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Da Vinci Code
Eindelijk is het zover: de wetenschap is 
binnenkort gevrijwaard van sjoemelaars, 
ladelichters, fantasten en ander kwaad - 
willend gespuis. Er zal een golf van 
transparantie door de universitaire 
wereld heenslaan, die zijn weerga niet 
kent. En dat allemaal door de Da Vinci 
Code, zoals ik de goed-gedrag-belofte 
voor wetenschappers van VSNU-voorzit-
ter Sijbold Noorda in de gauwigheid heb 
genoemd. Die titel sluit mooi aan op de 
al bestaande Eed van Hippocrates, die 
medici en werkers in de paramedische 
wereld moeten afleggen. En omdat  
Da Vinci -die ook niet onverdienstelijk 
schilderde- zo ongeveer gezien wordt 

Buck
“Ach, alles is allang verjaard. Er is niets 
meer, maar als mens staan we er nog.” 
Zo verzucht emeritus hoogleraar Henk 
M. Buck over De Affaire. Zijn affaire, 
maar ook een wetenschappelijke  
canard die sinds 1990 onlosmakelijk  
is verbonden met de TU/e. We zijn 
inmiddels meer dan twintig jaar verder. 
Een periode waarin zelfs zeer zware 
misdrijven verjaren. Maar er blijft een 
ijzige stilte hangen. Tot verdriet van 
Buck. De 82-jarige professor zou zo 
graag de lucht klaren. “Boven de 
wetenschap uit, van mens tot mens.” 
Maar veel betrokkenen hebben de TU/e 
inmiddels verlaten. Het huidige College 
van Bestuur en het faculteitsbestuur van 
Scheikundige Technologie zijn volledig 
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Zie hier tweemaal het uitzicht vanaf de 
twaalfde verdieping van het Hoofdgebouw.
In 1961 zag de fotograaf volop bedrijvig-
heid bij E-hoog, dat gebouwd werd voor 
de faculteit Elektrotechniek. Personeel 
en studenten zaten vanaf de oprichting 
in 1957 in het Paviljoen (de witte 
laagbouw op de achtergrond), en zelfs  
in gebouwen verspreid door de stad,  
tot ze in 1963 in E-hoog terecht konden.
Bij de W-hal liepen destijds minder 
bouwvakkers rond dan nu. Aan de 
neergelaten luxaflex zie je dat het 
gloednieuwe gebouw al in gebruik is. 
Nu, een halve eeuw later, is het dak van 
zijn plaats geweest en opgepoetst weer 
teruggezet. Er steken vijf verdiepingen 
uit waar Wiskunde & Informatica een  
plek krijgt. 

En zoals het hoort bij vooruitgang;  
de namen van de gebouwen zijn ook 
gewijzigd. Vanaf 2005 wordt E-hoog 
Potentiaal genoemd en al tijdens de 
renovatie van de W-hal is de naam 
MetaForum in gebruik geraakt. (NS)

Bouwplaats 1961 versus 2012

Flashback

20 maart - De Gronings rector  
magnificus Elmer Sterken vindt dat 
voor sommige promovendi de lat voor 
proefschriften best wat lager kan 
liggen. Dan is de kans dat ze eerder 

promoveren wat groter. Gemiddeld 
werken promovendi in Nederland vijf 
jaar aan hun proefschrift, zo blijkt uit 
cijfers van de VSNU. Aan de TU/e is  
de promotieduur het kortst: 4,6 jaar.

15 maart - Prof.dr.ir. Klaas Kopinga, 
sinds 2005 decaan van de faculteit 
Technische Natuurkunde, beëindigt 
die functie voortijdig per 1 september 
dit jaar. Dit is overeengekomen na een 
overleg met het College van Bestuur, 

waarbij volgens Kopinga de voor- en 
nadelen tegen elkaar zijn afgewogen. 
Kopinga gaat over anderhalf jaar 
met emeritaat en blijft tot die tijd in 
deeltijd werkzaam aan de faculteit. 

14 maart - Het project IRWES 
(The Integrated Roof Wind Energy 
System) van de faculteit Bouwkunde 
heeft deze week de zogeheten K-Idea 

award gewonnen in het Italiaanse 
Bergamo. Met deze toekenning 
krijgen de winnaars hulp bij het in 
de markt zetten van hun vinding.

14 maart - Een korte stroomstoring 
heeft voor overlast gezorgd op de  
campus van de TU/e. De elektriciteit 
viel een kort moment uit waardoor  
inbraakalarmen afgingen, computers 

uitvielen en ict-problemen ontstonden. 
Ook werd er uit voorzorg een aantal 
laboratoria ontruimd. Volgens 
netbeheerder Endinet is de storing 
veroorzaakt door een defecte kabel.

14 maart - De estafetteploeg van 
Asterix heeft dinsdag 13 maart een 
nieuw clubrecord gevestigd tijdens 
de jaarlijkse Trappenloop in het 
Hoofdgebouw. In 47,07 seconden 
vlogen Paul Knoops, Willart Haas en 

Thomas Snel over de trap van vloer 
-1 naar de twaalfde etage. Dat is vier 
seconden sneller dan het oude 
cluberecord van de studenten-
atletiekvereniging. 

12 maart - De site www.hetmeisje
achtermatthijs.nl begon als een grap 
na een feestje, maar kwam afgelopen 
week plotseling landelijk in het nieuws. 
Teun Vinken, student Industrial Design, 
zette anderhalf jaar terug samen met 

drie studiegenoten de website op. 
Daarop zijn screenshots te zien van 
de meisjes die achter Matthijs van 
Nieuwkerk zitten tijdens ‘De Wereld 
Draait Door’.

9 maart - Jeroen Schilderman van de 
faculteit Industrial Engineering & 
Innovaties Sciences heeft vorige week 
de David van Lennep scriptieprijs 
ontvangen. Hij is een van de drie 
studenten die door de Nederlandse 

Stichting voor Psychotechniek (NSvP) 
werden onderscheiden voor hun 
masterscriptie. De drie prijswinnaars 
krijgen ieder 3500 euro, de begelei-
dende sectie ontvangt 1500 euro. 

8 maart - Staatssecretaris Halbe Zijlstra 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
bracht onlangs een kort werkbezoek 
aan de TU/e. Hij werd bijgepraat over 

het Bachelor College dat in september 
2012 van start gaat. Ook was er een 
rondleiding langs de Strategic Areas 
Health en Smart Mobility. 

‘Lat voor proefschrift kan lager’

TN-decaan Kopinga treedt voortijdig terug na overleg met CvB

Award voor geïntegreerd windenergiesysteem

Korte stroomstoring zorgt voor overlast op campus

Estafetteploeg Asterix boekt nieuw clubrecord Trappenloop

TU/e-student haalt meisjes achter Matthijs naar voren

TU/e-student wint David van Lennep scriptieprijs

TU/e praat staatssecretaris Zijlstra bij tijdens werkbezoek

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 | Archief IEC

Foto | Bart van Overbeeke

als de vader van alle moderne weten- 
schappen, hebben we door zijn naam 
te gebruiken zo ongeveer het hele 
onderzoeksveld gecoverd. Nu maar 
hopen dat Dan Brown geen problemen 
maakt.
Noorda verwacht dat door het 
uitspreken van een belofte de 
Gedragscode Wetenschapsbeoefening 
straks nog meer gaat leven bij 
onderzoekers. Wie dan alsnog in de 
fout gaat zal op de site van zijn 
koepelorganisatie publiekelijk aan  
de schandpaal worden genageld: 
naming and shaming! Alsof de pek-  
en verenshow van Diederik Stapel op 
zich al niet afschrikwekkend genoeg is. 
Is dit publieke vertoon van boete-
doening na de strapatsen van die 
Tilburgse charlatan nu werkelijk 
nodig? Noorda en met hem KNAW-
voorzitter Robbert Dijkgraaf vinden 
van wel. Maar wat is het waard in een 
wereld van voortschrijdend copy-
paste-gedrag en een universitaire 
setting waarin onderzoekers steeds 
afhankelijker worden van middelen 
die ze buiten de eerste en tweede 
geldstroom moeten vinden?  
Is dit een eedje voor het bloeden?  

ververst en niet direct de aangewezen 
gesprekspartners. Toch zou het ze 
sieren om, voor de dood iedereen 
scheidt, gemoedsrust te bieden.  
Een poging tot verzoening. Simpel, 
met een goed gesprek. Boven de 
wetenschap uit. Dat kun je toch 
niemand op zijn oude dag ontzeggen? 
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Waarom zijn bewegingsgestuurde 
computerspellen zo’n succes?

Ladies Career Night

Rare danspassen, lekker luchtgitaren, 
ongecontroleerde bewegingen tijdens 
een tennisspel. Gewoon in de woon-
kamer en een succesrecept voor een 
avondje lol - de Wii, Kinect of Move 
computergames. Afgelopen week 
publiceerden Amerikaanse onderzoekers 
in een toonaangevend wetenschappelijk 
tijdschrift waarom juist deze spellen zo 
populair zijn. De interactieve mogelijk-
heden -stemherkenning, infrarood-
camera’s , bodyscanners en bewegings-
sensoren- zorgen er volgens hen voor 
dat je beter in het spel zit en dus het 
gevoel van aanwezigheid vergroot 
wordt. Maar is dit echt de enige reden 
die het enorme succes verklaart, of 
spelen bijvoorbeeld sociale interacties 
ook een rol? En wat betekent dit voor  
de spellenwereld, is het ook van  
belang voor de serious games?

“Bewegingsbesturing geeft meer plezier 
dan de standaard besturingssystemen, 
daar ben ik wel van overtuigd, maar 
zeker niet op basis van dit paper.  
Ze zijn wel erg kort-door-de bocht  

met hun conclusies”, zegt Wijnand 
IJsselsteijn, hoofddocent bij de 
Human-Technology Interaction Group  
en leider van het Game Experience Lab. 
“De Amerikanen verklaren het succes 
met name aan de hand van begrip 
‘presence’, een perceptie van aan-
wezigheid in het spel- en eigenlijk een 
heel vaag gedefinieerde term. Op basis 
van ons eigen onderzoek zijn er echter 
meerdere aspecten aan te wijzen die 
kunnen verklaren waarom deze spellen 
zo populair zijn. Het belangrijkste is nog 
wel de sociale factor en die hebben ze 
helemaal buiten beschouwing gelaten. 
Je speelt met een groep in de woonkamer, 
je staat regelmatig voor aap - ook leuk 
voor anderen om naar te kijken. Het 
blijkt ook dat mensen hetzelfde spel in 
groepsverband hoger waarderen dan 
wanneer ze het alleen spelen. 
Komende maandag promoveert een  
AIO uit onze groep -Brian Gajadhar- op 
sociale beleving en gameplezier, die 
twee zijn onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden. Daarnaast speelt ‘embodi-
ment’ ook een belangrijke rol - het 

gebruiken van je hele lichaam als 
aansturing en de terugkoppeling die 
deze (spier)beweging heeft op de 
hersenen. Het is goed mogelijk dat  
deze terugkoppeling de beleving van 
een game sterk beïnvloedt. De emotie 
versterkt zich dan door het waarnemen 
van je eigen gedrag.”
“Het meten van de plezierfactor in 
computerspellen is een vak op zich.  
Wij gebruiken niet alleen vragenlijsten, 
zoals in het genoemde onderzoek is 
gedaan, maar vullen dit aan met 
psychofysiologie en gedragsmetingen. 
Hoe zit iemand op zijn stoel, hoe hard 
knijpt men in een gamepad, hoe 
verandert de hartslag, de huidreactie, 
de gezichtsuitdrukking? En gaat een 
proefpersoon, wanneer je aankondigt 
dat het experiment is afgelopen, en jij 
“even data gaat analyseren”, vrijwillig 
verder met de game? Want het gebruik 
van vragenlijsten alleen is risicovol, je 
kunt heel makkelijk een uitkomst sturen.” 
“Een van mijn grootste kritiekpunten  
op de Amerikaanse studie is dan ook de 
methodologische aanpak. De afhanke-

