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Reëel overleg?
Medezeggenschap is een groot goed
aan een universiteit en is op diverse
plekken terug te vinden. Vaak zijn het
goed verborgen plekjes. Vorige week
trok ik twee uur lang met de leden van
de Dienstraad over de verdieping waar
onze personeelsdienst zetelt. Het was
een werkbezoek van dit medezeggen
schapsorgaan en aan de leden werd
geregeld gevraagd waar de Dienstraad
nu eigenlijk precies voor staat. Voor dit

orgaan betekent onbekend
uiteindelijk ook onbemand.
Als u straks de pagina omslaat, vindt
u een tweegesprek met CvB-lid Jo
van Ham en UR-voorzitter Rinus van
Weert. Zeg maar onze bijdrage om
de U-raad in de aanloop naar de
verkiezingen in december wat uit de
anonimiteit te takelen. Leverde geen
vuurwerk op, maar zo gaan we hier in
de openbaarheid ook niet met elkaar
om. Al knetterde het vroeger wel iets
harder. Wel leuk was dat Van Ham zich
maandagmiddag opwierp als een
voorvechter van ‘reëel overleg’. Krap
drie uur later in de UR-vergadering
serveerde hij de studentenfracties
een ultimatum met betrekking tot de
budgetkorting op de bestuursbeurzen.
De toch licht geshellshockte studenten
kregen te horen dat de halvering van
dat budget echt geslikt moest worden.
Praten over een ander bedrag was niet
mogelijk. Of dat voor hen nou een
modelvoorbeeld van een reëel
overleg was?

Annemarie van Limpt (p. 23-26-27-28)
Benjamin Ruijsenaars (p. 24-25)
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De kwestie-Cabbolet
Eind september promoveerde Marcoen
Cabbolet aan de Vrije Universiteit
Brussel. Summa cum laude maar liefst,
terwijl bijna vier jaar geleden vrijwel
hetzelfde proefschrift op het laatste
moment door de TU/e was afgekeurd.
Boeiende materie. Cabbolet studeerde
af als chemicus, bedacht een
natuurkundige theorie, wilde in Tilburg
promoveren bij geesteswetenschappen,
bleef steken bij wiskunde in Eindhoven
en is nu doctor in de Wijsbegeerte en
Moraalwetenschappen. De conclusie

CvB halveert budget bestuursbeurzen bijna
19 oktober 2011 - De twee studenten
fracties binnen de universiteitsraad,
Groep-één en de Progressieve Fractie,
noemen de korting van bijna een kwart
miljoen euro op de bestuursbeurzen

buiten proportie en weigeren ermee
akkoord te gaan. Het College van
Bestuur houdt vast aan het besluit en
wil alleen spreken over een nieuwe
inrichting van het beurzenstelsel.

Veni voor modelleren botbreuken
19 oktober 2011 - Dr.ir. Clemens
Verhoosel krijgt van NWO een Venisubsidie. De universitair docent bij
Werktuigbouwkunde gaat met de
subsidie van 225.000 euro een
methode ontwikkelen om uit scans
af te leiden of iemand een vergrote

18 oktober 2011 - Zowel prof.ir. Ton
Koonen als prof.dr.ir. Meint Smit
(beiden Electrical Engineering,
onderzoeksschool COBRA) heeft een
Advanced Grant gekregen van de

dringt zich op dat er gigantische
beoordelingsfouten zijn gemaakt. Een
keerzijde van de onstuitbare opmars
van het interdisciplinaire onderzoek?
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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?

kans heeft op osteoporose.
De toekenning van de Veni voor Ver
hoosel in de zogeheten domeinronde
brengt het aantal Veni’s voor de TU/e
dit jaar op twee. In juli werd al bekend
dat dr.ir. Richard Lopata een Veni krijgt
voor onderzoek aan aneurysma’s.
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Flashback

European Research Council (ERC).
Deze subsidie -die bedoeld is voor
senior onderzoekers in Europa- is goed
voor bijna 2,5 miljoen euro per grant.

Klimaatcampagne TU/e bespaart bijna 600 euro op één dag
14 oktober 2011 - Met de klimaatcam
pagne 10:10 van de Dienst Huisvesting
(DH) heeft de TU/e in één dag bijna
600 euro bespaard op energiekosten.
Medewerkers en studenten werden
aangemoedigd om op 10 oktober

zuiniger aan te doen met hun energie
verbruik. De oproep heeft gehoor
gekregen, want er is die dag ruim
5000 kWh minder energie verbruikt
dan op de peildag een week eerder,
zo laat DH weten.

Gestrande promovendus Cabbolet haalt revanche in Brussel
13 oktober 2011 - Marcoen Cabbolet is
op 23 september gepromoveerd aan de
Vrije Universiteit Brussel. Hij behaalde
de doctorstitel ‘met grootste onder
scheiding’ (summa cum laude). Begin
2008 werd zijn promotie aan de TU/e-

faculteit Wiskunde & Informatica op
het laatste moment afgeblazen nadat
het controversiële karakter van zijn
onderzoek duidelijk werd in een
interview met Cursor.
Zie ook pagina 11.

Auditorium 1966 versus 2011

TU/e en RU bundelen krachten op chemiegebied

Het Auditorium is in de 46 jaar dat het er
staat aan de buitenkant niet noemens
waardig veranderd. Maar de omgeving!
Tot een jaar of vijftien terug lag er nog
een grote vierkante vijver aan de zuidkant
van het Hoofdgebouw. Daarvan restten
nu slechts de betonnen blokken, waar
je merkwaardig genoeg zelden een
student op ziet zitten. Het water is er
uitgepompt en het gat is gevuld met
zand in de tijd dat dr.ir. Henk de Wilt
voorzitter van het CvB was (1996-2002).
In zijn streven de universiteit een meer
open karakter te geven is er veel
bebossing gesneuveld en kwam er een
multifunctioneel grasveld op de plek
van die vijver.
Anno 2011 zijn er plannen om de vijver
terug te brengen in de Groene loper.
Ing. Boudewijn Elmans, projectmanager
bij Dienst Huisvesting, benadrukt wel
dat het om eerste schetsen gaat.
“Misschien ligt ondergronds bijvoorbeeld
wel allerlei ingewikkelde infrastructuur
waardoor het niet kan.” (NS)

13 oktober 2011 - Een Centre of
Excellence en een Innovation Lab op
het gebied van de organische chemie
zijn donderdag 13 oktober officieel
geopend aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen. De TU/e en de RU bunde

Foto’s | Archief IEC en Bart van Overbeeke

len hiermee hun krachten
op dit gebied. Het initiatief is mede
tot stand gekomen door de Regiegroep
Chemie, die hiermee de innovatieve
slagkracht van de Nederlandse
chemie wil vergroten.

Eén gezamenlijke introdag voor alle Eindhovense studenten
12 oktober 2011 - Nieuwe studenten in
Eindhoven krijgen komend collegejaar
een gezamenlijke introductiedag. Die
wordt vooral besteed aan het beter
leren kennen van de stad. Dat hebben
de TU/e, Fontys Hogescholen en de
Design Academy woensdag 12 oktober

bekendgemaakt. Hoe de Eindhovense
Studentendag er uit gaat zien, is niet
bekend. De onderwijsinstellingen
bespreken de invulling ervan met de
studenten.

TU/e-alumni winnen studentenSTAALprijs
18 oktober 2011 - Drie pas afgestu
deerde TU/e-studenten Bouwkunde
hebben eerste plaatsen behaald bij
de nationale studentenSTAALprijs.
Peter van den Heuvel won zowel de
architectuurprijs op universitair niveau

als de inventiviteitprijs. Walther Plönes
werd eerste in de categorie ‘universitair
niveau, techniek’ en Jop Courage won
de onderzoeksprijs op universitair
niveau.
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Vox Academici
Prof.dr. Philip de Goey, themaleider Toekomstige brandstoffen,
Eindhoven Energy Institute (EEI)

Hoe groen is onze energie?
Afgelopen week kwam het Rathenau
Instituut -onderzoeks- en debatcentrum
voor technologie, wetenschap en
samenleving- met een overzicht van
onze (toekomstige) energieopties,
gebundeld in het boek ‘Energie
2030-maatschappelijke keuzes van nu’.
De conclusies zijn confronterend.
Want hoewel er steeds meer groene
energie-projecten zijn, wordt onze
energievoorziening steeds vuiler.
Het gebruik van fossiele brandstoffen
neemt niet af, integendeel, we
gebruiken er steeds meer van. Waar zit
nu het probleem in het terugdringen
van energiegebruik? Willen we onze
levensstijl wel aanpassen? Wat zijn
de brandstoffen van de toekomst?
En hoe groen is groen nu eigenlijk?
“Er wordt wel zo makkelijk gezegd:
we stappen over op groene energie,
maar in de praktijk ligt dat niet zo
eenvoudig”, zegt Philip de Goey, decaan
van de faculteit Werktuigbouwkunde
en als programmaleider Toekomstige
brandstoffen van het EEI betrokken
bij het huidige energievraagstuk.
“We gebruiken een geweldige hoeveel
heid fossiele brandstoffen, en danzij

het toenemende verbruik van landen
als China en India, die in een sterke
economische groei zitten, neemt dat
alleen maar toe. Industrie en transport
zijn grote verbruikers. Volgens
wetenschappelijk onderbouwde
verwachtingen zit het verbruik nog
tot 2050 in de lift, pas daarna zal een
daling intreden.
En die enorme wereldvraag, daar zit
‘m het probleem. Want ik denk dat het
op zich wel goed zit met het bewustzijn
van de burger. Kijk naar de 10:10
klimaatdag, ook als TU/e hebben
we daar flink wat energie bespaard.
We weten dus wel hoe het moet. En alle
beetjes helpen: neem de fiets in plaats
van de auto. Maar het individuele
verbruik valt in het niets bij de grote
industriële jongens...”
“De huidige markt is nog niet rijp voor
grootschalig gebruik van alternatieve
brandstoffen. Er is tijd nodig om de
grote vraag aan te kunnen. Want met
een paar windmolentjes kom je nergens.
Alternatieve energiebronnen maken nu
slechts voor enkele procenten deel uit
van het totale energieaanbod. Dat is nog
weinig en moet gaan groeien. Je ziet nu

dat er stappen gezet worden om
van steenkool of biomassa vloeibare
brandstoffen te maken. Maar om een
beetje bij te dragen, moet dat gebruik
zeker met een factor honderd omhoog.
Hoe lang duurt het om al die benodigde
fabrieken te bouwen? Tijd is de
beperkende factor.”
“Ook qua overige alternatieve energie
bronnen -biomassa, zon, wind- moeten
we alle zeilen bijzetten. Er vinden in
deze sector voortdurend vernieuwingen
plaats om een groter aandeel in de
markt te kunnen krijgen. Ook binnen
het EEI doen we veel onderzoek om bij
te dragen aan innovaties op het gebied
van duurzame energie. Als themagroep
Toekomstige brandstoffen kijken we
onder meer naar vervangende vloeibare
brandstoffen. Een vliegtuig of schip
vliegt of vaart nu eenmaal niet op
elektriciteit... We zoeken daarom naar
manieren om fossiele brandstoffen te
vervangen, bijvoorbeeld door zonne
brandstoffen. De hele keten moet zo
schoon mogelijk zijn. Hoewel er op
dit moment dus merendeels fossiele
brandstoffen verstookt worden, moet
ik wel zeggen dat het gebruik hiervan

Philip de Goey. Archieffoto | Bart van Overbeeke

in de afgelopen jaren veel schoner is
geworden. Door de regelgeving is de
uitstoot van stikstofoxides, zwavel
dioxide en fijnstof sterk verlaagd.
In dat opzicht heeft grijs ook een
tintje groen meegekregen.”
“Over het groene aspect komen de
laatste tijd wel steeds meer vragen
naar boven. Zo worden voor biomassa

als palmolie bossen gekapt en grijp je in
in de voedselketen. We kunnen daarom
beter biomassa-afvalstromen gebruiken
die veelvuldig voorhanden zijn. Er moet
nog veel aan gedaan worden voordat
deze voorzieningen op grote schaal
energie kunnen leveren. Groen heeft
de toekomst, maar alleen als het ook
écht groen is.” (NT)

Tiende lustrum Alephdispuut

Foto | Rien Meulman

9 paarden trokken een koets en vier wagens

50 jaar lang hebben er leden van ESC-dispuut

23 keer werd er ‘Bravo!’ geroepen tijdens de

om Alephleden van het onderkomen van het

Aleph gewoond. 142 in totaal. Daarvan kwamen

speeches van wethouder Henk Brink en diverse

ESC in de Bunker naar het dispuutshuis aan

er 120 naar de reünie op 8 oktober 2011.

Alephleden. En 12 keer werden interrupties

de Guido Gezellestraat te brengen.

afgekapt door ‘Silentio!’
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“Achttien extra oren
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.

In februari van dit jaar nam Rinus van
Weert (62) het voorzitterschap van de
universiteitsraad over van Monique
Segers, die de TU/e tussentijds verliet.
Daarmee werd hij bestuurlijk gelinkt
aan het College van Bestuur. In ieder
geval tot april 2012, wanneer hij zelf
vertrekt. Jo van Ham (58), lid van het
CvB, is dikwijls zijn gesprekspartner
als het gaat over zaken als financiën,
huisvesting en ict. Beiden hechten
veel waarde aan een goede mede
zeggenschap binnen de universiteit,
maar hoeveel invloed heeft de raad
en hoeveel animo is ervoor?
“De universiteitsraad, de faculteits
raden en de dienstraad zijn belangrijke
organen binnen de universiteit en als je
wilt dat je universiteit goed functioneert
zullen ook je organen goed moeten
functioneren.” Jo van Ham, die inmiddels
al drie jaar meedraait aan de TU/e na
een lange carrière bij het ministerie van
OCW, vindt het van grote waarde dat
personeel en studenten meepraten en
meebeslissen over alle activiteiten
die plaatsvinden aan de TU/e.

“Twee rollen die de U-raad vervult,
houden ons als CvB scherp: bij het
ontstaan of de lancering van plannen
doe je gezamenlijk een eerste
verkenning daarvan. Het is een
inventarisatie van de mogelijke
gevolgen. Ook als CvB krijg je pas iets
voor elkaar als je er draagvlak voor weet
te vinden. Aan dat draagvlak moet je
bouwen en de U-raad speelt daar een
wezenlijke rol bij. En ook al ben je
langs allerlei andere groepen geweest,
de U-raad kan ons toch nog steeds
attenderen op zaken die we gemist
hebben. Kijk naar de problemen
rondom OASE. Ik ben natuurlijk niet
gelukkig met de uitkomsten van de
enquête van de studentenfractie van
Groep-één. Al die problemen wil je
als CvB niet. Maar ik vind het goed dat
we hiermee een duidelijk zicht kregen
op de omvang van het probleem.”

“At the end zijn
wij degenen die
de knoop moeten
doorhakken”
“De personeelsfractie binnen de U-raad
verschaft het CvB achttien extra ogen
en oren”, vult Van Weert aan. “De leden
komen op plekken waar het CvB nooit
komt en krijgen dingen te horen die
nooit tegen het CvB gezegd zullen
worden. Het naar boven brengen
van zaken die anders onopgemerkt
zouden blijven voor het College, is een
belangrijke functie van de raad.”
Van Ham knikt instemmend: “Toen we
bezig waren met het Strategieplan 2020
hebben we met veel groepen binnen
de universiteit gesproken: docenten,
studenten en bestuurders. Maar ook
toen heeft de U-raad ons gewezen op
‘vergeten’ groepen, of ze attenderen
ons erop dat de procedure niet in alle
gevallen zorgvuldig is gegaan.”
“Het betreft vaak heel praktische
zaken”, merkt Van Weert op. “Bij de
invoering van nieuwe onderwijsrege
lingen als het bindend studieadvies
en straks in 2012 de harde knip, is het
de U-raad die dan zegt: ‘hé CvB let op,
dit zorgt ervoor dat onze docenten
straks nog nauwelijks hun vakantie
kunnen plannen’. Die mensen hebben
ook kinderen en zijn gebonden aan
bepaalde vakantieperiodes.”
De U-raad is het enige centrale
overlegorgaan dat aan bepaalde
CvB-beslissingen zijn instemming
kan onthouden, zoals aan het
instellingsplan en het bestuurs- en
beheersreglement.
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en ogen voor het CvB”
Op andere gebieden heeft het advies
recht, zoals bij de begroting. In het
verleden heeft het weleens gebotst en
zijn beide partijen naar de landelijke
Geschillencommissie getogen. Van Ham
geeft aan dat het CvB er veel aan doet
om zo’n situatie te voorkomen. “Dit CvB
heeft als uitgangspunt dat een overleg
ook een reëel overleg moet zijn.
We hechten er waarde aan en daarom
is altijd het voltallige College aanwezig
bij de vergadering. We zeggen nooit:
‘dit is wat wij besloten hebben, stem
er maar mee in’. Maar at the end zijn
wij wel degenen die de knoop door
moeten hakken.”
Ook de U-raad is er volgens Van Weert
op gericht om er in goed overleg uit
te komen. “Men wil de zaak niet op de
spits drijven.” Achter gesloten deuren
vindt er ook veel informeel overleg
plaats. Is dat wenselijk? “We willen
niet alle onderwerpen op die manier
behandelen”, zegt Van Weert, “maar
soms zijn die zo complex dat de
raadsleden alleen door middel van
zo’n informeel overleg een goed inzicht
kunnen krijgen. Dat lukt gewoonweg
niet in een algemene vergadering van
pakweg twee à drie uur. Maar ook de
openbare discussie schuwen we niet.”
De openbare vergaderingen van de
U-raad staan echter niet direct bekend
als zeer enerverend. “Klopt”, zegt Van
Weert, “maar bij onderwerpen die direct
een faculteit of dienst treffen, zoals
een reorganisatie, zien we wel dat de
publieke tribune volloopt. Maar gelukkig
behandelen we niet in elke vergadering
onderwerpen die zulke verstrekkende
gevolgen hebben.”
Van Ham: “Je ziet ook in andere
organisaties dat de belangstelling in
medezeggenschap terugloopt. Mensen
zijn zeer toegewijd bezig met hun eigen
taken en hebben alleen oog voor het
belang van hun directe omgeving.
Dat heeft ook te maken met de
beschikbare tijd, daar moet je steeds
meer in doen en die wordt daardoor
steeds kostbaarder. Pas wanneer
algemenere beleidszaken mensen direct
gaan raken, krijgen ze er belangstelling
voor. Ook het CvB zou willen dat
interesse voor het algemene belang
meer ging leven binnen bredere groepen
aan de universiteit.”

“De openbare
discussie schuwen
we niet”
Van Weert, die in april 2012 met fpu
gaat, en Van Ham verwachten dat voor
de komende verkiezingen in december
weer echt wat te kiezen zal zijn voor de
personeelsfractie. “Het zou goed zijn als
meer mensen zich er verkiesbaar voor
stellen”, zegt Van Ham. Maar hij zou ook
graag zien dat meer vertegenwoordigers
uit het primaire proces zitting nemen
in de personeelsfractie.

