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Onrust in Helix

Als je de faculteit Scheikundige 
Technologie binnenloopt, krijg je niet 
direct de indruk dat er het afgelopen 
half jaar veel is veranderd. De portier zit 
nog steeds bij de entree met zijn bakkie 
koffie en in de kantine doen groepjes 
studenten hetzelfde. Maar achter de 
muren van Helix spelen zich kleine 
drama’s af. De bijl wordt links en rechts 
stevig in de onderzoeksstructuur gezet 
en als ik de betrokkenen moet geloven, 
is het aan het begin van dit jaar 

meegedeeld op een manier die niet  
echt begripvol was. Kwalificaties  
als ‘bijna juridisch taalgebruik’, 
‘volkomen dichtgetimmerd’ en ‘als 
een donderslag bij heldere hemel’ 
lijken erop te wijzen dat het bestuur 
als een tamelijk bruuske boodschapper 
te werk is gegaan. Er zullen mensen 
gedwongen weg moeten, iets wat al 
lang niet meer is voorgekomen aan  
de TU/e.
Dat er na januari voor de getroffenen 
een radiostilte is ingetreden van drie 
maanden heeft de zaak ook geen 
goed gedaan. Er wordt gesproken 
over een ijzige sfeer en over angst 
onder het personeel dat wacht tot  
de storm is overgewaaid. Facultaire 
kopstukken als Bert Meijer en René 
Janssen willen op dit moment ook 
geen commentaar geven op de plannen 
en de verdere afhandeling daarvan. 
What happens at ST stays at ST. Mij 
lijkt het niet de juiste weg. Want zijn 
de faculteit en de TU/e uiteindelijk 
niet het meest gebaat bij openheid en 
goed overleg wanneer er ook gesneden 
wordt in vlees dat gezond is? 

Saaie wetenschapper

Van ‘buitenpromovendi’ is de link met 
de universiteit niet altijd even duidelijk 
en het is geen uitzondering dat een 
voorlichter van Philips het recht claimt 
jouw verhaal over een ‘TU/e-promotie’ 
te herschrijven. Bij het binnenharken 
van reguliere promoties lijkt de TU/e 
dus niet zo moeilijk te doen, maar bij 
het uitreiken van eredoctoraten is 
men roomser dan de Paus. Slechts 
‘uitmuntende wetenschappelijke 
kwaliteit’ is het criterium. Geen 
eredoctoraat dus voor cabaretiers, 
royalty of mythbusters in Eindhoven. 
Voordeel: weinig risico op negatieve 
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Nog even en we lopen zonder bruggetje 
naar de overkant van de Dommel. 
Het waterpeil staat nu zo laag, dat is 
echt extreem. Het komt niet doordat het 
dit voorjaar te weinig geregend heeft; 
de oorzaak ligt in de technische hoek. 
Voor de werkzaamheden waardoor de 
Dommel haar meanderende loop weer 
terugkrijgt, heeft het waterschap de 
stuw ten zuiden van de stad zo gezet 
dat het water het Wilhelminakanaal 
inloopt in plaats van in de Dommel. 
Als over een paar maanden de oevers 
aangepast zijn, zal het waterschap 
het water weer ‘teruggeven’.

Ter vergelijking hoe mooi dat kan zijn, 
staat hiernaast een foto van anderhalf 
jaar geleden in de herfst. Dit was ook 
een extreme situatie. Zo’n hoge 
waterstand krijgt de Dommel alleen 
na hevige buien of langdurige neerslag 
ten noorden van de stuw. (NS)

Dommel november 2010 
versus april 2012

Flashback

28 maart 2012 - Spreken op Tedx kan 
van zijn bucketlist af. ID-student Marco 
van Beers stond maandag 2 april op 
de planken tijdens TEDx Maastricht. 
Samen met anderen praatte hij over de 
vooruitzichten voor de Nederlandse  

gezondheidszorg. TEDx is een lokale 
conferentie naar voorbeeld van  
het grote Amerikaanse TED, waar 
wetenschappers het woord krijgen  
om te laten zien waar ze onderzoek 
naar doen. 

4 april 2012 - Door de reorganisatie bij 
Scheikundige Technologie krimpt het 
aantal capaciteitsgroepen van elf  
naar acht en verdwijnen er zestien 
arbeidsplaatsen. Het faculteitsbestuur 
ziet het als een heroriëntatie en  

bezuinigingsoperatie en kiest voor 
twee zwaartepunten: ‘Molecular 
Systems and Materials Chemistry’ en 
‘Chemical and Process Technology’. 
Binnen de getroffen groepen heerst 
veel onduidelijkheid en onrust. 

28 maart 2012 - De Stuurgroep Campus 
2020 heeft de presentatie van het 
definitief ontwerp van de nieuwbouw 
voor de faculteiten Technische 
Natuurkunde en Electrical Engineering 
(bekend als Project 2) op het laatste 

moment afgeblazen. Op 28 maart  
zou het project officieel worden 
gepresenteerd, maar zowel qua 
ontwerp als op het financiële vlak  
zijn nog aanpassingen nodig. 

27 maart 2012 - Ad van Berlo, 
oprichter/eigenaar van het internatio-
naal gerespecteerde designbureau 
VanBerlo Groep, is 1 april aan de 
TU/e-faculteit Industrial Design aan  
de slag gegaan als deeltijdhoogleraar 

Entrepreneurial Design of Intelligent 
Systems. Van Berlo werd maandag  
26 maart nog uitgeroepen tot de 
winnaar van de BOV Trofee: de Beste 
Ondernemersvisie Eindhoven 2012.

22 maart 2012 - Prof.dr.ir. Barry Koren 
gaat vanaf 1 augustus aan de slag als 
hoogleraar Scientific Computing bij  
het Centre for Analysis, Scientific 
Computing and Applications (CASA) van 
de faculteit Wiskunde & Informatica. 
Het College van Bestuur maakte onlangs 

zijn benoeming bekend. Koren werkt 
momenteel nog als deeltijdhoogleraar 
Numerieke Wiskunde aan de Univer-
siteit Leiden en hij is clusterleider bij 
het CWI. Door zijn benoeming aan de 
TU/e zal hij afscheid nemen van beide 
instellingen. 

22 maart 2012 - Het College van 
Bestuur heeft drs.ing. Jos Hermus per  
1 mei benoemd tot directeur bedrijfs-
voering van de faculteit Industrial 
Design. Hermus is momenteel directeur 
van de faculteit Industrial Engineering 

& Innovation Sciences en zal vanaf  
1 mei zijn nieuwe functie combineren 
met zijn functie bij IE&IS. Deze twee 
faculteiten zullen in 2018 samen 
worden gehuisvest in het gerenoveerde 
Hoofdgebouw. 

ID-student op podium TEDx Maastricht

Sfeer binnen reorganiserende faculteit ST “op het vriespunt”

Definitief ontwerp Project 2 behoeft nog aanpassingen

Topondernemer Van Berlo deeltijdprof bij Industrial Design

Barry Koren nieuwe TU/e-hoogleraar Scientific Computing

Jos Hermus wordt directeur bedrijfsvoering Industrial Design

Cum laude voor proefschrift over zingende geribbelde buizen

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?

Foto | Bart van Overbeeke

27 maart 2012 - Günes Nakiboglu is 
maandag 26 maart cum laude 
gepromoveerd aan de TU/e op zijn 
onderzoek naar de geluiden die 
ontstaan door luchtstromingen in 
geribbelde pijpen. Hij is erin geslaagd 
technieken te ontwikkelen waarmee 

voorspeld kan worden wat voor geluid 
de buizen maken. Dit is van groot 
belang voor buissystemen, zoals 
flexibele gaspijpen, waar de geluids-
trillingen tot schade kunnen leiden.  
De resultaten zijn ook bruikbaar in 
muzikale toepassingen. 

˘

publiciteit. Nadeel: überhaupt 
weinig kans op publiciteit - want wat 
moet de regionale krant nu met zo’n 
‘saaie’ wetenschapper, hoe 
uitmuntend ook? 

© 2012. Auteursrechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd 
zonder voorafgaande toestemming van de hoofdredacteur. De redactie behoudt zich het recht 

voor om aangeboden artikelen te wijzigen.
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Hoe onzichtbaar maakt een antimagneet?

Dommelloop groot succes

Hoewel er theoretisch al jaren over 
gepraat werd, is het dan nu eindelijk 
gelukt een magnetische onzichtbaar-
heidsmantel te maken. Vorige week 
publiceerde een groep internationale 
onderzoekers in Science een nieuwe 
methode om deze zogenoemde 
‘antimagneet’ te bouwen. De materialen 
zijn goedkoop en makkelijk te verkrijgen. 
Goed nieuws voor bijvoorbeeld 
pacemakerpatiënten die een MRI-scan 
moeten ondergaan en zo beschermd 
kunnen worden tegen magnetische 
straling. Maar er kleven ook risico’s 
aan het magnetische schild, want 
hoe zit het met beveiligingssystemen 
gebaseerd op magnetische signalen? 

“Deze antimagneet werkt op papier 
heel goed, er zijn geen vervormingen 
van het magneetveld eromheen te zien 
en wat binnenin de mantel -ook wel 
‘cloak’ genoemd- zit, is echt helemaal 
onzichtbaar”, zegt Bas de Hon, 
UD Elektromagnetisme van de faculteit 
Electrical Engineering. “En ook in de 
praktijk werkt de cloak uitstekend en 
dat is wel een nieuwigheidje. Tot nu toe 
was er in theorie veel mogelijk op het 
gebied van onzichtbaarheidsmantels, 

maar viel het in het echt nogal tegen. 
Het mooie van deze cloak is zijn 
eenvoud. Je moet het zien als een 
aantal lagen plakband op elkaar, maar 
dan supergeleidende lagen en een 
magnetische laag. Samen vormt dat 
een soort metamateriaal. Dat is een 
materiaal dat van nature niet voorkomt 
en gemaakt is vanwege een combinatie 
van eigenschappen. Zo kun je zelfs 
materiaaleigenschappen ontwerpen 
die helemaal nieuw zijn. In het geval 
van de magnetische cloak is gebruik 
gemaakt van een hoge temperatuur-
supergeleider die geen magnetische 
doorlaatbaarheid heeft, in combinatie 
met een ferromagneet coating - bekend 
van de huis-tuin-en-keukenmagneetjes. 
Het één stoot af en het ander trekt 
aan en samen zorgt dit ervoor dat 
magnetische veldlijnen niet door de 
cloak heenkomen, hoewel het lijkt 
alsof ze er dwars doorheen gaan. 
En dat heet onzichtbaarheid.”

“Dit magnetische schild werkt echter 
alleen in een uniform statisch magneet-
veld. Voor een medische toepassing als 
MRI zou het nog wel kunnen werken. 
Want hoewel bij een MRI meerdere 

magnetische velden gebruikt worden, 
is het hoofdveld uniform statisch. 
En je moet bedenken dat het veld in de 
cloak dan niet meer helemaal verdwijnt, 
maar voor medische toepassingen kan 
een sterke reductie ook al afdoende zijn. 
Maar er zit zeker wel een aantal haken 
en ogen aan de huidige cloak. Zo is 
de antimagneet niet echt praktisch 
te noemen. De hoge temperatuur 
supergeleiders moeten bijvoorbeeld 
gekoeld worden met vloeibaar stikstof, 
zo’n -196 graden Celsius. Naast de 
cloak, die nu 12,5 millimeter is, hangt 
dus een enorme thermosfles. Moet je je 
voorstellen hoe groot dat moet zijn met 
een cloak zo groot dat er een mens in 
past… En het is ook nog maar de vraag 
of de supergeleider in een magnetisch 
veld van zo’n 10 Tesla nog werkt, 
waarschijnlijk moet daar dan een type II 
supergeleider voor gebruikt worden. 
Beveiligers hoeven trouwens echt niet 
wakker te liggen van deze vinding. 
Beveiligingspoortjes werken heel 
anders, met een puls-geïnduceerd 
magnetisch veld. Niet uniform statisch 
en dus werkt de cloak hier absoluut 
niet.”
“Dankzij de Harry Potter-achtige films 

is de aandacht voor onzichtbaarheids-
mantels versterkt. En er wordt momenteel 
aardig wat onderzoek aan gedaan, op 
elke conferentie in ons vakgebied is 
er wel een aantal presentaties over. 
Toch heb ik het gevoel dat het hier wel 
een beetje om een modegril gaat. Ook 
in dit geval wordt bijvoorbeeld meteen 

rondgeroepen over MRI’s en 
veiligheidspoortjes, hoewel het daar 
echt nog niet om gaat. Onderzoekers 
willen mee op iets dat in the picture 
staat. Want hoewel men in films niets 
liever dan onzichtbaar wil zijn, telt in 
de wereld van de wetenschap juist hoe 
zichtbaar je bent.” (NT)

Vox Academici

Dr.ir. Bas de Hon, UD Elektromagnetisme, faculteit Electrical Engineering  

Bas de Hon. Foto | Bart van Overbeeke

Foto | Bart van Overbeeke

Donderdag 29 maart 
werd voor de 16de keer 
de Dommelloop gehouden.

Voor deze editie was een 
nieuw parcours uitgezet, 
een ronde van 2,5 
kilometer over de campus. 
Renners konden kiezen 
voor een afstand van 
5 of 10 kilometer.

Er was een recordaantal 
deelnemers van 203. Dat 
is meer dan een verdubbeling 
ten opzichte van vorig jaar. 

De 10 kilometer bij de 
mannen werd gewonnen  
door Harm Sengers in een  
tijd van 33 minuten en  
22 seconden.

Sengers, alumnus van de 
TU/e, is Mister Eindhoven 
Marathon: hij was afgelopen 
jaar de snelste Nederlander in 
de marathon van Eindhoven. 
Hij start die marathon elk jaar 
met het nummer 040. 

Bij de dames zegevierde 
Angelie van den Bosch in  
een tijd van 39.58. (HR)
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Om de haverklap klinkt er gelach 
wanneer je met Stan en Anne praat. 
Ook als het gaat over elkaars tekort-
komingen of studievaardigheden. 
Samen praten ze vooral vaak over 
volleybal. Die sport is de reden dat  
ze elkaar in eerste instantie leerden 
kennen en dat ze in juli samen naar 
Cordoba gaan voor de European 
University Games.

In de kantine van het Studentensport-
centrum zijn Stan Lamers en Anne 
Janssen aan het lunchen. Ze komen  
net van een derdejaarscollege bij 
Biomedische Technologie. Toen  
Anne aan de TU/e begon, was Stan  
al derdejaars, inmiddels volgen ze 
dezelfde vakken. Tussen de happen  
van zijn Italiaanse bol door zegt Stan: 
“Haar intropapa was een vriend van  
me en hij vertelde me meteen dat er  
een volleybalster in zijn groepje zat”. 
En wat voor een! Ze bleek veel te goed 
voor Hajraa; Anne speelt eredivisie  

met dames 1 van Peelpush uit Meijel. 
Hajraa-dames spelen op dit moment 
derde divisie. “Maar ze is wel altijd  
bij de Hajraa-feestjes”, zegt Stan. 

En ze is bij het Eindhovense team dat 
uitgezonden wordt naar het Europese 
Studenten Kampioenschap Volleybal, 
dat tegelijk met de European University 
Games van 10 tot en met 23 juli in 
Cordoba in Spanje wordt gehouden. 
Stan zit in het herenteam. “Het is voor 
het eerst dat uit Eindhoven zowel een 
dames- als een herenteam meedoet. 
Het mannenteam dat twee jaar geleden 
in Polen meedeed, werd tweede.  
De Russen waren te sterk, en ja, die 
doen weer mee. Maar schrijf maar op 
dat we kans op podiumplaats hebben.” 
Dat er nooit een damesteam naar het 
ESK kon, komt volgens Stan omdat  
altijd weer de Groningse dames eerste 
werden bij GNSK’s. En alleen de 
winnaars gaan verder. 
Voor het toernooi in Cordoba zijn de 
vierentwintig beste spelers uit de regio 
geplukt. Leden studeren aan de Fontys 
of TU/e, maar zijn niet noodzakelijkerwijs 
lid van Hajraa. Eerlijk gezegd zijn van  
de deelnemers alleen Stan en Jeroen 
Korremans dat en de twee coaches die 
meegaan.

Het inschrijfgeld 
voor twee teams 
is zestienduizend 
euro

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. 

Samen naar het Europees 
studentenkampioenschap volleybal
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Er valt nog een heleboel te organiseren 
voor de teams kunnen afreizen. Stan en 
Anne bekommeren zich met vier anderen 
over de praktische zaken als inschrijving, 
teamsamenstelling en het binnenharken 
van sponsorgeld. Graag willen ze de bus 
delen die een basketbalteam uit Tilburg 
aan het regelen is - buspoolen dus.  
Het inschrijfgeld voor twee teams is 
zestienduizend euro. “Daarvoor krijg  
je onderdak, viermaal per dag eten, 
trainingsmogelijkheid en vervoer tussen 
de verschillende locaties. En een heel 
vette tijd.” 