lijkheid van vragenlijsten, maar met 
name het within-subject-experimentele-
design. Dat wil zeggen, ze hebben 
dezelfde proefpersonen zowel op een 
standaard console laten spelen, als op 
een console met nieuwe bewegings-
gebaseerde besturing. Je hoeft geen 
briljante geest te hebben om in te zien 
dat proefpersonen snel door hebben 
waar het experiment over gaat, en 
vervolgens zich gaan gedragen naar het 
verwachtingspatroon dat impliciet in het 
experiment en de vragen besloten ligt. 
Daarnaast is ook het ‘novelty effect’ niet 
uit te sluiten in dit experiment. Mensen 
-zeker ook studenten zoals gebruikt in 
de studie- zijn onder de indruk van 
nieuwe technologische gadgets, vinden 
iets “helemaal vet” - en dat scoort.  
Wij proberen hier zoveel mogelijk 
rekening mee te houden door getrainde 
proefpersonen te gebruiken. Maar 
eigenlijk zou je een dergelijke studie 
moeten herhalen wanneer een  
systeem helemaal is ingeburgerd  
en de nieuwigheid eraf is.”
“De nieuwe gametechnologie biedt  

niet alleen voor gamers, maar ook voor 
ons als onderzoekers extra mogelijk-
heden. Wat vroeger onbetaalbaar was, 
ligt nu binnen handbereik. Zo gebruiken 
we zelf een sensor-stoel, met de sensoren 
uit een losgeschroefd Wii Balance Board. 
Het werkt geniaal, en is veel robuuster 
en betaalbaarder dan eerdere versies. 
Ook ben ik betrokken bij een studie naar 
het gebruik van bewegingsgestuurde 
spellen tijdens revalidatietrajecten  
van jongeren met niet-aangeboren 
hersenletsel. Zij hebben veel baat bij 
bewegingsbesturing. Ze maken met 
plezier dezelfde bewegingen die ze 
anders in een veel saaiere therapie-
sessie zouden moeten doen. Bewegings-
besturing heeft voor dit soort toepassin-
gen een gouden toekomst. Het is dus 
heel zinvol dat we proberen game-
ervaring meetbaar te maken om 
zodoende het maximale uit een 
game te kunnen slepen…”(NT)

Vox Academici

Dr. Wijnand IJsselsteijn, UHD Human-Technology Interaction Group, faculteit IE&IS

Dr. Wijnand IJsselsteijn. 
Archieffoto | Rien Meulman

Foto | Bart van Overbeeke

Op 19 maart vond voor de 

5de keer de Ladies Career 

Night plaats in De Zwarte 

Doos. De avond is bedoeld  

om studentes kennis te laten 

maken met succesvolle 

bètavrouwen.

Op de avond waren 27 

studentes van de TU/e 

afgekomen. Hiermee was  

de avond uitverkocht.

Er waren 11 bètavrouwen 

aanwezig die de studenten 

tips gaven. Vier daarvan zijn 

TU/e-alumna: Judith Migchels, 

Nicole Papen-Botterhuis, 

Eline Katz en Olga Huizinga.

Volgens de vooraanmeldings-

cijfers (19 maart) hebben 

158 vrouwen zich  

aangemeld aan de TU/e, 

tegen 113 op hetzelfde 

moment in 2011. (HR)
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Deze week: Enitia Karijodinomo (22), 
studente Industrial Design aan de TU/e 
en Jesse Chain (24), student Industrial 
Design aan National University of 
Singapore. Ze kwamen elkaar tegen 
toen Enitia in 2010 in Singapore op 
uitwisseling was; nu zijn de rollen 
omgedraaid en verblijft Jesse tot juli in 
Eindhoven. Een hernieuwde ontmoeting 
waarbij Aziatisch eten centraal staat.

“Dat ik naar een Aziatisch land wilde 
tijdens mijn studie stond vast. Ik ben 
gek op eten en tijdens een vakantie naar 
Indonesië maakten we een tussenstop 
in Singapore. Het was geweldig qua 
cultuur en eten, daar wilde ik meer van 
proeven. En om dat te kunnen combin-
eren met een ID-uitwisselingsproject 
leek me helemaal geweldig: Food meets 
Design.” Dat Enitia verzot is op de 
Aziatische keuken heeft ook Jesse nog 
recent aan den lijve ondervonden.  
“Ik heb me rot gesjouwd aan culinaire 
goodies: gedroogd vlees, groene cakes 
en natuurlijk veel potten kaya. “Dat is zo 
lekker”, onderbreekt Enitia enthousiast, 
“zoete jam van kokos en eieren - de 
combinatie klinkt raar, maar je moet het 
echt eens proberen. Ik ben nu al weer 
bijna door mijn nieuwe voorraad heen.” 
Jesse knikt begrijpend. “Ik mis echt het 
eten van thuis. Ik heb een paar keer 
stamppot geproefd, maar er gaat niets 
boven een goede curry. Nu staan we dus 
met een aantal uitwisselingsstudenten 
bijna elke avond zelf in de keuken.” 
Enitia en Jesse leren elkaar in de zomer 
van 2010 kennen, als Enitia in het  
kader van haar uitwisseling bij Jesse  
in de klas komt. Jesse: “Wij kennen  
een heel andere onderwijsvorm aan 
onze universiteit. Je wordt ingedeeld  

in klassen van zo’n dertig studenten 
waarmee je samen een studiejaar 
doorloopt. Dat is redelijk kleinschalig, 
dus er is onderling veel contact.  
Dat wordt versterkt doordat de 
universiteit bijna 24/7 geopend is - wij 
kennen absoluut geen negen-tot-vijf-
mentaliteit. Ik moest er dan ook wennen 
dat ze het hier op de TU/e om zes uur  
al best laat vinden en graag naar huis 
willen. In Singapore maken we vaak 
lange dagen. Er is op de faculteit dan 
ook van alles aanwezig: een keukentje 
waar je samen kunt eten, hangmatten 
voor als het ’s avonds laat wordt, want 
er wordt niet vreemd opgekeken als je 
ook blijft slapen.” Enitia deed dat echter 
wel. “We zaten wel eens veertig uur 
onafgebroken op de campus, dat is toch 
niet helemaal mijn ding. Of dan kwam  
ik ’s ochtends vroeg op de afdeling en 
dacht ik dat ik de eerste was. Maar nee 
hoor: ze kwamen zo onder de tafels 
vandaan, waar ze op matjes hadden 
liggen slapen. Bizar. Ondanks dat ze 
zulke lange dagen maken, denk ik  
toch dat we in Nederland efficiënter  
met onze tijd omgaan.” 

Ook het concept studievereniging ligt  
in Singapore anders, merkt de huidig 
voorzitster van studievereniging LUCID 
op. “Wij organiseren zeker zo’n drie 
activiteiten per week - studiegerichte 
evenementen, borrels en feesten.” 
Jesse: “Ik vind die informele bijeenkom-
sten met medestudenten hier erg leuk. 

“Ik heb me rot 
gesjouwd aan 
culinaire goodies”

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. 

Friet met stokjes
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In Singapore is er wel een studenten-
organisatie, maar die is veel kleiner  
en alleen studiegericht bezig. Dat zou 
best anders kunnen.”
Volgens de twee ID-studenten is een 
buitenlandse stage -of uitwisseling-  
een uitgelezen kans om in een andere 
cultuur te duiken. Een andere universiteit, 
ander studentenleven, andere omgangs - 
vormen, kortom: veel nieuwe indrukken. 

Enitia: “Ik vond het vooral erg warm  
toen in Singapore aankwam. Wat verder 
opviel was dat alles zo gladjes verliep: 
geen treinvertragingen, duidelijke 
bewegwijze ring - heel fijn als je in  
een nieuwe stad komt.”
Jesse: “Ik dacht juist: wat is het hier koud! 
Toen ik uit het vliegtuig stapte, zag ik 
vooral veel sneeuw en onderweg zag ik 
overal mensen schaatsen. Best vreemd 
als je altijd vijfentwintig graden en een 
zonnetje gewend bent. Ik vind het heel 
kleurrijk hier, met al die prachtige oude 
gebouwen. En zelfs de zon vind ik beter, 
niet zo fel, alles wordt veel mooier 
uitgelicht. Bovendien vind ik de 
Nederlanders heel behulpzaam. Op de 
dag van aankomst zag iemand mij voor 
het hotel met zware bagage slepen en 
bood meteen een helpende hand.” 
“Nou”, haakt Enitia meteen in “dat 
gebeurt mij hier echt nooit, ook niet in 
Singapore trouwens. Mensen daar zijn 
ook heel behulpzaam, maar dan meer  
in het verstrekken van informatie.  
Ik moest toch echt zelf met al mijn 
koffers sjouwen.” Jesse: “Dat komt  

ook omdat mensen het gewoon niet 
door hebben. Ze zijn veel in zichzelf 
gekeerd of heel druk met hun telefoon 
bezig…” Enitia: “En dan vergeten ze  
dus ook gewoon de deur voor je open  
te houden. Ik heb daar in het begin een 
paar flinke deur-botsingen aan over 
gehouden. Maar verder zijn het vooral 
veel mooie herinneringen die ik eraan 
overgehouden heb en veel nieuwe 
eetervaringen. Kikkerbilletjes, insecten 
- ik heb het allemaal geprobeerd.  
Het enige wat in Nederland toch echt 
lekkerder is, zijn de frietjes”
“Het belangrijkste wat ik van mijn 
uitwisseling in Singapore geleerd heb, 
is om meer te waarderen wat je hebt. 
Niet dat ze het daar slecht hebben,  
in tegendeel, het gaat juist meer om 
respect. Tijdens één van de colleges  
liet een docent een bepaald 3D- 
ontwerpprogramma zien, en de zaal  
was helemaal stil. Hier zou iedereen 
meteen verveeld uitroepen dat we dat 
allang kennen.” Jesse: “Dat komt omdat 
jullie veel zelfverzekerder overkomen,  
ik zou het soms bijna arrogant willen 
noemen - “kijk eens wat ik kan!” Wij zijn 
veel terughoudender daarin, op het 
verlegene af. Toch waardeer ik jullie 
open houding en zou daar graag iets 
van mee willen nemen.” En nu die 
potten kokosjam weggegeven zijn is er 
bovendien weer extra bagageruimte. 
Wat gaat er op de terugweg zeker mee  
in de koffer? “Ik ben nu al een echte 
kaasfan, en ook stroopwafels vind ik 
geweldig. Maar eigenlijk toch het liefst 
bier. Dat is hier goed en betaalbaar.  
In Singapore tast een avondje drinken 
meer je portemonnee aan dan je lever.”