“Onze wetenschappelijke staf beslaat
tweederde van het totale personeels
bestand. Het is dan vreemd dat te
weinig medewerkers uit die groep in de
U-raad zitten.” Van Weert: “De U-raad
zou een afspiegeling moeten zijn van
de gehele organisatie. En docenten zelf
zijn uiteindelijk toch het best in staat
om aan te geven wat de consequenties
van bepaalde regelingen zijn voor hun
groep.”
De zittende leden binnen de personeels
fractie stuiten met enige regelmaat
op problemen binnen hun dienst of
faculteit. Volgens Van Weert bestaan
die klachten uit onbegrip bij collega’s,
die blind zijn voor het feit dat de U-raad
ook tijd kost, of men krijgt opeens geen
inzage meer in bepaalde informatie.

“Je moet veilig
je taak binnen
de U-raad kunnen
uitoefenen”
Soms wordt het volgens Van Weert zelfs
meegenomen in het functionerings
gesprek. “Je moet veilig je taak binnen
de U-raad kunnen uitoefenen”, zegt
Van Ham beslist. Van Weert zou willen
dat het CvB daar ook eens een signaal
over zou afgeven. “Als dat bij ons wordt
neergelegd, zullen we dat ook zeker
doen”, zegt van Ham stellig. “Maar daar
staat tegenover dat een U-raadslid ook
prudent moet omgaan met informatie
die hem vanwege zijn functie bekend is.”
Interview I Han Konings
Foto’s I Bart van Overbeeke
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Verbetering in zicht
door chirurgierobot
Een op afstand bestuurbare robot waarmee de oogchirurg sneller,
nauwkeuriger en trillingsvrij kan opereren. Dat is het doel van het
EyeRHAS-project. Ir. Thijs Meenink ontwierp een handzame robot
die eenvoudig aan de operatietafel kan worden bevestigd.
Maandag 31 oktober promoveert hij op dit ontwerp.

Aan het eind van het interview begint
ir. Thijs Meenink te stralen. Hij vertelt
hoe zijn oogchirurgierobot de afgelopen
maanden vaste vormen heeft aange
nomen. Na een ontwerpproces van jaren
kwam het moment dat alle onderdelen
klaar waren en alles op zijn plaats bleek
te vallen. De stelschroeven draaiden
net zo licht als de volumeknop van
een radio, precies zoals Meenink had
voorzien. “En de klem die de robot
fixeert, trekt alles met een paar honderd
Newton oervast. Toch zet je hem zonder
moeite om. Het was heel fijn om te zien
dat alles zo goed werkt.” De robot staat
in zijn werkkamer te glimmen onder een
glazen stolp.

Alles draait
letterlijk om het
punt waar het
instrument door
de oogbol steekt
Vier jaar geleden kreeg de werktuig
bouwkundige de kans om de tweede
promovendus te worden binnen het
EyeRHAS-project, dat een robot moest
opleveren waarmee een oogchirurg
zogeheten vitreo-retinale oogoperatie
kan uitvoeren - operaties aan het netvlies
en het oogvocht achter de ooglens.
Oogchirurg prof.dr. Marc de Smet (AMC)
nam het initiatief voor het project waarin
ook TNO een belangrijke rol heeft.
Afgelopen voorjaar promoveerde
dr.ir. Ron Hendrix, die een jaar eerder
dan Meenink was begonnen met de
ontwikkeling van de masterconsole van
de robot (beschreven in Cursor 22 van
dit kalenderjaar). Met deze console

De EyeRHAS-robot in actie.

stuurt de oogchirurg het slavegedeelte
van de robot aan die -in plaats van de
handen van de chirurg- de instrumenten
manipuleert om oogvocht weg te zuigen,
of een stukje netvlies te repareren.
Meenink: “Doordat ik later begonnen
ben dan Ron, was de slave niet klaar
voor zijn promotie. Daarom is de master
in eerste instantie gekoppeld aan een
andere operatierobot, die ook hier in het
lab is ontworpen.” Niet zonder succes:
voor het ontwikkelen van die andere
robot, SOFIE, ontving promovenda dr.ir.
Linda van den Bedem begin deze maand
de prestigieuze titel Simon Stevin Gezel.
Terwijl SOFIE een allround operatierobot
is, ontwierp Meenink de EyeRHAS-robot
speciaal voor oogoperaties: “Alles is
zo klein, licht en nauwkeurig mogelijk
gemaakt. De instrumenten hebben een
doorsnede van een halve millimeter.”
Een kleine diameter van de instrumenten
is geen overbodige luxe, ze moeten
namelijk door een gaatje in de oogbol
naar binnen om hun werk te kunnen doen.
De robot moet de actieve carrière van
oogchirurgen flink verlengen, zegt
Meenink: “Voordat een chirurg mag
opereren is hij halverwege de dertig.
Maar als iemand de vijftig ruim
gepasseerd is, trillen zijn handen vaak al
zo dat opereren onverantwoord wordt.”
Die trillingen kunnen door een
operatierobot eenvoudig worden
gefilterd, zodat de slave trillingsvrij
aan de slag kan.
Daarnaast worden de bewegingen
van de chirurg teruggeschaald: elke
centimeter die de chirurg zijn hand
aan de masterconsole beweegt,
wordt bijvoorbeeld vertaald naar een
beweging van een millimeter van het
pincetje aan het uiteinde van de ‘vinger’
van de slave.
“Dat maakt de bewegingen veel

Foto | Bart van Overbeeke

nauwkeuriger”, zegt Meenink.
“De master is bovendien voorzien van
krachtterugkoppeling. Een oogchirurg
moet nu alles op het zicht doen: de
krachten die hij uitoefent zijn te klein
om te voelen. Met de robot kun je die
krachten meten en versterkt terug
koppelen. Dan voelt de chirurg wat hij
doet.”
Meenink ontwierp de robot zo dat alles
letterlijk draait om het punt waar het
instrument (een pincetje, schaartje,
schrapertje, zuigertje of lasertje) door
de oogbol steekt. Vanuit dat punt kan
de vinger van de robot in vier richtingen
bewegen (zie afbeelding). “Je wilt
absoluut voorkomen dat het instrument
zijwaartse krachten uitoefent op de
oogbol. Ik heb de robotarm dan ook zo
gebalanceerd dat hij blijft staan als de
stroom mocht uitvallen. En je kunt hem
altijd met de hand terugduwen.”
De patiënt ligt comfortabel met zijn
achterhoofd op een hoofdsteun, terwijl
het oog waaraan wordt geopereerd
verdoofd is: de patiënt kan zijn oog niet
bewegen en voelt ook niets. “Er is nog
wel het risico dat de patiënt uit paniek
een plotselinge hoofdbeweging maakt.
Om dat te voorkomen, wordt bij
radiotherapie een masker gebruikt dat
de patiënt fixeert. Voor oogoperaties
wordt zo’n masker nu nog niet gebruikt,
het is dan ook de vraag of dat nodig is.
In ieder geval komt er een soort
noodknop die ervoor zorgt dat de
robotarm binnen een paar seconden
wordt teruggetrokken als er iets
misgaat.”
Vergeleken bij de concurrentie -er zijn
nog een paar onderzoeksgroepen die
zich aan een robot voor oogchirurgie
hebben gewaagd - ligt Meeninks focus
sterk op de inpasbaarheid van de robot
in een ziekenhuissituatie. “Ik heb de

Eén van de armen van de EyeRHAS-robot met de belangrijkste onderdelen.

robot niet ontworpen voor in het lab,
maar voor de operatiekamer. Alles is
zo licht dat een assistent de robot kan
opbouwen en zo klein dat de chirurg nog
steeds op een armlengte van de patiënt
kan zitten. Er is genoeg ruimte tussen
de twee armen van de robot om met
een microscoop de operatie in beeld te
brengen.” Ook bouwde de promovendus
een systeem in waarmee de chirurg in
een paar seconden automatisch van
instrument kan wisselen.
De overstap naar de operatierobot zou
voor ziekenhuizen niet al te groot zijn:
hij is goed te gebruiken in een standaard
operatiekamer en de robot maakt
gebruik van bestaande, slechts licht
aangepaste chirurgische instrumenten.
Maar zo ver is het dus nog niet. Na zijn
promotie blijft Meenink in ieder geval
tot februari in de groep Control Systems
Technologie van zijn promotor prof.dr.ir.

Maarten Steinbuch en copromotor
dr.ir. Nick Rosielle om de robot verder te
testen. “Ik ga de robot testen op eieren
en dummies en proberen of ik er dingen
mee kan oppakken en verplaatsen.

De chirurg kan in
een paar seconden
automatisch
van instrument
wisselen
In de tussentijd gaan we op zoek naar
financiering om de robot op de markt
te kunnen brengen. Ik zou het zonde
vinden als we niet verder zouden gaan
met dit project.” (TJ)
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Snelle en nauwkeurige meetkamer
voor haardunne antennes
Hangend in het luchtledige, zwevend in een vacuüm en zonder
beïnvloeding van de omgeving. Dát zou de ideale opstelling
zijn om antennes kleiner dan een millimeter te bemeten.
Maar dat kan niet. Om deze optimale situatie toch te benaderen,
ontwierp Ad Reniers van de vakgroep Electro Magnetics samen
met zijn collega’s Rainier van Dommele en Matti Herben
een speciale meetkamer. De enige in zijn soort ter wereld.
Het drietal creëerde een ruimte waarin studenten en onderzoekers
gedefinieerde, nauwkeurige en reproduceerbare metingen kunnen
verrichten aan millimeter wave-antennes. Een volle dag aan
een meetopstelling werken is hiermee teruggebracht tot een
paar minuten werk.
Stap in de onzichtbare, draadloze
wereld van de laptops, dvd-spelers,
bluetooth en HDMI. De applicaties
worden steeds kleiner. En de ingebouwde
antennes die de signalen verzenden en
ontvangen, krimpen noodgedwongen
mee. “Hogere frequenties maken
kleinere antennes mogelijk en meer
datatransport dankzij meer band
breedte. Als we praten over 60
gigahertz, dan is die antenne nog
maar één millimeter groot”, zegt Reniers
(zie figuur 1). Waarmee hij in één adem
ook het probleem aansnijdt.
De antennes zijn zó minuscuul dat ze
moeizaam te meten zijn. Studenten
en onderzoekers spenderen aan de
voorbereiding van een proefopstelling
soms een hele dag. En zelfs dat is geen

garantie voor succes. Als de antenne
maar een tiende graad verkeerd staat,
is dat niet zichtbaar met het blote oog,
maar wel direct merkbaar aan het
meetresultaat.
Ook het aanbrengen van een connector
op een 60 GHz-antenne is een heidens
karwei. “Bij grotere exemplaren kun je
gemakkelijk een connector solderen.

“Antennes worden
zó minuscuul
dat ze nog maar
moeizaam te
meten zijn”

Figuur 1

Een antenne-ontwerp op een IC
(gele markering) met connector.

Bij die millimeterantennes lukt dat niet,
dus werken we met probes. Dat zijn
contactnaaldjes die we laten ‘landen’
op de antenne. Het gaat om drie
pinnetjes: op de buitenste zit de aarde,
op de middelste het signaal.
Ze hebben een onderlinge afstand van
200 micrometer, dat is iets meer dan
een haardikte. De probes zijn
van goud, erg kwetsbaar en kosten per

Sluitstuk

In de rubriek Sluitstuk
vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

stuk 1.300 euro. Dat is dus zweten als
je er eentje onder de microscoop
handmatig moet verbinden met de
antenne. Ze gaan gemakkelijk stuk.
Je kunt bovendien niet altijd zien
of het contactnaaldje verbogen of
beschadigd is. En iedere positie
verandering verstoort de metingen.
Dat kan behoorlijk frustrerend zijn.”
Reniers en Van Dommele, die studenten
begeleiden bij complexe antennemetin
gen, stelden zich daarom de volgende
vragen: hoe kunnen we de antenne zó
positioneren dat hij perfect uitgelijnd
blijft voor een meting ten opzichte van
de referentieantenne? En: hoe kunnen
we de probe makkelijker en veiliger
koppelen aan de antennestructuur?
Met hun zelfbedachte meetkamer
kwamen ze met adequate oplossingen.
Het draait daarbij om drie hoofdzaken:
reproduceerbaarheid, betrouwbaarheid
en nauwkeurigheid.
Van Dommele: “Het uitlijnen ging eerst
gewoon op het oog. Dat werkte niet.
We hebben schetsen gemaakt en die
doorgesproken met Erwin Dekkers en
Dave Bax van de Gemeenschappelijke
Technische Dienst. Zij hebben ons
ontwerp tot in detail uitgewerkt en er
een mechanisch betrouwbaar model van
gemaakt. De meetkamer is uitgerust
met negen elektromotoren en een
softwarepakket vol algoritmes.
We kunnen daarmee op stabiele wijze
alle vrijheidsgraden pakken die nodig
zijn om een antenne te meten. Ook het
gehele plateau kan roteren ten opzichte
van de meetantenne en dat maakt een
driedimensionale meting mogelijk.”
Het landen van de probes gebeurt
voortaan automatisch met drie
elektromotoren Reniers: “In een
meting zie je terug aan de energie
of er contact is gemaakt tussen
probe en antenne. Op dat moment
stopt het landingsproces en kan er
niets stuk gaan.”

Met een binnenwerkruimte van veertig
centimeter kunnen alle gangbare
antennemodellen tot 22 millimeter
worden gemeten. De meetkamer,
met een doorsnee van 1.20 meter,
is gemonteerd op een onderstel met
zwenkwielen ter grootte van een
ziekenhuisbed. Door zijn mobiliteit is
het apparaat eenvoudig verplaatsbaar.

“Een student moet
zich geen zorgen
hoeven te maken
over de
meetopstelling”
De 60GHz anechoïsche ruimte -ook
wel elektromagnetische dode kamer
genoemd- dooft door zijn kegelvormige
schuimrubberbekleding hinderlijke
reflecties uit. En waar studenten eerst
een volle dag klungelden met de
instelling, is dat nu binnen een half uur
gepiept. De metingen zelf nemen slechts
enkele minuten in beslag. De slimheid

zit hem in het hele product, vinden
Van Dommele en Reniers.
Van Dommele, lachend: “Nee, het is
geen wasknijper of een paperclip.
Zo’n commercieel succes zal onze
meetkamer niet worden. Dat is ook niet
de essentie van dit ding. Het is geen
massaproduct, maar bedoeld voor
fundamenteel onderzoek. De industrie
vraagt om steeds kleinere antennes,
liefst bovenop de datachip om
overdrachtsverlies te beperken.
Wij willen op onze beurt graag verder
met het onderzoek naar 60 GHzantennes. We zijn natuurlijk geen
meetbedrijf, maar behalve studenten
zijn ook bedrijven welkom. Dat is
gunstig voor de derde-geldstroom
en voor je netwerk. Maar het is ook
gewoon leuk dat grote namen zoals
ESA, NXP en Thales op de TU in
Eindhoven hun concepten komen
meten.” (FvO)

Nieuwe taal zet lastige modellen om
Het handmatig omzetten van modellen
voor complexe systemen is monnikenwerk. Het automatiseren van die klus is
in sommige gevallen echter erg lastig.
Maarten Leijten, student Computer
Science & Engineering, zocht naar
een nieuwe modeltransformatietaal
die het wél voor elkaar krijgt.

Maarten Leijten. Fotomontage | Rien Meulman

De antenne meetopstelling. Foto | Bart van Overbeeke
Figuur 2

Het ontwerpen van een complex
systeem vereist het gebruik van
modellen - of het nu gaat om een auto,
een waferstepper, een fabriek of een
stuk software. Een model structureert
de informatie over de gewenste
eigenschappen van een systeem.
Het zorgt ervoor dat alle functies
goed op elkaar ingrijpen.
Als de eisen aan een systeem veranderen,
moet ook het model op de schop.
Dat kan handmatig, maar dat is vaak
een tijdrovende klus. Vooral als het
systeem vaker aanpassing behoeft,

zou het handig zijn als het model
automatisch is aan te passen.
“Er zijn bepaalde basishandelingen
die bij elke omzetting van een model
nodig zijn”, zegt Leijten. “Als je een
programma ontwikkelt dat deze
handelingen standaard al bevat,
hoeft de gebruiker verder alleen
nog specificaties in te voeren.”
Zulke modeltransformatietalen,
programma’s die modellen automatisch
omzetten, bestaan al. Het probleem
is dat ze voor sommige typen transformaties niet geschikt zijn. Leijten zocht
daarom naar een nieuwe modeltrans
formatietaal. En wel door te rade te gaan
in de wereld van de programmeertalen,
waar het uitvoeren van transformaties
aan de orde van de dag is.
“Een programmeur die de broncode van
zijn programma aanpast, voert ook een
soort modeltransformatie uit”, zegt de
student. “Ik heb gezocht naar de

basisconcepten achter zulke trans
formaties. Vervolgens ben ik gaan
onderzoeken of die basisconcepten
kunnen helpen bij het uitvoeren
van de modeltransformaties die
momenteel nog lastig zijn.”
De student vond inderdaad twee
bruikbare concepten die vaak voor
komen bij programmatransformaties.
Hij wist ze zo aan te passen dat ze ook
bruikbaar werden voor het uitvoeren
van andere modeltransformaties.
Vervolgens ontwikkelde hij een prototype van een nieuwe modeltrans
formatietaal.
“Het prototype blijkt in staat enkele
transformaties uit te voeren waar de
bestaande talen veel moeite mee
hebben”, zegt Leijten. “Op basis van
drie of vier gevallen kun je echter
niet concluderen dat deze taal op alle
modellen toepasbaar is. Hij moet nu
nog vaker worden uitgeprobeerd.” (EV)
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1 	Wat zien we op de cover van je proefschrift?

4 brandende vragen
(Onder redactie van Tom Jeltes)

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?

Giel Ramaekers | Simulaties voor schonere en zuinigere vliegtuigmotoren
1 | cover

3 | onmisbaar

Een uitsnede van een gesimuleerde turbulente vlam: de netstructuur geeft
de driedimensionale vorm weer. Mijn hele proefschrift draait om numerieke
simulaties van vlammen en dat levert soms mooie plaatjes op!

Voor mijn onderzoek heb ik veel zware simulaties moeten draaien en hier
voor zijn supercomputers onontbeerlijk. Dit is eigenlijk een groot aantal aan
elkaar geknoopte computers, waarover de totale werklast verdeeld wordt.
Door Elmo, ons eigen systeem, en Huygens, een van de nationale supercom
puters, kon ik tot 256 processors tegelijk gebruiken waardoor een simulatie
die op een enkele computer een paar jaar zou duren, nu in een kleine week
gedaan kon worden.

2 | feestjes
Mijn onderzoek is een deel van een groot Europees consortium waarin
ongeveer twintig partners samenwerken. Het doel hiervan is het verbeteren
van simulatiesoftware voor toepassing op vliegtuigmotoren (gasturbines).
Door gebruik van deze software in het ontwerpproces kunnen deze motoren
schoner en zuiniger gemaakt worden, en wordt er veel geld bespaard door
dat het aantal prototypen teruggebracht kan worden. Mijn opdracht binnen
dit consortium is het modelleren van de verbrandingsprocessen, omdat een
goed model hiervan cruciaal is voor het nauwkeurig kunnen voorspellen van
met name schadelijke emissies zoals stikstofoxide, koolstofmonoxide en
roet. De combinatie van onder meer deze stoffen wordt vaak aangeduid als
smog. Ik heb dus een kleine bijdrage geleverd aan het verminderen van de
luchtvervuiling die veroorzaakt wordt door vliegtuigmotoren.

