een professionele 

studio, of een hoofdact uitpikken 
waarvan ze zelf het voorprogramma 
verzorgen. In maart volgt een nieuwe 
kans voor bands. (FvO)  

This year, 206 students 
started at the Department 
of Mechanical Engineer-
ing, whereas last year 

saw only 176 freshmen. Due to the 
increase, the department is facing 
capacity problems, says the dean.  
Yet, he also states that arrangements 
have been made so that courses  
won’t suffer from the change.

The Kleine Prijs van  
Nederland music  
competition at the  
Gaslab will be postponed. 

Since some of the bands that were to 
compete on October 7 will not be able  
to appear with their full line-up, the 
competition is now set for December 16.

[E]

[E]

Wiskunde 3TU bundelt krachten met Berlijn
Het 3TU Applied Mathematics Institute 
(AMI) gaat intensief samenwerken met 
zijn Berlijnse broer MATHEON. Samen 
vormen deze instituten, met in totaal 
tachtig hoogleraren en ruim vijfhonderd 
onderzoekers, het grootste wiskunde-
cluster in Europa. 

In het 3TU-AMI werken de wiskundeaf-
delingen van de drie Nederlandse 
technische universiteiten samen. In 
Berlijn hebben de drie universiteiten (de 

TU, Humboldt en Freie Universität) 
samen met twee instituten het MATHEON 
opgericht. Aan beide instituten zijn zo’n 
veertig hoogleraren verbonden.

Het cluster gaat gezamenlijke master-
programma’s ontwikkelen, er komt een 
Europees programma voor projecten 
rond e-learning, en de graduate schools 
worden op onderdelen in elkaar 
geschoven. Ook zullen docenten worden 
uitgewisseld en wordt er gewerkt aan 

een gezamenlijk Duits-Nederlands 
onderzoeksprogramma. (TJ)

The 3TU Applied Math-
ematics Institute (AMI) 
will start working closely 
with its Berlin brother 

MATHEON. Together, these institutes 
make up the largest mathematics cluster 
in Europe, with a total of eighty profes-
sors and over five hundred researchers.

[E]

Beleef de TU/e
Energie en Gezondheid zijn de twee 
thema’s waar het zondag 3 oktober  
om draait tijdens de TU/eXperience, 
voorheen de Publieksdag. In zes 
universiteitsgebouwen zijn de meest 
uiteenlopende activiteiten, voorstel-
lingen, colleges en lezingen. Voor het 
eerst zet ook Technische Natuurkunde 
de deuren van haar eigen gebouwen  
op deze dag open voor het publiek.

Bouw een waterraket, help een handje 
bij een virtuele operatie, zweef door  
de lucht op een supermagneet of  
maak in drie seconden een dampend 
stikstofijsje: het is slechts een 
piepkleine greep uit de tientallen 
activiteiten die 3 oktober plaatsvinden. 
Bezoekers kunnen -geleid door een 
plattegrond of gids, te voet of per  
bus- pendelen tussen het Auditorium, 
het Hoofdgebouw, Helix, Potentiaal, 
Vertigo en N-laag.
Vooral Technische Natuurkunde, dat  
dit jaar vijftig jaar bestaat, pakt flink uit. 
Bezoekers leren er onder meer over 
nanotechnologie, kernfusie en optische 
communicatie, krijgen in één van de 
labs in Spectrum een kijkje in de  
keuken van duurzame energie en 
kunnen (vanachter glas) bekijken  
wat er gebeurt in de cleanroom.

Waar faculteiten voorheen vaak in  
een eigen ruimte eigen activiteiten 
aanboden, werd hen dit jaar nadruk-
kelijk gevraagd de handen ineen te 
slaan - ook met het oog op de faculteits-
overschrijdende onderzoeksthema’s 
Energy en Health die centraal staan.  
Dit komt onder meer tot uitdrukking  
in diverse activiteiten rond het thema 
‘licht’ in en rond het Hoofdgebouw, 
waarbij onder meer de faculteiten 
Industrial Engineering & Innovation 
Sciences, Bouwkunde en Industrial 
Design betrokken zijn. (MvdV)

De TU/eXperience is op 3 oktober  
van 12.00 tot 17.00 uur.  
Zie www.tuexperience.nl.

Heertje sluit Energy Days af
Op de tiende en laatste Energy Day, een 
masterclass rondom het thema energie 
en klimaat, was een van de sprekers 
prof. Arnold Heertje. Hij pleitte voor  
een nieuwe kijk op economie waarin 
financiële transacties niet centraal 
staan. Achteraf zegt hij: “Voor mij was 
het een leerzame dag, enerzijds door  
de deskundige informatie omtrent het 
energievraagstuk en anderzijds door het 
toepassen van abstracte denkbeelden 
op concrete thema’s. Ik kreeg zelf een 
interessante reactie van een aanwezige 
collega uit Delft waaruit wellicht nog 
nader contact voortvloeit.” 

De Energy Days werden georganiseerd 
door dr. Geert Verbong (IE&IS) en 

emeritus hoogleraar Daan Schram (TN). 
Schram kijkt met grote tevredenheid 
terug op de serie. “Er is een genuan-
ceerd beeld ontstaan over de nieuwe 
energieopties. Het doel was niet zozeer 
discussie maar vooral feitenoverdracht. 
Laat de jonge mensen maar zelf hun 
keuze maken.” (NS)

On the tenth and last 
Energy Day master class 
on energy and climate, 
one of the speakers was 
no other than well-known 

Dutch economist and professor Arnold 
Heertje. He argued for a new view on 
economics in which the focus is no 
longer on financial transactions.

On Sunday, October 3, 
Energy and Health are  
the two themes at the 
TU/eXperience, formerly 

known as Publieksdag. A wide range of 
activities, performances, classes and 
lectures spread over six university  
buildings are open to the public.  
For more information, check  
www.tuexperience.nl.  

[E]

[E]

Foto | Bart van Overbeeke

Archieffoto | Bart van Overbeeke
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Drieduizendste diploma voor Stan Ackermans Institute
Nog voor het Stan Ackermans Institute 
(SAI) volgend jaar het zilveren jubileum 
viert van de tweejarige ontwerpers-
opleidingen, werd donderdag  
16 september al een andere mijlpaal 
bereikt. De Griekse Sissy Papatheo-
logou werd tijdens de diploma-uitreiking 
in het Auditorium in het zonnetje gezet 
voor het feit dat zij het drieduizendste 
diploma van het SAI in ontvangst  
mocht nemen. 

Rector Hans van Duijn noemde het geen 
toeval dat de mijlpaal werd behaald 
door een buitenlandse vrouw. “Tussen 

de zeventig tot tachtig procent van de 
ontwerpers-in-opleiding komt uit het 
buitenland en ruim veertig procent 
daarvan is vrouw.”  

Op dit moment biedt de TU/e acht 
opleidingen aan en de TU Delft drie. 
Tweederde van de drieduizend 
diploma’s, die recht geven op de titel 
Professional Doctor in Engineering 
(PDEng), werden dan ook behaald  
aan de Eindhovense universiteit.  
Op pagina 14 van deze Cursor is  
meer te lezen over de plannen van  
het SAI om aan de TU/e en in Delft  

en Twente nieuwe opleidingen op te 
zetten. (HK) 

Even before the  
celebration of the Stan 
Ackermans Institute’s 
(SAI) silver jubilee,  

the two-year design program reached 
another milestone already last  
Thursday, September 16. The Greek 
Sissy Papatheologou was put in the 
limelight during the graduation  
ceremony in the Auditorium for  
being SAI’s 3000th graduate.

[E]

Foto | Bart van Overbeeke
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“Nederland is mijn tweede thuis”
Sissy Papatheologou kwam vorige 
week donderdag uit de bus rollen  
als de drieduizendste technologisch 
ontwerper die het Stan Ackermans 
Institute afleverde. Ze kwam in 2008 
van de Aristotle University of Thessa- 
  loniki naar Eindhoven en maakte bij 
het SAI een ontwerp voor een minus- 
cule antenne als onderdeel van op 
producten te plakken ministickertjes. 

Is Sissy echt je voornaam?
“Nee, officieel heet ik Theodosia, maar 
dat is voor veel mensen moeilijk uit  
te spreken. Al sinds ik heel jong was 
zijn mensen me Sissy gaan noemen.  
Ik weet eigenlijk niet beter.”

Hoe was je eerste indruk van 
Nederland?
“Ik kwam hier twee jaar geleden in 
september aan en heb erg moeten 
wennen aan de kou. Maar de Neder - 
landers staan erg open voor buiten-
landers en spreken goed Engels.  
Dat maakt het makkelijk om hier  
je draai te vinden. Mijn opleiding 
Information and Communication 
Technology trekt veel studenten aan 
van de Aristotle University, dus er was 
hier ook een kleine Griekse gemeen-
schap waar ik bij terecht kon. Het is 
overigens niet zo dat ik alleen maar 
met Griekse medestudenten optrek,  
ik leg ook contacten met buitenlandse 

studenten van andere nationaliteiten. 
We vinden het leuk om samen te eten 
of te barbecueën, of om gezamenlijk 
tripjes te maken.”

Hoe is de TU/e je bevallen?
“Ik houd van de werkcultuur aan de 
TU/e, het is hier allemaal erg goed 
georganiseerd. Ook heb ik veel 
waardering voor de intensieve 
contacten die de universiteit heeft  
met het bedrijfsleven.”

Wat zijn je toekomstplannen?
“Ik vertrek binnenkort naar Londen. 
Daar zitten ook vrienden van me.  
Ik ga er een baan zoeken binnen mijn 
vakgebied, maar ik heb op dit moment 
nog niets concreets op het oog.  
Wie weet ben ik binnen afzienbare  
tijd weer terug in Nederland, want  
dit is toch wel mijn tweede thuis 
geworden.” (HK) 

Last Thursday it was 
Sissy Papatheologou 
who was honored for 
being the 3000th Tech-

nological Design student to graduate 
from the Stan Ackermans Institute. 
After graduating from the Aristotle  
University of Thessaloniki, she enrolled 
at SAI in 2008. She designed a minus-
cule antenna as part of tiny stickers 
that can be stuck on products. 

[E]

Toekomst La Tuniña onzeker
La Tuniña vreest voor de toekomst van 
de vereniging als zich komend jaar geen 
jonge studentes melden die de kar  
gaan trekken. De club draait momenteel 
vooral op werkende leden. “Zonder 
nieuwe aanwas gaat het studenten-
karakter er langzaam vanaf en dat is 
jammer”, zegt Iris Rutten van La Tuniña.

Wekelijks twee uur repeteren en  
’s zomers ongeveer tweemaal per 
maand -niet verplicht trouwens- een 
optreden: de minimale inzet die La 
Tuniña van haar leden verwacht, lijkt 
bescheiden, “maar we hebben gemerkt 
dat veel mensen het toch als teveel druk 
ervaren naast hun studie”, weet Rutten. 
De vereniging hield diverse acties om 
zich in de kijker te spelen, waaronder 
een gitaarworkshop aan de TU/e, maar 
veel effect hadden ze niet. “Het aanbod 

aan meisjes is aan de TU/e sowieso 
beperkt en bij Fontys blijken studenten 
toch wat minder open te staan voor een 
vereniging als de onze”, stelt Rutten. 
“Het is natuurlijk ook een heel specifiek 
iets; je hebt een raar pakje aan, zingt  
in het Spaans… Wat dat betreft is de 
drempel van onze vereniging voor veel 
mensen toch wat hoger dan bijvoorbeeld 
van een voetbal- of hockeyclub.”
Zelf is ze ronduit verliefd op de Spaanse 
muziek en de vereniging waarvan ze 
sinds 2001 lid is; alle reden om er ook 
na haar afstuderen volop actief te 
blijven. “Maar het is moeilijk om een 
vereniging te blijven runnen met 
bovenal werkende leden. We hebben op 
dit moment één lid dat nog studeert, 
een ander werkt als postdoc. We hadden 
gehoopt dat een groepje jonge, frisse 
meiden het stokje zou overnemen, maar 

inmiddels zitten we op het punt dat we 
geaccepteerd hebben dat dat misschien 
niet gaat gebeuren.”
La Tuniña gaat er komend jaar in elk 
geval weer vol tegenaan, ook met het 
oog op het succesvolle tweejaarlijkse 
Tunafestival in Eindhoven, in september. 
Rutten: “Daarna bekijken we of er nog 
genoeg enthousiasme bij de harde kern 
is om de club weer een jaar te runnen”. 
(MvdV)

Zie www.latunina.nl. 

La Tuniña fears the future. 
The association needs 
new young, female  
students to sign up  

and take over. The club is currently  
relying mostly on working members.

[E]

En ik vind

TU/e, MTV en DLWO 
Denkend aan een laptop en gevorderde computertechniek ging ik studeren aan 
de TU/e. Dat was niet te danken aan de voorlichting. Spetterende presentaties, 
zuipfoto’s en ballerige studenten, incidenteel poserend met wat boeken; 
gebruikelijk bij vrijwel elke universiteit. Behalve de TU/e: een grijze huisstijl en 
foto’s van labbrillen met daaronder gebreide truien, alles 40 jaar over datum.
Toen kwam de roze streep in het logo; de eerste stap naar een ‘hippe’ TU/e. 
Inmiddels ziet de site er mooi uit, zijn voorlichtingsfolders gepimpt en zijn er 
zelfs aansprekende spotjes van de TU/e op MTV verschenen!
Maar dan kom je hier. En ontmoet je de Digitale Leer- en WerkOmgeving 
(DLWO). Dan verlies je meteen dat hippe en gevorderde TU/e-gevoel. De DLWO, 
bedoeld als allesomvattend systeem, functioneert nog steeds amper, na twee 
jaar. In de DLWO zit namelijk nog lang niet alle bruikbare informatie verwerkt en 
loopt het langzamer dan mijn oma. Dus gebruik je ernaast ook OWinfo, Studyweb2 
en de Public Folders in Outlook. En bij ST ook nog de vakkenpagina, STipt en de 
practicum-, IFP- en stageaanmeldpagina’s. En zoek maar eens de soep van de 
dag! Dat alles past blijkbaar niet in de DLWO, maar is zeker essentieel voor een 
student. Iemand zou toch moeten roepen: ‘En nou kappen met die onzin! Trek 
eens een ict-bedrijf aan en ga naar die puinzooi kijken!’

Jeroen Ramakers, student Scheikundige Technologie

According to Chemical Engineering and Chemistry student 
Jeroen Ramakers, an update of TU/e’s Digital Learning and 
Working Environment (DLWO) is long overdue. He says the  
all-encompassing student system is still not working properly 

two years after its implementation. It’s about time an ICT company be put to 
work to fix it, he says.

[E]

La Tuniña fears the future. 
The association needs 
new young, female stu-
dents to sign up and take 

over. The club is currently relying mostly 
on working members.

[E]

Separated at birth
Hoogleraar Bouwkunde prof.ir.  
Jan Westra heeft een tweelingbroer: 
Legoman. Bij de geboorte zijn de  
twee elkaar gehaald, volgens TU/e-
bouwkundestudenten Rob Ilbrink 
(inmiddels afgestudeerd) en Beerd 
Gieteling. 

