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Fred Steutel is uitgezeurd
Na ons meer dan tien jaar deelgenoot
te hebben gemaakt van alle zaken die
hem verbaasden, die hem dwars zaten,
waar hij zich mateloos aan ergerde, of
die hij oprecht bewonderde, hangt
onze columnist Fred Steutel, emeritus
hoogleraar kansrekening en statistiek,
zijn pen aan de wilgen. Natuurlijk,
ook hij leverde zijn stukken altijd via
de mail aan, maar Fred - die vandaag,
17 november, de prachtige leeftijd van
80 jaar bereikt- stelde ik me toch
altijd voor achter een bureau met
een kroontjespen. Een vooroordeel
natuurlijk dat ongetwijfeld direct in

verband te brengen is met zijn
vergevorderde leeftijd, maar gun
mij deze romantische illusie.
De stukken die Fred al die jaren trouw
heeft aangeleverd voor Cursor, waren
echter zeer bij de tijd. Uiterst scherp,
en soms wat lekker ongenuanceerd,
legde hij de vinger op de zere plek.
Aan een instelling waar de doorsnee
medewerker en student niet snel
geneigd is om zijn of haar controversiële mening in de openbaarheid
te brengen, is dat voor een hoofd
redacteur een verademing. Want bij
de koffieautomaat en thuis achter
de piepers weten we heel goed waar
het aan schort en hoe het beter kan,
maar daar daadwerkelijk voor
uitkomen, is vers twee.
Fred schrijft in deze Cursor zijn laatste
‘Effe zeuren’, maar wie neemt het
stokje van hem over? Voor wie de
rubrieksnaam te zuur vindt: die mag
aangepast worden. Wie geïnteresseerd
is om ook de kop eens boven het
maaiveld uit te steken, bel me
(06-51007079), of stuur een mail
(j.l.konings@tue.nl). Ben benieuwd….
En voor Fred:
van harte en nog bedankt!
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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?

‘Schone’ diesel en benzine tanken op de campus
16 november 2011 - Er komt in 2012
een pompstation op de universiteits
campus en vanaf 2015 moet een
fabriekje operationeel zijn, waarbij
de TU/e biobrandstoffen maakt van
haar afvalhout. TU/e-onderzoekers
ontwikkelen een demoreactor die de

jaarlijkse veertig ton afvalhout van de
universiteit gaat omzetten in diesel- en
benzinevervangers. Het wordt vooral
als demonstratiemodel gebruikt, maar
het is niet uitgesloten dat medewer
kers er in de toekomst kunnen tanken.

GLOW ziet TU/e graag terug in 2012
14 november 2011 – De organisatie van
GLOW heeft de TU/e gevraagd om ook
volgend jaar weer deel te nemen aan
het evenement. Gedacht wordt aan een
lichtkunstwerk in de stad, “maar in

welke vorm moeten we nog gaan
bekijken”, aldus prof.dr.ir. Gerrit
Kroesen, voorzitter van TU/e’s
kunstcommissie.

PF stopt, Eindhovense Studentenraad ziet het licht

Er is geen waarom

14 november 2011 – Studentenfractie
PF wordt opgeheven en de nieuwe
studentenfractie Eindhovense Studentenraad is net opgericht. Veel PF-leden

Elke fotograaf werkt anders: intuïtief of
kennisgedreven, met oog voor het geheel
of juist het detail, wel of niet met
technisch perfectie, flitsend of zoekend
naar het mooiste aanwezig licht.
Ik combineer. Wel overheerst de kennis,
het detail, de techniek, en een flitser
of vier staan er ook snel.
Soms echter heb ik in twee minuten iets
dat ‘goed voelt’. De zon op de neus van
Indre Kalinauskaite, ja, die hoort daar.
Dat hek, die muur? Vraag er niet naar.
Het was er. Het voelt goed. Er is geen
waarom.
Zie pagina 6 in de Engelse sectie.

vonden dat ze een nieuwe weg
moesten inslaan. Het resultaat was
een geheel nieuwe partij, met veel
(oud-)PF-leden, maar ook nieuwe leden.

CEC-hoofd Rijshouwer verlaat TU/e
10 november 2011 – Drs. Brigitte
Rijshouwer neemt, na vier jaar
werkzaam te zijn geweest als hoofd
van het Communicatie Expertise
Centrum (CEC), afscheid van de
TU/e. Medio mei liet ze het College

van Bestuur na een gesprek over de
toekomst van het CEC weten niet terug
te willen keren naar de dienst. In overleg met het CvB heeft ze nu besloten
dat ook definitief niet meer te doen en
neemt ze tevens afscheid van de TU/e.

TU/e zet in op Elektronisch Verrijkt Onderwijs

Flashback
Schaken 1965 versus 2011
De TU/e kent ongelofelijk veel
verenigingen, waaronder nul schaakclubs. Maar het is niet te zeggen dat
ze niet schaakminded is. Dat was ze
vroeger al en dat is nog steeds zo.
Op 20 oktober 1965 kwam schaakgrootmeester en voormalig wereldkampioen
Max Euwe naar de Technische Hogeschool om tientallen schaakliefhebbers
blij te maken met een simultaanwedstrijd. Op zaterdag 12 november 2011
kwamen meer dan driehonderd
jeugdspelers naar het Auditorium voor
het Open Nederlands Kampioenschap
Rapidschaak.
De eerste maal dat dat in Brabant werd
georganiseerd, was Ger Dekker
toernooidirecteur. Hij herinnert zich dat
universiteitssecretaris Harry Roumen
om onderdak is gevraagd en dat deze
meteen enthousiast was. “In twintig
minuten was het beklonken.” Toch vond
die eerste editie niet plaats aan de TU/e.
De brand in het Auditorium gooide roet
in het eten. Maar vanaf de herbouw is
de universiteit gastheer en komt
Roumen het toernooi openen. (NS)

9 november 2011 – De TU/e gaat
Elektronisch Verrijkt Onderwijs (EVO)
inzetten om komende jaren het
onderwijs te moderniseren. Studenten
kunnen vanaf het volgende collegejaar
al les volgen vanachter het computer
scherm. De universiteit gaat onder

meer hoorcolleges, oefenopgaven,
toetsen, animaties en korte video’s
digitaal aanbieden. Naar verwachting
zal de nieuwe werkwijze leiden tot
efficiënter onderwijs en betere
rendementen onder studenten.

Studentengala vanwege lustrum
9 november 2011 – De TU/e houdt op
vrijdag 9 december een groot gala voor
studenten en hun partners ter viering
van het lustrumjaar. Het evenement,

dresscode ‘white tie’, vindt plaats in
het Stadhuis. De kaartverkoop is al
begonnen, zie www.galatue.nl.

TU/e-terrein eindelijk op Street View
8 november 2011 – De campus van de
TU/e is sinds vorige week virtueel te
bezoeken met Google Street View.
Het universiteitsterrein werd ruim een

jaar geleden al uitgebreid gefotografeerd, maar de bewerkte beelden
staan sinds vorige week pas online.

Faculteitsraad TN uit stevige kritiek op nieuwbouwplannen
8 november 2011 – De faculteitsraad
van Technische Natuurkunde (TN) heeft
onlangs een negatief advies uitgebracht
over het voorlopige ontwerp van de
nieuwbouw. In 2014 moet er een nieuw

gebouw staan voor zowel TN als
Electrical Engineering (EE). TN heeft
onder meer kritiek op het ‘minimale
budget’ en daardoor de beperkte
ruimte en op de te kleine kantine.
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Vox Academici
Prof.dr. Rint Sijbesma, hoogleraar Supramoleculaire Polymeerchemie

Hoe revolutionair is de
Groningse nano-4WD?
De Groningse onderzoeksgroep van Ben
Feringa stond afgelopen week met hun
nano-autootje op de cover van Nature.
Na jaren experimenteren is het ze gelukt
om een moleculaire motor te bouwen,
aangedreven door een elektrisch
signaal, met minieme afmetingen van
4 bij 2 nanometer. En inderdaad, het
molecuul heeft wel iets weg van een
auto met vierwielaandrijving. Maar hoe
spectaculair is deze ontwikkeling nu
echt en kunnen we de nanomotoren
in de toekomst daadwerkelijk gaan
inzetten als medicijnvrachtwagens,
zoals in diverse media werd gespeculeerd?
“Hoewel media sterk de neiging hebben
feiten op te blazen, is in dit geval alle
aandacht meer dan terecht. Het is echt
een fantastische uitvinding, zo een waar
elke wetenschapper van droomt.” Rint
Sijbesma, hoogleraar Supramoleculaire
Polymeerchemie en betrokken bij het
TU/e Institute for Complex Molecular
Systems, steekt zijn bewondering voor
zijn Groningse collega niet onder stoelen
of banken. “Wereldwijd wordt er
momenteel veel onderzoek gedaan

aan moleculaire motoren. Feringa is
echter wel een van de toponderzoekers
op dit gebied. De Spinoza-prijs van
enkele jaren geleden is hem niet voor
niets toegekend. Hij beloofde toen al
dat hij zijn toenmalige resultaten wilde
gebruiken om een moleculair voertuig
te ontwikkelen. En de nano-auto is niet
alleen de winnaar van een schoonheids
wedstrijd, er zit ook een flinke hoeveelheid denk- en experimenteerwerk aan
verbonden. Een echt chemisch
hoogstandje.”
“Het molecuul lijkt een beetje op een
auto, alleen zijn de wielen meer een
soort peddels. Het ontvangt een
stroomstoot via een Scanning Tunneling
Microscope-tip, waardoor die peddels
kunnen voortbewegen. Het geheel
zwabbert wel een beetje, maar in
principe verloopt de beweging volgens
een rechtlijnig patroon. En juist in die
voorgeprogrammeerde, beheerste
beweging schuilt de genialiteit van de
nano-auto. Jaren geleden heeft een
Amerikaanse chemicus ook al eens een
nano-car geclaimd, maar deze werd niet
aangedreven en schoot heen en weer.

Bovendien bevatte zijn nano-car geen
moleculaire motor. Een auto van niets,
eigenlijk. Daarom kan toch wel gezegd
worden dat het Groningse karretje ’s
werelds eerste echte nano-auto is.”
“Het is lastig om te speculeren over
toepassingen van dit nano-voertuig op
de korte termijn, dat hangt ook af van je
eigen verbeeldingskracht. Ik denk vooral
dat we deze vinding moeten zien als een
belangrijk aspect van de toekomstige
denkrichting. Het is een grote bijdrage
aan het fundamentele moleculaire
onderzoek. Natuurlijk is het goed om
meteen verder te denken, maar het gaat
nu nog veel te ver om al van humane
toepasbaarheid te spreken. En voor het
transport van medicijnen gaan deze
nano-auto’s sowieso niet ingezet
worden. In het lichaam stroomt en
beweegt er al genoeg, daar zijn geen
extra motortjes voor nodig. Het gaat
er bij medicijntransport met name om
waar het moet worden afgeleverd,
een totaal ander vraagstuk.”
“Ook aan de TU/e proberen we ons
steentje bij te dragen aan de ontwikke

Prof.dr. Rint Sijbesma. Foto | Bart van Overbeeke

ling van nano-motoren. Binnen het
Institute for Complex Molecular Systems
doet vooral de groep van Dick Boer veel
onderzoek naar moleculaire motoren en
vormveranderingen van moleculaire
systemen. Dankzij zijn geschiedenis
bij Philips heeft hij heel wat ideeën
over toepasbaarheid van dergelijke

moleculen. Maar voorlopig zijn praktische
toepassingen van de nano-auto nog ver
buiten bereik, alleen al vanwege het feit
dat het experiment bij een temperatuur
rond het absolute nulpunt moet worden
uitgevoerd om het te laten werken.
Het blijft voor nu dus gewoon een
droomauto.” (NT)

Afterglow
@paulmloscholte 11 november

360.000 mensen

@gkroesen mijn zoon wil Tesla
graag op z’n slaapkamer hebben.

bezochten dit jaar het
lichtkunstfestival GLOW.
Naar schatting 330.000 van
hen kwamen ook op het
TU/e-terrein, waar 12 lichtkunstwerken te zien waren.

Aansluiten op gitaarversterker.
Is-ie te koop?
@gkroesen 11 november
@paulmloscholte Nee, helaas niet.
Ook niet aan te raden. 1 keer zo’n
plasmakanaal aanraken en je
bent in een paar

half miljoen

microseconden dood…

Een
volt bedroeg de elektrische
spanning op de Tesla Coil.
Deze aan de TU/e gemaakte
blikseminstallatie, goed voor
160 dB (dichtbij gemeten),
werd op Facebook verkozen
tot leukste GLOW-attractie
en leverde de meeste
YouTube-filmpjes op.

@merelvg 7 november
Dat fietstochtje naar huis is
toch echt mooier door #Glow11
@TUeindhoven. Kan dat niet
gewoon het hele jaar door?
#040 #mooiestad

220

verlengsnoeren waren
nodig alleen al voor het
project Brainpulse bij het
Hoofdgebouw. In totaal werd
over de campus zo’n 3,5
kilometer aan elektriciteits
kabels uitgerold en werden
ongeveer 300 stekkerdozen
gebruikt voor GLOW.

@abruekers 7 november
@tuecursor @hroumen @gkroesen:
meestgestelde vraag tijdens nazit
onderz.dag @wtbtue: hoeveel
kV staat er op de teslacoil van
@GlowEindhoven?

50

Maximaal
kW bedroeg
volgens projectleider Gerrit
Kroesen, op piekmomenten
dus, het energieverbruik aan
de TU/e in het kader van
GLOW. Dit is vergelijkbaar met
het verbruik van zeventien
draaiende wasdrogers. (MvdV)

@PetraAlkema 5 november
Gaat de Tesla Coil de hele avond
door tijdens @GlowEindhoven?
Fantastisch ding, maar je zal
maar willen studeren in
#deHal.. (CC @gkroesen)

Foto | Corine Spooren (medewerker Dienst ICT en winnares van Cursors GLOW-fotowedstrijd)
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Het verschil tussen op

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.

Eerstejaarsstudenten Richard Post en
Mike van Oppen (links) hadden al
een link voor ze zich inschreven aan
de TU/e. Voor hun examen aan de
middelbare school hadden ze een
opvallend profielwerkstuk gemaakt
over voetbalschoten dat ze een
KNAW-prijs opleverde.
Nu werken de Houtenaren zich samen
door de leerstof van Technische
Bedrijfskunde heen.
Post en Van Oppen leerden elkaar
kennen in de brugklas en zijn vanaf dat
jaar beste vrienden. Toen ze vijf jaar
later een eindwerkstuk voor het profiel
Natuurkunde en Techniek moesten
opzetten, lag het voor de hand dat ze
dat samen zouden doen. Ze wilden de
natuurkunde onderzoeken die ze in
het dagelijks leven tegenkwamen.