4 | samenleving
Met de door ons ontwikkelde methode kunnen simulaties effectief gebruikt
worden in het ontwerpproces van een verbrandingskamer van een nieuwe
vliegtuigmotor. Hierdoor kunnen variaties in het ontwerp snel en goedkoop
geëvalueerd worden, wat tot een betere (lees: schonere) verbrandingskamer
zal leiden. Dit is een noodzakelijke stap om luchttransport zo schoon mogelijk
te maken, en zo haar negatieve invloed op het milieu te minimaliseren.

Ronald Otten | Spontane organisatie deeltjes in oplossingen
1 | cover

3 | onmisbaar

Het is een ontwerp van mijn broer Joris, waarin lucifers te zien zijn die uit een
doosje komen en in een vloeistof zweven. Hiermee staan ze model voor de
langwerpige en platte deeltjes in oplossingen waar mijn proefschrift over gaat.

Mijn eerste promotor Paul van der Schoot is een expert in het theoretisch
beschrijven van deze zogeheten zachte materie. Hij leerde me goede voor
spellingen te doen en praktische aanbevelingen te geven aan experimen
tatoren. Die combinatie vereist natuurkundig inzicht, wiskundige handigheid
en kennis van de experimentele procedures en (on)mogelijkheden.

2 | feestjes
Het gaat over de theorie van de spontane organisatie van deze kleine
deeltjes in oplossingen. Bij lage deeltjesconcentraties hebben ze weinig
last van elkaars aanwezigheid, zodat hun posities en oriëntaties willekeurig
verdeeld zijn zoals wanneer je de inhoud van het luciferdoosje de lucht in
gooit. Bij hogere concentraties gaan ze elkaar in de weg zitten en lijnen ze
zich spontaan op, net zoals je lucifers ook in een opgelijnde configuratie
dwingt als je ze in het doosje probeert te proppen.
,

4 | samenleving
Door het fijn verwerken in een vloeibaar plastic (polymeer) van speciale
langwerpige of platte deeltjes, zoals koolstofnanobuizen of grafeen, kan via
een chemisch proces een plastic in de vaste fase gemaakt worden dat veel
sterker en beter geleidend is dan zonder de deeltjes. Hiermee kan bijvoor
beeld een transparante, geleidende laag worden gefabriceerd, die op den
duur mogelijk een vervanging biedt voor het schaarse indiumtinoxide, dat in
de meeste hedendaagse schermen in tv’s en laptops en ook in zonnecellen
wordt gebruikt.

Ineke Wijnheijmer | Oppervlakken van halfgeleiders op atomaire schaal
1 | cover

3 | onmisbaar

Op de cover van mijn proefschrift is een oppervlak te zien van een half
geleider. De dunne horizontale lijntjes komen overeen met het atomaire
rooster van het halfgeleiderkristal, en de heldere cirkels zijn donoren:
vreemde atomen die toegevoegd worden om het materiaal elektrisch actief
te maken. We meten dit met een scanning tunneling microscope (STM),
waarbij we met een hele scherpe naald, die ook te zien is op de cover, over
het oppervlak scannen.

Tijdens mijn onderzoek heb ik een scanning tunneling microscope gebruikt.
We scannen met een heel scherpe naald over het oppervlak, en kunnen zo
het oppervlak met atomaire resolutie afbeelden. Dit alles gebeurt in ultra
hoog vacuüm om het oppervlak schoon te houden, en moet trillingsvrij zijn.
De afstand tussen de naald en het oppervlak is namelijk slechts 0.5 nm,
vergelijkbaar met de diameter van één atoom. Als de naald het oppervlak
aantikt, gaat hij kapot.

2 | feestjes
We bestuderen halfgeleiders, het materiaal waar de transistors, de actieve
componenten op computerchips, van gemaakt worden. Door de miniaturisatie
worden oppervlaktes en interfaces tussen verschillende materialen steeds
belangrijker. Het materiaal gaat zich ook anders gedragen. Wij bestuderen
het effect van oppervlaktes en interfaces op atomaire schaal.

4 | samenleving
De nieuwste generatie transistors heeft typische lengteschalen van 22 nm.
Voor verdere ontwikkelingen is het essentieel dat het gedrag van half
geleiders op deze schaal wordt begrepen, en dat is waar wij aan werken.
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Marjan van Ganzenwinkel | “Je haalt eruit wat je erin stopt”

Wat ze als leadzangeres van feestband
‘XQSME’ geregeld op het podium doet,
past ze ook toe bij haar werk voor het
Communicatie Expertise Centrum (CEC).
Al vier jaar geeft Marjan van Ganzenwinkel
leiding aan een van de omvangrijkste
studentenvoorlichtingsteams van de
TU/e. “Ik mag die groep tijdens een
bijeenkomst graag oppeppen, vol erin,
net als ik met het publiek doe tijdens
onze optredens. Want wat je erin stopt,
haal je er ook weer uit.”
“Studenten die zelf een keuzeproces
achter de rug hebben dat compleet fout
is gelopen, vinden vaak hun weg naar
het voorlichtingsteam”, zegt Marjan van
Ganzenwinkel (41) lachend. “Je mag ze
met recht ervaringsdeskundigen
noemen. Ze zijn echt gemotiveerd om
te voorkomen dat scholieren zo’n zelfde
fout maken.” Want dat is volgens haar
de belangrijkste taak van een studie
voorlichter: zorgen dat de student zo
snel mogelijk op de juiste plek terecht
komt. “Als je ziet in hoeveel gevallen dat

fout gaat en dan berekent hoeveel geld
dat dat de maatschappij kost. Daar word
ik niet vrolijk van.”
Van Ganzenwinkel is afkomstig uit het
voortgezet onderwijs. “Ik gaf enkele
jaren maatschappijleer op een school in
Bergen op Zoom en ik vind dat echt een
leuk en dynamisch vak. Niet gemakkelijk,
zeker niet als je politieke besluitvorming
moet uitleggen aan vmbo’ers. Maar ik
wilde dan heel graag met zo’n groep
de discussie aangaan. Dat betekende
echter veel geduld met ze hebben en
veel toepassen.”
Acht klassen van vijfentwintig pubers
met de daarbij behorende hectische
groepsdynamiek werden haar uiteinde
lijk te veel. “Het was te zwaar, ook al gaf
ik het vak met liefde en plezier. Ook de
hele papierwinkel die het onderwijs in
toenemende mate met zich meebrengt,
stond me steeds meer tegen. Ik voelde
me echt gevangen in een keurslijf.
Het kostte me ontzettend veel kracht en
ik kreeg dat energieniveau niet omlaag,

dus moest ik er wel uitstappen.
Jammer...”
Toen ze bij het CEC solliciteerde, had
men daar al vijf kandidaten voor de
functie achter de rug. “Ik voelde meteen
een klik. Ze zochten iemand die bruggen
kan slaan tussen de universiteit en het
voortgezet onderwijs. Dat was me op
het lijf geschreven.”
Het centrale voorlichtingsteam van de
TU/e telt zo’n kleine honderd studenten,
die bezoeken afleggen aan middelbare
scholen. Ook draaien ze mee op open
dagen en onderwijsbeurzen.
Van Ganzenwinkel is verantwoordelijk
voor de selectie, de opleiding en het
coachen van de groep.
“Gedurende hun opleiding aan de TU/e
staan ze onder mijn hoede. Ik ken ze
allemaal van naam en ze groeien ook
echt aan me. Het gaat wellicht te ver
om ze mijn kinderen te noemen, maar
ik voel me zeer betrokken bij hun wel
en wee. Ze maken veel mee, zijn vaak
ook nog druk in verenigingen, in de

universitaire politiek, en zitten in allerlei
commissies, et cetera. Ik begon ooit als
een soort moederfiguur, maar ben ze nu
op een professionelere manier aan het
begeleiden. Zo krijgen ze met ingang
van dit jaar een ambassadeurstraining,
die tot doel heeft ze bewust te maken
van de plannen die de TU/e heeft voor
de toekomst. Denk aan de invoering van
het Bachelor College en het strategisch
plan voor de komende tien jaar.
Dit onder het motto: ‘weet aan wat
voor instelling je studeert en dat je
daar best trots op mag zijn’.”

doen. Ze kreeg soms hartkloppingen van
me, bekende ze.”

Vaak ziet Van Ganzenwinkel ook
docenten in de dop in haar groep.
“Als ik dat merk, probeer ik ze zover te
krijgen dat ze hun master combineren
met een lerarenopleiding.” Ook op de
middelbare school had ze wel scholieren
die door haar geïnspireerd werden iets
in het onderwijs te willen gaan doen.
“Een meisje liet me dat ook expliciet
weten, maar vroeg me tegelijkertijd of
ik het voor de klas wat rustiger aan wilde

Aan het eind van het gesprek komt nog
een toekomstdroom van haar voorbij.
“Ik zou ontzettend graag colleges filosofie
willen geven aan TU/e-studenten.
Dat lijkt me geweldig en dan heb ik
ook geen last van ordeproblemen”,
vertelt ze lachend.

Rustig aan doen is er niet bij in de
feestband ‘XQSME’, waarbij Van
Ganzenwinkel al tien jaar als leadzangeres actief is. “Fantastische band, met
vier blazers, daar ben ik echt trots op.
Optreden met de band kost me geen
kruim, daar krijg ik juist veel energie
van. We treden veel op in de regio,
soms gaan we ook richting Friesland
of Noord-Holland. Muziek maken zal
ik er altijd naast blijven doen.”

Interview | Han Konings
Foto | Bart van Overbeeke
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En ik vind

En ik vind

Even voor de goede orde
Om te rationaliseren dat ondergeteken
de op 23 september jongstleden aan
de Vrije Universiteit Brussel heeft
kunnen promoveren op vrijwel
hetzelfde proefschrift dat begin 2008
aan de TU/e werd afgewezen, heeft de
VSNU, de vereniging van universiteiten,
in de media naar voren gebracht dat
er tussen faculteiten en universiteiten
verschillen zijn qua eisen waaraan
een proefschrift dient te voldoen.
Die verschillen zijn er inderdaad, maar
de crux is dat de herbeoordeling van
het proefschrift aan de TU/e, op basis
waarvan de promotie destijds werd
geannuleerd, niet alleen procedureel
maar ook inhoudelijk ondeugdelijk
was als objectieve kwaliteitstoets.
Het proefschrift kan niet worden gezien
als een bijdrage aan de pure wiskunde
of aan de hedendaagse fysica, noch is
het pure filosofie: het is een interdisci
plinair werk met een delicate balans
tussen wiskundige, natuurkundige en
filosofische aspecten en zo had het
ook beoordeeld moeten worden.
De toenmalige decaan liet het werk

Bestuursbeurzen zijn hongerloon
echter toch eerst beoordelen als een
bijdrage aan de pure wiskunde, en
daarna als bijdrage aan de heden
daagse natuurkunde: deze mono
disciplinaire beoordeling is volkomen
verkeerd - hiermee is niet de kwaliteit
van dit proefschrift getoetst.
Ook de uitvoering was volkomen
verkeerd: de ingeschakelde referenten
hebben überhaupt niet gekeken naar
de onderzoeksvraag, en hebben in
zeer korte tijd hun afkeuring over het
werk uitgesproken zonder dat daarbij
voldaan is aan de bewijslast die zo’n
negatief oordeel met zich meebrengt.
Over hun beoordelingsrapporten hangt
de stank van pseudoscepticisme.
De criticasters zullen zich ongetwijfeld
op hun positie beroepen als bewijs
van hun kunnen, maar het is ronduit
aanmatigend om de tenenkrommende
redenaties waarmee ze aan kwamen
zetten een beoordelingsrapport van
een proefschrift te noemen. Dan is
er nog de verkeerde afhandeling: de
decaan heeft bewust zijn bestuurlijke
macht gebruikt om de promovendus

buiten de oordeelsvorming te houden
en is rechtstreeks bij het universiteits
bestuur gaan lobbyen om de promotie
te laten annuleren. Alleen al uit dit
strategisch handelen is evident dat
niet eens een poging is ondernomen
om via deugdelijke argumentatie tot
een eindoordeel over het proefschrift
te komen.
Dat de TU/e als onderzoeksinstituut
tot de dag van vandaag krampachtig
blijft vasthouden aan de conclusies
van een bewezen ondeugdelijk
kwaliteitsonderzoek, gaat tegen het
gezond verstand in. Maar het heeft
wel zijn reden: een schandaal rond
de ‘onvoldoende kwaliteit’ van een
proefschrift is namelijk veel minder
erg dan een schandaal rond weten
schappelijk wangedrag van prominente
hoogleraren. Het gaat hier om het
beschermen van reputaties en niets
anders dan dat.
Dr.ir. Marcoen Cabbolet

Ik vind het een belachelijk voorstel
om de bestuursbeurzen aan de TU/e
bijna te halveren! Ik denk dat CvB-lid
Jo van Ham aan een ding een klein
beetje voorbij gaat en dat zijn de
enorme kosten die de universiteit
zal moeten gaan maken wanneer
de besturen niet meer op dezelfde
manier als nu kunnen besturen.
Als voorbeeld wil ik graag Lucid
gebruiken waarbij de faculteit tijdens
onze SDL (Self Directed Learning)
en/of Identity-weken erg veel steun
krijgt van studievereniging Lucid.
Dit is voor de universiteit vrijwel
‘gratis’ arbeid. Mocht je de bestuurs
beurzen zien als loon, en niet als
tegemoetkoming, dan is het een
hongerloon voor de uren die er in
gestoken worden.
Wanneer de besturen niet meer
voltijds kunnen zijn (we hebben het
hier inderdaad over geldverdeling,
maar ik denk dat er geen vereniging
meer is die een bestuur kan vinden
wanneer zelf voor de kosten
opgedraaid moet worden) verliezen

de faculteiten alle ‘gratis’ arbeid van
de verenigingen. Gaan medewerkers
van de faculteiten die taken dan op
zich nemen? Wanneer ze dat doen,
is dat veel duurdere arbeid.
Wanneer ze dat niet doen, missen
we een hoop handige, leuke en
bijzondere evenementen/workshops
etc.
De besturen zijn nu erg goedkope
medewerkers van de universiteit.
In te delen in groepen als prmedewerkers, events, education
en waarschijnlijk nog veel meer.
Koester deze mensen! Bedank ze!
En laat ze lekker doorgaan met
waar ze zo goed in zijn!
Tim Scholten |
student Industrial Design

Advertenties

Sabina 1982 geboren in Azerbeidjan • 2002 gevlucht
naar Nederland • 2011 master Europese studies

Wij feliciteren Sabina en alle andere afgestudeerde vluchtelingen.
Het UAF biedt getalenteerde vluchtelingen
de kans op een nieuw bestaan.
Geef gevluchte studenten een toekomst in Nederland.
Steun het UAF met 1,50 per maand.
SMS STUDIE naar 4333

UAF_Adv_Cursor_131 x 200.indd 1

03-10-11 16:26

12 | Mens & Mening

20 oktober 2011

In memoriam
In loving memory of prof. dr. Kees Overbeeke (18 July 1952, Putte - 8 October 2011, Eindhoven)
A passionate man has left us. Kees was vibrant and inspiring, he was determined, direct and committed.
He was always striving for excellence.
At a young age, Kees went out into the world. The people around him realized that Kees was a bright
boy and a good student, which led him to leave home at the age of twelve to study at a college.
Later on, he studied psychology and worked in Louvain as a statistician/methodologist, and he
was deeply grateful for the opportunity to pursue a PhD at TU Delft.
This step into the world of design changed his life forever. It was the start of his career as a knight
and visionary, fighting to put design on the scientific map and to educate his students as excellent
and passionate designers.
This mission gained further momentum when he joined the department of Industrial Design at Eindhoven
University of Technology in 2002, and even more after his appointment as professor in 2006.
He was a humanist at heart, always looking at how he could contribute to a new civilization. Kees gave
his designers the confidence and opportunities to shine. He was proud of the people of his group and
his students. Through his drive and vision he directed his group towards international success, making
him a respected and prominent scientist in the world of design.
His disappearance leaves an emptiness that will be filled with the love, appreciation, admiration,
memories, projects and dreams of all his relatives, friends and colleagues.
You can share memories of Kees on http://dqi.id.tue.nl/kees/

Designing Quality in Interaction Group
Department of Industrial Design, TU/e

Advertentie

In memoriam
Marc Voorhoeve (5 april 1950 - 7 oktober 2011 )
Marc Voorhoeve was vanaf 1985 universitair docent bij de sectie Informatiesystemen van de
faculteit Wiskunde en Informatica. In 2010 bleek hij ernstig ziek te zijn en is Marc begonnen
aan een strijd die niet te winnen was. Hij wilde zo lang mogelijk doorgaan met zijn werk en
zijn gewone leven. Dit geeft aan dat hij tevreden was met zijn bestaan en dat straalde Marc
ook uit. Hij was een geboren onderzoeker en een enthousiast docent.
Marc was een zeldzaam intelligent mens. Hij heeft wiskunde gestudeerd in Leiden en
promoveerde in drie jaar op 27-jarige leeftijd. Zijn proefschrift getiteld ‘Zeros of Exponential
Polynomials’, bevat belangrijke stellingen over het aantal nulpunten van zulke polynomen.
Op Wikipedia is de Voorhoeve Index te vinden, een belangrijk resultaat uit dat proefschrift.
Na zijn promotie heeft Marc gewerkt aan het huidige Centrum voor Wiskunde en Informatica.
In 1980 heeft Marc de overstap gemaakt naar Philips Data Systems in Apeldoorn. In 1982
werd informatica een eigen discipline en de studentenaantallen groeiden sterk. Er was veel
wetenschappelijk personeel nodig. Ikzelf werd in 1984 hoogleraar en in 1985 heb ik Marc
aangenomen.
Marc heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen van onze groep. Aanvankelijk
aan het specificatieformalisme voor informatiesystemen, genaamd ExSpect. Later ging Marc
zich meer verdiepen in de onderliggende procestheorieën. Wij gebruikten Petri-netten maar
procesalgebra was een concurrerende theorie. Marc heeft veel onderzoek gedaan op het
grensvlak van beide theorieën en werd een expert op het gebied van similariteitsrelaties.
We hebben veel in teamverband samengewerkt. Marc was een meester in het vinden van
tegenvoorbeelden en de lastigste details van een bewijs kwamen vaak van hem. Marc was
niet snel trots op eigen werk, maar hij was trots op ons onderzoek naar terminatie van
processen onder resource beperkingen. Marc heeft hiervoor een prachtig algoritme
gevonden dat de hoeksteen van dit onderzoek was.
Marc was heel toegankelijk en voor velen een vraagbaak. Hij had zo’n speelse geest dat hij
zich gemakkelijk en ook graag liet afleiden. Hoewel Marc moeilijke principes heel helder
kon uitleggen, liet hij zich nog wel eens verleiden om staande de voordracht een andere
aanpak te kiezen, met het risico dat hij vastliep. Hij moest zichzelf echt dwingen bij zijn
eigen les te blijven. Marc was niet alleen talentvol wetenschapper, maar hij was ook heel
muzikaal en een taalkunstenaar.
Marcs laatste maanden waren zwaar voor hem en zijn familie, maar hij heeft zich kranig
door deze periode heen geslagen. We hebben een vrolijke, hulpvaardige en briljante collega
verloren.
Kees van Hee, (hoogleraar Informatica, oud-leider van de sectie Informatiesystemen)
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Ach en Wee

@ WolfAdvies, 19 oktober

@Cursor, 11 oktober

TU/e wint meisjes bètastudie

#TUeindhoven verliest record

dankzij rolmodellen: bit.ly/

bierkrattenbrugbouwen aan

nV17bX Mooie opsteker,

TUdelft . We hadden het in

gefeliciteerd scheikunde!