Op de website www.asab.nl ( ‘architects 
separated at birth’) hebben de twee 
-met wat hulp van medestudenten en 
docenten- inmiddels meer dan honderd 
koppels verzameld: telkens een 
architect en een hierop gelijkende 

bekende persoon. 
De architecten 
blijken familie van 
Arthur Japin, Lenin, 
Einstein of Dr. Evil. 
De website moet 
volgens de makers 
zorgen voor “een komische noot in de 
zware tijd waarin de architectuurwereld 
zich bevindt”. Westra was helaas niet 
bereikbaar voor commentaar. (TJ)

At www.asab.nl (‘archi-
tects separated at birth’), 
two of TU/e’s Archi-
tecture, Building and 

Planning students collected over one 
hundred pairs, each consisting of an 
architect and their celebrity look-alike.

[E]

Foto | Bart van Overbeeke
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Bollebozen buigen zich over sommen TU/e genoemd als speler in Brabantse ‘food faculteit’

Cursus creativiteit voor docenten
Maar liefst vijf collegezalen in het  
Auditorium waren er vrijdag 17 september 
nodig om alle 149 deelnemers aan de 
finale van de Nederlandse Wiskunde 
Olympiade hun sommen te laten maken. 
Een hoge opkomst: slechts een vijftal 
scholieren kwam niet opdagen. Volgens 
organisator dr. Quintijn Puite komt dat 
doordat de deelnemers zich al door 
twee voorrondes hadden geworsteld. 
“Dit jaar hebben we voor het eerst drie 
rondes. En we hebben in het programma 
ook voor het eerst een plekje ingeruimd 
voor ouders en begeleiders.”
Wiskundehoogleraar Henk van Tilborg 
verzorgde voor hen een “praatje met 
licht wiskundig vermaak” over coderings-
theorie. Na afloop konden de bollebozen 
stoom afblazen tijdens een borrel bij 

studievereniging GEWIS. De komende 
weken worden de ingeleverde opgaven 
beoordeeld. De beste 25 kandidaten 
mogen instromen in een trainingsklasje 
voor de internationale Wiskunde 
Olympiade, die komend jaar in 
Nederland wordt gehouden. (TJ)

De TU/e zou een rol kunnen spelen  
in een Brabantse ‘food faculteit’, die 
moet helpen de provincie tot ‘kraam-
kamer van voedselinnovatie’ te maken. 
Dat blijkt uit een visiedocument over  
de ontwikkeling van de agrofoodsector 
in Brabant, in opdracht van het 
provinciebestuur geschreven door 
ontwikkelmaatschappij Agro & Co.

Brabant moet zich de komende tien jaar 
ontwikkelen tot hét ‘agrofood center  
of excellence’ van Noordwest-Europa.  
De provincie telt ruim veertienduizend 
bedrijven in deze sector, waaronder 
grote spelers als Bavaria en Cehave 
Landbouwbelang. Volgens Agro & Co.  
is de sector economisch echter kwets baar 
en neemt de maatschappe lijke zorg over 

de volksgezondheid (door ziektes als 
Q-koorts en blauwtong) toe. De 
ontwikkelmaatschappij pleit daarom 
voor een gecoördineerde aanpak van 
terreinen waarop de sector zich kan 
onderscheiden, en een nauwere 
samenwerking tussen overheid, 
bedrijven en kennisinstellingen. Onder 
meer een agrofood-innovatiecampus,  
in samenwerking met bijvoorbeeld de 
TU/e. Een woordvoer der van Agro & Co. 
benadrukt dat in de visie slechts kansen 
en aanbevelingen beschreven staan en 
dat er nog geen concrete plannen of 
contacten met bijvoorbeeld de TU/e zijn. 
TU/e-bestuurswoordvoerder Peter van 
Dam zegt over de agrofoodvisie te hebben 
gelezen, maar vooralsnog niets te weten 
van een eventueel TU/e-aandeel hierin. 

“Ik kan me er ook weinig bij voorstellen; 
bij mijn weten hebben wij geen enkele 
expertise op dit gebied, daarvoor moeten 
ze in Wageningen zijn. Hoewel er links 
en rechts in onderzoeksgroepen hier 
ongetwijfeld andere expertise zal zitten 
die bruikbaar is.” (MvdV)

Docenten die creatieve processen bij 
hun studenten willen leren stimuleren, 
kunnen op 8 en 15 oktober terecht bij 
een pilotcursus creativiteitsmethoden. 
De cursus, die de titel ‘Tussen snappen 
en ontsnappen’ heeft meegekregen, 
wordt gegeven door docent dr.ir. Kees 
van Overveld van de faculteit IE&IS.

“We staan ons er als universiteit op voor 
dat we opleiden voor innovatie en dat 
heeft uiteraard met creativiteit te 
maken. Creativiteit hebben we zelfs 
gedefinieerd als een academische 
competentie. Als je echter in het huidige 

curriculum kijkt, vind je daarvan weinig 
terug. De voornaamste manier om 
creativiteit te bevorderen, lijkt te zijn 
studenten te complimenteren als ze 
creatief zijn. Dat is onvoldoende”, zegt 
van Overveld. “Er zijn wel methodes om 
creativiteit op te wekken, maar die zijn 
vooral afkomstig uit de wereld van de 
marketing, planning en strategieontwik-
keling. Bèta’s willen concretere dingen 
horen, zijn metho discher ingesteld. 
Van Overveld geeft al creativiteits-
cursussen voor de ontwerpers opleidingen 
van het Stan Ackermans Instituut.  
“Die zijn echter altijd gekoppeld aan de 

ontwerperpraktijk. De nieuwe cursus is 
breder van opzet, met meer verschillende 
methodes.” (TJ)

Friday, September 17, 
TU/e hosted the finals of 
the Dutch Mathematical 
Olympiad. 149 secondary 

school students worked on their assign-
ments, hoping to make it into the top  
25 and so securing a spot at the inter-
national Mathematical Olympiad  
that will be held in the Netherlands  
next year.

TU/e could be playing 
a part in an upcoming 
Brabant ‘faculty of food’, 
which could help Brabant 
become the ‘breeding 

ground for food innovation’. This is 
one of the recommendations stated in 
innovation company Agro & Co’s vision 
concerning the provincial agro-food 
sector. The university has not yet been 
contacted regarding the matter.

Instructors who want to 
learn how to stimulate 
creative processes with 
their students are invited 
to join a pilot course in 

creativity methods. The course will 
be taught by instructor dr.ir. Kees van 
Overveld, of the faculty of IE&IS.

[E]

[E]

[E]

Foto | Josse van Dobben de Bruyn

Geïnteresseerde docenten kunnen zich 
melden bij drs. Harry van de Wouw van 
de Dienst Personeel & Organisatie.



Opinie | 7 

Effe zeuren

‘IJdelheid der ijdelheden, 
alles is ijdelheid’.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
wie is de jongste in het land? 

Het trefwoord ’jongste hoogleraar’ 
levert duizenden Google hits; het is 
een populair onderwerp, speciaal voor 
pasbenoemde hoogleraren.
Wanneer is een aantredende hoog leraar 
jong? Het antwoord hangt af van het  
vakgebied; pasbenoemde hoogleraren 
in de bètavakken zijn jonger dan aan-
tredende classici. Maar er zijn uitzonde-
ringen. De jongste hooggeleerde die ik 
vind, is classicus. Hieronder een lijstje 
Nederlandse hoogleraren met het jaar 
van hun benoeming, vakgebied en 
leeftijd.
 
M. van Goens (1766, Grieks, 18)
J.M. Burgers (1918, natuurkunde, 23)
J.H. van Lint (1959, wiskunde, 27)
J.R. Thorbecke (1925 letteren, 27)
N.G. de Bruijn (1946, wiskunde, 28)
W.R. van Zwet (1965, wiskunde, 31).

Hoe jong is een ‘jonge hoogleraar’?  
Het antwoord is tijdsafhankelijk; in de 
tijd van Huygens was een jonge hoog-
leraar 18 jaar, daarna werd het 23, toen 
28, 31, en nu is volgens Cursor 2 een 
hoogleraar van 34 nog ‘jong’.
Dat is een misselijk teken, want in de 
wetenschappen ligt de creativiteitspiek 
rond de 25 jaar. Daarna neemt de crea-
tiviteit geleidelijk af, om tegen de  

50 weer op te flakkeren: de kinderen  
verlaten het nest en pa krijgt wat meer 
tijd. Daarna gaat de creativiteit lang-
zaam naar nul.
De zoekterm ‘oudste hoogleraar’ levert 
maar liefst 21,4 miljoen hits. De oudste 
die ik aantref, is de Chinees Zheng Li, 
109 jaar oud en fysicus. De oudste  
Nederlandse hoogleraar, de wiskundige 
Dirk Struik, vierde zijn honderdste  
verjaardag op het Mathematisch  
Centrum met een lezing over zijn leven. 
Hij werd 106. 
Voor de ‘oudstbenoemde’ hoogleraren 
moeten we naar de Universiteit Twente. 
Daar werden niet zo lang geleden vier 
uhd’s vlak voor hun pensionering tot 
hoogleraar benoemd, bijna geheel 
buiten bezwaar van ‘s lands schatkist 
en buiten profijt der jonghooggeleerden 
bankrekening. Maar toch, sinds die dag 
mochten zij hun brieven ondertekenen 
met ‘professor dr. ’ IJdelheid …

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Dr. Benne de Weger, UD bij Coding en Crypto

Internetbankieren  
risicovol door  
gekraakte gsm-codes
Diverse media plaatsten afgelopen  
week de waarschuwing van de Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 
(AIVD): hackers staan op het punt om  
de codes van het gsm-verkeer te kraken. 
Hoewel deze waarschuwing uit een 
maanden oud jaarverslag afkomstig 
bleek, is het onderwerp zeer actueel. 
Hoe groot is de kans om afgeluisterd  
te worden op je mobiel? En hoe zit  
het met het kraken van sms’jes met 
internetbankier-codes?

“Je moet heel alert blijven”, zegt Benne 
de Weger, universitair docent Coding  
en Crypto aan de faculteit Wiskunde & 
Informatica. “En ik zou zeker geen 
bankzaken per sms regelen, deze 
berichten zouden nu wel eens vrij 
makkelijk te decoderen zijn. Al in 2003 
lieten theoretische cryptologen weten 
dat ze de codes voor gsm-verkeer 
gekraakt hadden. Nu is er natuurlijk  
wel een grote kloof tussen theorie en 
praktijk. In Duitsland zijn ze al jaren 
bezig het theoretische verhaal praktisch 

te maken. Dat betekent veel rekenen, 
enorme tabellen maken, een hoeveel-
heid informatie die tot in de terabytes 
kan oplopen. Kortom: het echte harde 
rekenwerk. Eind vorig jaar liet beveili-
gingsonderzoeker Karsten Nohl weten  
dat ze de gsm-codes voor een groot deel 
opgelost hadden. Deze zomer meldden 
ze dat ze nog een stap verder waren.  
Het kunnen afluisteren van gsm’s komt 
nu wel heel dichtbij.”
“Dat wil trouwens niet zeggen dat ik  
nu met een laptop in de auto in al het 
mobiele telefoonverkeer zou kunnen 
inbreken. Er zijn nog veel codes 
onbekend, en bovendien is er ook een 
bepaalde verbindingstijd nodig om  
de decoderingssleutel te vinden.” 
“Het afluisteren van gevoelige informatie 
ligt wel op de loer. Ministers zijn 
hiervoor gewaarschuwd. GovCert,  
het beveiligingsadviesbureau van de 
overheid, verspreidde enkele weken 
geleden in samenwerking met de AIVD 
ook al een factsheet onder ambtenaren. 
Wel is het zo dat dataverkeer via gprs en 

umts, wat zij vaak gebruiken, veiliger is. 
De codes zijn anders dan de gsm-codes 
en aanzienlijk lastiger te kraken. Ik zou 
zeggen dat dat risico nu nog minimaal 

is.” Voor de gewone burger schuilt het 
gevaar volgens de AIVD vooral in de 
sms-authenticatie, een handige tool  
om in te breken tijdens het internet-

bankieren. “Wij cryptologen zien al  
veel langer de gevaren hiervan, er zou 
best eens wat meer naar ons geluisterd 
mogen worden.” (NT)

Vox Academica

Dr. Benne de Weger. Foto | Bart van Overbeeke

Frank Seegers | lab-beheerder

Wie is dit en waar werkt hij?
Frank Seegers (58) is sinds 2000 
laboratoriumbeheerder bij Onderzoek 
en Onderwijs van Werktuigbouwkunde. 
Volgend jaar werkt hij veertig jaar aan 
de TU/e. In 1971 begon hij in het 
Auditorium bij de audiovisuele dienst 
van de TU/e. Zijn liefde voor beeld en 
geluid is nooit gesleten. “Ik wil graag 
met korte videofilmpjes kijkjes in de 
keuken van de wetenschap geven.” 
Sinds hij een professionele camera 
heeft aangeschaft, gaat Seegers in zijn 
vrije tijd als cameraman/editor op pad. 
Zijn laatste project zit in de afrondings-
fase: een film over 25 jaar Lichtstad 
Revuetheater. “Het grootste reizende 
amateurtheater van Nederland.”

Sterke punt van de TU/e?
“Ik ben er trots op dat de TU/e ingebed 
is in het Dommeldal en ik hoop dat ze 
respect houdt voor de natuur.” Met pijn 
in het hart denkt hij terug aan het vlak 
maken van de campus, jaren geleden. 
“Eerst waren er twee glooiingen in het 
gras, veroorzaakt door de stort van  
puin van de kerk aan de Onze Lieve 
Vrouwestraat. Was eigenlijk heilige 

grond, dus. En het was een soort 
natuurlijk theater waar veel levendig-
heid rond ontstond. De landschaps-
architecten hebben het vlak laten 
maken. Zonde.” Maar nog steeds  
vindt Seegers het groen en het water 
een groots pluspunt van de TU/e.

Wat doet hij daarmee?
Als het aan Seegers ligt, krijgt iedereen 
oog voor de natuur op de campus.  
“Ik neem mensen mee op Nordic 

Walking-tochten en heb het TU/e-terrein 
opgenomen in wandelroutes.” Vroeger 
liep hij met TU/e’ers vanaf het studenten-
sportcentrum, “maar dat ligt helaas 
helemaal op zijn gat”, nu met een  
privé groepje.

Wat mist hij ?
“Vroeger maakten we bij de audio-
visuele dienst een TU/e-journaal.  
Dat was een filmisch jaaroverzicht van 
ongeveer twintig minuten van alle in  
het oog springende gebeurtenissen.  
Dat varieerde van de eerste paal voor 
een nieuw gebouw tot studentenbras-
partijen. En van stakingen tot de 
opening van het academisch jaar. 
Voorafgaand aan de Nieuwjaarsborrel 
werd dit journaal in de Blauwe Zaal 

vertoond, die toen nog Grote Zaal heette. 
Ik betreur het oprecht dat hiervoor niets 
in de plaats is gekomen. We zouden het 
nieuw leven kunnen inblazen met een 
wat andere, meer eigentijdse manier 
van filmen. We hoeven ons toch niet te 
schamen? Gewoon proberen.” (NS)

It all starts with U

Frank Seegers

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? 
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ALGEMEEN

Didactische scholing/DPO | Masterclass 
‘Presenteren met behulp van theater-
vaardigheden’ voor TU/e-docenten
Acteurs weten vanaf de eerste stap die 
ze op het toneel zetten de aandacht van 
het publiek te trekken en die vast te 
houden. Hoeveel een publiek van een 
college of voordracht onthoudt, hangt  
af van een aantal aspecten:
•  inhoud: structuur, opbouw, spreek-

schema’s, omgaan met hulpmiddelen
•  expressie: houding, lichaamstaal, 

gebaren, stem, mate van (ont)spanning
•  relatie: contact maken en houden, 

hier-en-nu-aanwezig zijn.
In de training ‘Presenteren met behulp 
van theatervaardigheden’ bekwamen 
docenten zich in voorgaande aspecten. 
Afhankelijk van ieders leerwensen wordt 
dieper op een bepaald aspect ingegaan.
Deze Nederlandstalige Masterclass 
wordt gegeven op donderdag 7 oktober 
en 4 november 2010 van 9.30 uur tot 
17.30 uur. 
Nadere informatie is te verkrijgen bij 
Harry van de Wouw (toestel 3126). 
Registreren voor de cursus kan via 
Internet Studyweb.tue.nl.

