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Stuivertje wisselen

Hieperdepiep hoera, we stonden weer 
bovenaan! Waar stonden we nu weer 
bovenaan, zult u zich wellicht wat 
vermoeid afvragen? Als kennisinstelling 
gelegen in de slimste regio ter wereld 
drijven we toch zeker met enige 
regelmaat naar de top van diverse 
ranglijsten. Wees gerust, het was niet 
heel spectaculair hoor. Vorige week 
stonden we weer als beste technische 
universiteit van Nederland te boek in 

opinieblad Elsevier. Van de 2.500 
ondervraagde hoogleraren hadden er 
1.350 ons uitverkoren als de beste van 
de drie. Door het creëren van zo’n 
extra categorie zou je bijna vergeten 
dat er maar drie zijn. Vorig jaar kroop 
Delft nog net voor ons, maar dit jaar 
staan we weer eenzaam aan de top.  
Wel sneu voor onze vrienden in Twente: 
zij scoorden nul procent van de 
stemmen. Nada dus. Al denk ik niet 
dat ze daar heel rouwig om zijn, 
aangezien ze dit jaar procentueel  
de hoogste stijging hadden van  
het aantal eerstejaars. Lezen die 
studenten dan geen Elsevier?  

Nou, ik zit alweer klaar voor de 
volgende ranking. Vandaag,  
6 oktober, heeft Times ons langs  
de internationale meetlat gelegd.  
Ben benieuwd, we stonden op de 
126ste plaats…

De Bunker

De Bunker. Je hoeft de naam maar te 
roepen en generaties studenten komen 
met de mooiste herinneringen op de 
proppen. Hoe er gefeest werd in de AOR, 
dat het bier zo goedkoop was, dat de 
nasi op donderdag in de mensa zo  
goed smaakte, de eerste kennismaking 
tijdens de Intro, de kerstvieringen.  
Het kan nog een paar jaar duren,  
maar de kans is groot dat de Bunker 
studentloos raakt. Jammer. Wat blijft 
zijn de herinneringen. We tekenden  
drie verhalen op van mensen met een 

bijzondere band met de betonnen kolos. 
Het hadden er gemakkelijk honderden 
kunnen zijn. Zie pagina 16.
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Het is al op middelbare leeftijd, ons 
Hoofdgebouw. Achtenveertig lentes heeft 
het gezien en een veelvoud daarvan  
aan exposities. Het biedt onderdak aan 
tentoonstellingen van kunst gemaakt 
door eigen medewerkers. Jaarlijks hangen 
er foto’s die de jury van World Press Photo 
uitzoekt. De Projectmarkt van Industrial 
Design krijgt er een plekje en onder-
nemers die op de Bedrijvendag niet 
meer in het Auditorium passen,  
mogen hun stand hier neerzetten.
Het was een feestelijke gebeurtenis, de 
officiële opening op 19 september 1963. 
Dirigent Hein Jordans laat Het Brabant 
Orkest een concert spelen. De trappen 
zijn anders, de loopbrug naar het 
Auditorium loopt nog dood. Dat werd 
namelijk pas een paar jaar later gebouwd. 
‘De Technische Student’ van kunstenaar 
Oswald Wenckebach luistert mee, met 
zijn rug naar het orkest. Hij is trouwens 
de enige student in de zaal, naast 
dameshoeden zien we vooral grijze  
of kale hoofden in het publiek. (NS)

Foto (oud) | Archief Erik Geelen
Foto (nieuw) | Bart van Overbeeke

Hal Hoofdgebouw 1963 versus 2011

Flashback

4 oktober 2011 - Universitair hoofd-
docent dr. Bettina Speckmann van 
de faculteit Wiskunde & Informatica 
heeft de eerste Nederlandse Prijs voor 
ICT-onderzoek gewonnen. Speckmann 
doet onder meer onderzoek naar de 
wiskunde achter geografische informa-
tiesystemen en de informatica achter 
cartografie. Ze won de prijs, een bedrag 

van vijftigduizend euro voor onderzoek, 
voor de veelheid aan resultaten en 
de combinatie van zowel diepgaand 
fundamenteel als toepassingsgericht 
werk. Speckmann ontvangt de prijs, 
toegekend door het ICT-onderzoek 
Platform Nederland en NWO Exacte 
Wetenschappen, op 30 november. 

30 september 2011 - Deeltijdhoog  -
leraar Herman Kingma (Biomedische 
Technologie) heeft, samen met enkele 
Franse auteurs, de Ig Nobel Prize voor 
natuurkunde gewonnen. Kingma 
onderzocht waarom discuswerpers 

duizelig worden en kogelslingeraars 
niet en concludeerde dat hierbij een 
ander soort draai doorslaggevend is. 
De Ig Nobelprijzen worden uitgeloofd 
voor onderzoek dat mensen “eerst  
doet lachen en dan doet nadenken”. 

29 september 2011 - De TU/e is volgens 
de nieuwe Elsevier-special over het 
hoger onderwijs de beste technische 
universiteit van Nederland. Eindhoven 
heroverde de koppositie ten koste van 
Delft. De Universiteit Utrecht is de 

beste brede universiteit, menen 2500 
hoogleraren en universitair hoofd-
docenten. Van de drie specialistische 
universiteiten noemen ze Tilburg de 
beste, al wint die niet op alle fronten 
van Maastricht en Rotterdam.

28 september 2011 - Tessie Hartjes, 
vierdejaars studente Technische 
Innovatiewetenschappen, heeft de 
Spiegelbeeld Award voor de beste 
nieuwkomer gewonnen. VHTO, het 
Landelijk expertisebureau meisjes/
vrouwen en bèta/techniek, reikt de 
Spiegelbeeld Awards uit aan vrouwe-

lijke studenten en professionals voor 
hun inzet als rolmodel voor meisjes  
op middelbare scholen. Hartjes viel 
vooral op tijdens de speeddates van 
VHTO waarop studiekiezers kunnen 
kennismaken met (aankomend) 
technische professionals.

27 september 2011 - De opleiding 
Technische  Bedrijfskunde voor de 
Gezondheidszorg (TBG) verdwijnt 
volgend jaar als zelfstandige track.  
De track zou opnieuw moeten worden 
ingericht in het kader van de geplande 
TU/e-brede hervorming van het 

bacheloronderwijs, wat de betrokken 
docenten veel tijd zou gaan kosten.  
De opleiding heeft er daarom voor 
gekozen de track voorlopig te laten 
vallen en te kiezen voor een overgangs-
fase met keuzepakketten die de 
huidige TBG-opleiding afdekken.

27 september 2011 - De TU/e moet de 
Cantus tijdens de Intro in ere houden. 
Die wens spraken universiteitssecre-
taris ir. Harry Roumen en CvB-lid  
mr. Jo van Ham uit richting dr. Karen Ali 
van het Onderwijs en Studenten 
Service Centrum, die zich de komende 
maanden mede gaat buigen over de 
opzet van de jaarlijkse introductieweek 
en bijvoorbeeld eventuele samenwer-

king met Fontys. Vorige maand gingen 
geruchten dat dit jaar de laatste Intro 
was met een grote Cantus als 
afsluiting, maar Van Ham benadrukt: 
“De Cantus is een mooie en echte 
TU/e-traditie die bewaard moet blijven. 
Ik denk dat studenten die erbij waren, 
zich die middag over dertig jaar nog 
steeds herinneren”. 

23 september 2011 - Poppodium de 
Effenaar gaat samenwerken met 
Studium Generale van de TU/e. Het is 
de bedoeling om vanaf 2012, direct na 
de tentamenperiode, regelmatig 

optredens te verzorgen in het Gaslab. 
Robert Schaeffer, hoofd programme ring 
van de Effenaar, noemt het kleine zaaltje 
op de campus ‘de ontbrekende schakel’ 
in het Eindhovense popcircuit. 

Eerste ICT-prijs naar Bettina Speckmann

Deeltijdhoogleraar BMT wint Ig Nobel Prize

TU/e herovert koppositie in Elsevier-enquête 

TU/e-studente beste nieuwe rolmodel voor meiden in bèta

Einde TBK voor de Gezondheidszorg in huidige vorm

CvB: ‘Cantus tijdens Intro in ere houden’

Effenaar gaat programmeren in Gaslab

In Rewwwind ‘spoelen’ we kort terug naar de afgelopen weken.  
Welk nieuws is na het verschijnen van de laatste papieren  
Cursor op de Cursor-site verschenen?
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Zijn neutrino’s echt sneller dan het licht?

Mystery Tour 2011

De natuurkundige wereld stond even  
op zijn kop toen de resultaten van de 
OPERA-studie bekend werden gemaakt: 
neutrino’s afgeschoten vanuit CERN in 
Genève kwamen 60 nanoseconde eerder 
dan verwacht aan in een ondergronds 
lab in Italië, 730 km verdergelegen.  
En zouden dus sneller zijn dan het licht. 
Hoe zeker is het dat neutrino’s sneller 
bewegen dan de lichtsnelheid?  
Kan er sprake zijn van een meet- of 
interpretatiefout? En hoe zit het dan  
met Einsteins relativiteitstheorie, die 
uitentreuren getest en bewezen is?

Het ontaardde in een waar mediaspek-
takel: iedereen had het over de snelle 
neutrino. Vooral over de mogelijkheid 
tot tijdreizen werd lustig gefantaseerd. 
Ook op de TU/e was een tv-ploeg 
aanwezig om medewerkers en studenten 
te peilen over de presentatie vanuit CERN, 
live te volgen via internet. 
“Het is momenteel heel spannend 
rondom de neutrino”, bevestigt Seth 
Brussaard, werkzaam als UD bij de groep 
Coherentie en Quantum Technologie van 
de faculteit Technische Natuurkunde. 
”Want als deze resultaten echt blijken  
te kloppen, staan we voor een 
natuurkundige revolutie.” 
“Ik heb de live-presentatie gevolgd,  
en moet zeggen dat ik aardig onder de 
indruk ben. De meting op zich is sober, 

maar het gaat er vooral om hoe 
mogelijke systematische meet- en 
interpretatiefouten zijn ingedekt. Daar  
is eigenlijk het hele artikel, en ook de 
presentatie, aan gewijd: ‘Hebben we 
niets over het hoofd gezien?’. Sommige 
studenten hadden nog nooit zo’n saaie 
presentatie bijgewoond en hielden het 
na een uurtje dan ook voor gezien. Maar 
een buitengewone ontdekking heeft nu 
eenmaal buitengewoon bewijs nodig.”

“De neutrino is altijd al een buitenbeentje 
in het standaard deeltjesmodel geweest. 
Het deeltje -met nauwelijks massa-  
kan zich vreemd gedragen. Het kan 
eigenschappen van een ander deeltje 
aannemen, maar ook weer terugkeren 
naar zijn eigen gedaante. En doordat het 
nauwelijks interactie heeft met ander 
materiaal, zijn metingen heel lastig. 
Vanuit de 10 triljard protonen die nodig 
waren om neutrino’s te laten ontstaan 
en ze weg te schieten, zijn er uiteindelijk 
slechts 16.000 neutrino-events gemeten 
in Italië. En dat in een periode van twee 
jaar. Maar ze kwamen dus wel met z’n 
allen significant eerder aan dan 
berekend was.”

“Dergelijke metingen luisteren heel nauw. 
Er zijn dan ook twee grote onzekerheden: 
tijd en afstand. Voor de tijdsbepaling is 
het belangrijk dat de gebruikte 

atoomklokken precies geijkt zijn. In deze 
studie is een nieuw tijdssysteem gebruikt, 
met een nauwkeurigheid tot 8 nano-
seconden. In eerdere experimenten kon 
de tijd nog nooit zo precies vastgesteld 
worden. Ook voor de afstand zegt men 
dat die tot 20 cm exact bepaald kan 
worden. Aan deze parameters kan een 
eventuele meetfout dus niet liggen, 
volgens de onderzoekers.” 

“Daarnaast moet het signaal gedetecteerd 
en doorgegeven worden aan de computers. 
Nog een onzekerheidsfactor. Het is heel 
lastig hier iets over te zeggen als je zelf 
de experimenten niet hebt gedaan. Het 
zou het mooist zijn als op verschillende 
plaatsen, met verschillende apparatuur 
en verschillende mensen het experiment 
herhaald kan worden. In Amerika en Japan 
zijn ze nu al druk bezig.” 

“Maar wat zou het spectaculair zijn als 
het echt zo blijkt te zijn: sneller dan de 
lichtsnelheid. Voor ons werk aan de 
winkel om een nieuwe theorie op te 
stellen, tegenspraken te weerleggen.  
De relativiteitstheorie van Einstein hoeft 
overigens niet meteen bij het grofvuil. 
We moeten meer denken aan aanpas-
singen. Zo ging dat ook met Newtons 
klassieke mechanica-wetten die hij 
baseerde op een appel die hij uit de 
boom zag vallen. Toen Einstein met zijn 

theorie kwam, bleef die appel vallen, 
alleen kunnen we het sindsdien nog 
nauwkeuriger berekenen... Een nieuwe 
theorie biedt natuurlijk kansen voor 
nieuwe toepassingen. Zo zijn door de 
relativiteitstheorie  kernsplitsing en 
kernfusie ontdekt. Wie weet wat ons te 
wachten staat... Het gaat waarschijnlijk 
nog wel een paar jaar duren voordat de 

resultaten van de nieuwe experimenten 
er zijn. En er zijn ook studies waaruit 
blijkt dat neutrino’s uit een supernova 
explosie toch ‘gewoon’ met de snelheid 
van het licht zouden bewegen. Niets is 
nog zeker. Maar tot die tijd kunnen we 
als natuurkundigen nog heerlijk onze 
fantasie de vrije loop laten!” (NT)

Vox Academici

Dr.ir. Seth Brussaard, UD Coherentie en Quantum Technologie, faculteit TN

Dr.ir. Seth Brussaard. Foto | Bart van Overbeeke

122 studenten-
bestuurders waren mee  
op uitnodiging van het 
CvB, plus 8 decanen en  
7 opleidingsdirecteuren.

4.13 minuten duurde 
de poging om achter het 
gespendeerde budget  
te komen. Daarna was 
duidelijk dat verder  
vragen zinloos is.  
“De Mystery tour heeft 
een luxe uitstraling  
en dat willen we zo 
houden”, aldus het CvB.

32 inhoudelijke vragen 
zijn er van te voren  
ingeleverd door de 
studentenverenigingen.  
Daarvan zijn er 13  
besproken.  Veel vragen 
werden afgedaan met  
de wens hier later op 
terug te komen in een 
fundamentele discussie. 
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Probeer eens een afspraak te maken 
met oud-decaan Jan Westra (64) en zijn 
opvolgster Elphi Nelissen (52). Dat valt 
ondanks goede bedoelingen niet mee, 
vanwege de drukke agenda’s van 
beiden. Gelukkig vond de secretaresse 
een gezamenlijk uurtje. Twee zeer van 
elkaar verschillende persoonlijkheden 
-gelinkt door hun functie als decaan  
van de faculteit Bouwkunde- spreken 
over elkaar en hun rol aan de TU/e.

Een van de eerste zinnen die wordt 
gezegd is: ‘als decaan word je geleefd’. 
Westra zegt het en Nelissen beaamt  
het volmondig. Hij spreekt uit tien jaar 
ervaring en zij heeft het in de korte tijd 
dat ze het stokje van Westra overnam,  
al aan den lijve gemerkt. “Je moet 
inderdaad niet proberen zelf je agenda 
onder controle te houden, daar ben je  
te veel tijd mee kwijt. Je ziet wel wat het 
secretariaat voor je bedacht heeft”, zegt 
ze. Westra: “Je bent een soort biljartbal, 
je rolt over een groen laken en ze 
proberen je in alle gaten te schieten.” 

Ze kennen elkaar al zo’n dertig jaar, sinds 
Nelissen begon aan haar Bouwkunde-
studie aan de TU/e. “Ik kende Jan toen 
niet echt goed. Hij zat bij een andere 
groep. Ik heb nooit college van hem 
gehad.” “Nou, dat kan nog”, springt 
Westra ertussen, “ik geef de 14de mijn 
afscheidscollege.”
Na haar afstuderen in 1983 kwam 
Nelissen af en toe terug naar de TU/e 
voor gastcolleges, begeleiding van 
afstudeerders bij haar eigen advies-
bureau en het doen van onderzoeks-
voorstellen. Maar met Westra kreeg ze 
pas zes jaar geleden een duidelijke link. 

Toen trad ze als directeur van Nelissen 
Adviesbureau toe tot de raad van advies 
van de faculteit. En twee jaar geleden 
werd de band nog inniger toen ze 
gevraagd werd als fellow. “Dat is een 
speciale positie voor een persoon die 
zijn of haar sporen verdiend heeft 
buiten de universiteit. Je wil diegene 
verbinden aan je faculteit, maar hebt 
geen leerstoel te vergeven. Bouwkunde 
heeft maar enkele fellows, het zijn 
importante mensen”, legt Westra uit. 

Die benoeming heeft de carrière van 
Nelissen in een stroomversnelling 
gebracht. “Vanaf dat moment werd  
ik zichtbaarder. Mijn taak was om 
installatietechniek te promoten en 
vooral meisjes geïnteresseerd te 
maken. Daarvoor ging ik dingen doen 
waarmee ik zelf ook in de publiciteit 
kwam. Bijvoorbeeld jurylid zijn bij de 
Marina van Dammebeurs, colleges 
geven bij het honorsprogram en 
lezingen houden bij WISE. Hierdoor 
kwam ik ook in beeld bij het College van 
Bestuur.” Westra: “Je kon in die tijd 
geen krant openslaan of ze stond erin.”