Het valt niet mee sponsorgeld te 
verzamelen. De TU/e betaalt het 
voorschot van het inschrijfgeld, maar  
de Volleybalbond en bedrijven en 
banken gaven nul op het rekest. 
“Daarom gaan we maar zelf geld 
verdienen”, zegt Anne. Ze laat zich niet 
uit het veld slaan, heeft een vergunning 
geregeld om met Koninginnedag op  
het Stadhuisplein te mogen tappen voor 
een kroeg. Het arbeidsloon is voor het 
Cordoba-potje. Daarnaast willen ze voor 
19 mei een feest organiseren in de 
Bunker en bij volleybalverenigingen  
in de regio clinics gaan geven.  
Hopelijk mogen ze ook fruit verkopen  
bij het Groot Nederlands Studenten 
Kampioenschap (GNSK) dat in juni in 
Eindhoven wordt gehouden.

Annes boterhamzakje is inmiddels leeg. 
Er staat weer een college op hun 
programma, maar ach, dat kunnen ze 
ook wel missen. Vandaag heet dat geen 
spijbelen, maar ‘verstandig met je tijd 

omgaan’. In collegevrije weken voor  
een tentamenperiode studeren Stan  
en Anne samen van ’s ochtends vroeg 
totdat Anne opstapt om te gaan trainen 
in Meijel, vier maal per week. Samen 
werken ze oude tentamens door, daar 
leren beiden van. Apart van elkaar 
bestuderen ze boeken. Vaak mag  
Stan bij zijn tweede poging van een 
tentamen Annes aantekeningen 
gebruiken waarmee zij de eerste keer 
slaagde. “Anne is wat gestructureerder”, 
zegt Stan fijntjes. 
Structuur in de studie is Stans zwakke 
punt, erkent Anne, maar ze noemt het 
liever een verbeterpuntje. Zelf heeft ze 
er geen last van, het is zíjn probleem. 
Maar als we dan toch over verbeterpuntjes 
praten, is Stan op zijn beurt wel heel rap: 
“Anne moet bij het blokkeren minder 
dicht bij het net gaan staan.  
Dat zeg ik keer op keer”.

Beiden zijn bezig met het afronden van 
de bachelor. Anne gaat haar eindproject 
uitvoeren bij een promotieonderzoek 
naar collageen in menselijke cellen. 
Stan hoort bij de laatste generatie 
BMT-studenten zonder eindproject.  
Aan de ene kant jammer: “Door zo’n 
eindproject leer je een vakgebied naar 
keuze beter kennen”. Maar ook wel fijn: 
“Het is best zwaar, want tegelijk moeten 
er ook nog vakken worden gevolgd”.  
En daarbij weet hij toch al dat hij zijn 
master niet bij BMT gaat doen. “Ik heb 
door een minor bij Technische Bedrijfs-
kunde gemerkt dat Innovation Manage-
ment me meer aanspreekt. De stap na 
het onderzoek wil ik doen. Van innovatie 
naar product, dat vind ik interessanter 
dan het onderzoek zelf. En als het moet, 
kan ik best gestructureerd zijn.”

Ze zullen elkaar niet missen in de master- 
periode. Daarvoor zien ze elkaar vaak 
genoeg bij het stappen op het Stratums-
eind. “We zoeken elkaar altijd op.”  

Dat geldt vreemd genoeg niet voor  
de wedstrijden in de competitie.  
“Stan heeft me nog nooit zien spelen.” 
“Ja, jij speelt altijd zo ver weg.” “Nou, 
zondag spelen we onze laatste wedstrijd 
gewoon thuis in Meijel.” “Ja, maar dan 
ben ik in Schotland. Een huisgenoot van 
me -uit het Hajraahuis aan de Kerkstraat 
in Eindhoven, red.- loopt daar nu stage.” 
Dan houdt alles op. Voorlopig. Volgend 
jaar is er weer competitie.

Interview | Norbine Schalij
Foto’s | Bart van Overbeeke

Dat heet geen 
spijbelen, maar 
‘verstandig met 
je tijd omgaan’

Samen naar het Europees 
studentenkampioenschap volleybal
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Op zoek naar het exacte verhaal van de klok en de klepel
“Het klokkengietersvak is een heel  
mooi ambacht en als het aan mij ligt  
zou het beslist moeten blijven bestaan. 
En in het klokkengieten kunnen ambacht 
en wetenschap ook heel mooi samen-
gaan. Wij proberen het ambachtelijke 
werk juist te ondersteunen en niet  
om het over te nemen”, zegt Stef van 
Eijndhoven, opleidingsdirecteur van 
Mathematics for Industry, resoluut. 
Nederland kent een lange traditie op  
het gebied van klokkengieten: van de 
vier beiaardklokkengieterijen die er 
wereldwijd nog bestaan, staan er twee 
in ons land. Niet heel vreemd dus dat 
vertegenwoordigers van de Parijse 
Notre-Dame bij Koninklijke Eijsbouts 
aanklopten voor de nieuwe klok van de 
noordertoren. Maar het klokkengieten  
is ook een vak omgeven door ervaring 
en intuïtie. Nog steeds worden  
sommige klokken in mallen van leem  
en paardenmest gegoten, omdat dat 
zuiverdere klokken zou opleveren.  
Want over die zuiverheid en de 
klankkleur van klokken is veel te doen. 
Omdat een klok geen harmonische 
grondtonen kent, is de klankkleur  
afhankelijk van de dikte van de wand, 
de vorm waarin de klok gegoten wordt 
en hoeveel van de bronzen wand er na 
afloop weg wordt gefreesd. Het maken 
van een perfecte klok is dus een vak 
apart.

Van Eijndhoven: “Sinds de Tweede 
Wereldoorlog is de behoefte aan 
wetenschappelijke kennis over het 
klokkengietproces steeds groter 
geworden. Veel van de in de oorlog 
verdwenen klokken moesten vervangen 
worden en de vraag naar kwalitatief 
hoogwaardige klokken was enorm.  
Met de introductie van de computer 
kwamen er meer mogelijkheden om  
het klokontwerp en het stemproces  
te optimaliseren. Zo bestaat er een 
programma om de relatie tussen vorm 
en klank weer te geven. Je kunt de 
buiten- en binnenwand van de klok 
weergeven met punten. Vaak wordt  
de klok eerst op gevoel ontworpen, 
waarna er met de punten gespeeld  
kan worden en duidelijk wordt: wat  
doet vormverandering met de klank? 

Vanuit het uiteindelijke ontwerp maakt 
de klokgieter vervolgens aluminium 
profielen, die hij nogmaals test voordat 
de klok in een plasticachtige mal gegoten 
wordt. Het gieten is een moeilijk te 
controleren proces. Daarom wordt het 
binnenprofiel van de klok altijd iets 
dikker gemaakt, zodat er genoeg ruimte 
is bij het corrigeren van het binnen-
profiel van de klok. Dat stemmen is een 
kwestie van ervaring, veel voelen en 
goed luisteren. Maar het probleem waar 
de huidige klokgieters tegenaan lopen, 
is dat bij een juiste klank de klok aan de 
binnenkant niet mooi strak is. Ze kunnen 
dus eigenlijk geen perfecte klokken 
meer maken”.

En dat was vroeger wel anders. In de 
periode 1600-1700 werden de meest 
schitterende carillons en (beiaard)klokken 
gegoten. Het merendeel van deze 
klokken was van de hand van de 
gebroeders Hemony. Zij beheersten  
de kunst van het klokken ontwerpen  
en het stemmen tot in de perfectie.  
Het is bekend dat ze connecties hadden 
met de vooraanstaande wiskundige 
Christiaan Huygens. Hij roemde hen  
om hun bekwaamheid, maar ook omdat 
ze openstonden voor wetenschappelijke 
input in het ambachtelijke proces. 
Helaas is er niets nagelaten over de 
manier waarop François en Pieter 
Hemony hun klokken maakten.  
Met hun dood verdween dan ook het 
geheim van de perfecte klokken.  
Maar met een nieuwe aanpak hoopt  
Van Eijndhoven daar nu opnieuw achter 
te komen.
“Een paar jaar geleden werden we 
benaderd door Koninklijke Eijsbouts  
of we wilden meedenken hoe we het 
klokkengieten zouden kunnen 
optimaliseren en ze hier eventueel  
met het ontwerpen van nieuwe  
software konden bijstaan. Met een  
paar internationale studenten van de 
ontwerpopleiding Mathamatics voor 
Industry heb ik deze vraag opgepakt. 
Een goed voorbeeld van de toegepaste 
wiskunde. Een heel duidelijke toepassing 
waar een prachtig stukje modellering  

Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in Asten gaat komend jaar een nieuwe klok 
voor de Notre-Dame kathedraal in Parijs maken. Om de juiste klankkleur van de nieuwe 
‘Maria’ te bepalen, wordt software gebruikt die door wiskundige Stef van Eijndhoven en 

studenten van de opleiding Mathematics for Industry ontworpen is. Maar Van Eijndhoven 
is al langer bezig om samen met de ambachtelijke klokkengieters het geheim van 

de perfecte zeventiende-eeuwse klokken te ontrafelen.

“Het maken van 
een perfecte klok 
is een vak apart”

“Stemmen is 
een kwestie van 
ervaring, veel 
voelen en goed 
luisteren”
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Op zoek naar het exacte verhaal van de klok en de klepel
bij komt kijken en waar je ook nog eens 
heel dicht op het bedrijf zit. Dat het 
klokgieten iets typisch Nederlands is  
en er ook nog een historisch besef  
aan vastzit, maakt het voor mij een  
heel speciaal project.”

Na een grondige literatuurstudie werd 
het van Eijndhoven duidelijk dat het 
ontwerpproces geheel veranderd  
moest worden. “In plaats van de  
punten hebben we nu een programma 
ontwikkeld waarbij de klok met behulp 
van cirkelbogen ontworpen wordt.  
En ook hier kunnen we op voorhand 
horen hoe een bepaald klokontwerp 
gaat klinken. Datzelfde programma 
gebruiken we ook tijdens het stemmen. 
Na het afkoelen van de gegoten klok 
slaat de stemmer er met een flinke 
hamer tegenaan. Via een microfoon die 
aan de klok is bevestigd, kunnen we de 
frequentie registreren en bepalen waar 
er geschaafd moet worden. In zo’n zes 
stappen kunnen we naar het uiteinde-
lijke target toewerken. In overleg met  
de gieterij gebeurt dat dus stapsgewijs, 
ze zijn nog te bang dat we een klok naar 
de kloten helpen. Want het kost soms 
heel wat overredingskracht om een 
stemmer ervan te weerhouden in te 
grijpen - dan is je experiment verloren 
en moet je wachten op een volgende 

klok. Je kunt achter je computer hele 
mooie dingen bedenken, maar op de 
werkvloer gaat het toch anders. Er wordt 
gewerkt vanuit intuïtie, terwijl je als 
wetenschapper graag objectief ergens 
tegenaan kijkt. Toch is het prachtig als 
je ziet dat iemand van de ‘Astense 
harremonie’ in gebrekkig Engels 
probeert uit te leggen aan een Indiase 
student waarom het anders moet. Ik heb 
het geluk dat ik daar als Brabander 
tussen kan springen en ‘m op de 
schouder kan slaan: ‘Jongen, da kumt 
wel goe’. We hebben nu al een paar 
succesvolle experimenten gedraaid en 
ook op de werkvloer raken ze er 
langzaam van overtuigd dat met onze 
software de klokken er echt beter op 
worden.”

Ondertussen heeft Van Eijndhoven met 
zijn studenten wel een stukje unieke 
software neergezet. Nergens ter wereld 
worden de klokken op zo’n wetenschap-
pelijke manier gegoten. En nu dus ook 
de Maria-klok van de Notre-Dame. “Het 
is zeker vergeleken met de Hemony-
klokken geen complexe klok, maar toch 
een hele eer dat we daaraan mogen 
meewerken. En het genereert een mooi 
stukje aandacht voor de wetenschap 
rond het klokkengieten. En niet alleen 
het gieten, er dienen zich steeds meer 
nieuwe vragen aan. Want als de klok 
eenmaal hangt, hoe moet de klepel dan 
bewegen zodat er een synchroon geluid 
ontstaat? Hoe verandert in de loop der 
tijd het geluid en hoe kan dat eventueel 
optimaal hersteld worden? We hebben 
nog genoeg om uit te zoeken.” Het 
recept voor de perfecte klok is dus nog 
niet gevonden, maar met de software 
van de studenten Mathematics for 
Industry zijn ze wel een flinke stap 
dichterbij.

Tekst | Nicole Testerink 
Foto’s | Stef van Eijndhoven

“Optimaliseren 
klokkengieten is 
een goed voorbeeld 
van de toegepaste 
wiskunde”

“Ook op de 
werkvloer raken 
ze ervan overtuigd 
dat met onze 
software de 
klokken echt 
beter worden”
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.

Je allereerste tongzoen met die 
pukkelige ex tijdens een vakantie in 
Luxemburg: je was het bijna vergeten, 
maar bij het horen van dat ene liedje zie 
je alles weer voor je. Muziek heeft de 
kracht om herinneringen op te roepen. 
Mendel Broekhuijsen ontwierp een 
app die het mogelijk maakt zulke 
herinneringen te koesteren en met 
anderen te delen. 

Het heeft ermee te maken dat hij nogal 
nostalgisch van aard is. “Ik verzamel 
graag spullen die een persoonlijke 
geschiedenis vertellen”, zegt Broek-
huijsen, student Industrial Design. 
“We stevenen af op een situatie waarin 
zulke spullen overbodig worden. 
Een lege kamer met draadloos internet 
volstaat eigenlijk.”
Toch heeft de mens behoefte aan 
nostalgie, denkt de student, aan dingen 

die herinneringen oproepen. De app 
voor smartphones die hij ontwikkelde, 
Future Nostalgia, komt tegemoet aan 
die behoefte. Het doet wat denken aan 
Spotify - de app waarmee je kunt 
luisteren naar de muziek waarnaar 
je vrienden luisteren. Zijn app heeft 
echter een ander doel: je deelt liedjes 
om een herinnering op te roepen aan 
een gebeurtenis die je samen hebt 
meegemaakt. 
Dat werkt zo: stel, je eerste tongzoen 
associeer je met het nummer ‘Alles is 
liefde’ van Bløf. Met de app kun je het 
nummer opzoeken, er een datum aan 
verbinden en een locatie (via Google 
Maps). Vervolgens voeg je, via 
Facebook, je oudere zus toe die erbij 
was en wellicht de pukkelige ex zelf. 
Al die informatie kun je voor jezelf 
houden, delen met de genoemde 
personen of publiek maken. 

Wanneer je ex dan het nummer ‘Alles 
is liefde’ in de eigen Nostalgia-tijdlijn 
ziet staan met de datum, de plaats en 
je zus, zal hij of zij misschien terug-
denken aan dezelfde gebeurtenis. 
Wat ontbreekt, is de mogelijkheid om 
foto’s aan het nummer te koppelen. 
Dat is een bewuste keuze, legt 
Broekhuijsen uit. “Als je een liedje 
hoort, herinner je je vaak allerlei 
momenten. Je herinnering verandert 
ook voortdurend. Foto’s filteren de 
herinnering heel sterk, waardoor alleen 
zelfgekozen ‘highlights’ domineren. 
Dat vind ik jammer.” 