Albron | Weekmenu Auditorium
Maandag | Thaise rundercurry met  
witte rijst; rundervinken, jus, gekookte 
aardappels, rodekool; varkenshaas 
champignonsaus, gebakken aard-
appelen met spekjes, spruiten.
Dinsdag | Aardappel-courgetteschotel; 
schnitzel, aardappelpuree, broccoli-
roosjes; kalftartaar in roomsaus, 
gevulde aardappelrolletjes, peultjes.
Woensdag | Tortelloni-gratin formaggio; 
gehakt cordon bleu, aardappelblokjes, 
sperziebonen; zalmfilet, Hollandaise-
saus, aardappelpuree met groenten, 
koolrabi-wortelmix.
Donderdag | Vegetarische rijstschotel 
‘Mediterraan’; kalkoen in kerriesaus, 
pandanrijst, macadoine; kip ‘Tikki 
Massala’, wedges, mediterrane 
courgette-tomatenmix.
Vrijdag | Geen avondopenstelling.

Cursor | Prikbord: de gratis 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
P. Craievich MSc verdedigt op maandag 
27 september zijn proefschrift en 
stellingen tegen de bedenkingen van 
een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 
uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel 
van het proefschrift luidt ‘Short-range 
longitudinal and transverse wakefield 
effects in FERMI@Elettra FEL project’. 
Craievich promoveert aan de faculteit 
Technische Natuurkunde. De promotoren 
zijn prof.dr. M.J. van der Wiel en  
prof.dr. F. Pramigiani.

Dipl.-Inf. N. Lohman verdedigt op 
maandag 27 september zijn proefschrift 
en stellingen tegen de bedenkingen  
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 
14.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. 
De titel van het proefschrift luidt 
‘Correctness of services and their 
composition’. Lohman promoveert aan 
de faculteit Wiskunde & Informatica.  
De promotoren zijn prof.dr.ir. W.M.P.  
van der Aalst en Prof.Dr. K. Wolf.

Ir. B.P. Karsten verdedigt op maandag  
27 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 ‘Oligomer 
Studies onPolymer Photovoltaics’. 
Karsten promoveert aan de faculteit 
Scheikundige Technologie. De promotor 
is prof.dr.ir. R.A.J. Janssen.

Dipl.-Inf. D. Fahland verdedigt op 
maandag 27 september zijn proefschrift 
en stellingen tegen de bedenkingen  
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 
16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. 
De titel van het proefschrift luidt ‘From 
Scenarios to Components’. Fahland 
promoveert aan de faculteit Wiskunde  
& Informatica. De promotoren zijn  
prof.dr.ir. W.M.P. van der Aalst en  
Prof.Dr. W. Reisig.

Ir. M. Netjes verdedigt op dinsdag  
28 september haar proefschrift en 
stellingen tegen de bedenkingen  
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 
14.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. 
De titel van het proefschrift luidt 
‘Process Improvement: The Creation  
and Evaluation of Process Alternatives’. 
Netjes promoveert aan de faculteit 
Industrial Engineering & Innovation 
Sciences. De promotor is prof.dr.ir. 
W.M.P. van der Aalst.

 
Ir. S.G.J. Mathijsen verdedigt op  
woensdag 29 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 ‘Probing dynamic 
interfaces in organic electronics’. 
Mathijsen promoveert aan de faculteit 
Technische Natuurkunde. De promotoren 
zijn prof.dr. D.M. de Leeuw en  
prof.dr.ir. R.A.J. Janssen.

A. Sarhangi Fard MSc verdedigt  
op woensdag 29 september zijn 
proefschrift en stellingen tegen de  
bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Analysis and 
optimization of mixing inside twin screw 
extruders’. Sarhangi Fard promoveert 
aan de faculteit Werktuigbouwkunde.  
De promotor is prof.dr.ir. H.E.H. Meijer.

Ir. M.A.J. Vos verdedigt op donderdag  
30 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 ‘Interaction 
between teachers and teaching 
materials: On the implementation of 
context-based chemistry education’. Vos 
promoveert aan de Eindhoven School of 
Education. De promotoren zijn prof.dr. 
W.M.G. Jochems en prof.dr. A. Pilot.

Ir. J.C. Fischer verdedigt op donderdag 
30 september zijn proefschrift en 
stellingen tegen de bedenkingen van 
een commissie. Dit gebeurt vanaf  
16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. 
De titel van het proefschrift luidt 

‘Communications Network Traffic Data 
Technical and Legal Aspects’. Fischer 
promoveert aan de faculteit Industrial 
Engineering & Innovation Sciences.  
De promotor is prof.mr.dr. J.M. Smits.

Intreerede
Prof.dr.ir. C.P.W. Geurts houdt op  
vrijdag 1 oktober zijn intreerede aan 
TU/e-faculteit Bouwkunde. Dit doet  
hij vanaf 16.00 uur in de Blauwe Zaal  
van het Auditorium. De titel van zijn 
intreerede is ‘Tussen buiten en binnen’.

STUDENTENLEVEN

T!nt | Kennismaking enneagram
Het enneagram is een handig karakter-
model dat negen types onderscheidt. 
Ieder persoonlijkheidstype heeft zijn 
eigen drijfveer en een eigen manier  
om zichzelf en de wereld waar te nemen. 
De eigen drijfveren waar te nemen,  
is de eerste stap tot zelfkennis. Deze 
workshop wordt twee keer aangeboden: 
Datum 1: Dinsdag, 21 september, 20.00 
– 22.00 uur. Datum 2: Donderdag,  
23 september, 10.00 – 12.00 uur. 
Enthousiast? Meld je aan via tint@tue.nl

SPAM talkshow bij meneer Frits
Jaarlijks wordt op de wereldvoedseldag 
aandacht gevraagd voor het vraagstuk 
van een rechtvaardige verdeling van  
het voedsel in de wereld. Wil je over  
dit onderwerp meer weten en hierover 
doorpraten, kom dan zondag 26  
september naar de SPAM talkshow.  
Aan het woord zullen zijn Marijke Sterke, 
TU/e-studente Techniek voor Ontwikkel-
ing en Bart Weernart, jurist en promo-
vendus wereldvoedselrecht aan de 
Universiteit van Wageningen. Tijd: 12.00 
uur-16.00 uur. Plaats: grand café Meneer 
Frits, hoek Markt/Jan van Lieshoutstraat.

Film: Fighting the Silence
T!NT vertoont de spraakmakende 
documentaire Fighting the Silence 
gemaakt door twee jonge onafhankelijke 
Nederlandse documentaire makers;  
Ilse en Femke van Velzen. Met hun eigen 
productiebedrijf produceerde zij deze 
film over seksueel geweld in Oost Congo 
waarin o.a. de daders worden onder-
vraagd naar hun motieven.  
Datum: dinsdag 28 september.  
Tijd:  20.00-21.30 uur. Benieuwd?  
Meld je aan via tint@tue.nl

Stichting Virus | StuKafest Eindhoven
Zwetende artiesten, sokken, bier: het  
is weer tijd voor Stukafest Eindhoven. 
Stukafest is het meest eigenzinnige 
culturele festival voor en door studenten.
Woensdagavond 9 februari 2011 is het 
weer zover, dan wordt Eindhoven 
overspoeld met feestende studenten.  
De studentenkamers in Eindhoven 
worden dan verbouwd tot mini theater/
concertzaal.
Stukafest is een organisatie die 
studenten een podium biedt om zich 
maatschappelijk te ontplooien en 
cultuur van dichtbij te ervaren. Zo zijn  
er acts op het gebied van dans, cabaret, 
theater en zijn er dichters en muzikant-
en. Het meest kenmerkende van dit 
festival is dat alles zich afspeelt in  
een studentenkamer in Eindhoven. 

Om dit allemaal mogelijk te maken is 
Stichting Virus al hard aan het werk, 
maar om het vetste Stukafest van 
Nederland neer te zetten in Eindhoven 
kunnen ze nog wat extra handen 
gebruiken. Lijkt het jou leuk om 
Stukafest mee te organiseren en deel  
uit te maken van een gezellig bestuur? 
Of lijkt het je tof om tijdens de avond 

zelf mee te helpen, terwijl je dicht op  
de act staat? Neem dan contact op met 
Stukafest Eindhoven ( Stichting Virus ) 
via info@virus.nl.

DIVERSEN

WISE-Network | Fall event ‘TU/e and 
your research in the media: What’s 
new(s)?’
We are very proud to announce the 
program and speakers of this event, 
which is organized by WISE-network in 
collaboration with the Communicatie 
Expertise Centrum (CEC). The event is 
free of charge and will take place 
Tuesday, 26 October 15h30-18h00 in the 
Blauwe Zaal (Auditorium). The meeting 
will be closed with a buffet in the 
Senaatszaal (Auditorium), starting at 
18h00. 

The event focuses on the fact that the 
visibility of TU/e in the media is 
relatively low compared to other Dutch 
universities. We know that being in the 
media, and showing the outside world 
the excellent work done at TU/e, can 
help us in many ways, e.g. in getting 
funding for our research and in 

attracting new students. Thus, we 
should improve our visibility, and every 
one of us can contribute! This event aims 
at triggering you, the TU/e scientific 
community, as well as human resource 
advisors and managing directors of our 
university, to reflect on why and how we 
can contribute to the visibility of the TU/e. 

How to register
Register by selecting Vote in the 
Respond menu and clicking on the right 
option or by sending an email to 
wise-network@tue.nl before Friday 15 
October 18h00. Please indicate if you 
will join the buffet or not.

VACATURE

Secretaresse DFEZ V84.1233 0,8 1 jaar 
Schaal 7 CAO Nederlandse Universiteit-
en.

Facultair Communicatie Medewerker 
(CEC / TN), V89.1235, vast dienstver-
band, schaal 9 CAO Nederlandse 
Universiteiten.

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

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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De benoeming van Schouten in 
Hangzhou valt binnen het zogeheten 
‘Thousand-Person Program’ van de 
centrale regering in Beijing. Zij wil 
duizend internationale toponderzoekers 
en -strategen aantrekken als zwaar-
gewichtadviseurs voor verschillende 
sectoren waarin China nadrukkelijk 
streeft naar vernieuwing. Schouten  
gaat zich in Hangzhou buigen over de 
gewenste onderwijs- en onderzoeks-
programma’s, over mogelijke start-ups 
en over samenwerkingsverbanden  
met industrie en kennisinstellingen.  
Tot die laatste behoren de TU/e, het 
Amerikaanse MIT en universiteiten in 
Japan en Singapore. Het plaatje van  
de faculteit heeft hij al in zijn hoofd. 
“Het nieuwe instituut krijgt drie clusters: 
als eerste onderwijs, met bachelor-, 
master- en PhD-opleidingen. Als tweede 
het cluster onderzoek, waarbij enerzijds 
het vakgebied wordt verkend, waar 
betere gereedschappen voor ontwerpers 
worden ontwikkeld en waar anderzijds 
natuurlijk ontwerpen worden gemaakt 
en getest. In de ‘ID-Living labs’ zullen 
die nieuwe ontwerpen en prototypes 
worden gemaakt en in nagebootste 
alledaagse omgevingen getest. Het 
derde cluster omvat het ontwikkelen  
van nieuwe bedrijvigheid.”

Volgens Schouten wordt China op dit 
moment nog steeds gezien als een 
productiefabriek. “Maar op termijn is 
daarmee niet het meeste te verdienen. 
China wil daarom ook zelf gaan 
ontwerpen.” Vertegenwoordigers van  
de Zhejiang University zijn volgens  
hem “ontzettend geboeid” door wat 
Industrial Design in Eindhoven de 
afgelopen tien jaar heeft opgezet en  
de mogelijkheden voor de creatieve 

industrie die daaruit volgen. “Zoiets 
willen zij ook.” Schouten werkt graag 
samen met Chinese collega’s. “Ze 
werken hard, zijn heel slim en innovatief 
en durven veel. En ze kunnen zich heel 
goed aanpassen aan de omstandig-
heden.” 

De inbreng van de oud-decaan helpt 
China vooruit, maar Schouten benadrukt 
dat ook de TU/e erbij gebaat is. Hij denkt 
aan de uitwisseling van studenten en 
aan de kans om samen internationaal 
parallel onderzoek te doen, wat vooral  
in dit vakgebied van belang is. “Veel 
consumentenproducten worden voor  
de wereldmarkt gemaakt en komen dus 
in heel verschillende culturen terecht. 
Het testen van die producten in labs in 
verschillende settings is dus belangrijk”, 
aldus Schouten. “Al is de achterliggende 
techniek gelijk, het kan per cultuur 
verschillen hoe je ermee omgaat.  
Dat kan binnen één project leiden tot 
verschillende producten of diensten voor 
de Chinese of de Europese markt. Zo 
wordt er bij Industrial Design in 
Eindhoven en ook door collega’s in 
China al gewerkt aan intelligente 
producten en diensten waardoor 
ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen. Nu kinderen werken of  
op afstand wonen, kunnen ze niet voor 
hun ouders zorgen, zoals dat in de 
Chinese cultuur gebruikelijk was.  
Dat schuldgevoel zorgt ervoor dat  
ze heel wat over hebben voor goede 
producten die zorg op afstand kunnen 
vergemakkelijken.”
Schouten betitelt zijn afscheid als 
decaan aan de faculteit ID, tien jaar na 
de oprichting, als een markant moment. 
“We hebben met een geweldig team 
gedaan wat we vooraf zeiden te gaan 
doen. Inmiddels heeft er een eerste 
onderwijsevaluatie en accreditatie 

plaatsgevonden. De onderzoeksvisitatie 
is net achter de rug. Voor mij is de cirkel 
nu rond.” Het opzetten van ID eind jaren 
negentig van de vorige eeuw vond 
Schouten een heel mooi project. “Het is 
goed dat Aarnout Brombacher het nu 
van me heeft overgenomen. Er is nog 
veel te doen. Een faculteit als deze blijft 
nooit stilstaan. Bouwen en vernieuwen 
gaat in dit vakgebied altijd door, omdat 
de maatschappij blijft veranderen.”
Hij merkt op dat ID wel een “geschikter 
gebouw kan gebruiken dan het huidige 
Hoofdgebouw.” Schouten: “Onderwijs, 
onderzoek en ontwerp gaan bij ID  
samen op. We hebben hier een mix van 
faciliteiten voor nodig, waarbij we zowel 
een principeontwerp kunnen maken als 
prototypes kunnen bouwen. Ruimtes 
waar we zowel kunnen bouwen als 
testen. Waar de klant voor wie je 
ontwerpt er al bij zit als je het gaat 
bedenken. Onze faciliteiten in het living 
lab ondersteunen die manier van 
werken. Voor ID zou nieuwbouw beter 
zijn en dan eerder dan volgens de 
huidige planning in 2016: een gebouw 
dat ontworpen is om ontwerpers op te 
leiden.”