In hoeverre heeft
de balsoort
invloed op de
schoten?
De twee fervente voetballers volgden
het WK voetbal dat net aan de gang was
en merkten op dat de keepers enorm
klaagden over de nieuwe ballen, de
Adidas Jabulani ballen. “Waarom doen
we daar niks mee?”, zeiden ze tegen
elkaar, en zo ging het balletje rollen.
De onderzoeksvraag was zo gevonden:
‘je hebt tegenwoordig ongelooflijk veel
balsoorten en in hoeverre hebben deze
nou invloed op het spel?’
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de lat of in de kruising

Ze verwachtten geen grote invloed bij
ballen die een officieel keurmerk van
de FIFA hebben. Maar ook bij die ballen
is er verschil in materiaal en in de vorm
van de balvlakken en leek het onderzoek
de jongens de moeite waard. Vele uren
hebben ze in dit profielwerkstuk
gestopt, beduidend meer dan de tachtig
die de school verlangt. “Wel 120 uur”,
denkt Post, “maar dat was geen
probleem omdat we het zelf zo leuk
vonden om te doen. En dat we door
verschillende fabrikanten -van onder
andere Puma, Adidas en Nike- ballen
opgestuurd kregen, gaf ook telkens
een enorme boost om verder te gaan.”
Ze bouwden een schietapparaat en
onderzochten de schietbogen in de
gymzaal van hun school.
Om krachten te kunnen meten, zochten
ze een windtunnel. Die van de dichtst
bijzijnde universiteit, Utrecht, bleek te
klein voor voetballen. Na wat
Googlewerk kwamen de jongens bij de
TU/e terecht. “We kunnen eigenlijk wel
stellen dat de proeven aan de TU/e
compleet mislukt zijn”, zeggen ze
lachend. Ze beschrijven de windtunnel
in N-laag die ze mochten gebruiken.
“Een grote houten kast met een blazer
waar de bal met ducttape aan een staaf
vastzat. Er was een tweedecimalen
keukenweegschaal. Die meetwaarden
konden we met formules omrekenen
naar krachten Newton.” Maar met de
gevonden waarden konden ze niks.
“Metingen bij twee dezelfde ballen
gaven grotere verschillen dan metingen
bij twee verschillende ballen.”
Het onderzoek in Eindhoven was een
fiasco. Het mag een wonder heten dat
zij hun vervolgopleiding aan de TU/e
willen doen. “Nee hoor, we hebben toen
ook gezien dat er heus heel moderne
apparatuur bij de TU/e is. Alleen
mochten wij dat niet gebruiken.”
Van Oppen vindt het begrijpelijk,
vanwege het gevaar van schade door
verkeerd gebruik. Post vindt het jammer.
“Wie weet welke resultaten we hadden
gekregen met goede apparatuur!”
Beider reacties typeren hen misschien
wel meer dan ze zelf denken. Mike van
Oppen over zijn vriend Richard Post:
“Hij is ambitieus en levert nooit half

werk. Hij heeft veel discipline en is
perfectionistisch.” En Post over Van
Oppen: “Mike werkt hard, maar als
degene met wie hij samenwerkt niet ook
fanatiek bezig is, wordt zijn motivatie
een stuk minder; Mike is niet gediend
van ‘meelifters’. En als iets mislukt of
een opdracht moeilijk is, dan vat hij
het vaak luchtig op door er een grap
over te maken.”

“De proeven aan
de TU/e zijn
compleet mislukt”
Ze hebben er inmiddels een paar
maanden opzitten bij Technische
Bedrijfskunde, maar zijn niet onverdeeld
enthousiast. “Het is even wennen.
Nu is het contact met docenten nogal
onpersoonlijk. Er zijn hoorcolleges met
honderdtachtig eerstejaars, bij de
werkcolleges zitten we in groepen van
wel veertig studenten. Als we bij
Calculus iets vragen omdat we het echt
willen weten, zegt de docent dat het niet
ter zake doet en dat het teveel tijd kost
om uit te leggen. Dat hadden we op de
middelbare school nooit, daar dacht een
docent net zo lang met ons mee tot we
wisten wat we wilden weten.” Samen
gevat komt het er op neer dat ze niet
op hun wiskundige wenken bediend
worden zoals ze gewend waren.
Behalve heen- en weer reizen tussen
Houten en Eindhoven, het studeren en
uitgaan besteden beiden de weekenden
aan voetbal. Maar wel op heel verschillende wijze. Sinds een jaar speelt Van
Oppen niet meer zelf maar mag hij
-betaald- kijken naar live-wedstrijden.
“Op een tv-scherm kijk ik sportwed
strijden en ik houd de statistieken bij.
Niet alleen bij voetbal, ook tennis of
andere sporten. Vrije trappen,
overtredingen, corners, alles voer ik in
als live-operator. Het is op oproepbasis,
een ideaal bijbaantje. Het leukst is om
de eredivisie bij te houden.”
Post speelt sinds zijn tiende selectie
voetbal bij FC Deltasports ’95 in Houten.

Dit laatste juniorenjaar voetbalt hij in
de A1 en dat is de reden dat hij niet op
kamers wil in Eindhoven. Door het
doordeweekse trainen is dat onmogelijk
te combineren. “Het studentenvoetbal
heeft een lager niveau en wanneer ik
voor een Eindhovense club ga spelen
en zaterdags wedstrijden heb, blijft er
wel heel weinig tijd voor Houten over.”
Maar ach, dat ziet hij dan wel weer.
Zeker is dat hij tegen een voetbal zal
blijven trappen. Zijn voorkeur gaat uit
naar een bal van het merk Derbystar.
“Daar spelen ze in de eredivisie ook
mee.”
De conclusie van hun profielwerkstuk
was dat de balsoort nauwelijks invloed
heeft op het schot van de recreant. Het
heeft volgens Post en Van Oppen voor
niet-professionals geen zin om een heel
dure bal te kopen en de klachten van
de keepers lijken onterecht. Maar bij
profvoetballers is er wel invloed op de
balbaan, de balsoort kan het verschil
maken tussen een schot op de lat of
in de kruising.
Interview | Norbine Schalij
Foto | Bart van Overbeeke
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Prof.dr. Ton de Kok. Foto | Bart van Overbeeke
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De boer op met miljardenmodellen
Logistieke processen worden gekenmerkt door onzekerheden
in tijd en hoeveelheid, vraag en aanbod. De OPAC-groep van
prof.dr. Ton de Kok ontwikkelde modellen die kunnen omgaan
met deze onzekerheid en gebruikt deze inmiddels tien jaar om
bedrijven te adviseren. Het leverde het bedrijfsleven al vele
honderden miljoenen op. Toch blijft het lastig om managers
te overreden de gebaande paden te verlaten. “Elke verandering
wordt als een risico gezien en dat is jammer.”
Een snelle rekensom leerde De Kok
onlangs dat het bedrijfsleven in ieder
geval tussen de zeven- en achthonderd
miljoen euro heeft overgehouden aan de
samenwerking met hem en zijn collega’s
van Operations, Planning, Accounting,
and Control (OPAC, faculteit IE&IS).
“En dat zijn slechts de gevallen waarbij
de bedrijven die resultaten zelf publiek
hebben gemaakt.” Hij doelt op een
viertal projecten met grote spelers
als ASML, Organon, DSM en Philips
Semiconductors (het huidige NXP).
Bij dit soort bedrijven gaan enorme
bedragen zitten in bijvoorbeeld het
onderhouden van voorraden reserve
onderdelen. Hoe beter de inschatting
van waar welke voorraden daadwerkelijk
nodig zijn, hoe kleiner het overschot aan
voorraad en/of hoe sneller de benodigde
onderdelen ter plekke zijn. En dat zie je
direct terug in de winst die een bedrijf
maakt.
Volgens De Kok gebruiken de meeste
bedrijven deterministische modellen om
hun logistieke processen aan te sturen.
Deze modellen houden dus geen
rekening met de onvermijdelijke
onzekerheid in met name de vraag.
“Iedere wiskundige kan je vertellen dat
zo’n model niet optimaal is, maar toch

blijven bedrijven met deterministische
software werken.” In de OPAC-groep
nemen ze die onzekerheid wel mee in
hun modellen en dat levert volgens De
Kok betere resultaten op. “Het gaat om
algemeen geldige modellen, die we voor
specifieke bedrijfsproblemen kunnen
vertalen naar concrete oplossingen.”

“Iedere wiskundige
kan je vertellen dat
deterministische
modellen niet
optimaal zijn”
Bedrijven die handelen naar die
concrete voorspellingen kunnen
gigantische bedragen besparen, zo blijkt
dus uit de praktijk. De Kok: “Bij ASML
hebben ze, op basis van modellen die
zijn ontwikkeld onder leiding van collega
Geert-Jan van Houtum, dertig tot vijftig
procent minder ‘spare parts’ op
voorraad. ASML heeft de resulterende
besparingen niet openbaar gemaakt,
maar mijn inschatting is dat dit ASML
over de afgelopen vijf jaar minstens

honderd miljoen heeft opgeleverd.
Bovendien heeft dit werk geleid tot
minder stilstand van ASML-machines
(waarmee chips worden gemaakt, red.)
bij bedrijven als Intel en Samsung.
De impact daarvan is een veelvoud van
dit soort bedragen.” Bij Organon ging
het zelfs om 250 miljoen besparing op
reserveonderdelen, en na advies van
De Kok en collega’s draaide Philips
Semiconductors zo’n honderd miljoen
extra omzet. “Dat soort bedrijven heeft
veel vaste kosten, zodat extra omzet
zich bijna één op één vertaalt naar
extra winst.”
De triomftocht voor de OPAC-aanpak
startte eind 2001 met het opstellen van
een gezamenlijke planning voor drie
bedrijven (waaronder Philips Semiconductors) die elk een bepaalde stap in
het fabricageproces van DVD-spelers
verzorgden. “In drie maanden gingen
we al ‘live’, daarna is het nog wel
‘gedebugged’, maar het systeem zelf
is in de zes jaar dat de samenwerking
heeft gedraaid nooit meer aangepast.
Het was dus gewoon goed!”
De logistiekprofessor geeft nog een
recent voorbeeld van de impact die de
berekeningen van OPAC op de bedrijfsvoering van miljardenbedrijven: “Tijdens
het hoogtepunt van de economische
crisis in 2009 viel de vraag naar
grondstoffen geproduceerd door DSM en
hun concurrenten vrijwel volledig weg.
DSM wilde weten of het op dat moment
raadzaam was om de productie een
tijdje stil te leggen. De vraag naar de
eindproducten was met slechts tien
procent gedaald, maar dat betekende
wel dat men aan het eind van de keten
niet meer bijbestelde om de voorraad
aan te vullen. Verder stroomopwaarts

zorgt dat al snel voor en veel grotere
afname van de vraag en DSM zit
helemaal aan het begin van de keten.
Mijn collega Jan Fransoo en zijn student
Maximiliano Udenio hebben toen
berekend wanneer de markt door zijn
voorraad heen zou zijn en weer zou gaan
bijbestellen. Volgens hen zou dat in juli
2009 gebeuren. DSM besloot toen zijn
fabrieken niet te sluiten, terwijl de
concurrentie dat wel deed. De voorspel
ling kwam uit en dat leverde DSM een
kwart miljard euro aan extra sales op.”

“Je zou verwachten
dat ze als vliegen
op de stroop
afkomen”
Ondanks de bewezen impact van de
OPAC-modellen, kost het De Kok nog
altijd moeite om bedrijven ervan te
overtuigen dat er nog veel winst te
behalen is. “Je zou verwachten dat
ze als vliegen op de stroop afkomen,
maar dat werkt dus niet zo. Zelfs niet
als je met diverse publicaties hebt
aangetoond dat het werkt. Alleen een
goed model is gewoon niet genoeg; je
moet ook een goede manager treffen die
snapt wat je bedoelt en bereid is iets te
veranderen.” Elke verandering wordt
toch vaak vooral als een risico gezien,
vermoedt De Kok.
Voeling met het bedrijfsleven is een
essentieel onderdeel van het succes
van OPAC. Sinds 1996 is de TU/e de
drijvende kracht achter het European
Supply Chain Forum (ESCF), waaraan

inmiddels een dertigtal bedrijven
verbonden is. “De eerste twee jaar
trokken we volle zalen, maar was het
allemaal nog liefdewerk oud papier.
Toen hebben we besloten een fee te
vragen. En als een bedrijf een aio wil
sponsoren, mogen ze voor niets lid
worden.” Het ESCF zorgt ervoor dat De
Kok en zijn collega’s “een permanente
thermometer” in het bedrijfsleven
hebben. “Dat is belangrijk, zo doen we
specifieke, empirische domeinkennis
op, bijvoorbeeld over voorraadmodellen
voor winkels, die we nodig hebben om
bedrijven te adviseren.”
De modellen van OPAC zijn volgens
De Kok niet zo gestileerd als in de
economie, maar daar staat tegenover
dat ze wel vertaalbaar zijn naar concrete
situaties. “Ik ben steeds meer gaan
inzien dat die gestileerde modellen
alleen nut hebben voor het opleiden van
wetenschappers.” De praktijk is echter
veel rommeliger en De Koks modellen
mogen dan ook wiskundig niet helemaal
dichtgetimmerd zijn, maar ze verklaren
de empirische data wél. “Uiteindelijk is
dat wat voor een ingenieur zou moeten
tellen.”
Voor de bedrijfskundestudenten die
ermee werken, werken de modellen als
een black box - je stopt er iets in en er
komt iets uit, maar wat er precies
gebeurt blijft ook voor de gebruiker
verborgen. De Kok: “Daar klagen de
studenten wel eens over, maar dan laat
ik mijn mobiele telefoon zien en vraag of
ze precies begrijpen wat daar vanbinnen
gebeurt. En toch gebruiken ze natuurlijk
een mobiel. Gewoon omdat het werkt.”
(TJ)
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Zeg maar dag tegen kuddegedrag
Er komen steeds meer systemen op de markt met het doel
het gedrag van hun gebruikers te beïnvloeden. Denk aan een
digitale fitness- en lifestylecoach of een digitale slaapcoach.
Deze technologieën gebruiken beïnvloedingsprincipes uit de
sociale psychologie. Maurits Kaptein vertelde bij TEDxHogeschool
Utrecht dat het voorspellen van gedrag gebaat is bij andere
technologie. “Eerder gedrag is een betere voorspeller dan
gemiddeld gedrag.”
Geïnitieerd door Philips research doet
economisch psycholoog Maurits Kaptein
promotieonderzoek bij TU/e-faculteit
Industrial Design. Hij richt zich op het
ontwerpen van beïnvloedingstechnologieën: hoe is het menselijk gedrag
te beïnvloeden met elektronica?
“Het probleem is dat in de sociale
psychologie veel experimenten gedaan
worden met groepjes mensen en dat
die resultaten geldig worden geacht
voor individuen. Het is raar om bij het
bedenken van theorieën over hoe
mensen informatie verwerken, een
theorie te beschrijven die bij niemand
plaatsvindt. Wel op gemiddeld niveau,
maar bij niemand in het experiment.”

De grens tussen
beïnvloeden en
manipuleren is dun
Dat is de kern van zijn TEDx monoloog
van een kwartier, afgelopen 8 november.
Eén veelzeggend plaatje liet hij zien,
van een kleuter met een ballon. “Dat is
mijn neefje Thomas. Het tweeënhalfjarig
kereltje had op een kermis een
heliumballon gekregen en op een
gegeven moment wilde hij die op de
grond neerleggen. De ballon bleef
natuurlijk niet liggen en Thomas
probeerde het nog een keer. Ik stond
daarnaar te kijken en dacht dat het
een mooi voorbeeld is van wat wij in
de sociale wetenschappen veel doen:
overgeneraliseren. Alles wat Thomas tot
nu toe in zijn handen had en losliet, viel
naar beneden. Hij moest er even aan
wennen dat dat nu niet gebeurde. En na
twee pogingen gaf hij het op. Blijkbaar
had hij een nieuwe voorspelling klaar:

Sluitstuk

Stijn Agten. Fotomontage | Rien Meulman

de ballon blijft niet liggen, maar zal
omhoog gaan. Dat aanpassen vind ik
zo verbazingwekkend.” Die fascinatie
ontbreekt in zijn ogen bij de sociale
wetenschappen. “Beïnvloedingstheorieën gaan er vanuit dat wanneer een
mens twee keer reageert op een
bepaalde manier, hij de derde keer
opnieuw gaat reageren zoals andere
mensen doen en niet zoals diegene
de eerste keren zelfstandig deed.
Dat lijkt mij niet te kloppen.”
Kaptein zette tijdens een gaststudent
schap bij Leland Stanford Junior
University in Californië een studie op
waarbij hij mensen bij twintig verschillende boeken liet aangeven welk bedrag
ze er voor over hadden. Bij sommige
boeken kregen mensen te horen dat
Stephen King het geweldig vond, bij
andere dat het een limited edition betrof
en bij enkele boeken dat het bestsellers
waren. Hiermee werden de effecten van
drie verschillende beïnvloedingsstrate
gieën getest: het autoriteitsargument
(als King het zegt, zal het wel een goed
boek zijn), het schaarsteargument
(straks is het niet meer te koop) en de
sociale bewijskracht (als honderdduizenden het boek kopen, zal het wel
goed zijn). Gemiddeld genomen gaven
mensen aan voor een boek dat door
een autoriteit is aangeraden twee dollar
meer te willen betalen. Maar bij een
derde van de deelnemers zag Kaptein
dat deze beïnvloedingstheorie niet
werkt; voor boeken die King goed vond,
betaalden velen van hen liever een
dollar minder. “We gingen op basis
van de eerste negentien antwoorden
tweemaal voorspellen hoeveel geld de
proefpersoon bij het twintigste boek
zou willen neertellen. Eenmaal op basis
van het gedrag van de hele groep,

In de rubriek Sluitstuk
vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

Maurits Kaptein. Foto | Bart van Overbeeke

en eenmaal op individuele basis.
En inderdaad; een betere voorspelling
werd gedaan in het laatste geval.”
Een vervolgvraag is hoe generiek deze
uitkomsten zijn. Geldt het effect van de
beïnvloedingsstrategie ook in andere
contexten? Wanneer je wilt stoppen
met roken bijvoorbeeld? Moet dan een
autoriteit als een arts jou helpen of is
het beter wanneer je hoort dat al je
facebookvrienden al succesvol gestopt
zijn met roken?