Broekhuijsen ontwierp zijn app 
oorspronkelijk voor het Muziek Centrum 
Nederland, maar de app is daar volledig 
los van te gebruiken. Voor de zomer 
hoopt hij een uitgewerkte versie van 
Future Nostalgia publiek te lanceren. (EV)

Sluitstuk
Muzikale app voor nostalgische herinneringen

Mendel Broekhuijsen. Fotomontage | Rien Meulman

Vrij als een vogel van de ene 
naar de andere kennisbron 

Sinds de eerste letter in een rotswand  
is geslagen, op spijkerschrift dan wel in 
drukvorm verscheen, zijn we gewend te 
lezen in een lineaire volgorde. We volgen 
de tekst vanaf het begin naar het einde. 
Maar die ingesleten gewoonte moet 
overboord bij het gebruik van hypermedia. 
Hoofdstukken met informatie staan niet 
langer keurig in een rij, maar zijn gelaagd 
en verweven ten opzichte van elkaar. 
Een lezer fladdert als een vrij vogeltje 
van de ene naar de andere bron van 
informatie. Van achteren naar voren,  
van boven naar onder. Telkens daar  
waar zijn aandacht naar uitgaat.
Om hypermedia op grote schaal toe te 
passen, zijn nog wat hordes te nemen. 
Behalve het ingesleten lineaire 
denkpatroon van een lezer, moet 
voorkomen worden dat een gebruiker 
van hypermedia in al zijn vrijheid van 
navigeren verdwaalt in het kluwen van 
kennis. Er zijn daarom hulpmiddelen 
ontwikkeld die lezers door het materiaal 
loodsen. Het gaat om adaptieve 
systemen die een gebruiker aansturen 
op basis van zijn kunde, interesse en 
doelstellingen.
De faculteit Wiskunde & Informatica  
van de TU/e is al in 1996 met adaptief 
collegemateriaal op het web begonnen, 
met het systeem AHA! (Adaptive 
Hypermedia Architecture). Onderzoeker 
ir. David Smits verfijnde en verbeterde, 
onder leiding van zijn promotor  
prof.dr. Paul De Bra, het AHA-systeem. 
Dat gebeurde binnen het Europese 
project GRAPPLE, waarna in 2008 AHA 
werd omgedoopt tot GALE (Generic 
Adaptive Learning Environment).  
Het systeem van Smits heeft zijn waarde 
al bewezen voor online onderwijs,  
maar zou evengoed kunnen dienen  

voor adaptieve nieuwsbulletins, 
museuminformatie of catalogi op 
internet. 
Gebruikers van GALE beseffen nog 
nauwelijks dat ze aan de hand worden 
genomen op basis van hun eigen 
gedrag. Want GALE onthoudt alle 
gegevens van een lezer. Iedere muisklik 
van de gebruiker en elke webpagina die 
hij bezoekt worden in het geheugen  
van een webserver opgeslagen. Op basis 
van dat ‘verleden’ komt telkens nieuwe 
informatie beschikbaar. Meestal in de 
vorm van aanbevelingen via gekleurde 
verwijzingen. Maar het kan ook 
voorkomen dat de webserver stukken 
informatie (nog) niet toegankelijk maakt 
omdat de gebruiker wordt geacht zich 
eerst te verdiepen in andere materie.
Smits: “Bij een adaptieve website heb  
je navigatievrijheid, maar het is voor  
een auteur moeilijk om te zien welke 
pagina de lezer al heeft bekeken.  

En dat is relevant voor dat wat je als 
auteur op de volgende pagina wil 
schrijven. Mijn systeem maakt dat  
op een generieke manier mogelijk voor 

een auteur. Hij ontwerpt niet alleen de 
inhoud van zijn pagina’s, maar ontwerpt 
ook een domeinmodel. Daarbij koppelt 
hij de onderwerpen en de relaties 
tussen de onderwerpen.”

Met een programmeerregel ‘als… dan’ 
zorgt de auteur ervoor dat de webserver 
een gebruiker precies die informatie 
biedt die nodig is. Op deze ‘als… 
dan’-regel zijn oneindig veel varianten te 
bedenken. Om te voorkomen dat 
auteurs telkens een nieuw trucje moeten 
bedenken, heeft Smits het mogelijk 
gemaakt dat schrijvers programmeer-
regels van elkaar kunnen overnemen.
Hoewel Smits ervan uitgaat dat auteurs 
van webpagina’s HTML-teksten kunnen 
schrijven, is er ook een grafisch 
hulpmiddel gemaakt. Dat is de GRAPPLE 
Authoring Tools (GAT) waarmee een auteur 
zijn domeinmodel kan visualiseren.  
De adaptieve mogelijkheden van GAT 
zijn wel iets beperkter dan GALE. 
De huidige adaptieve systemen zijn 

traag en worden vanaf tien gebruikers zo 
traag als dikke stroop. “Een ‘gewone’ 
webserver kan wel duizend aanvragen 
per seconde aan, omdat hij alleen kant 
en klare pagina’s moet aanleveren.  
Een adaptieve webserver zoekt eerst  
uit wat de gebruiker al weet over een 
onderwerp. Het streven was om 
adaptieve systemen net zo snel te 
maken als gewone webservers. Met de 
nodige programmering en algoritmes 
heb ik dat hele verhaal weten terug te 
brengen tot tien milliseconden op een 
oude laptop. Hierdoor kunnen ongeveer 
honderd aanvragen per seconde worden 
verwerkt. Als de gebruiker tien seconden 
of meer per pagina besteedt aan het 
lezen, kan die oude laptop duizend 
gebruikers tegelijk bedienen met 
wachttijden van slechts één seconde. 
Met één enkele moderne server zouden 
alle TU/e-studenten tegelijk adaptief 
collegemateriaal aangeboden kunnen 
krijgen. Dat is binnen de huidige normen 
een enorme vooruitgang.” (FvO)

David Smits promoveerde 2 april geheel 
in stijl. Zijn proefschrift bestaat alleen 
online op http://gale.win.tue.nl/thesis 
en kon tijdens de promotie door de 
commissie dan ook alleen geraadpleegd 
worden via tablets waarop elk commis-
sielid zijn of haar eigen gepersonali-
seerde versie kreeg aangeboden.

Onderzoeker ir. David Smits van de faculteit Wiskunde & Informatica 
ontwikkelde een adaptieve webserver die gegevens van een 
gebruiker opslaat en vervolgens informatie op maat levert.  

In tegenstelling tot de bestaande systemen, is de versie  
van Smits supersnel. Ideaal voor online onderwijs, toch?  
“Ja, het kan een nieuwe dimensie geven aan studeren.” 

“Met één enkele 
moderne server 
zouden alle 
TU/e-studenten 
tegelijk adaptief 
college materiaal 
aangeboden 
kunnen krijgen” 

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

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

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

4    Wat heeft de samenleving aan jouw werk?

4 brandende vragen

Maurits Kaptein (ID) | Beslissingen begrijpen en interactief beïnvloeden

1 | cover
Op de cover van mijn proefschrift staan de titel, mijn naam en op de achterkant 
de samenvatting. In tegenstelling tot veel promovendi bij industrieel design 
heb ik weinig mooie beelden gemaakt tijdens mijn promotiewerk. 

Mensen kopen producten niet alleen omdat de prijs-kwaliteitverhouding 
goed is. Mensen kopen ook omdat ‘veel andere mensen het product hebben’, 
of omdat ‘het product alleen vandaag beschikbaar is’. Dit zijn verschillende 
manieren van psychologische beïnvloeding. Deze beïnvloeding is niet alleen 
bruikbaar om producten te verkopen, maar ook om bijvoorbeeld mensen te 
helpen om gezonder te leven. Ik onderzoek hoe interactieve systemen kunnen 
leren welke manier van beïnvloeding het best werkt voor individuen. 

Er zijn nogal wat mensen belangrijk geweest voor mijn onderzoek. Allereerst 
natuurlijk mijn promotor, Emile Aarts, en mijn copromotoren Panos Marko-
poulos en Boris de Ruyter. Daarnaast was Philips Research onmisbaar omdat 
ze mijn werk financierden. Tenslotte ben ik tijdens mijn onderzoek een jaar 
op Stanford University geweest waar professor Clifford Nass onmisbaar was. 
Qua techniek zijn Bayesiaanse hiërarchische modellen onmisbaar gebleken. 

Mijn werk is technisch nuttig omdat ik kijk naar manieren om grote datasets 
in real-time te analyseren. Dit soort data is meer en meer beschikbaar en als 
we werkelijk menselijke beslissingen willen begrijpen, moeten we daarmee 
kunnen omgaan. Aan de andere kant leert mijn werk mensen over hun eigen 
beslissingsgedrag: als je weet voor welke manieren van beïnvloeding jij  
gevoelig bent, dan kun je je daartegen wapenen. 

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

Niels Lammers (TN) |  Schokgolven om oppervlakken te reinigen

1 | cover
Op de cover van mijn proefschrift staat een artistieke impressie van een 
schokgolf die is geproduceerd door een lasergeïnduceerd plasma.

Het hoofdthema van mijn proefschrift betreft het verwijderen van zeer kleine 
nanodeeltjes van contaminatiekritieke oppervlakken in lithografiemachines 
door middel van ‘laser-induced shock wave cleaning’. Bij deze methode wordt 
het licht van een gepulste laser gefocusseerd in een gasvormig medium 
boven het schoon te maken oppervlak. De intensiteit van het licht in de 
focus is dermate hoog dat er ionisatie optreedt, wat leidt tot de formatie 
van een klein maar zeer heet plasma. De daarop volgende expansie van het 
lasergeïnduceerde plasma kan worden geclassificeerd als een kleine maar 
zeer intense explosie, waarvan de schokgolf wordt gebruikt om ongewenste 
deeltjes van het oppervlak weg te blazen.

We hadden een gepulste ‘Q-switched’ laser met een relatief hoge pulsenergie 
nodig om de lasergeïnduceerde plasma’s te creëren die in mijn proefschrift 
worden besproken. Q-switched lasers zijn ook onmisbaar gebleken bij het 
maken van tijdopgeloste schaduwgrammen van zowel het plasma als de 
schokgolf. Dankzij de zeer korte pulsduur van de laser was het mogelijk de 
belichtingstijd te reduceren tot slechts honderdvijftig picoseconden, met als 
resultaat zeer scherpe opnamen van hoge kwaliteit. 

Een belangrijke drijfveer voor het onderzoeken van laser-induced shock 
wave cleaning was het vinden van een snelle, droge en betrouwbare techniek 
om EUV-fotomaskers te reinigen. Het oppervlak van deze fotomaskers blijkt 
echter te fragiel te zijn om een effectieve toepassing van deze techniek  
mogelijk te maken. Het onderzoek heeft echter ook aangetoond dat meer 
robuuste oppervlakken wel schadevrij kunnen worden gereinigd, waardoor 
laser-induced shock wave cleaning in principe dus kan worden toegepast in 
andere gebieden waar deeltjescontaminatie een belangrijke rol speelt.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

1 | cover
Op de cover is een afbeelding te zien van een elektrische ontlading tussen 
twee puntelektroden. De vonkontlading is anderhalve meter lang. Het plaatje 
geeft een indruk van het ontladingsproces: ‘streamerkanaaltjes’ groeien 
vanuit beide elektrodes naar elkaar toe - wanneer de twee kanaaltjes contact 
maken, volgt een volledige doorslag. Het proces is vergelijkbaar met een 
blikseminslag op een boom.

De een vindt bliksem eng, de ander vindt het juist fascinerend. De ontdekking 
dat elektrische ontladingen in lucht hoogenergetische elektronen en röntgen-
fotonen kan produceren, is een nieuw fenomeen. Over het precieze mecha-
nisme achter dit verschijnsel wordt nog volop gediscussieerd. Met mijn 
onderzoek probeer ik experimentele data te verzamelen over het verband 
tussen de emissie van deze hoog energetische stralingen en het ontladings-
proces zelf. Zo hebben we vastgesteld dat de emissie van deze energetische 
stralingen samenhangt met processen in de ‘streamerfase’ waarin lange 
vonken worden gevormd. 

Dit onderzoek is niet mogelijk zonder een hoogspanningsbron; we gebruikten 
een Marx-generator die tot maximaal 2.4 Megavolt kan leveren. Vanwege ruimte-
gebrek zijn we maar tot 1.2 MV gegaan.
Daarnaast waren goede röntgendetectoren niet onbelangrijk.

Mijn onderzoek toont aan dat elektrische ontladingen veel complexer zijn dan 
we dachten; de resultaten kunnen bijdragen aan een completer model voor 
gasontladingen. Het fenomeen dat ik in het hoogspanningslaboratorium heb 
bestudeerd, speelt zich ook af bij atmosferische ontladingen (bliksem). 
Hopelijk komen we hiermee dichterbij het oplossen van het ontstaan van 
bliksemontladingen en hoe dit proces tot stand komt.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

Vuong Nguyen (EE) | Straling uit bliksem

(Onder redactie van Tom Jeltes)
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Buck, een gewaarschuwd man 

Omdat ik in de groep van hoogleraar Henk Buck als deeltijdhoogleraar destijds concreet actie heb ondernomen, 
zowel voor, tijdens als na het melden van zijn vermeende nieuwe methode in de bestrijding van aids met 
‘gemethyleerd DNA’, wil ik hierbij een reactie geven op het recente interview met hem in de Cursor van 22 maart. 

Ik vind het storend dat Buck -zoals in eerdere interviews- geen melding maakt van het feit dat zijn eigen medewerkers 
(Will Kuijpers, Harold Moody en ikzelf) hem er bijna een jaar vóór zijn televisieoptreden in 1990 op gewezen hebben 
dat zijn ‘gemethyleerd DNA’ sterk verontreinigd was, dat de gebruikte synthesemethode niet deugde en dat de 
gemethyleerde DNA-fragmenten uiterst labiel waren. Dit met harde wetenschappelijke bewijzen in de hand.
In een artikel in de Elsevier van 24 oktober 1992 heb ik samen met Emmo Meijer, destijds de andere deeltijdhoogleraar 
in de groep van Buck, in detail beschreven wat er destijds speelde en hoeveel er bij Buck bekend moe(s)t zijn. Uit dat 
artikel wordt duidelijk dat Buck meerdere malen door medewerkers uit zijn eigen groep is gewaarschuwd voor de beroerde 
kwaliteit van zijn stoffen die hij bij de Amsterdamse aids-viroloog Jaap Goudsmit liet testen. Buck heeft die wetenschappe-
lijk onderbouwde waarschuwingen bewust naast zich neergelegd. Hij heeft de mensen uit zijn groep die hem tijdig 
waarschuwden, ook buitenspel gezet; promovendus Will Kuijpers werd later zelfs op non-actief gesteld. 
Citaten uit het artikel van 22 maart als “op wetenschappelijk gebied kon ik niet verliezen” en “maar ik wist het niet” 
laten zien dat Buck het nog steeds niet heeft begrepen of niet wil weten. Hij heeft in meer dan twintig jaar nooit de moed 
gehad om te zeggen dat wij het wetenschappelijk bij het juiste eind hadden en dat het voor hem een gemiste kans was 
om niet met kritische medewerkers overleg te voeren. Nu richt Buck zich vooral op Goudsmit, maar hij vertelt niet dat wij 
hem waarschuwden dat hij verontreinigde stoffen opstuurde die niet goed waren geanalyseerd (dit heb ik destijds zelfs 
schriftelijk gerapporteerd tot aan het CvB). In zekere zin mag je stellen dat Goudsmit niet voldoende was geïnformeerd 
(en wellicht daardoor gedupeerd). Als chemicus was Buck uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de stoffen 
die hij bij Goudsmit liet testen.

Prof.dr. Stan van Boeckel |  hoogleraar Drug Discovery aan de TU/e en hoogleraar Industrial Medicinal Chemistry  
aan de Universiteit Leiden

Publiekelijk aan de schandpaal 

Cursor 14 spreekt over bestrijding van wetenschapsfraude. Een van de 
gesuggereerde wapens is een eerlijkheidsbelofte, af te leggen door auteurs; 
de NRC schreef er ook al over. Dat werkt natuurlijk niet. Het doet me denken 
aan een actie op de THT (nu UT) in Enschede in 1964. Studenten hadden 
schriftelijk beloofd bij tentamens niet te zullen frauderen. Daarom werd in 
de zaal niet gesurveilleerd. Het experiment heeft één tentamen geduurd.
Professor Henk Buck is van vervolging ontslagen, zij het ook wegens verjaring. 
Maar met Diederik S. (non Samsom) is Cursor nog niet klaar. Niet alleen zijn 
naam, ook zijn functie wordt in detail vermeld: ‘hoogleraar cognitieve 
psychologie, Universiteit van Tilburg’. 
Terwijl de namen van echte misdadigers worden verhuld door afkortingen als 
Volkert van der G., Mohammed B. of Robert M., wordt Diederik publiekelijk aan 
de schandpaal genageld, met volle instemming van Robbert D., die intussen 
naar de VS is uitgeweken. 

Fred Steutel | oud-hoogleraar wiskunde
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For students who think ahead

www.asml.com/careers

How do you make a 
lithography system that 
goes to the limit of what 
is physically possible?

At ASML we bring together the most creative minds in physics, electronics, mechatronics, software
and precision engineering to develop lithography machines that are key to producing cheaper, faster,
more energy-ef� cient microchips. Our machines need to image billions of structures in a few seconds
with an accuracy of a few silicon atoms. 
 
So if you’re a team player who enjoys the company of brilliant minds, who is passionate about solving
complex technological problems, you’ll � nd working at ASML a highly rewarding experience.
Per employee we’re Europe’s largest private investor in R&D, giving you the freedom to
experiment and a culture that will let you get things done. 
 
Join ASML’s expanding multidisciplinary teams and help us to continue pushing
the boundaries of what’s possible. 