Schouten heeft het altijd een uitdaging 
gevonden om de positie van Industrial 
Design aan de TU/e te verdedigen.  
“Er blijft discussie bestaan over het 
bestaansrecht van ontwerpen op 
academisch niveau. Eigenlijk wonderlijk 
dat onder ingenieurs deze discussie nog 
bestaat”, vindt Schouten. “Analyserende 
onderzoekers proberen door analyse 
iets te begrijpen. Ontwerpers proberen 

via synthese tot iets nieuws te komen. 
Via beide sporen kun je kennis vergaren. 
Traditioneel gezien hebben we analyse 
altijd onderzoek genoemd. We zeggen 
altijd dat we aan onderwijs en onder-
zoek doen aan de faculteit. Beter zou  
het zijn als we zeggen dat we aan 
onderwijs en kennisontwikkeling doen. 
Kennisontwikkeling gebeurt zowel  
door analyse als door synthese.”

Tot slot vertelt Schouten wat hij zo 
speciaal vindt aan ID in Eindhoven:  
“Een mooi aspect vind ik de grote 
hoeveelheid technologie en wiskunde 
die voor de ontwerpen en de producten 
nodig is, maar die voor de eindgebruiker 
verborgen blijft. De eindgebruiker  
hoef je daar niet mee lastig te vallen. 
Neem het speciale hightech jasje voor 
couveusebaby’s dat is ontwikkeld in de 
capaciteitsgroep Designed Intelligence 
samen met het Máxima Medisch 
Centrum. De arts krijgt alle meet-
gegevens die hij of zij nodig heeft en  
de baby kan gewoon door de ouders 
worden vastgehouden, zonder dat  
er allerlei stekkertjes en draadjes los 
moeten worden gehaald.”
Hij roemt ook het feit dat de medewer-
kers van ID, ongeacht hun achtergrond 
in engineering, design of social sciences, 
prima samenwerken en elkaar daarbij 
goed begrijpen en ook willen begrijpen. 
Ook de internationale erkenning van de 
faculteit doet hem goed. “Zo waren we 
vorig jaar voor het eerst én met veel 
succes bij CHI 2009 in Boston (een 
internationaal vooraanstaand congres 
over human-computer interaction, red.). 
Inmiddels is Industrial Design inter-
nationaal een begrip geworden als  
het gaat om academisch ontwerpen.  
De uitnodiging die ik vanuit China kreeg, 

zie ik als een bevestiging van het  
succes van onze faculteit en een mooi 
compliment voor alle pioniers van  
de eerste tien jaar.”
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Oud-decaan en oprichter Jeu Schouten (64) neemt afscheid van Industrial Design

China is calling…
Interview | Ingrid Magilsen
Foto | Bart van Overbeeke

Het gloednieuwe gebouw van de Zhejiang University in Hangzhou staat  
al op hem te wachten: een enorme toren en een halfrond glazen gebouw  

met een basis groter dan die van de piramide van Cheops. Prof.dr.ir. Jeu Schouten, 
oprichter en oud-decaan van de faculteit Industrial Design, gaat er dit najaar  

voor vijf jaar aan de slag als ‘honorary dean’. Naar voorbeeld van de  
‘ID-Living labs’ in Eindhoven gaat hij er de strategie bepalen voor een  
internationaal designinstituut. Schouten: “Ik heb het plaatje al in mijn  

hoofd zitten, nu alleen de uitvoering nog.”

“Discussie over 
bestaansrecht 
ontwerpen op  
academisch 
niveau is  
wonderlijk”

“Nieuwbouw zou 
beter zijn voor ID”

“China wordt nog 
steeds gezien als 
productiefabriek”

“Een faculteit  
als ID blijft  
nooit stilstaan”

Prof.dr.ir. Jeu Schouten, 
founder and ex-dean of 
the Department of 
Industrial Design, will 

take up the position of honorary dean at 
Zhejiang University in Hangzhou for  
a period of five years starting this fall. 
He will be concentrating on a strategy 
for the foundation of an international 
design institute modeled after 
Eindhoven’s ID-Living labs. Schouten’s 
appointment is part of the ‘Thousand-
Person Program’ developed by China’s 
central government in Beijing. Its goal is 
to attract a thousand international top 
scientists and strategists in the function 
of advisors in different sectors in which 
China urgently aims for modernization. 
Schouten will thus leave the Department 
of Industrial Design, which he helped 
set up ten years ago.

[E]

Op vrijdag 15 oktober neemt Jeu 
Schouten afscheid van de TU/e.  
Zijn afscheidscollege met als titel 
‘Design: from techno to human’,  
start om 16.00 uur in de Blauwe Zaal 
in het Auditorium. Voorafgaand 
hieraan is het mini-symposium 
‘Design challenges’ georganiseerd, 
dat plaatsvindt van 10.00 tot 14.45 
uur. Aanmelden hiervoor kan tot 30 
september via symposiumID@tue.nl.
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Buisje slaat brug tussen zenuwen

Door een ongeluk of bij een operatie 
doorgesneden zenuwen veroorzaken 
problemen met het aansturen van 
lichaamsdelen. Daarbij komt dat de  
beschadigde zenuwuiteinden vaak 

pijnsignalen blijven sturen naar de 
hersenen, terwijl deze pijn geen enkele 
nuttige functie meer heeft. In principe is 
er kans op herstel: de zenuwen blijven 
gewoon doorgroeien, maar de kans  

dat de losse uiteinden 
spontaan weer aan elkaar 
groeien, is te verwaar-
lozen.
Van der Meulen: “Als  
een zenuw wordt 
doorgesneden, is het 
alsof je een gespannen 
touwtje doorknipt. Je kunt 
je voorstellen dat de twee 
uiteinden elkaar niet 
zomaar weer tegenkomen 
als ze doorgroeien.”  
Met een beetje hulp is die 
kans op een ontmoeting 
er wel. Zo kun je de 
zenuweinden vasthechten 
aan weerszijden van een 
klein buisje waardoor de 
zenuwen naar elkaar 
kunnen groeien. Het 
materiaal waarvan die 
buisjes worden gemaakt, 
moet de juiste sterkte en 
flexibiliteit hebben en 
moet zorgen voor goede 
groeiomstandigheden, 

vertelt de chemisch technologe. “En je 
wilt graag dat het buisje, als het zijn 
werk gedaan heeft, vanzelf in het lichaam 
wordt afgebroken. Alle materiaal dat in 
het lichaam achterblijft, vergroot 
name lijk de kans op ontstekingen.”  
Het buisje moet het liefst een maand of 
twee zijn mechanische eigenschappen 
behouden en daarna zo snel mogelijk 
‘oplossen’ in onschadelijke componen-
ten, om te voorkomen dat een extra 
operatie nodig is om het buisje te 
verwijderen.

Van der Meulen experimenteerde  
uitgebreid met polyesters op basis van 
lactonen: een soort koolstofkettingen 
waarbij estergroepen dienst doen als 
sluiting. Deze esterkettingen kun je door 
een enzym laten openknippen, waarna 
ze kop-aan-staart komen te liggen en 
-met behulp van hetzelfde enzym-  
uitgroeien tot lange ketens. “We 
gebruiken enzymen in plaats van 
chemische katalysatoren voor het 
polymerisatieproces, omdat die laatste 
in het algemeen toxisch zijn.” Eventueel 
achtergebleven giftige stoffen maken 
het eindproduct ongeschikt voor 
medische toepassingen.
Onder invloed van water en enzymen in 
het lichaam worden de esterbindingen 
langzaam verbroken en valt het 

polymeer uiteen in zijn (onschadelijke) 
bouwstenen. Hoe snel dat gebeurt, 
hangt af van de precieze samenstelling 
van de bouwstenen. Van der Meulen 
zocht naar de optimale samenstelling. 
“Daarbij kun je bijvoorbeeld spelen met 
het hydrofiele of hydrofobe karakter van 
de bouwstenen. Een hydrofobe stof 
wordt langzamer afgebroken, omdat 
minder water in de buurt van de 
estergroepen komt.”
In eerder onderzoek waren Van der 
Meulens collega’s al gestuit op een 
bijzonder sterk polymeer: polypentade-
calacton, opgebouwd uit esterringen 
met veertien koolstofatomen. “De 
mechanische eigenschappen van dit 
materiaal zijn vergelijkbaar met 
bepaalde typen polyethyleen. Je kunt  
er dan ook heel goede hechtdraden van 
maken.” Deze ester had echter een 
belangrijk nadeel: het bleek te 
duurzaam en zou daarom te lang in het 
lichaam achterblijven. Het materiaal is 
dus in ieder geval niet geschikt om de 
zenuwbuisjes van te maken.
Daarom richtte Van der Meulen zich op 
het creëren van een amorf materiaal  
met een open, sponsachtige structuur. 
De porositeit van het materiaal is nodig 
om de zenuwcellen ruimte te bieden om 
in het buisje te groeien en is nodig voor 
een goede aanvoer van voedingstoffen 
voor de groei van zenuwen. Daarbij 
bevordert de amorfe structuur afbraak 
doordat water gemakkelijk bij de 
esterbindingen kan komen. 
De levensduur van de verschillende 
polyesters testte Van der Meulen door 
een serie plaatjes van het bewuste 
materiaal in tien verschillende buisjes  

te hangen met een bufferoplossing die 
zo goed mogelijk de fysiologische 
omstandigheden van het menselijk 
lichaam nabootst - zoals een tempera-
tuur van 37 graden en de juiste zuurgraad. 
Aan deze oplossing kan ook nog een 
enzym worden toegevoegd om de 
afbraak te bevorderen. “Na een week 
haal je het eerste plaatje uit een buisje 
en droog je het om het daarna te wegen. 
Na nog een week neem je de volgende. 
Zo kun je aardig inschatten hoe lang het 
afbraakproces duurt. Maar je moet wel 
oppassen; het afbraaktempo hangt 
namelijk sterk af van de exacte tempe- 
 ratuur en zuurgraad.”
Het onderzoek van Van der Meulen  
was onderdeel van het programma 
‘Bio-Inspired Polymers’ van het Dutch 
Polymer Institute. Ze werkte nauw 
samen met bioloog dr. Ron Deumens  
van het Universitair Medisch Centrum 
van de Universiteit Maastricht, waardoor 
ze dicht bij de toepassing van haar 

chemische experimenten betrokken 
was. “Dat toepassingsgerichte trok me 
erg in het onderzoeksvoorstel, net als 
het biologische karakter. Ook was het 
fijn dat ik kon voortbouwen op het 
onderzoek van mijn voorganger, Matthijs 
de Geus, die me wegwijs heeft gemaakt 

Bij plastics zoals polyesters denk je al snel aan slecht afbreekbare, 
milieuonvriendelijke stoffen. Toch bestaan er ook polyesters die  

je lichaam zonder problemen kan afbreken tot onschadelijke  
componenten. Ir. Inge van der Meulen zocht tijdens haar promotie 
bij Scheikundige Technologie naar een polyester dat een brug kan 

vormen tussen de uiteinden van doorgesneden zenuwen. 

Het buisje leidt  
de losse zenuw-
uiteinden naar 
elkaar toe

Na afloop valt het 
polymeer uiteen 
in onschadelijke 
bouwstenen

Compacte robot biedt meer ruimte aan operatietafel

Ooit bedacht door het Amerikaanse 
leger; de operatierobot. Om ervoor te 
zorgen dat dure chirurgen niet naar het 
front hoefden, maar ze op afstand een 
ingreep konden verrichten. Inmiddels 
staat de operatierobot ook in de civiele 
medische wereld vooraan. Met behulp 
van robotchirurgie kunnen zeer 
gecompliceerde en precieze kijkope-
raties (minimaal-invasieve chirurgie) 
worden uitgevoerd in borstkas en 
buikholtes. 
De operatierobot deed in 2000 zijn 
intrede in Nederland. Het Universitair 
Medisch Centrum (UMC) in Utrecht  
had de primeur. Tegenwoordig zijn 
negen ziekenhuizen bedreven in 
robotchirurgie en werkt het UMC al met 
een derde generatie van de Da Vinci. 
Deze operatierobot wordt gemaakt  
door het Amerikaanse Intuitive 
Surgical, het enige bedrijf ter wereld 
dat operatierobots ontwikkelt en 
bouwt. Tot nu toe. Als het aan Linda van 
den Bedem ligt, krijgen de Amerikanen 

concurrentie van Sofie (Surgeon’s 
Operating Force-feedback Interface 
Eindhoven).
Sofie is volop in ontwikkeling en 
bestaat uit een master (het ‘stuur-
paneel’ van de chirurg, ontwikkeld  
door ir. Ron Hendrix van de faculteit 
Werktuigbouwkunde), een slave (het 
robotonderdeel dat de operatie aan  
de tafel uitvoert), elektronica hardware 
en de benodigde control. Het systeem 
voorziet de chirurg van zogeheten 
tactiele terugkoppeling zodat hij voelt 
welke krachten hij uitoefent op 
bijvoorbeeld weefsel of hechtdraad.  
Het biedt ook de mogelijkheid om een 
doelorgaan van verschillende kanten  

te benaderen en zelfs ‘om de hoek’ te 
opereren. Verder is er de vrijheid om  
zo goed mogelijk de patiënt en het 
operatiegebied te bereiken. Deze 
eigenschappen worden toegevoegd  
aan de Da Vinci, die geldt als wereld-
standaard.

Van den Bedems onderzoek, gesubsi-
dieerd door technologiestichting STW, 
richtte zich op het ontwerp en realisatie 
van een prototype van de slave van de 
operatierobot. Ter oriëntatie woonde ze 
21 operaties bij, waarvan 13 met gebruik 
van de Da Vinci. “Ik heb medisch 
personeel zien werken met gestrekte 
armen omdat de geleidingen van de 
robot zo ver uitstaken dat ze er niet 
goed bij konden.”
Dat kan beter, dacht ze. Als letterlijke 
basis voor haar ontwerp kon ze 
gebruikmaken van een vinding van  
haar copromotor dr.ir. Nick Rosielle.  
De TU/e patenteerde het idee om een 
enkel frame aan de tafel te koppelen 
met daaraan manipulatoren voor 
instrumenten en een endoscoop.  

Onderzoekster ir. Linda van den Bedem van Werktuigbouwkunde 
ontwierp de slave van een compacte operatierobot die voor  

chirurgen een uitkomst kan betekenen. Hij is kleiner, stabieler  
en handzamer dan de huidige generatie robots. Het medisch  
personeel krijgt hierdoor meer ruimte aan de operatietafel.  

Bovendien voorziet deze robot de chirurgen van  
krachtterugkoppeling.

Een mooi stukje 
fijnmetaal uit  
de keuken van  
de GTD

Linda van den Bedem promoveerde  
22 september op haar proefschrift:  
‘Realization of a demonstrator slave  
for robotic minimally invasive surgery’.