2005 veroverd op...Delft.
@Joepvandun op 11 okt:
@tuecursor Volgens mij hebben
we een recordpoging voor de
Intro van 2012!;)

@jSachteleben, 18 oktober
P-uitreiking Wb @Tu/e 38
studenten hebben hun
propedeuse binnen!
@Hansdemondt, op 11 okt:
sad news: RT @TUeindhoven:
Hoogleraar Kees Overbeeke
van Industrial Design
@tuecursor, 18 oktober

plotseling overleden

TU/e-alumni winnen alle
universitaire prijzen nationale
studentenSTAALprijs

@Ingrid de Kort, 10 oktober
Net ff wat lampen op afdeling
@ MartijnN13, 17 oktober

uitgedaan. Ik hoor niemand

@tuecursor nieuwe collegebanken

klagen! Vaker doen.

zouden geen overbodige ergono

#watdoejijuit #Energyman

mische luxe zijn, neem een

#TUeindhoven.

voorbeeld aan een universiteit als Maastricht.

@Luc van Dort, 10 oktober
@tuecursor ik geloof dat ik weet
@Henk Swagten, 16 oktober

hoe @TUeindhoven de Energy

Typisch voorbeeld van jumping to

Challenge dient, als je #OASE

conclusions “ RT @tuecursor:

uitschakelt gaat iedereen

Klimaatcampagne TU/e bespaart

vanzelf minder doen!

bijna 600 euro op één dag
goo.gl/fb/iNYib

@Ivo Jongsma, 7 oktober:
RT @tuecursor: Linda van den
@Peter_Kuin, 12 oktober

Bedem is Simon Stevin Gezel

@tuecursor verplicht 12 lesuren

2011 met operatierobot

per week? waar baseert Zijlstra

SOFIE #TUeindhoven

zich op, en vooral waarom?

Proficiat!

telt mijn 30 uur zelfstudie
niet mee ofzo?

UR-podium

Effe zeuren
‘Ik takel af, ben daarbij lui en dom’,
schreef de Chinese dichter Du Fu
ongeveer 1250 jaar geleden. Het staat
in een bundel met de prachtige titel
‘De verweesde boot’, vertaald door
W.L. Idema. Nu mijn vertrek bij Cursor
- onder andere - nabij komt, heb ik
de neiging om iets over mijzelf te
vertellen. De zin hierboven lijkt een
goed begin.
Er is niet veel poëzie op de TU. Het lijkt
dat vooral wiskundigen daar iets aan
proberen te doen. Zo publiceerde
collega Frans Schurer een rapport
getiteld ‘Over leven en werk van de
dichter J.C. Bloem’. Frans kijkt met een
wat administratieve blik naar poëzie;
hij ergert zich hevig aan tikfouten en
biografische slordigheden.
Ik begon soms een college met een
versje, bijvoorbeeld:
‘Gij lammerkens onnozel vee,
Een zinnebeeld van zoete vree’.
Ook maakte ik wel eens een limerick.

De onderstaande ter gelegenheid van
het afscheid van een collega en
limerickliefhebber; ietwat dubbelzinnig,
zoals het hoort:

Bovendien, u kent genoeg Spaans
van de Costa del Sol.
Zo ben ik toch weer een beetje dichter
- bij het einde, Cursor-einde.

Een rashondenfokker in Heeze,
die er ook als biljarter mocht wezen,
riep luid tot zijn reu:
“Vooruit met de keu,
geen poedels meer, joh, maar nou
kezen”.
Onze kroonprinses kreeg het verzamelde
werk van de dichter Jorge Luis Borges
cadeau. Mooi! Het volgende vers komt
uit zijn bundel El Libro de Arena, dat in
het Engels ‘The Book of Sand’ heet ‘arena’ betekent gewoon ‘zand’.
Het sluit goed aan bij de allereerste
regel van dit stukje.
No haber caído
como otros de mi sangre
en la batalla.
Ser en la vana noche
él que cuenta las sílabas.
Ik zal het niet vertalen; daar worden
gedichten zelden beter van.
Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

P(UR) volgt kansen Bachelor College kritisch
Dit is het jaar van de hervorming van de
bacheloropleidingen tot een Bachelor
College. Meer vwo-scholieren die
kiezen voor een TU/e-studie is het
doel van deze ingrijpende operatie.
Een deel van deze studenten zal een
minder exacte aanleg hebben dan
onze traditionele studenten. Hoewel
de fractie Personeel van de Universi
teitsraad (PUR ) zeker kansen ziet,
leven er binnen de fractie ook veel
vragen. Zoals: voelen straks alle bèta’s,
de concrete, de maatschappelijke en de
carrièrebèta zich wel thuis op de TU/e?
Maar ook: kan het huidige niveau
gehandhaafd blijven? Wat zijn de
consequenties van de fasegewijze
invoering, vooral voor de derdejaars
studenten die hiermee te maken
krijgen in 2013? Ook leeft de vraag of
de accreditaties na invoering nog wel
kloppen. En wat zijn de gevolgen voor
de faculteitsbegrotingen?
De focus van de PUR ligt primair op
belangenbehartiging van de
medewerkers van deze universiteit.

Eén van onze aandachtspunten is dan
ook de toenemende werkdruk bij
docenten. Zij moeten nieuwe vakken
als ‘wiskunde voor dummy’s’
ontwikkelen, doceren en tentamineren,
bovenop de ‘business as usual’.
De hervorming heeft ook impact op
het ondersteunend personeel dat
straks meer centraal moet coördineren.
Dit alles -in combinatie met het feit
dat we de beschikbare tijd rap zien
wegtikken- was voor de PUR aanleiding
om aan te dringen op een nauwere
betrokkenheid bij de totstandkoming
van het Bachelor College. Het resultaat
hiervan is de instelling van een
commissie waarin de PUR samen met
de studentenfracties en de beoogd
dean van het Bachelor College de te
nemen stappen in het proces kritisch
en nauwgezet volgt.
Wil Linders | fractie Personeel
Universiteitsraad (PUR)

14 | Uitgelicht

20 oktober 2011

Tien jaar
Dutch Design Week
Dutch Design Week | Gerard Verhoogt
Dit jaar wordt de Dutch Design Week voor de tiende keer gehouden.
Begonnen als de Dag en de Week van het Ontwerp is het uitgegroeid tot
een groots evenement op het gebied van design, dat vorig jaar 170.000
toeschouwers naar Eindhoven trok. Tijd om eens te bekijken wat dit voor
de DDW betekent aan de hand van de Eindhovense ‘design-wethouder’
Mary-Ann Schreurs en enkele oud studenten van de faculteit Industrial Design.
De kijk van de betrokken buitenstaanders.

Mary-Ann Schreurs | “Ik kijk vooral naar wat social design kan betekenen voor mensen”
“De eerste keer dat ik in de gaten kreeg
wat design kan betekenen, was toen ik
als wethouder de Week van het Design
2004 opende bij TNO, op de TU/ecampus. Ik stond te kijken en dacht
‘Oh my God’. Technologie is de motor
van de toekomst, maar daar zag ik dat
design een integraal onderdeel is van
het ontwerp en van de technologie.
Dus als technologie de motor voor de
toekomst is, dan is design de tweede
poot”, stelt Mary-Ann Schreurs.

Bijna in één adem vertelt ze verder:
“Vlak daarna merkte ik dat design nog
veel belangrijker is. Philips Design en
Philips Medical Systems restyleden
complete ziekenhuizen waarmee ze
de logistiek van het ziekenhuis recht
deden, maar er tegelijk voor zorgden
dat patiënten zich -voor zover mogelijkontspannen voelden. Juist door het
ontwerp konden ze zich een beetje méns
voelen. Design is dus het middel om
ervoor te zorgen dat het echt beter kan

worden in wat we doen voor mensen.
Dat geldt voor zorg, onderwijs of
duurzaamheid. Ook cradle tot cradle
is in essentie een design-opgave.
En het is meetbaar, hè. Met zo’n setting
in een ziekenhuis zie je dat patiënten
minder stress ervaren en dat het aantal
ligdagen terug loopt. Dus het netto
resultaat is: als je zorg om mensen
heen organiseert, is het beter voor ze
en het kost minder geld. Zo’n investering
in design is het altijd waard.”

Schreurs: “De TU/e is bij uitstek de plek
waar de integrale benadering van design
allang toegepast wordt. Bijvoorbeeld
in kleertjes voor baby’tjes in een
couveuse, waar alle apparatuur al in
zit en ze niet aan draadjes hangen.
Daardoor kunnen ze makkelijker
vastgepakt worden.
Dat is heel belangrijk voor de kinderen,
ouders en verzorgers. En het goede
van de faculteit Industrial Design (ID)
is ook de opbouw van het curriculum.
Van het begin af aan verwachten ze van
studenten dat ze hun eigen opleiding
gestalte geven en een integrale opgave
maken, dus dat ze alle aspecten in
hun ontwerp meenemen, ook de
economische. Het is dus met recht
een totaalopleiding.”

“Dwing mensen
niet, maar verleid
ze om de juiste
dingen te doen”
Maar Schreurs ziet voor Industrial
Design ook een bredere rol:
“De betekenis van de Dutch Design
Week voor Eindhoven is enorm
toegenomen toen de Design Academy
(DA) haar eindexamententoonstelling
naar Eindhoven haalde. Daar ben ik
uiteraard blij mee. Maar de DA -en
daarmee het autonome design, bijna
een kunstvorm- werd heel dominant
Mary-Ann Schreurs. Foto | Bart van Overbeeke

in de beeldvorming. Ik kijk vooral naar
wat social design kan betekenen voor
mensen en dat vind je vooral bij ID.
Toen ben ik de TU/e wat gaan pushen
om zich daarmee te profileren. Je ziet
nu ook dat de DA zich meer gaat richten
op social design, maar in eerste instantie
trof ik dat toch vooral bij ID aan.”
Wat haar ook goed bevalt, is de aandacht
bij ID voor ethiek bij het ontwerpen.
Schreurs: “Vormgeving bepaalt mede
het gevoel en gedrag van mensen.
Dus moet je er als ontwerper bij stilstaan
hoeveel vrijheid er voor gebruikers
overblijft in je ontwerp. De ethiek zou
moeten zijn: dwing mensen niet, maar
verleid ze om de juiste dingen te doen.
Vormgevers moeten ervoor zorgen dat
gebruikers een ontwerp als zodanig
ervaren. Daarom heb ik nog wel een
privé-verzoek aan ID: of ze zich een
keer willen buigen over de luchthaven.
Want dat is de totale ‘Verdinglichung des
Menschens. Dat in tegenstelling tot het
treinstation, waar je een mens bent.
Op een vliegveld ben je een ding dat
vanuit de logistiek van het systeem
voortgestuwd wordt.”
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Guus Baggermans | Een baan dankzij de DDW
Guus Baggermans is twee jaar geleden
afgestudeerd aan TU/e-faculteit
Industrial Design, maar hij bezoekt de
tentoonstelling van de DDW op de TU/e
nog steeds, met collega’s. Baggermans:
“We komen echt om te kijken wat
studenten bedacht en gemaakt hebben.
Ze ontwikkelen steeds nieuwe dingen
en ik wil weten wat die ontwikkelingen
zijn. Je ziet hier wat er over een aantal
jaren aan producten verschijnt. De
geëxposeerde werken lopen vooruit op
wat er komen gaat en dat wil ik niet
missen.”
Baggermans (1983) werkt bij Frog
Amsterdam, een designconsultancy
bureau dat wereldwijd werkt.
Zijn werkgebied is het maken van
interfaces voor alle media met een
display: van gewone telefoon tot gsm’s,
tv’s, computerschermen en monitoren.
Baggermans: “Alles wat een scherm
heeft, komt bij ons langs. We werken
aan de interactie tussen het scherm
en de gebruiker: wat maakt iets goed,
wat is logisch voor interactie? Het is
in principe dezelfde leerstof als op de
opleiding, maar net anders toegepast.
Alhoewel het even diep geworteld is in
de psychologie van het ontwerp: hoe
ervaren mensen dingen. Het was dus
vooral omscholen wat de tools betreft,
de uitwerking is hetzelfde.”
Baggermans stond twee jaar geleden
met zijn ‘Friendly Vending’ (een
interactieve frisdrankautomaat) op
de DDW-expositie op de TU/e.

Guus Baggermans.

Hij had zich voorgenomen om elke dag
aanwezig te zijn, ook al is het niet altijd
even druk. Met succes. “Dat leidde
direct tot deze baan, want de creative
director van Frog kwam kijken en ik heb
een hele tijd een leuk gesprek met hem
gehad, zonder dat ik dat wist welke
functie hij had. Driekwart jaar later
kreeg ik een telefoontje van hem,
of ik in een baan geïnteresseerd was.
Ik werkte toen op een technisch
tekenbureau, buiten mijn eigenlijke
vak dus. Als je zo’n baan niet aanneemt
na een studie ID, ben je gek, dan had
je dat niet moeten gaan studeren.
Dus in 2010 ben ik daar gestart.”

“DDW een van
de schaarse
mogelijkheden
om je werk te
presenteren”
Hoe studenten de DDW ervaren, is
volgens Baggermans heel verschillend:
“Dat hangt er bijvoorbeeld vanaf hoe
goed je werk te exposeren is.
Mijn ontwerp leende zich daar goed
voor, want iedereen kent zo’n fris
drankautomaat. Als er dan iets anders
mee gebeurt dan normaal, valt dat
meteen op. Voor anderen, die meer
onderzoek doen, ligt zo’n expositie
anders, die hebben er meestal minder

zin in omdat het moeilijker tentoon te
stellen en te begrijpen is. En de DDW
is natuurlijk een van de schaarse mogelijkheden om je werk te presenteren.”
Voor sommige studenten is dat juist een
goede motivatie, die werken er echt
naartoe, zoals Baggermans. Hij vertelt
dat hij op het laatste moment nog
flink aan zijn automaat heeft moeten
sleutelen: “Omdat hij het op de derde
verdieping beter deed dan in de hal van
het Hoofdgebouw, de expositieruimte.
Dat had te maken met de hoeveelheid
licht die op de sensoren viel, waardoor
het anders werkte.”
Wanneer Baggermans en zijn collega’s
de DDW op de TU/e bezoeken, pikken ze
ook de Graduation Show van de DA mee.
Binnen Frog heeft hij ook collega’s die
de DA-opleiding gevolgd hebben.
“Voor ons bedrijf is het belangrijk
om die mix te hebben en we werken
intensief met mensen van de DA samen,
zij hebben meer oog voor de visuele
kant van producten. Dat is op de TU/e
een gevaarlijke uitspraak, want er is
toch redelijk wat rivaliteit tussen beide
opleidingen. Het mag dan wel een
andere aanpak zijn, je wilt naar
hetzelfde resultaat toe.”

KNOL ontwerp | “ Waar Industrial Design en Design Academy elkaar raken,
zit de kracht van creatie”
Tijdens de DWW opent het Food Lab in
het Ketelhuis op Strijp S, opgezet door
KNOL Ontwerp. KNOL is opgericht door
Celine de Waal Malefijt, Jorien Kemerink
en Sylvie Meuffels. Hun werkgebied is
voedsel en de openbare ruimte, volgens
het statement op hun website:
‘Rethinking the things we perceive as
normal and finding new solutions for
a more inspirational and personal
interaction with our surroundings.’
De Waal Malefijt (1986) en Kemerink
(1986) kenden elkaar van de opleiding
Industrial Design, Meuffels (1985) die
de Design Academy volgde, woonde in
hetzelfde studentenhuis als De Waal
Malefijt. Tijdens de DDW in 2009 op
de TU/e was het afstudeerproject van
Kemerink te zien, maar de eerste
gezamenlijke presentatie van KNOL
was op Strijp S.
Kemerink: “Dat was ‘Techno Food’,
dat een beeld gaf hoe ons dagelijkse
voedsel in de toekomst zou kunnen
evolueren door technologie. We kozen
voor Strijp S omdat elk project om een
eigen locatie en een eigen publiek
vraagt, en om KNOL op een goede
manier te kunnen lanceren. We hebben
een container gehuurd om ‘Techno Food’
te presenteren. Met succes, want de
reacties waren heel positief.”
De Waal Malefijt: “Bij ‘Techno Food’
merkten we dat we met zijn drieën goed
en plezierig konden samenwerken.
Daarom zijn we samen doorgegaan.
We organiseren nu projecten en

interventies om de openbare ruimte
en eten op een nieuwe manier te laten
ervaren.”
“De werkwijze van ID en de DA is heel
verschillend”, vult Kemerink aan, “maar
de samenwerking is juist interessant
en vruchtbaar omdat beide disciplines
elkaar aanvullen. Op de TU/e krijg je
vooral een analytische en wetenschappe
lijke benadering hoe je techniek in
kunt zetten. Maar de uitvoering van
het concept gaat soms verloren in de
hoeveelheid research en userfocus die
eraan vooraf gaat. En natuurlijk is ook
esthetiek van een ontwerp belangrijk.
Op de DA gaan ze dieper in op de
perfectionering van het ontwerp, de
visuele taal is de handtekening van
de ontwerper. Maar het behoeft wel
een centraal focuspunt. Waar beide
opleidingen elkaar raken, zit de kracht
van creatie. Die verenigen we in ons
bureau.”
Tijdens de opleiding kregen ze als
student de kans om uitgebreid rond
te kijken bij de DDW-exposities. De Waal
Malefijt: “Als eerstejaars is dat best
indrukwekkend. Je kijkt op tegen de
ontwerpers die daar exposeren en kunt
je nog niet voorstellen dat je daar later
ook tussenstaat. Als je wat ouder bent
en verder in de studie, maak je een hele
ontwikkeling door en blijkt het ineens
wél mogelijk om zelf ook deel te
nemen.”
In de afgelopen twee jaar hebben ze
meerdere tentoonstellingen gemaakt,

vorig jaar maar liefst vijf tegelijk tijdens
de DDW. Dat geeft wat afstand.
Kemerink: “Je wordt wel kritischer waar
je wel en niet aan meedoet. Je gaat
ook beter kijken wat het oplevert,
want het kost allemaal veel tijd en
moeite, en vaak ook geld.”
Momenteel zijn ze hard aan het werk
in het Ketelhuis op Strijp S, waar tijdens

de DDW het Food Lab opent, dat daarna
openblijft. Het Food Lab wordt een
laboratorium, naast een koffiehuis en
restaurant. Kemerink: “Ons laboratorium
vormt daar een contrast mee. Hier
worden nieuwe producten ontwikkeld,
het wordt een platform
dat de komende jaren wordt uitgebreid
en waar artists in residence, scheikun

digen en ontwerpers op basis van
projectaanvragen kunnen werken en
hun ideeën kunnen realiseren.”