Dat het zou leiden tot een decanaat  
had ze zelf niet kunnen bevroeden.  
Het was een ijskoude en spekgladde dag, 
30 november 2010, toen Nelissen  
voor een vertrouwelijk gesprek was 
uitgenodigd bij het CvB. Ze kwam te laat 

“Een decaan 
is een soort 
biljartbal”

De TU/e: dagelijks het tweede thuis van zo’n tienduizend studenten 
en medewerkers. Een relatief kleine gemeenschap, met ontelbare  
banden tussen de leden - zakelijk en/of privé. In ‘Gelinkt’ laten we 
steeds twee van hen aan het woord over hun relatie met elkaar en  
de universiteit. 

“Als decaan word je geleefd”
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omdat ze haar zoontje van te voren  
naar zwembad De Tongelreep bracht. 
“Harry Roumen vertelde me dat er  
een opvolgster voor Jan Westra werd 
gezocht. Dat moest een vrouw uit de 
faculteit zijn. Ik piekerde met hem mee, 
had nog geen idee dat hij mij bedoelde. 
Toen ik dat besefte, viel ik bijna van mijn 
stoel. Het was een complete verrassing.” 
Ook Westra was niet op de hoogte.  
“Ik was wel verbaasd. Met name over  
de promptheid van de beslissing.  
Ik vond het een kloeke daad.” 

De twee zijn zeer verschillende 
persoonlijkheden. Wat hij over haar 
denkt, staat haaks op wat zij over hem 
denkt. Westra: “Elphi is zeer spontaan. 
Ze is heel open. Misschien zou ze iets 
meer gelaagdheid moeten tonen.  
Het is wel makkelijk om een boodschap 
verpakt naar iemand toe te sturen.” 
Nelissen: “Jan denkt altijd even na  
voor hij iets zegt. Hij is heel rustig en 
bedachtzaam, in tegenstelling tot mijn 
eigen karakter. Ik reageer vaker primair. 
Misschien is het wel handig om soms  
tot tien te tellen en even rustig adem te 
halen. Maar aan de andere kant, ik zeg 
wat ik vind en ik wil dat blijven doen.  
Ik kan proberen dat met iets meer tact  
te doen.” Wat Nelissen bewondert aan 
Westra is zijn vermogen tot beeldspraak. 

“Jan gebruikt de mooiste metaforen en 
bij zijn speeches laat hij altijd op de 
juiste momenten fantastische plaatjes 
zien. Dat zou ik ook wel willen kunnen.” 
Westra en Nelissen zijn het er over eens 
dat een decaan een rare positie heeft. 
“Je bent niet de baas, terwijl mensen dat 
wel denken. Het is een ceremoniële 
positie. Daarnaast heb je ook je 
leerstoel, je moet afstudeerders 
begeleiden. En je moet financiën en 
strategie beheersen. Er komt zoveel bij 
kijken.” En Westra zou Westra niet zijn 
als hij daar niet direct een plaatje bij 
beschrijft: “Ik zie een man, gebogen 
onder een paraplu met een koffertje in 
zijn hand. Hij loopt van taak naar taak. 
En je ziet, het gaat niet goed met die 
man. Maar ja, dat plaatje is misschien 
gemaakt op een donderdagmiddag.  
Er zijn natuurlijk ook heel mooie plaatjes 
te maken van een decaan. Toch?”  
Hij kijkt de verse decaan vragend aan. 
“Ja, ik vind het een heel leuke job.  
De diversiteit is enorm en je hebt  
best wat invloed.” 
Er wordt op de deur geklopt.  
Een secretaresse steekt haar hoofd om 
de deur. “Het is drie uur, de volgende 
afspraak wacht.” Goud waard, noemen 
de decanen het secretariaat. “Zij zorgen 
dat de chaos waarin je kunt verzanden 
enigszins gestructureerd blijft.” 

Interview | Norbine Schalij
Foto’s | Bart van Overbeeke

“Ik viel bijna
van mijn stoel 
dat ze mij als 
decaan wilden”

“Als decaan word je geleefd”
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“De militairen van nu zijn bewapend met communicatiemiddelen”

“Neem Al-Qaida. De leden zijn moeilijk 
te vinden, ze zijn bijna niet te onder-
scheiden van burgers - die vaak wapens 
dragen en dezelfde kleding aan hebben. 
Je moet goed geïnformeerd zijn om te 
weten waar ze zitten.” Royakkers haalt 
dit voorbeeld aan om te illustreren dat 
militairen het niet meer tegen een 
duidelijk gedefinieerde tegenstander 
opnemen. “Militaire conflicten worden 
tegenwoordig niet meer uitgevochten 
tussen staten die grote krijgsmachten 
tegen elkaar ten strijde laten trekken.  
De Golfoorlog in Irak is de laatste 
conventionele oorlog geweest.” 

Volgens de universitair hoofddocent  
is er nu steeds vaker sprake van 
‘asymmetrische oorlogsvoering’ - waarbij 
een conventioneel (westers) leger met 
moderne technologie het opneemt 
tegen opstandelingen, vaak ongedisci-
plineerde strijders die niet als zodanig 
herkenbaar zijn. Ze staan onder leiding 
van warlords en voeren operaties uit  
die niet voldoen aan de regels van 
humanitair oorlogsrecht. Royakkers 
noemt het plaatsen van bermbommen 
als voorbeeld.
“Het draait nu vooral om situational 
awareness -goed geïnformeerd zijn  
over de situatie- zodat je bijvoorbeeld 
goed onderscheid kunt maken tussen 
strijders en burgers. Daarbij gaat het om 
het winnen van de hearts and minds, 
hier staat de Nederlandse benadering 
om bekend.”

Het werk van een militair is er niet 
gemakkelijker op geworden. Royakkers 
spreekt van een militaire revolutie  
die rond het jaar 2000 plaatsvond.  
“De hiërarchie is grotendeels verdwenen. 
Er is steeds meer informatie voorhanden 

en militairen worden geacht deze 
gegevens zelf te beoordelen en er ad 
hoc naar te handelen. Het zorgt voor 
meer verantwoordelijkheid. Militairen 
zijn tegenwoordig bewapend met 
communicatiemiddelen”, stelt hij.  
Dat netwerk waarbij militairen voordeel 
halen door informatiedeling en 
samenwerking staat in de theorie 
bekend als Network centric warfare. 
Royakkers spreekt liever van Network 
enabled operations (genetwerkte 
operaties). “We hebben geen conven-
tionele oorlogen meer, het zijn eerder 
vredesmissies of stabiliteitsoperaties.” 

Royakkers onderzoekt via welke 
ict-middelen militairen informatie 
krijgen, op welke manier ze die krijgen, 
hoe ze de beelden of documentatie 
beoordelen en hoe ze er vervolgens naar 
handelen. Welke competenties moeten 
militairen hebben? Twee jaar geleden 
honoreerde NWO zijn onderzoeksvoor-
stel. “Het is belangrijk hoe informatie 
wordt gedeeld en geïnterpreteerd.  
De nauwere samenwerking tussen 
verschillende allianties roept ook 
nieuwe vragen op: Hoe betrouwbaar  
is de informatie die een militair van 
iemand krijgt? Is die ander wel te 
vertrouwen? Hoe moet hij of zij die 
informatie precies interpreteren? Maakt 
het nog verschil voor de beslissing of de 
militair gegevens heeft gekregen via een 
mobieltje, internet of beeld? In hoeverre 
kan techniek een bijdrage leveren aan 
een moreel verantwoorde beslissing? 
Moreel slaat in dit verband op een stuk 
reflectie bij de militair: heeft hij of zij  
de situatie kritisch geëvalueerd en  
een weloverwogen keuze gemaakt?  
Het gaat immers vaak om leven en dood.”

Aan het steeds intensiever samen-
werken door gebruik te maken van 
netwerktechnologieën zitten veel 
voordelen, maar er zit ook een keerzijde 
aan. Promovenda drs.ing. Christine van 
Burken bracht de afgelopen twee jaar  
al de valkuilen van genetwerkt optreden 

Je wint niet meer automatisch de oorlog als je veel moderne 
wapens kunt inzetten. Tegenwoordig is de hoeveelheid  

informatie bepalend voor het verloop van de strijd.  
Mr.dr.ir.ir. Lambèr Royakkers onderzoekt hoe militairen  
die in een netwerk opereren informatie krijgen, welke rol  

techniek daarbij speelt en hoe ze gegevens interpreteren en 
gebruiken. Royakkers is aan de TU/e universitair hoofddocent  

in de ethiek van technologie en universitair hoofddocent  
militaire ethiek aan de Nederlandse Defensie Academie.

Lambèrt Royakkers. Archieffoto | Bart van Overbeeke

“Het gaat om het 
winnen van de 
hearts and minds”
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“De militairen van nu zijn bewapend met communicatiemiddelen”

in kaart. Haar conclusie: Het vaak 
genoemde voordeel van genetwerkte 
operaties is dat de communicatie en het 
nemen van beslissingen beter verloopt 
en dat verantwoordelijkheden op een 
lager niveau worden neergelegd.  
Het tegendeel blijkt echter soms het 
geval te zijn. Royakkers: “Niet alleen 
officieren en anderen met een hoge 
militaire rang hebben tegenwoordig 
toegang tot informatie. Militairen, maar 
ook mensen bij Defensie of de regering, 
hebben gegevens. Dat kan een hoop 
voordelen opleveren, maar ook veel 
nadelen. Toen Bin Laden werd gedood 
werd er op het hoogste niveau -in het 
Witte Huis- live meegekeken. Dat legt 
een behoorlijke druk op de schouders 
van militairen. Bovendien is het niet 

altijd duidelijk meer bij wie de 
beslissingsbevoegdheid ligt.” 
Het is één van de drie valkuilen die  
Van Burken heeft benoemd: het 
frustreren van communicatie, waarbij 
partners verschillende belangen hebben 
en elkaar soms tegenwerken. De tweede 
valkuil is de ‘predatorvisie’- waarmee ze 
doelt op het risico van een tunnelvisie: 
waarnemers verliezen het grotere 
plaatje uit het oog. Ook de misinterpre-
tatie van videobeelden is een gevaar: 
niet alle beelden zijn even duidelijk.  
Als voorbeeld haalt ze de Kunduz 
Airstrike aan: een luchtaanval die in 
2009 in Afghanistan plaatsvond,  
waarbij negentig onschuldige burgers 
omkwamen. Dorpsbewoners, die 
benzine uit een truck haalden, werden 

op de videobeelden aangezien voor 
opstandelingen. 

Naar analogie van mogelijk foutief 
geïnterpreteerde informatie noemt 
Royakkers de toenemende inzet van 
militaire robots - waar de Verenigde 
Staten voorloper in is. “Er vliegen 
dagelijks duizenden onbemande 

militaire objecten in de lucht, maar over 
de ethische aspecten is nog nauwelijks 
nagedacht. Ik voorzie onder meer als 
probleem dat militairen ervan uitgaan 
dat de informatie klopt als een robot  
het heeft gesignaleerd. Zeker nu robots 
steeds autonomer worden en vaker zelf 
beslissingen nemen. Maar militairen 
moeten uiteraard altijd zelf blijven 
nadenken, de informatie blijven 
interpreteren en de verantwoordelijk-
heid niet afschuiven op de techniek.”

Binnenkort gaat postdoc dr. Bart van 
Bezooijen met Van Burken psychologis-
che experimenten uitvoeren met 
militairen (in opleiding) - mogelijk in 
samenwerking met TNO. Royakkers:  
“We geven ze informatie via verschil-

lende communicatiemedia, zoals 
internet, videobeelden en telefoon.  
We gaan kijken welke consequenties  
dit heeft voor hun beslissingen.  
Hoe beïnvloeden communicatie-
middelen het gedrag van militairen?  
Hoe interpreteren ze de ontvangen 
informatie? Royakkers wil met de 
onderzoeksresultaten een bijdrage 
leveren aan het versterken van moreel 
integer handelen van militairen in 
genetwerkte operaties en die dan  
leiden tot veranderingen in de opleiding 
en missietrainingen. (JvG)

“De Golfoorlog  
in Irak was  
de laatste  
conventionele  
oorlog”

Bij de zoektocht naar Bin Laden keek het Witte Huis live mee. Archieffoto | ANP Photo
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek. Bij gentherapie worden stukjes DNA 
ingebracht in ziek weefsel - bijvoorbeeld 
tumorcellen. Voor het ontwikkelen van 
een nieuwe gentherapie helpt het 
natuurlijk als je goed kunt zien of het 
ingebrachte DNA ook daadwerkelijk  
in de tumorcel terechtkomt. Dat kan 
door aan dit therapeutische gen een 
zogeheten ‘reporter’-gen te plakken.  
Dit gen zorgt ervoor dat een zogeheten 
tracer -gemarkeerd met een fluorescente 
groep of een radioactief atoom- in de 
tumorcel wordt opgenomen. ‘Reporter 
gene imaging’ heet deze techniek.
Steffie Peters studeerde Biomedische 
Technologie en deed haar afstudeer-
onderzoek op de High Tech Campus in 
de groep van TU/e-deeltijdhoogleraar 
prof.dr. Holger Grüll. “Bij Philips 
hebben ze een SPECT-scanner waarmee 
je gammastraling kunt zien. Ik heb een 
protocol opgesteld voor het gebruik van 

jodium-123 als radioactieve tracer om 
tumoren mee zichtbaar te maken. Met 
de SPECT-scanner kun je de hoeveelheid 
radioactief jodium meten en daarmee 
dus meteen of het therapeutisch gen  
in de tumor actief is.”
Peters maakte gebruik van speciale 
tumorcellen waarin DNA van een herpes-
virus is ingebouwd. De cellen produceren 
hierdoor een enzym, thymidine kinase. 
Als de radioactieve tracer in zo’n 
tumorcel terechtkomt, wordt het door 
het virale enzym omgebouwd naar een 
vorm die de cel niet meer kan verlaten. 
De tracer wordt dus opgesloten in de 
tumorcel en hoopt zich daar na verloop 
van tijd op.
Peters: “Ik heb eerst in vitro onderzocht 
hoe lang het duurt voordat het zich 
ophoopt in de tumor. Vervolgens 
hebben we in vivo gekeken of we met  
de SPECT-scanner tumoren konden  

zien na het inspuiten van de tracer.  
Om de tumorgrootte te bepalen,  
hebben we deze tumoren ook bekeken 
met MRI. Het bleek dat grotere tumoren 
ook meer gammastraling uitzonden; 
deze techniek is dus geschikt om te  
zien hoeveel van het therapeutische 
DNA in de tumor actief is.”
Voordat de techniek ook voor therapieën 
geschikt is, moet nog een probleem 
worden opgelost: Peters werkte met  
een speciaal geprepareerde cellijn van 
borstkankercellen, maar ‘echte’ tumoren 
missen uiteraard de virale enzymen  
die de tracer helpen opsluiten. 
Vervolgonderzoek moet er toe leiden 
dat de virale kinase ook kan worden 
ingebracht in kankercellen van patiënten. 
Dan pas kan de Eindhovense techniek 
worden gebruikt om patiënten te 
genezen. (TJ)  

Sluitstuk
Gentherapie in beeld

Steffie Peters. Fotomontage | Rien Meulman

Over levend bot en 
pijnlijke gewrichten

Als je maar oud genoeg wordt, ontkom 
je er bijna niet aan: artrose. Bij vrijwel 
iedereen boven de zestig zijn op 
röntgenfoto’s artrotische afwijkingen  
te zien aan de gewrichten. Tien procent 
van de zestigplussers wordt ook 
daadwerkelijk behandeld voor artrose 
(letterlijk: gewrichtsslijtage). “Het is met 
artrose net als met rimpels”, zegt Lieke 
Cox, die haar promotieonderzoek aan 
deze aandoening wijdde. “Uiteindelijk 
krijgt iedereen er in meer of mindere 
mate last van.”
Artrose is een ongeneeslijke aandoening. 
De behandeling is in eerste instantie 
beperkt tot leefstijladviezen en 
pijnbestrijding. In een later stadium 
volgen gewrichtsbesparende operaties - 
en in extreme gevallen worden complete 
knieën en heupen vervangen door een 
prothese. 

De klachten gaan gepaard met het 
verdwijnen van kraakbeen en verdik-
kingen in het subchondrale bot - het bot 
dat grenst aan het gewricht. Niet alleen 
ouderen hebben er last van: mensen 
met veel overgewicht lopen het risico al 
op jonge leeftijd artrose te ontwikkelen, 
net als topsporters overigens. Extreme 
belasting van de gewrichten is dus 
waarschijnlijk een van de oorzaken, 
maar de ziekte heeft ook een genetische 
component.