Linda van den Bedem bij de ‘slave’-robot van Sofie, die zij mede ontwikkeld heeft. 
Foto | Bart van Overbeeke

Ir. Inge van der Meulen. Foto | Bart van Overbeeke
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.Sluitstuk

Chloorwater tegen rozenschimmel

Soms zit het tegen en soms zit het mee. Zo ontdekte de Wageningse 
agrotechnoloog Ernst Woltering bij toeval dat chloorwater een probaat 
middel is tegen Botrytis cineria, een schimmel die rozentelers voor 
grote problemen stelt. Elke roos is besmet met sporen van deze  
schimmel, die moeten worden gedood voordat de rozen op transport 
gaan naar de consument. Momenteel worden rozen nog via een 
ingewikkeld procedé behandeld met een vier of vijf verschillende 
bestrijdingsmiddelen. Dit zal niet lang meer het geval zijn, zo lijkt: 
Woltering publiceert deze maand met Amerikaanse collega’s een 
artikel waaruit blijkt dat een liter water met een scheutje huishoud-
chloor beter werkt tegen de beruchte schimmel dan alle commerciële 
bestrijdingsmiddelen die hij in zijn lab testte. Hoewel de chloor-
oplossing in het experiment slechts als controlemiddel was bedoeld, 
bleek uiteindelijk dat rozen op transport door gebruik van simpel 
chloorwater tot vijftig á zeventig procent minder waren aangetast. 
Helaas voor de Wageninger is de oplossing zo verschrikkelijk  
simpel dat het onmogelijk bleek er patent op aan te vragen. (TJ)
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In Maastricht beschikken ze over een loopbrug die oplicht op de plek waar de rat loopt. Zo kunnen ze zien of het beestje wel goed beweegt en 
kunnen ze het herstel van de zenuwen volgen aan de hand van een spoor van fluorescerende pootafdrukjes. Foto | Bart van Overbeeke

When thinking of plastics 
such as polyesters, terms 
that come to mind are 
‘non-degradable’ and 

‘environmentally unfriendly’. However, 
there are polyesters the human body 
can easily decompose into harmless 
components. PhD student and  
engineering graduate Inge van der 
Meulen developed a type of polyester 
that can bridge cut nerve endings. 

[E]
in het lab. Daardoor had ik een 
vliegende start.”
Nu, een paar maanden voor haar 
promotie, beschikt Van der Meulen over 
een materiaal dat aan bijna alle eisen 
lijkt te voldoen. Ze heeft onlangs een 
aantal buisjes opgestuurd naar 
Maastricht. “Daar gaan ze kijken of  
het materiaal een goede ondergrond  
is voor zenuwcellen om te groeien.” 
Mocht dat zo zijn, dan gaan haar 
Limburgse collega’s de eerste tests 

doen in levende ratten. In Maastricht 
beschikken ze over een loopbrug, 
bijgenaamd de catwalk, die oplicht  
op de plek waar de rat loopt.  
Zo kunnen ze zien of het beestje wel 
goed beweegt en kunnen ze het herstel 
van de zenuwen volgen aan de hand  
van een spoor van fluorescerende 
pootafdrukjes. (TJ)

Van den Bedem: “Een Da Vinci staat op 
de operatievloer. Zodra je de patiënt 
wilt verplaatsen, moet je alles 
loskoppelen en opnieuw instellen.”
Op het frame is plaats voor drie 
manipulatoren of de robotarmen.  
Twee ervan zijn voor de medische 
instrumenten, de derde is voor de 
camera. Het aantal armen is uit te 
breiden. Het frame van de slave telt, 
inclusief platform, twintig vrijheids-
graden. Alles zwenkt, draait, tilt, gaat 
vooruit, achteruit, omhoog en omlaag. 
Elke manipulator voegt daar vier 
geactueerde bewegingen van het 
instrument aan toe. Aan het uiteinde 
van het lange slanke medische 
instrument zitten nog eens vier 
geactueerde bewegingen. Het ziet  
eruit als een vogelbekje dat in alle 
richtingen valt te bewegen. Met een 
soort polsbeweging kan het zelfs  
‘om de hoek’ aan het werk. Een mooi 
stukje fijnmetaal uit de keuken van  
de Gemeenschappelijk Technische 
Dienst van de TU/e, waarmee Van  
den Bedem samenwerkte. 
“Voor het instrument hebben we een 
diameter van 8,5 millimeter gekozen. 
Die diameter is van belang voor de 
grootte van de incisie. Maar uit 
literatuuronderzoek bleek dat de 
krachten die we op dat bekje willen 
uitoefenen nogal groot zijn om door 
zo’n klein buisje te gaan. Die krachten 

kun je niet met normale materialen aan. 
Daarom hebben we speciale keramische 
tandwielen moeten laten maken.  
Dat was een van de lastige dingen.”
Van den Bedem kreeg geregeld 
chirurgen over de vloer. De artsen  
gaven praktische wenken en toonden 
zich erg enthousiast over het prototype 
dat Van den Bedem had ontworpen. 
“Alle systemen die ik ben tegengekomen, 
hebben allemaal wel iets van onze 
robot, maar geen enkele heeft alles 
geïntegreerd.”

Het prototype zal op diverse punten  
nog worden verbeterd. Want hoe kleiner 
en compacter, hoe stabieler de robot 
wordt. Een belangrijk aspect bij 
microscopische chirurgie. Momenteel 
wordt nog gewerkt aan de haptische 
control. De gegevens van de kracht-
sensoren die ze naar de control sturen, 
worden omgezet in een ‘tegendruk’ op 
de joysticks waarmee de medische 
instrumenten worden bediend. Zo kan 

een chirurg precies ‘voelen’ welke 
kracht hij uitoefent als hij een hechting 
aanbrengt of een stukje weefsel opzij 
drukt.
“Over niet al te lange tijd kunnen we 
gaan testen op dummy’s. Vervolgens 
moet er een medisch-ethische 
commissie naar kijken, is certificering 
door bijvoorbeeld KEMA nodig en 
kunnen we aan dierproeven gaan 
denken. Dan zijn we zo vier tot vijf jaar 
verder. Ik ben nu met een paar collega’s 
en het Innovation Lab een business 
case aan het opstellen. Een Da Vinci 
kost zo’n 2,4 miljoen euro. Mijn doel is 
om een robot te produceren onder een 
miljoen euro. We gaan dus kijken of het 
ding potentie heeft. Ik heb het gevoel 
van wel, maar dat is niet een voldoende 
argument”, lacht ze. (FvO)

Compacte robot biedt meer ruimte aan operatietafel

Dankzij het  
systeem voelt 
de chirurg welke 
krachten hij uit-
oefent op weefsel Mechanical Engineering 

researcher ir. Linda van 
Bedem developed  
a slave for compact  

surgery robots, which could be a 
perfect solution for surgeons. It’s 
smaller, more stable, and more 
manageable compared to the current 
generation of robots. For medical staff, 
the development means more space  
at the operating table. Moreover,  
the new robot provides surgeons  
with force feedback.

[E]

Fotomontage | Rien Meulman

Robot voor kernfusiereactor

Mechanical Enginee-
ring student Jan-Willem 
Pustjens is helping to 
improve the design 

of remote control robots. The robots 
will be used to carry out maintenance 
at the ITER nuclear fusion plant at 
Cadarache, France.

[E]

Kernfusie is de energiebron van de 
toekomst. Tenminste, als het ooit 
lukt een centrale te bouwen die meer 
energie produceert dan dat hij 
opslurpt. In Cadarache (Frankrijk) 
verrijst de kernfusiecentrale ITER die 
dit moet presteren. Student Werktuig-
bouwkunde Jan-Willem Pustjens helpt 
bij het ontwerpen van robots die er 
onderhoudswerk zullen verrichten.

De kernfusiecentrale bootst op aarde 
na wat er in de zon gebeurt: atoom-
kernen in een plasma botsen er onder 
extreem hoge temperaturen tegen 
elkaar. Daarbij ontstaat een nieuwe 
kern en komt heel veel energie vrij. 
Het hete plasma in het reactorvat 
wordt continu bestudeerd en stabiel 
gehouden door het toevoegen van 
warmte. De apparatuur waarmee dat 
gebeurt, zit ingebouwd in enorme 
pluggen. De pluggen, een soort 
kokers, zijn zes meter lang en wegen 
ongeveer twintig ton. 
Wanneer het tijd is voor een 
onderhoudsbeurt, halen robots de 
pluggen uit de reactor. Ze brengen  
ze naar een ander gebouw en na het 
onderhoud schuiven ze de pluggen 
weer terug in het vat.

“Dit is om verschillende redenen erg 
moeilijk”, legt Pustjens uit. “De robot 
moet de zware pluggen met grote 
nauwkeurigheid in en uit het vat 
schuiven. Om ze te bereiken vanaf het 

omringende gebouw moet de robot 
een afstand van drieënhalve meter 
overbruggen. Bovendien zijn ze 
vervuild met radioactieve stof, dus  
ze mogen nooit in contact komen met 
de buitenwereld.”
Een eerste ontwerp van de robot is er 
al. Het is een container waar de plug 
in zijn geheel in gaat. Op de container 
zit een ‘tractor’; een bewegende 
grijper die de plug moet pakken. 
Pustjens zon op manieren om deze 
tractor minder foutgevoelig te maken. 
“We hebben het aantal motoren die 
de tractor aansturen teruggebracht  
en de stijfheid van het ontwerp 
vergroot”, zegt hij. “Daardoor is het 
systeem minder complex geworden  
en eenvoudiger te besturen.”

Deze week presenteert hij zijn 
ontwerp op een symposium in Porto. 
“Dat wordt ontzettend spannend”, 
zegt hij. “We werken echt op de grens 
van wat mogelijk is. Dat maakt het zo 
interessant.” (EV)
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De TU/e is de afgelopen kwart eeuw 
verantwoordelijk voor bijna tweeduizend 
van de afgestudeerde ontwerpers- 
in-opleiding. Delft en Twente ieder  
voor ruim vijfhonderd. In 1986 gingen  
de drie TU’s van start met de ontwerpers-
opleidingen. De studieduur van 
ingenieursopleidingen ging terug van 
vijf naar vier jaar. Het bedrijfsleven vond 
dat te kort, er moest nog iets bovenop. 
Dat werden tweejarige opleidingen die 
bij het goed afronden daarvan de graad 
Professional Doctorate in Engineering 
(PDEng) opleveren. 

Volgens directeur Kees van Hee staan 
die drieduizend afgestudeerden voor 
een gigantische investering in innovatie 
vanuit universiteiten en bedrijven.  
Van Hee: “De overheid zet een premie 
op het afleveren van een PDEng - de 
opleiding wordt door de staat mede 
bekostigd. De bedrijven waar de 
trainees hun ontwerpproject doen, 
doorlopen een innovatietraject van een 
maand of tien, waarvoor ze zo’n veertig 
à vijftigduizend euro betalen. Wanneer 
je deze bedragen optelt, kom je op een 
bedrag van grofweg 300 miljoen euro! 
Dat is de afgelopen 25 jaar geïnvesteerd 
in innovatie. Dit is een verborgen budget 
- het komt in geen enkele statistiek voor.”
Per jaar studeren ongeveer honderd 
trainees af bij de elf opleidingen, 
waarvan er acht aan de TU/e verbonden 
zijn en drie aan de TU Delft. De Univer -
siteit Twente biedt op dit moment nog 
geen opleidingen aan. In het eerste jaar 
leert de student, trainee genoemd, 
zaken die niet in een masteropleiding 
aan bod komen, maar die essentieel zijn 
voor het succesvol ontwerpen in de 
industrie. Het tweede deel werkt de 
trainee een jaar bij een bedrijf waar  
hij of zij iets ontwerpt dat het bedrijf 
daadwerkelijk wil gebruiken. Dat kan 
een apparaat zijn, maar ook software, 

organisatiestructuren of een logistiek 
systeem. Het betreft volgens Van Hee 
altijd actuele technische vraagstukken. 
Het is de ambitie van de drie TU’s om het 
aantal studenten de komende jaren fors 
te laten groeien. “De industrie zit op dit 
soort mensen te wachten”, beweert Van 

Hee stellig. “We willen groei realiseren 
door voor de bestaande opleidingen 
meer studenten enthousiast te maken. 
Daarnaast zetten we nieuwe opleidingen 
op in zowel Eindhoven, Delft als 
Enschede.”

In Eindhoven bestaat het voornemen  
een nieuwe opleiding te starten onder 
de naam Automotive Systems Design. 
“De TU/e is zeer actief op dit vakgebied, 
zowel in onderwijs als in onderzoek, met 
de nieuwe masteropleiding Automotive 
Technology als unieke multidisciplinaire 
opleiding”, vertelt prof.dr.ir. Maarten 
Steinbuch, kartrekker van de nieuwe 
opleiding. “In deze regio is de branche 
sterk aanwezig in de vorm van toeleve-
ranciers voor de industrie, DAF, TomTom 
R&D, een High Tech Automotive Campus 
in Helmond met onder meer de 

automotive activiteiten van TNO.”
De insteek van de opleiding is hetzelfde 
als die van de master Automotive 
Technology. Steinbuch: “Die is uniek in 
zijn soort, omdat die het systeemdenken 
en disciplinair werken stimuleert.  
De ontwerpersopleiding zal hier ook op 

steunen en ze zal verdiepen.” Studenten 
doen een eerste module bij het 
Embedded Systems Institute (ESI) 
waarbij ze systeemdenken in het 
ingenieursvak brengen. Later gaan  

ze met een deelgebied van hightech 
automotive aan slag, zoals elektrisch 
rijden en human-machine interaction.  
In het tweede jaar doen ze de ontwerp-
opdracht, bij voorkeur in multidisci-
plinaire teams in de industrie.  
Steinbuch bekijkt of hij dit tweede jaar 

in de industrie gedeeltelijk gefinancierd 
kan krijgen door innovatieprogramma’s 
zoals High Tech Automotive Systems 
(HTAS). “Daarmee sluiten we inhoudelijk 
aan bij de programma’s en het is tegelijk 
zeer aantrekkelijk voor het bedrijfsleven 
omdat deelname van de kennisinstelling 

ook met kortere periodes is in te plannen.” 

De Universiteit Twente (UT) stopte een 
aantal jaar geleden met haar laatste 
ontwerpersopleiding, maar besloot 
onlangs met vier nieuwe opleidingen 
van start te gaan. “Het is mooi om 
mensen op te leiden die direct bijdragen 
aan innovatie en waarmee wij als 
universiteit aan de industrie kunnen 
laten zien waar we toe in staat zijn”, 
zegt prof.dr. Rikus Eising, decaan van  
de faculteit Construerende Technische 
Wetenschappen aan de UT. Er komen 
opleidingen in de industriële bouw, in 
revalidatie en robotica, in de bouw van 
complexe apparaten, onder meer voor 
de procestechnologie, en in civiele 
techniek, waarin de drie hoofdspeciali-
saties van de UT vertegenwoordigd zijn: 
bouwinfra; verkeer, vervoer en ruimte; 

waterengineering en management.

Er bestaat bij het SAI ook de ambitie om 
aan te sluiten bij het European Institute 
of Innovation and Technology (EIT).  
Het EIT heeft begin 2009 drie thema’s 
geselecteerd: energie, ict en klimaat.  
Op elk van deze gebieden is een 
zogenoemde Knowledge Innovation 
Community (KIC) gestart. De TU/e neemt 
deel aan twee KIC’s - energie en ict, die 
beide een fysieke locatie in Eindhoven 
hebben. De Eindhovense inbreng in 
deze KIC’s zal onder meer bestaan uit 
een nieuwe ontwerpersopleiding.  
“Deze opleidingen zouden toegankelijk 
moeten worden voor studenten van alle 
Europese universiteiten die aan de KIC’s 
deelnemen”, zegt Van Hee. Maar hij gaat 
nog een stap verder. “Mijn droom is  
dat aan de andere universiteiten ook 
ontwerpersopleidingen naar model van 
het SAI worden opgezet.” De graad die 
een afgestudeerde aan het SAI krijgt - 
Professional Doctor in Engineering 
(PDEng), zou volgens Van Hee op termijn 
een algemeen Europees erkend 
doctoraat voor de industrie moeten 
worden.