We zien niet wíe het is, maar wel dat het
dezelfde persoon is wanneer die eerder
Helix bezocht. Dat gebruikten we om
persoonlijke boodschappen te geven.

Vier studenten van de User System
Interaction groep van het Stan
Ackermans Insitute deden onder leiding
van Kaptein een onderzoekje in de hal
van Helix, waar scheikundig technologen
moeten beslissen of ze met de trap of
met de lift naar boven gaan. Drie
maanden lang stond er een digitaal
scherm waarop boodschappen kwamen
om mensen te bewegen om met de trap
te gaan. Bijvoorbeeld: ‘tachtig procent
van de gebruikers van dit gebouw gaat
met de trap’ of ‘huisartsen raden aan
met de trap te gaan’. “Momenteel is
ongeveer tien procent van de mensen
op het TU/e-terrein te identificeren via
bluetooth op hun smartphone.

We voorspellen welk type argument
hem overtuigt en kunnen zo effectief
gedrag beïnvloeden.”
Daarbij komen we op een heikel punt.
De grens tussen beïnvloeden en
manipuleren is dun. Kaptein merkt dat
mensen, ook weer bij zijn TEDx-publiek,
zijn ideeën ietwat eng vinden. “Stel dat
Amazone of Bol.com leert hoe ze kopers
moeten overtuigen en dat ze die
informatie doorverkopen aan een
politieke partij. Dan wordt het eng, dat
ben ik met je eens.” Mensen worden
huiverig wanneer hun privacy bedreigd
raakt of hun autonomie wordt aangetast.
Kaptein meent dat de privacykwestie in
een groter geheel valt en door overheden

Overgeneraliseren:
dat doen sociale
wetenschappen
veel

gereguleerd moet worden. Wat autonomie
betreft ziet hij zelf een oplossing.
Hij adviseert Philips en anderen te laten
zien dat zij deze technologie gebruiken.
“Wees transparant. Mensen kunnen over
zichzelf leren wanneer ze hun verzamelde
profiel zien. Maar, en nu krijg je een
dilemma: hoe meer mensen nadenken
over argumenten, hoe minder goed
deze strategieën werken. Wat wil een
commercieel bedrijf? Wat tonen ze en
hoe? Dat is meer een designopgave dan
een psychologische onderzoeksopgave.”
Zolang consumenten weten dat hun
koopgedrag gepersonaliseerd wordt,
heeft Kaptein daar geen enkel ethisch
bezwaar tegen. En de klant zelf ook niet,
denkt hij. “Facebook hoort tegenwoordig
veel klachten dat de advertenties die
aangeboden worden ‘niet relevant
genoeg’ zijn. Dus verkeerd gepersona
liseerd.” (NS)

Kanker bestrijden met verlammende peptides
Oestrogeen- en androgeenreceptoren
zorgen dat mannelijke en vrouwelijke
geslachtskenmerken tot uiting komen.
Ze kunnen echter ook betrokken zijn bij
borst- en prostaatkanker. Het uitscha
kelen van de receptoren is vaak lastig.
Stijn Agten, student Biomedische
Technologie, zoekt een betere methode.
Oestrogeen- en androgeenreceptoren
bevorderen celgroei zodra ze hiertoe
worden aangezet door hormonen.
Kankercellen met deze receptoren
kunnen daardoor uitgroeien tot
tumoren. Door de receptoren te
blokkeren, is de celdeling te stoppen.
Dit gebeurt vaak door de ligand uit te
schakelen. Dit is een klein molecuul
dat werkt als de ‘aan-knop’ van elke
receptor. De ligand is buiten spel te
zetten door een stof toe te dienen die
zich bindt aan dezelfde eiwitten als de
ligand. Helaas werkt deze methode niet

bij alle patiënten. En als hij wel werkt,
blijkt dat de receptor zich aanpast en
na enige tijd toch weer actief wordt.
De methode die Agten onderzoekt, laat
de ligand ongemoeid. De methode richt
zich daarentegen op de coactivator aan
de receptor, een deeltje dat eveneens
onontbeerlijk is voor de ingewikkelde
kettingreactie die afsluit met celdeling.
“De coactivator is een peptide,
bestaande uit een reeks aminozuren”,
vertelt Agten. “Door een alternatieve
peptide toe te dienen die zich bindt aan
de receptor, hopen we de coactivator
te ontkoppelen en de receptor te
deactiveren.”
Agten maakte eerst 24 verschillende
peptides van reeksen aminozuren.
Hij testte welke peptide het meest
geschikt is om de coactivator te
vervangen. Hoewel hij nog geen peptide
vond die krachtig genoeg is, denkt
Agten dat optimalisatie tot een peptide

kan leiden die dat wel is.
De student bestudeerde bovendien
een nieuwe methode om de kracht
van de genoemde binding te meten.
“We binden onze peptide aan een
fluorescerend eiwit, GFP (Green
Fluorescent Proteïne, red.). Dat voegen
we toe aan een oplossing met de
receptor. Met behulp van polariserend
licht meten we de concentratie van het
GFP-peptidecomplex dat gebonden
is aan de receptor. Die concentratie
zegt iets over de kracht van de binding
tussen het GFP-peptidemolecuul en
de receptor.
Een van de voordelen van deze
meetmethode is dat het GFP-complex
makkelijker in een levende cel te
krijgen is dan een los peptide.
“Zo kunnen vervolgonderzoekers kijken
of de receptor ook in werkelijkheid
wordt geblokkeerd.” (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?

Rudy Cloots | Hersenletsel voorspeld met computermodellen
1 | cover

3 | onmisbaar

Dit is de helft van een menselijk brein; de andere helft staat op de achterkant van het proefschrift. Deze foto, die een prijs heeft gewonnen, is door de
fotograaf gemaakt vanwege het complexe verband tussen de kwetsbaarheid
van deze hersenen en onze eigen hersenen om dit te begrijpen. Deze kwetsbaarheid past goed bij mijn onderzoek: traumatisch hersenletsel.

Ik gebruik voornamelijk de eindige elementenmethode, een manier om
computersimulaties van onder andere mechanische problemen uit te voeren.
Hiervoor heb ik bestaande software gebruikt en heb er zelfgeschreven
uitbreidingen aan toegevoegd. Verder heb ik ook het nodige geleerd van mijn
promotor en copromotor.

2 | feestjes

4 | samenleving

Deze vraag vind ik nooit gemakkelijk. Van de ene kant wil ik niet meteen een
kwartier gaan uitweiden over het onderwerp, maar van de andere kant is een
korte uitleg ook niet goed. Ik begin meestal met te zeggen dat ik computermodellen maak om hersenletsel te voorspellen als gevolg van een hoge
versnelling van het hoofd.

Letselcriteria worden toegepast om bijvoorbeeld de veiligheid van nieuwe
auto’s te bepalen. Echter, vanwege de complexiteit van het onderwerp is het
academici nog niet gelukt om met de nieuwe inzichten van de laatste paar
decennia een nieuw en eenduidig hersenletselcriterium te ontwikkelen dat
de industrie (en politiek) op eenvoudige wijze kan overnemen. Hierdoor
maakt de industrie nog gebruik van een hersenletselcriterium dat inmiddels
bijna veertig jaar oud is. Met mijn onderzoek heb ik op fundamentele wijze
een wiskundig ‘framework’ uitgewerkt, dat de basis kan zijn van een nieuw
hersenletselcriterium.

Martin Tuinier | U
 itvriezen van CO2 uit rookgassen
1 | cover

3 | onmisbaar

We zien drie afbeeldingen. Op de eerste is een satellietbeeld van de aarde
met haar dampkring te zien, op de tweede een raffinaderij en op de derde is
een LNG-(Liquefied Natural Gas) terminal afgebeeld.

Een belangrijk deel van het onderzoek was het aantonen en bestuderen van
het concept door middel van experimenten. Om die reden zijn een aantal
geavanceerde opstellingen gebouwd, waarbij de ondersteuning van de vakkundige technici onmisbaar was.

2 | feestjes
Iedereen heeft natuurlijk wel gehoord van klimaatverandering en de zeer
waarschijnlijke oorzaak daarvan: de toename van de CO2-concentratie in
de atmosfeer. Ook weet iedereen wel dat deze concentratie toeneemt door
de menselijke uitstoot van CO2 van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales of
raffinaderijen. Ik vertel dan dat we werken aan een nieuwe technologie om
CO2 af te vangen uit rookgassen, om het vervolgens ondergronds op te
kunnen slaan. Deze nieuwe technologie is gebaseerd op het uitvriezen
van CO2 uit rookgassen. Dit is vooral een erg interessante optie als je zo’n
afvanginstallatie zou kunnen koppelen aan een LNG-terminal, zodat de
koelkosten minimaal zijn.

4 | samenleving
Met de ontwikkeling van deze technologie hebben we een nieuwe moge
lijkheid om CO2 af te vangen uit rookgassen, waardoor we weer een stapje
dichterbij het oplossen van het klimaatprobleem zijn. Er moet daarbij wel
worden opgemerkt dat het succes van CO2-afvangst en -opslag sterk afhangt
van de maatschappelijke acceptatie ervan.

Tristan Mes | Nieuwe materialen door zwakke interacties
1 | cover

3 | onmisbaar

De cover geeft een abstracte weergave van benzeen-1,3,5-tricarboxamides.
Deze moleculen kunnen in bepaalde omstandigheden zelfassembleren in
een geordend supramoleculair helisch polymeer dankzij de vorming van
drievoudige intermoleculaire waterstofbruggen. Op de cover staan ze zo
ongeordend mogelijk afgebeeld.

De meest gebruikte techniek in mijn onderzoek is circulair dichroisme (CD)
spectroscopie. CD-spectroscopie meet het verschil tussen de absorptie van
links en rechtsdraaiend gepolariseerd licht. Omdat benzeen-1,3,5-tricar
boxamides ook een voorkeur kunnen hebben om links of rechtsdraaiende
helische supramoleculaire polymeren te vormen, kan CD spectroscopie ons
informatie verschaffen over het zelfassemblageproces en over de aanwezigheid
van een geordende structuur in de verkregen polymeren.

2 | feestjes
In de natuur komen veelal perfect geordende polymeren voor, bijvoorbeeld
eiwitten. Deze zijn hoofdzakelijk functioneel als gevolg van de driedimensionale structuur. Om zulke structuren te verkrijgen worden onder andere
omkeerbare zwakke interacties gebruikt. Supramoleculaire polymeerchemie
maakt gebruik van dezelfde zwakke interacties om polymeereigenschappen
te verkrijgen uit relatief kleine moleculen. In mijn promotieonderzoek heb ik
deze zwakke interacties gebruikt in combinatie met traditionele polymeren,
om nieuwe materialen te creëren met zelfherstellende eigenschappen of de
mogelijkheid om relatief grote hoeveelheden water om te zetten in een gel.
Ook hebben we polymeren nanodeeltjes gemaakt die na verdere ontwikkeling
gebruikt kunnen worden als katalysator.

4 | samenleving
Supramoleculaire polymeren bezitten niet alleen slimme en heel speciale
materiaaleigenschappen, vooral de vorming van supramoleculaire polymeren
geeft essentiële informatie die van grote waarde is voor onderzoek naar de
vorming en misvorming van natuurlijke polymeren. Denk hierbij aan eiwitvouwziektes zoals Alzheimer of Creutzfeldt-Jakob.
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Een heel HARTELIJK BEDANKT
Aan alle mensen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van de lichtprojecten
binnen het GLOW festival op het TU/e terrein. Ik beperk me hier tot de kunstwerken die
door de TU/e volledig in eigen beheer zijn uitgevoerd.
Aan de Lustrumcommissie, met name de voorzitter, Ton Backx, die het mogelijk heeft
gemaakt GLOW naar het TU/e terrein te halen en meermaals persoonlijk zijn gewicht in
de schaal gooide om dingen voor elkaar te krijgen.
Aan de organisatoren van GLOW 2011 in de personen van Har Hollands, Robbert ten Caten
en Lo Boelhouwers, voor het stimuleren van de ideeën en locaties voor de projecten op
het TU/e terrein, en voor het bewaken van de rode draad en de inpassing in de rest van de
GLOW-route.
Aan het College van Bestuur en met name de Secretaris van de Universiteit, Harry Roumen.
Dankzij hen konden de projecten worden opgezet zoals de initiatiefnemers het voor ogen
hadden.

Transformatie in het ﬂuisterbos
Michel Suk - Jaap Hoevenaar - Thijs Mooren - Rob Roosen
Bart van Bokhoven - Annelies Verschuren

Aan de Kunstcommissie, Studium Generale, het Intelligent Lighting Institute ILI, en het
Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen ICMS.
Aan de Gemeenschappelijke Technische Dienst GTD voor het realiseren van wezenlijke
onderdelen van veel kunstwerken: Jovita Moerel, Erwin Dekkers, Jan van Heerebeek,
Nico v Impelen, Jonas Maxwell, Bas Viveen, Erik Wittebol, Hans Wijtvliet, Jos v Kruijsdijk
en Paul Beijer. Aan de medewerkers van Dienst Huisvesting: Thijs Mooren, Leon van de
Vorstenbosch en Jacques van de Sanden die met verve alle projecten hebben voorzien van
stroom en materialen. Aan de bewaking en de brandweer, aangevoerd door Mario de Roy
van Zuydewijn en Ton van Dijck, die ervoor hebben gezorgd dat we in staat waren vele
honderdduizenden mensen veilig over de TU/e campus te leiden.
Aan Pronorm, Bart van Bokhoven, Rob Roosen, Jan Willem Broere, Peter Bolt, Wesley van
Lieshout en Ric van den Boom. Dankzij hun professionele ondersteuning hebben alle
projecten van meet af aan schitterend kunnen draaien.
Aan de faculteiten EE, TN, ID, Bwk en hun studieverenigingen.
Aan de medewerkers van Café De Zwarte Doos.
Aan collega Kees Overbeeke, die met hart en ziel de concipiëring van Brainpulse heeft
geleid, maar plotseling overleed vóór het in volle glorie te aanschouwen was.
Dit kunstwerk is opgedragen aan zijn nagedachtenis.
En, last but not least: aan mijn twee generaals: Jovita Moerel van de GTD en Annelies
Verschuren van het CEC. Zonder hun inspanningen op basis van 24/7 zouden we het nooit
gered hebben. Wat kan een maarschalk zonder generaals nu helemaal?

Gerrit Kroesen
Voorzitter Kunstcommissie en kartrekker GLOW op de TU/e.