Interview | Nicole Testerink
Foto’s | Bart van Overbeeke

“Ik heb leren 
waarderen 
wat ik heb”

Friet met stokjes
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Smart mobility: meer dan slimme auto’s alleen

Intelligente en schone auto’s, slimme 
logistieke systemen en intelligente 
transportsystemen vormen de kern  
van de snel veranderende wereld waarin 
de TU/e haar seminarbezoekers op  
28 maart een kijkje geeft. Sprekers van 
de universiteit, uit de logistiek en de 
industrie gaan onder meer in op de 
trend waarbij verkeersmanagement 
steeds meer gebruik maakt van in-car  
en car-to-car technieken, in plaats van 
de traditionele informatiesystemen 
langs de weg.
Ook dr.ir. Carlo van de Weijer, kartrekker 
Smart Mobility en vice-president Traffic 
Solutions bij TomTom, mag er graag  
over dromen - over auto’s die over een 

paar jaar volledig met elkaar kunnen 
communiceren, niet meer vervuilen, 
geen ongelukken meer veroorzaken en 
zelfstandig hun weg vinden. “Meer dan 
een kaal stuk weg heb je eigenlijk niet 
meer nodig - en die weg zou je zelfs 
mooi groen kunnen verven.” Straat-
meubilair wordt volgens hem zo goed  
als overbodig en dat merkt ook de 
Intertraffic-bezoeker: “Voorheen was  
het een beurs voor slagbomen, 
verkeerslichten, bewegwijzeringsborden 
en andere, wat wij noemen, oude 
infrastructuur. Inmiddels wordt de hal 
met verkeersmeubilair steeds kleiner  
en die met nieuwe technologieën steeds 
groter”.

Die verschuiving van informatiesystemen 
langs de weg naar ‘in-car’-technieken  
is niet alleen interessant voor gebruikers, 
producenten en onderzoekers, maar ook 
voor de overheid, stelt Van de Weijer: 
“Als auto’s het verkeersmanagement zelf 
kunnen overnemen, spaart dat de overheid 
jaarlijks zo’n half miljard euro uit”.

Tijdens haar symposium geeft de TU/e 
onder meer een serie demonstraties 
rond coöperatief rijden, onder andere 
met een DAF-truck en de elektrisch 
aangedreven onderzoeksauto Lupo EL 
(zie foto). De Lupo laat in de RAI nog níet 
zien waar afstudeerder Emile Kruijswijk 
aan de faculteit Werktuigbouwkunde 
(onder begeleiding van prof.dr. Henk 
Nijmeijer) mee bezig is: het onderzoek 
naar automatisch sturen. “Van 
automatisch optrekken en afremmen 
weten we al heel veel. Duurdere auto’s 
hebben bijvoorbeeld al Adaptive Cruise 
Control (ACC), waarmee je niet alleen  
de snelheid van een auto instelt,  
maar waarmee een auto zich ook 
automatisch aanpast aan een  
voorganger die langzamer rijdt.” 

Een uitbreiding op ACC is Cooperative 
Adaptive Cruise Control (CACC), waarbij 
een volgauto middels draadloze 
communicatie direct de versnelling en 
vertraging van zijn voorganger ontvangt. 

Hierdoor kan nog beter op die voorganger 
worden geanticipeerd - iets waarnaar 
aan de TU/e al veel onderzoek is gedaan.
De volgende stap naar volledig autonoom 
rijden betreft het omgaan met sturen. 
Kruijswijk bouwde in de Lupo een 
proefopstelling om een stuurcontroller 
te testen. Met dit computerstuurtje, 
voorlopig geïnstalleerd voor de 
bijrijdersstoel, is het mogelijk het  
echte stuur van de auto (middels een 
elektromotor op de stuurkolom) te 
bedienen, bijvoorbeeld door de 
gewenste stuurhoek in te geven.  

Het systeem detecteert bovendien 
wanneer de bestuurder het stuur  
zélf weer ter hand neemt. 

De functie van het computerstuurtje 
moet later uiteraard anderszins worden 
ingepast, bijvoorbeeld door het 
gecombineerd gebruik van radarinfor-
matie en camerabeelden. Roel ten Have, 
student Automotive Technology, stort 
zich op dat laatste. Kruijswijk: “Een 
camera kan onder meer de positie van  
je voorganger doorgeven, maar ook de 
hoek ten opzichte van je eigen auto. Een 
connectie naar het stuurmechanisme 
moet ervoor gaan zorgen dat jouw auto, 
realtime, op die informatie anticipeert”. 

Kruijswijk somt moeiteloos de pluspunten 
van autonoom rijden op. Zo wordt 
volgens hem de verkeersdoorstroom 
bevorderd, rijden auto’s vloeiender -en 
dus zuiniger- en is het bovenal veiliger. 
“Zo’n 93 procent van de ongelukken 
ontstaat doordat een bestuurder iets 
fout heeft gedaan. Als je die bestuurder 
bij een deel van zijn taken kunt 
assisteren of hem deze uiteindelijk  

Nieuws-, bladen- en televisiemakers duiken er gretig bovenop als 
er te verhalen valt over de nieuwste, schoonste en slimste auto. 

Maar hoe aansprekend ook: Smart Mobility is méér dan 
automotive technology alleen, benadrukken onderzoekers 

binnen TU/e’s jongste strategic area. Tijdens een symposium 
op de internationale beurs Intertraffic, komende week in de 
Amsterdamse RAI, laat de universiteit uitgebreid zien wat ze 

op het brede vlak van slimme mobiliteit in huis heeft.

“Meer dan een 
kaal stuk weg heb 
je straks eigenlijk 
niet meer nodig”

Coöperatief rijden met de elektrisch aangedreven Lupo en een DAF-truck. Foto | Bart van Overbeeke
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Smart mobility: meer dan slimme auto’s alleen
zelfs helemaal uit handen kunt nemen, 
neemt de kans op ongelukken flink af.” 
De afstudeerder benadrukt dat er nog 
heel wat jaren overheen gaan voordat 
autonoom sturen op de openbare weg 
werkelijkheid wordt. Niet alleen omdat 
er nog ontzettend veel onderzoek -en 
daarmee geld- voor nodig is -“alles moet 
natuurlijk maximaal getest en veilig 
zijn”-, ook omdat deze manier van rijden 
om nieuwe wetten, regels en protocollen 
vraagt. “Want autonome voertuigen 
mogen nu de openbare weg niet op.” 

Een tweede ‘hoofdpoot’ van Smart 
Mobility, naast het schoner en veiliger 
maken van mobiliteit, is volgens Van  
de Weijer het slimmer en intelligenter 
organiseren ervan. En dat ziet ook prof.
dr. Tom van Woensel graag benadrukt. 
Als hoogleraar Freight Transport and 
Logistics (faculteit Industrial Engineering 
& Innovation Sciences) is hij onder  
meer nauw betrokken bij DaVinci, een 
onderzoek naar de impact van virtuali-
satie in de sierteeltsector - één van de 
projecten die in de RAI worden 
gepresenteerd. Bij DaVinci (onder de 

vlag van logistiek instituut Dinalog)  
zijn onder andere ook de Universiteit 
Wageningen en FloraHolland betrokken: 
de grootste veiling van snijbloemen en 
planten ter wereld.

Het is een bekend plaatje: eindeloze 
stromen bloemen en planten die onder 
de veilingklok voorbijkomen, terwijl 
handelaren vanaf de tribune zakendoen. 
“Op zich heel helder: je ziet wat je 
koopt. Maar zo kan het dus gebeuren 
dat in Aalsmeer rozen uit Kenia de revue 
passeren die daarna naar Rusland 
worden getransporteerd.” En dat is 
natuurlijk “eigenlijk heel raar”, vervolgt 
Van Woensel, zeker omdat producten 
steeds beter te virtualiseren zijn en 

steeds meer handel, mede daardoor,  
al op afstand gebeurt. Bovendien:  
“Als iets te lang onderweg is, verliest 
het makkelijk veertig, vijftig procent  
van zijn waarde”. 
Van Woensel vervolgt: “Het idee is  
dat je zo’n logistiek netwerk beter  
kunt organiseren als je de fysieke en 
commerciële stromen loskoppelt.  
Dit vraagt wel om nadrukkelijkere 
samenwerking en afstemming. 
Belangrijke vragen zijn: hoe moet zo’n 
netwerk eruit gaan zien? Hoe kun je 
ervoor zorgen dat er minder vervoers-
bewegingen nodig zijn en dat, áls ze 
nodig zijn, ze zo efficiënt en schoon 
mogelijk gebeuren? Hoe kun je 
verschillende transportmiddelen 
optimaal combineren? Maar ook:  
wat betekent een en ander voor de 
krachtsverhoudingen tussen retail en 
detail, oftewel tussen bijvoorbeeld 
supermarkten die groots inslaan en  
de bloemenspeciaalzaak die een heel 
ander inkoopbeleid hanteert?” 
Maryam Steadie Seifi is de promovenda 
die zich aan de TU/e op het onderwerp 
heeft gestort. Haar proefschrift, zo stelt 

begeleider Van Woensel, biedt straks 
nog geen kant-en-klare logistieke tools, 
maar een wiskundig raamwerk dat de 
opmaat hiertoe kan vormen. 

De hoogleraar benadrukt dat DaVinci 
(looptijd vier jaar, totale begroting twee 
miljoen euro) bovenal een strategisch 
project is, gericht op de wat langere 
termijn. “Er is geen directe noodzaak  
om te veranderen, het project komt  
meer voort vanuit het besef: de wereld 
verandert de komende jaren snel,  
de handel internationaliseert steeds 
nadrukkelijker - hoe kunnen we onszelf 
daarop voorbereiden?” 

Van Woensel is erg enthousiast over de 
kruisbestuiving binnen Smart Mobility. 
Hij hoopt dat onderzoekers binnen het 
thema elkaar de komende jaren steeds 
beter weten te vinden. “Het zou leuk  
zijn als we meer als community kunnen 
optreden. Dat is niet alleen goed voor  
de pr naar buiten, maar ook voor de 
dwarsverbanden in eigen huis, die een 
serieuze hefboom voor weer nieuwe 
dingen kunnen vormen.” (MvdV)

“Als iets te lang 
onderweg is,  
verliest het 
makkelijk de helft 
van zijn waarde”

De bloemenveiling van Aalsmeer. Foto | Bart van Overbeeke
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek. Bedrijven gaan steeds vaker samen-
werkingsverbanden aan, maar slechts  
in ongeveer de helft van de gevallen is 
de samenwerking vruchtbaar. Dat ligt 
vaak aan de aanpak. Zo lijkt er een 
verband te zijn tussen het slagen van  
de samenwerking en de mate waarin 
bepaalde bonussen worden gegeven. 
Anyes Krijnen zocht het uit.

Doordat bedrijven zich sinds de jaren 
tachtig steeds meer richten op hun 
kerntaken, hebben ze vaak andere 
bedrijven nodig om hun producten te 
ontwikkelen en op de markt te brengen. 
Natuurlijk kan een firma zich op de 
bonnefooi in zo’n samenwerkings-
verband gooien. Volgens Krijnen, 
student Innovation Management, 
hebben ‘succesvolle’ bedrijven echter 
een significant andere aanpak dan  
niet succesvolle firma’s. ‘Succesvol’ 
betekent dat minstens zestig procent 
van de allianties die het bedrijf aangaat, 
leidt tot het van tevoren gestelde doel.

“Hoog presterende bedrijven maken vaker 
gebruik van bepaalde alliantietools, 
mechanismen waarmee bedrijven hun 
samenwerking kunnen managen”, zegt 
Krijnen. “Zo zetten ze vaker consultants 
in, externe partijen die kennis en 
vaardigheden meebrengen over het  
aangaan van allianties.”