Het mag dan de meest voorkomende 
gewrichtsaandoening zijn, over de 
oorzaken van artrose is nog veel 
onbekend. “Vroeger zag men artrose 
puur als een aandoening van het 
kraakbeen”, vertelt Cox. “De verande-
ringen in het bot werden beschouwd als 
een gevolg van het verdwijnen van dat 
kraakbeen. Maar de laatste tijd wordt 
duidelijk dat de processen in het bot 
echt onderdeel zijn van de aandoening.” 
In ieder geval is het kraakbeen niet de 
bron van de pijn: kraakbeen bevat 
namelijk geen zenuwuiteinden. 
Bot is een levend weefsel. Het bevat drie 
soorten cellen die ervoor zorgen dat het 
bot in goede conditie blijft: botafbrekende 
(osteoclasten), botvormende (osteoblas-
ten) en coördinerende cellen (osteocyten), 
legt Cox uit. “Het is bekend dat de 
aansturing door de osteocyten een 
reactie is op de mechanische belasting 
van het bot.” Extreme belasting, 
veroorzaakt door zwaarlijvigheid of 
topsport, heeft dus een direct effect  
op de structuur en sterkte van je bot.
Snappen wat er precies in het bot 
gebeurt, kan de sleutel zijn tot genezing 
van botaandoeningen. Maar dat valt  
in het geval van artrose niet mee.  
Cox: “Artrose is een multifactoriële 
aandoening: het kan diverse oorzaken 
hebben en ook het verloop is voor  
iedere patiënt verschillend. Dat maakt 
het lastig om alle factoren afzonderlijk 
experimenteel te bestuderen.” 
Daarom was er een voorname plaats 
ingeruimd voor een computermodel in 
Cox’ zoektocht naar de rol van bot bij 
artrose. “In onze groep, Orthopaedic 
Biomechanics, is een model ontwikkeld 
dat botadaptatie heel goed beschrijft 

aan de hand van de drie soorten 
botcellen. Ik heb dat model gebruikt  
om resultaten uit de literatuur over 
artrose te verklaren.” 
Uit het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht kreeg Cox daarnaast de 
beschikking over een dertigtal ‘humane 
artrotische tibiaplateaus’ - het stuk van 
het scheenbeen dat deel uitmaakt van 
het versleten kniegewricht, afkomstig 
van artrosepatiënten die een kunstknie 
hadden gekregen. Een buitenkansje  
voor Cox, omdat je niet zomaar bot 
uitneemt bij patiënten. Met een speciale 
CT-scan was te zien dat het bot onder 
het versleten kraakbeen duidelijk anders 
was: het had een hogere dichtheid dan 
bij gezonde mensen.
“Dat is ook een van de kenmerken van 
artrose: een toegenomen botmassa. 
Mijn hypothese is dat die structuur-
verandering van het bot kan worden 

veroorzaakt door overbelasting en  
dat diezelfde overbelasting ook tot 
slijtage van het kraakbeen kan leiden. 
Zwaardere mensen krijgen een dichtere 
botstructuur en hebben ook een 
verhoogd risico op artrose.”

Maar hoe heeft het bot dan invloed op 
het kraakbeen? Volgens Cox zijn daar 
diverse mogelijke verklaringen voor.  
De veranderingen in het bot leiden 
wellicht tot overbelasting van het 
bovenliggende kraakbeen en de 

verdichting van het bot leidt mogelijk  
tot een verminderde aanvoer van 
zuurstof en voedingsstoffen naar het 
kraakbeen - en dat leidt uiteindelijk  
tot kraakbeenslijtage.
Uit de simulaties blijkt nog maar eens 
dat geen enkel proces in zijn eentje 
verantwoordelijk kan zijn voor alle 
verschijningsvormen van artrose.  
De veranderingen in botstructuur die 
Cox aantrof bij de artrosepatiënten  
zijn volgens haar echter allemaal te 
verklaren met het normale adaptatie-
proces verzorgd door de genoemde 
botcellen. “Het ziet er naar uit dat het 
gaat om normale aanpassingen aan 
abnormale omstandigheden.” Met 
andere woorden: artrose mag dan 
wellicht worden veroorzaakt door bot, 
de schuld van het bot is het niet. (TJ)

Met een slim computermodel en stukken scheenbeen die  
overschoten na knieoperaties kreeg promovenda ir. Lieke Cox  

meer inzicht in de oorzaken van artrose. Volgens haar ligt  
het probleem wel ín maar niet áán het bot.

“Uiteindelijk  
krijgt iedereen  
last van artrose”

“Vroeger zag men 
artrose puur als 
aandoening van 
kraakbeen”

Lieke Cox. Foto | Bart van Overbeeke
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1    Wat zien we op de cover van je proefschrift?

2    Hoe leg je op feestjes uit waar je onderzoek over gaat?

3    Welke persoon, techniek of apparaat is onmisbaar geweest voor je onderzoek?

4    Wat heeft de samenleving aan jouw werk?

4 brandende vragen

Bart Hennen | Onderdrukken van magnetische instabiliteiten in fusiereactoren

1 | cover
Een ‘artist impression’ van een magnetisch eiland bestraald door microgolven 
in een fusieplasma.

Om energieproductie op basis van fusiereacties onder controle te krijgen, 
worden de daarvoor benodigde (zeer warme) fusieplasma’s opgesloten door 
magneetvelden in een donutvormige machine, de tokamak. De energie-
productie van een tokamak stijgt met toenemende plasmadruk. Effectieve 
opsluiting vereist dat de plasmadruk en de druk van het magneetveld in  
balans zijn. Het plasma ‘klapt’ anders zoals een fietsband. Bij toenemende 
plasmadruk ontstaan bovendien magnetische eilanden, die het plasma  
instabiel maken. Ik heb een regelsysteem ontwikkeld dat eilanden in het 
plasma opspoort en op basis van metingen zorgt voor het onderdrukken of 
stabiliseren van de eilanden. Door combinatie van plasmafysische modellen 
met ontwerpmethoden uit de regeltechniek laat ik zien dat het ontwerp van 
regelaars om magnetische eilanden te onderdrukken veel systematischer 
aangepakt kan worden dan tot nu toe het geval was. Mijn simulaties laten 

zien dat het mogelijk is kleine eilanden stabiel in stand te houden. Dit heeft 
voordelen ten opzichte van volledige eilandonderdrukking. Bovendien toon 
ik experimenteel aan dat het regelsysteem in de praktijk werkt. Het eiland 
wordt opgespoord, door het systeem gevolgd (zelfs bij externe verstoringen) 
en vervolgens uitgeschakeld. 

Het line-of-sight ECE concept, dat het eiland monitort en actueert langs een 
en dezelfde zichtlijn.

Het ontwikkelde regelsysteem voor het onderdrukken van magnetische  
eilanden is direct toepasbaar in ITER. Door manipulatie van de magnetische 
eilanden wordt de plasmaopsluiting verbeterd en kan het plasma bij hogere 
druk opereren. Het plasma blijft langer in stand en produceert uiteindelijk 
meer energie. (TJ)

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

Joris Wismans |  De structuur van polymeerschuimen ontrafeld

1 | cover
Deze afbeelding is gemaakt met behulp van X-ray Computed Tomography 
(CT-scans met behulp van röntgenstraling) en laat in 3D de gereconstrueerde 
microstructuur zien van een open-cel polyurethaanschuim. Op deze schaal 
(de breedte is 4.5 mm) is duidelijk de complexe structuur te zien. Dit soort 
schuimen wordt onder meer gebruikt in het interieur van auto’s en voor  
energieabsorberende toepassingen. 

Op een feest is het voor de hand liggend om te beginnen met het schuim op 
een goed getapt biertje. Een vergelijkbare structuur is te vinden in een groot 
aantal schuimen die wij in het dagelijks leven gebruiken, zoals in helmen, 
interieur et cetera. De unieke eigenschappen van schuim zijn het resultaat 
van het subtiele samenspel tussen de microstructuur en het materiaal waar-
uit deze is opgebouwd.

Om de structuur van de schuimen nauwkeurig te karakteriseren hebben wij 
gebruik gemaakt van X-ray Computed Tomography. Dit type systemen wordt 
voornamelijk gebruikt in ziekenhuizen voor beeldvormend onderzoek. Het 
belangrijkste verschil met ons systeem is de hoge resolutie die wij kunnen 
halen (500 nm). 

In de hedendaagse industrie wordt veel gebruik gemaakt van softwarepak-
ketten (bv. Eindige Elementen Methode) om producten te optimaliseren. 
Denk aan autofabrikanten die simulaties gebruiken om te bepalen of een 
auto voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Essentieel hierin is dat elk  
materiaal in de auto goed beschreven wordt. Het karakteriseren van zowel  
de microstructuur en het basismateriaal van het schuim en daarmee het  
begrijpen van de deformatiemechanismen is van groot belang. Dit staat  
centraal in mijn onderzoek.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

1 | cover
Een abstracte weergave van iemand met beide handen in de lucht. De onregel-
matige vormen staan voor het moeilijk begaanbare pad naar de doctorstitel. 
De stralen in de achtergrond representeren verschillende gezichtspunten, 
verwijzend naar de analysetechnieken voor multi-camerasystemen die aan 
bod komen in dit proefschrift.

Als je in een tennisvideo de opslagen van Roger Federer wilt opzoeken, kan 
ons systeem automatisch de bewuste slagen vinden en een analyse van zijn 
tactiek maken. Daarvoor hoef je slechts de relevante trefwoorden op te 
geven. Diezelfde methoden voor gedragsanalyse kun je ook toepassen bij 
automatisch toezicht, bijvoorbeeld in de thuiszorg en tegen bankovervallen.

Ik wil mijn promotor prof.dr. Peter de With bedanken voor zijn leiding, onder-
steuning en enthousiasme tijdens mijn promotie. Peter maakte altijd indruk 
op me met zijn tomeloze energie en eindeloze vertrouwen. Ook mijn co-promotor 
dr. Jungong Han van het Centrum voor Wiskunde en Informatica wil ik bedanken, 
net als de Nederlandse en buitenlandse partners waarmee ik heb samen-
gewerkt binnen de Europese projecten CANDELA en CANTATA.

Systemen voor automatisch toezicht moeten (bijna) real-time kunnen draaien 
met goedkope hardware. Dat betekent dat de algoritmes moeten werken met 
een beperkte rekencapaciteit. In mijn proefschrift beschrijf ik een bijna real-
time audiovisueel systeem voor analyse van de tennissport, waarbij de frag-
menten worden geanalyseerd op basis van beelden en geluiden uit de echte 
wereld. Met dit automatische systeem kun je snel sportbeelden categori seren 
en opzoeken. Daarnaast hebben een experimenteel videoanalysesysteem 
gebouwd waarmee je gebeurtenissen kunt analyseren met een of twee  
camera’s. Dit systeem hebben we ingebouwd in een groter systeem en is 
succesvol gedemonstreerd binnen het Europese ITEA-project.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

Weilun Lao | Real-time analyse van videobeelden



Ach en Wee

UR-podium

De universiteit haalt de broekriem 
aan. Zo strak zelfs dat er straks gaatjes 
bijgeprikt moeten worden wil die riem 
nog dicht kunnen. Waren vorig jaar de 
faculteiten al de klos door de bezuini-
gingen, nu ontspringen ook studenten 
de dans niet meer. 
Het College van Bestuur (CVB) heeft 
de universiteitsraad namelijk laten 
weten fors te willen bezuinigen op 
de bestuursbeurzen. Als het aan het 
college ligt, wordt het bedrag dat er 
voorheen beschikbaar was met bijna 
de helft teruggebracht - van 545.000 
euro naar 300.000 euro. Het aantal 
bestuursmaanden daalt daarmee van 
1.850 naar 1.000.

De universiteitsraadsfracties zijn hier 
fel op tegen. In tijd van bezuinigingen 
is het niet meer dan logisch dat  
iedereen iets inlevert, maar bijna  
vijftig procent korten op de actieve 
studenten is buiten alle proporties. 

Het college benadrukte in zijn brief,  
alsook tijdens de Mystery Tour op  
29 september jl., dat de actieve  

Eindhovense student bovenmatig 
beloond wordt voor zijn gewaardeerde 
inspanningen. Vergeleken met andere 
steden zijn er in Eindhoven per student 
meer bestuursmaanden beschikbaar 
dan elders. Het CvB gaat in die  
redenatie echter voorbij aan de écht  
belangrijke graadmeter daarin: het 
aantal verenigingen en hun output. 
Alleen op basis daarvan kan een eerlijke 
vergelijking tussen steden gemaakt 
worden.
Om het CvB te dwingen het bezuini-
gingsvoorstel voor de bestuursbeurzen 
te herzien, moeten we vanuit de 
studenten een sterk signaal afgeven. 
Daarom is het belangrijk dat we de 
neuzen van alle studentenkoepels  
dezelfde kant op krijgen. Met behulp 
van een gezamenlijk overleg willen 
we dit voor elkaar krijgen. Een overleg 
waarin de universiteitsraadsfracties 
centraal moeten staan, als onafhanke-
lijke en uiteindelijk beslissende factor: 
over de bestuursbeurzen heeft de 
universiteitsraad instemmingsrecht.

Rob Kleijnen | fractielid .PF

Na de fusie van VU en UvA zal aan de 
Amsterdamse universiteit alleen nog 
‘toponderzoek’ worden bedreven.  
De Volkskrant meldt: ‘Onderzoek dat 
niet tot de top behoort, verdwijnt’.

Ik ben vrij goed bekend met de 
wiskundigen in Amsterdam. Die doen 
best aardige dingen, maar het is niet 
allemaal ‘top’ wat de klok slaat.  
Wat doen ze met hun subtoppers?
Het is telkens weer verbijsterend om  
de flauwekul te horen die managers 
uitslaan. Onderzoek onder de top  
moet weg, maar hoe wordt die top  
dan overeind gehouden? Bovendien, 
haast per definitie zit de helft van alle 
onderzoek onder het gemiddelde.  
En waar gaat het onderzoek beneden 
de top dan heen, naar Bangladesh, 
naar Tilburg?

Wat is toponderzoek eigenlijk? Dat is 
gelukkig heel eenvoudig: onderzoek 
waarvan verslag wordt gedaan in 
toptijdschriften. Dat zijn tijdschriften 
waarin toponderzoekers hun artikelen 
publiceren. Toponderzoekers, dat 
weten we allemaal, zijn geleerden  
die toponderzoek doen. 

Aan de UvT, een instelling die ik niet in 
ranglijsten kon vinden, werden (worden?) 
tijdschriften van een gewicht voorzien. 
Auteurs probeerden punten te 
verzamelen (voor hun portfolio) door  
te publiceren in tijdschriften met een 
groot gewicht. Sommige tijdschriften 
hadden gewicht nul. Dat gold voor 
Statistica Neerlandica, een blad waarin 
ikzelf en veel van mijn collega’s hun 
eerste artikel publiceerden. Ik ben er 
korte tijd hoofdredacteur van geweest.
Het nut van wetenschappelijk onderzoek 
is ongrijpbaar. Het enige dat we zeker 
weten is: als er nooit (wetenschappelijk!) 
onderzoek was gedaan, leefden we  
nog in het stenen tijdperk. Onze 
LED-lampen en onze iPads zijn 
begonnen met Galvani’s waarneming 
van samentrekkende kikkerpoten.

Hoeveel topartikelen kan een toponder-
zoeker per jaar produceren? Bij het 
Wageningse melkonderzoek zijn 
hoogleraren betrokken die in één  
jaar hun naam zetten op zeventig 
(ongelezen?) artikelen. Dat doen  
wij hier niet, denk ik. Maar je hoort  
wel gekkere dingen over (oud-)
TU/e-hoogleraren.

Over mijn eigen zeventig artikelen heb 
ik een heel academisch leven gedaan. 
Maar goed dat ik met pensioen ben.

Effe zeuren

Fel tegen bezuinigingen op bestuursbeurzen

@Lupo_EL, 4 oktober

I am being tested. High frequency 

(100.000 Hz) current measure -

ments on the battery pack…

@AnneloesvE, 30 september

Geef medewerkers met #Sinter -

klaas pepernoten & steun  

#DoeEenWens doeeenwens.nl 

@bobb, 30 september

@BordeKock ik heb de vondst  

van mijn leven gedaan, er is  

een tu/e soep app :D. Hoop  

dat ie ook werkt op iPhone

@Slimsteregio, 29 september

Elsevier-onderzoek: TU Eindhoven 

beste van de technische  

universiteiten #slimsteregio

@dutchminator, 29 september

Eurest is aan het bezuinigen? 

Assortiment in kantine HG wordt 

steeds kleiner en nu ook geen 

fatsoenlijk bestek meer

@M_Steinbuch, 28 september

Vooraankondiging: RoboCup Dutch 

Open 2012 event 25-29 april,  

Eindhoven robocupdutchopen.nl  

@RoboDutchOpen in  

de @Slimsteregio

@jckoek, 23 september

Haalt een neutrino een 

lichtdeeltje in, zegt de laatste 

“#doeeensnormaalman”

@Gielt, 3 oktober

De zingende Tesla Coil van  

@TUeindhoven speelt  

Metallica vloeiender dan  

ik op gitaar kan… 

@Nobelprize_org, 3 oktober

#NobelPrize awarding institution 

for #Medicine express 

condolences over the 

passing of Ralph Steinman

@happyjeroen, 30 september

Afscheidscollega Lemstra.  

‘Vindt u het nog leuk,  

meneer de Rector?’

@NienkeMeijer1, 4 oktober

Met CvB #TUe goed gesprek over geza-

menlijke intro 2012, 12 oktober 19.00 # 

debat in #karelvermeerenplantsoen, 

samen met studenten verder bouwen

@PetraAlkema, 4 oktober

@NienkeMeijer1 Er zijn een paar onder-

delen waar studenten zich erg hard  

voor zullen maken, maar gezamen -

lijke intro klinkt positief!