Zie voor mee informatie:
www.knol-ontwerp.nl en
www.foodlabeindhoven.com

KNOL Ontwerp is Sylvie Meuffels, Celine de Waal Malefijt en Jorien Kemerink. Foto | Bart van Overbeeke
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Doe de DDW!
Dutch Design Week | Nicole Testerink
Van 22 t/m 30 oktober viert de Dutch Design Week (DDW) zijn tienjarig bestaan en mag Eindhoven
zich de designhoofdstad van Europa noemen. Ook de TU/e is betrokken bij tal van evenementen.
Op het universiteitsterrein maar ook op diverse plekken in de stad. Een deel van de activiteiten wordt
op de volgende pagina’s gepresenteerd. Maak op ddw.nl je eigen programma om jouw DDW-rondje te doen!

Bouwkundige hoogstandjes op afstudeershow architecture.ehv
Bouwkunde bruist tijdens de DDW, met een afwisselend programma vol lezingen,
workshops, installaties en de expositie architecture.ehv. De beste afstudeerprojecten
van de diverse Bouwkunde afstudeerrichtingen zijn hier te zien. CASA-commissielid
Loes Veldpaus: “In enkele jaren zijn we geëvolueerd naar een volwaardige
tentoonstelling die door het publiek zeer wordt gewaardeerd.”
Ook dit jaar verzorgt CASA Vertigo -de programmeringscommissie speciale
activiteiten van Bouwkunde- een grote afstudeerexpositie. Naast architectuur
projecten wordt ook onderzoek getoond vanuit de andere afstudeerrichtingen:
constructief ontwerpen, bouwtechniek, bouwfysica, bouwmanagement,
designsystemen en stedenbouw.
Een platform waar studenten hun
werk kunnen laten zien, maar
tegelijkertijd een afspiegeling van
de breedheid van de opleiding.
Groot verschil met voorgaande
jaren is de presentatiewijze.
“Studenten hebben
een tafel en een poster die ze
vrij kunnen indelen. Want niet
alle ontwerpen lenen zich voor
een maquette. Je zou dus ook

videopresentaties kunnen tegenkomen” legt student-assistent Dagmar Cats uit.
Samen met onder anderen Loes Veldpaus en Rob van Wendel de Joode is ze
betrokken bij de organisatie. “Ook hebben we de expositie interactiever gemaakt.
Tijdens Pitch your Project, op vrijdag 28 oktober, heeft elke student drie minuten om
het afstudeerproject te presenteren en het publiek te overtuigen van de kwaliteit ervan.
Er wordt zowel een vakjury- als een publieksprijs uitgereikt, we zijn heel benieuwd.”
Volgens Rob van Wendel de Joode is Vertigo op vrijdag 28 oktober de place to be.
“Na de afstudeerpresentaties worden de nominaties voor de internationale
architectuurprijs Archiprix bekendgemaakt. Aansluitend is de eindpresentatie
van elir 2011 - giving lustre to the rust.”
In het project elir 2011 gaan 42 internationale studenten van 7 verschillende
universiteiten aan de slag met de herinrichting en het hergebruik van vijf Brabantse
voormalige industriële zones. Organisator Tom Veeger: “Naast het genereren van
ideeën om de plek een nieuwe bestemming te geven, gaan we ook praktisch aan de
slag. Zo bezoeken we een betonfabriek en bakken de studenten hun eigen bakstenen.
Op deze manier kunnen de mogelijkheden en grenzen van een materiaal verkend
worden.” De vooruitgang van het project is dagelijks door het publiek te bezichtigen.
Daarnaast zijn er op 26 en 27 oktober lezingen door diverse buitenlandse experts.
http://tue-elir.nl

AGENDALADDER
22-30 oktober
Achitecture.ehv - tentoonstelling
van de beste afstudeerprojecten
Plaza Vertigo
The cloud collective - projecties
in de lucht: alternatieve condities
van het ruimtelijk ontwerp
trappenzaal Vertigo

28 oktober
Pitch your project – breng je stem
uit op je favoriete afstudeerproject
13.00 trappenzaal Vertigo
Bekendmaking nominaties Archiprix
en publieksjury
16.00 trappenzaal Vertigo
Eindpresentatie elir 2011 giving
lustre to the rust
17.00 trappenzaal Vertigo

TU/e ontwerpt mobiel paviljoen Brainport
Brainport heeft een reizend paviljoen nodig. Een eenvoudig plaatsbaar en snel
op te bouwen platform dat kan dienen als podium of expositieruimte voor de
evenementen die binnen en buiten Brabant worden georganiseerd. Met deze
opdracht gingen een jaar geleden dertien Bouwkundestudenten aan de slag,
resulterend in verschillende ontwerpen. Uiteindelijk werd een projectgroep gevormd
die deze doorontwikkelde. En nu is het definitieve ontwerp te zien tijdens de DDW.
“Schaalbaarheid is een belangrijke factor die in het ontwerp naar voren komt”, legt
Bouwkundestudent Tim van der Grinten uit. Samen met nog drie andere studenten
heeft hij zich afgelopen maanden bezig gehouden met het Brainport Paviljoen.
“Door de losse units kan zowel een klein als groot paviljoen gebouwd worden.
Verder zitten we technologisch aan de grens van de mogelijkheden met wand
panelen die muziek, licht en architectuur combineren tot één harmonieus geheel.
Het ontwerp zit zo in elkaar dat het mee kan groeien en hightech kan blijven.”
De officiële presentatie van het ontwerp vindt 27 oktober plaats in de hal van het
Stadhuis. Ook zullen leden van het ontwerpteam daar tijdens de DDW dagelijks
te vinden zijn voor vragen over het nieuwe Brainport Paviljoen.

AGENDALADDER
22-30 oktober
TU/e-masterproject Brainport ontwerp mobiel paviljoen
Hal Stadhuis Eindhoven

Studium Generale: De Dutch Design Week Draait Door

Vijf avonden, vijf thema’s,
oneindig veel visies op ontwerp
Tijdens de DDW kun je dagelijks aanschuiven bij DDDWDD, een talkshow van
Studium Generale, met een diversiteit aan visies over ontwerp. Presentatrice Isolde
Hallensleben (ex-Jakhals bij de DWDD) en ID-studenten als sidekick hebben
bekende en minder bekende gasten aan tafel.
Zoals Rick van der Kleij (TNO), Ernst-Jan Meul (Biomimicry), Bram Geenen (Studio
Bram Geenen), Simone de Waart (Material Sense/ TU/e), Marianne van Leeuwen
(Marketing ToWoman.eu), Mechteld Petersen (Sonare Women Network) en Erland
Bakkers (Fabriek/Beste Idee van Nederland).
En allemaal hebben ze iets te zeggen over ontwerp: Waar ligt de grens tussen
inspiratie en plagiaat? Hoe bepaalt je materiaal je ontwerp? Waarom maken we
futuristische concepten zonder ze op de markt te brengen? En hoe ziet design voor
en door vrouwen eruit?
De interviews met ontwerpers, wetenschappers, studenten en kunstenaars worden
afgewisseld met live muziek en korte filmpjes over hoogtepunten van de DDW-dag.
Ook wordt er door studenten ter plekke geknutseld aan een bestaand object
dat een nieuwe bestemming krijgt.
Het programma is elke avond live te volgen via www.dddwd.nl.

AGENDALADDER
ma 24 oktober vr 28 oktober
De Dutch Design Week Draait Door
20.00 – 21.00 Gaslab, TU/e
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Design Cares: innovatief ontwerp in zorg en welzijn
Hoe kunnen we vanuit de ontwerpende kant naar de toenemende zorgvraag kijken?
Hoe kunnen we producten ontwikkelen die het welbevinden van mensen kunnen
verbeteren? Vragen die centraal staan op de tentoonstelling Design Cares, de start
van een samenwerkingsverband van de TU/e, de Design Academy en in een latere
fase de Aalto University in Helsinki op het gebied van zorg en welzijn. De verster
kende factor moet uiteindelijk leiden tot ontwerpen die de zorgsector kunnen
verbeteren.
“Er wordt heel snel geroepen dat er meer handen aan het bed moeten komen, maar
volgens ons zijn er ook andere mogelijkheden om problemen in de zorg op te lossen.
Dat laten we in de expositie Design Cares heel duidelijk naar voren komen”, zegt
dr.ir. Miguel Bruns Alonso, UD bij Designing Quality in Interaction en mede-organisator
van Design Cares. “In het kader van World Design Capital 2012 hebben de TU/e,
de Design Academy en de Aalto University in Helsinki hun krachten gebundeld om
gezamenlijk tot vernieuwingen in zorg
en welzijn te komen. Dat is een heel
breed gebied - van persoonlijke
hygiëne, slaap en voeding tot de sociale
aspecten rondom zorg en welzijn.
Op Design Cares zie je daar verschillende
voorbeelden van. Een shirt dat aangeeft
wanneer iemand te verkrampt achter
de computer zit, een ontwerp om

ondersteuning te bieden tijdens een mammografie zodat de patiënt het onderzoek
meer onder controle heeft en een productenlijn van baby-elektronica aangepast
aan de jonge ouders van nu.”
Dat de verschillende instituten een andere aanpak hebben, is volgens Bruns Alonso
op de expositie duidelijk te zien. “Wij tonen meer een visie en ondersteunen met
prototypes hoe dat geïmplementeerd kan worden, terwijl de Design Academy zich
meer toespitst op het uiteindelijke product en de afwerking hiervan. Maar het is
juist dit verschil in focus dat ervoor zorgt dat we in de toekomt hoogwaardige
producten kunnen gaan afleveren.”

Design cares
11.00-19.00 YKSI expo Strijp S

Met drie medestudenten wilde Alice Beukering een product ontwerpen dat voor
rust zorgt in een jong gezin. “Een baby geeft veel stress, maar wij willen juist
dat het genieten centraal staat.” Opdrachtgever DUUX wilde een nieuwe kijk op
de huidige baby-elektronica, waarna Alice en haar collega’s met een nieuwe
productlijn kwamen. De Ambient Babyphone werkt met kleuren, wat een meer
ontspannen sfeer schept dan geluiden. Ook ontwierpen ze Timeless Yellow -een
voorwerp dat het begrip tijd voor jonge kinderen op een fysieke manier kan
visualiseren- en een concept om babyervaringen met de omgeving uit te
wisselen.

Artistieke fotografie
met extra dimensie

Met hun werk op de expositie ID’11 willen net afgestudeerde ID’ers laten zien
hoe ze de wereld kunnen veranderen. Ook excellente projecten van bachelor- en
masterstudenten worden er tentoongesteld. Toekomstvisie en innovatief ontwerp
komen samen.
“We willen dit jaar laten zien hoe we als ID aansluiten bij de strategic areas van de
TU/e”, legt ID-communicatiemedewerker Jeanette Schoumacher uit. “Daarom
hebben we ID’11 opgedeeld in vijf units met een gemeenschappelijk thema: Health &
Well-being, Intelligent en Poetic Environment, Social Interaction, Individual Skills &
Identity en Sustainable Society. Voor de bezoeker meteen een kans om de diversiteit
van onze faculteit te verkennen. Het is een hele afwisselende tentoonstelling geworden
met veel interactieve prototypes en verrassende ontwerpen. Voor ieder wat wils.”

Couveusebaby’s troosten op afstand

Wereldzeilers op onderzoek

Het Máxima Medisch Centrum zag op de afdeling neonatologie het probleem
dat ouders niet constant contact kunnen houden met hun kindje in de couveuse.
Ze legden de vraag neer bij ID, waar Misha Croes aan de slag ging om het
contact tussen pasgeborene en ouders te verbeteren. “Het is belangrijk dat
ouders veel in contact kunnen zijn met hun kind om de band tussen hen te
versterken. Met een couveusekindje ligt dat vaak lastig.” Misha ontwierp
FamilyArizing, een methode waardoor ouders niet met lege handen staan.
“Met een medaillon staan de ouders in verbinding met het matras van de baby.
Hiermee kunnen ze de bewegingen van hun kind voelen. Anderzijds kunnen
ze ook het matras activeren, dat zich kan vervormen tot een cocon.
Zo voelt het kind
hopelijk bescher
ming.” Croes won
eerder dit jaar
zowel de ZonMW
Studentenparel als
de Scriptieprijs
Innovaties in de
Zorg van FWG
met zijn scriptie
overFamilyArizing.

Doordat Jop Japenga geïnteresseerd was in de relatie tussen ontwerp en
onderzoek kwam hij terecht bij het Interactive Institute in Stockholm.
Daar waren ze bezig met een project waarin zeezeilers tijdens hun tocht data
kunnen verzamelen voor oceaanonderzoekers. “We wilden graag iets ontwerpen
waardoor het gewone publiek meer bij onderzoek betrokken kan worden.
In dit geval oceaanonderzoek. Door een boot uit te rusten met allerlei sensoren
en de meetdata weer te koppelen aan het zeilavontuur ontstaat er een mooie
driehoeksverhouding tussen ontwerp, onderzoeker en de ‘gewone mens’.
Daarvoor heb ik een platform ontwikkeld, zodat deze mensen met elkaar
verbonden kunnen worden. De eerste privéboot met sensoren is nu twee
maanden
onderweg.
We hopen dat er
in korte tijd meer
boten mee gaan
doen, zodat we
het platform
Ocean Search
ook daadwerkelijk
kunnen gaan
oprichten.”

Tentoonstelling Design United kick-off voor nieuw platform 3TU

Op de tentoonstelling krijgen onderzoekers de kans hun onderzoeksresultaten en
concepten aan het grote publiek te presenteren. In de praktijk blijkt de verschillende
focus van de opleidingen doeltreffend bij het oplossen van diverse maatschappelijke
vraagstellingen. Waar de TU/e zich richt op intelligente systemen, kijkt Delft vooral
naar de gebruiker en neemt Twente het marketinggedeelte voor haar rekening.

22-30 oktober

Relaxte ouders door kleurige babyfoon

Toekomstbeelden van jonge designers

In een gezamenlijke tentoonstelling laat de 3TU zien dat de samenwerking met
elkaar en de industrie kan resulteren in baanbrekende ontwerpen waarin de
gebruiker centraal staat. Een expositie met een feestelijk tintje vanwege de
lancering van een nieuw platform met een gelijknamige naam : Design United.

AGENDALADDER

Er zijn diverse voorbeelden te zien van het 3TU-teamwork, zoals het project i-PE
(Intellegent Play Environments), waarin mensen op een speelse wijze gestimuleerd
worden meer te bewegen. Dat is goed om overgewicht tegen te gaan, maar bevordert
ook sociale interactie. De expositie is de start van diverse activiteiten die het nieuwe
platform gaat organiseren. Zo komen er rondetafelgesprekken, colloquia en
bedrijfsbezoeken om de interactie tussen onderzoek en industrie te blijven bevorderen.

Als gepassioneerd fotograaf vond
Gordon Tiemstra dat je niet alleen
beelden moest kunnen delen via
sociale media: hij wilde nog een
stap verder. Zijn project Apollon is
bedoeld om ook de achterliggende
ervaring uit te wisselen. “Er worden
dagelijks veel foto’s en filmpjes
uitgewisseld via Facebook, Hyves
en Twitter. Als designer vraag je
je altijd af: waar gaat het in de
toekomst naar toe? De beleving
van een gebeurtenis wordt steeds
belangrijker. Met de camera’s die
ik ontwikkeld heb kun je een sociale
aangelegenheid een extra dimensie
geven. De toestellen staan met
elkaar in verbinding en leveren
beelden met een verschillend
perspectief, wat een artistieke
draai aan het geheel geeft.
Zie het als een nieuwe vorm
van playful photography.”

AGENDALADDER
22-30 oktober
Exhibition ID’11
10.00-18.00 hal Hoofdgebouw

AGENDALADDER
22-30 oktober
Design United
10.00-18.00 eerste verdieping
Hoofdgebouw
www.designunited.nl

26 oktober
Conferentie design as service –
de rol van design in product-service
innovatie
9.30-18.00 Auditorium TU/e
www.designasservice.nl
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Certificaat Filosofie

Van Sokrates tot OV-chipkaart
Met een vrije keuzeruimte van 45 studiepunten krijgt de nieuwe
lichting bachelorstudenten volgend jaar alle mogelijkheden om
verder te kijken dan hun vakgebied (‘major’) breed is en meer te
doen dan rekenen, meten en bouwen. Filosoferen bijvoorbeeld.
Maar ook nu al biedt de TU/e meer dan twintig vakken aan met
een filosofisch label. Volg je voor minstens zestien punten aan
filosofievakken, dan kun je aanspraak maken op een speciale
aantekening op je masterdiploma: het Certificaat Filosofie.

Dr. Andreas Spahn is coördinator van
het certificaatprogramma, dat wordt
verzorgd vanuit de afdeling Philosophy
& Ethics van de faculteit IE&IS. De uit
Duitsland afkomstige filosoof is zeer te
spreken over de opzet van het geplande
bachelorcollege. Hij en zijn collega’s
van Philosopy & Ethics zijn dan ook al
enthousiast bezig vakken te ontwerpen
of aan te passen voor in de vrije
keuzeruimte. “Het is bijna zeker dat er
nu ook een filosofiecertificaat komt voor
de bachelor. Die zou dan drie vakken
van elk vijf studiepunten beslaan.”
Het filosofiecertificaat voor de master
fase is nu drie jaar onderweg
en trekt vijftien tot twintig studenten
per jaar. Inmiddels heeft een handvol
studenten de aantekening op hun bul
gekregen. “Met die aantallen zijn we
niet ontevreden, maar we willen graag
groeien naar zo’n vijfentwintig studenten
voor het mastercertificaat. Wellicht helpt
de brede bachelor daarbij.”
Volgens Spahn zijn de studenten die het
filosofieprogramma volgen op te delen
in twee groepen: studenten die een
bredere kijk op techniek hebben en
geïnteresseerd zijn in maatschappelijke
thema’s zoals de milieuproblematiek,
en de studenten met een intrinsieke
interesse voor filosofische vragen
over vrijheid, ethiek en de aard van
wetenschappelijke kennis.
“Los daarvan is er nog een derde reden
om onze vakken te volgen: je leert en
passant belangrijke academische
vaardigheden als schrijven en argumen
teren. In je toekomstige loopbaan moet

je niet alleen de taal van een ingenieur
spreken, maar ook je boodschap over
kunnen brengen aan mensen met een
andere achtergrond. Dat geldt met name
voor banen op het grensvlak tussen
techniek en management, en in de
consultancywereld. Voor een goed
gefundeerd technisch advies moet je
kunnen reflecteren op de relatie tussen
verschillende soorten kennis. Het feit
dat de studenten die filosofievakken
kiezen ook graag een aantekening op
hun diploma willen, geeft aan dat ook
zij het gevoel hebben dat dit een
verschil kan maken voor werkgevers.”