Ook in het gebruik van intranet om 
werknemers op de hoogte te houden 
van de samenwerking, blijken succes-
volle bedrijven zich te onderscheiden. 
“Dat kan bij medewerkers een bepaald 
bewustzijn creëren dat samenwerking 
belangrijk is. Intranet kan ook informatie 
verschaffen over de te volgen protocollen.”
Een opvallende uitkomst is dat,  
in vergelijking met laag presterende 
bedrijven, hoog presterende bedrijven 
minder vaak bonussen geven aan 
zogenaamde ‘alliantie managers’. Zij 
geven daarentegen vaker hun bonussen 
aan business managers. Volgens Krijnen 
kan dat te maken hebben met de 

‘tunnelvisie’ van alliantiemanagers.  
“Ze worden wat meer gedreven door 
eigen belangen, terwijl business 
managers een beter overzicht houden 
van wat het beste is voor de hele 
organisatie.” 
De studente schreef 7000 bedrijven  
aan, waarvan er 221 antwoord gaven  
op haar enquête. Ze had bovendien 
gesprekken met 17 ‘experts’ uit 
Nederland en de VS: presidents, 
directors, managers en consultants van 
allerlei bedrijven. Hun praktijkverhalen 
hielpen Krijnen de resultaten te 
valideren.
Het verband tussen de genoemde 
mechanismen en het wel of niet 
succesvol zijn van allianties hoeft 
overigens niet oorzakelijk te zijn, 
waarschuwt de studente. “Ik heb 
gekeken naar verschillen tussen 
groepen; de volgende stap is te kijken 
of een toegenomen gebruik van een 
bepaald mechanisme de kans op  
succes ook werkelijk vergroot.” (EV)

Sluitstuk
Recepten voor succesvolle samenwerking

Anyes Krijnen. Fotomontage | Rien Meulman

Waar gaat dat naartoe?

Hoeveel verplaatsingen vanuit een 
woning doet een mens in een week? 
Naar het werk, sportterrein, tandarts, 
supermarkt, et cetera. En allemaal via 
andere routes, met diverse vervoers-
middelen, op verschillende tijdstippen. 
Wat verandert er wanneer iemand merkt 
dat hij om kwart over acht ’s ochtends 
altijd in een file terechtkomt? Welk 
gevolg heeft het veranderen van een 
buslijndienst of de invoering van nieuw 
parkeerbeleid? Welke verkeersstromen 
ontstaan er bij het ontwikkelen van  
een nieuwe woonwijk? Zijn mobiliteits-
patronen positief te beïnvloeden door 
het verstrekken van intelligente 
reisinformatie of reisadviezen? Welk 
effect heeft de keuze voor een bepaald 
vervoersmiddel op de mobiliteit?
Het complexe verplaatsingsgedrag  
van een bevolking kan momenteel  
nog niet goed voorspeld worden.  
Met gebruikmaking van een subsidie 
van de European Research Council  
wil Bouwkundehoogleraar Harry  
Timmermans daar met zijn groep  
Urban Planning meer zicht op krijgen. 
Men maakt daarbij gebruik van een 
nieuwe generatie activity based models. 
Timmermans: “Dit zijn grootschalige 
computermodellen waarmee je het 
gedrag van mensen in de gebouwde 
omgeving op verschillende tijdstippen 
van de dag simuleert, daarbij rekening 
houdend met de vervoersmiddelen die 
ze hanteren, de routes die ze volgen en 
hoelang ze ergens blijven.”
Het nieuwe aan deze onderzoekstech-
niek is dat er een dynamisch model 

wordt gemaakt voor langere tijd. 
“Voorheen waren onderzoeken 
gebaseerd op een gemiddelde dag, een 
statische dag. Maar wat is de wissel-
werking tussen de verschillende dagen? 
Een verkeersopstopping op dinsdag  
kan gevolg hebben voor het gedrag op 
woensdag. En hoe verschillen weekend- 
en werkdagen? Wij zijn wereldwijd de 
eersten die de stap maken van een 
statisch naar een dynamisch model”, 
vertelt Timmermans trots. 
Als input voor deze modellen zijn zeer 

veel gegevens nodig. “We nodigen 
mensen uit om deel te nemen aan 
dataverzameling via de website 
MoVeLab, die samen met bureau 
Marketing Bytes is ontwikkeld.” Drie 
maanden lang draagt een deelnemer 
een gps-apparaat, waarmee de locatie 
op verschillende tijdstippen wordt 
bepaald, nog niet de activiteit of 
vervoerswijze. De groep Urban Planning 
heeft samen met de Design Systems 
Group computeralgoritmes ontwikkeld 
die zo goed mogelijk uit de gps- 
gegevens, gekoppeld aan informatie 
over de functie van de locaties, het 

gedrag interpreteren. Er wordt een 
dagelijkse agenda van de deelnemers 
op MoVeLab gezet die eens in de zoveel 
tijd aangepast of bevestigd moet worden 
wanneer de interpretatie niet klopt.  
De deelnemers, in Eindhoven zijn het  
er nu 160, krijgen een vergoeding voor 
de moeite. Inmiddels is er in Rotterdam 
een tweede groep gestart met 50 
deelnemers, die hopelijk uitgroeit tot 
200 participanten. Beide studiegebieden 
worden een jaar lang gevolgd om ook 
seizoensinvloeden mee te kunnen nemen.
“Anders dan bij onderzoek elders in  
de wereld is dat ons algoritme leert uit 
de veranderingen die de deelnemers 
aanpassen”, vertelt Timmermans. “Dit 
unieke leeralgoritme maakt dat we aan 
het eind van de drie maanden die een 
proef duurt, beter kunnen aangeven wat 

de activiteit en het vervoersmiddel was 
en de respondenten minder hoeven te 
veranderen.”
Met de resultaten van dit project kunnen 
uiteindelijk overheden en plannings-
organisaties hun voordeel doen. Met de 
modellen kunnen beleidsmakers steden 
beter laten functioneren. Wegen worden 
beter benut, het gebruik van het 
openbaar vervoer komt veel beter in kaart, 
wat zal leiden tot een vermindering van 
de CO2-uitstoot. Maar nu is het nog een 
puur wetenschappelijk project waar 
twee postdocs en zes promovendi aan 
werken. Zij zitten nu halverwege hun 
onderzoek. Ieder bestudeert een eigen 
onderdeel van de dynamiek, zoals de 
gebouwde omgeving, sociale netwerken, 
invloed van reisinformatie, economisch 
beleid, energiegebruik en lange en 

kortetermijn-ontwikkeling.
Timmermans: “Traditioneel gaat 
mobiliteitsonderzoek van bouwkunde en 
civiele techniek over woon-werk-verkeer. 
Want dat veroorzaakt primair de 
spitsproblemen. Maar tegenwoordig 
realiseren onderzoekers zich dat  
sociaal verkeer veertig procent van alle 
bewegingen uitmaakt. Wij kijken naar de 
wisselwerking voor het hele gezin, met 
hun sociale netwerk, in een hele week 
en de verdeling van hun activiteiten.  
Wie haalt wanneer de kinderen van de 
crèche? Wat zijn parkeertarieven en  
hoe hoog is de benzineprijs? Dat is  
het bijzondere van wat er in dit project 
gebeurt. We brengen de gevolgen van 
verschillende beleidsvormen samen.” (NS)

www.movelab.nl

Met gebruikmaking van nieuwe dynamische modellen wil  
prof.dr. Harry Timmermans het verplaatsingsgedrag van mensen  
in de stad kunnen voorspellen. Hierdoor kunnen beleidsmakers 

steden beter laten functioneren, wegen worden beter benut en het 
gebruik van het openbaar vervoer komt beter in kaart, wat de 

CO2-uitstoot kan verminderen. Op dit moment wordt de input voor 
deze modellen verzameld via het MoVeLab, een website waar 

deelnemers hun beweegpatroon vastleggen. 

“Wij zijn de eersten 
die de stap maken 
van een statisch 
naar een dynamisch 
model”

Foto | iStock
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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

Linda Kock (BMT) | Gekweekt kraakbeen sterker maken

1 | cover
Linksboven zien we een afbeelding van kraakbeenproducerende cellen 
(blauw), met hieromheen in oranje het kraakbeenweefsel dat door deze cellen 
is gemaakt. Op de voorgrond zien we de bioreactor die we hebben ontwikkeld 
om de cellen mechanisch mee te belasten. Dat maakt ze actiever, zodat ze 
meer en beter kraakbeen produceren.

Het probleem van gekweekt kraakbeen is dat het niet sterk genoeg is: na 
implantatie gaat het na verloop van tijd stuk. Dat komt onder andere doordat 
het gekweekte kraakbeen niet gelijkmatig is verdeeld: het zit vooral dichtbij 
de cellen. Wij hebben een methode gevonden om het kraakbeenweefsel 
gelijkmatiger te verdelen. In natuurlijk kraakbeen zijn bovendien bepaalde 
eigenschappen, zoals elasticiteit en treksterkte, afhankelijk van de afstand 
tot het bot. Met onze mechanische belasting hebben we deze diepte-afhanke-
lijke eigenschappen ook in het geweekte kraakbeen verkregen.

Essentieel was ongetwijfeld de bioreactor, waarmee we telkens zes samples 
tegelijk mechanisch kunnen stimuleren. Hierin kunnen we op drie stukjes 
weefsel experimenten doen; de andere drie dienen als controlegroep. De 
bodemplaat is uit één stuk gefreesd, zodat alle samples op exact dezelfde 
hoogte liggen, en de temperatuur en vochtigheid in deze speciaal ontwikkelde 
bioreactor kunnen heel precies geregeld worden.

Een op de zeven mensen lijdt aan artrose, slijtage van het kraakbeen. Kraakbeen 
kan zichzelf niet herstellen, dus is soms een prothese of implantaat nodig. 
Gekweekt kraakbeen kan een duurzame oplossing zijn, met name voor jonge 
mensen met plaatselijke klachten, of voor bijvoorbeeld sporters.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

Joris Keizer (TN) |  Nanostructuren in beeld op atomaire schaal

1 | cover
Op de cover zien we zogeheten V-elementen van een GaAs-kristal, afgebeeld 
met een scanning tunneling microscoop. De afbeelding op de voorkant komt 
in werkelijkheid overeen met een oppervlak van 2 bij 1,4 nanometer. Over de 
ruwe data is een masker gelegd van symbolen die mijn onderzoek represen-
teren. Aan de zijkant zijn de symbolen vergroot afgebeeld. 

Ik heb op atomaire schaal nanostructuren in kaart gebracht met behulp van 
een scanning tunneling microscoop. Een voorbeeld van een nanostructuur is 
een quantum dot, een cluster van atomen die zich samen gedragen als één 
groot atoom. Door de grootte en samenstelling te veranderen is het mogelijk 
de eigenschappen te ‘tunen’. Quantum dots worden tegenwoordig gebruikt 
in bijvoorbeeld lasers, ‘single photon emitters’ (voor kwantumcryptografie) 
en biosensoren.

Voor mijn onderzoek was één apparaat onmisbaar: de scanning tunneling 
microscoop. In deze techniek wordt een oppervlak afgetast met een atomair 
scherpe naald. Als de naald zeer dicht boven het oppervlak is (ongeveer een 
nanometer) dan ‘tunnelen’ elektronen tussen de naald en het oppervlak. De 
resulterende stroom is sterk afhankelijk van de afstand tussen de naald en 
het oppervlak. Door nu de naald over het oppervlak te scannen en de stroom te 
meten kan met atomaire resolutie een afbeelding van het oppervlak worden 
gemaakt. 