@TFrenkiel, 4 oktober  

@NienkeMeijer1 Lijkt me een hele  

goede ontwikkeling voor  

Eindhoven Studentenstad!  

#gezamenlijkeintro

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde
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Herman Kingma |  Nobelprijs met een knipoog voor  
duizelingwekkend onderzoek

Hij dacht eerst dat het om een grap 
ging. De eerste mailtjes van het  
Ig Nobelprijscomité verdwenen dan  
ook direct in de digitale prullenbak van 
Herman Kingma, deeltijdhoogleraar 
Fysica van de humane vestibulaire 
functie bij BMT. Pas toen een Neder-
landse afgevaardigde telefonisch 
meldde dat hij samen met vier Franse 
collega’s de Ig Nobelprijs Natuurkunde 
had gewonnen, werd het serieus.  
“Ik werd overspoeld met verzoeken  
om interviews en nadere informatie  
op radio, televisie en in binnen- en 
buitenlandse dagbladen over duizelige 
discuswerpers.”

Elk jaar in de week voor de uitreiking  
van de officiële Nobelprijzen worden  
de Ig Nobel prijzen overhandigd, op 
initiatief van het wetenschappelijke 
tijdschrift Annals of Improbable 
Research. Een parodie op de Nobelprijs, 
voor onderzoek waar je eerst om moet 
lachen maar dat je daarna aan het 
denken zet. Met zijn Franse collega’s 
deed Kingma onderzoek naar de vraag 
waarom discuswerpers na het afgooien 
duizelig zijn, terwijl kogelslingeraars 
-die een zelfde beweging lijken te 

maken- dat niet zijn. “Ik had nog nooit  
van die Ig Nobelprijzen gehoord. En zelfs  
na uitleg heb ik nog wel even moeten 
nadenken. De achtergrond van ons 
onderzoek is namelijk helemaal niet  
zo lachwekkend.” 
De groep van Kingma is gespecialiseerd 
in bewegingsstoornissen en afwijkingen 
van het evenwichtsorgaan. Ze verworven 
veel kennis en ontwikkelden in de 
afgelopen jaren speciale methodes  
om bewegingspatronen te analyseren. 
En juist daarom werken de Franse 
onderzoekers met hen samen.  
“De Franse Atletiekunie wilde laten 
uitzoeken waar de duizelingen van de 
discuswerpers in de nationale ploeg 
vandaan kwamen. Een duidelijk 
probleem dat in deze tak van sport veel 
voorkomt. En ik vind dat je als acade-
micus de taak hebt ook vragen uit de 
maatschappij aan te pakken; we zijn  
dan ook meteen aan de slag gegaan.  
Na het vergelijken van het bewegings-
patroon van gooiende discuswerpers  
en kogelslingeraars was het eigenlijk 
meteen duidelijk. Doordat de kogel-
slingeraar altijd contact houdt met de 
grond en tijdens de draai zijn handen 
volgt, heeft hij een vast fixatiepunt.  

Net zoals een ballerina die haar ogen 
fixeert als ze een pirouette maakt.  
Een discuswerper maakt echter een 
draai waarbij hij even los komt van de 
grond en houdt de discus achter zich. 
Door het ontbreken van dat vaste 
fixatiepunt word je veel sneller 
duizelig.”  

De Franse Atletiekunie heeft dankzij 
deze analyses de werptraining van  
hun discuswerpers aangepast en het 
duizelingwekkende probleem lijkt 
hiermee opgelost. Maar Kingma 
benadrukt dat evenwichtsstoornissen 
zelden eenvoudig zijn. “In het dagelijkse 
leven krijgt één op de vier mensen in 
meer of mindere mate last van hun 
evenwichtsorgaan, een maatschappelijk 
probleem. Het kan zo ernstig zijn dat  
de wereld een draaimolen lijkt waar je 
maar niet uit kan. Of dat je niet meer  
als vanzelf kunt lopen en beelden op  
je netvlies tijdens hoofdbewegingen  
niet meer stilstaan. Gekmakend.  
De belangrijkste reden voor mij om de  
Ig Nobelprijs te accepteren, is de extra 
aandacht voor dergelijke aandoeningen. 
Het is dan wel een prijs met een 
knipoog, maar voor luchtig onderzoek 

dat een serieuze ondertoon heeft.  
De selectie vindt plaats op basis van de 
wetenschappelijke output, dus het is 
zeker niet zomaar een prijs. Bovendien 
heeft het discuswerp-onderzoek zeer 
zeker bijgedragen aan ons begrip over 
bewegen en evenwicht houden.  
We proberen oplossingen te vinden  
om patiënten te helpen. En de extra 
aandacht betekent extra informatie 
kunnen geven, meer bekendheid,  
een breder draagvlak creëren.  
Dat is allemaal mooi meegenomen.” 

Vanwege een congreslezing kon Kingma 
niet aanwezig zijn bij de uitreiking van 
de Ig Nobelprijzen, een groot gala 
waarbij de lach niet geschuwd wordt. 
Desalniettemin stond hij de afgelopen 
dagen in het middelpunt van de 
wereldwijde belangstelling. “Interviews 
in diverse nationale en internationale 
dagbladen, op radio en televisie...  
Het komt goed uit, want ik kan ze 
meteen wijzen op een belangrijk 
nieuwtje. Zeer binnenkort, als alles 
volgens planning gaat nog deze maand, 
gaan we namelijk als eerste groep  
een kunstmatig evenwichtsorgaan 
implanteren bij een patiënt zonder  

nog werkende evenwichtsorganen.  
Dat wordt heel spannend. Er hebben 
zich al een aantal televisieploegen 
gemeld om de operatie vast te leggen... 
Maar voor ons is het vooral belangrijk 
dat we weer een nieuwe stap kunnen 
zetten in de behandeling van 
evenwichts aandoeningen.”

Naast een gedreven onderzoeker is 
Herman Kingma voorzitter van de 
universiteitsraad van de Universiteit 
Maastricht -waar hij ook hoogleraar 
Klinische Vestibulogie is -, deeltijd-
hoogleraar aan de TU/e en draait hij 
vaak lange dagen op de polikliniek.  
Hij ziet zichzelf als een evenwichtige 
duizendpoot: “Ik weet wat ik moet doen 
en werk mijn lijstje af. Natuurlijk is het 
druk, maar ik zie het vooral als een 
uitdaging. En het is bovendien leuk om 
veelzijdig bezig te zijn. Daarnaast heb  
ik met vier zonen en een dochter ook 
thuis mijn handen vol. In de spaarzame 
vrije tijd ben ik graag met sport bezig, 
zowel actief als passief. Want van 
bewegen krijg je nooit genoeg.”

Interview | Nicole Testerink
Foto | Appie Derks MUMC+ 



6 oktober 201112 | Uitgelicht

“Het gaat om de adrenaline,  
de passie, de inhoud en het team”

Prof.dr. Sandro Etalle 

“Ik ben geboren en getogen in Milaan. 
Een fantastische stad vol kunst. Wie zin 
heeft in een concert, hoeft de krant maar 
open te slaan. Jammer genoeg is het 
wonen er nu bijna onbetaalbaar. Mijn 
vader werkte als ontwerper van huizen 
en industriële gebouwen. We zijn 
opgegroeid met het idee dat we onze 
passie moeten volgen en onafhankelijk 
moeten zijn. Als kind had ik twee 
passies: elektrotechniek en muziek.  
Ik was een knutselaar: toen ik een jaar  
of veertien was, maakte ik gretig gebruik 
van bouwdozen met weerstandjes en 
andere bouwstenen, maar het liefst 
ontwierp ik zelf apparaten. 
Deze hobby was strikt gescheiden van 
mijn andere liefde: klassieke muziek.  
Ik speelde dwarsfluit in een amateur-
orkest. Naast mijn wiskundestudie heb 
ik een conservatoriumdiploma behaald. 
Ik had graag ook een loopbaan in de 
muziek gehad, maar had ook (te) hoge 
ambities, bijvoorbeeld spelen in het 
orkest van de Scala in Milaan. Er is veel 
competitie voor de weinige beschikbare 
plekken in een toporkest. Ik heb 

geprobeerd om beide sporen te volgen, 
maar op een gegeven moment moest ik 
een keuze maken. En dat werd de 
wetenschap.  
Ik speel zelf bijna niet meer, in samen-
hang met mijn drukke baan gaat dat 
niet, en als je ooit semiprofessioneel 
hebt gespeeld, ligt de lat hoog. Ik neem 
geen genoegen met zomaar een paar 
noten spelen. Ik speel dan liever drie 
kwartier om de techniek weer onder  
de knie te krijgen. Nu ik wat ouder ben, 
vind ik opera ontzettend mooi. De passie 
die spreekt uit de muzikale lijnen van 
Verdi vind ik mooi. Maar de cantates van 
Bach staan op nummer één. Kunst is 
gebonden aan de ‘regels van het spel’. 
Dat geldt voor de muziek, maar ook voor 
beeldende kunst of literatuur. Er is een 
kader nodig, de grammaticale regels of 
de noten. Binnen dat kader moet je er 
voor zorgen dat je emoties opwekt. Voor 
mij betekent muziek een geluksgevoel 
genereren door binnen de regels bepaalde 
acties uit te voeren. Ook het verleggen 
van de grenzen is onderdeel van de 
kunst. Beethoven en Stravinsky zijn 

fantastische voorbeelden van vernieuwers. 
De vader van mijn dwarsfluitlerares 
importeerde onder andere oscilloscopen. 
Ik was een scholier van zestien en hij 
vroeg me of ik een paar middagen voor 
hem wilde komen werken om apparaten 
te repareren. Die apparaten bleken last 
te hebben van interferentie en ik ging 
daarvoor filters ontwerpen. De informatie 
daarover zocht ik op in boeken. 

Als beloning kreeg ik een mooie 
oscilloscoop en een zakcentje. Maar 
eigenlijk deed ik het niet voor het geld. 
Ik heb mijn hele leven dingen gedaan 
die ik leuk vond. Ik heb nu naast mijn 
leerstoel een bedrijf waarin geld een 
belangrijke parameter is, maar voor  
mij is het geen drijfveer. Het gaat om  
de adrenaline, de passie, de inhoud  
en het team. 
Op mijn zeventiende, nog tijdens mijn 
middelbare school, heb ik een jaar als 
exchange student in Virginia, Amerika 
gestudeerd. Dat was een geweldig jaar. 
Ik speelde er in een orkest en ik kwam 
voor het eerst in contact met computers. 
Toen ik terugkwam, vond ik een 
bijbaantje als programmeur. BASIC 
programmeren op de Apple 2 en later 
PASCAL op de Macintosh. Ik bouwde 
Apple-programma’s voor klanten met 
speciale wensen en zo werd ik een van 
de weinige jongeren met programmeer-
ervaring. Op een vakbeurs in Milaan 
kwam ik in contact met iemand die op 
zoek was naar een zakenpartner.  
Hij wilde in Padua een bedrijf beginnen 
om PROLOG software te importeren uit 
Hongarije. Die moest dan doorontwikkeld 
worden voor de nieuwe Macintosh op de 
Italiaanse markt. Ik was een van de 

weinigen in Italië die toegang had tot de 
internals van de Macintosh en ik vond 
het een mooie uitdaging om dat bedrijf 
mee op te starten. 
Ik ging in Padua wiskunde studeren, 
naast mijn baan bij dat bedrijfje,  
en ging daarna door als onderzoeker  
in de informatica. Ik leerde Nederland 
kennen door werk bij het Centrum voor 
Wiskunde en Informatica in Amsterdam. 
Toen had ik mijn -Brabantse- vrouw al 
leren kennen in Genua. Uiteindelijk  
ben ik na heel veel omwegen hier in 
Eindhoven terechtgekomen op een  
plek die heel goed bij me past. 
Security was een spannend nieuw 
onderwerp dat me al jaren trok.  
Waarom ik het leuk vind, kan ik niet 
precies zeggen, zoals het ook moeilijk 
uit te leggen is waarom je een bepaald 
schilderij leuk vindt. Security speelt  
zich af in een spannende wereld. 
Beveiligingsoplossingen bedenken  
voor een sophisticated computerworm 
programma als STUXnet. Ik heb deze 
richting echter niet gekozen omdat ik 
politieagent wilde worden. Ik houd me 
bezig met detectiesystemen. Security 
heeft veel aanknopingspunten met  
mijn studie wiskunde en met logisch 
programmeren. In de jaren negentig 
bestond het probleem vooral uit 
hackers, zestienjarige jongetjes die  
het leuk vonden om een site te kraken. 

Echte cybercriminaliteit bestaat pas  
een jaar of tien. Georkestreerde 
kwaadwillige inzet van techniek kan  
nu voor een bedrijf enorm veel schade 
veroorzaken. Een organisatie moet zich 
soms verdedigen tegen cyberaanvallen 
door een team van academisch niveau 
waarin waarschijnlijk miljoenen zijn 
geïnvesteerd. 
Het is niet mijn taak om een moreel 
oordeel te vellen over de motieven van 

de mensen die malware schrijven. 
Software is nu eenmaal net als andere 
techniek voor goede en slechte 
toepassingen te gebruiken. Het is 
gemakkelijk om de aanvallers in de hoek 
van de bad guys te zetten en de 
verdedigers in de hoek van de good guys. 
Het eerste wat ik deed toen ik hier in 
Eindhoven kwam, was het advies 
opvolgen van Roger Needham, een 
topman in de security wetenschap:  
“Buy a worldclass coffeemachine and 
make sure your staff has access to it.” 
Dus bij ons krijg je goede koffie. Of er 

een direct verband is tussen het gebruik 
van Nespresso en onderzoeksresultaten 
weet ik niet. Daar moet nog maar eens 
onderzoek naar gedaan worden!  
Ons werk is de laatste tijd heel zichtbaar 
in de media en we mogen niet klagen.  
We beschikken als jonge groep over 
relatief veel funding. We voeren binnen 
de faculteit ook projecten uit onder de 
vleugels van Laquso, waarvoor het 
bedrijfsleven betaalt. Aan de wiskunde-
kant van de faculteit houden Henk van 
Tilborg en zijn opvolgster Tanja Lange 
zich bezig met cryptografie. Wij doen  
het informaticadeel en werken veel met 
hen samen. Mijn promovendi komen uit 
Nederland, Italië, Brazilië en China.  
Er zijn vier Italiaanse promovendi. Wil je 
verder in het onderzoek, dan ben je als 
Italiaan bijna wel gedwongen om naar 
het buitenland te vertrekken. De sfeer  
en het werkklimaat aan Italiaanse 
universiteiten zijn bepaald niet gunstig. 
Ieder jaar draait de Italiaanse overheid 
de kraan verder dicht. Wat dat betreft 
mogen we hier nog niet klagen, al is er 
nu ook sprake van forse bezuinigingen. 
Ik vind het fantastisch om te werken met 
enthousiaste mensen. Ik geniet ervan 
om ze te zien groeien: ze komen binnen 
als onervaren studenten en ze verlaten de 
universiteit als zelfstandige onderzoeker 
of entrepreneur. Dat geeft me veel energie. 
Daar kan ik nachten voor doorwerken.” 

Interview | Joep Huiskamp 
Foto | Bart van Overbeeke

Opgeleid in Italië, gepromoveerd in Nederland en al op zijn zeventiende  
betrokken bij het opzetten van een bedrijfje in Padua.  

Gefascineerd door wiskunde en muziek, scheelde het niet veel  
of Sandro Etalle (46) had gekozen voor een loopbaan als klassiek musicus.  
Sinds vier jaar houdt hij zich aan de TU/e als hoogleraar System Security  

bezig met onderzoek naar beveiliging in cyberspace. 

“Muziek is een  
geluksgevoel 
genereren door 
binnen de regels 
bepaalde acties  
uit te voeren”

“Security speelt 
zich af in een  
spannende 
wereld”

“Buy a worldclass
coffeemachine”

Actuele cybercriminaliteit: DigiNotar
Organisaties moeten zich verdedigen tegen cyberaanvallen. Een opvallend 
voorbeeld waar het mis ging, is DigiNotar, dat nota bene veiligheidscertificaten 
voor onder andere de overheid leverde. Dat bedrijf werd deze zomer gehackt. 
Hierdoor zijn overheidswebsites op zich niet minder veilig geworden, maar de 
hack heeft verregaande consequenties voor velen. Etalle was niet verbaasd dat 
het gebeurde, wel dat het bij DigiNotar zo droevig gesteld was. “Er zijn twee 
consequenties bij deze affaire. De eerste betreft het wezenlijk misbruik van 
certificaten. Voor jou en mij is dat niet heel ernstig, maar bijvoorbeeld dissidenten 
in Iran kunnen hierdoor in levensgevaar raken. De communicatie die via 
bijvoorbeeld Googlemail liep, kon afgeluisterd worden. De tweede gaat over de 
software die onze computers runt. Wanneer de versleuteling was gecertificeerd 
door DigiNotar,werken die programma’s niet meer.” 
Een praktisch voorbeeld zie je bij de taxibranche. De boordcomputerkaarten 
zouden gebruik gaan maken van DigiNotarcertificaten. Nu dat niet meer tot de 
mogelijkheden behoort, loopt de invoering van de boordcomputers een 
vertraging van zes maanden op. 
Is de beveiliging van digitale datacommunicatie sinds het uitschakelen van 
DigiNotar nu goed geregeld? “Nu nog niet. De regering heeft geen toezicht op 
bedrijven die certificaten leveren. Ik verwacht dat dat gaat veranderen. Er zal 
jaarlijks controle komen. Maar dan nog, dit was niet de eerste cyberaanval en  
het zal ook niet de laatste zijn.” (NS)
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Henk van Tilborg | “Een sabbatical verrijkt je”

De boekenkasten op zijn werkkamer  
op de negende verdieping van het 
Hoofdgebouw zijn voor het grootste deel 
al leeg. “Ik heb het merendeel van mijn 
boeken opgestuurd naar een universiteit 
in Ethiopië, waar ik van plan ben om 
volgend jaar een paar maanden les  
te gaan geven.” Henk van Tilborg, 
hoogleraar cryptologie en coderings-
theorie, koppelt na zijn emeritaat zijn 
fascinatie voor het buitenland aan zijn 
liefde voor het lesgeven. “Ik doe het  
ook voor mezelf en hoop dat het mes  
zo van twee kanten snijdt.”