Niet alleen
technische
aspecten
bepalen of
een oplossing
‘goed’ is
Ook voor de maatschappij is een brede
academische vorming van studenten
belangrijk, vindt Spahn. “We speciali
seren ons steeds meer. We weten steeds
meer van steeds minder, tot we straks
alles weten van niets. Te veel speciali
satie is gevaarlijk. Het is een van de
oorzaken van de financiële crisis: uit
speltheoretische experimenten blijkt dat
economiestudenten egoïstischer zijn dan
de gemiddelde student. Dat verbaast me
niet: ze krijgen namelijk altijd te horen
dat het rationeel najagen van eigenbelang
leidt tot een bloeiende economie!”

Filosofie aan de TU/e
Aan de afdeling Philosophy & Ethics van de faculteit IE&IS, geleid door prof.dr.ir.
Anthonie Meijers, zijn zo’n twintig filosofen verbonden die zich bezighouden
met de ethische en filosofische problemen die voortvloeien uit de moderne
technologie. Naast fundamenteel onderzoek naar de filosofie en ethiek van
techniek, bieden de filosofen vakken aan die studenten moeten aanzetten tot
meer reflectie op hun studie en de wereld om hun heen. In samenwerking met
Studium Generale verzorgt Philosopy & Ethics ook de universiteitscolleges
Big History en Big Images. Masterstudenten die hun vrije keuzeruimte vullen
met filosofievakken kunnen sinds een paar jaar een Certificaat Filosofie krijgen
bij hun diploma. De coördinatie van het Certificaatprogramma is in handen van
dr. Andreas Spahn.

Plato en zijn leerling Aristoteles op een fresco van Rafaël Santi (1510).

Over zijn ervaringen met de
TU/e-studenten is de filosoof positief.
“Van de studenten die keuzevakken
volgen, kun je natuurlijk verwachten dat
ze geïnteresseerd zijn. Maar ook bij de
filosofievakken die een aantal opleidingen
verplicht hebben gesteld zijn de
studenten makkelijk te motiveren,
vooral als het gaat om ethische vragen.
Al denken veel studenten dat ethiek een
kwestie is van gezond verstand. Het is
opvallend dat ze de ethiek van onze
maatschappij als een vanzelfsprekend
heid zien. Terwijl het vroeger vanzelf
sprekend was om slaven te houden.
In het begin stoorde ik me aan die
houding, maar het is natuurlijk ook goed
dat studenten het logisch vinden om een
morele houding aan te nemen en zich
niet neerleggen bij het recht van
de sterkste.”

Het is duidelijk dat Spahn een stevigere
aanwezigheid van filosofie op de TU/e
toejuicht. Is een volledige minor filosofie
dan geen logische volgende stap?
Volgens de Duitser is het zeer de vraag
of dat een goed idee zou zijn.

“Te veel
specialisatie
is gevaarlijk”
“We zien meer in op maat gemaakte
vakken als aanvulling op specifieke
opleidingen. Ik denk dat we op die
manier meer studenten kunnen bereiken
dan wanneer we alle filosofievakken
wegstoppen in een minor. Met de vrije
keuzeruimte in de bachelor kunnen we

een opbouwende lijn creëren in de
vakken, zodat studenten die in de
master kunnen voortzetten.” (TJ)
Meer over het programma is te vinden
op www.philosofish.nl.
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Pascal Laute: “Het gaat vaak om de vraag achter de vraag”
Ir. Pascal Laute studeerde Bouwkunde
en ontving vorig jaar als eerste student
het Certificaat Filosofie. Tegenwoordig
werkt hij bij adviesbureau Royal
Haskoning. Hij denkt dat het certificaat
in zijn voordeel heeft gewerkt: “Voor
een afgestudeerd bouwkundige is
het in de huidige tijd uiterst lastig
om een baan te vinden.
Het is dus de truc om op te vallen.
Het certificaat valt absoluut op op je
cv. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek met mijn huidige werkgever
werd er direct naar gevraagd en
hebben we het ook besproken.
Ze vonden het interessant.”
Het certificaat laat zien dat je over
de grenzen van je eigen vakgebied
durft en kunt kijken, denkt Laute:
“Het bewijst dat je openstaat voor
andere dingen. Ik denk dat alleen
kennis van je eigen vakgebied
onvoldoende is, problemen die wij
als ingenieurs moeten oplossen zijn
niet alleen een gevolg van een

sommetje of formule die een antwoord
geeft op een vraag. Het is belangrijk
om te begrijpen dat er veel meer
aspecten zijn die bepalen of een
oplossing ‘goed’ is.”
Het mooiste filosofievak dat Laute
volgde, vond hij ‘Ethics of Technology.
“Ik denk dat dit vak de kern weergeeft
van waar het certificaat om draait: het
nadenken over de relatie technologie
en maatschappij. Tijdens dat vak
onderzochten we de gevolgen van
concrete technische systemen,
bijvoorbeeld de OV-chipkaart.
Technisch gezien natuurlijk een uiterst
mooi concept: één kaart voor al het
openbaar vervoer, geen contant geld
meer op zak, et cetera. De reisgegevens
worden echter centraal opgeslagen:
een garantie over wie die gegevens
wanneer in kan zien kan niet gegeven
worden en ook de veiligheid is niet
gegarandeerd. Ik denk dat dit een
perfect voorbeeld is van een oplossing
die vanuit het perspectief van de

ingenieur uitermate geslaagd kan zijn,
terwijl er grote valkuilen zijn als je kijkt
naar de ethische aspecten.”
Ook in zijn huidige baan ondervindt
Laute dat ‘breder’ denken tot betere
oplossingen kan leiden dan letterlijk
de opdracht van de klant uit te voeren.
“In mijn werk als huisvestingsadviseur
bij Royal Haskoning gaat het heel vaak
over ‘de vraag achter de vraag’. Onze
klanten hebben vaak heel complexe
huisvestingsvraagstukken die zij zelf
maar moeilijk kunnen doorgronden,
zoals sterk groeiende of krimpende
organisaties of het invoeren van
flexwerken. De vraag wordt echter
vaak heel concreet gesteld. Zoveel
werkplekken, zoveel vierkante meter.
Een ingenieur is denk ik geneigd om
een antwoord te geven op die gestelde
vraag, een concrete oplossing te
zoeken. Vaak is dit echter helemaal
niet het beste antwoord.”
Daarom is het zo belangrijk om ‘de
vraag achter de vraag’ te ontdekken,

vindt Laute: “Dat is precies waar het
bij filosofie en de vakken die bij het
certificaat horen om draait: niet zonder
meer antwoorden op vragen, maar je
eerst afvragen waarom die vragen
überhaupt worden gesteld.”
Het is vooral de filosofische manier
van denken die voor Laute bruikbaar
is in zijn werk. “Ik werk sinds kort
internationaal en moet ik mij dus
staande houden in het buitenland,
waar andere normen en waarden
worden gehanteerd. Onze ethiek kun
je niet zomaar één op één overnemen.
Dat bewustzijn dat normen en waarden
relatief zijn, heb ik mede gekregen
dankzij vakken over ethiek en
filosofie.” (TJ)

En hoe is het in Boston?
Studenten van de TU/e gaan steeds vaker voor hun studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het verrichten van onderzoek, omdat het verplicht is of
omdat ze het leuk vinden. Cursorlezers kunnen iedere twee weken over de
schouder van een TU/e-student in het buitenland meekijken.
Nanodeeltjes in elkaar knutselen met DNA? Iedereen kent DNA toch voornamelijk
als de chemische drager van onze erfelijke informatie. Maar in de onderzoeks
groep waarin ik stage loop, met een lab in zowel het Dana-Farber Cancer Institute
als het Wyss-institute in Boston, is men gespecialiseerd in het ontwikkelen van
allerlei DNA-nanodeeltjes met behulp van een techniek die DNA-origami wordt
genoemd. Met behulp van meer dan honderd korte stukjes DNA wordt één lange
streng DNA gevouwen tot een specifieke structuur met een grootte die kan
variëren van enkele tientallen tot honderden nanometers. De deeltjes kunnen
bijvoorbeeld gebruikt worden als transportsystemen voor medicijnen in het
lichaam. In mijn project bestudeer ik daarom de opname van een van die
nanostructuren in menselijke cellen.
Het project biedt voldoende experimentele uitdaging, waarbij ik goed word
begeleid door een Duitse, die aan het
laatste jaar van haar PhD bezig is.
Door de rest van de onderzoeksgroep,
een kleine vijftien mensen, word ik
bij alles betrokken. De onderzoeks
groep bestaat voornamelijk uit
postdocs die mij van alles leren over
DNA-origami. Er wordt hard gewerkt,
maar op dinsdag en vrijdag is er ook
tijd om wat stoom af te blazen met
korte borrels die vergezeld gaan van
lekker eten. Ook in groepsmeetings
is aan eten geen gebrek.

Die is namelijk begonnen in Boston. Verder ben ik op whale watching geweest.
Met een grote catamaran de zee op, waar we meerdere walvissen voor langere tijd
van dichtbij konden bekijken. Dat was schitterend! Natuurlijk heb ik ook een
honkbalwedstrijd van de Boston Red Sox bezocht, die helaas werd verloren.
En een week later bleken ze net één wedstrijd te veel verloren te hebben om de
play-offs te halen.
Om zelf een beetje in beweging te blijven, ga ik -net als vele Amerikanen- elke
week een rondje joggen. Dat is hier geen probleem, met de vele mooie parken
en het natuurgebied langs de zich door de stad kronkelende Charles-rivier.
De opgebouwde conditie weer teniet doen kan in één van de vele kroegen die
ik in het weekend bezoek. Wel betaal je algauw 5 dollar voor een biertje (ruim
3,50 euro). Voor mijn portemonnee is het niet erg dat ik over twee maanden weer
richting Nederland reis, want Boston is een dure stad. En dan hoef ik nog niet eens
enkele tienduizenden dollars aan collegegeld te betalen, wat hier heel normaal is.
Stijn Aapers, masterstudent Biomedical Engineering

Ik ben snel gewend geraakt aan het
leven in Boston. Dat ik goed met mijn
twee huisgenoten kan opschieten,
heeft daar veel aan bijgedragen.
En ook de gevarieerde en internationale
bevolking van Boston is vriendelijk,
al vragen ze wel erg vaak ‘How are you
doing?’. In mijn vrije tijd probeer ik zo
veel mogelijk van de stad te zien.
Boston heeft veel te bieden. Samen
met een huisgenoot heb ik de Freedom
Trail gewandeld, een tocht langs vele
historische gebouwen die decor zijn
geweest van verschillende gebeurtenis
sen in de onafhankelijkheidsstrijd van
de Verenigde Staten.

Clmn

Enter Tomorrow
Voorheen heette de zelfverzekerde,
in Barbie-roze gehulde slogan ‘Land
of the innovator’ iedereen welkom
op onze TU. Ik ben blij dat het CvB
besloten heeft dit te laten vervangen
door ‘Enter Tomorrow’, al zag ik de
humor wel in van de bijna poëtische,
danig sarcastische zelfspot van de
boodschap.
Zo is het bijvoorbeeld interessant
dat onze rector stelt dat onze
student van de zesjescultuur af
moet. Misschien is het dan wel zo
innovatief dat de TU dan zelf afstand
doet van haar eigen negen-tot-vijfcultuur. Ik weet niet hoe het bij
andere faculteiten zit, maar bij
Bouwkunde is het onmogelijk om
vóór negen uur koffie te krijgen
-dan reken ik de automatenkoffie,
die ze in de hongerwinter van ’44
nog geen koffie durfden te noemen
niet mee- en de werkplaats sluit er
liever om vier dan om vijf uur.
Als je langer wilt blijven dan half
acht moet je daarvoor een speciale
pas aanvragen. En als je het dan nog
in je botte hoofd haalt om later dan
half elf de faculteit te willen verlaten,
krijg je een fijne uitbrander van de
bewaking.
Ik wilde nog wat woorden vuil
maken aan de serieus beschamende
kwestie OASE, maar ik denk dat ik
dat maar achterwege laat, omdat wij
als student de laatste tijd ook niet
echte hardcore ‘innovators’ zijn:
daar waar collegezaal 6 van het
Auditorium afgelopen collegejaar
schitterde met in koeienletters
‘TIETEN’ op het plafond, verkiest de
bescheiden street artist er in Vertigo
voor -met Mens Agitat Molem (‘de
menselijke geest zet de materie in
beweging’) in het achterhoofdpiemels op muren en liften te
tekenen, tijdens constitutieborrels
handdoekrollen door wc’s te spoelen
en wasmachines van ISS volledig
kapot te slaan.
Ja ja, ‘Land of the innovator’.
Leuk geprobeerd.
Laurence Bolhaar is
student Bouwkunde

Lees alle buitenlandervaringen ook online op www.tue.nl/cursor
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Tessie Hartjes | “Ik heb altijd wel andere prioriteiten”

Ze mag onlangs met een Spiegelbeeldaward beloond zijn voor haar rolmodelschap als vrouw in bèta en techniek voor
middelbare scholieres; een voorbeeldstudent is Tessie Hartjes (21) stiekem
zeker niet. Colleges volgt ze maar af
en toe, studiegenoten ziet ze amper en
ook het verenigingsleven staat op een
laag pitje. “Ik heb eigenlijk altijd wel
andere prioriteiten.”
Opgroeiend in het buitengebied van
Winterswijk, als jongste in een gezin
van vier kinderen, had Hartjes het er
al aardig druk mee. Met bijbaantjes,
stapavonden en feestjes was haar
agenda als tiener steevast goedgevuld.
“Op maandagochtend was ik soms
helemaal op. Mijn moeder was gelukkig
redelijk coulant en schreef dan wel weer
een briefje dat ik ziek was of naar de
tandarts moest. Zolang we redelijke
cijfers haalden en voor het ontbijt weer
thuis waren, lieten mijn ouders ons
behoorlijk vrij.”
De nood om het ouderlijk huis te

verlaten, was dan ook niet heel hoog.
Toch koos ze voor een opleiding in het
verre, onbekende Eindhoven waar ze
zich, “blijkbaar toch met een beetje
vrees”, pas op het allerlaatste moment
inschreef voor Technische Innovatieweten
schappen. Ook bij het verenigingsleven
had ze aanvankelijk bedenkingen:
“Mijn zus zat bij het corps in Rotterdam
en was, vond ik, daardoor best een
beetje veranderd”.
Toch werd Hartjes, om meer mensen te
leren kennen, lid van SSRE en roeide
ze “een blauwe maandag” bij Thêta,
om daarna te gaan hockeyen bij Don
Quishoot. Ook SSRE ruilde ze later
trouwens weer in - voor het Eindhovens
Studenten Corps. “SSRE is een leuke
vereniging, maar redelijk dispuut
georiënteerd, terwijl ik geen lid van
een dispuut wilde worden.”
Ook bij het ESC is ze trouwens weinig
actief, geeft ze onmiddellijk toe: “Ik kom
af en toe op een open feest, maar dat is
het wel”. Eigenlijk ligt het haar gewoon
ook niet zo: “Prima dat anderen elke

week met dezelfde gezichten aan de
bar willen hangen, maar ik ben altijd
op zoek naar nieuwe mensen, nieuwe
geluiden, nieuwe inzichten”.
Op het universiteitsterrein is de 21-jarige
studente evenmin vaak te vinden. “Als
wat een docent gaat vertellen ook in een
dictaat of boek staat, lees ik het thuis
wel. Voor de meeste docenten ben ik
waarschijnlijk niet meer dan een naam
op de lijst. Contact met studiegenoten
heb ik ook niet zoveel.”
Dat ze in allerlei opzichten niet echt een
voorbeeldstudent is, vertelt ze niet zo
openlijk aan de scholieren aan wie ze,
vanuit het landelijke rolmodellenproject
Spiegelbeeld, voorlichting geeft. “Als ik
beter mijn best deed, kon ik vast veel
meer uit mijn studie halen. Ik vertel
studiekiezers wél altijd dat je best een
technische studie kunt doen zonder
ervoor krom te hoeven liggen. Want dat
idee schrikt veel meiden af, merk ik.”
Ze zegt zich te kunnen voorstellen dat
ze op sommige mensen “wellicht wat

ongeïnteresseerd en bijdehand”
overkomt, “maar in mijn gedrag ben ik
misschien gewoon wat ouder dan veel
mensen van mijn leeftijd. Ik wil mezelf
altijd bezighouden, vind het zonde om
doelloos op de bank te hangen. Anderen
vinden mij een beetje wereldvreemd als
ik vraag hoe het nou eigenlijk werkt bij
‘The Voice of Holland’, maar tv kijk ik
gewoon ook amper”.
Haar jeugd is daarin wel vormend
geweest, denkt ze: “Mijn ouders namen
ons als kinderen al mee op reis naar
landen als Ethiopië en Thailand.
De wereld is zó groot, er valt zoveel
te zien, te doen en te verbeteren.
Dat ‘GroenLinkse’ heeft er altijd wel
in gezeten. Zo kregen we van mijn
ouders allemaal een scooter voor onze
zestiende verjaardag, maar als het
even kon, ging ik toch op de fiets naar
school”. Lachend: “Kon ik meteen een
beetje wakker worden na het zoveelste
vermoeiende weekend”.
Haar weken zijn nog steeds druk.

Zo klust ze bij als klassestudent op
middelbare scholen en werkt ze in het
casino - in de horeca trouwens, want
voor een job achter de speeltafel is ze
ongetwijfeld niet altijd scherp genoeg:
“Dat zijn dure fouten, als je daar een
keer niet optimaal alert bent”. Daar
naast is ze sinds een paar maanden
bezig met het mede opzetten van een
bedrijf dat laadpunten voor elektrische
auto’s realiseert, zowel voor thuis als
op kantoor.
Techniek inzetten voor een betere wereld
staat sowieso hoog op het to-do-lijstje
van de studente. En daarbij is ze liefst
meer dan een druppel op de gloeiende
plaat: “Maatschappelijk werk heeft me
bijvoorbeeld ook altijd wel aangesproken,
maar dan help je bij wijze van spreken
drie jaar lang één en hetzelfde gezin.
Dan zoek ik het toch wat groter”.