De bijzondere eigenschappen van nanostructuren zijn technologisch gezien erg 
interessant. Er zijn verschillende voorstellen om ze te gebruiken in bijvoor-
beeld de volgende generatie zonnecellen, geheugens, allerlei detectoren en 
computerprocessoren. Een goed beeld van de nanostructuren is hierbij van 
cruciaal belang.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

1 | cover
Op de cover is een muis te zien, waarbij de oren worden gevormd door een 
hart. Dit representeert het onderzoek van mijn promotie, die gaat over MRI 
in muismodellen van hartziekten. 

Ik vertel vaak dat ik nieuwe MRI-technieken heb ontwikkeld specifiek voor 
het hart, die gebruikt kunnen worden om meer gedetailleerde kennis te  
verkrijgen over het ontstaan van hartziekten en tevens voor de ontwikkeling 
van betere diagnoses en nieuwe therapieën. Als mensen vragen waar deze 
technieken op getest worden, leg ik uit dat in dit stadium het noodzakelijk is 
eerst met proefdieren te werken.

De MRI-scanner staat centraal in dit onderzoek. Het is een krachtig en veelzijdig 
instrument waarmee op een niet-invasieve manier en zonder schadelijke 
straling de fysiologie van het menselijk lichaam -of in dit geval van muizen- 
bestudeerd kan worden. Door de hoge ruimtelijke- en tijdsresolutie kunnen 
zowel hartfunctie, doorbloeding van het hart en veranderingen in weefsel-
structuur gemeten worden. 

Hart- en vaatziekten zijn de doodsoorzaak nummer 1 in de westerse wereld. 
Door wetenschappelijk onderzoek met muismodellen van hartziekten wordt 
veel vooruitgang geboekt met betrekking tot vroegtijdige diagnose en  
mogelijke strategieën voor therapie. De MRI-technieken beschreven in dit 
proefschrift dragen bij aan de kwaliteit van deze studies en daarmee indirect 
aan betere gezondheidszorg op het gebied van hartziekten. Tevens zijn alle 
technieken met enkele aanpassingen ook bruikbaar in de kliniek voor  
toepassing op mensen.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

Bram Coolen (BMT) | Muizenhart in beeld met MRI

(Onder redactie van Tom Jeltes)
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ALGEMEEN

STU | Gratis trainingen voor studenten
In maart en april zijn de volgende 
trainingen kosteloos te volgen:
14 maart: 
STU21; Netwerken & Social Media
21 maart: 
STU22; Motivatiebrief en CV
30 maart: 
STU23; Het Sollicitatiegesprek
03 april: 
STU25; Oefen Sollicitatiegesprek
23 april: 
STU05; Studeren? Hoe werkt dat? 
24 april: 
STU71; Positief denken kun je leren 
26 april: 
STU50; Zeker Presenteren
Schrijf je in via OASE! (filter bij ‘soort 
opleiding’ op ‘cursus of training voor 
studenten’)

DPO / PROOF: PROviding Opportunities 
For PhD students | Course ‘Teaching and 
learning in higher education for PhD 
students’ (TRD02)
Do you want practical tips to improve 
your teaching? This training provides 
you with useful information and tools. 
Learn how to formulate learning 
outcomes and select and execute the 
appropriate teaching methods. The 
participants will be actively involved in 
discussions by giving presentations and 
by giving feedback to each other. 
The course is planned on 14 and 21 May, 
2012.
More information can be obtained from 
Harry van de Wouw (phone 3126; email  
h.m.w.j.v.d.wouw@tue.nl). 

DPO / TEACH: teaching support for  
TU/e staff | Training ‘Evaluation and 
Reflection on Teaching’ (TRD40)
How are you acting and evaluating as  
a teacher? This training helps you to 
collect, process, interpret and present 
information on your teaching activities. 
You will be introduced to appropriate 
instruments and tools to evaluate and 
reflect upon your teaching. The training 
takes into account the different 
students’ attitudes towards learning 
activities, as well as your educational 
vision or actions.
The course will take place on 26 April, 
2012.
Information can be obtained from  
Carry van Weert (phone 5690; email 
c.j.w.v.weert@tue.nl). 

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

Personeelsvereniging | 
Doe mee met de PV!
Het bestuur van de PV is dringend op 

zoek naar verjonging en nieuwe invulling 
van de volgende rollen:
Beheerder PVOC; een functie met onder 
andere de volgende taken:
•  Het beheren van het PVOC-gebouw en 

inventaris
•  Aansturen van het Barteam incl. 

verroostering bardiensten
• Voorraadbeheer
• Aanspreekpunt voor activiteiten
Exacte invulling van de functie, mogelijk 
in duo, in overleg met het PV-bestuur. 
Deze functie kent een vrijwilligersver-
goeding binnen de mogelijkheden van 
de belastingwetgeving. 

Barvrijwilligers PVOC; 
•  Bardiensten draaien in overleg met 

beheerder
•  Behalen van IVA (instructie verant-

woord alcoholgebruik is een minimu-
meis

Deze functie kent een vrijwilligersver-
goeding binnen de mogelijkheden van 
de belastingwetgeving. 

Medewerkers die bestuurslid willen zijn 
voor diverse taken;
•  Activiteiten bedenken, organiseren  

en/of begeleiden; bijv. Sinterklaas, 
uitstapjes, workshops, evenementen.

Specifiek hebben wij op korte termijn 
nodig: begeleiding VUT-uitstapje en 
organisator Kerstkienen.
•  Ontwikkelen van de nieuwe  

PV-organisatie
• Bestuursvernieuwing

Vrijwilligers voor diverse activiteiten.
•  Hand & span diensten voor diverse 

activiteiten
• Begeleiden van uitstapjes
• Helpen bij promotieactiviteiten
•  Ontwikkelen van nieuwe ideeën en 

initiatieven

Interesse in een van deze rollen? Neem 
contact op met voorzitter Toon Verhaar  
(a.l.c.verhaar@tue.nl)

Eindhovense Studenten Raad | 
Overheidsmaatregelen: ESR informeert!
Veel studenten blijken nog weinig  
te weten over de talloze bezuinigings-
maat regelen die de overheid wil invoeren  
op het gebied van onderwijs.  
De Eindhovense Studentenraad heeft 
daarom over verschillende thema’s 
vragen verzameld die leven bij studenten. 
Op onze website www.eindhovense 
studentenraad.nl vind je de FAQs over 
de langstudeerboete , het afschaffen  
van de masterstudiefinanciering ,  
het inkorten van het ov-recht en 
aanpassingen in de aanvullende beurs.
De Landelijke Studenten Vakbond 
(LSVb), het Interstedelijk Studenten 
Overleg (ISO) en de Landelijke Kamer van 
Verenigingen (LKvV) zijn organisaties  
die voor de belangen van studenten 
opkomen. Zij organiseren in de week  

van 19 t/m 23 maart een actieweek om 
aandacht te vragen voor de bezuinigingen. 
Als student(enorganisatie) kun je helpen 
door in die week ook iets te organiseren. 
Neem voor meer informatie contact op 
met de Eindhovense Studentenraad.
Meer vragen? Kom langs in Traverse 0.21 
of stuur een mail naar esr@tue.nl. Houd 
in ieder geval onze website in de gaten 
en word vrienden met ons op facebook!

3TU.School for Technological Design, 
Stan Ackermans Institute | Invitation 
diploma award ceremony SAI
3TU.School for Technological Design, 
Stan Ackermans Institute (SAI) invites 
you to the diploma award ceremony  
on Thursday 5 April 2012.
During this ceremony the SAI design 
engineers will receive their diploma,  
a Professional Doctorate in Engineering 
(PDEng) degree.
The festive presentation of diplomas  
will take place in the Blauwe Zaal in the 
Auditorium at Eindhoven University of 
Technology at 15.00 hrs. The presenta-
tion will conclude with a reception.

ICMS | Dommellezing prof Mahadevan
Op 3 april zal prof. L. Mahadevan van 
Harvard University een lezing verzorgen 
aan de TU/e in het kader van de ICMS 
‘Aan de Dommel’-cyclus. De titel is  
‘A Physical Basis for Morphogenesis’: 
een fysische basis voor het ontstaan  
van vorm.
Prof. Mahadevan is een wetenschappe-
lijke alleskunner, met een zeer brede 
interesse. Hij wil weten hoe de materie 
om ons heen zich organiseert en 
structureert in ruimte en tijd, en dan  
met name op de menselijke schaal.  
Hoe droogt verf? Hoe wappert een vlag? 
Waarom komen er rimpels in onze huid, 
in stollende lava en de aardkorst?  
Hoe groeien planten en dieren?
Over dat laatste onderwerp komt hij in 
Eindhoven vertellen. Elegante wiskunde, 
die structuur aanbrengt in de gekmakende 
veelheid (aldus Darwin) van vormen in 
de natuur. Hij illustreert de concepten 
aan de hand van groeiende cellen, 

weefsels, organen, planten en bladeren 
- prachtige vormen, prachtige modellen 
- en trekt lessen voor bio-geïnspireerd 
design in technologische toepassingen.
Dinsdag 3 april, 10:30-11:30, Filmzaal 
Zwarte Doos

MENSEN

Bureau voor Promoties en 
Plechtigheden | Promoties
Maandag 26 maart 16.00 uur CZ4 
Promotie G. Nakiboglu MSc (TN)
Promotor(en): prof.dr.ir. A. Hirschberg 
en prof.dr.ir. H.W.M. Hoeijmakers
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga
Titel proefschrift: “Aeroacoustics  
of corrugated pipes”

Maandag 26 maart 16:00 uur CZ5 
Promotie ir. B.J. Gajadhar (IE & IS)
Promotor(en): prof.dr. C.J.H. Midden 
Voorzitter: prof.dr. A.G.L. Romme
Titel proefschrift: “Understanding Player 
Experience in Social Digital Games:  
The Role of Social Presence”

Dinsdag 27 maart 16.00 uur CZ4 
Promotie E.N. Ivanov MSc (W)
Promotor(en): prof.dr.ir. J.E. Rooda
Voorzitter: prof.dr. L.P.H. de Goey
Titel proefschrift: “Optimization of  
duty cycles in Magnetic Resonance 
Imaging Systems”

Donderdag 29 maart 16:00 uur CZ4 
Promotie drs. M.C. Kaptein (ID)
Promotor(en): prof.dr. E.H.L. Aarts  
en prof.dr. P. Markopoulos
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C. Brombacher
Titel proefschrift: “Personalized 
Persuasion in Ambient Intelligence”

Maandag 2 april 16:00 uur CZ4  
Promotie ir. D. Smits (W&I)
Promotor(en): prof.dr. P.M.E. De Bra 
Voorzitter: prof.dr. A.M. Cohen
Titel proefschrift: “Towards a Generic 
Distributed Adaptive Hypermedia 
Environment”

Maandag 2 april 16:00 uur CZ5 Promotie 
A.G. Juarez Cordova MSc (ID)
Promotor(en): prof.dr.ir. L.M.G. Feijs
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C. Brombacher
Titel proefschrift: “Semantic Web for 
Robots Applying Semantic Web 
technologies for interoperability 
between virtual worlds and real robots”

Dinsdag 3 april 16:00 uur CZ4  
Promotie ir. M.L.S. Vercammen (B)
Promotor(en): prof.ir. E. Gerretsen  
en prof.ir. L.C.J. van Luxemburg
Voorzitter: prof.dr.ir. B. de Vries
Titel proefschrift: “Sound Concentration 
caused by Curved Surfaces”

Woensdag 4 april 16:00 uur CZ4 
Promotie ir. M.H.J. Martens (B)
Promotor(en): prof.dr.ir. M.H. de Wit 
Voorzitter: prof.ir. E.S.M. Nelissen
Titel proefschrift: “climate risk 
assessment in museums degradation 
risks determined from temperature  
and relative humidity data”

Donderdag 5 april 16:00 uur CZ5 
Promotie ir. N.A. Lammers (TN)
Promotor(en): prof.dr. J.J.A.M. van der 
Mullen en prof.dr.ir. J.P.H. Benschop
Voorzitter: prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen
Titel proefschrift: “Laser-Induced Shock 
Wave Cleaning of EUV Photomasks”

DIVERSEN

Stichting Academische Jaarprijs | 
Inschrijven kan tot 2 april!
De zevende editie van de Academisch 
Jaarprijs is begonnen. Wetenschappers, 
promovendi en studenten worden 
hiermee uitgedaagd hun onderzoek 
onder de aandacht te brengen van  
een breed publiek. De hoofdprijs van 
100.000 euro gaat naar het team dat aan 
het einde van de rit het meest creatieve 
communicatieplan presenteert.  
Tot 2 april kan worden ingeschreven via  
www.academischejaarprijs.nl 

VACATURES

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

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

Advertenties

WWW.OKTOBERFESTREIZEN.NL

OKTOBERFEST 
MÜNCHEN

 22 sep - 7 okt 2012
3 Volle dagen Oktoberfest 
Reis + Verblijf + Biertafels  
+ Afterparty + Fun!