Vrijdag 7 oktober neemt Van Tilborg 
afscheid van de TU/e met -zoals hij het 
zelf betitelt - een causerie. “Ik haal wat 
herinneringen op uit mijn tijd hier aan 
de TU/e, wat ik hier leuk vond en praat 
wat over mensen die daarbij belangrijk 
voor me waren. Niet te zwaar of te 
serieus, hoor.” Teveel poespas is niet 
aan hem besteed, maar hij begrijpt  
ook dat een loopbaan van veertig jaar 
niet onopgemerkt tot een eind komt.  

Dat is ook wat hijzelf gaat proberen te 
voorkomen door in het buitenland les te 
gaan geven aan universiteiten in landen 
als Ethiopië en Indonesië. In januari 
vertrekt hij voor twee maanden naar  
dat laatste land, naar de Universitas 
Katolik Parahyangan in Bandung. 
In het najaar reist hij dan wellicht zijn 
boeken achterna, maar met de 
universiteit in het Ethiopische Bahir  
Dar is nog niet alles helemaal rond.  
Van Tilborg wil er geen geld voor.  
Zijn enige eis is dat er lokaal accom-
modatie voor hem wordt geregeld.  
“Dat betekent namelijk dat zij er ook 
echt belang aan hechten.” Over het 
niveau van de Ethiopische studenten 
maakt hij zich geen zorgen. “Er zijn er 
die hier in Eindhoven de ontwerpers-
opleiding ‘Wiskunde in de industrie’ 
volgen en die kunnen goed mee.  
In Indonesië zou het Engels wellicht 
problemen kunnen opleveren, maar  
mijn vrouw Marijke heeft al aangeboden 
om lessen conversatie Engels te gaan 
geven.”

Voelt hij een soort van morele verplichting 
om daar te gaan doceren? “Nee hoor,  
ik doe het ook voor mezelf, want op deze 
manier kan ik het contact met studenten 
behouden en dat is heel waardevol voor 
me. Daarnaast biedt het mij en mijn 
vrouw de mogelijkheid om wat van die 
landen te zien. Die fascinatie voor het 
buitenland delen we.” 
Dat reizen naar buitenlandse universi-
teiten is hem niet vreemd, want tijdens 
zijn wetenschappelijke carrière is hij 
minstens elf keer op een sabbatical 
geweest naar het buitenland. Soms voor 
een jaar, soms slechts voor twee weken. 
Californië, dat hij ook wel als zijn tweede 
vaderland ziet, was daarbij favoriet, 
maar hij bezocht ook Australië en 
Zuid-Afrika. “Dat geeft je niet alleen 
wetenschappelijk elke keer weer een 
stevige impuls, maar je leert ook een 
heel scala aan internationale studenten 
kennen. In Caltech, waar ik vijf keer ben 
geweest, lopen studenten rond uit de 
hele wereld. Doorgaans zijn dat heel 
verstandige figuren die je een goed 

inzicht kunnen geven in zaken die zich  
in hun land voordoen. Dat heb ik altijd 
een enorme verrijking van mijn leven 
gevonden. Dat vind je overigens ook bij 
je eigen studenten als je ze echt beter 
leert kennen. Studenten in de VS zijn 
doorgaans wel kritischer ingesteld,  
in positieve zin dan, omdat ze ook een 
behoorlijk bedrag voor hun studie 
moeten betalen.” 
Hij zou willen dat meer wetenschappers 
aan de TU/e de noodzaak van een 
sabbatical inzien. “Oké, er zijn heel  
wat hobbels die je dan moet nemen en 
afspraken die je met je partner moet 
maken. Daarbij komt dat de sabbatical-
regeling in feite verslechterd is. Maar 
het is echt een verrijking voor je.”

Lachend zegt hij dat hij misschien ook 
nog wel bridgeles gaat geven. Die passie 
pikte hij op in de jaren zeventig.  
“Ik begon met een clubje waar ook 
Gerard Kleisterlee deel vanuit maakte. 
Die was toen net een beginnend 
ingenieurtje bij Medical Systems 

 van Philips. Ook wijlen oud-rector 
Martin Rem zat erin. Nu zitten we hier 
tussen de middag met een man of acht 
te bridgen of leveren we commentaar op 
het bieden en afspelen.” Is bridge echt 
iets voor wiskundigen? “Nee, dat vind  
ik niet. Zo was hier een gepromoveerd 
wiskundige die het graag speelde, maar 
er werkelijk niets van kon, en ken ik een 
taxichauffeur in Best die er ontzettend 
goed in is.”
Dat kaarten met studenten zorgt voor 
een laagdrempelig contact en dat 
koestert Van Tilborg. “Ook ging ik vaak 
met de studenten van GEWIS mee op 
studiereis en daarbij vergeten ze op een 
gegeven moment dat je hoogleraar bent. 
Dan kom je veel te weten over hun leven, 
maar ook over hoe zij de faculteit 
ervaren en over je collega’s denken.  
Dat contact is iets dat ik zeker heel erg 
ga missen.”

Interview | Han Konings
Foto | Bart van Overbeeke
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Mymza Wever | “Mensen met twee culturen hebben flexibiliteit”

Mymza Wever is architect en volgde haar 
opleiding in Bolivia. Ze is in Nederland 
geboren, heeft een Boliviaanse moeder 
en Nederlandse vader en groeide op in 
La Paz. In 2007 keerde ze terug naar 
Nederland om aan haar carrière te 
werken en te studeren. 

Hoe is het om als Nederlandse in Bolivia 
op te groeiden? 
“Uitdagend en moeilijk. Je stelt je als 
tiener vaak de vraag ‘waar hoor ik dan?’. 
Dat moet je zelf zoeken. Als ouders uit 
dezelfde cultuur komen, dan ervaren ze 
dat niet op dezelfde manier als jij. Ik ben 
een buitenlander in Nederland en was 
een buitenlander in Bolivia. Hoewel ik 
daar twintig jaar heb gewoond, toch zien 
mensen het. Ik spreek Spaans zonder 
buitenlands accent. Maar ik heb nét niet 
het accent dat daar gesproken wordt. 
Dat was wel moeilijk. Je bent daar 
opgegroeid, dus je denkt ‘ik hoor er toch 
bij’. Hier spreek ik weer Nederlands en 
dan denk ik ‘oh ja, je bent Nederlandse’. 
Het heeft wel voordelen als je dat proces 

achter de rug hebt. Mensen met twee 
culturen hebben een bepaalde 
flexibiliteit, merk ik vaak.”

Naast het culturele verschil speelde in 
Bolivia ook het sekseverschil, merkte  
ze in de bouw: “Als je in Bolivia met 
aannemers praat, dan zijn dat mannen. 
Je moet ‘t als vrouw ‘verdienen’ om een 
man te kunnen zeggen wat hij moet 
doen. Eigenlijk mag alleen een andere 
man dat doen, dat is een andere klasse. 
Hier is het ook een mannenwereld, maar 
er zijn meer vrouwen. Hier is het minder 
moeilijk.”

Wever heeft in Bolivia zowel gestudeerd 
als gewerkt. Tijdens haar studie begon 
ze aan een stage, die een baan werd, 
naast haar studie. Ze deed projecten  
en won prijsvragen. Waarom dan nu 
stedenbouwkunde? “Omdat ik ook als 
architect heb gewerkt wist ik ‘hier wil ik 
niet in verder, ondanks dat ik er wel van 
genoten heb. Terug in Nederland heb ik 
bij een stedenbouwkundig bureau 

gewerkt. Dat was veel leuker en 
interessanter. Ik wil meer verschillende 
dingen doen, stedenbouw geeft daar 
meer ruimte voor.”
In Nederland vindt ze de mentaliteit 
makkelijker, zowel op de werkvloer als 
op de TU/e. “Ik voelde me gelijk thuis  
in Nederland. Hier mag je het met 
dingen oneens zijn en kun je daarover 
discussiëren. In de Latijnse cultuur moet 
je, hoewel dat langzaam verandert, heel 
diplomatiek zijn. Het is belangrijk hóe 
iets gezegd wordt, want dat zegt ook iets 
over je familie. Dus die individualiteit 
van Europa vind ik wel fijn.”
De werkcultuur in Nederland noemt  
ze ‘de hemel’, ook in het onderwijs: 
“Daar is het veel strenger dan hier.  
Als je in Bolivia een deadline niet haalt, 
moet je alles opnieuw doen. Of de helft 
van de groep moet de deadline niet 
halen, anders krijg je geen uitstel.  
Hier kun je misschien een ander project 
doen of uitleggen waarom je iets niet 
gehaald hebt. Die flexibiliteit vind ik  
wel plezierig.”

In Nederland, net als in Bolivia, hebben 
veel architecten een band met kunst, 
was dat voor Wever een reden om aan  
de workshop ‘Kunst en techniek’ van 
Studium Generale mee te doen? 
Wever: “Ik heb het eerste jaar heel hard 
moeten werken en niet echt kunnen 
genieten. Dus ik wil dit jaar meer naar 
andere dingen kijken. Als ik daar 
inspiratie en andere inzichten van krijg, 
dan is dat prima. Ik heb van jongs af aan 
veel met kunst te maken gehad. Het is 
een manier om jezelf te uiten en het 
helpt je om dingen op een andere manier 
te benaderen, andere oplossingen te 
vinden. Dat wilde ik een beetje terug 
krijgen. Ben ik architectuur gaan 
studeren omdat ik van kunst hou?  
Ja, eigenlijk wel, besef ik nu. En creativiteit 
en kunst heb je overal, altijd nodig.” 
Haar favoriete kunstenaars zijn Vincent 
van Gogh (ze woont toevallig ook in 
Nuenen), Matisse en Dali. Picasso kan 
ze ook waarderen, maar “daar ben ik 
niet helemaal een deel van. Bij de 
anderen wel, zoals mijn grote favoriet, 

de Boliviaanse kunstenaar Roberto 
Mamani Mamani.” 

Mist je nog dingen van Bolivia? 
“De bergen. Ik hoor bij Stedenbouw  
vaak ‘alles in Nederland is gemaakt,  
er is niets meer zoals het was. En dat is 
lelijk’. Bij ons zeggen ze: ‘God heeft de 
wereld gemaakt en de Nederlanders 
Nederland’. Dat klopt. Maar als ik op 
Schiphol land en ik zie die landschappen, 
dan kan ik daar echt van genieten. Het is 
net kunst: het is een prachtig plaatje.”  

Interview | Gerard Verhoogt
Foto | Bart van Overbeeke



6 oktober 201116 | Student  

Studentenvereniging ESC kan als het 
meezit halverwege 2012 naar de binnen-
stad verhuizen en ook SSRE is hard op 
zoek naar een pand in het centrum. 
Alleen Demos wil blijven - zolang het 
nog kan. Voor de cultuurverenigingen 
wordt een onderkomen op de campus 
gezocht. Het kan nog eventjes duren, 
maar het zou zomaar het einde kunnen 
betekenen van het bruisende studenten-
leven dat zich al jaren afspeelt in de 
betonnen kolos aan de Kennedylaan.
De naderende leegloop heeft verschil-
lende oorzaken. ESC en SSRE menen  
dat ze vanuit het centrum meer voor 
Eindhoven als studentenstad kunnen 
betekenen. De cultuurverenigingen 
zoeken een plek op de campus, zodat 
cultuur meer deel kan uitmaken van 
het studentenleven aan de universiteit. 
Wat er in de toekomst met de Bunker 
gaat gebeuren, ligt nog open. Univer-
siteitssecretaris ir. Harry Roumen laat 
weten dat het College van Bestuur er 
voorstander van is dat de algemene 
verenigingen naar de stad gaan en de 
cultuurverenigingen naar de campus. 
“Over een termijn kunnen we nog niets 
zeggen. Als het zover is, geven we 
de voorkeur aan de verkoop aan een 
nieuwe partij. Het ligt er ook aan hoe  
de markt zich ontwikkelt.” Of de leeg-
vallende plekken in het pand worden 
opgevuld, is nog niet bekend. Voor een 
plekje in het studentencomplex is in 
ieder geval nog volop animo.  
Sterker nog, er is een wachtlijst. 

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van 
de gemeente Eindhoven heeft de Bunker 

genomineerd voor de monumenten-
status, omdat het volgens hen een  
belangrijk werk is van architect Maaskant. 
Een monumentenstatus zou betekenen 
dat plannen voor wijzigingen of afbraak 
getoetst moeten worden aan monumen-
tale aspecten voordat er vergunning 
voor kan worden verleend.  
Voor herstelwerkzaamheden  
aan monumenten is er een  
subsidieregeling. De gemeente heeft 
een enquête gehouden. Met de uitslag 
daarvan formuleert de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit een advies voor het 
college van burgemeester en weth-
ouders. Als B&W akkoord zijn, kan de 
monumentenstatus al voor het eind van 
het jaar verleend zijn, laat een woord-
voerster van de gemeente weten. Het 
duurt echter langer als  
belanghebbenden bezwaar  
maken. Dat de Bunker nog niet eerder 
een monumentenstatus heeft gekregen, 
komt volgens de woordvoerster doordat 
het een vrij jong gebouw is. Pas in de 
laatste jaren zou er meer aandacht zijn 
gekomen voor de  
erfgoedwaarde van de architectuur  
uit de naoorlogse periode.
Harry Roumen laat weten er niet blij 
mee te zijn als de monumentenstatus er 
daadwerkelijk komt. “Daar hebben we 
slechte ervaringen mee. Het wordt dan 
lastiger om te verbouwen en dergelijke.”

Veertien masterstudenten Bouwkunde 
zijn net met een project rondom de 
Bunker gestart. Zij bekijken de architec-
tonische, bouwtechnische en duurzame 
aspecten van het gebouw. Bovendien 

moeten ze een concept bedenken voor 
een nieuwe bestemming. Volgens 
projectbegeleider ir. Guus Timmermans 
is de Bunker een interessant gebouw. 
“Het is actueel om gebouwen duurzaam 
te maken. Daar werd vroeger nog weinig 
mee gedaan. Er zit weinig isolatie in, 
en een hoop enkel glas.” De studenten 
ronden het project in januari 2012 af.

Ook de Bouwkundewinkel heeft een 
project openstaan rond de Bunker,  
op aanvraag van Bunkerbewoner  
Footloose, de studentendansvereniging. 
“De huidige bewoners hebben veel 
klachten over de ventilatie binnen de 
Bunker”, zo zegt Anna Oosterhuis,  
masterstudente Bouwkunde, pr-commis-
saris van de Bouwkundewinkel én lid 
van Footloose. “In sommige ruimtes is 
het te koud door een teveel aan ventilatie, 
in andere is er te weinig ventilatie. Zoals 
in de danszaal. Als we daar, vooral in 
de zomer, met honderd man staan te 
dansen, is het bloedheet.” De opdracht 
voor tweede- of derdejaarsstudenten 
Bouwkunde luidt dan ook om onderzoek 
te doen naar het ventilatiesysteem,  
de luchttoevoer en de luchtsnelheid. 
Aan het eind van het traject moet er  
een advies liggen om dit te verbeteren. 
Oosterhuis weet niet of er daadwerkelijk 
iets met het advies gedaan wordt door 
het CvB. “Ik weet niet of er geld voor is. 
Het is ook lastig te beoordelen, omdat je 
niet weet wat de toekomstplannen voor 
de Bunker zijn. Ik denk wel dat het vrij 
gemakkelijk is om het klimaat aange-
namer te maken. Misschien is het toch 
de moeite waard om naar te kijken.”  
De opdracht staat nu open voor  
studenten, in ruil voor studiepunten.  
Er is geen deadline aan gekoppeld.

Wat moet er volgens jou met de Bunker 
gebeuren? Laat het weten via  
www.facebook.com/tuecursor.