Van Hee verwacht ook veel van de nieuw 
op te richten Graduate School aan de 
TU/e. Daarmee wil de TU/e de master-
opleidingen beter afstemmen op de 
opleidingen die daarop volgen, zoals 
een PhD en een ontwerpersopleiding. 
Van Hee: “Daarbij moeten mooie 
combinaties te maken zijn, die ook nog 
tijdwinst opleveren. Bijvoorbeeld door 
een master te combineren met een 
PDEng, die je dan in drieënhalf jaar 
doet. Buitenlandse studenten zullen 
naar verwachting zeker geïnteresseerd 
zijn in zulke gecombineerde opleidingen.”

De ontwerpersopleiding als  
ultiem innovatie-instrument

Interview | Chriz van de Graaf
Foto | Bart van Overbeeke

Met het vorige week uitgereikte drieduizendste diploma  
levert het Stan Ackermans Institute (SAI) al bijna 25 jaar een belangrijke  

bijdrage aan innovatie in Nederland, stelt SAI-directeur prof.dr. Kees van Hee.  
Daarom ziet hij voor de opleidingen ook een belangrijke rol weggelegd  

in de Europese kenniseconomie.

“De industrie 
zit op dit soort 
mensen te  
wachten” Last week saw the Stan 

Ackermans Institute’s 
(SAI) 3000th graduate. 
According to the head of 

SAI, prof.dr. Kees van Hee, the institute 
has been an important contributing 
factor to innovation in the Netherlands 
for almost 25 years. He therefore feels 
its courses will be of importance for 
Europe’s knowledge economy.

[E]

“De drieduizend 
afgestudeerden 
staan voor  
driehonderd  
miljoen euro  
aan innovatie”
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I wonder
Giulia Argento (25) from Italy is  
conducting a PhD study at Biomedical  
Engineering. She wonders why the 
Dutch often start living together so 
early. “In the Netherlands you see 
relatively many students living together 
even during their studies. In Italy this 
hardly ever happens. Is there a reason 
for this?”

When asking around at university  
and checking out several forums we  

actually only come up with one argu-
ment - which is obvious for the Dutch:  
it often works out more cheaply.  
Students studying in the same city  
and both renting rooms can often save 
money by renting one place together. 
In the Netherlands people earning less 
than a certain income qualify for rent 
support. You are not entitled to this 
support when you live in a students’  
residence, whereas you are when  
you rent a place independently.  

This subsidy is income-related: the 
lower your income, the higher the 
subsidy.  
And considering that students’ income 
today is often not soaring, the result  
of this subsidy in many cases is that  
it is cheaper to rent an apartment  
together than each student having 
their own student lodgings. (HB)

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

W
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g? Ameezing Eindhoven 

Grand sing-along spectacle with Dutch and English  
sing-along songs. 
24 September, Stadhuisplein, beginning 21.00 hours,  
admission free www.ameezing-eindhoven.nl (Dutch)

Afrovibes Festival

A multidisciplinary festival that brings the best of innovative  
and experimental theatre, dance and visual arts from  
South Africa to international stages.
23 thru 25 September, Parktheater, www.afrovibes.nl

Road to freedom

The interactive exhibition ‘Weg naar de Vrijheid’ illuminates  
the theme freedom in different ways. 
22 Sept. thru 10 October, de Witte Dame, admission free. 
www.krabbedans.nl/weg-naar-de-vrijheid/25 (Dutch)

“In big cities people are used to more 
things, which tends to make them more 
tolerant than people in small villages.” 
She also thinks that the Dutch would  
like to be tolerant, but don’t always 
succeed in being so. 

Frugal
That the Dutch are frugal is something 
George Trachanis, a Master student of 
Embedded Systems, noticed after just 
one month in the Netherlands. “I have 
seen it. You really think about it before 
buying something and then select a 
product on the basis of the price.” 

Nadine van Amersvoort, a student  
of Industrial Design, observes:  
“If something is for free, everybody 
wants it.” When asked whether she 
shares the cost of a dinner with friends, 
she replies affirmatively: “I also feel 
guilty when somebody is paying for 
something for me, it makes me feel as  
if I have to give something in return.”

Mikhail Langovoy is from Russia and  
is a postdoc at Eurandom. In his 
immediate environment he does not 
really notice that the Dutch are frugal. 

“Still, with cookies they are stingy.  
When a plate of cookies is going round 
everybody takes just one cookie. In 
Russia you take as many as you want 
straight away, but that is considered  
to be impolite here.”

Punctual
Mikhail does not agree with the cliché 
that the Dutch are punctual. “I used to 
live in Germany, where they are much 
stricter with respect to time. Although  
I myself am often late for appointments 
with my Dutch friends, they never seem 
to have any problems with that.” 

Michaël Ypma says that he often has to 
explain to foreign students why he has  
a diary on him. “They really find it odd 
that you always have your diary on you 
and write down appointments in it.”  
That the Dutch are always in time is  
a prejudice, he thinks, for in his 
experience the Dutch are not all  
that punctual. (HB)

Next week the last part of ‘New to  
the Netherlands’: Brabant customs.

One of the things that is 
said about the Dutch is 
that they are tolerant, 
punctual and frugal.  
How do TU/e students 
and staff members 
experience this? 

Tolerance 
Michaël Ypma is a Dutch 
Mechanical Engineering 
student. “Although the 
Dutch are honest and 
open people, you don’t 
become friends with 
them just like that.  
It calls for a certain 
degree of investment.” 
According to him, this 
implies that foreign 
students often have to 
depend on each other 
during the initial period  
in particular.

Laura Duncker of the 
Department of Industrial 
Design thinks that it 
makes a big difference 
where you come from. 

New to the Netherlands part 3 
Checking clichés about the Dutch

Look who’s talking 
For the first ‘Look who’s talking’ of the 
new academic year we are talking to 
Andreea Voicu from Romania, a recently 
graduated Master student of Embedded 
Systems. During her Master studies 
Andreea was an active member of  
BEST, Board of European Students of 
Techno   logy. “The good thing with BEST 
is that we combine work and pleasure. 
‘Work hard, party harder’ is our motto.”

BEST organizes courses, lectures and 
exchange programs throughout Europe 
and acts like a bridge between 

univer sities, their students and  
the industry in Europe. BEST has 86 
associations in 30 different countries. 
“It is a large network of universities  
and companies that comes in useful 
during your studies, and also when  
you are looking for a job. For instance, 
you may know about companies as  
a result of a course, and they know 
BEST”, says Andreea.
Andreea thinks that one of the good 
things in BEST is that local and inter - 
national students get to know each 
other easily: “Within the association  

I got to know Dutch students quickly. 
Everybody speaks English and is very 
open-minded. Apart from friendships  
in Eindhoven it has also gained me 
friendships with members of associa-
tions from other countries.” 
Besides, she finds the combination  
of work and pleasure very enjoyable. 
“Via BEST I have followed courses in 
soft skills (personal and social skills), 
leadership and time management. 
During these courses you are learning 
in the daytime and at night it is always 
party time. 

BEST also organizes courses on 
tech nological subjects that non- 
members can attend. “It is often 
difficult to be admitted to these 
courses. We receive loads of  
applications and unfortunately  
we cannot grant all of them. It is 
definitely worth a try though!” (HB)

Check out www.besteindhoven.nl  
or www.best.eu.org 
Join in? Send an e-mail to  
eindhoven@best.eu.org BEST Eindhoven. Andreea is located at the top in the photo.

Four questions to….
Ellis Dobber (26), 
salsa instructress at the TU/e Sports Center

What is the best advice anyone ever gave you? 
“Always keep the greater picture in mind. That is what a teacher said to  
me during my preliminary training of the dance academy. When I dwell  
too much on less important details, I try to envisage my main purpose  
again and work towards it with concentration.”

What is the most pleasant place for you?
“That’s difficult to say, as it depends a lot on the time of day for me and  
how you feel. Still, Paradox, a jazz bar in Tilburg, is a place where I feel  
good at a great many times. There are always lots of cool people, and  
musicians visit the spot for jamming. It has an open and relaxed atmosphere.”

In whose boots would you like to be for a day? 
“Michael Jackson’s, although that is impossible now. I think it would be 
awesome to be a super-celebrity for one day, and to experience the positive  
as well as the negative sides of that. The enormous wealth, for instance:  
what do you do with so much money? The constant attention in the media  
also strikes me as a peculiar thing, though.”

Who at TU/e deserves a pat on the back and why?
“The man behind the desk at the TU/e Sports Center (Dennis Schonenburg, ed.), 
because he is always good-humoured and has a positive presence while sitting 
there behind his desk!” (HB)

Photo | Bart van Overbeeke
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In de periode dat prof.dr. Eva Demerouti 
bij TU/e-faculteit Industrial Engineering & 
Innovation Sciences kwam werken in de 
vakgroep Human Performance Manage-
ment, nu precies een jaar geleden, werd 
voor het eerst hardop gepraat over het 
lage percentage vrouwen in topposities. 
“Wat is daar nou de oorzaak van? Rector 
Hans van Duijn toonde interesse in een 
mogelijk onderzoek naar de factoren die 
kunnen helpen meer vrouwen naar de 
TU/e te krijgen. Daarop hebben wij een 
voorstel ingediend, contact gezocht met 
de lokale vakbonden aan de universiteit 
en het resultaat is dat er nu een vacature 
ligt voor een promotieplek ‘Topvrouwen  
in de top van technische universiteiten’. 
Bij voorkeur nemen we daar een vrouw 
voor aan.”
Prof.dr. Ruth Oldenziel is copromotor en 
de dagelijkse begeleiding ligt in handen 
van universitair docent dr. Sonja Rispens. 
De vakbond is betrokken bij het project  
en zal op belangrijke momenten 
aanschuiven. “Wat dit project uniek 
maakt, is de positieve benadering.  
We gaan niet de belemmerende factoren 
onderzoeken, maar de bevorderende.” 

Of de carrière van een vrouw doorloopt  
tot een topbaan hangt af van een heleboel 
verschillende factoren. Is ze ambitieus 
genoeg? Krijgt ze steun van het thuisfront? 
Is haar leidinggevende stimulerend of 
afremmend? Zijn haar taakeisen 
behapbaar? Heeft ze toegang tot de juiste 
hulpbronnen? “Het is complexe materie  
en dat verklaart meteen waarom de vraag 
‘Hoe krijgen we meer vrouwen aan de 
top?’ nog nooit eenduidig beantwoord is”, 
zegt Demerouti. Daar komt hopelijk 
binnen vier jaar verandering in.
Op vier niveaus zijn factoren van belang  
bij het binnenhalen van meer vrouwen. 
Ten eerste heeft een vrouw te maken  
met de arbeidsvoorwaarden van de 
organisatie, zoals kinderopvang en 
flexibele werktijden. “Ook het aanname-
beleid van de universiteit is belangrijk.  
Je kunt je afvragen of de acquisitie wel 
actief genoeg is.” Voor Demerouti zelf is 
het duidelijk dat een persoonlijke 
benadering om meer vrouwen aan  
te trekken werkt. “Zelf zou ik, als 

psycholoog, niet op het idee zijn  
gekomen te solliciteren aan een 
technische universiteit. Maar ik  
was persoonlijk benaderd om hier  
te komen werken.  

Het is een goede strategie om actief 
vrouwen voor hogere posities te zoeken.” 
Ten tweede zijn er de factoren waarmee 
vrouwen direct op de werkvloer in 
aanraking komen. Hoe is de werkdruk, is 
er steun van collega’s, is het werk zinvol? 
Heeft ze beslissingsvrijheid, heeft de 
leidinggevende een coachende rol?
“Deze factoren zijn allemaal verbeter-
baar,” stelt Demerouti, “in tegenstelling 
tot het individuele niveau. Het is niet 
mogelijk om de persoonlijkheid van 
iemand te veranderen. Maar er zijn  
wel persoonlijke hulpbronnen die je  
kunt aanboren. Denk aan een cursus 
time-management.” 
Het niveau dat tussen werkvloer en 
individu ligt, bevat misschien wel de 
beslissende factoren. Hoe is de werk/
privé-balans? Kun je in deeltijd werken? 
Hoe ondersteunend is de thuissituatie? 
“Wat je vaak ziet, is dat vrouwen een 
dubbele shift draaien.” Ze maken lange 
werkdagen aan de universiteit en willen 
thuis ook nog zorgen dat alle kinderen 
schoenen en schone kleren in de juiste 
maat hebben, op tijd op hockeytraining  
of bij logopedie komen, en dat het hele 
gezin dagelijks gezond eet. “Het is 
belangrijk dat je thuis kunt herstellen  
van je werkweek, maar er is meer.  

Je moet er ook nieuwe energie opdoen, 
sociale contacten onderhouden,  
respect voor je werk krijgen.” 
Hoe krijgt Demerouti dat zelf voor elkaar? 
Ze is getrouwd met prof.dr. Arnold Bakker 

en samen hebben ze twee kinderen van 
zes en negen jaar oud. Hij werkt aan de 
Erasmus universiteit in Rotterdam, zij  
dus in Eindhoven en beiden werken meer 
dan fulltime. Het gezin woont in Utrecht. 
“Wij hebben, juist doordat we in hetzelfde 
vakgebied werken, begrip voor elkaar.  
We kunnen zelfonderzoek doen en onze 
ideeën praktiseren.” Dat laatste zegt ze 
lachend. Maar dan wordt ze weer ernstig. 

“Het gaat erom dat je goed onderhandelt. 
Dat je je ambities realiseert en dat je je 
bewust bent van je succeservaringen. 
Vraag je altijd af waarom iets gelukt is. 
Daar leer je van en dat kun je opnieuw 
gebruiken.”

Bij voorkeur vrouw
Interview | Norbine Schalij
Foto | Bart van Overbeeke

Dat er aan de TU/e weinig vrouwen in topposities werken, is bekend.  
Hoe dat komt en vooral, hoe je dat kunt veránderen, wordt binnenkort onderzocht  

in een promotietraject. Is de acquisitie bijvoorbeeld wel actief genoeg?  
“Ik had zelf ook niet gedacht dat de TU/e op mij, een psycholoog, zat te wachten”, 

zegt projectleider prof.dr. Eva Demerouti. Ze is hoogstpersoonlijk gevraagd  
en dat werkte.

“We gaan niet de 
belemmerende 
factoren onder-
zoeken, maar de 
bevorderende”

It’s widely known that 
there are few women in 
leading positions at TU/e. 
Why, and especially what 

can be done to change it, will soon  
be researched. Prof.dr. Eva Demerouti  
of the sub department of Human 
Peformance Management at IE&IS is 
leading the project ‘Leading women  
at the top of institutes of technology’.

[E]

“Vrouwen draaien 
vaak dubbele 
shifts: eerst  
het werk en  
daarna thuis”

“Het is een goede 
strategie om  
actief vrouwen 
voor hogere  
posities te  
zoeken”
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Rocken met razendsnelle Ray 

Het lot van Tirza verfilmd

‘Witty Ticcy Ray’ heeft een heftige 
vorm van het syndroom van Gilles  
de la Tourette. Hij is razendsnel in zijn 
impulsen, zijn denken en doen en 
bovendien een briljant jazzdrummer. 
Theatermaakster Renske van den Broek 
was gefascineerd door Ray, die haar 
inspireerde tot de monoloog ‘Fast Car’. 
Het razendsnelle muziektheaterstuk  
is vanavond, donderdag 23 september, 
te zien in het Gaslab.