Mens & Mening | 11 

Ach en Wee

Nu de vernieuwde regeling omtrent 
bestuursbeurzen in maart grotendeels 
is beklonken, leek het er even op dat 
de verwachtingen voor studenten met 
bestuurlijke ambities de komende 
jaren vast zouden liggen: Alleen zij  
die vrijwel nominaal studeren en  
hun bestuurstaken uitvoeren bij een 
vereniging van omvang en/of met een 
goede externe profilering kunnen 
rekenen op een bestuursbeurs. 

Door het toepassen van de nieuwe 
regeling wordt niet alleen direct 
bezuinigd op de bestuursbeurzen, 
maar ook indirect, doordat de 
maatregel het studierendement moet 
bevorderen. Dit wordt van steeds 
groter belang nu de overheidsbijdrage 
de komende jaren voor een ingrijpend 
deel gaat afhangen van het behaalde 
studie rendement van de universiteit. 

Zou het dan niet ideaal zijn als zowel 
de rendementen als de mogelijkheden 
tot het vervullen van bestuursfuncties 
groeien? Dit moeten Kamerleden Lucas 
en Van der Ham hebben gedacht toen 
ze recent de wijziging aandroegen met 
betrekking tot de wet studiefinanciering. 
Ze creëren met deze wijziging de 
mogelijkheid om studenten zonder 

inschrijving bij de universiteit een 
bestuursjaar te laten doen. Hierdoor 
kan een student de studie met een 
hoger rendement doorlopen, heeft 
zodoende minder kans op de lang  - 
studeerboete en hoeft geen college-
geld te betalen in het bewuste 
bestuursjaar. Ideaal dus, ogenschijnlijk. 
De consequentie is echter ook dat 
het recht op de OV-jaarkaart en een 
lening komt te vervallen en dat tijdens 
het bestuursjaar geen vakken kunnen 
worden gevolgd. Genoeg stof tot 
overweging dus, alvorens men  
begint aan de bestuurlijke taken.
Deze keuzevrijheid wordt mogelijk 
gemaakt indien ook in Eindhoven de 
regeling wordt gekoppeld aan het 
profileringsfonds. Vraag blijft of de 
overheid met dit soort maatregelen  
de universiteit ondersteunt bij het 
doorzetten van een duidelijke visie 
richting een nieuw studeerbeleid. 
Wordt nu dan toch de mogelijkheid 
voor bestuursfuncties verruimd na 
lange discussies over de beurzen? 
Regeling geslaagd of niet; de 
universiteit gaat er financieel gezien  
in ieder geval niet op achteruit.

Robert-Jan van der Vorm | Groep-één

UR-podium

Bestuursjaar zonder te studeren

@EHVStuRaad 19 maart

Veel enthousiaste reacties 

op ansichtkaartenactie! 

We hebben al weer kaartjes 

bij moeten drukken. 

@elmetronomo 14 maart

Leuke rekensom: +/- 3000 wrknmrs 

op TUE. 10 minuten om pc opnieuw 

opstarten: 500 manuur. Dat is 

+/- 50.000 EUR “verloren” 

in 1s..

@mjamverhoeven89 14 maart

De server van @svgewis is gestopt 

met roken. Het bestuur kan 

langzamerhand weer werken, 

of ze dat doen is een tweede. 

#incentive

@IvoJongsma 14 maart

Petje af: 13 verdiepingen omhoog 

rennen in 47 seconden. Dat lijkt 

me sneller dan de lift.

@Jeroenhubar 13 maart

Altijd de redder in nood die 

#fietspomp bij #werktuig

bouwkunde op de 

#TUeindhoven

@abruekers 9 maart

It giet oan! 

Robotica in Eindhoven.

@RogierBeckers 19 maart

Hele middag geprogrammeerd, 

zelfs tijdens het eten. Nu douchen, 

groot voordeel dat mijn laptop 

daar niet tegen kan :)

@gkroesen 16 maart

Vooraanmeldingen Technische 

Natuurkunde @ TU/e 50% hoger 

dan 2011: op naar de 150 

eerstejaars!

@BordeKock 16 maart

Wel hulde voor de storingsdienst 

#tueindhoven, binnen een kwartier 

een liftmonteur ter plaatse. 

De schrik is erger dan het 

vastzitten zelf. 

@mathijssen 15 maart

Lees ik het nu goed in flyer dat 

fietsparkeerplaatsen ook verdwijnen 

voor de groene campus 

@TUeindhoven @tuecursor ?? 

#Kantochnietwaarzijn

Het onheil is geschied: de decaan van de faculteit Technische Natuurkunde is op de schopstoel gezet. Kroniek van een 
aangekondigde dood, dat is een betere titel voor mijn vorige column over dit onderwerp. Een professioneel bestuurder die 
door de faculteit op handen wordt gedragen, een bestuurder die een klimaat van entrepeneurship in de faculteit stimuleert, 
een bestuurder die zijn nek durft uit te steken, geofferd op het slachtblok van een College van Bestuur van centenschuivers. 

Maar dit is niet de enige partij die wat te verwijten valt. Waar is het College van Decanen gebleven? Waarom hebben zij niet 
om opheldering gevraagd? Een rondje langs een paar decanen heeft mij alleen maar opgeleverd dat ook zij mij niet kunnen 
uitleggen waarom dit is gebeurd, behalve dan het trefwoord ‘exploitatietekort’. Een tijdelijk verschijnsel, onbelangrijk als  
er een mooie orderportefeuille ligt.

Waarom heeft het College van Decanen niet collectief zijn portefeuille ter beschikking gesteld, onder het motto van ‘geen 
besluit zonder een sluitende onderbouwing’? Het College van Decanen kan ook het machtswoord gebruiken: jullie eruit of  
wij met z’n allen. Maar daar is wel moed voor nodig, brave kereltjes komen hier niet aan toe.

Als je dan denkt dat het niet goed gaat, dat er een betere kandidaat is voor een decanaat, ga dan eerst onderzoeken of  
dit echt het geval is. Stel een duidelijk profiel op in samenspraak met het faculteitsbestuur. Treed in overleg met elkaar, 
beargumenteer waarom het goed zou kunnen zijn dat iemand met een ander profiel aantreedt. Nu gaat het College van 
Bestuur met een beschadigde faculteit en een beschadigde 
decaan de boer op. Het lijkt de PvdA wel. Slechter kan het niet. 
Het ‘headhunten’ van ‘couch potatos’ die thuis zitten zonder baan 
als alternatief voor een middenin het onderzoek en onderwijs 
staande partij, is een ongezond proces. 

Lees het boek ‘Management lessons from Mayo Clinic: Inside  
one of the world’s most admired service organizations’ van 
Leonard Berry en Kent Seltman uit 2008, desnoods op reis in  
de dienstauto of in een hotel in Peking. Leer er ook iets van.  
Doe ook iets met de boodschap uit dit boek. Het is de hoogste 
tijd. Zorg ervoor dat er een reële basis blijft om trots te zijn op 
de TU/e. Nu overheerst de schaamte van inadequaat bestuur.

Hok vol makke schapen

Clmn

Herman Beijerinck | Hoogleraar Technische Natuurkunde
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Een punt zetten 
achter De Affaire

Het is moeilijk voor te stellen. Henk Buck 
oogt bij lange na niet als de despoot,  
de narcistische Zonnekoning waarvoor 
hij is uitgemaakt bij zijn wetenschappe-
lijke val. Aan tafel in zijn Tilburgse 
appartement zit een vriendelijke  
oude man. Goedlachs, weloverwogen 
gedachten formulerend op zachte toon. 
Misschien een charmeoffensief. 
Misschien milder dan toen, maar in 
ieder geval bezeten van zijn werk. 
Turend met leesbril naar zijn 
opengeklapte laptop. Bezig met  
zijn 32ste publicatie na zijn vertrek.  
“De last van toen, is de lust van nu.  
De hulp vanuit Nederland is pover,  
maar ik heb natuurlijk een netwerk  
over de hele wereld.” En om de hoek.  
Zo laat hij de technische tekeningen  
van moleculaire verbindingen maken  
bij de plaatselijke kopieerzaak.  
De ‘wetenschapper van de straat’ 
publiceert vooral in Amerikaanse 
vakbladen.
“Ik ben nooit gestopt met werken.  
Dat is de beste remedie. Na mijn vertrek 

van de TU/e was het lastig. Alsof je 
ontwaakt uit een nare droom. Er wordt 
zoveel negatiefs over je gezegd. Ieder 
mens moet het gevoel hebben dat  
hij erbij hoort. Ik kreeg te horen:  
‘We kunnen ook zonder jou, Henk’. Dat 
is zwaar. Maar ik moest verder met mijn 
gezin. Mijn vrouw Els, we kennen  
elkaar zestig jaar nu, mijn kinderen en 
kleinkinderen zijn me allemaal trouw 
gebleven. Ik voel me nu prima. Ik wil  
nog genieten van het leven.”

Dat genieten zou helemaal lukken als  
er eindelijk eens een punt wordt gezet 
achter de affaire Buck/Goudsmit. Nee, in 
wrok kijkt Buck niet om. Maar het gevoel 
dat hem onrecht is aangedaan, blijft hij 
met zich meezeulen. “Ik zit hier niet  
te vertellen om mezelf vrij te pleiten.  