De Bunker in vogelvlucht
De eerste tekeningen van de Bunker dateren van 1966 en in 1970 stond het 
gebouw er. De betonnen kolos is gebouwd door het architectenbureau 
Maaskant, Van Dommelen, Kroos en Senf. De studentenverenigingen ESC,  
SSRE en Demos werden de eerste bewoners en het gebouw bood ook onderdak 
aan de mensa en de AOR, de Algemene Ontmoetingsruimte. De drie studenten-
verenigingen stonden aan de wieg van café/ discotheek de AOR in 1964, toen  
zij een gezamen lijke ontmoetingsplek voor studenten wilden creëren. De eerste 
zes jaar zat de AOR nog in de binnenstad. De Bunker viel in de jaren zeventig op 
door de met verf aangebrachte leus ‘Gelukkige slaven zijn de ergste vijanden 
van de vrijheid’. 

Het werd al snel druk in het studentencafé. Het bier vloeide rijkelijk - zo rijkelijk 
dat er melktanks werden overgenomen van Campina die werden omgebouwd 
tot biertanks. In 1981 werden vier duizendliter tanks geplaatst, die studenten 
als koeien beschilderden en omdoopten tot Marta 1, Berta 2, Drika 3 en Klara 4. 
Een grappige anekdote uit die tijd is dat de Red Hot Chili Peppers optraden op 
18 februari 1988 in de Effenaar. De leden van de toen nog relatief onbekende 
band uit LA wilden na het optreden een biertje drinken in de AOR. Ze werden 
daar echter geweigerd door de portier die de groep niet kende.
Begin jaren negentig draaide de AOR enorme omzetten. Na de Efteling zou het 
studentencafé op de tweede plaats hebben gestaan op de lijst van afnemers 
van Dommelsch bier. 

Bekende artiesten vonden hun weg naar de AOR. Zo traden onder anderen 
Herman Brood, Youp van ’t Hek, De Dijk en Doe Maar op. De studenten kregen 
het echter steeds drukker met bijbaantjes, sporten en andere activiteiten en de 
toeloop naar de Bunker liep terug. In 2005 sloot de AOR definitief haar deuren. 
De mensa ging al eerder dicht, in 2000. De studentencultuurverenigingen 
vestigden zich in 2007 in het pand aan de Kennedylaan. 

De Bunker | Judith van Gaal
Foto’s | Bart van Overbeeke en archief TU/e

Fantastische studentenfeesten, fabuleuze optredens, liters en 
liters bier, diepgaande gesprekken. De Bunker is al jaren hét 

ontmoetingscentrum voor studerend Eindhoven. De vraag is hoe 
lang nog, nu de studentenverenigingen er zoetjesaan wegtrekken.

Studenten uitgeBunkerd?
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Clmn

Thommy 

Ik ben verliefd. Met enige regelmaat 
dwalen mijn gedachten af van wat ik 
moet doen. Even later merk ik dat ik 
al geruime tijd met een glazige blik 
uit het raam zit te staren. Ik denk 
aan zijn lieve blik als ik aan kom 
lopen, zijn ronde koplampjes, 
glimmende spiegeltjes en vrolijke 
gele lak. Ons Volkswagenbusje 
Thommy is geboren in 1978 en heeft 
een luchtgekoelde motor, geruite 
bekleding, vier slaapplaatsen,  
een koelkast en een gasfornuis. 
Afgelopen zomer heeft Thommy  
ons helemaal naar Zuid-Frankrijk 
gebracht en zelfs weer terug.

Meer dan 2.500 kilometer rijdt een 
33 jaar oude bus natuurlijk niet 
zonder slag of stoot. Halverwege 
Frankrijk was Thommy moe en 
moesten we na elke tankbeurt even 
duwen. Een startmotor blijkt een 
onderdeel te zijn waar je ook best 
tijdelijk zonder kan. Waar Thommy 
niet zonder kan, is olie. Dat lust hij 
zo graag dat hij er deze vakantie  
wel vijf liter van op heeft. Benzine 
vindt hij trouwens ook erg lekker. 
Nog zo’n klein gebrek: na twee keer 
kort achter elkaar toeteren gaat de 
ruitenwisser niet meer uit. Gelukkig 
zijn de zekeringen vanaf de 
passagiersstoel bereikbaar, en is  
het aan- en uitzetten van de 
ruitenwissers gewoon een beetje 
meer werk.

Niemand is perfect, toch? Thommy’s 
grootste talent is zijn onschuld. Je 
kunt het hem simpelweg niet kwalijk 
nemen als hij even niet meer verder 
wil. Met kabinetsplannen, treinen 
die niet rijden, computers die 
vastlopen of het gedrag van de 
rector hebben we een stuk minder 
geduld. Het is denk ik de 33 jaar 
levenservaring van onze bus die 
hem beschermt tegen dit soort 
ergernissen. Toen ik op een zwoele 
zomeravond nog even ging kijken 
hoe het met hem ging, fluisterde  
hij me toe: ‘Misschien moeten jullie 
je over alles gewoon net iets minder 
druk maken…’

Myrthe Buijs is masterstudente 
Bouwkunde

Op een topdag bereidde hij met drie collega’s maar liefst 1.800 tot 2.200 maaltijden. 
Huub Wijnen (54 ) werkte van 1974 tot 1977 in de mensa en beleefde daar toptijden. 
Het was zijn eerste baan na de Koksschool. Wijnen had eerder stage gelopen bij de 
mensa en solliciteerde vervolgens op een vacature. Groot voordeel: hij hoefde in 
het weekend niet te werken. Hij was dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur in de mensa. 
Hij lepelt zo de ene na de andere anekdote op. Zo herinnert hij zich de ‘opa’ die 
elke dag precies om 12.00 uur kwam eten. Donderdag was het altijd extra vol, 
waarschijnlijk omdat er dan nasi of bami op het menu stond.  
“En vrijdag hadden we altijd gebakken vis, dat was toen nog in die katholieke tijd.” 
Alles moest zo goedkoop mogelijk, vertelt Wijnen. “We mochten 1,25 gulden  
besteden aan ingrediënten en studenten kregen dan voor 2,60 gulden soep,  
een hoofdgerecht en een toetje. De maaltijden waren van goede kwaliteit, maar  
we haalden soms de gekste capriolen uit om het goedkoop te houden. Ik weet nog 
dat ik honderden blikken met friet open moest trekken die we hadden opgekocht. 
Ik had er pijn van in mijn vingers.” 
Hij weet nog goed dat een andere kok per ongeluk teveel kerrie in de soep had 
gedaan. De studenten namen ‘wraak’ door de -volle- borden als een piramide  
te stapelen. Als jongste medewerker ‘mocht’ Wijnen de borden opruimen. 
Na werktijd kookten ze vaak nog apart voor het ESC - die wilden niet in de grote 
zaal mee-eten. Ook maakte het mensa-personeel tosti’s voor in de AOR- en pakte 
daar dan nog even een biertje. 

Ook al is hij er jaren niet meer geweest, Wijnen vindt het ‘gruwelijk jammer’  
als de Bunker studentloos raakt. “Ik heb daar een supertijd gehad. Niemand  
had last van ons, de Bunker stond nog helemaal vrij. We hadden altijd leut.”

Huub Wijnen, mensakok (1974-1977): 

“De gekste capriolen om het goedkoop te houden”

Van de Kuit (59), senior projectmanager bij het Communicatie Expertise Centrum, 
heeft bijzondere herinneringen aan de Bunker. Hij bracht er een groot deel van  
zijn studententijd door en gaf er in 1974 zijn trouwfeest.
Van de Kuit was heel wat uurtjes ‘aan de overkant’, toen hij in de jaren zeventig 
natuurkunde studeerde aan de universiteit. “Ik had snel door dat er in de Bunker 
meer gebeurde”, vertelt hij lachend. Als bestuurslid van SSRE (zelf noemt hij het 
nog altijd SSR – “die E zetten we er nooit achter”) zat hij er tot in de late uurtjes. 
“Ik voelde me daar meer thuis dan op de universiteit, waar het allemaal massaler was.”
De eerste kennismaking met het gebouw was tijdens de Intro. “We deden mee  
aan de bierestafette en we hadden een paar goede drinkers in ons groepje.  
We dronken de ouderejaars eruit.”
Het was altijd afgeladen vol, herinnert Van de Kuit zich. “Iedereen kon vrij in- en 
uitlopen. Dat had voor- en nadelen. Vrijdag na 02.00 uur gingen de kroegen in de 
stad dicht en daarna kwamen de mensen uit de stad naar ons toe. Op een gegeven 
moment deden we de balk op de deur en lieten we alleen bekenden binnen.”  
Van de Kuit werkte op die avonden meestal achter de bar. “Ik was het meest  
afgetraind en wist vechtpartijen vaak te voorkomen. Nu nog houden opstootjes  
een meter van me vandaan op.”
Voor zijn toen-nog vriendin (die ook vaak in de Bunker was) en hem stond het als 
een paal boven water; ze zouden hun trouwfeest in de benedenzaal van de AOR 

houden. “Het is een mooi zaaltje. Mijn schoonvader werd overigens zenuwachtig, 
toen ik twee weken van tevoren nog geen locatie had geregeld.” Hij noemt het aan 
de ene kant ‘hartstikke zonde’ als er geen studenten meer in de Bunker zitten, 
maar aan de andere kant is het volgens Van de Kuit een ‘passende ontwikkeling’. 
“Studenten hadden vroeger meer tijd en energie. Het is nu diffuser, de studie of 
het studentenleven is niet meer het enige. Maar het is niet verkeerd voor studenten 
als ze niet alleen in een academische wereld zitten. Het was vroeger wel leuk dat  
exclusieve leventje, maar het is ook belangrijk om oog voor je omgeving te houden.”

“Je kunt er wel sentimenteel over doen, maar ik bekijk het nuchter. Het zij zo.” 
Bunkerbeheerder Johan Lauwers (51) geeft de verenigingen groot gelijk dat  
ze naar de binnenstad dan wel naar de campus trekken. Dat hij het werk op  
de Bunker gaat missen, staat als een paal boven water.
Lauwers is nu bijna vijf jaar een vertrouwd gezicht op het studentencomplex.  
Hij is aangesteld als beheerder om toezicht te houden, is contactpersoon tussen 
de universiteit en de verenigingen en is het aanspreekpunt bij problemen. 
De Bunkerbeheerder trof een puinhoop aan toen hij begon. “De drie kroegen  
hadden vrij spel. Als er iets gebeurde zat er niemand of kwamen we daar pas na 
een paar dagen achter. Bovendien kwamen alle cultuurverenigingen er toen in.” 
Hij stelde snel orde op zaken. “Ik heb eerst een strakke aanpak gehanteerd.  
Als het afval bijvoorbeeld niet was opgeruimd, sprak ik ze er op aan. Ruimden ze 
het niet op, dan líet ik het weghalen en kreeg de vereniging de rekening. Ik werk 
vlot en dat verwacht ik ook van anderen. Later heb ik de teugels laten vieren.”
Lauwers uit niets dan lof over de sfeer in de Bunker. “Het is een kwestie van een 
band opbouwen, we weten nu aan twee kanten wat we aan elkaar hebben. Zo’n 
99 procent van de gevallen lost zichzelf op en anders komen we er na een goed 
gesprek altijd wel uit. Ik heb schitterende besturen. Ik vind het elke dag leuk en 
het werk houdt me jong. Laatst met de Intro bleek het programma op het TU/e-
terrein niet door te kunnen gaan. De studenten hebben toen snel een alternatief 
programma in elkaar gestoken op de Bunker. Alles liep als een trein, geweldig.  
We hebben supergave contacten met de buurt. We houden een nieuwjaarsreceptie 
voor ze en ze komen direct naar ons toe bij problemen. Vroeger belden ze de 
gemeente en politie, dat doen ze nooit meer.”
Hij snapt het wel dat de verenigingen weg willen. “Het is hartstikke goed dat  
de kroegen naar de stad gaan. Dan kunnen ze meer doen voor Eindhoven als 
studentenstad. En de cultuurverenigingen zitten op de campus op de juiste plek. 
Maar ja, het is wel jammer. Het is een bijzonder, markant gebouw.” 

De Bunker staat in het geheugen gegrift van heel wat generaties studenten  
en medewerkers. We laten enkele personen aan het woord die een band  
hebben met de Bunker - vroeger of nu.  

De mensa rond 1975. Foto | Archief TU/e

Johan Lauwers. Foto | Bart van Overbeeke

Herman van de Kuit (met baard) met zijn vrouw tijdens hun bruiloft in de Bunker. 
Foto | Archief Herman van de Kuit

Herman van de Kuit, gaf trouwfeest in de Bunker:  

“Ik voelde me meer thuis in de Bunker  
dan op de universiteit”

Johan Lauwers, Bunkerbeheerder:  

“Het is een bijzonder, markant gebouw”
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Studium Generale | Popquiz in het Gaslab
Van welk nummer hoor je de intro? 
Welke songtekst is hier vertaald in het 
Duits? Welke zanger hoort niet in het 
rijtje thuis? Uit welke stad komt deze 
band? Weet jij de antwoorden? Het is 
weer eens tijd voor een onvervalste 
ouderwetse popquiz. Schrijf je in met  
je team (max. 4, waarvan minimaal  
2 TU/e’ers) en maak kans op vette 
prijzen. Maar het gaat natuurlijk ook  
om de gezamenlijke kick en het 
bijslijpen van je muziekkennis.
Woensdag 12 oktober 20.00 uur 
Je kunt je inschrijven via  
http://ow.ly/6LLbK. Kosten: 5 euro  
per team. Schrijf in per team en vul  
je teamnaam in in het vakje ‘info’

Informatie Expertise Centrum |  
Nieuw zoeksysteem
Het zoeken naar informatie is bij de  
TU/e Bibliotheek een stuk makkelijker 
geworden! De TU/e Bibliotheek heeft 
een nieuw zoeksysteem gelanceerd 
Summon geheten. Summon is het best 
te omschrijven als ‘Google voor de 
digitale bibliotheek’. Met Summon heb 
je via één zoekingang toegang tot de full 
text van de miljoenen digitale artikelen 
uit de e-journals waar de bibliotheek 
een licentie op heeft en tot de groeiende 
collectie e-books van de bibliotheek. 
Natuurlijk vind je in Summon ook nog  
de gewone gedrukte boeken uit de 
bibliotheek terug. Alles informatie van 
hoogwaardige kwaliteit waar je niet 
meer naar hoeft te zoeken maar die je 
gewoon kunt vinden. 
Summon (de naam is nog voorlopig) is 
door de bibliotheek als proef aange-
schaft. Ook de zoekinterface is nog een 
beta-versie en kan dus nog veranderen. 
De bibliotheek wil graag weten wat je 
vindt van Summon. Geef ons daarom je 
feedback om Summon nog beter te 
maken.
Klik om Summon te gebruiken:   
http://library.tue.nl/summon/nl/  
Klik om feedback over Summon te 
geven: http://w3.tue.nl/nl/diensten/
bib/digibib/zoeksystemen/a_z/
summon/feedback/  

Finding information in the TU/e Library 
is now a lot easier!
The TU/e Library has launched a new 
search system called Summon. The best 
way to describe Summon is as a “Digital 
Library Google”. Summon first of all 
provides a single search key to the 
millions of digital articles from some 
15,000 e-journals and from the growing 
number of e-books in the Library 
collection. Of course you can also use 
Summon just to find a printed book on 
the shelf. You don’t have to look for 
high-quality information any longer,  
you can just find it. 
Summon (the name may still change) 
has been purchased by the Library on an 
experimental basis. The search interface 
too is still a beta version and may be 
adjusted. We like to hear how you like 
Summon. Send us your feedback to 
improve Summon. To use Summon: 
http://library.tue.nl/summon/en/ 
To give feedback about Summon:  
http://w3.tue.nl/en/services/library/
digilib/retrieval_systems/a_z/summon/
feedback/ 

Minisymposium ‘Beyond the scientific 
paper’
The TU/e Library organizes the 
minisymposium ‘Beyond the scientific 
paper’ on Wednesday 26 October 2011 
(10:00 to 13:00h, Multimedia Paviljoen 

(MMP), room 3).
The minisymposium is part of the TU/e 
Open Access Week 2011 program. 
Various issues surrounding enhanced 
(or executable or adaptive) publications 
will be discussed.
There will be four speakers: Jeroen 
Sondervan, publisher Humanities and 
Online Projects at Amsterdam University 
Press;  Pieter van Gorp, TU/e, assistant 
professor at the School of Industrial 
Engineering; Paul De Bra, TU/e, 
professor at the department of 
Mathematics and Computer Science; 
Sjoerd Miesen, TU/e, repository 
manager at Information Expertise Centre 
/ Library
Together the four speakers will present 
an overview of new ways of academic 
publishing. 
After the minisymposium, a simple 
lunch will be served.
More about this minisymposium at:  
http://ow.ly/6LLv4 

If you want to attend the minisympo-
sium, send an e-mail to Leon Osinski 
(l.osinski@tue.nl) before 18 October 2011.