Crossing into the unknown

Tesla Coil

Swinging Biorithm

Tim Mutsaers - Joep Huiskamp - Stijn Prüst - Sebastiaan
Nijland - Martijn Pakkert - Rhesa Baar - Mattheüs Swinkels
Celina Bank

Roy Piepers - Guus Pemen - René van Hoppen Tom Huiskamp - Nico Rikken - Sjoerd van Driel Frank Beckers - Frits Van Ochten - Wilfred Houben

Toine Schoutens
Mariëlle Aarts

Windgraﬁek
Ralph Brodrück
Christiaan Willemse
Jurriën Bakker
Valentijn Kerstens
Wim Jans
Marnix Nies
Bart van Lith
David Verweij
Loek Baede
Jos Bremmers
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Brainpulse
Kees Overbeeke (†)
Rombout Frieling
Martijn Kelderman
Nadine van Amersvoort
Jacques van der Sanden
Jorg de Bont
Jeroen Peeters
Hugo Chistiaans
Marco van Beers
Vivian Welten
Matthijs Jansen
Bianca Wu
Meerthe Heuvelings
Frits Stam

Stichting Onderzoek Licht en
Gezondheid - gang langs Dommel

Oersoep

(Animatie op pilaren
Hoofdgebouw)
Thomas van Lankveld
Zhiyuan Zheng
Vincent Klerkx
Rob van Kasteren
Bart Wolfs
Jurrian Tjeenk Willink
Idowu Ayoola
Sander Bogers
Kevin Andersen
Ing-Hong Yeh
Lily Chong
Lia Bardoel
Marcel van Heist

Koen Pieterse
Sagitta Peters
Johan Holwerda
Joep Oudenhuijsen
Nie Ngo
Wouter Gevers
Michel Suk
Bert Meijer
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Ach en Wee

UR-podium
Bindend studieadvies niet zo bindend
Het jaar zit er bijna op voor de fractie.
Langzaam werken we naar de verkie
zingen toe, om het stokje over te geven
aan de Eindhovense Studentenraad.
Inderdaad: de Progressieve Fractie
stopt ermee.
Zo ver is het echter nog niet, want
tot de verkiezingen in december
staat er nog één grote universiteits
raadsvergadering op de agenda.
Met agendapunten als de begroting
en de bestuurlijke agenda belooft
het een pittige vergadering te worden
waar we als studentenfractie de
handen vol aan zullen hebben.
Een ander agendapunt is de evaluatie
van het bindend studieadvies.
De invoering hiervan, enkele jaren
geleden, zorgde voor nogal wat ophef.
Maar de cijfers de we onlangs binnenkregen, zijn veelbelovend: er zijn meer
positieve adviezen verstrekt en steeds
minder mensen krijgen een negatief
advies. Zelfs de tweede- en derdejaars
blijven goed studeren, waarbij 69

procent zelfs op koers ligt om de
bachelor binnen vier jaar te halen.
Het “inzak-effect”, waarbij de studie
voortgang stagneert in het tweede en
derde jaar wordt niet gesignaleerd.
De vraag is of deze resultaten allemaal
zijn toe te schrijven aan het BSA.
Het gemiddelde aantal studiepunten
dat eerstejaars halen, blijft bijvoorbeeld hetzelfde als het jaar daarvoor.
De langstudeerdersmaatregel en
andere kabinetsplannen zullen,
zeker bij de tweedejaars, ook hebben
gezorgd voor een betere studiehouding.
Mogelijk zien we hier voor een groot
deel de effecten die extra colleges en
stimuleringsmaatregelen vanuit de
universiteit hebben gehad op de
behaalde studiepunten. De conclusies
uit de evaluatie bindend studieadvies
zijn misschien zo bindend nog niet.
De PF zal dit dan ook aankaarten in
de komende raadsvergadering.
Rob Kleijnen | fractielid .PF

Advertentie

Effe zeuren
Door de ingelaste exegese van de
affaire Stapel, moet ik ‘mijn vrouwen’
combineren met mijn afscheid.
Eerst wat aanvullende zing-e-ving.
Zoals: “God schiep de mens naar zijn
beeld”. Omdat goden door mensen zijn
bedacht, is het andersom: de mens
schiep zich goden naar zijn eigen
beeld.
De Griekse goden waren inderdaad net
mensen: liegen en bedriegen, en altijd
belust op seks, desnoods vermomd als
zwaan. Hoe werd zo’n relatie ‘geconsu
meerd’? Yeats geeft een opgewonden
beschrijving. Maar, een zwaan weegt
een kilo of tien en zou aan de mollige
Leda zijn vleugels vol hebben gehad.
Op schilderijen lijkt Leda de zwaan te
verleiden, niet omgekeerd. Een zwaan
was trouwens een smakelijk boutje;
denk aan de geroosterde zwaan op
muziek van Orff: ‘et ustus fortiter’.
De Griekse bedrogcultuur leidde tot
de eurocrisis.

Mijn vrouwen dan. De eerste vrouw
met wie ik te maken had, was niet mijn
moeder. Al voor mijn geboorte deelde
ik mijn plaats met een vrouw, een heel
kleintje. Ik was nog kleiner; bij onze
geboorte -ik eerst- woog zij ruim vier
pond, ik bijna vier. Mijn eerste
herinneringen zijn ook aan haar:
we waren drie en we gingen verhuizen.
Daarna werden naast mijn tweelingzusje en mijn moeder andere vrouwen
belangrijk: twee oudere zussen en de
Bewaarschooljuf. Die laatste had een
bochel en harde handen. Haar ijzeren
regime werd verzacht door een hulpje:
Aaltje.
In de eerste klassen van het gymnasium zat een meisje met prachtige
krullen. Riekie heette ze en alle
jongens waren verliefd op haar.
Bij een reünie, zestig jaar later,
konden alleen de ‘jongens’ zich Riekie
herinneren. Later werd ik verliefd
op een ander meisje in die klas.

Via advertenties in kranten heb ik
weer contact met de klas en met haar
gekregen. We schrijven elkaar al een
jaar of tien; voornamelijk over literatuur.
Ze heeft Zweeds gestudeerd en geeft
soms raad over Zweedse boeken. Als we
in Twente zijn, zoeken Vita en ik haar op.
Vita, mijn echtgenote, is dé vrouw in
mijn leven. We ontmoetten elkaar in
Amsterdam, op dansles. We hebben
weinig meer gedanst, wel veel gereisd,
eerst met ons tweeën, later met ons
vieren: Noordkaap, IJsland, Canada,
Texas, Mexico. We waren onlangs vijftig
jaar getrouwd: drie dagen Barcelona
met de jongste zoon en bloemen van
de gemeente.
Vita heeft tien jaar mijn taal- en
spelfouten gecorrigeerd. Zij neemt
vandaag ook afscheid.

In memoriam
Camiel Korst
Student Biomedische Technologie
Verdrietig geven wij kennis van het plotselinge overlijden van Camiel Korst.
Hij overleed zondagnacht aan de gevolgen van een noodlottig ongeval.
Camiel was als eerstejaars student pas kort in ons midden. Vanaf de eerste
introductieweek had hij zich goed genesteld in zijn groepje van medestudenten
en waren zij begonnen aan de uitdagingen van hun eerste studiejaar. Alle
tentamens in een keer halen was het doel. Hij toonde zich daarbij niet alleen
een goed student maar was ook zeer sociaal en wilde graag een ander een
handje helpen. Hij was altijd in voor een grapje en soms wat uitdagend naar
zijn ouderejaars begeleiders. Hij had er zin in en het zou gaan lukken.
Daarnaast waren ook zijn rijbewijs halen en bijles geven aan vwo-scholieren
zo zijn plannen voor de komende tijd. Helaas mocht het niet zo zijn.
Zijn ambitie en levenslust werd hem abrupt ontnomen.
Ons rest slechts de schok en de stilte
die hij achterlaat. Onze gedachten zijn
bij Camiel, zijn ouders, familie en vrienden.

Dit is de laatste bijdrage van Fred Steutel voor de rubriek Effe Zeuren in Cursor.
Tien jaar lang heeft hij op geheel ‘eigenwijze’ deze plek in ons blad ingenomen.
Hij hield ons scherp, leidde ons soms via een omweg naar een interessant punt
en doceerde over wiskunde en literatuur.
Vandaag, donderdag 17 november 2011, wordt Fred tachtig jaar en vindt hij het
mooi geweest. Al kondigde hij al jaren aan dat ‘dit echt het laatste jaar was’. Maar
nu is de kogel door de kerk en bedanken we op deze plaats Fred heel erg hartelijk
voor al zijn ‘gezeur’. Al was het niet zijn motto, hij heeft het met verve vervuld!

Wij wensen iedereen veel sterkte.
Bestuur van de faculteit
Biomedische Technologie
Prof. Dr. P.A.J. Hilbers, Decaan
Medestudenten
Studievereniging Protagoras

Bedankt Fred!
De Cursor-redactie
Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

12 | Uitgelicht

17 november 2011

Van olie naar zon
Duurzame energie | Judith van Gaal en Tom Jeltes
Illustratie | Bart van Overbeeke
De zon schijnt er volop, het land bulkt van de grondstoffen
en er is meer dan genoeg water. Als er één land is met voldoende
bronnen voor duurzame energie is het wel Indonesië. Olie wordt
steeds duurder en schaarser en daardoor neemt de vraag naar
alternatieven sterk toe. De TU/e heeft een belangrijke rol gespeeld
in een omvangrijk project dat tot doel had om duurzame energie
in Indonesië naar een hoger plan te tillen.
“De elektriciteit in sommige gebieden
wordt nu soms dagelijks een paar uur
afgesloten”, vertelt ir. Mara Wijnker
-projectmanager duurzame energie aan
de TU/e- om het toenemende energie
tekort in Indonesië te illustreren. “Dat
Indonesië uit verschillende eilanden
bestaat, maakt het er niet gemakkelijker
op. We hebben bijvoorbeeld gezien dat
de provincie Papoea zonder diesel zat,
omdat een schip te laat was. Voor de
elektriciteitsvoorziening zijn ze daar
grotendeels afhankelijk van dieseltoevoer
per schip. De regering subsidieert de
elektriciteitsprijzen flink. De industrie
en huishoudens betalen minder dan er
nodig is om het op te wekken, maar
dat is geen gezonde situatie. Als de
energieprijzen stijgen en mensen de
daadwerkelijke kosten gaan betalen,
dan kunnen duurzame energietechno
logieën beter concurreren met de
huidige energievoorziening via het net.
Op locaties zonder netwerk kunnen
duurzame energietechnologieën naast
de meest duurzame ook de meest
goedkope oplossing zijn. Wat ook heel
gunstig is, is dat de overheid in 2020
25 procent van de energie wil opwekken
door middel van duurzame energie
technologieën.”
De relatie tussen de TU/e en Indonesië
bestaat al jaren. Zeven jaar geleden
waren dr.ir. Lex Lemmens (voormalig
directeur van wat toen het Centrum
Technologie voor Duurzame Ontwikkeling
heette en nu deel uitmaakt van het
Eindhoven Energy Institute) en ir. Patrick

van Schijndel (toen medewerker TDO/
United Brains) er voor een lezing en
ontstonden ideeën voor verdere
samenwerking. In 2006 startte het
project Carepi- dat zich richt op bioenergie in de regio’s Noord-Sumatra,
Yogyakarta en Centraal Java.

Geen stroom
omdat het schip
met diesel
te laat was
Een uitbreiding hierop was het project
Casindo, waarmee de Nederlandse
overheid in 2008 met de voorbereiding
is begonnen en dat in 2009 is gestart.
De gebieden West Nusa Tenggara en
Papoea kwamen erbij en ook het doel
werd breder: de ontwikkelingen op het
gebied van duurzame energie bevorderen. De partners hebben ervoor willen
zorgen dat de betrokken universiteiten
samenwerkingsverbanden aangaan
met lokale bedrijven en industrie om
de kennis direct toe te kunnen passen
in regionale situaties. Casindo is een
afkorting van CApacity development
and strenghtening for energy policy
formulation and implementation of
Sustainable energy projects in
INDOnesia.
Het project bestond uit drie belangrijke
onderdelen, vertelt Wijnker. Het Energie
Centrum Nederland was de belangrijkste

speler voor de ontwikkeling van
energiebeleid bij de overheid. ETC
Energy leidde het onderdeel van
capaciteitsopbouw bij lokale ROC’s,
SMK’s geheten (waar de monteurs en
installateurs worden opgeleid die met
de nieuwe technologie moeten werken).
De TU/e verzorgde de opbouw van het
onderzoek en onderwijs op het gebied
van duurzame energie en efficiënt
omgaan met energie.
Zo’n dertig docenten van verschillende
faculteiten hebben lessen en workshops
verzorgd- zowel op de TU/e als aan vijf
universiteiten in Indonesië. De meesten
daarvan zijn verbonden aan de
Eindhovense universiteit, maar
projectleidster Mara Wijnker heeft
ook enkele docenten ‘van buitenaf’
aangetrokken - de expertise op het
gebied van windenergie is bijvoorbeeld
beperkt aan de TU/e. De betrokken
docenten hebben met de lokale
industrie ook workshops op het gebied
van kennisvalorisatie gegeven.
De belangrijkste reden vanuit de TU/e
om aan Casindo deel te nemen was om
een maatschappelijke taak te kunnen
vervullen. Daarnaast hopen de
kartrekkers dat er in de toekomst
meer masterstudenten en promovendi
vanuit Indonesië naar de TU/e komen.
De lessen en workshops concentreerden
zich op zonne-energie, biomassa,
waterkracht, energie-efficiëntie,
windenergie, energiebeleid en
geothermische energie (met gebruikmaking van de warmte van de aarde).
Deze vormen van duurzame energie
vullen elkaar mooi aan; in het regenseizoen is er minder zon, maar meer
water.
Het totaalbudget voor het project
-gesubsidieerd door AgenschapNL- was
vier miljoen en de TU/e kreeg daarvan
negen ton. Daarvan zijn onder meer de
reizen en de werktijd van de docenten
bekostigd, maar ook was er veertig
duizend euro per universiteit beschikbaar om materiaal aan te schaffen of
installaties te bouwen. Zo zijn er aan de

Training over zonne-energie
Dr. ir. Jasper Frunt (toentertijd
TU/e-onderzoeker) was vorig jaar juni
op West-Papua en gaf daar trainingen
aan de University of Cendrawasih over
zonne-energie. “De meeste mensen in
rurale gebieden gebruiken nu kleine
diesel generatorsets”, vertelt hij.
“Dat is echter een kostbare,
vervuilende en herriemakende
oplossing. Zonne-energie is schoon
en stil, maar helaas schort het in
ontwikkelingslanden vaak aan de
juiste kennis om het op de juiste
manier toe te passen - waardoor
systemen niet of slechts kort werken.”
Een van de uitdagingen is volgens Frunt
ervoor te zorgen dat de zonnepanelen
die de door de Indonesische overheid

zonder enige accessoires worden
aangeboden echt worden gebruikt.
“Je ziet dat ze verkeerd worden
geplaatst - naar het oosten of juist
plat op de grond. Zoals een oude
Papuavrouw het verwoordde in het
Nederlands dat zij nog in haar jeugd
had geleerd: “Wij snappen echt
helemaal niets van dit ding”. Het is
daarom belangrijk dat niet alleen
academici worden voorgelicht, maar
ook de loodgieters en elektriciens
die de panelen moeten plaatsen en
de lokale middenstand die voor de
verkoop van de panelen zorgt.”
Volgens Frunt is Indonesië vanwege
de relatief hoge hoeveelheid
zoninstraling een redelijk ideaal

land om de technologie toe te passen.
Hij onderrichtte docenten over de
werking, de installatie en het
onderhoud van zonnepanelen.
Omdat de universiteiten binnen het
samenwerkingsverband ook geacht
worden onderzoek op te starten,
heeft hij verder uitvoerig besproken
welke onderzoeksmogelijkheden er
bestaan. “Ze komen vanaf dag twee
met goede vragen en maakten een
geïnteresseerde en serieuze indruk.
Ik had echt het gevoel van ‘yes,
de boodschap is overgekomen!’.”

Universitas Diponogoro in Semarang
(Centraal Java) werkplekken gekomen
waarbij laptops op zonnepanelen
kunnen worden aangesloten en is er een
duurzaam huis gebouwd in Yogyakarta
om aan studenten en andere bezoekers
te laten zien hoe duurzame energie
technologieën -zoals zonnepanelen
en een windturbine- kunnen worden
toegepast in een gebouw.
Drie weken geleden was Mara Wijnker
nog in Indonesië voor de officiële

afsluiting van het project.
Ze blikt positief terug. “Op vijf universi
teiten zijn nu onderwijsprogramma’s
ontwikkeld. In twee gevallen gaat dat
uitmonden in masterprogramma’s en
in drie gevallen in een certificaat
programma. Het was mooi om te zien
dat de docenten zo enthousiast zijn
en dat er veel is bereikt.”
Als je al van problemen kunt spreken,
waren die miniem. Volgens Wijnker
wisselden het algemene kennisniveau
en de kennis van het Engels heel erg.
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n, water en wind
“Dat werd geïllustreerd door het feit dat
ze in Eindhoven veel tijd doorbrachten
in de bibliotheek om artikelen te
downloaden en boeken te raadplegen
waar ze op hun eigen universiteit
geen toegang toe hebben.”
Dat de Indonesiërs in het algemeen
behoorlijk flexibel zijn, ondervond de
projectleider zowel als een voor- als
nadeel. “Ze passen zich aan de ene kant
prima aan, maar strakke deadlines
nakomen blijft lastig. Ik heb ook gemerkt
dat direct contact boven alles gaat.
Je kunt drie keer een mail sturen zonder
een reactie te krijgen. Vaak blijkt dan
alles prima geregeld, maar koppelen
ze dat niet terug.”
Van politieke spanningen kregen de
TU/e’ers weinig mee. “We hebben een
keer een bijeenkomst in het hotel
gehouden, omdat we niet op de
universiteit in Papoea konden komen
vanwege een demonstratie.”