Advertentie
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Ach en Wee

Als je van 19 tot en met 21 maart aan de 
TU/e was, kon je er eigenlijk niet om-
heen. Grote kans dat je minimaal één 
brievenbus bent tegengekomen waarin 
je een ansichtkaart naar Den Haag kon 
sturen om je onvrede uit te spreken 
over de overheidsmaatregelen. 
We wilden met deze actie aan de 
Tweede Kamer een signaal afgeven 
dat met name de TU-studenten hard 
getroffen worden door het afschaffen 
van de masterstudiefinanciering. 
Het is duidelijk dat er bezuinigd 
moet worden. Dit zal voor iedereen 
onplezierig en pijnlijk zijn, maar als 
zulke maatregelen worden ingevoerd, 
moet dit wel op een evenredig eerlijke 
manier gebeuren. Nu zouden studenten 
ervoor kunnen kiezen om geen bèta-
opleiding te volgen enkel vanuit finan-
cieel oogpunt. Juist nu de TU/e bezig is 
een bredere doelgroep aan te trekken 
dan alleen de intrinsieke bèta, moet de 
TU/e extra zijn best doen om die doel-
groep met een bredere oriëntatie aan te 
spreken. Uit onderzoek blijkt namelijk 
dat de overheidsmaatregelen doorslag-
gevend zullen zijn voor de studiekeuze 

van één op de vijf scholieren. 
Met de ansichtkaart wilden we laten 
zien dat Eindhoven een prachtregio  
is op het gebied van techniek; we  
zijn niet voor niets de regio waar veel  
innovatie plaatsvindt. Dit heeft er vorig 
jaar nog toe geleid dat Eindhoven is 
uitgeroepen tot de slimste regio van  
de wereld. Daarnaast brengt techniek 
veel werkgelegenheid met zich mee.  
Dit was toch één van de speerpunten 
van dit kabinet? 
We blijven bovenop de zaak zitten.  
Op woensdag 11 april is Halbe Zijlstra  
in Eindhoven om deel te nemen aan een 
politiek café over al deze maatregelen. 
Check ons Facebook-account voor  
de locatie en hoe ook jij hieraan kunt 
deelnemen. Eindhoven is door een van 
haar bekendere innovaties niet voor 
niets de lichtstad geworden. Dat moet 
zo blijven! Wij hopen dan ook dat ze 
in Den Haag nu eindelijk ook eens het 
licht zien. 

Jeroen Dasbach | fractievoorzitter 
Eindhovense Studentenraad

UR-podium

Groeten uit Eindhoven! 

@relinde 2 april

The line “In view of your expertise, 

<known mathematician> has 

recommended you as a reviewer” 

makes me proud. Wonder 

how long that lasts

@guuspemen 31 maart  

Onze Tesla coil heeft veel 

VWO-ers enthousiast en veel 

vaders weer kind gemaakt

@elmetronomo 30 maart 

Zometeen weer leerlingen werven 

om informatica te gaan studeren 

op de leukste uni van NL. Zou er 

een tuno in spe bij zijn? 

#TUE #Opendagen

@abruekers 28 maart 

Fifa gaat mechatronica inzetten 

als feilloze scheidsrechter 

bij voetbalwedstrijden. 

Liggen daar kansen voor 

@TechUnited @wtbtue?

@ErwinKessels 28 maart

Outreach: Kleinkind regelt bezoek 

van 88-jarige opa aan #NanoLab 

@TU/e omdat hij geïnteresseerd 

is in #nanotechnologie

@Lupo_EL 28 maart

Getting a lot of attention @intertraffic 

2012 Amsterdam: #EV is the future! 

Did I convince you already?

@guuspemen 27 maart

Presentatie definitief ontwerp  

nieuwbouw TU/e EE en TN met  

een maand uitgesteld

@BertvanHeesch 27 maart

@guuspemen De stuurgroep  

komt onverwacht in aktie

@BordeKock 26 maart

Ontruiming van het hoofdgebouw. 

Sirenes en dergelijke. Chaos op 

de trappen @tueindhoven

@Squealr 26 maart

Gaat er een brandalarm af op de 

universiteit, is de eerste reactie die 

ik hoor: “Wie haalt er een krat bier?” 

#studenten #stereotype

@TechUnited 23 maart

Na het Humanoid-team en het 

@home team zijn de TURTLEs van 

Tech United ook geplaatst voor 

de wereldkampioenschappen 

in Mexico! #HereWeCome!

@tomvanwoensel 23 maart

Mooi weer vandaag… intreerede 

Smart Logistics misschien 

maar buiten doen? 

Tot straks in Eindhoven! 

The Dutch scientific community has recently been shocked by two cases of scientists who were caught out on major missteps 
in integrity. Even worse, it related to senior scientists who could have known better. Creating virtual data or manipulating  
the acquirement of real data - both are really bad habits. The question arises: how could it happen? Even more important, 
how can we avoid it in the future?

Do we need ‘science cops’? Do we have to install measures that allow a spot check by peers on data collection and analysis? 
The answer is simply no. Scientific integrity is a matter of culture, a commodity that is learnt in day to day life. Not in a class 
room, not in an interrogation room in the police station, not by spot checks! Culture should be engrained in the way we work 
with our students in university, starting out in the teaching lab and never-ending. 

I remember my study in Utrecht in the 60’s, where we had official data collection books with numbered pages, each page  
with a carbon copy. At the end of the day these copies were collected, to ensure that nobody could doctor his data. At that 
time I did not realize how important this was, now I do. In the past, large companies also filed copies of their lab journals,  
for the purpose of priority claims in IP. Until 1990, in my group at TU/e, all data were filed in data books for well documented 
data collection, but also serving a purpose of an open scientific society.

What has happened? Is it the proliferation of computer data handling, where changes are so easy to make? Is it the  
emergence of the Hirsch index, putting al lot of pressure on 
scientists to perform well in terms of this one-dimensional 
metric? Is it a general decay of ethics in society that did the job? 
In my opinion all these factors have contributed. 

What about a cardiologist at Leiden University, who is co-author 
of an average of 100 something papers per year in scientific 
journals? I cannot imagine any single person having an impact on 
that number of papers, how clever he may be. The Hirsch index 
has clearly become the ‘emperors’ new clothes’, with the granting 
agencies and national evaluation committees as the applauding 
audience.

Scientific integrity = culture

Clmn

Herman Beijerinck | Hoogleraar Technische Natuurkunde
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Een eervolle titel

Eredoctoraten van de TU/e worden  
in rap tempo minder zeldzaam; de 
laatste jaren heeft de TU/e de frequentie 
waarmee het eredoctoren benoemt flink 
opgevoerd. Moest de toenmalige THE 
het tot 1976 zonder eredoctoren doen, 
vanaf dat jaar werden elk lustrumjaar 
drie eredoctoraten uitgereikt. En sinds 
2005 komt er ook in elk ‘gewoon’  
jaar een doctor honoris causa bij.  
In tegenstelling tot sommige andere 
universiteiten, die er niet voor terug-
deinzen om ‘prominenten’ buiten de 
wetenschap deze eretitel te verlenen 
(Nelson Mandela en Koningin Beatrix 
zijn eredoctor in Leiden, de Universiteit 
Twente vond vorig jaar ‘mythbusters’  
Jamie Hyneman en Adam Savage 
doctorwaardig), hanteert de TU/e 
volgens universiteitssecretaris 
ir. Harry Roumen slechts “uitmuntende 
wetenschappelijke kwaliteit” als 
het criterium voor een eredoctoraat. 

Formeel zijn de criteria echter breder: 
de exacte formulering luidt dat 
eredoctoraten ten deel kunnen vallen aan 
diegenen ‘die onderzoekingen hebben 
verricht welke voor wetenschappen,  
die aan de Technische Universiteit 
Eindhoven worden beoefend, van zeer 
grote betekenis zijn gebleken; dan wel 
aan personen die ontwerpen hebben 
vervaardigd of vindingen hebben 

gedaan, die voor de ontwikkeling van  
de techniek of de technische weten-
schappen van zeer grote betekenis  
zijn gebleken; of aan personen, die in 
maatschappelijk of cultureel opzicht 
werkzaamheden hebben verricht, 
waardoor wetenschappelijk onderwijs 
en onderzoek in belangrijke mate zijn 
bevorderd’.

In die laatste categorie past bijvoorbeeld 
Gerrit Wagner, voormalig topman van 
Shell, die in 1986 een eredoctoraat krijgt 
van de TU/e “voor het scheppen van een 
nieuw elan in de Nederlandse industrie” 
en voor zijn “aanwijzingen hoe het 
wetenschappelijke onderwijs  
en onderzoek op de behoeften van de 
Nederlandse samenleving en industrie 
kunnen worden afgestemd”, aldus het 
College van Decanen destijds. 

Niet iedereen vond overigens dat 
Wagner een eretitel verdiende: het Komi-
tee Zuidelijk Afrika zag Shell als een van 
de belangrijkste steunpilaren van het 
apartheidsregime in Zuid-Afrika en 
besloot met een tiental man de 
ceremonie te verstoren. De aanwezige 
bewakingsdienst wist te voorkomen  
dat de actievoerders het Auditorium 
binnenkwamen - maar door op de 
trapleuningen van het Auditorium  
te slaan, wisten zij de toespraak van 
Henri Beer, die bij die gelegenheid ook 
een eredoctoraat ontving, goeddeels 
onverstaanbaar te maken. Na ingrijpen 
van de politie slaagden de actievoerders 
er toch nog in ook Wagner in zijn 
acceptance speech te storen, zo meldde 
Cursor destijds. 

In het algemeen verlopen de uitreikingen 
-zonder uitzondering tijdens de Dies- 
echter minder wanordelijk. Integendeel: 
er bestaat een zeer strak protocol waarin 

bij wijze van spreken tot op de seconde 
vastligt wie wat wanneer moet doen of 
zeggen. Illustratief is het feit dat het 
proscenium -de voorkant van het podium 
waar rector, pedel, erepromotor, 
eredoctor en de decaan van de 
betreffende faculteit hun rituele dans 
uitvoeren- voorzien is van kruisjes die 
aangeven waar de hoofdrolspelers 
precies moeten gaan staan. 

Een van de scènes wordt in het protocol 
als volgt omschreven: ‘De erepromotor 
gaat achter de katheder staan en spreekt 
de laudatio uit (max. 5 minuten).  
De rector magnificus gaat bij de 
eredoctor staan. Aan het einde van  
de laudatio doet de erepromotor een 
stapje terug. De rector magnificus  
loopt naar de katheder en verzoekt  
de aanwezigen om op te staan:  
I request the audience to rise during  
the pronunciation by the honorary 
promotor of the formula conferring  
the honorary degree’.
 
En zo zijn elke beweging en elk woord 
vastgelegd. Om alles op het moment 

suprême zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, wordt de volledige procedure 
een keer geoefend voorafgaand aan de 
ceremonie - in het algemeen rond het 
middaguur van de dag zelf: de eredoctor 
is dan al in Eindhoven en de locatie  
(de Paterskerk en in lustrumjaren  
de Catharinakerk) is in gereedheid 
gebracht. 

Vaak is de laureaat hoogleraar aan een 
andere universiteit. In dat geval loopt  
hij of zij in toga mee in het cortège, de 
optocht van professoren van de campus 
naar de locatie van de diesviering.  

De met de hand gekalligrafeerde bul,  
net als de ceremonie in het Engels 
opgesteld, wordt na het uitspreken  
van de zogenoemde considerans  
(de formule waarmee de promotie  
wordt bekrachtigd) door de erepromotor 
uitgereikt aan de eredoctor. Vervolgens 
hangt de decaan de eredoctor de kappa 
om - een grijs satijnen kledingstuk 
ontworpen door kunstenares Emmy van 
Leersum en voorzien van het motto van 
de universiteit: Mens agitat molem.  
De eredoctor heeft het recht om deze 
kappa tijdens plechtigheden te dragen. 

Aan de ceremonie in april gaat een 
voorbereiding van bijna een jaar vooraf, 
vertelt Harry Roumen. Voor 1 juli kunnen 
de faculteiten bij het College van 
Promoties (waarin alle decanen zitting 
hebben en dat wordt voorgezeten door 
de rector) een gemotiveerd voorstel 
indienen. “Dat levert elk jaar zo’n vijf  
of zes voorstellen op. Een commissie 
met de rector en de decanen van de 
faculteiten die geen voorstel hebben 
ingediend, stelt voor 1 september een 
ranglijst van deze voorstellen samen,  
die wordt overgenomen door het College 
van Promoties.” Nergens is vastgelegd 
dat de gehonoreerde voorstellen netjes 
over de faculteiten verspreid moeten 
zijn, maar in de praktijk komen alle 
faculteiten regelmatig aan bod.

Sinds 2008 biedt de TU/e haar 
eredoctoren een benoeming tot 
Distinguished Professor aan,  
hetgeen inhoudt dat de eredoctor  
vier jaar lang jaarlijks een week naar 
Eindhoven komt om colleges te geven  
en met collega’s uit het vakgebied  
te overleggen.

Tekst | Tom Jeltes
Archieffoto’s | Bart van Overbeeke

Doctorstitels zijn aan een universiteit geen zeldzaamheid. 
Het overgrote deel van de wetenschappelijke staf van de TU/e 
is gepromoveerd en de universiteit levert jaarlijks een kleine 

tweehonderd nieuwe doctoren af. Maar een eredoctoraat, 
verleend voor bijzondere verdiensten, is niet voor de gemiddelde 

wetenschapper weggelegd. Sinds haar oprichting verleende 
de TU/e gemiddeld slechts één eredoctoraat per twee jaar; 

het aantal TU/e’ers dat een eredoctoraat ontving van andere 
universiteiten ligt (waarschijnlijk) nog lager. Een kijkje in 

de wereld van het doctoratus honoris causa.

De Universiteit 
Twente vond vorig 
jaar ‘mythbusters’  
Jamie Hyneman 
en Adam Savage 
doctorwaardig

In 1986 verstoorden 
actievoerders de 
uitreiking van 
het eredoctoraat 
aan Shell-man 
Gerrit Wagner

Van der Aalst, 
erepromotor van 
David Harel, 
mag zelf eind mei 
in Hasselt een 
eredoctoraat 
ophalen

Onno Boxma, TU/e-hoogleraar Stochastische Besliskunde, ontving in 2009 een eredoctoraat van de 
Universiteit van Haifa, Israël. Hij geeft aan vooraf informeel te zijn gepolst. Hij had destijds al een  
goede band met die universiteit, omdat daar net als in Eindhoven relatief veel wordt gedaan aan 
wachtrijtheorie, Boxma’s expertise. “Ik was ook al vaak in Haifa geweest en had met enige mensen daar 
samengewerkt, waaronder met mijn erepromotor David Perry.” Haifa heeft al aan ruim honderdveertig 
mensen een eredoctoraat verleend, vertelt Boxma. “Maar relatief veel van hen waren geen wetenschapper. 
Een van de grappige aspecten vind ik dan ook dat ik in Haifa in een rijtje sta met mensen als Jimmy Carter, 
Vaclav Havel en Henry Kissinger. In dat rijtje staat overigens ook Paul Erdos. Net als ik een wiskundige, 
maar dan wel van een heel andere orde dan ik.” 

De uitreiking in Haifa was net als in Eindhoven heel ceremonieel, herinnert Boxma zich. “Toch was de 
sfeer ook ontspannen. Er was veel muziek en er werd gezongen - de rector en minister van onderwijs 
deden enthousiast mee. Een schrijver die ook een eredoctoraat kreeg, droeg een mooi verhaal voor.  
Er was ook een tweedaags symposium over wachtrijtheorie waar veel vrienden en vroegere promovendi 
aanwezig waren.” 
Over de waarde van een eredoctoraat zegt hij dat geluk wel een rol speelt: “Mensen moeten je voordragen.  
Ik ken genoeg mensen met grotere wetenschappelijke verdiensten dan ik, maar zonder eredoctoraat”. 

Ter gelegenheid van het eredoctoraat 
voor David Harel vindt op 26 april een 
symposium plaats in de Zwarte Doos, 
met als titel ‘Pioneers of Computer 
Science: From Turing to Harel’. 
Meer over dit symposium en over 
de aanstaande eredoctor is te vinden 
op www.win.tue.nl/dharel.

Eervol tussen Carter en Kissinger
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Een eervolle titel
Het aantal eredoctoraten van (nog actieve) TU/e’ers lijkt op de vingers van  
twee handen te tellen. Helemaal zeker weten we het niet, want ontvangen 
eredoctoraten worden door de universiteit niet (centraal) geregistreerd.  
Cursor vond de eredoctoren Onno Boxma (hoogleraar Stochastische  
Besliskunde, Haifa), Andries Brouwer (hoogleraar Discrete Wiskunde, Aalborg), 
Rutger van Santen (oud-rector en hoogleraar Katalyse, Oekraïne), Geert 
Duysters (deeltijdhoogleraar Entrepreneurship & Marketing, Wuhan) en  
Piet Lemstra (Kunststoftechnologie tot vorig jaar, Hasselt). Zeker is dat de eer 
niet veel onderzoekers ten deel valt. Ga maar na: universiteiten kennen in het 
algemeen slechts enkele eredoctoraten per jaar toe en zeer gerenommeerde 
onderzoekers ontvangen vaak meerdere eredoctoraten - soms zelfs tientallen.