Ik was het hoofd van de vakgroep en 
verantwoordelijk. Maar mag ik iets ter 
verontschuldiging aanbieden? En heus 
niet in een poging om mijn eigen 
straatje schoon te vegen. Ik wil gewoon 
niet als fraudeur door het leven gaan.”
Het voert te ver om alle oude koeien uit 
de sloot te halen. De wetenschappelijke 
zoektocht naar een effectieve methode 
om de ziekte aids te bestrijden is 
gecompliceerd. Maar het onderzoek dat 
destijds in Eindhoven is verricht, gaat 
verder dan alleen zuivere wetenschap. 
Het is ook een botsing van culturen  
en personen geweest. “Ik was een 
waterdrager. Moest alle colleges geven 
en dat waren er nogal wat. Ik had twee 
deeltijdhoogleraren. Door mijn inzet 
konden zij aan hun eigen research 
blijven werken. Als decaan ging veel  
tijd op aan vergaderen. In die omstandig-
heden moeten een aantal dingen in 
goed vertrouwen verlopen.”
En dat vertrouwen is beschaamd,  
zo laat Buck duidelijk doorschemeren. 
“Misschien dat ik door mijn optreden 
wel eens iets heb opgeroepen, maar ik 
had verder een goede band met mijn 
mensen. Ik houd er niet van om na 
zoveel jaar te gaan wijzen. Dan moeten 
ze er zelf mee voor de dag komen. Ik ga 
ervan uit dat als er iets gebeurd zou zijn 
tijdens het onderzoek, dat niet bewust is 
gedaan. Mogelijkerwijs is wel geprobeerd 
het resultaat mooier en beter te maken. 
Misschien had ik dat moeten zien.  
Maar daar hebben ze zichzelf, mij, de 
vakgroep en de TU/e geen dienst mee 
bewezen. Helaas zijn er meer zwijgers 
dan sprekers. Je staat er alleen voor.  
Ik ben een paar keer naar de rechter 
geweest. Dan moet je aan zo’n man 
uitleggen wat er met het onderzoek  
is gebeurd. Maar je kunt beter iets uit  
de Playboy voorlezen. Dat begrijpt hij 
tenminste en vindt hij waarschijnlijk 
leuker.”
Het stoort Buck tot op de dag van 
vandaag dat hij niet alleen is beoordeeld 
op zijn wetenschappelijke werk. Nadat 
de eerste twijfels ontstonden over het 
wetenschappelijk gehalte van zijn 
onderzoek, ging plotseling ook zijn 
gedrag een rol spelen. “Dat is juridisch 
veel gemakkelijker uit te leggen dan  
een methylgroep die wel of niet aan een 
DNA-streng zat. Daar had de rechter 
geen verstand van, maar dat Buck wel 
eens kwaad kon worden, dat kon hij zich 
wel voorstellen. Zo’n rechtsgang is 
zinloos. Ik kan het iedereen afraden.  

Op wetenschappelijk gebied kon ik  
niet verliezen, maar door mijn karakter-
eigenschappen erbij te slepen in de 
onderzoekscommissies ben ik onderuit 
gehaald.”
Na zijn vertrek heeft de emeritus 
hoogleraar kort daarna nog één keer  
de TU/e om zakelijke redenen bezocht. 
Daarna is hij nooit meer teruggekeerd. 
Een of twee medewerkers hebben nog 
iets van zich laten horen. Voor de rest 
bleef het ijzig stil.

Het gevoel van miskenning en onrecht, 
de mensen die hem lieten vallen, dat 
alles heeft hij de afgelopen twintig jaar 
proberen te verwerken. Maar als Buck 
naar woorden zoekt, breekt de zachte 
stem, zijn er vochtige ogen. De wonden 
verankerd in zijn ziel. “Kan niet één keer 
de waarheid verteld worden, zonder 
terug te vallen in stellingen?”, mompelt 
hij. “Als dingen niet uitgepraat zijn, 
wordt het alleen erger. Ik had er graag 
nog eens over willen praten. Boven het 
wetenschappelijke veld uit. Op een 
menselijke manier. Nog eens één keer 
ernaar kijken en elkaar vertellen hoe het 
is gebeurd. Zonder dat daar meteen de 
kranten over vol staan. Ik zou bijvoorbeeld 
best nog eens met Piet Lemstra willen 

praten. Die weet meer dan hij vertelt. 
Zou het niet rechtvaardig zijn? Waarom 
mag de waarheid niet naar boven komen? 
Wie wordt daardoor beschadigd? 
Schadeclaims? Ach, alles is allang 
verjaard. Er is niets meer, maar als  
mens staan we er nog.”
De oproep tot een gesprek komt niet uit 
de lucht vallen. Buck vindt dat hij in een 
recent afscheidsinterview van Lemstra 
met Cursor, verkeerd wordt afgeschilderd. 
“Lemstra wekt de indruk dat ik het 
heertje was. Overal tienen zat uit te 
delen om vrienden te maken. Dat is niet 
waar. De meesten van mijn mensen 
waren echte keien. Ze wonnen 
prestigieuze prijzen en dat kwam niet 
omdat ik ze een goed cijfer gaf. Ook de 
opmerkingen over het ‘familiebedrijf 
Buck’ deden zeer. Er waren inderdaad 
korte dienstverbanden voor twee zonen 
en een dochter. “Maar telkens in alle 
openheid en met instemming van het 
faculteitsbestuur verkregen. Dat ik ze 
fakediploma’s heb toegeschoven is 
kolder. Slechts één zoon van mij heeft 
aan de TU/e gestudeerd en haalde op 
eigen kracht zijn propedeuse. Erg knap, 
want zijn gezondheidsklachten werden 
steeds erger. Ik heb hem daarom onder 
mijn hoede genomen, zodat ik werk en 
zorg kon delen. Iedere vader zou dat 
toch gedaan hebben?”

De uitnodiging tot een gesprek geldt 
overigens niet voor viroloog Jaap 
Goudsmit. “Hij had een goede naam, 
maar ik heb me door hem laten 
imponeren. Het was een flamboyante 
man, aardig tegen iedereen, maar altijd 
op reis als ik hem wilde spreken.  

Affaire Buck | Frits van Otterdijk
Foto | Bart van Overbeeke
Oude foto’s | Archief IEC

De affaire Buck/Goudsmit (1990-1991) is de moeder aller affaires 
op de TU/e. Een wetenschappelijk drama waarbij op het hoogste 
niveau koppen rollen. Wetenschappers in Eindhoven melden een 
nieuwe methode in de bestrijding van de ziekte aids. Waarna de 

media het nieuws met trompetgeschal de wereld in slingeren.  
Van de vermeende doorbraak wordt al snel een farce gemaakt. 
Geen Nobelprijs, maar pek en veren voor de hoofdrolspelers.  
Een van hen, professor Henk Buck, kijkt nu voor het eerst op 

82-jarige leeftijd terug in Cursor. “Ik wil graag een punt zetten 
achter de affaire. Maar dat kun je niet alleen.”

Buck wil af 
van het etiket 
fraudeur

“Alles is allang 
verjaard. Er is 
niets meer, 
maar als mens 
staan we er nog”

>> Lees verder op pagina 14

Universiteiten moeten meer oog krijgen voor wetenschappelijk wangedrag.  
En zodra er misstappen in een onderzoek zijn begaan, moet meer openheid 
worden gegeven. Dat zei Sijbolt Noorda deze week op Radio 1. De voorzitter  
van de universiteitenvereniging VSNU geeft daarmee antwoord op de vraag  
hoe wetenschappelijke fraude is te voorkomen.
Nadat hoogleraar Diederik Stapel (cognitieve psychologie, Universiteit van Tilburg)  
in september 2011 in opspraak raakte wegens fraude, is de roep om maatregelen 
toegenomen. Zo pleitten drie wetenschappers recent in het NRC voor het afleggen 
van een eed of belofte door onderzoekers in een poging om de integriteit van  
de wetenschap te waarborgen. Het is volgens Noorda een van de maatregelen  
die universiteiten op korte termijn gaan doorvoeren. Hij krijgt hierin bijval van 
president Robbert Dijkgraaf van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen. Maar scherpere controle op wetenschappelijke fraude zal toch 
van de wetenschappers zelf moeten komen, meent Dijkgraaf. “Naaste collega’s 
zien precies wat er gebeurt. De regels waren er al. Het probleem is vooral dat we 
niet zeker weten dat iedereen, vooral de jongste onderzoekers, doordrongen 
raken van de ernst van de zaak.”

Eed of belofte tegen wetenschapsfraude

Buck bij een proefopstelling in 1990.
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De onderzoeksproeven werden allemaal 
uitgevoerd door zijn groep. Op het 
moment dat we constateerden dat er 
iets mis was, kwam Goudsmit op hoge 
poten naar Eindhoven. Hij dreigde de 
samenwerking te verbreken en alle 
schuld op mij te schuiven.” 
Geen loos alarm, zo blijkt. Goudsmit 
verstuurt kort daarop een persbericht 
waarin hij Buck met de grond gelijk-
maakt. Eindhoven krijgt alle schuld,  
het vertrouwen wordt opgezegd en de 
samenwerking voortgezet met een 
onderzoeksgroep in Leiden. Exit Buck.
“Het zegt wel iets over de persoon 
Goudsmit. Hij koos voor een keiharde 
aanval om daarmee zijn schuld weg  
te drukken. Het was een tactische 
manoeuvre. Dat neem ik hem verdomd 
kwalijk. Ik ging er eigenlijk vanuit dat 
mijn faculteit mij er wel doorheen zou 
drukken. Maar alleen Goudsmit heeft  
de tijd mee gehad. Later gaf hij in een 
interview toe dat hij laf was geweest. 
Maar wat heb ik twintig jaar later aan 
zijn bekentenis? Natuurlijk heb ik fouten 
gemaakt. Ik stond aan de leiding van  
het onderzoek, maar ook Goudsmit.”

Volgens Buck zijn er ook foute keuzes 
gemaakt tijdens het onderzoek.  
Andere veelbelovende experimenten 
met recombinant DNA -waar later de 
succesvolle gentherapie uit is voort-
gekomen- zijn terzijde geschoven.  
“Het heilig geloof in Goudsmit was zo 
groot, en het geloof in eigen kunnen wat 
minder. We hebben onszelf eigenlijk in 
de rug aangevallen door het voorstel 
van Goudsmit te onderzoeken. We 
hadden pal achter onze eigen ideeën 
moeten blijven staan. Maar we liepen te 
ver voor de troepen uit. Als Goudsmit 
vanaf het begin had gezegd dat ook  
hij zijn experimenten niet goed had 
uitgevoerd omdat hij te vaak in Amerika 
was, dan had dat verdunnend gewerkt. 
Maar ik kreeg de volle lading over me 
heen. Ook vanuit belendende percelen 
die jaloers waren.” Dat ook zijn eigen 
mensen hem afvielen om zijn gedrag, 
wijt Buck aan de eerder uitgevoerde 
Deetman-operatie binnen de faculteit. 

“Er moesten leerstoelen en onderzoeks-
plaatsen verdwijnen. Vooral de oudere 
garde heeft me dat toen niet in dank 
afgenomen. Niet de noodzaak, maar  
de wijze waarop ik dat heb uitgevoerd. 
En dat heeft zich ook tegen me gekeerd. 
Daar is niet tegen te knokken.”

Aan dezelfde tafel waar Buck anno 2012 
in alle kalmte zijn verhaal doet, zat ooit 
prof.ir. Wim Koumans, hoofd van de 
tweede onderzoekscommissie naar de 
affaire Buck/Goudsmit. “Er werd alleen 
gezegd dat ik niet gemakkelijk in de 
omgang was. Dat was het. Later kreeg  
ik zijn rapport. Een van de conclusies 
luidde dat ‘Buck een toevallig afwijkend 
resultaat heeft gekozen uit een groot 
aantal, overigens onbruikbare, 
meetresultaten. In de ogen van de 
commissie grenst dit zeker aan 
vervalsing’. Ja, ik heb wel een paar 
spectra gezien die destijds in Science 
stonden, maar de rest heb ik, naar eer 
en geweten, niet gezien. Misschien had 
ik die wel moeten zien, maar ik wist het 
niet. Men kan mij verwijten dat ik meer 
had moeten navragen. Nou, dat heb ik 
niet gedaan.”
Buck geeft toe dat hij fouten heeft 
gemaakt, maar wil af van het etiket 
fraudeur. “Wat voor stempel ik heb?  
Er wordt geschreven ‘hoogbegaafd 
onderzoeker organische chemie’. Dat 
beeld is wel gebleven. Maar ze weten 
niet precies hoe het zit met die fraude. 
Of ze weten het wel en zwijgen. Want 
over vijf jaar is Buck toch dood. Maar het 
gaat verder. Het is een proces dat nooit 
meer stopt. Waarom heeft de vakgroep 
van Goudsmit hem niet afgeserveerd? 
Omdat hij zo’n leuke man is. En Buck 
moest het veld ruimen omdat hij geen 
aardige man is. Als dat het criterium  
is voor wetenschapsbeoefening dan 
hebben we het natuurlijk wel gehad.  
Ik heb zelf een punt gezet achter de  
hele affaire. Maar je kunt dat eigenlijk 
alleen maar als groep doen. Ik hoop  
dat nog te beleven.”