“Goed netwerk
dankzij Casindo”

“Drie van de vijf universiteiten geven
bacheloronderwijs, maar het niveau
is lager dan bij onze bachelor. Twee
universiteiten werken min of meer
op universitair niveau. Het is wel de
bedoeling dat in 2012 alle docenten op
het bachelorniveau een masterdegree
gaan halen en dat degenen die op
universitair niveau willen doceren gaan
promoveren. Soms moesten onze
docenten zich op de basis richten,
andere keren konden ze dieper op de
stof gaan. Ook de kwaliteit van het

Engels wisselde sterk. De ene keer
spreken docenten en studenten vloeiend
Engels, op andere momenten moest
iemand voor ons vertalen naar het
Bahasa Indonesia.”
Wat Wijnker verder opviel, was dat de
Indonesische universiteiten soms
minder op onderzoek zijn gericht.
“Docenten wisten hun ideeën goed en
onderbouwd mondeling over te brengen,
maar sommigen vonden het lastig om
onderzoeksvoorstellen te schrijven.”
Daarbij kwam een gebrek aan middelen.

Tony Hariadi was de contactpersoon
voor de TU/e op de Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta en deelt
het enthousiasme van Wijnker over
het project. “Door Casindo hebben we
een sterk team gecreëerd binnen de
universiteit en een goed netwerk
binnen het land kunnen opbouwen.
De docenten van de TU/e hebben laten
zien dat ze veel kennis hebben op hun
gebied. Veel afstudeerprojecten van
studenten hebben nu betrekking op
technologieën op het gebied van
efficiënt omgaan met energie.” Hariadi
heeft vooral hoge verwachtingen van
biogas en biomassa in zijn land. “Het is
de goedkoopste duurzame energiesoort
in relatie tot de investeringskosten.
Je hebt er vrijwel geen hightech voor
nodig. We hebben bijvoorbeeld
voldoende mest waarvan we gebruik
kunnen maken. Een probleem is nog
de omzetting naar elektriciteit en de

Strategic Area Energy
Volgens Rick Harwig, kartrekker van
de Strategic Area Energy, strookt een
project als Casindo prima met de
doelstellingen die er binnen de
Strategic Area zijn. “Maatschappelijke
doelen zijn relevant. We zetten onze
expertise daar in waar de ontwikke
lingen zijn - of dat nu op nationale
schaal is of wereldwijd. Een land in
ontwikkeling kan juist voorop lopen
met bepaalde technologieën.
De uitwisseling met Indonesië heeft
bijvoorbeeld aan beide kanten
inzichten opgeleverd.”
“De pijlers binnen de Strategic Area
Energy zijn onderwijs, onderzoek en
ondernemen. We zoeken dan ook altijd
naar een zakelijke benadering, waarbij
we bedrijven kunnen betrekken.”

Harwig laat weten dat er ook steeds
meer naar gestreefd wordt om de
expertise op het gebied van duurzame
energie op de campus toe te passen.
“We willen de technologie die we
ontwikkelen steeds meer laten zien
in zogeheten ‘Living Labs’. Zo willen
we het warmte/koude-opslagsysteem
meer zichtbaar maken. Ook kijken we
naar mogelijkheden voor een gebouw
dat te vergelijken is met het duurzame
huis in Yogyakarta. Niet zozeer als
demonstratiegebouw, maar wel als
testgebouw, als een laboratorium.
Op dat huis in Indonesië mogen we
overigens nog trotser zijn dan op
een gebouw hier, omdat het laat zien
welke impact we wereldwijd kunnen
hebben.”
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1 - Universitas Diponogoro, Semarang, Centraal Java
2 - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Java
3 - Universitas Mataram, Mataram, Lombok
4 - Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatra
5 - Universitas Cenderawasih, Jayapuara, Papua

distributie. Maar dat is de volgende stap.”
In Indonesië gaan ze zich verder
ontwikkelen op het gebied van
duurzame energie. In hoeverre de
TU/e daar nog bij betrokken is, is nog
maar de vraag. Wijnker: “De Nederlandse
overheid stelt nog maar weinig geld
beschikbaar voor dit soort projecten.
We houden de contacten wel warm en

we werken aan samenwerkingsverbanden
waarbij studenten vanuit Indonesië aan
de TU/e een masteropleiding komen
doen of gaan promoveren.”
www.casindo.info

Training over biomassa
Dr.ir. Han van Kasteren, universitair
docent op het gebied van milieu- en
energietechnologie, is op alle vijf de
universiteiten geweest om daar de
docenten te onderrichten over biomassa.
Daarbij moet je denken aan producten
die gewonnen worden uit plantaardig
en dierlijk (rest)materiaal en die worden
geproduceerd voor energieopwekking
en/of biobrandstof.
Van Kasteren blikt terug op een
bijzondere ervaring. “Indonesië is een
fascinerend land. Ik heb ze een hoop
kunnen leren, maar heb er zelf ook veel
van opgestoken.” Van Kasteren heeft
ze onder meer onderwezen over
vergistingsinstallaties. Door vergisting
van onder meer mest wordt biogas

gevormd. “Je ziet dat er ook ruraal steeds
meer mest wordt vergist: - een gezin kan
koken op het biogas vanuit de mest van
twee koeien. Het is nuttig om te kijken
hoe dat proces efficiënter kan en hoe je
er meer energie uit kunt halen.”
Wat een spin-off voor Van Kasteren was,
is dat er bij het kraken van plastics -een
methode die wordt gebruikt voor het
maken van diesel- van een handige
katalysator werd gebruikt gemaakt van
lokale rivierklei. “Dat werkt goed en
is relatief goedkoop.” Ook zag de
universitair docent dat er mogelijkheden
zitten in het gebruik van rijstkaf. De
rijstschilletjes zijn een potentiële bron
voor energieopwekking.
Indonesië is het land van de palmolie

en ook dat is een goede bron voor
biobrandstof. “Keerzijde is natuurlijk
dat er veel tropisch bos sneuvelt.
Je kunt kijken of de oplevering per
hectare onhoog kan.”
Al met al zijn er volgens de universitair
docent erg veel mogelijkheden, maar
schort het nog aan kennis en materiaal
om optimaal van de middelen gebruik
te maken.
Van Kasteren verzorgde ook workshops
voor het bedrijfsleven en constateerde
dat dezelfde issues spelen als in
Nederland. “De discussie speelt daar
net als hier of je je als universiteit moet
richten op innovatie of dat je onderzoek
doet puur voor het onderzoek.”
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Algemeen
Wiskunde & Informatica | TU/e-brede
ict- en statistiekcursussen
In de maanden november en december
is er voor studenten en medewerkers
van de TU/e de mogelijkheid de
volgende cursussen te volgen:
November: Matlab Advanced.
December: PHP and MySQL
Mathematica, C++ advanced
MS Project 2007
Voor nadere informatie en inschrijving
zie: www.ictcursussen.tue.nl
Tevens vindt u het totale cursusprogramma
voor najaar 2011 en kalenderjaar 2012
op de website.
DPO/Teach: teaching support for TU/e
staff | Workshop TRD52 ‘Supervising
Master Students’
The course is aimed to improve and
systemize the way in which supervisors
guide their students during their
graduation projects. The course consists
of short introductions, exercises and
discussions. Participants will have an
active role during the course.
The course will take place on 12 and
15 December 2011
Workshop TRD24 ‘Using technology
in teaching’
This workshop discusses a number of
good practices in the area of using IT
recourses during the lessons. The
advantages and disadvantages of
various IT applications are discussed.
Each teacher presents a plan to the

other teachers of how he/she will
implement the IT application of his/her
choice. The course will take place on
10 January 2012
Workshop TRD16 ‘Voice training’
Do you have a sore throat or a hoarse
voice after giving a lecture or presentation? Would you like to improve your
audibility in the lecture hall? In that
case you might want to participate in
the workshop ‘Voice training’.
The course will take place on 18 January
and 8 February 2012
Information for the workshops can be
obtained from Esther Vinken (phone
3117; email e.vinken@tue.nl).
Participation by teaching staff of
the TU/e is free of charge.
For all DPO/ Teach training
More information and registration at
OASE: Education.tue.nl [select Education
or training of employees at tab
Activities] Participation by teaching
staff of the TU/e is free of charge.

MENSEN
Bureau Promoties en Plechtigheden |
Promoties
Maandag 21 november 14:00 uur CZ4
Promotie R. Ahmed MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr. P.J. Lemstra
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “PLA stereocomplex
formation from melt-limitations and
possibilities”

17 november 2011

Maandag 21 november 16.00 uur CZ4
Promotie ir. J.F.M. Oudenhoven (ST)
Promotor(en): prof.dr. P.H.L. Notten
Voorzitter: prof.dr.ir. E.J.M. Hensen
Titel proefschrift: “Deposition and
Characterization of Thin Films for 3D
Lithium-ion Micro-Batteries”

Donderdag 24 november 14.00 uur
CZ5 Promotie ir. T. Mes (ST)
Promotor(en): prof.dr. E.W. Meijer
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “Hydrogen Bonding
Induced Order in Supramolecular
Polymers”

Woensdag 30 november 16.00 uur CZ4
Promotie A. Albores-Mejia MSc (EE)
Promotor(en): prof.dr. H.J.S. Dorren
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel proefschrift: “High Capacity
Photonic Integrated Switches”

Maandag 21 november 16.00 uur CZ5
Promotie ir. R.J.H. Cloots (W)
Promotor(en): prof.dr.ir. M.G.D. Geers
Voorzitter: prof.dr. L.P.H. de Goey
Titel proefschrift: “Multi-scale mechanics
of traumatic brain injury”
Dinsdag 22 november 16.00 uur CZ5
Promotie ir. J.M.M. Simons (ST)
Promotor(en): prof.dr.ir. J.T.F. Keurentjes
en prof.dr. J. Meuldijk
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “Polymer microparticles by membrane emulsification:
Production and applications”
Woensdag 23 november 16.00 uur
CZ4 Promotie V. Voronina MSc (TN)
Promotor(en): prof.dr.ir. K. Kopinga
Voorzitter: prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen
Titel proefschrift: “Salt extraction by
poulticing: an NMR study”
Woensdag 23 november 16:00 uur
CZ5 Promotie W. Li MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr. P.J. Lemstra
Voorzitter: prof.dr. G. de With
Titel proefschrift: “Effect of silica
nanoparticles on the
morphology of polymer blends”

Advertenties

master
voorlichting
23 november

Promotor(en): prof.dr. M.G.J. van den
Brand
Voorzitter: prof.dr.ir. O.J. Boxma
Titel proefschrift: “Capturing and
Exploiting Abstract Views of States in OO
Verification”

Woensdag 30 november 16:00 uur CZ5
Promotie ir. L.M. Verhoeven (W)
Promotor(en): prof.dr. L.P.H. de Goey
Voorzitter: prof.dr.ir. A.A. van Steenhoven
Titel proefschrift: “Radical Tar Removal:
Numerical Modeling of Tar Conversion
in a Partial Combustion Reactor”

Donderdag 24 november 16.00 uur
CZ5 Promotie ir. M.J. Tuinier (ST)
Promotor(en): prof.dr.ir. M. van Sint
Annaland
Titel proefschrift: “Novel Process
Concept for Cryogenic CO2 Capture”
Maandag 28 november 14.00 uur CZ4
Promotie ir. W. Deng (EE)
Promotor(en): prof.dr.ir. A.H.M. van
Roermund
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel proefschrift: “Two-Step Beam-For
ming Using Space-Frequency Transformation in a Time-Multiplexed PhasedArray Receiver”
Maandag 28 november 16.00 uur CZ5
Promotie L. Liu MSc (W&I)
Promotor(en): prof.dr.ir. R. van Liere
Voorzitter: prof.dr.ir. O.J. Boxma
Titel proefschrift: “Modeling ThreeDimensional Interaction Tasks for
Desktop Virtual Reality”
Dinsdag 29 november 16:00 uur CZ4
Promotie L.J.F. Cornelissen MSc (ESoE)
Promotor(en): prof.dr. D. Beijaard en
prof.dr. T.C.M. Bergen
Voorzitter: prof.dr. W.M.G. Jochems
Titel proefschrift: “Knowledge processes
in school-university
research networks”
Woensdag 30 november 14.00 uur CZ4
Promotie K. Solis Trapala MSc (EE)
Promotor(en): prof.dr. H.J.S. Dorren
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel proefschrift: “Quantum-Dot Based
Microdisk Lasers and Semiconductor
Optical Amplifiers Operating at 1.55 μm”
Woensdag 30 november 14.00 uur CZ5
Promotie ir. R. Middelkoop (W&I)

Donderdag 1 december 16.00 uur CZ4
Promotie ir. R. Gijsbers (B)
Promotor(en): prof.dr.ir. J.J.N. Lichtenberg
Voorzitter: prof.ir. E.S.M. Nelissen
Titel proefschrift: “Aanpasbaarheid van
de draagstructuur Veranderbaarheid van
de drager op basis van gebruikerseisen
in het kader van Slimbouwen”
Intreerede B. Schouten
Vrijdag 25 november 16.00 uur STRIJP S.
Intreerede prof.dr. B.A.M. Schouten (ID)
– dhl
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C. Brombacher
Titel: “The Role of Play”

STUDENT
Study association Thor | Conference
Entertainment Technology
On November 29th 2011, study
association Thor is organizing a
conference on ‘Entertainment Technology: Improving the quality of life in
virtual, augmented and physical reality’.
The goal of this conference is to take a
look at the progress of technology that
originates from the entertainment
industry, and will particularly focus on
the applications of these technologies in
other sectors, ranging from medical care
to art projects. During this event, selected
speakers will present their view on the
present and the future of entertainment
technology.
The conference is open to all students
as well as employees. More information
and subscription:
http://symposium.thor.edu/

high tech, human touch

Nieuwe technologie is de aanjager van
vooruitgang in de samenleving.
De meest relevante vernieuwingen komen
tot stand door samenwerking tussen
technologie en mens-, management- en
maatschappijwetenschappen. High tech with
a human touch, dat is de Universiteit Twente.
Maak tijdens de voorlichting kennis met een
masteropleiding naar keuze.

www.utwente.nl/master

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

Mens | 15

Michiel van Bakel | “Tekenen was een soort bezwering voor mijn vader”

In de familie Van Bakel is zoon Michiel
de enige die net als vader Gerrit ook
het artistieke pad heeft gekozen. Maar
gaandeweg kwam hij erachter dat
werken met staal, zoals zijn vader veel
deed, niet echt zijn ding was. Michiel
kwam uiteindelijk uit bij animatie en
video. In het Hoofdgebouw is vanaf
18 november de eerste grote tentoonstelling te zien met werk van vader
en zoon Van Bakel, met als titel
‘Stilstaande beweging, bewegende
stilstand’.
Michiel van Bakel (1966) oogt ontspannen
staande naast de kratten met werken
van hem en van zijn vader die erop
wachten om uitgepakt te worden. Voor
iedereen die af en toe de hal van het
Hoofdgebouw bezoekt, zijn de twee
werken die de TU/e bezit van Gerrit
van Bakel (1943-1984), overbekende
objecten: de Tarim-machine en de
Regenboogmachine.
Michiel was pas achttien toen zijn
vader op jonge leeftijd overleed aan
een hartaanval. Was hij op dat moment

al geïnteresseerd in datgene waar zijn
vader mee bezig was? “Ik stond op het
punt om sterrenkunde te gaan studeren
in Leiden. Mijn oudere broer en ik
hielpen als kind wel mee in het
kunstbedrijf van mijn vader, maar
dat was voor ons heel normaal.
We stelden ons daar geen vragen bij.
Hij discussieerde wel met ons over de
dingen waar hij mee bezig was. Ik voelde
wel dat hij me erbij wilde betrekken.
Zelf was ik op dat moment bezig in de
muziek, mijn drumstel stond in zijn
werkplaats. Hij had een hekel aan
popmuziek, maar hij kon me ook een
keiharde drumsolo laten horen van Iron
Butterfly. Dat vond hij mooi, maar dat
had te maken met jeugdsentiment.”
Bij het echte creatieve proces van zijn
vader was Michiel als kind niet
aanwezig. “Dat zal hij wel gedaan
hebben op rustige momenten, want
stilte en afzondering heb je daar toch
wel voor nodig. Wel was hij altijd in
schriften aan het tekenen, daar viel
ook voor ons niet aan te ontkomen.