Centraal Stembureau |
Verkiezingen TU/e 2011
Dit jaar vinden ‘integrale verkiezingen’ 
plaats, voor zowel de verkiezing van de 
geleding studenten van de universiteits-
raad en de faculteitsraden, als voor de 
verkiezing van de geleding personeel 
van de universiteitsraad, de faculteits-
raden en de dienstraad. 
Op maandag 10 oktober t/m woensdag 
12 oktober ’11 liggen de kiezersregisters 
(van 09:00u tot 12:00u en van 14:00u  
tot 17:00u) ter inzage op het Centraal 
Stembureau, Traverse 0.02/0.03. 
Kiesgerechtigden ontvangen gedurende 
deze periode een e-mail ter kennisgeving 
hiervan. Met de daarin opgenomen link 
wordt hen bovendien de mogelijkheid 
geboden (via internet) kennis te nemen 
van de voor hen van toepassing zijnde 
gegevens, zoals deze zijn opgenomen  
in het kiezersregister. 
Gedurende genoemde periode bestaat 
tevens de mogelijkheid verzoeken tot 
verbetering in te dienen. 
Voor tijdschema/overige informatie, zie:  
www.tue.nl/verkiezingen 

Elections TU/e 2011
In 2011 elections will be held for 
the student sections of the University 
Council and the Department Councils. 
For the section of the staff members, 
elections will be held for the University 
Council, the Department Councils and 
the Services Council. 
The electoral register is available for 
inspection at the Central Electoral 
Committee, Traverse  0.02/0.03 (from 
9:00 to 12:00 and from 14:00 to 17:00 
hours) on Monday 10 October thru 
Wednesday 12 October 2011.
For further information:  
www.tue.nl/elections. 

Stan Ackermans Institute | Invitation 
diploma award ceremony Process and 
Product Design
3TU.School for Technological Design, 
Stan Ackermans Institute (SAI) invites 
you to the diploma award ceremony on 
Thursday 13 October 2011. During this 
ceremony the Process and Product 
Design engineers will receive their 
diploma, a Professional Doctorate in 
Engineering (PDEng) degree. The festive 
presentation of diplomas will take place 
in the Senaatszaal in the Auditorium at 
Eindhoven University of Technology at 
15:00. The presentation will conclude 
with a reception.

TEACH: teaching support for TU/e Staff | 
Course TRD52 ‘Supervising master 
students’
The course ‘Supervising master students’ 
for teachers and PhD students 
(experienced and inexperienced 
supervisors) will be offered on 14 and  
17 November 2011 from 13.30 - 17.00hrs; 
12 and 15 December 2011 from 13.30 - 
17.00hrs. The course is aimed to improve 
and systemize the way in which 
supervisors guide their students during 
their graduation projects. The course 
consists of short introductions, 
exercises and discussions. Participants 
will have an active role during the course. 
Participation by teaching staff of the 
TU/e is free of charge.
More information can be obtained  
from Esther Vinken (phone 3117; email   
e.vinken@tue.nl). You can register  
for the course by Internet at OASE.  

Workshop ‘Written Examinations 
(TRD32)’
This workshop addresses assessment 
through written examination. Attention 
is paid to selectivity, reliability and the 
level of difficulty of an exam, developing 
an appropriate test as well as linking  
the exam to the learning objectives. 
The workshop takes place on Tuesday  
15 and Tuesday 29 November from  
9.00 - 12.00 hours. 
This workshop is part of the BKO 
training program and is given by Gerard 
van de Watering. For further information 
regarding this workshop please contact 
Esther Vinken (e-mail: e.vinken@tue.nl).
Participation by teaching staff of the 
TU/e is free of charge.
Enrolment occurs through OASE:  
http://Onderwijs.tue.nl

Course ‘Teaching across cultures’
Learn about the different expectations 
about education and about interacting 
in class that teachers and students from 
different cultures may have. Get insight 
in your own expectations. And see  
what you can do to accommodate your 
education for a culturally mixed group  
of students.
The next edition of this course will be  
on 22 November 2011, from 9:00 hrs  
to 17:00 hrs.
More information: Willem van Hoorn 
(phone 4237). You can enrol for the 
course by Internet  http://onderwijs.tue.
nl/Nieuws/Pages/Default.aspx by phone 
(2520), or by e-mail (cursus.dpo@tue.nl)

MENSEN

Bureau voor Promoties en Plechtigheden | 
Afscheid Henk van Tilborg
Afscheid Prof.dr.ir. Henk C.A. van  
Tilborg 7 oktober 2011 15.00-19.00 uur 
Auditorium Blauwe Zaal / Senaatszaal

Afscheidscollege Jan Westra
vrijdag 14 oktober 16.00 uur BZ/SZ 
Afscheidscollege prof.ir. J. Westra (B) 
Voorzitter: prof.dr.ir. C.J. van Duijn Titel: 
‘Inneringen’

Promoties
Maandag 10 oktober 16.00 uur CZ4 
Promotie B. Wang MSc (TN) 
Promotor(en): prof.dr. A. Fiore en prof.
dr. S. He Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga 
Titel proefschrift: “Light control by 
nanostructured metal surfaces and 
photon crystals in nanobeams and 
freestanding membranes”

Dinsdag 11 oktober 16.00 uur CZ4 
Promotie F. Kamiran MSc (W&I) 
Promotor(en): prof.dr. P.M.E. De Bra 
Voorzitter: prof.dr. A.M. Cohen Titel 
proefschrift: “Discrimination-aware 
Classification” 

Woensdag 12 oktober 16:00 uur CZ4 
Promotie ir. B.A. Hennen (W) 
Promotor(en): prof.dr.ir. M. Steinbuch  
en prof.dr. M.R. de Baar Voorzitter:  
prof.dr. L.P.H. de Goey Titel proefschrift: 
“Feedback control for magnetic island 
suppression in tokamaks”

Woensdag 12 oktober 16.00 uur CZ5 
Promotie W. Lao MSc (EE) Promotor(en): 
prof.dr.ir. P.H.N. de With Voorzitter:  
prof.dr.ir. P.P.J. van den Bosch Titel 
proefschrift: “Fast Human Behavior 
Analysis for Scene Understanding”

Donderdag 13 oktober 16.00 uur CZ5 
Promotie N.C. Podaru MSc (TN) 
Promotor(en): prof.dr.ir. R.A.J. Janssen 
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga Titel 
proefschrift: “Tailoring the electronic 
structure properties of carbon based 
materials”

Donderdag 13 oktober 16.00 uur CZ4 
Promotie ir. L.G.E. Cox (BMT) 
Promotor(en): prof.dr. K. Ito Voorzitter: 
prof.dr. P.A.J. Hilbers Titel proefschrift: 
“Mechanoregulated bone adaptation  
in osteoarthritis”

Maandag 17 oktober 16.00 uur CZ4 
Promotie ir. A.P. Wijnheijmer (TN) 
Promotor(en): prof.dr. P.M. Koenraad 
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga Titel 
proefschrift: “Manipulation and analysis 
of a single dopant atom in GaAs”

Dinsdag 18 oktober 16:00 uur CZ4 
Promotie Y.J. Choi MSc (W) Promotor(en): 
prof.dr.ir. H.E.H. Meijer Voorzitter:  
prof.dr. L.P.H. de Goey Titel proefschrift: 
“Modeling Particulate Complex Flows 
using XFEM”

Woensdag 19 oktober 16:00 uur CZ5 
Promotie ir. W.J.S. Ramaekers (W) 
Promotor(en): prof.dr. L.P.H. de Goey 

Voorzitter: prof.dr.ir. A.A. van Steen-
hoven Titel proefschrift: “Development 
of Flamelet Generated Manifolds for 
Partially-Premixed Flame Simulations”

Donderdag 20 oktober 16.00 uur CZ5 
Promotie T. Yalçinkaya MSc (W) 
Promotor(en): prof.dr.ir. M.G.D. Geers 
Voorzitter: prof.dr.ir. A.A. van Steenhoven 
Titel proefschrift: “Microstructure 
evolution in crystal plasticity: strain path 
effects and dislocation slip patterning”

STUDENTENLEVEN

T!NT | World Food Day 2011 in the 
Student Chapel (12th of October) 
World Food Day is a global effort to 
increase awareness about poverty 
issues, hunger and food production  
and to encourage year-round action to 
alleviate hunger. T!NT (Meetingplace for 
inspiration and exploration) and Mosaic 
(Multicultural student organization) are 
organizing a world dinner & discussion 
evening, where we will serve the food 
that every person in the world would  
be able to eat if there was world-wide 
sustainable production and careful 
distribution of food. During the dinner 
there will be a roundtable conversation 
and a topical quiz. Furthermore, we’ve 
invited Saraub Arora (teacher at IE&IS, 
TU/e) and Sjef Ernes (director of Aqua 
For All) to speak about world food 
issues.
When: 12th of October, 18.00h - 22.00h
Where: Student Chapel, Kanaalstraat 6 
Eindhoven
Price: 7,50 euro
Info: www.tint-eindhoven.nl 
Sign up: info@tint-eindhoven.nl

KIVI NIRIA Students Eindhoven | 
CEO-cyclus part III
Eric Meurice will provide a lecture about 
his work as CEO of ASML. KIVI NIRIA 
Students Eindhoven organizes the 
CEO-series at the TU/e. CEO’s of major 
corporations, that completed a 
engineering study themselves, will talk 
about their experiences, development  
of their career and how they have 
become a successful CEO. This 
presentation will be in English.
Wednesday October 19th,  
Blauwe Zaal Auditorium, TU/e
19.30  - Opening
21.30  - Closure and drink at Voorhof 
More information www.ykns.nl 

VACATURES

De TU/e is voortdurend op zoek naar 
nieuwe collega’s. De actuele vacatures 
vindt je op www.werkenbijdetue.nl . 
Interne kandidaten hebben bij de TU/e 
bij gelijke geschiktheid voorrang op 
externe kandidaten. Wil jij op de hoogte 
blijven van voor jou interessante 
vacatures binnen de TU/e? Dan kun je op  
www.werkenbijdetue.nl abonneren op 
onze vacaturemail. Je krijgt regelmatig 
de vacatures die aan jouw zoekcriteria 
voldoen in je mailbox. 
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Omstreden Sucker Punch in Zwarte Doos

Zelden zal een film zo omstreden zijn 
onder internetcritici. Want in de 
reguliere pers is ‘Sucker Punch’ van Zack 
Snyder nauwelijks aan bod gekomen. 
Dus is het gewoon niks of hebben de 
officiële media iets gemist? Waar de  
een het een ‘combinatie van iconische 
elementen uit de filmgeschiedenis 
noemt’ is het voor de ander één lelijke, 
onsamenhangende verzameling scènes. 
Oordeel zelf op 10, 11 en 12 oktober in 
de Zwarte Doos. 

Waar gaat ‘Sucker Punch’, een stomp  
in de maag, eigenlijk over? In de jaren 
vijftig wordt Baby Doll (een rol van Emily 
Browning) door haar stiefvader naar een 
psychiatrische inrichting gestuurd.  
Zo wil hij voorkomen dat bekend wordt 
dat Baby Doll mishandeld en misbruikt 
is en dat hij het nu voorzien heeft op 
haar kleine zusje. Binnen vijf dagen zal 
ze daar een lobotomie (hersenoperatie) 
krijgen. Het instituut blijkt echter een 
façade voor een bordeel voor rijke 
heren, die de dames niet bepaald 
humaan behandelen.
Dat alles is meer dan genoeg reden  
voor Baby Doll om op tijd te ontsnappen, 
met de andere dames. Dat kan als ze 
een aantal voorwerpen verzamelen:  
een kaart om de weg naar buiten te 
vinden, vuur om brand te stichten als 
afleiding, een sleutel om door alle 
deuren te komen, een mes als wapen  
en een nog onbekende vijfde  
benodigdheid.

De meisjes ontsnappen regelmatig in 
een fantasiewereld, om het leven wat 
minder somber te maken. Dat geeft 
regisseur Snyder de mogelijkheid voor 
spectaculaire actiescènes: gevechten 
met samoerai, oorlogsvliegtuigen die 
zich in zeppelins boren, robots met 
machinegeweren, zombiesoldaten, 
zombienazi’s, draken en ninja’s,  
het zit er allemaal in.

Regisseur Snyder is onder meer bekend 
van de remake van ‘Dawn of the Dead’ en 
de stripboekverfilming van ‘Watchmen’. 
Zijn laatste productie was de animatie-
film ‘Legend of the Guardians: The Owls 
of Ga’Hoole’. 
De films hebben allemaal één ding met 
elkaar gemeen: ze zijn gebaseerd op 
werk van anderen: film, stripboek en 
kinderboek. ‘Sucker Punch’ is zijn eerste 
film naar een eigen script. Desalniettemin 
zijn invloeden vanuit andere films talrijk 
en vaak overduidelijk van ‘Alice in 
Wonderland’, tot ‘Star Wars’ en ‘Lord of 
the Rings’. (GV)

Zwarte Doos
10, 11 en 12 oktober 
20.00 uur. 

Dankzij de inzet van vele studenten en medewerkers  
is de TU/eXperience op zondag 2 oktober

een groot succes geworden.

Een paar duizend bezoekers, jong en oud, 
maakten op plezierige wijze kennis met

de fascinerende wereld van wetenschap en techniek.
De TU/e liet zich weer eens van haar beste kant zien.

Wij bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt!
 

Het College van Bestuur
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Snel en eenvoudig contactlenzen beStellen
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LIOF Yeah is een studentondernemerscompetitie van NV Industriebank LIOF met leadpartners Rabobank 
en Vodafone en met medewerking van OfficeDepot, Unilogic integrated ICT, RSM Wehrens,
Mennen & de Vries, Infour Marketing + Communicatie, Schrijen-Lippertz en LIOF Business Centers.

tot

Aanmelden tot uiterlijk 9 oktober!

Ben jijBen jij
de ondernemende student die
een vliegende start wil maken?
Check www.LIOF Yeah.nl

Yeah! Dé carrièrebeurs in het najaar voor student, starter en professional!

 Voor meer informatie en gratis entree ga je naar www.carrieredagen.nl

vrijdag 25 & zaterdag 26 november 2011 
Amsterdam RAI



Oktober 6, 2011 5 | Research

‘Military equipped with  
communication methods these days’

“Take Al-Qaeda. Its members are hard  
to find, since they can barely be 
distinguished from civilians - who often 
carry guns and dress the same. You have 
to be well-informed to actually know 
where they are.” Royakkers uses this 
example to illustrate that the military  
is no longer facing a clear and unambi-
guous enemy. “Military conflicts are no 
longer fought between states that have 
their respective armed forces fight each 
other. The Gulf War in Iraq was the last 
conventional war.”
According to the associate professor, 
warfare tends to be ‘asymmetric’ these 
days, with a conventional (western)  
army equipped with modern technology 
fighting rebels, which are often 
undisciplined warriors that can’t be 
recognized as such. They answer to 
warlords and carry out operations that 
don’t comply with the rules of humani-
tarian laws of war. Royakkers mentions 
roadside bombs as an example.
“Right now, it’s mostly about situational 
awareness, being well-informed about 
the situation so you can properly 
distinguish between warriors and 
civilians. What’s important here is 
winning people’s hearts and minds,  
an approach the Dutch are known for.”

The soldier’s job has not become any 
easier. Royakkers says there’s been  
a military revolution around the year 
2000. “Hierarchy has gone for the most 
part. More and more information has 
become available over time, and 
soldiers are expected to assess that 
data themselves and act ad hoc.  
It calls for a greater responsibility. 
Today, soldiers are armed with means  
of communication”, says the associate 
professor. The network that helps 
soldiers through sharing information  
as well as cooperating is known as 
Network-centric Warfare, although 
Royakkers prefers Network-enabled 
Operations. “We no longer fight 
conventional wars, but rather go on 
peace missions or stability operations.”

The associate professor is researching 
what ICT devices are used to provide 
soldiers with new information, in what 
way said information is presented,  
how they assess the images or 
documentation, and how they act  
upon these. What competencies are 
required of a soldier? Two years ago,  
the Netherlands Organization for 
Scientific Research (NWO) approved  
his research proposal. “It’s important  
to know how information is shared and 
interpreted. The ever-closer cooperation 
between different alliances also raises 
more questions: how reliable is the 
information a soldier receives from 
someone? Can the other be trusted? 
How are they supposed to read the 
information?  Is the soldier’s eventual 
decision dependent on whether they 
received the information by phone, the 

Internet, or in pictures? To what extent 
can technology contribute to a morally 
responsible decision? ‘Moral’ here refers 
to the soldier’s reflection: did they 
critically evaluate the situation and 
make a deliberate choice? After all,  
it’s often a matter of life and death.”
There are many advantages to the 
ever-intensifying cooperation through 
networking technologies, but there  
are some downsides, too. PhD drs.ing. 
Christine van Burken has been mapping 
the pitfalls of Network-enabled 
Operations. Her conclusion: one of  
the advantages of Network-enabled 
Operations that is commonly mentioned 
is the fact communications and decision-
making run more smoothly, and 
responsibilities are passed down to a 
lower level. However, sometimes the 
contrary proves to be true. Royakkers: 
“It’s not just officers and other 
high-ranked military people who have 
access to information. Soldiers, people 
with the Department of Defense and  
the government also have data. That 
may be beneficial, but it definitely has  
a number of disadvantages, too. When 
Bin Laden was killed, the operation was 
watched live from the White House.  
That puts quite some pressure on the 
soldiers. Apart from that, it can be hard 
to tell who has the power of decision.”

It’s one of three pitfalls isolated by Van 
Burken: first, there’s the frustrating of 
communications, in which partners with 
varying interests may hinder each other. 
The second pitfall is the so-called 
predator vision, by which she means  
the risk of tunnel vision: observers lose 
sight of the bigger picture. Another 
danger is the misinterpretation of video 
images, since they’re not always crystal 
clear. As an example, she mentions the 
Kunduz Airstrike, a 2009 air raid in 
Afghanistan in which ninety innocent 
civilians died. On film, villagers carrying 
fuel from a truck were mistaken for 
rebels.