Interview | Monique van de Ven
Foto | Bart van Overbeeke
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“Een film maken waarin je niet om, maar mét Marokkanen lacht”
“Tegen minister Verhagen zou ik willen
zeggen, en tegen Wilders en al die
anderen: Ik ben een Nederlander.
Ik ben trots op mijn Marokkaanse bloed.
Ik ben een moslim en ik sta hier met
een fucking Gouden Kalf in mijn hand.”
Ferme taal van acteur Nasrdin Dchar,
toen hij dit jaar op het Nederlands Film
Festival een Gouden Kalf won voor Beste
Acteur. Aanleiding was zijn rol in de
roadmovie ‘Rabat’, op 24, 25 en 26
oktober te zien in De Zwarte Doos.
In’ Rabat’ reizen de drie vrienden Nadir
(rol van Dchar), Abdel en Zakaria van

Amsterdam naar Marokko. Nadir en
Abdel zijn Marokkaans, Zakaria is
Tunesisch. Nadir is net afgestudeerd
in de economie, Abdel werkt in een
shoarmazaak, Zakaria is werkloos.
Ze hebben plannen voor een nieuw
bedrijfsconcept, wat ze geheim willen
houden.
Nadirs vader schenkt een vriend in Rabat
een oude taxi en vraagt Nadir om die
daarheen te rijden, meteen de volgende
dag. Nadir stemt toe, zijn vrienden
nodigen zichzelf uit. In de roadmovie
komt de vriendschap zwaar onder druk
te staan: Nadir wordt verliefd op een

Française, Zakaria jat een iPod op een
feest, een Spaanse agent vernielt hun
buitenspiegel en geeft ze vervolgens
een boete, ze krijgen ruzie met een
garagehouder als ze worden afgezet,
en Nadir twijfelt of de twee serieus
genoeg zijn voor het nieuwe bedrijf.
Een jongensdroom die werkelijkheid
wordt: een speelfilm maken met een
groep vrienden, onder het motto: ‘Als je
niet durft te falen, maak je ook niet snel
iets bijzonders’, zo beschrijft regisseur
Jim Taihuttu het project. ‘Rabat’ was
een coproductie met goede vrienden:

de acteurs Nasrdin Dchar, Chico Kenzari
en Achmed Akkabi. Driekwart van het
scenario schreef Taihuttu met Victor
Ponten (mede-eigenaar van bureau
Habbekrats) in zeven dagen in een
huisje op Texel, de film zelf werd in
een maand gedraaid.
Taihuttu reisde al eens met vrienden
naar Marokko. Onderweg werden ze
achtereenvolgens als Marokkanen in
een dure auto gezien, in Marokko waren
ze Nederlanders in een dikke auto.
Volgens Taihuttu wordt het tijd dat er in
Nederland eens een serieuze film wordt
gemaakt over de integratieproblematiek.

Maar zonder saai te worden: “We wilden
een film maken waarin je niet om, maar
mét Marokkanen lacht.” (GV)

Rabat draait op 24, 25 en 26 oktober
in De Zwarte Doos.

“Genieten van wat muziek met mensen doet - al is het Jan Smit”
Van Vivaldi tot Springsteen, van Neil
Young tot Bush: Eurest-medewerkster
Anneke Michielsen is een muziekliefhebber pur sang. Liefst zou ze praktisch
alle concerten, festivals, jamsessies en
andere muzikale meetings meepikken,
“maar het kapitaal is natuurlijk een
kéér op”.
George Michael was ze deze maand
maar wat graag gaan zien. En Crosby
and Nash. Beide acts waren in no time
uitverkocht. Er de hoofdprijs voor
betalen op de zwarte markt, daarvoor
bedankt Michielsen hartelijk.
“Ik vertrouw het vaak ook niet.
Sta je straks voor niks aan de poort.”
Een persoonlijke favoriet die ze wél
live zag en hoorde, is Damien Rice.
Een nadrukkelijke aanrader, vindt de
medewerkster: “Zonder microfoon en
zonder achtergrondmuziek wist hij met
een akoestische gitaar de hele zaal in
013 stil te krijgen. Mensen durfden zelfs
hun beker bier amper nog te bewegen.
Erg indrukwekkend”. Ook de band
Amsterdam en zanger Neil Young
verdienen volgens Michielsen de
aandacht, evenals folk-punkband
Flogging Molly, binnenkort weer in de
Effenaar - “maar dat moet wel je smaak
zijn”. Hoewel, zo benadrukt ze: “Ik vind
niet alles mooi, maar kan wel enorm
genieten van wat muziek met mensen
doet - zelfs al is het iets van Jan Smit”.
Al te grootschalige en commerciële
musicalproducties doen haar bijvoor
beeld dan ook weinig, “veel te
vernederlandst en vaak zo stukgepro
duceerd”. Voor Jesus Christ Superstar
maakte ze een uitzondering, “vanwege
de mooie jaren-zeventigmuziek”.
Ze komt graag in de Eindhovense wijk
De Bergen, bijvoorbeeld bij café
Wilhelmina. Authentieke cafés als ‘de

Willemien’ zijn er in Eindhoven nog
maar weinig, constateert Michielsen.
Ze noemt ‘t Rozenknopje en De Gouden
Bal als uitzonderingen, evenals La Folie:
“De muziek staat er vaak ongelofelijk
hard, maar toch leg je er altijd echt
contact, ook met de barman die op het
eerst oog altijd wat chagrijnig lijkt.
Dat echte socializen mis ik in veel cafés”.
Michielsen komt ook nog wel eens op
het Stratumseind, “maar vooral op
zaterdag voel ik tegenwoordig toch wel
een generatiekloof. Veel cafébezoekers

Anneke Michielsen. Foto | Bart van Overbeeke

kunnen mijn kinderen zijn; die zitten
er niet op te wachten dat ik daar ga
staan dansen”. Onbeschaamd uit haar
dak gaat ze liever op bijvoorbeeld de
eighties- en ninetiesparties in de
Effenaar. Kerstavond in dit popcentrum
aan de Dommelstraat is inmiddels ook
vaste prik voor Michielsen.
Verder is ze met haar team ‘Jack in the
box, stift’ vaste klant op de pubquizavonden in De Wildeman en bij de
popquiz van Studium Generale in

het Gaslab. De verzamelde kennis en
ervaring maken het team een geduchte
tegenstander: “In De Wildeman waren we
vorige week vierde van de vierendertig
teams. Maar als het om Britney Spears,
Justin Bieber en dat soort hupseflupsemeiskes-muziek gaat, weet ik de
antwoorden niet altijd, hoor”.
Toch houdt ze zichzelf ook op uitgaans
gebied jong door onder andere op stap
te gaan met haar zevenjarige neefje,
zoals naar de TUeXperience en
kindertheatervoorstelling Cowboy Billie

Boem. In Eindhoven scoren verder
onder andere lichtkunstfestival GLOW
en de Lichtjesroute hoog bij de
banquetingmedewerkster.
Het voormalige Philips-gebied Strijp-S is
voor Michielsen nog onbekend terrein,
maar een bezoekje staat hoog op haar
to-do-lijstje: “Volgens mij is dat een
heel mooi concept. Het doet een beetje
denken aan de oude Effenaar”. (MvdV)
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Algemeen
Informatie Expertise Centrum

Wiskunde & Informatica |
Extra cursus Latex in de avonduren
Op dinsdag 8, 15 en 22 november wordt
een extra cursus Latex verzorgd. Deze
cursus vindt plaats in de avonduren
van 18.00 tot 21.00 en is bedoeld voor
studenten en medewerkers van de TU/e.
Voor nadere informatie en inschrijving
zie: www.ictcursussen.tue.nl
Tevens vindt u het totale cursusprogram
ma voor najaar 2011 en kalenderjaar
2012 op de website.
Personeelsvereniging | ALV
Op 25 oktober om 17.00 uur houdt de
personeelsvereniging van de TU/e haar
jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Voor alle leden hét moment om inzicht
te krijgen in het reilen en zeilen van de
vereniging die tot doel heeft de sociale
band naast het werk invulling te geven.
Een goed moment om te zien wat we
met uw bijdrage doen, maar ook om
uw ideeën aan te dragen of hulp aan
te bieden!
Het bestuur van de personeelsvereniging
nodigt met name initiatiefrijke leden
uit zich te melden. Wij hebben uw hulp
hard nodig om leuke activiteiten te
ontwikkelen.
Komt u ook? In verband met een kleine
versnapering zouden wij dit vooraf
willen weten, meldt u aan via
M.C.H.Bakermans.von.Piekartz@tue.nl
TEACH: Teaching Support for TU/e staff |
Course ‘Setting Up and Giving Lectures’
(TRD64)
This course is intended to support
teachers to design lectures and make
sound choices to select activating
teaching methods. This one-day course
focuses on: how do I build a catchy
story; how can I make my presentation
varied and appealing; how do I make
use of interactive teaching methods and
how do I structure my series of lectures;
what are lectures for and what should
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I treat in other teaching formats;
how can I engage students to keep up
with the course flow at home; how can
I get my audience to actively participate
in my lectures?
You will work with other teachers in
a small group. This course will take
place on Monday 21 November from
9.00 - 17.00 hours.
For further information regarding this
course please contact Sonia Gómez
Puente (e-mail s.m.gomez.puente@tue.
nl). Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge. Enrolment occurs
through OASE: http://Onderwijs.tue.nl
Workshop ‘Application of Rubrics for
Subjective Assessments (TRD36)’
This workshop addresses ‘non-standard’
methods of assessment such as
presentations, oral exams, peer
assessment, portfolios, case studies,
posters, etc. This training focuses on
assessing skills and attitude. Attention
is paid to the assessment criteria and
indicators, and selecting the appropriate
assessment instrument.
The workshop takes place on Tuesday 6
December from 9.00 – 12.30 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

MENSEN
Bureau voor Promoties en
Plechtigheden | Promoties
Maandag 24 oktober 16.00 uur CZ4
Promotie ir. R.H.J. Otten (TN)
Promotor(en): prof.dr.ir. P.P.A.M. van
der Schoot en prof.dr. M.A.J. Michels
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga Titel
proefschrift: “Self-organisation of
anisometric particles: statistical theory
of shape, confinement and external-field
effects”
Dinsdag 25 oktober 16.00 uur CZ4
Promotie Dipl.-Chem. E. Koç (ST)
Promotor(en): prof.dr. C.E. Koning en
prof.dr. U.S. Schubert Voorzitter:
prof.dr. A. van Herk Titel proefschrift:
“Linear Low Density Polyethylene
Synthesis by High-throughput
Approach”

Asterix | Opening cross-seizoen
Woensdag 26 oktober opent Asterix,
in het Eckartse bos, weer het crossseizoen met de Asterix cross, de eerste
cross van het jaar. Om 17.00 uur klinkt
het startschot voor de korte (ca 3km) ,
en lange cross (ca 7km). Meer info en
inschrijven op

Donderdag 27 oktober 14:00 uur CZ4
Promotie L.H. Poh MSc (W)
Promotor(en): prof.dr.ir. M.G.D. Geers
en prof.dr. S. Swaddiwudhipong BEng,
MEng, Peng Voorzitter: prof.dr. L.P.H.
de Goey Titel proefschrift: “Gradient
Enhanced Plasticity and Damage Models
addressing the limitations of classical
models in softening and hardening”
Donderdag 27 oktober 14:00 uur CZ5
Promotie Y. Li MSc (TN) Promotor(en):
prof.dr.ir. H.J.M. ter Brake en prof.dr.
A.T.A.M. de Waele Voorzitter: prof.dr.ir.
K. Kopinga Titel proefschrift: “Thermo
acoustic Refrigerators: Experiments and
Scaling Analysis”
Donderdag 27 oktober 16.00 uur CZ4
Promotie ir. M.C.F. Donkers (W)
Promotor(en): prof.dr.ir. W.P.M.H.
Heemels Voorzitter: prof.dr. L.P.H. de
Goey Titel proefschrift: “Networked
and Event-Triggered Control Systems”
Donderdag 27 oktober 16.00 uur CZ5
Promotie ir. P.J.A. van Tilburg (W&I)
Promotor(en): prof.dr. J.C.M. Baeten
Voorzitter: prof.dr. A.M. Cohen Titel
proefschrift: “From Computability to
Executability A process-theoretic view
on automata theory”
Maandag 31 oktober 14.00 uur CZ4
Promotie P. Li MSc (EE) Promotor(en):
prof.dr.ir. P.H.N. de With
Titel proefschrift: “Acquiring 3D scene
information from 2D images”
Maandag 31 oktober 16.00 uur CZ4
Promotie ir. H.C.M. Meenink (W)
Promotor(en): prof.dr.ir. M. Steinbuch

Advertenties

Ben jij een High Potential?
Kies dan de kortste weg naar de top!

www.bestgraduates.nl
BestGraduates wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topwerkgevers

BestGraduates Law wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topkantoren

BestGraduates is een activiteit van

onderdeel van de

prof.dr. M.D. de Smet Voorzitter:
prof.dr.ir. A.A. van Steenhoven Titel
proefschrift: “Vitreo-retinal eye surgery
robot: Sustainable precision”
Dinsdag 1 november 16.00 uur CZ4
Promotie drs. A.J.J. Koekkoek (ST)
Promotor(en): prof.dr.ir. E.J.M. Hensen
en prof.dr. R.A. van Santen Voorzitter:
prof.dr. H. Niemantsverdriet Titel
proefschrift: “Hierarchial ZSM-5 zeolite
catalysts for the selective oxidation
of benzene”
Woensdag 2 november 16.00 uur CZ4
Promotie Dipl.-Inform. M. Raffelsieper
(W&I) Promotor(en): prof.dr. H. Zantema
en prof.dr.ir. J.F. Groote Voorzitter:
prof.dr. A.M. Cohen Titel proefschrift:
“Cell Libraries and Verification”
Donderdag 3 november 16.00 uur CZ4
Promotie ir. M.A.A. van Vlimmeren (BMT)
Promotor(en): prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens
Voorzitter: prof.dr. P.A.J. Hilbers Titel
proefschrift: “The contribution of matrix
and cells to leaflet retraction in heart
valve tissue engineering”
Donderdag 3 november 16.00 uur CZ5
Promotie ir. D.A.J.M. Ligthart (ST)
Promotor(en): prof.dr.ir. E.J.M. Hensen
en prof.dr. R.A. van Santen Voorzitter:
prof.dr. H. Niemantsverdriet Titel
proefschrift: “On the Structure
Sensitivity in Metal Catalysis”
Intreerede prof Den Brok
Woensdag 26 oktober 16.00 uur BZ/SZ
Intreerede prof.dr. P.J. den Brok (ESoE)
– hl Voorzitter: prof.dr.ir. C.J. van Duijn
Titel: ‘Perspectief op de docent’

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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Surgery robot with
eye on improvement
A remote control robot that enables eye surgeons to operate
quicker, more accurately and without trembling. It’s what the
EyeRHAS project has in mind. Ir. Thijs Meenink designed a compact
robot that can be easily attached to the operation table. He’ll be
receiving his PhD on the subject on Monday, October 31.

By the end of the interview, ir. Thijs
Meenink is beaming. He’s been talking
about how his eye surgery robot has
come to materialize in the past months.
After years of designing, the moment
came that all parts were ready and
everything turned out to fall into place.
The setscrews turned as smoothly as a
radio knob, exactly the way Meenink had
anticipated. “And the clamp that fixes
the robot tightly secures everything
with several hundred Newton. Still,
it’s easily shifted. It was wonderful
to see everything work so well.”
The shiny robot is on display under
a glass bell-jar in his office.

Everything literally
revolves around
the point the
instrument pierces
the eyeball
Four years ago, the Mechanical
Engineering student was given the
opportunity to become the second PhD
candidate within the EyeRHAS project,
which had to produce a robot for eye
surgeons to carry out so-called
vitreo-retinal eye surgery - operations
performed on the retina and the fluid
behind the eye’s lens.
Eye surgeon prof.dr. Marc de Smet (AMC)
initiated the project in which TNO is
also an important player. Last spring,
dr.ir. Ron Hendrix received his PhD.
He had started on the development of
the robot’s master console a year before
Meenink (covered in Cursor 22 of this
calendar year). The console enables
the surgeon to control the robot’s
slave component that - rather than
the surgeon’s hands - manipulates
the instruments to suck up fluid or
fix part of the retina.
Meenink: “Because I have started on
the project after Ron, the slave wasn’t
ready for his PhD. Because of that,
the master was initially hooked up to
another operation robot that was also

designed in this lab.” It was quite
a success: for the development of
that other robot, SOFIE, PhD graduate
dr.ir. Linda van den Bedem was awarded
the prestigious Simon Stevin Fellow
this month.
Whereas SOFIE is an all-round operation
robot, Meenink designed the EyeRHAS
robot specifically for eye surgery:
“Everything is as small, lightweight and
accurate as possible. The instruments
are half a millimeter in diameter.”
The small diameter is no luxury, since
they’re supposed to fit though a tiny hole
in the eyeball in order to do their job.
The robot should substantially lengthen
the eye surgeon’s active career, says
Meenink: “By the time a surgeon is
allowed to actually operate, they’re
well past thirty. By the time someone
reaches fifty, their hands are usually
shaking to the point where operating
becomes irresponsible.” The trembling
can be easily filtered by an operation
robot, however, so the slave can do
its work tremble-free.
Apart from that, the surgeon’s
movements are also scaled back:
every centimeter the surgeon moves
the master console, for example,
is reduced to a movement of a single
millimeter of the tweezers at the end
of the slave’s ‘finger’.
“It makes for a much more accurate
movement”, says Meenink. “And the
master is equipped with force feedback.
Today, eye surgeons rely solely on
vision, since the force they exert is
too small to actually feel. The robot
can gauge that force and provide
enhanced feedback. That way,
surgeons can feel what they’re doing.”
Meenink designed the robot so
everything literally revolves around the
point the instrument (small tweezers,
scissors, a scraper, sucker or laser)
pierces the eye. From that point,
the robot’s finger can move in four
directions (see image). “You want to
avoid the instrument to exert lateral
pressure to the eyeball at all costs.
For that reason, I balanced the robot
arm so it stays in position should the
power fail. And it can always be

Photo | Bart van Overbeeke

retracted manually.” The patient is
comfortably lying on a headrest, and the
eye that’s operated is anaesthetized:
the patient can neither move nor feel
their eye. “There’s still the risk of a
panicky patient suddenly jerking their
head to the side. To prevent that from
happening, radiotherapy uses masks
to secure the patient. These masks are
not yet being used in eye surgery, and
the question is whether they should be.

The surgeon can
automatically
switch instruments
in a matter of
seconds
One of the arms of the EyeRHAS-robot

Anyway, there will be a kind of emergency
button that makes the robot arm retract in
a matter of seconds in case of a calamity.”
Compared to the competition - there are
several other research groups working
on an eye surgery robot - Meenink is
focused mostly on the implementation
of the robot in a hospital setting.
“I haven’t designed the robot for lab
purposes, but for the operating room.
All its components are so light an
assistant can set up the robot, and so
small the surgeon can still be at arm’s
length of the patient. There’s ample

room between the two arms of the robot
to use a microscope to capture the
operation.” The PhD candidate also built
a system that enables the surgeon to
automatically switch instruments in a
matter of seconds. Switching to the
operation robot wouldn’t require major
changes in hospitals: it can be used
in standard operating rooms, and the
robot uses existing surgical instruments
that are adjusted only slightly.
Still, we’re not there yet. After his
graduation, Meenink will remain with

the Control Systems Technology group
of his promoter prof.dr.ir. Maarten
Steinbuch and co-promoter dr.ir. Nick
Rosielle at least until February. “I’ll be
testing the robot on eggs and dummies
and try whether it can lift and move
objects. In the meantime, we’ll be
looking for funds to market the robot.
I’d be very disappointed should we
not continue this project.” (TJ)
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Design Cares: innovative design in care and well-being
How can we as designers look at the increasing demand for care? How can we
develop products that may help to improve people’s sense of well-being? These
questions occupy center stage at the exhibition Design Cares, which heralds the
start of a joint venture between TU/e, the Design Academy and, at a later stage,
Aalto University in Helsinki in the area of healthcare and well-being. In the end the
reinforcing factor must result in designs that can improve the healthcare sector.
“Very frequently the complaint is heard that there should be more hands at the
bedside, but we think that there are other options as well to solve problems in the
healthcare sector. We are making that very clear indeed in the exhibition Design
Cares”, says Miguel Bruns Alonso, assistant professor at Designing Quality in
Interaction and co-organizer of Design Cares. “Within the context of World Design
Capital 2012, TU/e, the Design Academy and Aalto University in Helsinki have joined
forces so as to realize innovations in healthcare and well-being jointly. This is a very
broad area - ranging from personal
hygiene, sleep and nourishment to the
social aspects around healthcare and
well-being. Design Cares shows a
number of different examples. A shirt
that indicates when a person working
on a computer is too cramped, a design
for providing support during a
mammography so that the patient is

more in control of the examination and a product line of baby electronics adjusted
to today’s young parents.”
Bruns Alonso thinks that the different approaches of the different institutes become
very obvious at the exhibition. “We are showing more of a vision and underpin by
means of prototypes how this may be implemented, whereas the Design Academy
focuses more on the final product and its finish. It is precisely this difference in focus
which ensures that we can deliver high-quality products in the future.”