Aan dat selecte gezelschap wordt dit jaar Wil van der Aalst toegevoegd,  
zo blijkt in een gesprek over de aanstaande erepromotie van David Harel, 
waarbij Van der Aalst zal optreden als erepromotor. Bij die gelegenheid vertelt 
de hoogleraar Architectuur van Informatiesystemen niet zonder trots dat hij 
kort tevoren een officiële brief van de Universiteit Hasselt op de mat heeft 
gekregen. Hierin werd bevestigd wat hem al eerder informeel van verschillende 
kanten was aangekondigd: op 30 mei mag hij in het Belgische Hasselt een 
eredoctoraat ophalen. “Het is eigenlijk iets voor oudere mensen”, lacht de 
46-jarige informaticus, “maar het is wel een mooie vorm van erkenning”.

Terug naar de erepromotie van David Harel. Van der Aalst vertelt over de 
totstandkoming van de keuze voor de Israëliër: “We zaten met de informatica-
hoogleraren om tafel en ik kwam toen met het voorstel David Harel voor te 
dragen. Het opmerkelijke was dat vrijwel iedereen aan tafel zijn werk kende  
en velen hadden Harels werk ook gebruikt voor hun eigen onderzoek. Dat geeft 
al aan dat Harel zijn sporen in veel onderzoeksgebieden heeft verdiend.”

Ook de commissie bleek de Israëliër een goede kandidaat te vinden en nadat 
Harel positief reageerde op een verkennend telefoontje van de rector, nam 
erepromotor Van der Aalst het initiatief weer over: “Ik heb regelmatig contact 
met Harel over de gang van zaken rond zijn komst. Als erepromotor ben je  
ook een beetje gastheer”.

De erepromotor geeft alvast een voorproefje van de laudatio die hij op 27 april 
zal uitspreken: “Harel is bijzonder veelzijdig. En wat ook bijzonder is: hij trekt 
zijn ideeën door van de harde theorie tot de toepassing, tot het opzetten van 
spin-offs aan toe. Dat past bij onze universiteit en hij is daarmee voor mij  
ook een voorbeeld”. Rond de millenniumwisseling heeft hij geprobeerd 
videogames met geur aan de man te brengen. Die spin-off is helaas geflopt, 
vertelt Van der Aalst, maar het geeft de reikwijdte van Harels interesses aan. 
Statecharts, zijn methode om gedrag in computermodellen weer te geven, 
wordt daarentegen wereldwijd door talloze programmeurs en informatici 
gebruikt, net als talloze andere van zijn vindingen. “Hij presenteert zijn 
onderzoek ook heel goed. In Israël trad hij ook op in populairwetenschappe-
lijke programma’s op radio en tv.”

Harel en Van der Aalst kenden elkaar al, maar hebben nooit samengewerkt, 
benadrukt die laatste. “Er liggen geen politieke, publicitaire of strategische 
motieven ten grondslag aan eredoctoraten van de TU/e, alleen puur weten-
schappelijke”, zegt ook hij. “Dat is niet overal zo. In Australië, waar ik ook  
aan Queensland University of Technology werk, is onlangs, vooral om  
politieke redenen, een eredoctoraat toegekend aan de Indiase filmster 
Amitabh Bachchan.”

Publicitair is de strikte houding 
van de TU/e wellicht minder 
handig, dat heeft Van der Aalst 
al wel ondervonden.  
“Ik probeer het eredoctoraat 
van David Harel actief te 
promoten. Dat verdient hij 
gewoon, vind ik. Maar het 
blijkt dat hij voor kranten 
niet echt nieuwswaardig is, 
omdat hij niet bekend is  
bij het grote publiek,  
in tegenstelling tot de 
Mythbusters. Dat is  
wel jammer.”

Eredoctor en erepromotor

Eredoctor Stuart Parkin speecht in 2008.

Decaan, eredoctor, erepromotor en rector op een rij bij de erepromotie van Keith Moffatt (met de rood-gouden toga van Cambridge) in 2006.

Eredoctor Yasuhiro Koike met kappa en bul met grootzegel (2007).
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ALGEMEEN

STU | Gratis trainingen voor studenten
In maart en april zijn de volgende 
trainingen kosteloos te volgen:
23 april: 
STU05; Studeren? Hoe werkt dat? 
26 april: 
STU50; Zeker Presenteren
01 mei: 
STU71; Positief denken kun je leren
03 mei: 
STU19; Self Assessment
07 mei: 
STU20; Personal Branding
10 mei: 
STU37; Sollicitatietraining
14 mei: 
STU21;Netwerken & Social Media
21 mei: 
STU22; Motivatiebrief en CV

Schrijf je in via OASE! (filter bij ‘soort 
opleiding’ op ‘cursus of  training voor 
studenten’)

DPO / PROOF: PROviding Opportunities 
For PhD students | Workshop ‘Techno-
logy Entrepreneurship’ for TU/e 
doctoral candidates (TR115)
Within a short time span doctoral 
candidates interested in entrepreneur-
ship gain insight into the main aspects 
of starting up their own business. How 
to commercialize research results will  
be one of the topics discussed during 
the workshop. We will also focus on 
what kind of support you can get from 
the TU/e Innovation Lab or from the 
Brabant Center of Entrepreneurship.
The course takes place on 24 May 2012.
More information: Ivo George  
(phone 8995; i.g.j.george@tue.nl )

Training ‘Intercultural Cooperation & 
Communication’ (TR111) .
This training is especially for PhD 

students in their first year, ideally just 
after the start of your research. The 
objectives are to help you communicate 
and work successfully across national 
and cultural borders in a Dutch 
academic environment. 
Various activities including simulations, 
presentations and group discussions 
run through the whole day and make 
the workshop very interactive. 
The course will take place on 29 May, 
2012.
More information: Vincent Merk 
(phone 2319; email v.merk@tue.nl). 

DPO / TEACH: teaching support for 
TU/e staff | Course ‘Supervising 
master students’ (TRD52) 
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 29 and 
31 May 2012.
More information can be obtained 
from Esther Vinken (phone 3117; 
email e.vinken@tue.nl ). 

For all DPO/ Teach training
Participation by teaching staff of the 
TU/e is free of charge.
More information and registration 
at OASE: Education.tue.nl [select 
Education or training of employees  
at tab Activities].

ICMS | Workshop
ICMS-workshop ‘Open problems 
between micro and macro in systems 
of agents and particles’.
Date: April 18 -20, 2012
Location: EURANDOM
Website: www.tue.nl/
workshopagentsandparticles

MENSEN

Bureau voor Promoties en 
Plechtigheden | Promoties
Woensdag 11 april 16.00 uur CZ4 
Promotie drs. R.J.G. Opdenakker (IE&IS)
Promotor(en): prof.dr.ir. J.E. van Aken 
en prof.dr. J.B. Rijsman
Voorzitter: prof.dr. C.J.H. Midden
Titel proefschrift: “Strategic momentum 
in virtual R&D project teams a 
complement to management”

Maandag 16 april 16.00 uur CZ4 
Promotie ir. W. Jennekens (TN)
Promotor(en): prof.dr.ir. P.F.F. Wijn 
en prof.dr.ir. K. Kopinga
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga
Titel proefschrift: “Assessment of 
cortical and sub-cortical function in 
neonates by electrophysiological 
monitoring”

Woensdag 18 april 16.00 uur CZ4 
Promotie ir. C.V. Nguyen (EE)
Promotor(en): prof.dr.ir. J.H. Blom 

en prof.ir. W.L. Kling
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel proefschrift: “Experimental study 
on hard radiation from long laboratory 
spark discharges in air”

Intreeredes
Vrijdag 13 april 16.00 uur BZ/SZ 
Intreerede prof.dr.ir. E.J. van Loenen (B)
Voorzitter: prof.dr.ir. C.J. van Duijn 
Titel: “Smarter lighting for life” 

Vrijdag 20 april 16.00 uur BZ/SZ 
Intreerede prof.dr.ir. E.J.E. Cottaar (TN) 
Voorzitter: prof.dr.ir. C.J. van Duijn 
Titel: “Wij maken beter!”

Afscheid
Per 1 mei 2012 gaat de heer Jan 
Millenaar na een dienstverband van 38 
jaar de faculteit verlaten. Namens het 
bestuur van de faculteit Technische 
Natuurkunde nodig ik u hierbij uit om 
onder het genot van een hapje en een 
drankje afscheid van hem te nemen op 
woensdag 25 april van 16.00 tot 19.00 

uur. De receptie zal plaatsvinden in 
de Salon van studievereniging Van der 
Waals (NG 0.13). 

DIVERSEN

Landelijke Kamer van Verenigingen | 
Nieuw bestuur gezocht
Ben je lid van één van de 46 aangesloten 
studentenverenigingen? Wil jij je een 
jaar lang fulltime inzetten voor het 
Nederlandse verenigingsleven, 
congressen organiseren, in debat treden 
met Kamerleden en natuurlijk borrelen 
bij verschillende studentenverenigingen 
verspreid over heel Nederland? 
Solliciteer dan nu naar een bestuurs-
functie bij de LKvV, één van de grootste 
landelijke studentenorganisaties. 
Dit kan door je cv en een motivatiebrief 
te sturen naar sollicitatie@lkvv.nl. 
Zie www.lkvv.nl voor meer informatie.

VACATURES

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

Ook een bericht plaatsen op  
deze pagina? Mail het bericht  
(maximaal 100 woorden) dan naar 
universiteitsberichten@tue.nl 

Advertenties

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 
(SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) 
zoekt samen met opleidingsziekenhuizen kandidaten voor 

klinisch informaticus in opleiding

Gestationeerd in de opleidingsziekenhuizen volgen de kandidaten een tweejarig postacademisch opleidingstraject, aansluitend op een passende acade-
mische studie (natuurkunde, (medische) informatica, elektrotechniek, technische bedrijfskunde, biomedische technologie of gelijkwaardig). Kandida-
ten met enige jaren relevante ervaring (werk of promotieonderzoek) zijn eveneens van harte welkom. SMPE/e verzorgt de opleiding vanuit Eindhoven 
in de vorm van colleges, workshops, (internationale) conferenties en seminars. Daarnaast is er een intensieve begeleiding van de kandidaten door 
deskundigen uit de zorg en SMPE/e. Ook door de intensieve onderlinge contacten in de opleidingsgroep krijgen de kandidaten een ziekenhuisover-
stijgend inzicht in het vakgebied. 

Opleidingsziekenhuizen: BovenIJ Ziekenhuis (Amsterdam); Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen); Catharina Ziekenhuis (Eindhoven);  
Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam); Leids Universitair Medisch Centrum; NKI-AVL (Amsterdam).

Functie-inhoud: De snel voortschrijdende digitalisering in de zorg vraagt om een nieuwe beroepsgroep in het ziekenhuis. Klinisch informatici denken 
procesmatig om de informatiestromen binnen een ziekenhuis te overzien en op basis van een grondige analyse ontwerpen zij een infrastructuur. Hierbij 
gebruiken zij commercieel beschikbare bouwstenen. Actuele kennis op het gebied van informatievoorziening en ICT is hiervoor vereist. Goede com-
municatie binnen de kliniek en daarbuiten bepaalt het succes van menig project. Op strategisch niveau maken klinisch informatici het informatiebeleid 
op medisch en niet-medisch terrein. Ook leren zij om leiding te geven aan projectgroepen. De klinisch informaticus bouwt een brug tussen het zorg-
proces, de bestuurlijke omgeving en de informaticaomgeving van het ziekenhuis. Zie de website van SMPE/e voor projectomschrijvingen. 

Arbeidsvoorwaarden: Tijdelijke aanstelling voor twee jaar in het ziekenhuis (0.8 fte) en op de TU/e (0.2 fte). Bandbreedte van het totale salaris is  
€ 2000,- tot € 3500,- per maand (afhankelijk van achtergrond en werkervaring). Aanvang opleiding: 1 september 2012. 

Sollicitaties: Sollicitaties met indicatie van ziekenhuis van voorkeur inclusief CV en korte omschrijving van relevante projecten (afstuderen,  
promotie, werk) graag vóór 1 mei 2012 sturen naar smpee.qmi@tue.nl. Selectiegesprekken vinden plaats op 10, 11 en 24 mei 2012. Voor inlich-
tingen kunt u contact opnemen met SMPE/e (T: 040 247 5897), ir. Guido Zonneveld (T: 035 688 7877) of dr. Michiel Sprenger (T: 06 4377 5746).  
Website www.smpee.tue.nl [QMI].

cursor-tu-e 120328.indd   1 02-04-2012   11:46:12
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Tom Verhoeff | “De lucht van lijm en houtzaagsel doet mij niet zoveel”

Als kind was hij al wars van kleuter-
schoolcreativiteit - de sleur van een 
schaar, wat papier en ‘doe maar wat’. 
Veel liever houdt Tom Verhoeff zich  
aan bepaalde wiskundige conventies 
wanneer hij objecten ontwerpt. Binnen 
de wiskunst-stroming staat hij bekend 
als ‘de zoon van’, maar binnenkort 
hoopt hij dat zijn eerste eigen  
kunstwerk ‘Trism Lattice’ te bewonderen 
valt op een prominente plaats in  
het nieuwe MetaForum. 

In zijn werkkamer is er geen ontkomen 
aan: overal staan en hangen wiskundige 
puzzels, houten Escher-achtige beelden 
en andere regelmatige structuren.   
De voorliefde voor de zogenoemde 
wiskunst -een verzamelnaam voor kunst 
met de wiskunde als inspiratiebron- is 
Tom Verhoeff met de paplepel ingegoten. 
Hij is werkzaam als universitair docent 
bij de vakgroep Model Driven Software 
Engineering aan de faculteit Wiskunde & 
Informatica, maar is buiten werktijd vaak 
te vinden in het atelier van zijn vader, 
Koos Verhoeff. “Mijn vader is binnen de 
wiskunst een grote naam. Hij heeft dan 
ook heel wat werken gemaakt, veelal 
houten sculpturen met een wiskundige 
uitdaging. Toen mijn ouders een aantal 
jaar geleden vijftig jaar getrouwd waren, 

hebben we ze een stichting cadeau 
gedaan om zijn werk te conserveren  
en onder de aandacht te brengen.  
Ik heb al flink wat lezingen over mijn 
vaders werk gegeven.”
“Koos ging pas ontwerpen toen ik al  
was afgestudeerd als wiskundige.  
Toch heb ik ook als klein kind het 
creatieve bouwen volop meegekregen.  
Ik heb vele bouwdozen in elkaar 
geknutseld, waarbij mijn vader me altijd 
stimuleerde om buiten de gebaande 
paden te denken. Niet altijd de 
bouwbeschrijving volgen, wat kun je er 
nog meer mee? Je ontdekt dan vanzelf 
bepaalde patronen en hoe ze in elkaar 
zitten. Op die manier knutselen vond ik 
prachtig, op de kleuterschool was de juf 
soms radeloos. Ik werd heel opstandig 
wanneer ik alwéér van een wc-rol en 
gekleurd papier een sinterklaasje moest 
maken. De eerste keer is dat leuk, maar 
als je het idee eenmaal door hebt,  
is het telkens hetzelfde riedeltje. In de 
wiskunst is creativiteit ook belangrijk, 
maar dat valt toch in een andere 
categorie dan ‘verrassend gebruik van 
een wc-rol’. Het is wel duidelijk dat  
ik een sterke voorkeur heb voor die 
probleemoplossende, wetenschappe-
lijke creativiteit.”
“In de loop der tijd ben ik bij heel wat 

kunstwerken van mijn vader betrokken 
geweest, met name de wiskunde 
erachter. Ik word getrokken door het 
spanningsveld tussen de zichtbare 
wiskunde -de regelmaat- en de 
onzichtbare wiskunde. Het blootleggen 
van iets wat niet direct zichtbaar is en 
waardoor je ineens een dieper begrip 
krijgt, dat is mijn uitdaging. Hoe langer 
ik ermee bezig ben, hoe meer wiskundige 
wetten ik tegenkom. En daar moet ik 
gewoon iets mee doen. Neem bijvoor-
beeld de klaverbladknoop” -op een leeg 
plekje tussen krabbels en formules op 
het whiteboard tekent Tom een groepje 
krakelingen met gaten erin, red.-, “een 
figuur uit één van mijn vaders ontwerpen. 
Ik ben daar op een wiskundige manier 
mee aan de slag gegaan en ik vroeg me 
af: kan ik deze losse krakelingen met 
elkaar verbinden? Uiteindelijk ontstond 
er een heel bijzondere structuur met een 
propellerachtige draaiing, die bovendien 
niet spiegelsymmetrisch is. Daarnaast 
heb je om binnen een eenheid ‘rond te 
lopen’ tien vlakjes nodig. Daar zit een 
factor vijf in en die komt in ruimtevullende 
regelmatige structuren heel weinig voor. 
In Mathematica, een wiskundig software-
programma, ben ik flink aan het proberen 
geslagen”. 
Hij trekt zijn laptop erbij en tovert een 