Elaborating on the possible misinter-
pretation of information, Royakkers 
mentions the increasing implementation 
of military robots, in which the US takes 
the lead. “Every day, thousands of 
unmanned military objects are up in the 
sky, yet hardly anyone has considered 
the ethic aspects. One of the potential 
problems is that soldiers readily assume 
any information observed by robots  
to be correct, especially with robots 
becoming more and more autonomous 
and increasingly make their own 
decisions. Yet the military should of 
course keep thinking for themselves, 
and continue to interpret all information 

without shifting their responsibilities  
to technology.”

Soon, postdoc dr. Bart van Bezooijen 
and Van Burken will be conducting 
psychological experiments with soldiers 
(in training) - possibly in collaboration 
with TNO. Royakkers: “We’ll provide 
them with information from various 
sources of communication, such as the 
Internet, video images and telephones. 
We’ll check how these sources affect 
their decisions. How do means of 
communications influence the behavior 
of soldiers? How do they interpret the 
information received? With the study’s 
results, Royakkers wants to contribute 
to the strengthening of morally 
honorable actions of soldiers within 
Network-enabled Operations, resulting 
in changes in their (mission) training. 
(JvG)

You don’t automatically win a war by merely employing lots of 
modern weapons anymore. These days, the level of information 

determines the course of the battle. Mr.dr.ir. Lambèr Royakkers is 
researching how a network-enabled soldier receives information, 

to what extent technology plays a part in that, and how they 
interpret and use the data. Royakkers is associate professor of 
Ethics of Technology and associate professor of Military Ethics  

at the Netherlands Defense Academy (NLDA).

“We no longer 
fight conventional 
wars”

When Bin Laden was killed, the operation was watched live from the White House. Photo | ANP Photo

“What’s important 
here is winning 
people’s hearts 
and minds”
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Students de-Bunkered?
Fantastic student parties, fabulous 
performances, many thousands of  
liters of beer, profound discussions.  
The Bunker has been the eminent 
meeting center for Eindhoven students 
for many years. The question is how 
long this will continue, considering  
that student associations are gradually 
moving out. 

Student association ESC can, if things 
go right, move into the inner city 
halfway through 2012, SSRE is 
desperately looking for premises in  
the city center and only Demos wants  
to stay - while this is still possible.  
For the cultural associations, accommo-
dation on campus is being sought. 
Although it may take a while yet, this 
could just be the end of the bubbling 
student life as it has unfolded in the 
concrete colossus at Kennedylaan for 
many a year. 

Several reasons may be mentioned for 
the approaching exodus. ESC and SSRE 
think that, when located in the city 
center, they can become more signifi-
cant for Eindhoven as a university town. 
The cultural associations are looking for 
a place on campus, so that culture can 
form a greater part of student life at 
university. What will happen to the 
Bunker in future is still an open matter. 
University secretary ir. Harry Roumen 
informs us that the Executive Board 
advocates the move to the city of the 
general associations and of the cultural 

associations to the campus. “For now 
we cannot be specific about a period 
yet. When the time comes, we prefer to 
sell the building to a new party. The 
decision will also depend on market 
developments.” Whether the spots to  
be vacated will be filled is not known 
yet. At any rate there is still sufficient 
interest in a location in the student 
complex. More than that – there is  
a waiting list. 

The Spatial Quality Committee has  
nominated the Bunker for listed-building 
status, being of opinion that it represents 
an important work by architect Maaskant. 
This status would imply that plans for 
alterations or demolition should be 
tested against listed-building aspects 
before permission may be granted. For 
repair work on listed buildings a subsidy 
scheme is available. The municipality 
has held a survey, the outcome of which 
will be used by the Spatial Quality 
Committee to formulate a recommen-
dation for the Executive Board. Once  
the Board agrees, listed-building status 
may have been granted even before the 
end of the year, according to a spokes-

woman. However, the process will take 
longer in case interested parties raise 
objections. The spokeswoman thinks 
that the Bunker has  
not been granted such status earlier, 
because it is a rather young building. 
Not until recent years has the awareness 
of the heritage value of postwar 
architecture been on the increase.
Harry Roumen says that he would not 
really welcome the actual granting of  
the listed-building status. “We have  
had some bad experience with that. 
Alterations and such tend to become 
more difficult then.”

Fourteen Master students of Architec-
ture, Building and Planning have just 
started a project concerning the Bunker. 
They are reviewing the architectural, 
structural and sustainability aspects  
of the building. In addition, they need  
to come up with a concept for a new 
designated use. Project supervisor ir. 
Guus Timmermans finds the Bunker an 
interesting building. “It is a modern 
approach to make buildings sustainable. 
That was hardly a consideration in the 
past. The Bunker is barely insulated at 
all and contains a lot of single glazing.” 
The students are to wind up the project 
in January 2012. (JvG)

Photos | Bart van Overbeeke

What do you feel should happen to  
the Bunker? Send us your ideas via
www.facebook.com/tuecursor. 

The Bunker in a nutshell
The first drawings of the Bunker date from 1966 and in 1970 the building was 
completed. The concrete colossus was built by Maaskant, Van Dommelen, 
Kroos and Senf Architects. Student associations ESC, SSRE and Demos were 
its first occupants, while the building also provided accommodation for the 
student restaurant and the AOR- the General Meeting Room. The three student 
associations were at the cradle of the café/ discotheque the AOR in 1964, 
when they wanted to create a common meeting place for students. During the 
first six years the AOR was still located in the city center. The Bunker became 
conspicuous in the 1970s through the painted slogan ‘Happy slaves are the 
worst enemies of freedom’. 

The student café soon drew busy crowds. Beer flowed generously -so generously 
indeed that milk tanks were taken over from Campina that were converted to 
beer tanks. In 1981 four one-thousand-liter tanks were installed, which the 
students painted to look like cows and renamed Marta 1, Berta 2, Drika 3 and 
Klara 4. A funny anecdote from those days: the Red Hot Chili Peppers performed 
in the Effenaar on 18 February 1988. This then still relatively unknown band 
from LA wanted to have a beer in the AOR after their concert. However, they 
were refused admission because the doorman did not know the group.

In the early 1990s the AOR was generating huge turnovers. After theme park 
de Efteling the student café was alleged to rank as number two on the list of 
buyers of Dommelsch beer. Well-known artists managed to find the way to  
the AOR. Thus, the artists who performed there included Herman Brood,  
Youp van ’t Hek, De Dijk and Doe Maar. 

Meanwhile students were spending more and more time on sidelines, sports 
and other activities and the surge towards the Bunker declined. In 2005 the 
AOR finally closed its doors. The student restaurant had been closed before 
that time, in 2000. In 2007 the student cultural associations settled in the 
premises at Kennedylaan. 

“What will happen 
to the Bunker  
is still an  
open matter”
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Do neutrinos actually travel faster  
than the speed of light?
For a moment, the world of physics was 
turned upside down when the results  
of the OPERA study were revealed: 
neutrinos fired from CERN in Geneva 
arrived at an underground lab in Italy 
located 730 kilometers away 60 
nanoseconds earlier than expected. 
That would mean they travel faster than 
light speed. Can neutrinos really travel 
faster than that? Could an error have 
been made in calculating or interpreting 
the data? And what about Einstein’s 
theory of relativity that’s be tested  
and tried over and over again? 

It resulted in media frenzy: everyone was 
talking about the fast neutrino and the 
possibility of time travel was excitedly 
debated. TU/e also had a TV crew present 
to ask staff and students about the 
live-stream CERN presentation.
“The neutrino is a very exciting topic at 
the moment”, says Seth Brussaard, 
assistant professor at the Coherence 
and Quantum Technology group of the 
Department of Applied Physics. “Should 
these results prove correct, we’d be at 
the threshold of a physics revolution.”
“I watched the live presentation and 
must say I’m quite impressed.  

The measurement in itself is austere,  
but it’s mainly about the ways in which 
possible systematic measurements and 
interpretational errors have been covered. 
That’s what the entire article and 
presentation are all about: ‘Did we 
overlook anything?’ Some students  
had never attended a presentation this 
boring and left after an hour or so.  
Still, an extraordinary discovery calls  
for extraordinary evidence.”

“The neutrino has always been an 
outsider in the standard particle model. 
The particle, which has practically no 
mass, can act up. It can adopt characte-
ristics of other particles, but it can always 
revert back to its old self. And since it 
barely interacts with other materials,  
it’s very hard to conduct measurements 
with. From the 10 trillion protons that were 
needed to create and fire neutrinos, only 
16,000 neutrino events were measured 
in Italy. In two years. But they all arrived 
significantly earlier than had been 
calculated.”

“Measurements like these require an 
extremely delicate approach. However, 
there are two major uncertainties: time 

and distance. To determine the time,  
the atom clocks need to be calibrated 
perfectly. A new time system, to an 
accuracy of 8 nanoseconds, was used 
for this study. In previous experiments 
time had never been recorded that 
accurately. As far as distance is concerned, 
they claim it can be determined to a 
maximum deviation of 20 centimeters. 
These parameters rule out a possible 
measurement error, according to the 
researchers.”

“Next, the signal has to be detected and 
passed on to the computers, which is 
another uncertainty. It’s hard to comment 
on this if you haven’t conducted these 
experiments yourself. It would be best  
if the experiment were to be repeated  
at different locations, with different 
equipment and different people. They’re 
already working on it in the US and Japan.”

“Wouldn’t it be most spectacular if it 
turns out to be true: faster than the 
speed of light? We’d have to start 
working on a proposal for a new theory, 
and refute counterarguments. By the 
way, we won’t have to dispose of 
Einstein’s theory of relativity right away. 

Rather, we should think about modifying 
it. The same thing happened with 
Newton’s classic laws of mechanics 
based on an apple he saw falling from  
a tree. When Einstein introduced his 
theory, the apple still fell, yet we were 
able to calculate the process much more 
accurately… A new theory always comes 
with opportunities for new applications. 
The theory of relativity paved the way for 

nuclear fission and nuclear fusion.  
Who knows what may come next… It’ll 
probably be several years before we get 
to see any results of new experiments. 
And some studies have shown that 
neutrinos from a supernova explosion 
‘merely’ travel at the speed of light after 
all. Nothing is certain. But until it is,  
we physicists can let our imagination 
run wild!” (NT)

Vox Academici

Dr.ir. Seth Brussaard, assistant professor Quantum Technology,  
Department of Applied Physics

Dr.ir. Seth Brussaard. Photo | Bart van Overbeeke

Mystery Tour 2011

122 student board 
members had joined 
at the invitation of the 
Executive board, plus  
8 deans and 7 study  
program managers

4.13 minutes was the 
time it took to try and 
worm the day’s budget 
out of the organization. 
After that it proved 
useless to continue our 
inquisition. “The Mystery 
Tour exudes luxury and 
we intend to keep it that 
way”, said the Executive 
board.

32 in-depth questions 
were submitted by student 
associations prior to the 
tour, 13 of which have 
been discussed. Many 
questions were disposed 
of by expressing the wish 
to return to these later 
in a more fundamental 
discussion.  
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Trading places

Goodness me, we had come in at first 
place yet again! Where did we manage 
to nab top spot this time, you may 
wonder somewhat listlessly. Being  
a knowledge institute based in the 
smartest region of the world, we can’t 
but top the charts every now and then. 
Not to worry though, it’s not that 
spectacular this time. Last week,  
we were named the best university  
of technology in the Netherlands by 

newsmagazine Elsevier. Of the 2,500 
professors questioned, 1,350 thought 
we were the best of the three.  
By creating the extra category, you’d 
almost forget we have only three.  
Last year we saw Delft barely 
overtaking us, but this year we know 
how it feels to be lonely at the top 
once again. A bit sad for our buddies 
in Twente, seeing they received zero 
percent of votes. That’s zip. Still,  
I don’t think they mind, since they  
had the highest influx increase of 
first-year students this year.  
Don’t those freshmen read Elsevier? 
Anyway, I’m ready for the next 
ranking. Today, October 6, Times 
sized us up and compared us to 
international institutions. Can’t wait 
– we used to be in 126th position…
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October 4, 2011 -  The first-ever Dutch 
Prize for ICT research has been 
awarded to dr. Bettina Speckmann  
this year, associate professor at the 
Department of Mathematics and 
Computer Science at TU/e. She’s 
researching the mathematics behind 

geographical information systems  
and the computer science behind 
cartography, among other things.  
She won the prize for the multitude  
of results and the combination of both 
in-depth fundamentals and applica-
bility-oriented research. 

September 30, 2011 - Herman Kingma, 
part time professor at the Department 
of Biomedical Engineering won an Ig 
Nobel prize this week. He and several 
French authors received the prize for 

Physics, because they’ve explained 
the dizziness of discus throwers.  
The Ig Nobel Prizes are awarded  
for research that makes people  
“laugh first, and think later”. 

September 29, 2011 – According to the 
new Elsevier higher education special, 
TU/e is the best university of technology 
in the Netherlands. Eindhoven reclaimed 

their title at the expense of Delft. 
Utrecht University is the best all-round 
university, according to 2,500 
professors and associate professors. 

First Dutch Prize for ICT research to Bettina Speckmann 

Part-time professor Biomedical Engineering wins Ig Nobel Prize

TU/e reclaims top spot in Elsevier survey

Executive Board: ‘Intro Cantus should remain’

Our Rewwwind feature provides you with snippets of last week’s 
news. What happened online after the previous Cursor magazine  
was published?

The Bunker

The Bunker. Just say the name and 
entire generations of students will start 
spilling the most wonderful memories. 
They’ll tell you about the parties in AOR, 
the cheap beer, the university restaurant’s 
amazing fried rice on Thursdays, 
tentatively making each other’s 
acquaintance at the Intro, the Christmas 
parties. It may not be for another few 
years, but there’s a good chance the 
Bunker will become student-less.  
Such a shame. Still, the memories remain.  
We recorded three stories from people 

who have a special connection with  
the concrete colossus. We could  
easily have published a hundred.

I still remember my first class at TU/e as if it was 
yesterday. It was a lecture of ‘Physical modeling 
in Control Systems’ taught by prof. Okko Bosgra. 
The first topic was linearization. After tiring us 
with weird formulae, prof. Bosgra concluded  
the lecture by saying: “Linearization is easy to 
understand and handy to use. However, don’t 
trick yourselves. Be ready to accept fact that 
reallife problems are highly non-linear”.
Now, one year later, I passed a lot of exams and 
started my internship, and prof. Bosgra is retired. 
Remembering my experience, I realize how right 

he was. People are ready to trick themselves by using linear expectations. If the 
day before yesterday was bad and yesterday was awful, we tend to be pessimistic 
and expect tomorrow to be a catastrophic day. On the other hand, if for a long 
time everything is going well we turn into extreme optimists and tend to be 
euphoric about future expectations. Our psychology can’t accept non-linear 
curves such as sinusoids. In other words: we are ready to accept linearity rather 
than more complicated non-linear patterns.
Looking back, I remember various events of my ‘non-linear’ first year as a Master 
student. It was full of ups and down. Good grades were followed by failed exams. 
Dutch-style exciting parties were followed by strong hangovers the next morning. 
Sweet feelings of shared success working on group projects were followed by 
frustration and conflicts caused by misunderstandings among colleagues. I had  
a fascinating year, and, yes, it was highly non-linear. I don’t know what’s waiting 
for me this academic year. However, I do know that lecturers at TU/e teach not 
only exhausting and tough courses but also share their invaluable life experience. 
Thank you for that, prof. Bosgra and all other TU/e teachers!

Sultan Imangaliyev, from Kazachstan, is a student of Systems & Control, 
Department of Mechanical Engineering

Non-linearity of life  
and my TU/e teachers Clmn

It’s already middle aged, our Hoofd-
gebouw. It’s seen 48 summers and 
a multitude of exhibitions. The place 
harbors expos displaying art by our own 
employees. Every year, photos picked 
by the World Press Photo judges are put 
up. Industrial Design’s Project Market 
will be set up here, and entrepreneurs 
that don’t fit into the Auditorium  
on Bedrijvendag (Company Day),  
are asked to set up shop right here.
The official opening on September 19, 
1963 was a festive one. Conductor Hein 
Jordans has the Brabant Orchestra play 
a concerto. The stairs are different,  
and the footbridge to the Auditorium 
is still a dead end. After all, it was 
only constructed a year after. Oswald 
Wencke bach’s De Technische Student 
(the Technology Student) listens in, 
faced away from the orchestra. He seems 
to be the only student present, because 
apart from some ladies’ hats, the room 
is filled with grey and bald spots. (NS)

Photo (old) | Archief Erik Geelen
Photo (new) | Bart van Overbeeke

Hal Hoofdgebouw 
1963 versus 2011

Flashback

September 27, 2011 - TU/e should 
cherish its Intro Cantus. University 
secretary ir. Harry Roumen and 
Executive board member mr. Jo van 
Ham expressed these sentiments 
towards dr. Karen Ali, head of STU, 
who will be concerning herself with 
the annual introduction week and a 
possible collaboration with Fontys 

over the next few months. Last month, 
word was going round that this year’s 
Intro was the last one ending with a 
major Cantus, but Van Ham stresses: 
“The Cantus is a beautiful and true 
TU/e tradition that should be 
cherished. I think students attending 
the Cantus will still remember that 
afternoon thirty years from now”.
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