Hoogleraar neuroloog Oliver Sacks 
schreef diverse boeken -waaronder  
het verfilmde ‘Awakenings’- waarin  
hij op heel persoonlijke, menselijke 
wijze vertelt over zijn patiënten. Eén 
van hen is Ray, die figureert in Sacks’ 
bestseller ‘De man die zijn vrouw voor 
een hoed hield’. Hij kan zijn impulsieve 
gedrag kwijt in het drummen, maar 
loopt zichzelf desondanks eigenlijk 
doorlopend voorbij. “Hij zit op een 
denderende trein die nooit stopt”, 
beschrijft theatermaakster Van den 
Broek. 
Waar de Ray in Sacks’ boek met behulp 
van medicijnen enigszins in balans 
komt, is deze balans in ‘Fast Car’ ver te 
zoeken. Ray gaat weliswaar medicatie 
gebruiken, “maar die maakt hem zó 
godvergeten traag en stroperig. De 
voorstelling bestaat daarmee eigenlijk 
uit twee delen; uiteindelijk wordt hij 
een schim van zichzelf”.
‘Hij’ wordt neergezet door acteur Dion 
Vincken, met wie Van den Broek al 
veelvuldig samenwerkte. Voor ‘Fast Car’ 
ging de regisseuse aanvankelijk 
bewust op zoek naar iemand anders 
(“ook om mezelf uit te dagen”), maar 
acteurs die ook nog eens goed kunnen 
drummen, liggen in Nederland niet 
voor het oprapen, ontdekte ze al snel. 
“We kennen elkaar gewoon door en 
door, kennen ook elkaars en onze 
gezamenlijke valkuilen. We kunnen het 
samen bijvoorbeeld heel goed gek en 
grappig maken, maar dit verhaal heeft 
ook een heel andere, wanhopige en 
treurige kant. Een ziekte als Tourette is 
volkomen verweven met iemands 
persoonlijkheid. Als Ray zijn ziekte met 
medicijnen weet te beheersen, raakt hij 

feitelijk zichzelf kwijt. Gelukkig is  
een monoloog overzichtelijk, voor 
zowel regisseur als speler. Het fijne  
is dat je daardoor samen behoorlijk  
de diepte in kunt gaan.”
Van den Broek weet zeker dat  
‘Fast Car’, eerder onder meer te zien  
op Oerol, TU/e’ers zal aanspreken.  
“De voorstelling geeft ontzettend  
veel inzicht in een heel excessieve 
persoonlijkheid als Ray, in hoe het 
werkt in zijn hoofd. Daarnaast rockt  
de voorstelling echt de pan uit, met 
veel geweld op de drums. Al met al  
is het een lekker snelle, komische, 
maar ook heel trieste voorstelling.” 
(MvdV)

De film moet nog gaan draaien in 
de Nederlandse bioscopen, maar de 
makers hebben hun eerste succes bij 
voorbaat al geboekt: ‘Tirza’ werd begin 
deze maand gekozen als Nederlandse 
inzending voor de Academy Awards, 
oftewel de Oscars, in de categorie 
‘Best foreign language film’.

Gijs Scholten van Aschat zet in ‘Tirza’ 
(naar de gelijknamige bestseller van 
Arnon Grunberg) Jörgen neer, de 
gescheiden levende vader van twee 

dochters, die de controle in en over 
zijn leven kwijtraakt. Ook zijn hoog-
begaafde oogappel Tirza (gespeeld 
door Sylvia Hoeks) raakt hij kwijt nadat 
ze met haar Marokkaanse vriendje 
Choukri is vertrokken voor een reis 
door Namibië en niets meer van zich 

laat horen. Jörgen reist haar achterna, 
om langzaam te ontdekken welk huive-
ringwekkend lot haar is overkomen.
De film werd geregisseerd door Rudolf 
van den Berg, die furore maakte met 
verfilmingen als ‘De Avonden’ en 
‘Zoeken naar Eileen’. Of zijn witte-
doekversie van ‘Tirza’ ook echt kans 
maakt op één van de felbegeerde 
bronzen beeldjes, wordt eind januari 
2011 duidelijk, als de Academy de 
nominaties voor de Oscars bekend-
maakt. (MvdV)

Tonight (Thursday,  
September 23) at  
20.30 PM, Gaslab will 
be showing Fast Car. 

The lead in this rock monologue is 
played by Dion Vincken, who is ‘Witty 
Ticcy Ray’, a young man suffering from 
Tourette’s. Fast Car is based on a novel 
by neurologist Oliver Sacks. Admission: 
free for students,  5 for others.

[E]

Verboden film over verboden muziek 
Twee jonge Iranese muzikanten worden vrijgelaten uit de gevangenis, waar ze  
hun straf voor het spelen van westerse muziek uitzaten. Ze besluiten een band  
te vormen en gaan in het ondergrondse rockcircuit van Teheran op zoek naar  
meer bandleden, om samen hun grote droom na te jagen: optreden in Londen - 
iets wat in Iran verboden is.
Dat is, in een notendop, het verhaal van ‘No One Knows About Persian Cats’  
van de bekroonde Iranees-Koerdische regisseur Bahman Ghobadi, die zijn  
film zonder de vereiste toestemming in het geheim maakte. Hij zou daar later 
overigens zeven dagen voor in de gevangenis belanden. 
De film is maandag 27 september vanaf 19.30 uur te zien in Filmhuis De Zwarte 
Doos op het TU/e-terrein. Tom Giesbers, docent Film en Filosofie bij Fontys  
Hogescholen, houdt aansluitend een lezing (Engelstalig). (MvdV)

On Monday, September 27, De Zwarte Doos movie theater will be 
showing ‘No One Knows About Persian Cats’. The movie is directed 
by Bahman Ghobadi and documents the lives of two Iranian musi-
cians who want to make Western music. Their ultimate dream is 

performing in London.

Science Café: coöperatief rijden
Het coöperatieve rijden, waarbij auto’s met elkaar communiceren, als nieuwste 
wapen in de strijd tegen spookfiles. Dat is één van de onderwerpen tijdens  
het Science Café, op dinsdag 28 september bij boekhandel Selexyz Van Piere  
(Nieuwe Emmasingel). Sprekers zijn prof.dr. Henk Nijmeijer van de TU/e-faculteit 
Werktuigbouwkunde en dr.ir. Nico Zornig van TNO Delft, die ingaan op  
ontwikkelingen in de automotive-industrie. 
Het Science Café begint om 20.00 uur, aanmelden kan via promotie.vanpiere@
selexyz.nl. (MvdV)

Cooperative driving could be the new weapon against phantom  
traffic jams. This and more will be discussed during Science Café 
at the Selexyz Van Piere bookstore (located at Nieuwe Emmasingel) 
next Tuesday, September 28. The event starts at 8PM and one  

of its speakers is prof.dr. Henk Nijmeijer of TU/e’s Department of Mechanical 
Engineering. Language: Dutch.

De ware aard van links en rechts
Linkshandigen zijn dwars, geniaal en gaan eerder dood, zo wordt beweerd.  
In onze overwegend rechtshandige wereld bestaan veel van dit soort achteloze 
ideeën. Wetenschapsjournalist Rik Smits schreef een boek over het raadsel-
achtige fenomeen van de handvoorkeur; over oorzaken en gevolgen, vooroordel-
en en feiten, maar ook over hoe begrippen als links en rechts alle culturen en  
ons wereldbeeld bepalen. Hij vertelt erover op woensdag 29 september in de 
Blauwe Zaal van het Auditorium, vanaf 11.45 uur. (MvdV)

Next Wednesday, 29 September, de Blauwe Zaal will host a talk  
on left versus right-handedness. Science journalist Rik Smits wrote  
a book on this mysterious topic, its causes and effects, the biases 
that surround it and the facts. Start: 11.45AM. Language: Dutch.

Spelen met realiteit
In films en games wordt meer en meer gebruik gemaakt van technieken als  
3D-computeranimatie en motion capture (de techniek om bewegingen van 
mensen te kopiëren naar realistische animaties). Hierdoor vervaagt de grens 
tussen fictie en realiteit. Maar hoeveel meer effect en realisme wil het publiek 
eigenlijk? Egbert de Ruiter, hoofddocent 3D Animation and Visual Effects aan  
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, spreekt hierover op woensdag  
29 september in De Zwarte Doos. Aanvang 11.45 uur. 

On Wednesday, September 29, De Zwarte Doos will host a lecture  
on the use of techniques such as 3D computer animation and  
motion capture. Speaker is Egbert de Ruiter, who teaches at the 
Utrecht School of the Arts (HKU). Start: 11.45Am. Language: Dutch.

‘Fast Car’ is te zien in het Gaslab  
op donderdag 23 september van 
20.30 tot 21.30 uur. Entree: gratis 
voor studenten, vijf euro voor 
anderen.

‘Tirza’ vormde de opening van het dertigste Nederlandse Film Festival, gisteren 
(woensdag 22 september) geopend in Utrecht. De film draait vanaf donderdag  
30 september in de Nederlandse bioscopen, waaronder in Pathé in Eindhoven. 
Cursor mag drie exemplaren van het boek ‘Tirza’ van Arnon Grunberg weggeven. 
Kans maken? Stuur een mailtje met je naam en contactgegevens naar 
m.j.c.v.d.ven@tue.nl o.v.v. ‘Tirza’. De winnaars krijgen zo snel mogelijk bericht.

GRATIS BOEK ‘TIRZA’

Tirza, the Dutch entry for the Academy Awards, will hit Dutch  
theaters on Thursday, September 30. In Eindhoven, the movie 
about a divorced father who loses control over his life as well  
as his daughter, plays at Pathé Eindhoven.

[E]
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En hoe is het in Singapore?

In het kader van een internationaal semester voor de  
masteropleiding Innovation Sciences zijn mijn jaargenoten 
en ik dit semester uitgevlogen. Daarbij ben ik in Singapore 
geland en zoals het hoort bij Innovation Sciences kan ik 
hier lustig combineren met vakken. Omdat we in Eindhoven 
vaak bezig zijn met de implementatie van techniek en de 
maatschappelijke aspecten daarvan, volg ik hier vakken die 
meer bezig zijn met wat er aan voorafgaat: waarom zijn we 
überhaupt op zoek naar nieuwe, duurzame technologie?  
Drie vakken met drie verschillende invalshoeken helpen  
me hierbij: ‘Energy Systems’, ‘Environmental Economics’  
en ‘Natural Resources’. 
Daarnaast volg ik voornamelijk uit persoonlijke interesse 
het vak ‘Cities in Transition’, wat ook erg relevant is voor me: 
de wereld verstedelijkt in hoog tempo en dit vraagt om een 
nieuwe (technologische) aanpak voor de problemen die dat 
met zich meebrengt. Hoewel de inhoud en de samenwerking 
met veel verschillende studenten erg interessant is, is de 
gehele ervaring van het leven hier toch het belangrijkste  
dat ik mee krijg. 

Singapore is een bijzondere mix van Aziatisch en westers: 
hectisch, warm, oosters maar ook strak georganiseerd en 
overdreven clean en veilig. Omdat de bevolking uit drie 
etnische groepen bestaat (Chinezen, Indiërs en Maleisiërs) 
is Engels de taal van het openbare leven. Dat maakt het heel 
gemakkelijk om je door de stad te bewegen. Daarnaast is 
er op elke straathoek heerlijk goedkoop eten en uitstekend 
openbaar vervoer te vinden, waardoor je hier zorgeloos kunt 
ronddwalen. Dit is helaas geen garantie dat je veel lokale 
inwoners leert kennen. Gelukkig begint dat nu toch te komen 
via mijn vakken en dat is een welkome aanvulling op de 
uitwisselingsstudenten uit alle hoeken van de wereld. 
Die uitwisselingsstudenten zijn  
wel altijd in voor een feestje of een 
uitstapje naar alle interessante 
plaatsen in de omgeving. Op die 
manier heb ik al mijn eerste stapjes 
in Indonesië en Maleisië gezet (het 
‘echte’, rauwere Azië?) en zo volgen 
er hopelijk nog meer. Al met al is het 
een bijzondere ervaring hier te zijn: 
zowel het dagelijks leven als de kans 
om dit deel van de wereld te zien!

Frans van Herwijnen, 
masterstudent Innovation Sciences

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. 

Schip ahoy!
Gewapend met steekwapen, een doek met een doodshoofd erop en een 
winkelwagentje -eh, een piratenboot- promootten  leden van studievereniging 
Protagoras van Biomedische Technologie afgelopen dinsdag hun introkamp.  
De introductie op de vereniging is 1, 2 en 3 oktober. 

Foto | Bart van Overbeeke

Lichteffecten en tokkelen bij lustrum
Studievereniging Van der Waals van 
Technische Natuurkunde bestaat een 
halve eeuw en dit laten de leden niet 
onopgemerkt voorbijgaan. De aftrap  
van de festiviteiten is op dinsdag  
28 september om 15.30 uur in de  
aula van het Auditorium. 

De studie vereniging heeft voor die  
gelegenheid de Tesla coil geregeld,  
een type transformator waarmee  
hoge spanningen worden opgewekt.  
Als toeschouwer zie je een soort  
bliksemschichten. Aansluitend is  
er een borrel op het grasveld voor  
het Auditorium. ‘Mentalist’ Rob Mollien 

geeft een show op 29 september van  
20.30 tot 22.30 uur (reserveren  
via www.tue.nl/sg). Er wordt een  
symposium gehouden op 5 oktober. 
Daar spreekt onder meer iemand over 
de Large Hadron Collider van CERN.  
Voor het symposium moet je inschrijven. 
Op 6 oktober kunnen studenten en 
medewerkers van 13.00 tot 18.00 uur 
tokkelen vanaf het Auditorium.  
Buiten deze activiteiten, die voor  
alle TU/e’ers zijn bedoeld, heeft de 
studievereniging nog activiteiten  
voor de eigen leden in petto, zoals  
kanopolo en een picknick. (JvG)

Applied Physics study  
association Van der 
Waals celebrates its 
fiftieth anniversary.  

In light of the memorable fact, the  
association has several activities in 
store. The remarkable opening with  
a Tesla coil will take place in the  
Auditorium aula on September 28  
at 3.30PM. For an overview of all  
activities, check www.vdwaals.nl.  

[E]

Voor het hele programma en voor 
inschrijven voor onderdelen, zie 
www.vdwaals.nl onder ‘lustrum’.