scheikundige kristalstructuur op het 
scherm. “En als je nu deze verbindingen 
laat wegvallen, deze vlakjes wat dikker 
maakt en ze dan zo in elkaar laat haken 
en er dan ook nog een kleurverdeling 
aan toevoegt…” Na heel wat klikken 
verschijnt een indrukwekkende 
regelmatige structuur, die niet zo simpel 
is als ze lijkt. “Het is een object dat 
bestaat uit gefuseerde driehoekige 
prisma’s - ‘trisms’ zoals ik ze in het 
Engels noem; de kubus is voor mij te 
veel huis-tuin-en-keuken. Het is wel zo 
dat door er veel aan te rekenen, de 
magie gedeeltelijk verdwijnt. Dat is 
jammer, maar het leidt ook weer tot een 
nieuwe vorm van fascinatie. Je hersenen 
kunnen steeds beter doorgronden hoe 
structuren in elkaar zitten. Je ontwikkelt 
een soort van intuïtie die, aangevuld 
met creativiteit, kan resulteren in mooie 
dingen. Nu is het een object, maar er 
zijn zoveel mogelijkheden. Voor een 
internationaal congres ben ik momen-
teel bezig met een wiskundige 
danschoreografie, ook heel spannend.”
“Ze zeggen wel eens: een plaatje zegt 
meer dan duizend woorden. Daarom is 
Mathematica zo’n handig programma.  
Je kunt een structuur laten draaien, er in 
verschillende perspectieven naar kijken.  
Maar ik vind op mijn beurt: een 

sculptuur zegt meer dan duizend 
plaatjes. Het is zo mooi om iets in 
handen te hebben - pas dan zie je hoe 
iets in werkelijkheid uitpakt. Het voelen, 
eromheen lopen… Het ‘echt’ is zoveel 
beter dan een computerscherm.  
Het model van mijn sculptuur is uit een 
3D-printer komen rollen. Ik maak graag 
gebruik van nieuwe technologie en ben 
-in tegenstelling tot mijn vader- niet  
zo’n zager. De lucht van lijm en 
houtzaagsel doet mij niet zoveel.”  
“Trism Lattice, zo heb ik hem gedoopt, 
oogst veel complimenten. En het leuke 
is: er wordt gekeken of hij misschien  
in het groot het nieuwe MetaForum kan 
gaan opsieren. Het zou prachtig zijn om 
dit object voor iedereen toegankelijk te 
maken. Het is iets unieks, geen droge 
kunst. En het zou helemaal mooi zijn  
als je er tegenaan kunt hangen, erin  
kunt zitten, of zelfs erop mag klimmen.  
Best spannend, dit wordt mogelijk dus 
mijn eerste echte kunstwerk. Ik vind 
mezelf eigenlijk nog te jong om veel  
te gaan bouwen. Maar mijn vader was 
net zo oud toen ‘ie met zijn eerste  
object begon, dus wie weet.”

Interview | Nicole Testerink
Foto | Bart van Overbeeke
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Barpraat
Heej Zijlstra, ouwe rukker, ouwe 
pikkestein! Hoe gaat het met je? 
Alles goed? En met die mafkees 
van een Geert, spreek je die ook 
wel eens? Jaja, dat waren tijden zeg, 
toen we nog gewoon in de sociëteit 
stonden te pilsen.

Zeg, nou moet ik je toch eens iets 
vragen, hè… Al die bezuinigingen 
op het gebied van onderwijs, zijn 
die nou echt nodig? Studiebeurs 
voor de master afschaffen en zo. 
Wel een beetje heftig, toch? Ja, nou 
je het zegt, we zitten wel echt in de 
shit, hè? Met al die Zuid-Europeanen 
die en masse op hun dikke reet 
blijven liggen terwijl we het geld 
met bakken naar ze toe dragen. 
Nee, daar heb je groot gelijk in, 
we moeten laten zien dat wíj wél 
kunnen bezuinigen.

Nee, je hebt ook gelijk: studenten 
gaan echt wel zelf hun master 
betalen, hoor. Zeker als ze al enorm 
twijfelen tussen gaan werken en 
een master doen. En ook wel als 
ze twijfelen tussen een eenjarige 
master en een tweejarige. Ach, 
we zitten toch dik genoeg in de 
techneuten, die kunnen we missen 
als kiespijn, haha. Kijk die 
Samsom van de PvdA maar. 
Met zijn Greenpeace. Mark lacht 
hem toch wel weg.

Goh, herinner je je die tijd nog? 
Dat we paddo’s kochten van het 
geld dat we overhadden van de 
studiebeurs? Dat we de hele dag 
zaten te spacen en geen klap 
uitvoerden? Dat we vijf avonden 
in de week doorzakten in de 
sociëteit en ’s ochtends naast de 
meest rare mensen wakker werden? 
Mooie tijden hoor. Tjongejonge, 
wat hebben we een lol gehad. 
Die Indische serveerstertjes, weet 
je die nog? Hahaha. Fantastisch.

En toen moest jij opeens serieus 
worden. Je wordt bedankt, man.

Erik Roebroek, student 
Werktuig bouwkunde

En hoe is het in Stockholm?

Al sinds mijn bachelor wilde ik op 
uitwisseling naar een buitenlandse 
universiteit en na jaren wachten is 
het eindelijk zover! Afgelopen januari 
ben ik vertrokken naar Zweden voor 
een uitwisselingsprogramma aan 
de Kungliga Tekniska Högskolan 
(Royal Institute of Technology) 
in Stockholm. 

De eerste helft van het semester 
is me ongelooflijk goed bevallen. 
Het eerste wat opvalt in Stockholm, 
zijn de lange nachten in de winter. 
Bij aankomst werd het licht rond 
9.00 uur in de ochtend, maar was 
het alweer donker vanaf 15.00 uur. 
Tel daar temperaturen van -15 graden 
Celsius ’s nachts bij op en je krijgt 
een goed idee waarom iedereen hier 
zo uitkijkt naar de zomer. In juni is 
er in Stockholm ongeveer negentien 
uur zonlicht per dag en ik kan zelf 
niet wachten tot het zover is! 

De stad is gesticht op veertien met 
bruggen verbonden eilanden, waar 
zowel interessante geschiedenis als 
moderne architectuur te vinden is. 
Ik vind het geweldig om mijn vrije 
dagen door te brengen in het 
centrum en vervolgens de avond 
door te brengen in de bars of clubs in 
Gamla Stan, Östermalm of Södermalm. 
Elk deel van de stad heeft zijn eigen 
karakter, dus voor elke gelegenheid 
is er geschikte plek.

De KTH is de grootste en oudste 
technische universiteit in Zweden.  
De universiteit is opgericht in 1827  
en tegenwoordig studeren er meer 
dan vijftienduizend studenten.  
Het feit dat de KTH gesitueerd naast 
Stockholm University biedt de 
mogelijkheid om een enorme 
verscheidenheid aan vakken te 
volgen. Zelf maak ik daar gretig 
gebruik van: de helft van mijn vakken 
wordt gegeven als gecombineerd vak 
voor meerdere masterprogramma’s. 
De docenten zijn erg bedreven in hun 
vakgebied en dat is merken aan de 
hoge kwaliteit van het onderwijs. 
Op het moment woon ik op 
Lappkärrsberget, hier beter bekend 
als Campus Lappis. Het is een 
enorm studentencomplex voor bijna 
tweeduizend studenten van over de 
hele wereld. Het is een geweldige 
ervaring om met zoveel verschillende 
nationaliteiten tijd door te brengen. 
Er wordt vaak gemeenschappelijk 
gegeten en elk weekend wordt er wel 
ergens een ‘corridorparty’ gegeven 
om los te gaan! 

Al met al kijk ik erg uit naar de 
tweede helft van mijn uitwisselings-
periode. Afgelopen maanden heb 
ik al een aantal geweldige reisjes 
gemaakt -onder andere een 
snowboardvakantie in Åre en een 
weekendje Helsinki- en het plan 
is om dat zeker door te zetten. 

De plannen voor de komende maand 
zijn om eerst een weekend met mijn 
vriendin in Praag door te brengen, 
vervolgens mijn ouders te verwel-
komen in Stockholm, op een cruise 
te gaan naar Riga en af te sluiten 
met een fjordentocht in Noorwegen. 

Kortom, genoeg om naar uit te kijken!

Hej då!

Stefan Janssen, masterstudent 
Real Estate Management and 
Development

ClmnHulp voor langstuderende topsporters

Lees alle buitenlandervaringen ook online op www.tue.nl/cursor

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.

Sportkoepel NOC*NSF voorziet dat een paar duizend 
studenten hun topsportambities in de ijskast zullen zetten 
vanwege de langstudeerboete. Ze zoekt naar partijen die 

bereid zijn de boetes voor hen te betalen.

Ook topsporters krijgen een lang-
studeerboete als ze niet snel genoeg 
studeren. Staatssecretaris Zijlstra wil 
geen uitzondering voor hen maken  
en adviseert hen een sponsor te zoeken 
of een uitkering bij NOC*NSF aan te 
vragen. 

“Het probleem zit niet zozeer bij de 
tientallen studenten die nu al bij de 
wereldtop zitten en al een stipendium 
van ons krijgen, maar bij de studenten 
die dat niveau nog niet hebben bereikt”, 
zegt woordvoerder Geert Slot van 
NOC*NSF. Hij schat dat een paar  
duizend sportende studenten topniveau 
ambiëren, maar dat de boete roet in  
het eten gaat gooien. 

“Ze zetten hun studie straks minder 
makkelijk op een laag pitje om zich voor 
te bereiden op een belangrijk toernooi. 
We zijn aan het inventariseren hoeveel 
talentvolle sporters er precies zijn onder 
studenten en we zoeken parters om de 
langstudeerboete van drieduizend euro 
voor hen te betalen als dat nodig is.”

Slot beseft dat dit aardig in de papieren 
kan lopen: duizend keer een boete van 
drieduizend euro is al drie miljoen euro. 
(HOP)

Vind jij het ook leuk om aan deze rubriek een bijdrage te leveren  
en ben jij dit voorjaar of komende zomer in het buitenland?  
Stuur dan een mailtje naar cursor@tue.nl.

Foto | iStockphoto
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Zwaar besmet met het Limburgs 
Museumvirus wil hij daar graag een 
beetje reclame voor maken. Alfons 
Bruekers tipt ons over de tentoon-
stelling Flower Power die de rest van  
dit jaar zal draaien in ‘zijn’ museum.  
En vertelt en passant over zijn  
‘second life’.

Bruekers, directeur bedrijfsvoering bij 
Werktuigbouwkunde en lid van TU/e’s 
Kunstcommissie, is naar eigen zeggen 
een onderzoekstype dat het leuk vindt 
zijn bevindingen met anderen te delen. 
Daarom schrijft hij ook zo veel: boeken, 
columns en natuurlijk ook rapporten.  
Hij is financieel toezichthouder bij het 
Limburgs Museum in Venlo, voorzitter 
van de gemeentelijke erfgoedcommissie 
in Nederweert en zo heeft hij nog wat 
nevenfuncties. Je kunt hem eigenlijk 
wakker maken voor alles wat met 
Nederweert, haar geschiedenis en 
cultuur te maken heeft. Hij noemt het 
zijn ‘second life’. Het laatste en alweer 
achtste boek van zijn hoofdredacteurs-
hand dat in de serie ‘Nederweerts 
verleden’ verscheen, heet ‘Schoor, 
Roeven en Kraan’. 
De flowerpowertijd heeft Bruekers  
niet bewust meegemaakt. Hij is er te 
jong voor, want pas geboren in 1961. 
Maar die tijd intrigeert hem wel.  
“Als amateurhistoricus vind ik het  
een interessante periode waarbinnen  
in korte tijd grote maatschappelijke 
veranderingen plaatsvonden. Heel leuk 
om die sixties en seventies uitgebeeld  
te zien in het Limburgs Museum. Er komt 
een straatje met huisjes en winkeltjes, 
een bioscoop en een jeugdhonk. Je kunt 
zelf muziek draaien en kleding passen.” 
De expositie geeft een knipoog aan de 
Floriade die het museum in haar 
achtertuin heeft. Dat is een wereldtuin-
bouwtentoonstelling die eens in de tien 

Flower Power
5 april t/m 6 januari (2013). 
Limburgs Museum Venlo, 
Keulsepoort 5 in Venlo. 
Zie www.limburgsmuseum.nl.

RoboCup Dutch Open, 
25-29 april, Indoor Sportcentrum 
Eindhoven, Theo Koomenlaan 1, 
Eindhoven. 
Zie www.robocupdutchopen.nl. 

Website van Stichting 
Geschiedschrijving Nederweert: 
www.nederweertsverleden.nl. 

Polanski’s ‘Carnage’ rekent snel af met dun laagje cultuur

Toch niet te jong voor flowerpower

De film ‘Carnage’ begint met een 
alledaagse situatie: twee jongetjes 
krijgen ruzie in een speeltuin in 
Brooklyn. Het loopt een beetje uit de 
hand en het zoontje van Penelope  
en Michael Longstreet (Jodie Foster  
en John C. Reilly) moet twee tanden 
missen. ’s Avonds komen de ouders  
van de ‘dader’ naar hun appartement  
om de zaak uit te praten. De ruzie die 
volgt, kent minder fysieke schade,  
maar is niet minder pijnlijk.

Het bezoekende stel, Alan en Nancy 
Cowan (Christoph Waltz en Kate Winslet), 

schat het voorval heel anders in.  
Het bezoek begint heel beleefd, kopje 
koffie, wat smalltalk over kunst en 
politiek. Nancy Cowan schrijft een 
boek over Darfur, Alan Cowan is een 
aalgladde advocaat met dubbele moraal, 
die voordturend zijn mobieltje opneemt.  

De Longstreets zijn brave truiendragers 
die het liefst thuis zijn. Penelope 
Longstreet is een neurotische vrouw, 
Michael is een goede lobbes voor wie 
het hele gesprek eigenlijk niet hoeft. 
Beetje bij beetje neemt wordt de sfeer 
venijniger. 

De vooroordelen en oud zeer vliegen  
al gauw over en weer. Behalve de  
klasse- en politieke tegenstellingen 
wordt het een gevecht van stel tegen 
stel, man tegen vrouw, vrouw tegen 
vrouw en ieder voor zich. Als er, als 
verzoeningspoging, nog een laatste 
drankje wordt ingeschonken, is dat 
alleen olie op het vuur. De maag van 
Nancy was al op de proef gesteld door 
de appel-perentaart van de gastvrouw. 

Maar na een slok lauwe cola en de 
nodige drank kan ze haar maaginhoud 
niet meer binnenhouden. Het levert een 
van de meest hilarische kotsscènes in 
een film op. 
Films die zich in één ruimte afspelen  
zijn niet het makkelijkst om spannend  
te houden, maar regisseur Roman 
Polanski -78 jaar inmiddels- heeft er 
ruime ervaring mee. Hij slaagt dan ook 
wederom en iedereen toont zijn of haar 
ware aard: mensen hebben maar een 
dun laagje cultuur. 
De film is gebaseerd op het boek van het 
bekroonde toneelstuk ‘God of Carnage’ 

(slachting) van Yasmina Reza.  
De schrijfster is Iranese met een 
Hongaarse moeder die in Parijs woont. 
Ze begon als comédienne en ging pas 
zelf schrijven. ‘God of Carnage’ werd 
gespeeld van Parijs tot New York en 
Londen en kreeg overal lovende recensies. 
Voor de film werkten Reza en Polanski 
samen aan het scenario. (GV)

Te zien in filmhuis De Zwarte Doos, 
10 en 11 april vanaf 20.00 uur. 