De stichting waarbinnen we de
kunstwerken van mijn vader beheren,
heeft zo’n achthonderd van die schriften
in bezit, waarvan er op de tentoonstelling
zo’n vijftig te zien zullen zijn. Dat tekenen
was voor hem een soort bezwering van
het gedachteproces dat maar door bleef
gaan.”
Na het overlijden van zijn vader was
Michiel zoekende. “Ik stapte niet direct
de kunstwereld in. Ik heb na een jaar
sterrenkunde ook nog een blauwe
maandag psychologie gestudeerd in
Nijmegen, maar dat was het ook niet.”
Na twee jaar was het hem wel duidelijk:
hij ging naar de Kunstacademie in
Arnhem, die hij in 1992 afrondde.
“Na mijn afstuderen duurde het toch
nog een tijdje voor ik het staal ter hand
nam en objecten ging maken. Toch wel
in navolging van mijn vader. Maar daar
ben ik snel mee gestopt, staal was niet
mijn ding en ik stapte over naar giethars
en polyester. Ik maakte de eerste jaren
vooral ruimtelijke objecten. Dat doe ik
nu nog wel, maar veel minder. In de loop
der jaren ben ik steeds meer naar

animatie toegegaan; van stedelijke
landschappen en van mensen, meestal
ikzelf, in stedelijke ruimtes. Ik noem het
eenzame beelden.”
Zit er een duidelijke connectie in zijn
eigen werk met dat van zijn vader?
“Die zie je onmiddellijk als je zou willen,
maar die is niet bewust zo bedoeld.
Het is iets dat ook dicht bij mezelf ligt.
Als kunstenaar wil je jezelf verhouden
tot de wereld rondom je en voor mij is
dat media en technologie en dat laat ik
terugkomen in mijn werk. Zowel ik als
mijn vader is bezig met de paradox in
tijdsbeleving. Neem mijn video over een
sprong die ik maak op de Maasvlakte.
Door gebruik te maken van diverse
camera’s speel ik met tijd en met het
stilzetten van de tijd. De werken van
mijn vader, zoals de Tarim-machine,
staan stil, maar ze suggereren
beweging. Die verstilling zit ook in mijn
werk, vandaar de titel van de expositie
‘Stilstaande beweging, bewegende
stilstand’.”
Een paar maanden terug heeft hij in het
kader van de expositie voor een groepje

TU/e-studenten een workshop verzorgd.
Die resultaten zijn vanaf 18 november
ook te zien. “Ik ben zeer benieuwd
wat ze naar aanleiding van dit thema
gemaakt hebben. Ik beschik niet over
een theoretisch kader en reageer zeer
direct op wat ze laten zien en hoop
dat wat ik ze vertel aansluit bij hun
belevingswereld. Veel van hen wisten
echter al goed wat ze wilden en het was
prachtig om te zien hoe ze dat dan ook
snel in een beeld wisten te pakken.”
Interview l Han Konings
Foto l Bart van Overbeeke

De tentoonstelling staat van 18
november tot en met 15 december in
het Hoofdgebouw. Op de Dag van de
Kunst, woensdag 23 november, is in
De Zwarte Doos vanaf 11.45 uur een
lezing bij te wonen over Gerrit van
Bakel en is de premièrevoorstelling van
een documentaire over vader en zoon.
Kijk voor het werk van Michiel van Bakel
op www.michielvanbakel.nl
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Spelen volgens de wet
Illustratie | David Ernst
Op de Radboud Universiteit in Nijmegen frauderen studenten
meer dan voorgaande jaren, zo blijkt uit een enquête van het
universiteitsblad Vox. Hoe staat het hiermee aan onze universiteit?
Prof.dr. Rob Kusters van de faculteit
Industrial Engineering & Innovation
Sciences was erg verbaasd over de
Nijmeegse fraude-stijging: “Dat hoeft
tegenwoordig niet meer”, stelt hij
gedecideerd. “Ik heb het zelf al jaren
niet meer meegemaakt. Toen de copypaste-cultuur opkwam, heb ik een
onderwijscolloquium opgezet om uit te
leggen wat fraude is en hoe je daarmee
omgaat. Dat werkte behoorlijk goed.
Eigenlijk moet dat structureel in de
opleiding zitten.
Door alle veranderingen is dit vak bij
ons tussen wal en schip gevallen”,
aldus Kusters, die zelf vier vuistregels
hanteert: “Je moet duidelijk maken wat
fraude is en waarom het niet mag op een
universiteit. Zorg ervoor dat opdrachten
specifiek zijn en dat het wordingsproces
zichtbaar wordt en haal opdrachten door
een checker. Dan nóg kan er gefraudeerd
worden hoor, maar niet makkelijk.”
Het gaat om fraude bij tentamens en
het gebruiken van literatuur zonder

bronvermelding. Volgens Kusters valt
afkijken bij tentamens mee door de twee
surveillanten. Texas van Leeuwenstein,
eerstejaars student Automotive, beaamt
dat, maar: “Bij een deeltoets zitten we
dicht op elkaar in een kleine collegezaal.
Al zijn er vier begeleiders, als je wilt
spieken is dat bijna niet te voorkomen.”
Tom Slenders, vierdejaars Wiskunde en
secretaris van studievereniging GEWIS:
“Surveillanten bij tentamens letten niet
altijd goed op en als je naar de wc gaat,
controleren ze je zelden. Anderzijds
heeft spieken weinig zin als je de stof
niet begrijpt.”
“Ik heb navraag gedaan”, vertelt
Liesbeth Campmans, commissaris
onderwijs bij studievereniging Simon
Stevin, “maar ik zie geen toename van
fraude. Wel weet ik dat er bij tentamens
met een laptop soms dropboxbestanden*
worden gebruikt. En surveillanten
controleren niet altijd of de draadloze
verbinding uit staat. Bij toiletbezoek wordt
er hooguit gecontroleerd of je niet met

meerdere mensen tegelijk op de wc zit.”
Problematischer is frauderen bij
opdrachten, omdat het niet altijd
makkelijk aan te tonen is. Essays en
rapporten worden door de checker
gehaald, behalve als het overduidelijk
is. Van Leeuwenstein: “Ik maakte
onlangs een eindverslag waarbij ik
alle verslagen van onze groep samen
moest voegen. Daarbij zag ik dat er een
werkende link naar Wikipedia in stond,
zonder bronvermelding.”

“We maken de
spelregels van
de wetenschap
heel duidelijk”
Campmans: “De training ‘Verslag
schrijven’ stelt niet zo veel voor. Bij ons
moeten eerstejaars eerst groepsverslagen
maken, pas daarna volgen de richtlijnen.
Als degene die de eindredactie heeft
dat goed doet, krijgt de groep weinig
commentaar. Tegelijk wordt van je
verwacht dat je dit goed doet.”
Dr.ir. Tom Verhoeff van de faculteit
Wiskunde & Informatica: “Citeren wordt
behandeld bij een vak als ‘Rapporteren’.

Zelf geef ik een programmeervak, waar
studenten opdrachten moeten maken.
Frauderen kan bijvoorbeeld bij speciale
websites waar bedrijven opdrachten
uitzetten. Ook een student kan een
‘bedrijfsopdracht’ uitzetten en de
opgave -betaald- laten maken.
Meestal zien we dat wel aan de
programmeerstijl. Maar het is fraude,
al is de oplossing goed.”
Verhoeff vervolgt: “Meestal zijn het
eerstejaars die de grenzen opzoeken.
Uiteraard snappen de meeste studenten
dat dit niet kan, maar ze redeneren van:
‘Het was maar een huiswerkopdracht’ en
‘Ik had weinig tijd en dacht ik doe het zo
even.’ Bij huiswerk is het geen halszaak,
later wel. We trappen zo iemand niet
meteen van de opleiding, maar we maken
wel de spelregels van de wetenschap
heel duidelijk.”
Het is evenwel niet altijd simpel,
bijvoorbeeld als studenten samen
opdrachten maken. Kusters: “Praten
over het vak is didactisch een extreem
goed hulpmiddel, dat zou ik nooit willen
verbieden. Dus we geven gedifferentieerde opgaven, waar ze wél over
kunnen praten. Ook tentamenvragen
en rapporten moet je zo specificeren
dat het lastig is om te frauderen.
En continue begeleiding maakt
het wordingsproces en -daarmee

fraude- goed zichtbaar.”
Verhoeff: “Maar er is altijd een grijs
gebied. Soms weet je ‘Dit is geen eigen
werk’, bijvoorbeeld als het commentaar
in krom Nederlands is en bij iemand
anders staat precies hetzelfde. Dat moet
een kopie zijn. Dan kun je de strijd
aangaan of ze het hebben overgeschreven
of het naast elkaar ingetikt hebben of
dat het idee gedeeld is. Maar als de
stijlfouten en de spatiëring exact
hetzelfde zijn, moet het een kopie zijn.”
Slenders van GEWIS: “Bij opdrachten
zullen de meeste studenten op internet
kijken, maar de opdrachten staan er
nooit letterlijk, dus daar heb je niet
veel aan. Als het druk is, vergeet je de
bronvermelding wel eens omdat het
minder prioriteit heeft. Maar dat is
geen bewust frauderen.”

Meestal zijn het
eerstejaars die de
grenzen opzoeken
Wessel Prins, vierdejaars Informatica
en bestuurslid van GEWIS: “Soms
bedenk je met een andere student een
oplossing voor een opdracht, maar je
schrijft het toch zelf uit en dan wordt het

En hoe is het in Stockholm?
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.
Inmiddels zit ik alweer een week of elf
in Stockholm en ben ik zeker al wat
ervaringen rijker die het vermelden
wel waard zijn volgens mij. Mijn
avontuur begon meteen met…oplichterij…ik ben gefopt door een nare man
die me een mooie kamer aanbood
en enkel 450 euro borg vroeg als
aanbetaling. In ruil daarvoor had ik al
wel kopieën van vrijwel al zijn officiële
papieren gekregen en hem twee keer
ontmoet. Helaas bleek dit niets waard
toen ik bij de politie aanklopte.
Hier hoorde ik dat hij anderen ook al
vele duizenden euro’s afhandig had
gemaakt. Gelukkig woon ik nu al zo’n
tien weken in huis bij een vriendelijke
oude dame met de beste bedoelingen
maar soms wat neurotische trekjes.
Het dagelijkse leven in Zweden is iets
duurder dan ik gewend ben. Wanneer
het op stappen aankomt, rijzen de
prijzen echt de pan uit: zeven euro
voor een biertje is niet heel gek hier.
Opvallend is echter wel dat de biertaks veel (vooral jonge) Zweden er niet
van weerhoudt om veel te drinken.
Wanneer je overdag over straat loopt,
valt vooral op dat uiterlijke verzorging

een grote rol speelt in het dagelijkse
ritueel van zowel man als vrouw hier.
Pakken en skinny-jeans zijn veelvuldig
te vinden in het straatbeeld en het
hebben van een iPhone 4 lijkt een
absolute must. Vervelende bijkomstig
heid is dat ik nog geen broek gevonden
heb hier die me past, omdat alle
broeken in de winkel ook nogal skinny
zijn en mijn onderlijf dus blijkbaar niet…

worden gecombineerd om het leren
zo leuk en aantrekkelijk te houden.
Zeker een welkome aanvulling dus!
Helaas heb ik niet meer voldoende
geld om ook de rest van Zweden te

verkennen in de komende weken,
mijn reis eindigt daarom alweer op
14 december.
Bij thuiskomst begin ik naar alle
waarschijnlijkheid zo snel mogelijk
met afstuderen zodat ik vanaf volgende

Uiteraard zit ik meer in de college
banken dan dat ik me op straat loop
te vergapen aan hip geklede mensen
dus laat ik ook op dat gebied wat van
mijn ervaringen delen. De vakken die
ik hier volg zijn erg interessant, maar
van wisselend niveau. Twee hiervan
gaan vooral over de praktische kant
van de mens-techniek interactie en de
verschillende modaliteiten die een rol
kunnen spelen bij het ontwerpen van
een interface. Ik merk dat hier vooral
ook veel praktische kennis zit op dit
gebied. Daarnaast volg ik nog een vak
dat zich bezighoudt met sociale media
en dan met name de geschiedenis
hiervan en misschien nog wel meer
de mogelijkheden die het ons kan
bieden in de toekomst. Wat me opvalt
is dat verschillende onderwijsvormen
Lees vanaf nu alle buitenlandervaringen ook online op www.tue.nl/cursor

zomer misschien weer wat geld heb
om de vrienden die ik hier gemaakt
heb nog eens op te zoeken!
Tom Elsten,
student Human Technology Interaction
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tenschappelijke regels
verschil vanzelf duidelijk. Je moet het
toch zelf begrijpen. Ik vind het alleen
moeilijk precies aan te geven wat ik en
wat de ander gedaan heeft.”
Wat Verhoeff nog het meeste dwarszit,
is dat het zoveel tijd kost: ”Als ik twijfel,
moet ik iets uit het archief trekken en
met een ander werkstuk vergelijken,
want ik moet het wel kunnen uitleggen.
Eén keer kwam er zelfs een advocaat aan
te pas. Een student werd betrapt, maar
ontkende glashard. Ik moest uit kunnen
leggen dat hij dit niet zelfstandig had

gemaakt met statistische argumenten
en een expert erbij. Je neemt ook alles
door met de TU/e-advocaat, die er ook
bij is. Ik moet dus steeds een juridisch
verhaal in mijn achterhoofd houden.” (GV)
* Dropboxbestanden zijn online mappen
waar meer personen toegang toe
hebben, die bestanden aan kunnen
passen. Op tentamens kan iemand hier
een tekstdocument in zetten met de
vraag: ‘Wie weet het antwoord op …?’
Dan is het wachten tot er reacties
binnen zijn.

Clmn

Niet alle cijfers zijn bekend, maar op basis van de binnengekomen data lijkt het
erop dat het aantal gevallen van fraude op de TU/e niet is toegenomen.
• Electrical Engineering in 2009 en 2010: twee meldingen bij de examencommissie.
• Technische Natuurkunde in 2009 en 2010: geen meldingen binnengekomen bij
de examencommissie. In de afgelopen tien jaar zijn drie gevallen bekend.
• Bij Wiskunde & Informatica in 2010 en 2011: geen meldingen binnengekomen
bij de examencommissie. In de jaren daarvoor 1 of 2 keer, waarvan 1 student
bij het serviceonderwijs.
• IE&IS: in 2009 en 2010 is 1 geval per jaar bekend.
• Bij BMT is de laatste jaren geen fraude gemeld.
• Bij Bouwkunde kwamen in 2010 twee meldingen van fraude binnen; in 2009
één melding, evenals in 2008.