Calendar
October 22-30
Design cares
11.00-19.00 YKSI expo Strijp S

Relaxed parents thanks to colorful baby intercom
Together with three fellow students Alice Beukering wanted to design a product
that can provide rest for a young family. “Although a baby comes with a lot of
stress, we want to emphasize that enjoyment should be central.” Client DUUX
wanted to get a new view of today’s baby electronics, after which Alice and her
colleagues came up with a new product line. The Ambient Baby phone works
with colors, which generate a more relaxed atmosphere than sounds. They also
designed Timeless Yellow - a design that can visualize the concept of time for
young children in a physical manner - and a concept for exchanging baby
experiences with one’s environment.

Future visions of young designers

Artistic photography
with an extra
dimension

Through their work displayed at ID’11 newly graduated ID students want to show
how they can change the world. Excellent projects from Bachelor and Master students
are exhibited there as well. Future vision and innovative design come together.
“This year we want to show how, as ID, we link up with the strategic areas of TU/e”,
ID communications officer Jeanette Schoumacher explains. “That’s why we have split
up ID’11 into five units with a common theme: Health & Well-being, Intelligent and
Poetic Environment, Social Interaction, Individual Skills & Identity and Sustainable
Society. For visitors this will be an opportunity to explore the diversity of our
Department. It has turned into quite a varied exhibition featuring many interactive
prototypes and surprising designs. There’s something to suit all tastes.”

As Jop Japenga was interested in the relation between design and research,
he ended up at the Interactive Institute in Stockholm. There they were
conducting a project in which sea yachtsmen during their voyage can gather
data for ocean researchers. “We were keen to design something that would
help involve the general public more in research, in this case ocean research.
By equipping a yacht with all sorts of sensors and then linking the measured
data with the sailing adventure, you get a lovely triangular relation between
design, researcher and ‘ordinary humans’. To that end I have developed a
platform, making it possible to link these people. By now the first private yacht
with sensors has been under way for two months. We hope that more boats will
join in within a
short period of
time, so that we
can actually set
up the Ocean
Search platform.”

At the Máxima Medical Center staff became aware of the problem in the
maternity ward that parents cannot constantly stay in touch with their
premature babies. They posed this problem to ID, where Misha Croes set to
work to improve the contact between newborn babies and their parents.
“It is important for parents to have a lot of contact with their child in order to
strengthen the bond between them. In case of premature babies this is often
awkward.” Misha designed FamilyArizing, a method that no longer leaves
parents empty-handed. “By means of a medallion the parents are connected
to their baby’s mattress. It allows them to feel the movements their baby is
making. Conversely, they can also activate the mattress, which can adopt the
shape of a cocoon. It is
hoped that the baby will
feel protected as a
result.” Earlier this year
Croes won both the
ZonMW Studentenparel
(Student Pearl) and the
Scriptieprijs Innovaties
in de Zorg van FWG (Final
Project Prize Innovations
in Healthcare) with his
final project report on
FamilyArizing.

World yachtsmen researching

Comforting premature babies from a distance

Being a passionate photographer,
Gordon Tiemstra thought that you
should not only be able to share
pictures via social media: he wanted
to take things a step further.
His Apollon project is intended to
exchange the underlying experience
also. “Every day so many photos
and films are exchanged via
Facebook, Hyves and Twitter.
As a designer I always wonder:
where will this lead in the future?
The experience of an event is
becoming more and more important.
By means of the cameras that I have
developed you can add an extra
dimension to a social event.
The devices are interconnected
and yield pictures with different
perspectives, thus adding an
artistic twist to the whole event.
Just think of it as a new form of
playful photography.”

Calendar
October 22-30
Exhibition ID’11
10.00-18.00 hall Hoofdgebouw

Exhibition Design United kick-off for new platform 3TU
In a joint exhibition the 3TU shows that its mutual cooperation and its cooperation with
the industry can result in trail-blazing designs in which the user is the central point.
This exhibition has a festive touch because of the launch of a new platform with a similar
name: Design United.

Play Environments) project, in which people are stimulated playfully to exercise more.
It is not only good for combating overweight, but also fosters social interaction.
The exhibition is the start of various activities to be organized by the new platform.
Thus, there will be round-table talks, colloquia and visits to companies so as to keep
encouraging the interaction between research and the business community.

At the exhibition, researchers will get an opportunity to present their research results and
concepts to the public at large. In practice the different focus of the programs proves to
be effective in the solution of various social issues. Whereas TU/e focuses on intelligent
systems, Delft is looking at the user in particular and Twente takes care of the marketing
part. Various examples of the 3TU teamwork are on display, such as the i-PE (Intelligent

Calendar
October 22-30
Design United
10.00-18.00 first floor Hoofdgebouw
www.designunited.nl

October 26
Conference design as service the role of design in product service
innovation
9.30-18.00 Auditorium TU/e
www.designasservice.nl
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Do the DDW!
Dutch Design Week | Nicole Testerink
From October 22 thru 30 the Dutch Design Week (DDW) will be celebrating its
10th anniversary and Eindhoven can call itself the design capital of Europe.
TU/e is also involved in numerous events. These take place on the university
campus and also at various locations in the city. Part of the activities
will be presented on the following pages. Compose your own program
on ddw.nl in order to make your DDW round trip!

Architectural feats on graduation show architecture.ehv
Architecture, Building and Planning is bubbling during the DDW, offering a highly
varied program full of lectures, workshops, installations and the exhibition
architecture.ehv. The best graduation projects from the various specializations
within this Department may be seen here. CASA committee member Loes Veldpaus:
“Within just a few years we have evolved into a fully-fledged exhibition which is
highly appreciated by the public at large.”
This year, too, CASA Vertigo -the special activities programming committee of
Architecture, Building and Planning- is providing a big graduation exhibition.
In addition to architectural projects, research is shown from the other specializations:
structural design, building technology, physics of the built environment, construction
management, design systems
and urban design and planning.
A platform for students to
show their work, and at once
a reflection of the breadth of
the study.
A big difference from preceding
years is the manner of presenta
tion. “Students have a table and
a poster with total freedom of
arrangement, for not all designs

are suited for a scale-model. This implies you could also come across video
presentations” explains student assistant Dagmar Cats.
Together with Loes Veldpaus and Rob van Wendel de Joode, among others, she is
involved in the organization. “We have also made the exhibition more interactive.
During Pitch your Project, on Friday October 28, every student has three minutes at
most to present the graduation project and convince the audience of its quality.
Both a professional jury award and a public award will be presented, and we are
very curious.” Rob van Wendel de Joode thinks that Vertigo will be the place to be
on Friday October 28. “After the graduation presentations the nominations for the
international architectural Archiprix award will be announced. Following on that
there will be the final presentation of elir 2011 - giving luster to the rust.”
In the elir 2011 project 42 international students from 7 different universities will get
cracking on the refurbishment and reuse of five former industrial zones in Brabant.
Organizer Tom Veeger: “Apart from generating ideas to come up with a new
designated use for the place, we shall also tackle the practical side. For instance,
we are going to visit a concrete factory and students are going to bake their own
bricks. In this way the possibilities and the limits of a material may be explored.”
The progress of the project can be inspected every day by the public. In addition,
lectures will be presented by various foreign experts on October 26 and 27.
http://tue-elir.nl

Calendar
October 22-30
Achitecture.ehv – exhibition of the
best graduation projects
Plaza Vertigo
The cloud collective - projections
in the air: alternative conditions of
the spatial design
Vertigo stairwell

October 28
Pitch your project – cast your vote
for your favorite graduation project
13.00 Vertigo stairwell
Announcement of nominations
Archiprix and public jury
16.00 Vertigo stairwell
Final presentation elir 2011 giving
luster to the rust
17.00 Vertigo stairwell

TU/e designs mobile pavilion Brainport
Brainport needs a traveling pavilion. A platform that can be installed simply and
constructed quickly to serve as a podium or exhibition space for the events that are
organized within and outside Brabant. This was the assignment on which thirteen
students of Architecture, Building and Planning set to work a year ago, which
resulted in different designs. In the end a project group was formed that developed
the designs further. And now the definitive design will be displayed during the DDW.
“Scalability is an important factor brought out in the design”, explains Tim van der
Grinten, a student of Architecture, Building and Planning. Together with three other
students he occupied himself with the Brainport Pavilion in the past few months.
“Thanks to the separate units it is possible to build a small as well as a big pavilion.
Otherwise we have reached the limit of our technological options, with wall panels
that combine music, light and architecture to form one harmonious whole.
The design is constructed in such a way that it can grow along and continue to be
high-tech.” October 27 will see the official presentation of the design inside the
Town Hall. Which is also where members of the design team may be found every day
during the DDW for any questions there may be about the new Brainport Pavilion.

Calendar
October 22-30
TU/e Master project Brainport design mobile pavilion
Eindhoven Town Hall
Illustration | Tim van der Grinten

3 | For Starters

Oktober 20, 2011

Vox Academici
Prof.dr. Philip de Goey, theme leader Future Fuels,
Eindhoven Energy Institute (EEI)

How green is our energy?
Last week the Rathenau Institute
- research and debating center for
technology, science and society published a survey of our (future)
energy options in the book ‘Energie
2030 - maatschappelijke keuzes van nu’
(Energy 2030 - today’s social choices).
Its conclusions are quite shocking.
Although more and more green-energy
projects are being set up, our energy
supply is becoming ever more polluted.
The use of fossil fuels isn’t diminishing,
on the contrary: we’re using more and
more of them. What is the problem in
reducing the energy consumption,
exactly? Do we even want to change our
lifestyle? What are the fuels of the
future? And what does green actually
mean?
“It’s so easy to say we’ll all change to
green energy, yet in actuality it’s not
that simple”, says Philip de Goey,
dean of the department of Mechanical
Engineering and involved with the
current energy issue as EEI’s program
leader Future Fuels. “We’re using an
enormous amount of fossil fuels and
due to countries like China and India’s

strong economical growth, it will only
keep rising. Industry and transport are
big energy consumers. According to
scientifically underpinned expectations,
energy consumption will remain on
the rise until 2050, and only after that
a drop will set in.
It’s the enormous global demand that’s
the problem. Because I think we’re not
doing too bad as far as awareness is
concerned. Take the 10:10 climate day:
TU/e managed to save a lot of energy.
So we know how it’s done. And every
little helps, such as traveling by bike
instead of taking the car. Still, individual
consumption is negligible compared
to that of the big industries…”
“The current market is not yet ready for
alternative fuels. Time is needed to be
able to handle the high demand. A few
windmills won’t get us anywhere. Today,
alternative energy sources only make up
a few percent of the total energy supply.
It’s too little and has to grow. People are
now working on the conversion of coals
or biomass into fluid fuels, but to really
contribute to the process, the consump
tion has to be at least hundred times of

what it is now. The time it will take
to build the factories necessary?
Time is not on our side here.”
“As far as other alternatives are
concerned - biomass, sun, wind - we
also have to pull out all the stops.
The sector is constantly innovating to
expand their position in the market.
Within EEI, many studies are conducted
to contribute to innovations in the field
of renewable energy as well. The theme
group Future Fuels is looking into
replacement fluid fuels. An airplane
or ship doesn’t work on electricity,
unfortunately… It’s why we’re currently
searching for ways to replace fossil fuels
by solar fuels, for example. The entire
chain should be as clean as possible.
Although right now it’s mostly fossil
fuels that are burnt, I have to say their
consumption has become much cleaner
over the years. Rules and regulations
have led to a steep reduction of nitrogen
dioxide, sulfur dioxide and particulate
emissions. That way, there’s a hint of
green in grey energy as well.”
“Lately, we’ve been hearing more and

Philip de Goey. Photo | Bart van Overbeeke

more questions on the green aspect.
For example, for biomass such as palm
oil forests are being cut down, which
affects the food chain. It’s better to use
biomass waste streams, because there
are plenty of those. There’s still a lot to

be done before these supplies can be
used to generate energy on a large
scale. Green has the future, but only
if it’s really green.” (NT)

Tenth luster chapter Aleph

Photo | Rien Meulman

9 horses pulled a coach and four carts to

For

50 years, members of ESC chapter

October 8, 2011.

house in the Guido Gezellestraat.

120 ex-residents attended the reunion of

quarters in the Bunker to their chapter

Aleph have lived in the house, 142 in total.

transport Aleph members from their ESC

23 times during speeches by alderman Henk
Brink and several Aleph members, attendants
cheered ‘Bravo!’ And 12 times, interruptions
were cut short by members shouting ‘Silentio!’
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Realistic consultations?
Employee participation is a great asset
at universities and can be found
scattered around campus, although
often well-hidden. Last week, I joined
the Service Council on a two-hour quest
at the floor of our personnel depart
ment. It was a working visit of said
council and every now and then its
members were asked about the exact
nature of the Service Council. For this
body, unknown unfortunately also
means unmanned.

Recently I had an interview with
Executive Board member Jo van Ham
and University Council (UC) chairman
Rinus van Weert. Look at it as our
contribution to provide UC with at
least some exposure prior to the
December elections. It didn’t lead to
fireworks or anything, but that’s not
how we treat each other in public
anyway. Although sparks used to fly
in the old days. I liked the fact that
last Monday Van Ham appointed
himself as an advocate of ‘realistic
consultations’. During the UC meeting
barely three hours later he presented
the student parties with an ultimatum
regarding the budget cuts for board
grants. The students, fairly shellshocked, were told there was no way
around halving the budget. Any other
amount was not up for discussion.
Was that to set a shining example of
realistic consultations for them, really?

The Cabbolet case
Late September, Marcoen Cabbolet
received his PhD from the Vrije
Universiteit Brussels. Summa cum
laude, no less, although nearly four
years ago practically the same
dissertation was rejected by TU/e at
the last minute. Fascinating. Cabbolet
graduated as a chemist, developed a
physical theory, wanted to do his PhD
at the faculty of humanities in Tilburg,
lingered at the department of Mathe
matics in Eindhoven, and now holds a
PhD in Philosophy and Moral sciences.
The one conclusion that forces itself
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Rewwwind Clmn
www.tue.nl/cursor
Our Rewwwind feature provides you with snippets of last week’s
news. What happened online after the previous Cursor magazine
was published?

Executive Board cuts board grant budget by nearly half
October 19, 2011 - The two student
parties within the university Council,
Groep-één and the Progressieve
Fractie say the cut for board grants of
nearly a quarter million euro are

disproportionate and refuse to agree to
the plan. The Executive Board is sticking
to it and will only talk about a new
distribution of the grant system.

Champions League among grants for two professors
October 18, 2011 - Both prof.ir. Ton
Koonen and prof.dr.ir. Meint Smit
(both of Electrical Engineering, COBRA
research school) have received an
Advanced Grant from the European
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Research Council (ERC). The grant is
meant for senior researchers in Europe
and is worth nearly 2.5 million euro
per grant.

Failed PhD candidate Cabbolet avenges himself in Brussels

upon us is that some major
misjudgments have been made.
Is this the drawback of the rise of
interdisciplinary research?
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Flashback

October 13, 2011 - On September 23
last, Marcoen Cabbolet received
his PhD from the Vrije Universiteit
Brussels. He received his doctorate
‘with highest honor’. In 2008, his
PhD research at TU/e’s Department
of Mathematics & Computer Science
was cancelled at the last minute after
the controversial nature of his study
surfaced in an interview with Cursor.

The contested dissertation introduces
Cabbolet’s ‘Elementary Process Theory’,
an all-encompassing theory based
on the assumption that antimatter is
repelled by the gravity field of normal
matter. Should Cabbolet’s theory prove
correct, that would have serious
consequences for the validity of both
quantum mechanics and the theory
of relativity itself.

Joint introduction day for new students in Eindhoven
October 11, 2011 - New students in
Eindhoven will be treated to a joint
introduction day next academic year,
which will focus on getting to know
the city especially. TU/e, Fontys and

Design Academy announced their
plans last Wednesday, October 12.
What the Eindhoven Student Day will
come to look like exactly is yet
unknown.

Ladies in science and
why and how?
Clmn technology:

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

Sometimes I can’t get rid of the feeling that I
study at West Point Academy. Indeed, most
programs at TU/e are attended by male students.
It explains why one of the aims of 2020 Strategic
Plan is to attract more female students and
teachers. However, before going all the way to
achieve this goal, we need to find answers to
two important questions: why and how.
Surprisingly, while reading relevant publications
I couldn’t find a clear and well-motivated answer
to the question “Why do we need more female
students in technology?” I found some abstract
ideas such as “gender diversity” or “programs’
social profiling”. I gathered we want to increase
the influx of female students in order to … increase the influx of female students.
If that assumption’s correct we have other, more important, problems to solve first.
OK, suppose we have found the answer to our previous question. Then still, there’s
the problem of how to achieve our aim. Facilitating positive discrimination wouldn’t
be the best solution because discrimination is bad for either gender. Science is
not a sport and having stronger muscles is not an advantage anymore. Moreover,
I’m sure that most women that have been accepted atv TU/e wouldn’t want to be
considered weaker students and would demand equal treatment. None of them wants
to hear: “She’s studying here not because she’s smart but because she’s a girl.”
So we must try and promote technical education and motivate potential female
students starting at elementary school. For example, I attended Tech United
team’s fan night. At this fun event many little 10-14 year-old girls were fascinated
and I’m sure returned home with the idea that “Robots are cool!” In my opinion,
that how it should work if we want our technical community to be more diverse.

Since its erection 46 years ago, the
outside hasn’t changed much. But take
in its surroundings! Until some fifteen
years ago, there was still a large, square
pond on the south end of the Hoofd
gebouw. Today only the concrete blocks
remain, which are hardly ever used
by students to sit on, surprisingly. The
water has been drained and the hole
has been filled with sand back when
dr.ir. Henk de Wilt was still Chairman
of the Executive Board (1996-2002).
Because he wanted to give the univer
sity a more open quality, much of the
shrubs and trees had to make way,
and what was once a pond was turned
into a multi-purpose lawn.
In the year 2011, there is talk of putting
the pond back in the Groene Loper. Ing.
Boudewijn Elmans, project manager
at Real Estate Management insists the
plan is still in its initial sketching phase.
“Maybe there’s all sorts of intricate in
frastructure beneath the surface which
makes the plan impossible.” (NS)
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