Alfons Bruekers. Foto | Bart van Overbeeke

ALFONS’ 
     CULTURELE       
                 KEUZES

jaar gehouden wordt en veel meer laat 
zien dan bloempotjes en coniferen.  
Het museum maakt hierom een boeket 
van tentoonstellingen. Een is Flower 
Power, een andere is ‘Inspiratie 
Bloemen’, een expositie met werk van 
bijna vijftig fotografen en keramisten  
uit de regio. 
Het museum toont ook foto’s van de 
Amerikaanse Janice Rubin in de nieuwe 
afdeling voor Archeologie. “In Venlo  
zijn bij nieuwbouw de funderingsresten 

van een mikwe, een Joods badhuis, 
blootgelegd. Die zijn van de binnenstad 
naar de rand van Venlo verplaatst en  
er is een museumvleugel omheen 
gebouwd. De architect van die vleugel 
en het hele museum is trouwens Jeanne 
Dekkers, deeltijdhoogleraar aan de 
TU/e.” Het nieuwe gedeelte wordt  
11 april geopend.
Heeft de Noord-Limburger ook oog  
voor cultuur buiten zijn regio? “Ja, ik ga 
zeker naar de RoboCup Dutch Open eind 

april. En dat mag je best cultuur 
noemen. Wat nu nog technische 
nieuwstandjes zijn, is over twintig  
jaar verweven in ons dagelijks leven. 
Dan zal het onderdeel van onze cultuur 
zijn. Dan denken we, kijkend naar de 
robotverpleegster aan ons bed, terug 
aan de RoboCup Dutch Open van 2012, 
zoals we nu met weemoed terugdenken 
aan de flowerpowertijd.” (NS)
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Maarten Beelen |  “Het is gaaf om aan hightech apparaten  
te werken die echt een verschil maken”

‘Hoe kan ik positief opvallen bij mijn 
beoogde afstudeerprof?’, vroeg ir. 
Maarten Beelen zich af toen hij zich 
moest melden bij prof.dr.ir. Maarten 
Steinbuch. De hoogleraar had immers  
al zóveel afstudeerders. Beelen: “Ik heb 
de bioreactor opgehaald waar ik toen 
aan werkte en zette die pontificaal voor 
zijn deur. Toen hij naar buiten kwam, 
vond hij het heel gaaf - ook al trad  
het demo-effect op en werkte het  
niet zoals het moest.”

Inmiddels werkt alumnus Beelen (Weert, 
1986) aan medische robots. Niet dat hij 
daar op het vwo al van droomde, maar 
wel van techniek. De TU/e was een 
logische keuze, Werktuigbouwkunde 
ook. “Voor het profielwerkstuk op het 
vwo vond ik het leuk om de theorie in 
praktijk te brengen en dat bleek ook bij 
de OGO-projecten aan de universiteit.  
In de vakken hoefde ik niet per se uit  
te blinken, bij de OGO-projecten wel.”
Beelen deed onder meer een OGO- 
project bij de vakgroep Polymeren,  
waar voor het vijftigjarig bestaan van  
de universiteit de ingenieuze TU/e-
zwaluwstaartkubus werd gemaakt.  
Hij mocht doorwerken aan de  
ontwikkeling van de daarvoor  

benodigde spuitgietmatrijs en 
begeleidde studenten. 
Zo kwam hij bij het project waar hij 
daarna lang aan werkte: de bioreactor, 
nodig voor het kweken van lichaams-
eigen hartkleppen. “Een mooi product, 
er moest alleen nog een aansturing  
voor gemaakt worden, bestaande uit 
sensoren, actuatoren -die de bewegingen 
uitvoeren, in dit geval pneumatische 
ventielen, red.- en een computer die alles 
aan elkaar knoopt. Ik was net begonnen 
met mijn master regeltechniek, dus dat 
kwam mooi uit. Ik vind het gaaf om aan 
hightech apparaten te werken die echt 
een verschil maken, waar je trots op 
kunt zijn en waarmee je mensenlevens 
beter kunt maken.”

Hij ging in het eerste jaar van zijn studie 
meteen op kamers wonen omdat hij  
in Eindhoven iets wilde opbouwen.  
Dat lukte: na zes jaar, met onder meer 
gezamenlijke wintersport- en zomer-
vakanties, eet zijn vriendengroep van 
acht werktuigbouwers nog steeds iedere 
avond samen, ook al zijn sommigen 
inmiddels weg bij de TU/e. Tussendoor 
werkte Beelen in Weert in de horeca, 
maakte hij websites voor bedrijven, 
organiseerde hij een studiereis naar 

Zuid-Korea en gaf hij presentaties 
tijdens voorlichtingsdagen van de TU/e. 
Na een stage in Amerika op het gebied 
van kernfusie ging hij verder met de 
bioreactor, gevolgd door de afstudeer-
opdracht. 
Beelen: “Steinbuch had het over twee 
gebieden: Care, waar ze verzorgende 
robots maken, bijvoorbeeld voor 
bejaarden, en Cure, waar chirurgie-
robots gemaakt worden. Daar hoefde  
ik niet lang over na te denken: die 
Cure-robots zijn het allergaafst. Ik ging 
kijken bij Sofie, de robot voor buik- en 
borstkasoperaties van Linda van den 
Bedem. De hardware was klaar, de 
regeltechniek nog niet. Mijn afstudeer-
doel was de krachtterugkoppeling voor 
Sofie te maken, al was het maar een 
eerste implementatie. Ik kon natuurlijk 
niet meteen met Sofie gaan spelen,  
want dit vakgebied -haptics, een 
onderdeel van regeltechniek, red.-  
was nieuw voor me.” 
Na het inlezen vond hij redelijk snel  
een aantal pragmatische oplossingen. 
Beelen besteedde ongeveer een derde 
van zijn afstuderen aan theorie en 
simulaties, een derde zat hij achter  
een academische proefopstelling en een 
derde besteedde hij aan het modelleren, 

kalibreren en het implementeren van  
de regeltechniek. Na zijn afstuderen in 
oktober vorig jaar werd hem gevraagd  
of hij door wilde werken aan Sofie - want 
volgens Beelen valt er nog een hoop te 
verbeteren. 
“Tegelijk was er een groep die de 
mogelijkheden bekeek om met Sofie de 
markt op te gaan. Maar Sofie bleek veel 
concurrentie te ondervinden van een 
commercieel verkrijgbare robot, ook al  
is Sofie veel compacter, preciezer en  
in staat krachten terug te koppelen.  
Nu focussen we op de oogrobot van  
Thijs Meenink, waar die precisie nog 
beter tot haar recht komt en waardoor 
we zelfs nieuwe procedures mogelijk 
kunnen maken.”
“Hier kunnen we ons echt mee 
onderscheiden”, vervolgt een gedreven 
Beelen. “Met de start van Medical 
Robotic Technologies bv willen we 
medische robots en technieken 
vermarkten die voortkomen uit de groep 
Control Systems Technology. Met onze 
kennis maken we de prototypes en 
brengen we ze naar de markt.”
Beelen doet de aansturing voor de 
oogrobot, maar vertelt dat dit maar een 
klein gedeelte van zijn tijd inneemt.  
De rest gaat op aan werkzaamheden 

voor het opstarten van de bv, zoals  
het geven van (veel) presentaties en 
demonstraties. De jonge start-up is op 
dit moment druk met het aanvragen  
van patenten, het ontwikkelen van  
het businessplan en het kiezen van 
strategieën en partners. 

Beelen vindt het allemaal ‘supergaaf’. 
Sterker nog: hij sloeg een aanbod om te 
promoveren af: “Mijn handen kriebelen 
om dit te laten werken. En er zijn nog 
zoveel andere dingen in het leven 
waarvan je kunt leren - research is er 
maar een van. Analytische en acade-
mische vaardigheden leer je standaard 
aan de TU/e, maar er is meer ontwikkeling 
te halen aan de universiteit. Iets kleins 
als in de horeca leren om vlot met 
mensen om te gaan en ze tevreden te 
houden, daar heb je veel plezier van in 
het bedrijfsleven. Door het organiseren 
van een studiereis of het houden van 
presentaties tijdens voorlichtingsdagen 
oefen je ook je ‘soft skills’ - allemaal 
dingen die ik hier nodig hebt. En ik leer 
elke dag bij.”

Interview | Gerard Verhoogt
Foto | Bart van Overbeeke
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Science around the clock

“The bell founder’s craft is a very fine 
craft indeed and should definitely be 
preserved if it were up to me. Also, bell 
founding allows craft and science to 
merge beautifully. If anything, we try  
to support the craftsman’s work, rather 
than to take it over”, is the resolute 
opinion of Stef van Eijndhoven, Study 
Program Manager for Mathematics for 
Industry. 
The Netherlands has a long tradition  
in the field of bell founding: of the four 
carillon bell foundries in existence 
worldwide today, two are located in  
our country. So it is not really strange 
that representatives of the Parisian 
Notre-Dame should knock on the doors 
of Koninklijke Eijsbouts for the new bell 
in the north tower. At the same time, 
bell founding is a trade shrouded by 
experience and intuition. Even now 
some bells are still cast in molds faced 
with loam and horse manure, as this is 
supposed to result in bells with purer 
tones. For so much is at stake with 
respect to the purity and timbre of bells. 
As a bell has no harmonic keynotes,  

its timbre depends on the thickness of 
the wall, the shape in which the bell is 
cast and the amount of material that is 
ground from the bronze inner wall after 
it has cooled. In short: the manufacture 
of a perfect bell is a specialist trade.

Van Eijndhoven: “Since the Second 
World War the need for scientific 
knowledge about the bell founding 
process has increased continuously. 
Many of the bells that went missing in 
the war had to be replaced and the 
demand for high-quality bells was huge. 

The introduction of the computer 
provided more possibilities for 
optimizing the bell design and the 
tuning process. For one, we have a 
program that shows the relation 
between shape and sound. You can 
allocate a graded score to the bell’s 
inner and outer walls. Often the design 
of the clock first takes place intuitively, 
after which you can play around with the 
points allocated and it becomes clear: 
what does a change in the shape do to 
its sound? Starting from the eventual 
design, the bell founder subsequently 
makes aluminum profiles, which he 
tests once again before casting the  
bell in a mold of a malleable material. 
The casting is a process that is 
extremely difficult to control, which is 
why the interior profile of the bell is 
always made a bit thicker, so that there 
is enough room for correction of the 
interior contour of the bell. Tuning is a 
skill that comes with experience, a lot of 
feeling and careful listening. However, 
the problem encountered by today’s bell 
founders is that in case of an accurate 
tune the interior of the bell is not nice 
and smooth. So in fact they cannot make 
perfect bells anymore”.

In days of old this was quite different.  
In the period 1600-1700 the finest 
specimens of carillons and (carillon) 
bells were cast. The majority of these 
bells were founded by the Hemony 
brothers. They understood and 
mastered the craft of designing and 
tuning bells perfectly. It is known that 
they were connected with the prominent 
mathematician Christiaan Huygens.  
He praised them for their craftsmanship, 
but also because they were open to 
scientific input in the traditional 
process. Unfortunately history has left 
us no data at all about the manner in 
which François and Pieter Hemony 
manufactured their bells. When they 
died, so did the secret of the perfect 
bells. Still, with the adoption of a new 
approach Van Eijndhoven hopes to  
find out about this again.
“Several years ago we were approached 
by Koninklijke Eijsbouts, which asked  
us whether we wanted to think along 
about a way in which bell founding could 
be optimized and whether we could 
perhaps assist them in this pursuit by 
designing new software. Together with  
a couple of international students from 
the design engineer’s program 
Mathematics for Industry I have taken 
up this challenge. A fine example of 
applied mathematics. A very clear 
application that entails some splendid 
modeling and where you are also 
working in close harmony with the 
company. The fact that bell founding  
is a typically Dutch craft and that there  
is a historic awareness connected with  
it makes the project very special for me.”
After a thorough study of literature it 
became clear to Van Eijndhoven that it 
was necessary to change the design 
process altogether. “Instead of the 
points, we have now developed a 

program whereby the bell is designed  
by means of arcs. And here, too, we  
can hear beforehand how a certain bell 
design will sound. We use the same 
program during the tuning process.  
After the founded bell has cooled, the 
tuner knocks it with a sizeable hammer. 
Via a microphone attached to the bell  
we can register the frequency and 
determine where material needs to be 
ground off. In some six steps we can 
work our way towards the final target.  
In consultation with the foundry this 
takes place step by step, because they 
are still too anxious that we are going to 
screw up a bell. For occasionally it takes 
a lot of persuasive power to convince a 
tuner to refrain from intervening - then 
your experiment goes down the drain 
and you have to wait for the next bell. 
While facing your computer you can think 
up many very nice ideas, but things  
do work differently on the shop floor. 
Work is done with intuition, whereas  
a scientist likes to look at something 
objectively. And yet it is magnificent 
when you see a member of the ‘Asten 
foundry’ trying to explain in poor English 
to an Indian student why he should do 
things some other way. I am fortunate 
enough to be a native from Brabant and 
to be able to say in thick Brabant patois, 
while slapping him on the shoulder: 
“Lad, tha’ll be jist foine”. 
We have already completed a few 
successful experiments and people  
on the shop floor are also gradually 
warming up to the idea that our software 
really helps to improve the bells.”

Meanwhile Van Eijndhoven and his 
students have accomplished a unique 
piece of software. Nowhere else in the 
world are bells founded in such a 
scientific manner. Which is also true 
now for the Maria bell of Notre-Dame. 

“Especially in comparison with the 
Hemony bells it is definitely not a 
complex bell, but nonetheless it’s a 
great honor for us to be allowed to 
cooperate in this. And it generates some 
extra attention for the science connect-
ed with bell founding. And there’s  
more than the founding, for that matter, 
because new questions crop up 
continuously. For once the bell is hanging, 
how should the clapper move so as to 
produce a synchronous sound? How will 
the sound change over time and how 
can that be repaired optimally, if at all? 
We have so many things that still need 
to be sorted out.” 

The recipe for the perfect bell has not 
yet been found, then, but the software 
of the Mathematics for Industry students 
has in fact brought them a big step 
closer. (NT)

Bell foundry Koninklijke Eijsbouts in Asten is going to cast 
a new bell for Notre-Dame Cathedral in Paris next year. 

For the determination of the right timbre of the new ‘Maria’, 
software will be used that has been designed by mathematician 

Stef van Eijndhoven and students from the Mathematics for 
Industry program. For a longer period now Van Eijndhoven has 

been working with craftsmen bell founders to unravel the secret 
of the perfect seventeenth-century bells.

“The need for 
scientific 
knowledge about 
the bell founding 
process has 
increased 
continuously”

“Tuning is a skill 
that comes with 
experience, a lot 
of feeling and 
careful listening”

Photos | Stef van Eijndhoven
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get jobs within the Netherlands.”  
One exception is the construction 
industry, Donders thinks. “In construc-
tion companies the language of 
communication is Dutch after all; 
sometimes that forms a stumbling 
block.”

External Relations Officer and secretary 
of the TU/e Recruitment Days Gertjan 
van Drunen is able to illustrate the need 
for international students perfectly.  
“Of the 102 companies that attended  
the latest Enterprises Day (Bedrijvendag) 
there were 63 that indicated they were 

interested in both Dutch and inter-
national students - which is almost 
two-thirds. The other 39 enterprises 
said they were only interested in Dutch 
or Dutch-speaking students. Enterprises 
that take part tell us that Eindhoven has 
a greater percentage of international 
students on the market than Delft. 
ASML, BP, NXP, Océ and KEMA do not 
consider that to be a problem. Imtech 
and KPN indicate that they only want  
to talk to Dutch students.” 
He can be brief about the labor 
prospects for engineers: “We have  
more trouble attracting students to the 
recruitment activities than enterprises 
- they are still queuing up. In excess of 
one hundred companies we run out of 
space and have to say no.” 

Sissi Zeng is Chinese and came to the 
Netherlands two years ago. April 5th 
she will get her PDEng diploma and she 
has got a job at AkzoNobel in Deventer.

“When I was about to finish my Master’s 
program in China, I started to think 
about what should be my next step.  
It was very clear that I prefer the 
industry to the academic world.  
So I decided to look for opportunities 
related with the industry. I was eager  
to have some international experience 
which fits my background as well. 
Therefore, a perfect job for me at the 
same time would be an international 
non-research process engineering job.”

Zeng found PPD (process and product 
design) programs at TU/e via the 
Internet. It is a two-year post-Master 
program. During the first year,  
courses are given by lecturers who 
nearly all come from the industry. 
The technological design projects  
are carried out in the second year  
of the program. Participants are  
paid a monthly salary of approximately 
1,650 euros (before taxes) and are 
entitled to bear the title of ‘Professional 

Doctorate in Engineering’ (PDEng)  
after two years. This program is totally  
in Zeng’s field and sounds like a perfect 
link between the academic world and 
the industry. That is why she applied  
for the program and moved to the 
Netherlands.

“During the PPD I gained valuable 
experience, increased my knowledge 
and broadened my vision. And I must 
say the PPD program is indeed a link 
between the academic world and the 
industry: I got a job offer from Akzo 
Nobel RD&I at which I was carrying  
out my second-year design project.  
I would like to stay in the Netherlands 
several years more to gain more 
experience and then go back to China.” 