Meer vuur,
minder papier
Kent u die reclame? Die enkele jaren
oude reclame waarin mannen ‘weer
mannen worden’. Ze staan in eerste
instantie te strijken, rozen te
snoeien en te winkelen in de
supermarkt. Totdat ze overvallen
worden door de drang om hun
hemdsmouwen af te rukken, hun
snoeischaar neer te gooien en rauw
vlees te eten. Ze lopen in een steeds
groter wordende massa de wildernis
in, duwen bomen om en vangen vis
met hun blote handen. Uiteindelijk
eindigen ze in een herberg waar ze
een niet nader te noemen merk bier
bestellen.
De ‘lokroep’ in deze reclame spreekt
me aan. Niet dat ik graag rauwe vis
wil eten of enthousiast word van
barbaarse uitroepen. Nee, het idee
dat iedere dag er een zou kunnen
zijn van jagen, vissen, vuurtjes
stoken, je hut verbouwen, eten en
drinken, dat vind ik fantastisch.
Stel je voor: al je arbeid en moeite
levert een directe beloning op, je
ziet waarvoor je het doet. Je staat
iedere dag op met een kinderlijk
enthousiasme en gaat moe en
tevreden slapen aan het einde
van de dag. Geen burn-outs,
geen depressies, alleen af en toe
een beer voor je deur.
Als je er serieus over nadenkt,
weet je dat het niet fijn zal zijn
om stappen terug te zetten in de
evolutie. Maar waarom prikkelt het
idee dan zo? Waarom zijn er zoveel
mensen die verstrikt zijn in hun eigen
(kantoor)leventje tegenwoordig?
We zeggen altijd wel dat we geen recht
hebben om te klagen (arme kinderen
in Afrika), maar is dat ook zo?
Ik denk dat er wel degelijk iets mis
is: We staan te ver verwijderd van de
doelen van onze dagelijkse invulling.
Wie studeert moet zich keer op keer
bedenken dat hij/zij het doet voor
later. De aandachtsspanne in het
werk van de meeste mensen is lang
en het einddoel weinig euforisch.
Ik zou trouwens niet weten wat
eraan gedaan moet worden. Maar in
ieder geval het advies: Voel je je rot?
Gooi die paperassen van kantoor
maar eens in de vuurkorf en bouw
er een mooi fikkie van. Dat ligt in
ieder geval dichter bij je ware
lotsbestemming.
Erik Roebroek is student
Werktuigbouwkunde
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Stoomfluiten, geknisper, geruis en ijselijke kreetjes in Eraserhead
David Lunch maakt eigenzinnige,
mysterieuze films. Bekend zijn ‘Blue
velvet’, ‘Lost Highway’ en de tv-serie
‘Twin Peaks’. De mysterieuze sfeer in
zijn films wordt niet alleen veroorzaakt
door de aankleding en de verhaallijn,
maar minstens zo zeer door de muziek
of wellicht beter: de geluidsband.
Die kruipt op een bijna onmerkbare,
maar daarom niet minder indringende,
manier onder je huid. Ervaar het zelf
op maandag 28 november in De Zwarte
Doos met Eraserhead.

In zijn allereerste nog steeds indrukwekkende lange film ‘Eraserhead’ verzorgde
Lynch het geluid zelf naar een ontwerp
van geluidsman Alan Splet. Overigens
deed Lynch ook het scenario, de regie,
productie, montage, art direction en de
special effects. De mysterieuze sfeer
is hier bijna onovertroffen. Het geheim
zit in alle onderdelen van de productie,
maar vooral in het geluid. Stoomfluiten,
geknisper, geruis, ijselijke kreetjes,
gekraak, een orgel in de verte, getik van
een grammofoonplaat, geknars, al dan

niet bewerkt door equalizers en voorzien
van galm of echo typeren de film en
bevestigen de nachtmerrie of doen die
ontstaan. “Geluid is een drug”, zo zei
Lynch in 1990, “Het is zo puur dat het
iets met je doet, zo gauw het je oor
ingaat.”
Het verhaal is gecentreerd rond Henry
Spencer, een verbaasd kijkende
jongeman met rechtopstaand haar.
Hij lijkt in een afgebroken, naargeestige
fabriek te wonen, waar het altijd donker,
schaduwrijk en mistig is. Sinds zijn

vriendin Mary bevallen is van iets dat op
een baby lijkt, komt hij niet meer buiten,
tot het creatuur overlijdt. Het verhaal
lijkt simpel, is het ook, maar strekt zich
uit over de hele film, zonder dat de
beelden en het geluid hun raadselachtige
aantrekkingskracht verliezen.
Toen ‘Eraserhead’ uitkwam was de film
een flop, net als Lynch volgende films.
Pas met ‘Blue velvet’ (1986) begon zijn
victorie. Al vele jaren is ‘Eraserhead’ een
culthit en onlangs is er een nieuw versie
uitgekomen, opgepoetst door Lynch zelf.

(‘mijn eerste single was Mon Amour van
BZN’). Inmiddels kent hij heel wat titels
en nummers uit zijn hoofd. Het kwam
hem laatst erg van pas, toen hij zijn
teamleden door een popquiz loodste.
Een hoogtepunt in zijn leven was de reis
naar het zuidoosten van de Verenigde
Staten. “Daar vind je de bakermat van
de soul. Dat was gewoon zo vet daar, al
Hij herinnert het zich nog prima; zijn
die lokale bandjes. En ik kreeg een
eerste cassettebandje kreeg hij toen hij opmerking van een wildvreemde dat ik
een jaar of vier was. Corrie en de Rekels. zo zat te stralen bij ons bezoek aan
Hij draaide het grijs. Later kwamen daar Graceland. Blijkbaar viel het op.”
een pick-up met platen en singeltjes bij Zijn muzieksmaak is moeilijk onder één

noemer te brengen, maar zijn hart ligt
toch wel in het bijzonder bij muziek van
de jaren tachtig. “Ik was puber in die
periode. Blijkbaar is dat een essentiële
periode voor je muzieksmaak. Je ziet ook
dat een band als Coldplay op die
periode teruggrijpt.”
Geregeld bezoekt Jan van Hout
concerten van bands uit die periode,
onlangs waren dat nog Fleetwood Mac
en Simply Red.
Wat niet wegneemt dat Jan bijblijft.
“Op het werk staat de radio aan en ik
spits altijd even mijn oren als ik een

Zwarte Doos, 28 november, 20.00 uur.
Met een inleiding van Kevin Toma,
recensent voor de Volkskrant en
filmdocent,- componist en pianist.
De entree voor deze film is gratis!

Jans
culturele
keuzes

“De liefde voor het luisteren”
Hij is naar eigen zeggen a-muzikaal,
maar Jan van Hout (43) is hoe dan
ook verzot op muziek. De project
administrateur bij DFEZ schat dat zijn
collectie inmiddels bestaat uit zo’n
zesduizend cd’s. Zijn studeerkamer
staat er vol mee. Al zijn hele leven kan
hij niet zonder muziek om zich heen.

Overigens maakt hij voorlopig geen
films, maar hij concentreert zich op
muziek, zie zijn website
www.absurda.com.

nieuw nummer hoor.” Met een iPod
voor op de fiets heeft hij zo de hele dag
muziek om zich heen. Alsof dat nog niet
genoeg is, leest hij ook nog biografieën
over muzikanten.
Waar die passie vandaan komt? “Het is
echt liefde voor het luisteren. De muziek
brengt je terug in een bepaalde tijd.”
Tot slot nog even een wijze les van de
projectadministrateur voor de lezer:
“Laat iedereen in zijn waarde en val
niemand op zijn of haar muzieksmaak
aan.” (JvG)

Giovanca
Wat is het? Een optreden van de
Nederlandse zangeres Giovanca
Desire Ostiana
Wanneer?
Vrijdag 18 november,
vanaf 20.15 uur.
Waar?
Muziekgebouw Frits Philips
Eindhoven
Kost het?
21,50 euro
Bijzonderheid:
Er zijn nog kaarten beschikbaar.

Biografie
Duff McKagan
Wat is het?
t’s so easy (and other lies):
The Autobiography. Biografie
over Duff McKagan, de voormalig
bassist van Guns N’Roses.
Wanneer:
Is 4 oktober verschenen.
Waar?
Verkrijgbaar via verschillende
boekhandels en sites als Amzon.
com en Bol.com
Kost het?
Rond de 20 euro.

Jan van Hout. Foto | Bart van Overbeeke
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Indre Kalinauskaite | Spontaneous student is all-rounder

If there’s a single characteristic that can
be credited to Indre Kalinauskaite (25),
it has to be spontaneity. She reconsiders
her decisions only after she’s made
them - if at all. The Lithuanian student is
studying Human Technology Interaction
(HTI) at TU/e, and being a student
assistant at the International Office,
she’s the driving force behind the
Common Room.
Why she came to the Netherlands? Indre
can barely recount her story. As ever, her
decision was motivated by a feeling. In
2007, she ended up in the United States
in much the same way. “I wanted to see
for myself whether it was really that
bad.” She was proven wrong soon
enough. “I was stimulated to be the
best I could be, which I wasn’t used
to back in Lithuania.”
Indre had come to like going abroad

by now. “I knew I wanted to study in a
European country where people speak
English well. One morning I woke up and
felt I should go to the Netherlands. Why?
You tell me.” And when Indre has a plan,
it’s not easy to change her mind. Even
her mother couldn’t bring her around.
“Before I left I had to pay a couple
hundred euro, but money was tight.
My parents were pretty concerned and
the day I was going to pay, I decided to
call my mother. She tried to dissuade
me, but I visited the bank right before
closing time after all.”
Everything worked out in the end everything always does in her life. Not
ever has the friendly student regretted
leaving Lithuania for the Netherlands.
And by now, her parents are convinced
she’s doing great. “Only recently,
my mother even told me she’s glad
I made that payment back then.”

Indre feels right at home in the
Netherlands and at university. She’s
enjoying everything. “Let’s sit by the
window, I just love the view from here”,
she says as we enter the Auditorium.
Her choice for TU/e was made almost
as quickly as her decision to go to the
Netherlands: “I was looking for a good
university and TU/e had a pretty good
top-100 ranking. I didn’t apply anywhere
else, but luckily I got in.”
She loves the university and met a lot
of amazing people out here. Indre
started out at Applied Mathematics,
but, contrary to her beliefs (“If I make
a choice, I stand by it”) made the
switch to HTI. It suited her better.
When in 2009 the social student came
to the Netherlands, she started looking
for work right away. “I was prepared
to do anything, but it was bad timing.
I checked with all cafes, but they wouldn’t

hire me anywhere.” She also tried at
university, exploiting her social skills.
Indre eventually asked the International
Office, which turned out to be in need
for a student assistant.
She set up several projects in no time.
She’s one of the driving forces behind
the Common Room, for example, the
area in the Bunker meant as a meeting
point for all nationalities. She also gave
the Facebook page for international
students a boost.
She’s currently trying to steer clear from
all those activities – partly because
she’ll be graduating this year and also
because she feels things should take
their course. All the same, you’ll still
find her at the Common Room almost
every week, and she’s continually being
accosted and greeted by international
students.
The 25-year-old is an all-rounder.

She’s an amateur photographer and her
poems have been published in several
magazines – a vent for her emotions.
“I can completely lose myself in them.”
Her poetry is characterized by esthetics:
she focuses on the beauty of words,
her poems rarely tell stories. Right now,
Indre isn’t writing poetry. “There’s no
inspiration at the moment.”
If she should name one thing she’s
missing from her homeland, it’s her
family – of course. “And I miss my two
dogs.” She sees her family once every
two or three months. Her sister was here
only last week. Indre is considering a
PhD position, because it would be a
challenge, but also because she’d make
more money to travel back and forth that
way. And it would allow her to buy a dog.
Interview | Judith van Gaal
Photo | Bart van Overbeeke
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Prof.dr. Ton de Kok. Photo | Bart van Overbeeke

Door-to-door with billion-euro models
Logistic processes are characterized by uncertainty in time and
quantity, supply and demand. Prof.dr. Ton de Kok’s OPAC Group
developed models that can manage these uncertainties and
they’ve been used to advise companies for ten years now. It yielded
the companies hundreds of millions, yet the challenge to convince
managers to do things differently remains. “Each change is
considered a risk, and that’s a shame.”
A quick calculation recently made De Kok
realize that companies have at least
made seven to eight hundred million
euro through their cooperation with his
colleagues at Operations, Planning,
Accounting, and Control (OPAC,
Department of IE&IS). “And now I’m only
including the companies that published
their results themselves.” He’s referring
to four projects involving major players
ASML, Organon, DSM and Philips
Semiconductors (now NXP). For these
companies, managing the spare parts
inventory involves enormous amounts of
money. The more accurate the estimate
of what actual stock is needed at what
location, the less excess stock and/or
the faster any parts can be delivered.
And that’s reflected in a company’s
profit.
According to De Kok, most companies
are using deterministic models to
control their logistics. But these models
don’t take into account the inevitable
uncertainty regarding demand
especially. “Any mathematician will tell
you these models are far from perfect,
yet companies continue to work with
deterministic software.” The OPAC

Group does acknowledge a level of
uncertainty in their models, which leads
to better results, according to De Kok.
“It’s about general models that can be
tailored to find concrete solutions to
specific company problems.”
Experience has learnt that companies
acting on said concrete predictions may
save enormous amounts of money.

“Any mathematician will tell you
deterministic
models are far
from perfect”
De Kok: “Based on models developed
under the supervision of my colleague
Geert-Jan van Houtum, ASML now has
thirty to fifty percent less spare parts in
inventory. ASML hasn’t published their
savings, but I’d say it’s yielded the
company at least one hundred million
euro over the past five years. On top of
that, our efforts have resulted in less

downtime of ASML machines (producing
chips, ed.) at companies like Intel and
Samsung. The impact of that involves a
multitude of said amount.” At Organon,
savings on spare parts even reached
250 million, and after advice from
De Kok et al., Philips Semiconductors
made an extra profit of some one
hundred million. “Companies like that
have a lot of overhead, due to which
any extra turnover more or less equals
extra profit.”
OPAC’s triumphal progress started in
late 2001 with the design of a joint
planning for three companies (including
Philips Semiconductors) that each
covered a certain step in the manufacturing of DVD players. “We went live in
only three months, and although it’s
been debugged after that, the system
itself hasn’t been changed once in
the six years the collaboration lasted.
It just worked!”
The professor of logistics has another
recent example of the impact of OPAC’s
calculations on the management of
billion-euro companies: “When the
economy hit rock bottom in 2009, the
demand for raw materials produced
by DSM and its competition dropped
to almost zero. DSM wanted to know
whether or not it would be wise to
shut down production for a while.
The demand for final products only
decreased by ten percent, but as a
result, no one at the end of the chain
wanted to replenish their inventory.
Further upstream, that quickly resulted
in a much greater decrease in demand,

and DSM is at the very source.
My colleague Jan Fransoo and his
student Maximiliano Udenio then
calculated when the market was
to exhaust its inventory and start
reordering. According to their calculations, that would be in July 2009.
DSM decided not to shut down its
factories, whereas the competition did.
The prediction proved to be correct,
which brought in an extra quarter
million euro in sales for DSM.”

“You’d expect
them to come
running”
Despite the OPAC models’ proven
impact, it’s still no picnic for De Kok to
convince companies there’s much more
profit to be made. “You’d expect them
to come running, but it doesn’t seem to
work that way. You can hand over several
publications proving the effect, but a
good model just doesn’t cut it. You have
to find managers that understand the
implications and are willing to make
changes.” Changes are still mostly
considered risks, De Kok thinks.
One of the things that have fueled
OPAC’s success is their understanding
of business. Ever since 1996, TU/e has
been the driving force behind the
European Supply Chain Forum (ESCF),
which today has thirty affiliated
companies. “Although the first two years

we drew full houses, we were doing it all
out of love. At some point, we decided
to charge a fee. And if a company is
prepared to support a PhD student, they
can join for free.” For De Kok and his
colleagues, ESCF is a “permanent
thermometer” for business. “It’s
important, too, because that way we
learn about specific, empirical domain
knowledge, say inventory models for
stores, which is indispensable if we
want to advise companies.”
The OPAC models aren’t as formalized
as those of economics, says De Kok,
but they can be modeled after concrete
situations. “I’ve come to realize
formalized models are useful for training
scientists only.” In the real world, things
are much more chaotic and although
De Kok’s models may not be entirely
accounted for mathematically, they do
explain the empirical data. “In the end,
that’s what should be important for
engineers.”
For students of Business Management
that work with them, the models act like
a black box – something goes in,
something comes out, but the user can’t
put their finger on what happens exactly.
De Kok: “Students sometimes complain,
but then I show them my cell phone and
ask them whether they fully understand
what goes on in there. And of course
they all have a cell. Just because it
works.” (TJ)
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From oil to sun, water and wind
Sustainable energy | Judith van Gaal and Tom Jeltes
Illustration | Bart van Overbeeke
There is plenty of sunshine, the land is brimful of raw materials
and there is more than enough water. If there is one country
with sufficient sources of sustainable energy, it must be Indonesia.
With oil getting more and more expensive and scarcer, the demand
for alternative sources is increasing. Eindhoven University of
Technology (TU/e) has played an important role in an extensive
project with the aim of raising sustainable energy in Indonesia
to a higher level.