De Eindhovense Studenten Triathlon  
en Wielren Vereniging Squadra Veloce  
had afgelopen weekend dubbel feest. 
Het triathlongedeelte is in 1990 opge-
richt en in 2000 het wielergedeelte.  
Dit tien- en twintigjarig bestaan werd 
zaterdag gevierd met een ‘reunie-to-
ertocht’ door Eindhoven en omgeving, 
waaraan zo’n 35 leden en oud-leden 
meededen. Op twee lekke banden  

na verliep de tocht vlekkeloos.  
Bij de barbecue die avond sloten  
zich nog zo’n vijftien ‘Squadranen’  
aan. De vereniging gaat zich vanaf  
nu meer als wielervereniging profi-
leren, omdat gebleken is dat relatief 
meer studenten zich voor dit gedeelte  
interesseren. Binnenkort steken de 
leden zich in nieuwe wielerkleding  
om de zichtbaarheid te vergroten. (JvG)

Last weekend, Eindhoven Student Triathlon and Cycle Racing  
Association Squadra Veloce celebrated its tenth and twentieth  
anniversary with a ‘reunion pleasure ride’ and a barbecue.[E]

Squadra Veloce viert dubbel feestje
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De schadelijke 
snuitkever 

Onlangs in het 8 uur journaal: 
‘schadelijke snuitkever rukt op’.  
Een uitheemse kever die de tuinen 
in enkele gemeenten onveilig maakt 
door, let wel, van de blaadjes van 
bomen en planten te eten. Een ware 
plaag voor Henk en Ingrid. Maar  
de vermelding in het journaal  
is typerend voor de weifelende  
houding die de journalistiek  
aanneemt wanneer het gaat om  
de selectie van nieuws.
Want de NOS lijkt zich op deze 
manier af te vragen: wat kunnen  
we doen om de hedendaagse  
nieuwskijker wat meer te boeien? 
Gezien de gemiddelde opening  
van een NOS journaal zou je denken 
dat ze vinden dat oorlog, rampen, 
crisis en politiek ‘waardig’ nieuws 
zijn. Echter, ze denken hiermee niet 
de optimale aandacht van het kijk-
buispubliek te trekken en stoppen 
daarom iets luchtigs of leuks tussen 
het barre en boze nieuws. En zie 
daar, de schadelijke snuitkever doet 
zijn intrede.
Wat moeten we daar nu van vinden? 
Persoonlijk lijkt me dat de selectie 
van nieuws nogal gefocust is op 
de ernst ervan. Maar een factor 
die meespeelt in de beleving van 
mensen, is de nabijheid en daarmee 
de betrokkenheid van de kijker.  
En die lijkt wat te worden onder-
gewaardeerd. Want, met alle 
respect, er gebeuren iedere dag 
veel vreselijke dingen over de hele 
wereld, maar wat hebben Henk  
en Ingrid hiermee te maken?  
Ook de herhaling van soortgelijke 
incidenten lijkt niet te worden 
meegewogen. Want hoe cru het  
ook is, een aanslag in het Midden-
Oosten verliest nieuwswaarde  
doordat het de zoveelste in een 
relatief kort tijdsbestek is. 
Maar om dit nu tegen te gaan met 
onbenullige nieuwsfeitjes die niet 
zouden misstaan in het katern  
‘wist-je-dat’, dat gaat ook te ver.  
De NOS moet zich niet laten mee-
slepen in de tendens van platter 
wordende journalistiek, daar zijn  
de aanhoudende schare van dik  
1,5 miljoen kijkers duidelijk in.  
Maar wellicht kan het geen kwaad 
om de typering ‘nieuwswaardig’ 
eens wat aan te scherpen, zodat  
de kijker zich weer eens wat meer 
kan identificeren met de bericht-
geving op televisie.

Erik Roebroek is student  
Werktuigbouwkunde

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 ‘Als de kat 

van huis is…’: de beste 

muizenvangmethode.

Marijke Dermois,
vierdejaars BMT

Mickey Muis

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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Kat
Een kat kan vaak prima als muizenvanger gebruikt worden. Een nadeel kan zijn dat de gemid-
delde ‘studentenhuiskat’ niet buiten komt en dus weinig ervaring met ‘the wild life’ heeft. 
Marijke weet echter te vertellen dat een kat veel voordelen kan hebben. Als je geen muizen in 
huis hebt, is een kat wel een ideale vliegen- en muggenvanger. Bovendien is hij handig voor 
wat liefde en aandacht (als hij daar zin in heeft). Verder heeft ie veel te scherpe nagels en kan 
ie goed agressief zijn; zeker handig als het tegen de juiste huisgenoot gericht is… Een kat is 
overigens niet het enige huisdier dat muizen weert; de lucht van cavia’s schijnen muizen ook 
niet prettig te vinden.

Gif
Een effectieve manier om direct muizen te bestrijden, is met gif. Als er heel veel muizen in  
je huis zitten, is dit de enige methode om snel van de overlast verlost te zijn. Het gif zorgt  
ervoor dat de bloedstolling van de muizen niet goed meer werkt, zodat ze binnen enkele  
dagen overlijden aan inwendige bloedingen. Omdat de muis niet meteen doodgaat als hij 
van het gif gegeten heeft, is het heel goed mogelijk dat je hem nooit terug zult vinden.  
Op zich hoeft dat niet erg te zijn, maar als je de pech hebt dat de laatste rustplaats een 
warme plek is, zul je toch op jacht moeten om na te gaan waar de stank vandaan komt.

Pindakaas
De ouderwetse muizenval is nog altijd de populairste onder de muizenvangmethodes.  
Er zijn verschillende etenswaren geschikt als lokaas op de muizenval. Het bekendste is  
het blokje kaas. Wat ook erg goed werkt, is chocolade. Maar pindakaas werkt het beste.  
Het voordeel van pindakaas is dat het langere tijd goed blijft, terwijl kaas na enige tijd  
gaat schimmelen.

Voorkomen
Voorkomen is beter dan genezen: muizen zijn namelijk gewoon vieze beesten!  
Of nouja, de muis zelf niet zo, hun uitwerpselen zijn de boosdoener. Ziekten zoals 
salmonella en de ziekte van Weil kunnen hierdoor verspreid worden. Het beste is te 
voorkomen dat muizen je huis binnen kunnen komen: maak alle spleten en kiertjes 
dicht. Etenswaren kun je het beste afgesloten bewaren, zodat dit niet per ongeluk 
lokaas wordt. Ook is het verstandig om de laagste plank in kasten niet overvol te 
stouwen met spullen, want voor muizen is dat een ideale schuilplek. Als je dit  
allemaal nastreeft, is het alleen maar hopen dat de buurman dit ook doet. BESTE KEUS

Kleren van het lijf
Het studentenleven staat bol van de 
tradities. Zo ook tijdens de wisseling 
van besturen bij studieverenigingen. 

Het ene bestuur wordt het gemakkelijker 
gemaakt dan het andere. Bij studie - 
ver eniging Thor van Electrical Engineer-
ing scheurt het oude bestuur de kleren 
van het lijf van het nieuwe bestuur en 
wordt het de nieuwe leden moeilijk 
gemaakt om de bestuurskamer binnen 
te komen (zie foto). Deze vereniging 
heeft bovendien een ‘Eerstejaars 
Weekend’, waarbij het kandidaats-
bestuur tegenover de eerstejaars vertelt 
wat zij voor de eerstejaars wil betekenen. 
Daarbij is het traditie dat er na deze 
‘toespraak’ een liter bier wordt ‘ge-ad’. 
De oude besturen van onder meer 
CHEOPS, GEWIS, Japie en Van der Waals 

halen de bestuurskamers overhoop 
(‘trashen’) en de nieuwe besturen 
moeten de troep opruimen. Simon 
Stevin en Protagoras bevuilen elkaars 
verenigingskamer. Het nieuwe 
Protagorasbestuur krijgt slang Bouzo 
tegen betaling van twee kratjes bier  
en de onderwijscommissaris krijgt pas 
haar functie als ze een lastige rebus 
heeft opgelost. 
Studievereniging Japie gaat jaarlijks  
met de trein naar Maastricht om bij het 
standbeeld van Jan Pieter Minckelers  
te zingen. Bij Lucid gaan ze uit eten met 
zusterverenigingen na de constitutie-
borrel. ‘Heel gezellig, alleen kunnen  
veel kersverse bestuursleden zich de 
volgende dag niet meer herinneren wat 
er allemaal tegen de zusjes gezegd is’, 
meldt het bestuur per mail. (JvG)

Study associations know all kinds of traditions at the changing of the 
committees. Sometimes, board rooms are trashed. At Thor, the old 
committee tears the clothes of the new committee’s bodies. The new 
Protagoras committee can only have their snake Bouzo in return for 
two crates of beer.

[E]

Wakker worden 
met gratis koffie

Zet vijf euro in drie uur tijd om in 
zoveel mogelijk geld. Deze opdracht 
kregen studenten die de minor Entre-
preneurship en Innovation volgen.

Charlie Janssen (Bouwkunde), Joey 
Claessen (Technische Informatica) en 
Jasper Beerens (Werktuigbouwkunde) 
vonden detacheringsbureau Continu 
bereid tot sponsoring en trakteerden 
dinsdag- en woensdagochtend 
medewerkers en studenten op het 

Limbopad op een bakje leut. Volgens 
Charlie Janssen hebben ze dinsdag en 
woensdag  zo’n negenhonderd koppen 
uitgedeeld. De tientallen liters koffie, 
die tot verwonde ring van voorbijgang-
ers per bakfiets en winkelkarretje 
over de campus werden vervoerd, zijn 
dinsdag en woensdag bijna helemaal 
opgegaan. Volgens Janssen hebben ze 
zo’n 350 euro winst gemaakt, doordat 
de kosten lager waren dan het spon-
sorgeld. (JvG)

Bij Thor (Electrical Engineering) bestormen nieuwe bestuursleden de faculteitskroeg Walhalla. 
Ze worden flink tegengewerkt en de kleren worden zelfs van het lijf gescheurd. 
Foto | Bart van Overbeeke

Make as much money you possibly can with five euro - you  
have three hours. It was a test assigned to students of the minor 
Entrepreneurship and Innovation. Three TU/e students made 
money by giving out free coffee on campus on a sponsorship deal.

[E]



23 september 201020 |  Mensen  

Willem Sonke | “Verbaasd dat je nog codes moet invoeren”

Dat treft!

Willem Sonke (1993) won met zijn Java 
Applet Creator de Onderwijsprijs 2010 van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen. Daarmee kunnen 
mensen die niets van programmeren 
weten toch applets maken uit het  
boekje ‘Java: my cup of tea’. De prijs 
verraste de kersverse TU/e-student 
nogal: “De voorgaande winnaars deden 
echt onderzoek, terwijl ik vooral van 
bestaande informatie gebruikmaak en  
er nog fouten in het programma zitten. 
Maar als er tijd is, komt er een versie 
1.0.1.”

Veel tijd om fouten te herstellen of zijn 
programma aan te vullen, heeft hij 
echter niet, nu hij sinds drie weken aan 
de TU/e studeert. De 1.500 euro van de 
Onderwijsprijs heeft hij besteed aan  
een gecombineerde bachelor wiskunde/
Informatica. Sonke: “Het is hier heel 
anders dan op de middelbare school.  
Je moet veel zelfstandiger werken en  

het is veel drukker. Ik reis op en neer 
tussen Eindhoven en Sittard, dat kost 
me twee tot drie uur per dag. Je gaat  
in het donker weg en komt thuis als  
het weer bijna donker is.”

Sonke houdt alleen in het weekend veel 
vrije tijd over. Dan gaat hij graag met 
zijn vader schaatsen op de kunstijsbaan 
in Geleen. Hij is geen teamsporter, 
balsporten kunnen hem ook niet echt 
bekoren. Sonke: “Ik vind individuele 
activiteiten leuker. Ik heb ook een tijdje 
hardgelopen, maar dat verveelt me gauw. 
Wat dat betreft is fietsen leuker, dan zie 
je veel meer, dat houdt het interessant. 
Gewoon lekker rondfietsen.”
Na de middelbare school twijfelde hij 
tussen de universiteit in Nijmegen en 
Eindhoven. Het werd Eindhoven vanwege 
de technische kant van wiskunde en 
informatica en omdat het dichterbij is: 
“Dan hoef ik niet anderhalf uur op en 
neer met het boemeltje van Veolia.”

Op de middelbare school was hij 
uiteraard goed in bètavakken.  
Hij heeft nog even overwogen om 
natuurkunde te gaan studeren.  
Sonke: “Maar informatica trekt me  
meer, zeker in combinatie met wiskunde.  
Die vakken liggen in elkaars verlengde; 
je kunt het ene vak toepassen bij het 
andere. Ik hou van theoretische wiskunde, 
terwijl informatica praktischer is. Er zijn 
tien studenten die de gecombineerde 
bachelor wiskunde/informatica doen en 
dat bevalt prima. Het is echt een eigen 
groepje.”

Aan zijn profielwerkstuk voor de KNAW 
Onderwijsprijs werkte hij thuis zo’n  
honderddertig uur. De informatica-
docent hielp vooral met het maken van 
de user-interface, de rest deed hij zelf. 
Over het waarom van dit onderwerp 
vertelt hij: “Ik verbaasde me erover  
dat je als gebruiker nog steeds codes  
moet invoeren om een applet, een 

programma in een groter programma,  
te maken. Dat zou tegenwoordig toch 
niet meer nodig moeten zijn. Dat moet 
toch ook grafisch kunnen!”
Met de Java Applet Creator voert dat 
programma, dat als een schil om Java 
heen zit, de codes in met een klik op  
een grafisch symbool. Tevreden is Sonke 
nog niet, hij haast zich om te zeggen  
dat er nog fouten in zitten en dat hij aan 
de verbeterde versie 1.0.1 bezig is, voor 
zover de tijd het hem toelaat: “Je kunt 
nog geen bestanden opslaan en ik vind 
het toch nog te onduidelijk voor mensen 
die niet kunnen programmeren.  
Het programma staat nu op mijn eigen 
domein, om precies te zijn op http://
home.kpn.nl/sonke005/ac. Het is 
officieel geen open-source, want er is 
geen licentie die zegt dat je de broncode 
ook mag gebruiken. Maar hij is wel te 
downloaden van de site. Daarom valt  
de broncode op dit moment nog onder 
het auteursrecht. Waarschijnlijk ga ik 

binnenkort voor een echte open-source-
licentie.”

“Maar”, waarschuwt hij, “dan moet je 
tegelijk weer oppassen dat anderen  
er niet mee aan de haal gaan en jouw 
programma verkopen. Het lijkt me wel 
leuk om er samen met anderen aan te 
werken. Maar niet zoals tegenwoordig 
bij Wikipedia, waar mensen een tekst 
die ze geschreven hebben steeds vaker 
als ‘het hunne’ beschouwen waar je 
niets aan mag veranderen. Wat dat 
betreft is OpenStreetMap, een vrij te 
bewerken kaart op internet, leuker  
om aan te werken. Als ik fiets, heb ik 
meestal een gps-toestel bij me om 
nieuwe straten in te kunnen tekenen.  
Je werkt samen en je hebt er nog wat 
aan.” 

Foto | Bart van Overbeeke  
Interview | Gerard Verhoogt 

Maandagochtend loopt Helen van Mierlo trots met een taart over De Zaale.  
Maar ze is niet jarig. Wat gaat ze doen?

Helen van Mierlo werkt bij Euflex, de organisatie die de werving en detachering  
van technologisch talent aan de TU/e regelt. Zij is verantwoordelijk voor de  
secretariële functies. Vandaag brengt ze een taart naar EURANDOM. “Ik breng  
deze taart naar Petra Rozema omdat zij vandaag start in een nieuwe baan waarin 
Euflex bemiddeld heeft. Zij zal tot eind 2011 een secretaressefunctie bij EURANDOM 
vervullen. Al onze kandidaten krijgen een taart op hun eerste werkdag.”  
Van Mierlo heeft sinds januari al 22 taarten kunnen bezorgen. 
Ze houdt nog steeds van haar werk. Voor ze bij Euflex in dienst kwam, in juni  
een jaar geleden, werkte ze al dertien jaar in de detachering van secretaressen.  
In vergelijking met die vorige banen, toch meer gericht op het bedrijfsleven,  
zijn de procedures aan de TU/e haar af en toe wat te traag. “Dan zit ik samen  
met een kandidaat te wachten op terugkoppeling van de opdrachtgever.  
En dan maar hopen dat die kandidaat ondertussen niet ergens anders een  
baan aanneemt.”  
Maar als een vacature naar ieders tevredenheid wordt afgerond, is Van Mierlo blij. 
“Nog steeds krijg ik een kick wanneer ik iemand op de juiste werkplek heb gezet.” 
(NS)