Zeng knows from different media that 
Europe has been under a financial crisis. 
Moreover, she could sense it when she 
was carrying out her second-year project 
in the company, because the company 
launched a series of actions to cut costs, 
and announced hiring freezes. “Luckily,  
I was not affected by the hiring freeze 
because I got the offer last year. 
Nowadays, companies are more 

cautious about hiring new employees 
and prefer people with working 
experience. At this moment, my 
situation is safe and comfortable. 
However, I’m a little worried about  
the future of Europe and the euro.  
I hope the euro zone doesn’t fall  
apart and the euro can stay strong.  
Two years ago, the exchange ratio 
between the euro and the renminbi 
(Chinese currency) was around 1: 9.5. 
These days, the ratio is around 1: 8.  
I hope the euro can regain value over 
time. Then I will have more money  
when I go back China.”

“In terms of a Dutch crisis, actually  
I’m not that worried because the 
Netherlands has a strong and solid 
industry basis. I think everything is 
going to be fine in the end. On the  
other hand, if the situation becomes  
too bad, I might go back to China  
earlier than I planned. China is  
really growing now and has a lot  
of opportunities. I believe it would  
be more exciting to work in China 
because of the dynamic environment.” 

“Politicians claim 
that all foreign 
students depart 
again”

“I might go back to China 
earlier than planned”
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Does the Netherlands still 
need foreign brains?

“Hi, is Cursor planning to write anything 
on the recent slowdown in the Dutch 
economy and how it affects the highly 
skilled jobs in the Netherlands?  
Maybe Cursor can help us international 
students understand if we have the 
same opportunities we had a year ago. 
We are very concerned about the news 
being published in the Dutch papers.  
It would be very useful if we get views 
from our very own Cursor.” 

It is hard to ignore Siddharth Chunduri’s 
request. And it is understandable too: 
the contradictory reports heard by  
those international students every  
day are hardly reassuring. What are  
the prospects for international students? 
In order to find out whether they ended 
up in the right place until now, we turn 
to the Alumni Office. In March the first 
Alumni monitor was organized;  
the results are not known just yet.  

Drs. Herman van Hoeven, Director of  
the Alumni Office, thinks that TU/e 
Masters do not need to worry.  
“The demand for engineers from  
abroad is still strong. This is also  
evident from the TU/e policy: we are  
still recruiting students from abroad  
who want to stay here and make 
themselves available for the labor 
market.”

According to Van Hoeven this contrasts 
with Maastricht University, which 
attracts many German students, but 
sees them return to their home country 

again once they have graduated. 
“Politicians may claim that all foreign 
students depart again, but they don’t. 
Some of them continue to live and  
work here. It’s not easy to say what 
proportion that is. They disappear  
from sight.” 
Which is the very reason why the  
Alumni monitor was set up, as  
Van Hoeven emphasizes. People  
are followed during the three to  
ten years after their graduation; the first 
two years are covered by the WO monitor 
of the Association of Universities in the 
Netherlands VSNU. “One thing we try to 
watch is how soon they find jobs and 
whether those jobs are in line with the 
study program they’ve completed and 
we follow their careers.” Van Hoeven is 
certain that the three Dutch universities 
of technology still appeal to international 
students and that there is plenty of work 
for them. He does assume that building 

engineers and architects may be going 
through a more difficult patch, but 
engineers from other disciplines are  
still sought after.”

Mr. drs. Ben Donders, policy official  
at TU/e and coordinator of the Stan 
Ackermans Institute for design engineer 
programs, does not take a gloomy view 
of the prospects for international 
students. In 2011 the two-year design 
engineer’s programs presented some 
one hundred PDEng trainees with  
their diplomas. A minority is of Dutch 
descent, 85 diploma holders are from 
abroad. Of those, 63 have gone to work 
for companies in the region. “It seems 
as if the crisis is passing by the research 
and development departments of 
companies like ASML, DAF and the 
chemical industry. Foreign students 
have no trouble finding jobs with major 
companies and three-quarters of them 

Bhargava Puvvula and Siddharth 
Chunduri both joined a Master’s 
course Embedded Systems in 2010 
immediately after completing  
their Bachelor’s degrees in India.  
Both are worried about their career 
opportunities in the Netherlands.

Puvvula (on the left in the picture)  
never had any experience working  
in a company, so he chose the 
Netherlands and Eindhoven in 
particular due to the strong industrial 
presence in this region and hopes  
to gain this experience. “I had other 
options like TU Munich, where the 
tuition fee is way lower than here, 
but I chose TU/e for only this reason. 
I don’t have a scholarship. I am happy 
that my hopes are being partially 
realized, thanks to the graduation 
assignment at Philips, which I am 
currently working on.” The Master 
student wishes to find a job in the 
Netherlands after his graduation  
by September 2012. 

Chunduri is concerned if the Nether-
lands still has work for them. “Almost 
every day we hear news in the media 

about increasing unemployment and 
firms going bankrupt. According to
the newspapers fewer people are 
being given long-term contracts and 
companies prefer to hire people on 
a temporary basis. A paper even  
went so far as to say that there  
were more people losing jobs and  
fewer new jobs were being created.” 
Chunduri picks his news from websites 
such as dutchnews.nl, nu.nl, rnw.nl/
english and in addition he regularly 
peeks at the statistics given by CBS 
(Statistics Netherlands). He wonders 
if companies that are loss-making 
according to the media, will be hiring 
at all under such circumstances. 
And what are the consequences of 
funding cuts by the government for 
PhD positions? “I hear from professors 
and my Dutch colleagues that the 
Netherlands needs more engineers. 
Does this statement hold water 
anymore? Does the Netherlands 
really need us in such a recession?”, 
says Chunduri. 

His friend Puvvula: “I have been reading 
articles on the Internet about the EU 
crisis and how unemployment rates  

are increasing. A few of my friends who 
graduated last year and are currently 
working, tell me that their companies 
are on a hiring freeze. Even if they want 
to recruit someone, they prefer people 
with experience over a fresher like me. 
Also, there’s a lot of talk on funding cuts 
at the university and restructuring at 
companies, which for me translates to: 
‘Sorry we are not hiring newbies and 
we are going to fire the current ones’”. 

His parents don’t ask him about it, but 
other friends back home do. “If I go 
back to India after my Master’s program 
without working here, I would end up 
having a job that I could have got after 
a Bachelor’s degree. So it will be like 
spending two years’ time and over 
30,000 euros for nothing.” Puvvula 
adds: “But of course the experience 
I gained here is priceless”. 
Chunduri is a TU/e loan student and 

will be expected to pay back a debt of 
18,000 euros over a period of three 
years in installments after his 
graduation. It is not an option for 
international, non-EU students to go 
back to their country now, because 
there is less hiring due to the economic 
slowdown, and return later when there 
is an upturn in the economy. Puvvula: 
“It’s like now or never”.

Text | Norbine Schalij
Photos | Bart van Overbeeke
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 Do international students need to worry about their 
prospects in the Netherlands, seeing that their host 

country is officially in the midst of a recession? Cursor has 
noticed they do and wonders whether this is for a good reason. 

“The crisis 
seems to pass 
by the R&D 
departments”

“It’s like now or never”
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How invisible does an antimagnet 
make things?
Whilst theories about the subject  
have been advanced for many years, 
researchers have now actually 
succeeded in making a magnetic 
invisibility cloak. Last week a group of 
international researchers published a 
new method in Science for building this 
so-called ‘antimagnet’. The materials 
are cheap and easily available. Good 
news for patients with pacemakers  
who need to undergo an MRI scan and 
can thus be shielded from magnetic 
radiation. Still, there are also risks 
attached to the magnetic shield, for 
what about security systems based  
on magnetic signals? 

“This antimagnet works very well on 
paper, and no deformations can be 
observed of the magnetic field around  
it and what is inside the cloak is indeed 
entirely invisible”, says Bas de Hon, 
assistant professor of Electromagnetism 
with the Department of Electrical 
Engineering. “And in practice, too, the 
cloak works very well, which is a novelty. 
Until now a great deal was possible in 

theory in the area of invisibility cloaks, 
but in reality things were rather 
disappointing. The good thing about  
this cloak is its simplicity. You need to 
think of it like several layers of tape 
stuck onto each other, although these 
are superconductive layers and one 
magnetic layer. Together they form a 
kind of metamaterial, which is a material 
that does not occur by nature and has 
been made through a combination of 
properties. Thus, you can even design 
material properties that are totally new. 
In the case of the magnetic cloak they 
have used a high-temperature super-
conductor that has no magnetic field 
permeability, in combination with a 
ferromagnet coating - known from the 
household magnets. One side repels 
and the other attracts and together this 
ensures that magnetic field lines do not 
permeate the cloak, although it looks  
as if they are going right through it.  
And that is called invisibility.”
“However, this magnetic shield only 
works in a uniformly static magnetic 
field. For a medical application such  

as MRI it could still work, though.  
For while several magnetic fields are 
used in case of an MRI, the main field  
is uniformly static. And you do need  
to remember that the field in the cloak 
does not disappear entirely anymore 
then, but for medical applications  
a strong reduction may already be 
enough. Still, the present cloak does 
have a lot of snags. For example, the 
antimagnet cannot really be said to  
be practical. The high-temperature 
superconductors need to be cooled  
with liquid nitrogen, some -196 degrees 
Celsius. Beside the cloak, which is now 
12.5 millimeters, an enormous thermos 
flask is suspended. Imagine how huge  
it must be with a cloak big enough to  
fit a human being inside… And it also 
remains to be seen whether the 
superconductor will still work in a 
magnetic field of some 10 Tesla -  
probably you would have to use a type II 
superconductor for this. Security 
officials don’t really need to lose any 
sleep over this invention, for that matter. 
Security gates work in a totally different 

manner, with a pulse-induced magnetic 
field. Not uniformly static, so the cloak 
definitely does not work there.”

“Thanks to the Harry Potter-like films  
a great deal of attention has been 
generated for invisibility cloaks.  
And a considerable amount of research 
is being conducted, for each conference 
in our field of expertise features a 
number of presentations about this 

subject. Still, my feeling is that this is  
a bit of a craze, a fad. In this case, too, 
people start to make suggestions about 
MRIs and security gates, although such 
things are really far removed from this 
research. Researchers like to surf along 
on a subject that is ‘in the picture’. For 
although people in films like nothing 
better than being invisible, the thing 
that really counts in the world of science 
is to be highly visible indeed.” (NT)

Vox Academici

Dr.ir. Bas de Hon, assistant professor of Electromagnetism, 
Department of Electrical Engineering 

Bas de Hon. Photo | Bart van Overbeeke

Dommel Run

Photo | Bart van Overbeeke

Thursday, March 29 saw 
the 16th Dommel Run.

A new course was plotted 
for this edition, a 2.5-
kilometer run across campus. 
Runners were free to run 
either 5 or 10 kilometers.

The number of participants 
was the highest ever at 
203, which is more than 
double that of last year. 

The 10 kilometer for men 
was won by Harm Sengers, 
who finished at 33 minutes 
and 22 seconds.

Sengers, a TU/e graduate, is 
Mister Eindhoven Marathon: 
last year he was the fastest 
Dutch runner at the Eindhoven 
Marathon. Running the 
marathon here his number 
is always 040. 

The first female to finish 
was Angelie van den Bosch 
at 39.58. (HR)
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Helix unrest

Walking into the Department of 
Chemical Engineering and Chemistry 
one might not realize the major changes 
it has undergone over the past six 
months. The doorman’s still seated at 
the entrance drinking his cup of Joe, 
and in the cafeteria students are still 
going about their business as usual. 
Behind closed doors however, small 
horror stories are being acted out.  
The research structure is being axed 
drastically and if I am to believe some  
of the people involved, all this was 

communicated in a way that did not 
show a whole lot of empathy earlier 
this year. Labels like ‘language was 
close to legal’, ‘left no room for 
changes’, and ‘completely out of the 
blue’ seem to indicate the board was 
a rather blunt messenger. There will 
be forced redundancies, something 
that hasn’t happened at TU/e in a 
long time.

The fact that those affected haven’t 
been informed about anything for 
three months now doesn’t help matters. 
The atmosphere is said to be icy and 
faculty is scared and waiting for it all 
to blow over. Departmental kingpins 
Bert Meijer and René Janssen 
currently don’t want to comment  
on the plans and how these will be 
dealt with either. 

What happens at ST stays at ST.  
It doesn’t sit right with me. After all, 
wouldn’t both department and TU/e 
benefit from openness and proper 
deliberation when plans include 
trying to recover what is healthy?
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4 April 2012 - As a result of Chemical 
Engineering and Chemistry’s (ST) 
reorganization, the number of capacity 
groups will be cut from eleven to eight, 
and sixteen positions will disappear. 
The Departmental Board considers the 
changes a reorientation as well as an 

economic measure, and has two focal 
points: Molecular Systems and 
Materials Chemistry, and Chemical 
and Process Technology. There’s a  
lot of confusion and unrest within  
the affected groups.

28 March 2012 - Coordination of 
Campus 2020 has decided to cancel 
the presentation of the new construc-
tion for the Departments of Applied 
Physics and Electrical Engineering 

(also known as Project 2) at the last 
minute. The official presentation was 
scheduled for Wednesday, March 28, 
but both design and financing need  
to be altered.

27 March 2012 - On Monday, March 26 
Günes Nakiboglu received a cum laude 
distinction for his dissertation at TU/e. 
His research focused on the sounds 
that occur due to airflows in ribbed 
tubes (‘corrugated pipes’). He has 
managed to develop techniques that 

can predict what kind of sound the 
tubes will make. His research is very 
important for tube systems such as 
flexible gas tubes where sound 
vibrations might damage the tubes. 
The results can also be used for 
musical implementations.

˛˘

Atmosphere at reorganizing Department of ST “icy”

Final design Project 2 needs changes

Cum laude PhD research into singing ribbed tubes 

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

Brain gain

Students who have travelled halfway 
across the globe for a solid education in 
Eindhoven are getting nervous. If the 
media are to be believed, they can 
forget about their dream job in the 
Netherlands, due the recession. Yet at 
the same time, businesses insist there’s 
still a major shortage of engineers that 
cannot be solved by native geniuses 
alone. I would therefore like to take this 
opportunity to reassure the brave: if 
you’ve made it all the way to Brabant for 
a degree in science, I’m sure there’s a 
beautiful career ahead of you. Good 
luck! 

What indeed? Based on my experience at TU/e  
I would like to highlight the following features.

Straightforward explanations. A good example 
would be prof. M. Heemels who refers to formulas 
as ‘guys’. During his lectures I hear him say 
things like “Take this guy, subtract him from  
that other guy and compute the eigenvalues.  
If they’re negative, you’re in trouble”. This simple 
instruction covers ten pages of exhaustive proof, 
but such an informal approach is easier to 
remember and therefore preferable. 

A passion for the subject. An exemplary enthusiast is prof. S. Weiland who  
is famous for exclamations like  “Look at that formula! Isn’t it beautiful?”.  
Only during his lectures do I hear juicy adjectives like ‘awesome’, ‘fantastic’, 
‘amazing’. Sometimes it seems he’s describing some masterpiece by Rembrandt 
or Renoir. His enthusiasm has infected my brain like a disease thanks to which  
I now get aesthetic pleasure from science. 

Respect for students. When I first opened dr. N. van de Wouw’s lecture notes  
I saw it said ‘Dedicated to my students’ on the second page. It touched me 
because usually authors dedicate their textbooks to the people closest in  
their lives. My first impression was strengthened later when during a guided 
self-study session he told us: “Always ask. I am here for you”. Such a sign of 
respect encouraged us to study harder because we felt morally obligated to  
our teacher. 

Recognizing similar virtues in other good teachers is important for all of us.  
In our careers, we will have to share gained knowledge with other, less  
experienced colleagues. In our families, we will have our own children 
who will be educated by us. In both cases we accept the role of the teacher  
and assume responsibility for our ‘students’’ bright future.

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

What is it that makes 
good teachers good?

Clmn

It seems it won’t be long before we 
cross the Dommel without having to  
use the bridge. Currently, the water-
mark is extremely low. And it’s not 
because of a lack of rain this spring;  
the cause is of a more technical nature. 
In light of the work that needs to be 
done for the Dommel to regain its  
meandering flow, the district water 
board has changed the position of the 
city’s southern weir so water now flows 
into the Wilhelmina Canal instead of  
the Dommel. In a few months’ time, the 
banks will be reshaped, at which time 
the water board will ‘return’ the water.

And just to remind you how beautiful 
that can be: the second picture on  
the left was taken in the fall of 2010. 
Another extreme situation. A watermark 
this high only occurs after heavy rainfall 
or continuous precipitation north of  
the weir. (NS)

Dommel November 2010 
versus April 2012

Flashback

Photo | Bart van Overbeeke
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