“The electricity in some areas is now
sometimes cut off a few hours every
day”, says project leader ir. Mara
Wijnker –project manager of sustainable
energy at TU/e- to illustrate the increasing
shortage of energy in Indonesia. “The
fact that Indonesia consists of many
different islands does not make things
any easier either. We’ve seen, for
example, that the province of Papua was
without diesel, because a carrier was
late. For the electricity supply they
depend largely on diesel being brought
in by ship. The government subsidizes
electricity prices considerably. The
industries and households pay less than
what is required to generate it, but of
course that is not a healthy situation.
Once energy prices go up and people
have to pay for the real costs, sustainable energy technologies can compete
better with the current power supply
via the grid. At locations without a grid,
sustainable energy technologies may
be at once the most sustainable and the
cheapest solution available. What is also
quite favorable, is that the government
in 2020 wants to generate 25 percent
of the energy by means of sustainable
energy technologies.”

of the energy policy within the
government. ETC Energy led the capacity
buildup section at local Regional
Training Centers, which are called
SMK’s (where the mechanics and
installers are trained who have to work
with the new technologies). TU/e took
care of the setup of research and
education in the area of sustainable
energy and efficient use of energy.
Some thirty lecturers from various
Departments gave lessons and
workshops – both at TU/e and at five
universities in Indonesia. While most
of them are affiliated with Eindhoven
University of Technology, project leader
Mara Wijnker has also attracted several
teachers ‘from outside’ - expertise in
the area of wind energy, for example,
is limited at TU/e. The lecturers involved
have also given workshops together
with local industries in the area of
knowledge valorization. The main
reason for TU/e to take part in Casindo
was the ability to fulfill a societal task.
In addition, the pioneers hope that the
future will see more Master students and
PhD candidates coming from Indonesia
to TU/e.

The lessons and workshops concentrated
on solar energy, biomass, hydropower,
energy efficiency, wind energy, energy
policy and geothermal energy (which
means that the internal heat of the
earth will be utilized). These forms of
sustainable energy complement each
other beautifully; during the rainy
season there is less sun, but more
water.
The total budget for the project
-subsidized by AgenschapNL- was four
million and TU/e was granted nine
hundred thousand euro. This amount
was used to pay for the trips and the
lecturers’ working hours, but there was
also forty thousand euro available per
university to purchase materials or build
installations. This is how Universitas
Diponogoro in Semarang (Central Java)
was able to realize workstations where
laptops could be connected to solar
panels, and a sustainable house was
built in Yogyakarta to show students
and other visitors how one can apply
sustainable energy technologies -such
as solar panels and a wind turbine- in a
building.
Three weeks ago Mara Wijnker was still
in Indonesia for the official conclusion of
the project. In retrospect she is positive.
“Education programs have now been
developed at five universities. In two
cases this is going to result in Master
programs and in three cases in certificate
programs. I enjoyed seeing how
enthusiastic the lecturers were and
how much has been achieved.”
If indeed one can speak of any
problems, they were minimal. According
to Wijnker there is a great variety in
the general level of knowledge and the
command of English. “Although three
of the five universities teach Bachelor

programs, the level is lower than with
our Bachelors. Two universities are
working more or less at university level.
The intention is, though, for all lecturers
at Bachelor level to obtain Master’s
degrees in 2012 and for those who wish
to teach at university level to obtain
PhDs. On some occasions our lecturers
had to aim for the basis, other times
it was possible for them to deal with
the subject matter in greater depth.
The quality of English was also widely

“No electricity
because a carrier
was late”
different. Sometimes lecturers and
students speak English fluently, at other
times somebody had to translate what
we said into Bahasa Indonesia.”
Another thing noticed by Wijnker was
that the Indonesian universities
sometimes focus less on research.
“Lecturers managed to convey their
ideas orally properly and in a wellfounded way alright, but some found it
difficult to draft research proposals.”
And there was a shortage of resources.
“This was illustrated by the fact that in
Eindhoven they spent a lot of time in
the library in order to download articles
and consult books to which they have
no access at their own universities.”
That Indonesians are quite flexible in
general, was considered to be an asset
as well as a drawback by the project
leader. “While on the one hand they
adjust very well, they do have trouble
meeting tight deadlines. I’ve also
noticed that direct contact is everything.
You can send three e-mails without ever
getting any response. Often things turn

out to have been organized very well,
but they don’t give you the necessary
feedback.” Political tensions were not
observed really by the TU/e lecturers.
“We once held a meeting at the hotel,
because it was impossible to reach
the university in Papua due to a
demonstration.”
Tony Hariadi was the contact for TU/e at
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
and shares Wijnker’s enthusiasm about
the project. “Thanks to Casindo we have
created a strong team within the
university and we’ve been able to set up
a good network within the country.
The TU/e lecturers have demonstrated
that they possess a great deal of
knowledge in their fields. Many
graduation projects of students are
now related to technologies in the
area of efficient utilization of energy.”
Hariadi has great expectations in
particular of biogas and biomass in
his country. “They are the cheapest type
of sustainable energy in relation to the
investment involved. You hardly need
any high-tech resources for them.
For instance, we have plenty of dung
that we can use. One problem to be
tackled is the conversion to electricity
and the distribution. That will be the
next step, though.”
In Indonesia they are now going to
develop further in the area of sustainable energy. The extent to which TU/e is
still involved in that remains to be seen.
Wijnker: “At present the Dutch
government is not earmarking much
money anymore for projects like this.
We do keep contacts to the fore and
are working on joint ventures in which
students from Indonesia come and
follow Master’s programs at TU/e or
enter PhD programs.”
www.casindo.info

The relation between TU/e and
Indonesia goes back seven years.
Seven years ago dr. ir. Lex Lemmens
(former director of what was then
called the Technology for Sustainable
Development Center and now forms part
of the Eindhoven Energy Institute) and
ir. Patrick van Schijndel (then staff
member of TDO/United Brains) visited
Indonesia for a lecture, and ideas sprang
up for further cooperation. 2006 saw
the start of the Carepi project – which
focuses on bioenergy in the regions of
North Sumatra, Yogyakarta and Central
Java.
An extension of this was the Casindo
project, preparations for which had
been begun by the Dutch government
in 2008 and which was started in 2009.
The areas of West Nusa Tenggara and
Papua joined in and the goal was also
broadened: promote developments
in the area of sustainable energy.
The partners have wanted to ensure
that the universities involved strike up
joint ventures with local enterprises
and the industry so as to be able to
apply the knowledge directly in regional
situations. Casindo stands for CApacity
development and strengthening for
energy policy formulation and implementation of Sustainable energy
projects in INDOnesia.
The project consisted of three major
components, says Wijnker. The Energy
Research Center of the Netherlands
was the chief player for the development
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Vox Academici
Prof.dr. Rint Sijbesma, professor of Supramolecular Polymer Chemistry

How revolutionary is
the Groningen nano-4WD?
The Groningen research group supervised by Ben Feringa was featured on
the cover of Nature with their nanocar
last week. After years of experimenting,
they managed to build a molecular
engine driven by an electric signal,
measuring a mere 4 by 2 nanometers.
And yes, the molecule does rather look
like a 4x4. But exactly how spectacular
is this development, and will we actually
be able to implement nano-engines
as medication trucks in the future,
as some media have suggested?
“Although the media tend to exaggerate
the facts, this time the attention is
absolutely deserved. It’s a downright
fabulous invention, one that every
scientist dreams about.” Rint Sijbesma,
professor of Supramolecular Polymer
Chemistry and affiliated with the
TU/e Institute for Complex Molecular
Systems, makes no secret of his
admiration for his Groningen colleague.
“Today, molecular engines are widely
researched, and Feringa is one of the
best researchers in the field. There’s a

reason he received the Spinoza Prize
several years back. Upon receiving the
prize, he promised to use his results to
develop a molecular vehicle. And not
only would the nanocar do very well in
a beauty pageant, it also involves a lot
of thinking and experimenting. It’s a
true chemical tour de force.”
“The molecule resembles a car, except
that its tires are more like paddles.
It receives an electric shock from a
Scanning Tunneling Microscope tip
that makes the paddles move. Although
the construction is a bit wobbly, the
movement does follow a linear pattern.
And it’s that preprogrammed, controlled
movement that makes the nanocar
such a genius device. Years ago, an
American chemist already claimed to
have developed a nanocar, but it wasn’t
driven and moved aimlessly. On top of
that, his nanocar didn’t even have a
molecular engine. A sorry excuse for
a car, come to think of it. It’s another
reason why the Groningen ride can be
considered the first-ever nanocar.”

“It’s tricky to speculate possible
short-term uses for this nanovehicle;
it partly depends on your own
imagination. I think we should consider
this invention an important aspect of
the future school of thought. It’s a major
contribution to fundamental molecular
research. Of course it’s great to think
ahead, but it’s way too early to already
speak of human implementation.
Besides, these nanocars won’t be
used for the transport of medication.
The body has more than enough flowing
and moving going on as it is, it doesn’t
need any extra engines. In medication
transport, the most important issue
is where it should be delivered.
It’s a different matter altogether.”
“At TU/e, we’re also trying to improve
the development on nano-engines.
Within the Institute of Complex
Molecular Systems, Dick Boer’s group
is conducting extensive research into
molecular engines and transmutations
in molecular systems. Thanks to his past
career at Philips, he knows a thing or

Prof.dr. Rint Sijbesma. Photo | Bart van Overbeeke

two about possible uses for molecules
like these. But for now, any practical
uses for the nanocar are still out of
reach, if only for the fact the experiment
can only be conducted at absolute zero.
It will remain a dream car for now.” (NT)

Capoeira show in Dommel Tunnel
20

members of ESCV
Impulsão demonstrated the
Brazilian martial arts-dance
art form capoeira in the
Dommel Tunnel on Wednesday
night, November 9. Light
festival GLOW, and the
tunnel’s blacklight especially,
had sparked their enthusiasm.

1 on 1

is how the playful
mock fight is played. It’s
accompanied by rhythmic
drumming. Capoeiristas
always play in white, which
made their performance
in blacklight even more
spectacular.

15

minutes, that’s how long
the exciting performance
lasted. According to Mike
Wilmer, student of Electrical
Engineering and member of
Impulsão, the tunnel was a
little cramped because of
the large number of visitors
walking around.

Photo | Bart van Overbeeke
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Translation

Fred Steutel done nagging
Having shared everything that surprised,
bothered, annoyed, or genuinely
impressed him for the past ten years,
our columnist Fred Steutel, Professor
Emeritus of probability and Statistics,
will put down his pen. Yes, he too
submitted his columns via e-mail, but to
me, Fred - who’ll reach the respectable
age of 80 today - is the type that sits at
his desk with a dip pen. I’m biased of

course, which undoubtedly has to
do with the man’s ripe old age, but
grant me that romantic illusion.
Still, the articles Fred has faithfully
produced for Cursor over the years
have always been surprisingly
up-to-date. Very perceptive and
deliciously blunt at times, he always
managed to find the sore point. And
I can tell you it’s a breath of fresh air
for an editor-in-chief at an institution
where no employee or student dares
speak their mind. We’re always very
articulate at the coffee machine and
the dinner table, but actually venting
our criticism is a whole different
ballgame.
This Cursor includes Fred’s last ‘Effe
zeuren’ contribution, but who’ll take
over? For anyone who thinks the
title’s too sulky: we can change that.
If you’re interested in sticking
your neck out, please call me
(06-51007079) or send me an e-mail
(j.l.konings@tue.nl). I’ll be waiting…

Annemarie van Limpt (pages 2,3,5,6)
Benjamin Ruijsenaars (pages 4)

Layout

No reason
Every photographer has a different
approach: intuitive or knowledgedriven, with an eye for either the bigger
picture or the smallest detail, with or
without technical perfection, fond of
flashing or in search of the most
beatiful natural light available.
I combine, although knowledge,
detail, and technique are predominant,
and I easily have four flashes at hand.
Still, sometimes something just ‘feels
right’ after two minutes. The sun on
Indre Kalinauskaite’s nose, yes, that’s
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Rewwwind
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?

‘Clean’ diesel and gas on campus
November 16, 2011 - In 2012, TU/e’s
university campus will be treated to a
gas station, and in 2015, a small TU/e
factory should be operational that
makes biofuels from waste wood.
Researchers at TU/e are developing
a demo reactor that will convert the

university’s annual forty metric tons of
waste wood into substitutes for diesel
and gas. The gas station will be used
for demonstration mostly, but it may
become available for employees to fill
up their tanks in the future.

GLOW glad to see TU/e return in 2012
November 14, 2011 - The GLOW organization has asked TU/e to participate in
the event next year as well. Currently,
there’s talk of a work of light art in the

Natasha Franc
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city center, “but how exactly remains
to be seen”, says prof.dr.ir. Gerrit
Kroesen, chairman of TU/e’s art
committee.

Grand gala for students for anniversary TU/e

where it belongs. The fence, that
wall? Don’t ask. They were there. It
feels right. No reason. See page 6.

Cursor online

November 9, 2011 - On Friday,
December 9, TU/e will celebrate its
55th anniversary with a grand gala
for students and their partners.

The dance’s dress code is white tie and
it will be held at city hall. Ticket sales
have started. Check www.galatue.nl.

TU/e grounds finally ‘street-viewed’

www.tue.nl/cursor
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Flashback
Chess 1965 versus 2011
TU/e knows an unbelievable number
of associations, including zero chess
clubs. That’s not to say the university
isn’t chess-minded: it was in the past
and still is today. On October 20, 1965,
Chess Grandmaster and former world
champion Max Euwe visited the Institute
of Technology to humor dozens of chess
fiends with a simultaneous exhibition.
On Saturday, November 12, over three
hundred youth players came to the
Auditorium for the Dutch Open Rapid
Chess Championships.
The first time the event was organized,
Ger Dekker was tournament director. He
remembers university secretary Harry
Roumen being asked for accommodation
and consenting immediately. “The matter
was settled in twenty minutes.” Still,
the first edition wasn’t held at TU/e.
Fire at the Auditorium queered the
pitch, but ever since its reconstruction,
the university has been hosting the
event, with Roumen opening the
tournament. (NS)

November 8, 2011 - As of last week
TU/e campus can be virtually visited
using Google Street View. The university
grounds were already extensively

recorded over a year ago, but the
edited images have only been online
since last week.

Clmn Time travel
There is a photo exhibition at the Central library
presenting a retrospective of student life at TU/e.
Walking past the pictures I often asked myself
“How different was their student life compared
to mine?” Unfortunately, the pictured faces are
silent, so I’ll have to use my imagination and engage
in time travel. You’re most welcome to join me.
First of all, these students didn’t have the Internet.
If they had questions, they couldn’t google them
or check Wikipedia. Moreover, they couldn’t ask
their friends by sending them Facebook messages or
e-mails. They must have had outstanding memories
or visited the library more often than I do. Forget about the Internet. They didn’t
even have personal computers. If they wanted to perform complex computations,
they couldn’t use Matlab and plot results. Instead, they probably wrote everything down on paper or created complicated FORTRAN scripts on punched cards,
and visited huge rooms with large, noisy machines.
Moreover, Dutch students never had the opportunity to visit their colleagues
in the USSR or China because these were their ideological enemies, implying
that the exchange of ideas and discussions at conferences were impossible.
Gloomy picture, isn’t it? What surprises me is that despite my negative impression
these guys look happy. They enjoyed their lives as I and my friends do now.
Moreover, this generation landed on the Moon, invented microprocessors, managed
to control nuclear energy and created the life we’re living now. Realizing this simple
fact is encouraging to me, because if these people achieved such success without
Google, Matlab and the help of smart foreign colleagues, then shouldn’t we be
able to do so much more, having all these available? Of course we should, and
that’s why every TU/e student should stick to their academic enthusiasm and
always strive for more.
Sultan Imangaliyev, from Kazakhstan, is a student of Systems & Control,
Department of Mechanical Engineering
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