Het stoort Buck 
dat hij niet alleen 
is beoordeeld 
op zijn weten-
schappelijke werk

“Helaas zijn er 
meer zwijgers 
dan sprekers”

De affaire-Buck/Goudsmit zorgde in 1990-1991 voor een ongekende ophef in de media. Op 12 april 1990 was er een pers-
conferentie op de TU/e. Aanleiding was een publicatie die een dag later zou verschijnen in het wetenschapsblad Science. 
Henk Buck, hoogleraar organische chemie aan de TU/e, en viroloog prof.dr. Jaap Goudsmit (Universiteit van Amsterdam) 
claimden een methode te hebben ontwikkeld om het aidsvirus te blokkeren met zogeheten fosfaat-gemethyleerd DNA.  
De presentatie was vrij ingetogen, maar later werd Buck apart genomen en voor de camera van het NOS-journaal overgehaald 
om zijn uitspraken aan te scherpen. Buck, die weinig ervaring met de media had, vertelde dat aids dankzij de door hem 
ontwikkelde stof spoedig de wereld uit zou zijn. Dat bracht een publicitair domino-effect op gang.
In de weken daarop werd de wetenschappelijke betrouwbaarheid van Bucks claim in twijfel getrokken. Opgekropte spanningen 
binnen de vakgroep kwamen tot ontlading. Op last van faculteitsdirecteur Adriaan van Mierlo deed een commissie onder leiding 
van prof.dr. Piet Lemstra onderzoek. Later gevolgd door een tweede commissie onder leiding van prof.ir. Wim Koumans.
In de groep van Buck vonden intussen, buiten de hoogleraar om, metingen plaats. De conclusie: in het testmateriaal is  
geen fosfaatgemethyleerd DNA aantoonbaar. Twee promovendi van Buck bereidden vervolgens met Goudsmit een rectificatie 
voor van het artikel in Science. Alle betrokkenen, inclusief Buck, ondertekenden de rectificatie. Buck vroeg later dat jaar  
om ontslag. Na een conflict met de Universiteitsraad trad rector prof.ir. Tinus Tels in februari 1991 vervroegd af. 
De UvA deed onderzoek naar Goudsmit. Hij bleek selectief te zijn geweest bij het publiceren van onderzoeksresultaten uit zijn 
laboratorium. Maar behalve een flinke schrobbering, kwam de viroloog er ongeschonden vanaf. Buck op zijn beurt probeerde 
bij de rechter alsnog zijn gelijk te halen. Zonder verder mededelingen te doen over de inhoud, sloten beide partijen in 
augustus 1992 een overeenkomst die een einde moet maken aan de schermutselingen. Begin vorig jaar heeft de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen na een klacht van Buck de passage over ‘de affaire rond de Eindhovense 
hoogleraar Buck’ verwijderd uit haar brochure ‘Wetenschappelijk onderzoek dilemma’s en verleidingen’. Deze aanpassing  
is recentelijk overgenomen door de commissie Wetenschappelijke Integriteit van de TU/e.
Binnen de Nederlandse universiteiten heeft de affaire geleid tot hernieuwde aandacht voor afspraken rond wetenschappelijke 
integriteit. De zaak geldt sindsdien als een didactische case in de wetenschapsjournalistiek en in de wetenschapsdynamica.

Bron: De Kleine TU/e encyclopedie 1956-2006

De affaire-Buck/Goudsmit

De persconferentie aan de TU/e in april 1990. Van links naar rechts: viroloog Jaap Goudsmit, TU/e-woordvoerder Peter van Dam, Edzo Toxopeus 
(destijds voorzitter van het Aidsfonds) en professor Henk Buck.

Buck bij een proefopstelling in 1990.

Henk Buck in 1974.
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Brian Derksen |  “Als etaleur keek ik al nooit naar  
mijn eigen etalages”

Honderden tentoonstellingen reali-
seerde hij voor Studium Generale (SG) 
- om ze zelf hoogst zelden te bezoeken. 
“Als etaleur keek ik al nooit naar mijn 
eigen etalages. Het klinkt misschien  
wat arrogant, maar ik wist: het is goed. 
Na de opbouw ben ik er vaak ook 
gewoon klaar mee - letterlijk en 
figuurlijk.” Technisch medewerker  
Brian Derksen (64) neemt deze week na  
ruim dertig jaar afscheid van de TU/e.

Het was in de verste verte de verwachting 
niet dat hij zolang aan de TU/e zou 
werken. Toen hij midden jaren zeventig 
aan de -toen nog- Eindhovense 
hogeschool aan de slag ging via een 
studiegenote aan de lerarenopleiding 
geschiedenis die al bij SG werkte, was 
dat eigenlijk maar voor drie maanden, 
ter vervanging van een zieke tentoon-
stellingsmedewerker.
Zijn overstap naar het tentoonstellings-
werk was de laatste, maar zeker niet  
zijn eerste loopbaanwending. Na de 
lagere school ging Derksen naar de 
detailhandelsschool, “maar ik was 
helemaal niet geschikt voor het 
winkelwezen. Van mijn vader moest  
ik solliciteren op een baan in een 
herenkledingzaak, maar ik zag het 
helemaal niet zitten om elke dag weer 
praatjes met al die mensen te moeten 
maken”. Hij ging daarom aan de slag als 
etaleur: “Een creatief vak, terwijl ik zelf 
eigenlijk helemaal niet zo creatief ben. 

Ik voer liever uit wat een ander bedenkt”. 
Derksen bleef zoekende, toen hij  
begin jaren zeventig besloot terug de 
schoolbanken in te gaan. Op de Tilburgse 
lerarenopleiding geschiedenis bereidde 
hij zich voor op een bestaan voor de klas 
- maar toen hij zijn studie op een haar na 
had afgerond, vroeg Studium Generale 
de ‘invaller’ of hij als tentoonstellings-
bouwer wilden blíjven. Vanuit die functie 
bemoeit hij zich onder meer met de 
indeling van tentoonstellingsruimten, 
het maken en schilderen van wanden, 
het ophangen van geëxposeerde 
werken, de belichting ervan en het  
weer ontmantelen van exposities.

“Ik geloof dat wij ook het enige SG  
in Nederland zijn dat zo groot is in 
tentoonstellingen en er zoveel geld  
voor uittrekt”, stelt Derksen trots.  
In de beginjaren was de sfeer op de  
hele campus wel heel anders dan nu, 
herinnert de medewerker zich. “Het was 
allemaal veel vrijer, minder gediscipli-
neerd. Ook op het bureau fladderde 
iedereen in en uit. We werkten veel 
samen met studenten, die voor een 
biertje en een pizza vaak tot in de nacht 
aan het werk waren.” Maar hoe ‘vrij’ ook: 
“Het programma liep als een tierelier”.
In de terugblik van Derksen komt vooral 
-de inmiddels overleden- Leopold 
Manche veelvuldig ter sprake. Manche 
speelde vanaf begin jaren zestig 
decennialang een grote rol in de 

organisatie van tentoonstellingen aan 
de TU/e. Derksen: “Hij heeft, met steun 
van vooral Ter Heege (oud-college-
voorzitter, red.), ontzettend veel voor 
elkaar gekregen”. 
Manche bedacht, Derksen voerde vooral 
uit. Dat gaf “wel wat strijd”, bekent 
Derksen, niet in de laatste plaats 
vanwege het wat chaotische karakter 
van zijn chef. “In zijn hoofd broeide het 
dan al lang, maar wij wisten vaak pas  
op het allerlaatste moment wat de 
bedoeling was. Maar eigenlijk kwam  
het altijd goed.”
Hij verhaalt over hoe het Manche, tegen 
ieders verwachting in, lukte om eind 
jaren tachtig werken van Russische 
kunstenaars naar Eindhoven te halen. 
“Zelfs het ministerie van Buitenlandse 
Zaken zei: dat lukt je nooit. Maar al snel 
kreeg ik vanuit Moskou aanwijzingen  
om in Eindhoven alvast het een en ander  
te gaan inrichten.” 

Ook op de tentoonstelling ‘Wereld-
architectuur’, begin jaren negentig,  
blikt Derksen met trots en plezier terug. 
Bouwkundedocent Lex Kerssemakers  
liet hiervoor in het Hoofdgebouw een 
immense zwarte kubus bouwen, 
waarvan de vloer bedekt werd met 
Perzische tapijten. Op acht grote 
schermen werden dia’s geprojecteerd, 
terwijl bezoekers via koptelefoons 
konden luisteren naar verhalen, 
gedichten en muziek. “Doodstil was  

het er steeds. Zelfs hele klassen 
schoolkinderen zaten in stilte te 
luisteren.”
Het herinnert Derksen ook aan een 
bezoek aan SG in Delft, dat de expositie 
later leende. “We kregen de sleutel van 
een pannenkoekenhuis waarboven  
we konden overnachten. ’s Ochtends 
schoven we verwachtingsvol aan voor 
een ontbijt, maar een schoonmaker 
stuurde ons resoluut naar een ander 
gebouw - een opvang voor asielzoekers, 
zo bleek, waar ze ons boos buiten 
trapten.”

De laatste twee decennia staan de 
tentoonstellingen van Studium Generale 
vooral in het teken van fotografie,  
met de jaarlijkse World Press Photo-
expositie als één van de hoogtepunten. 
Een duidelijke accentkeuze van 
voormalig bureauhoofd Maarten 
Pieterson, die Derksen naar eigen 
zeggen goed begreep, “maar ik heb er 
tóch wel even aan moeten wennen”.  
Hij is de meer traditionele kunstenaars, 
de schilders, de beeldhouwers, toch 
altijd een beetje blijven missen,  
bekent hij. “Kunstenaars zijn doorgaans 
soepele, creatieve geesten, met wie  
ik altijd fijn heb samengewerkt.”
Hij zag ze de voorbije jaren echter  
ook zakelijker worden. “De financiële 
regelingen voor kunstenaars zijn de 
laatste jaren steeds verder afgebouwd. 
Mede daardoor zijn ze kritischer 

geworden, ze willen dat je een duidelijk 
plan hebt. Meestal is het leuk hoor,  
als ze zich tegen een tentoonstelling  
aan bemoeien - maar er zaten er ook  
bij die ik wel door het sleutelgat wilde 
trekken”. 

De verhalen rollen moeiteloos uit zijn 
mond, terwijl Derksen bij zijn collega’s 
overwegend bekendstaat als een wat 
stille kracht, het liefst opererend op de 
achtergrond. Hij snapt het wel, zegt hij. 
Op expositieopeningen laat hij zich 
bijvoorbeeld zelden zien. “Bescheiden-
heid? Misschien. Maar meestal ben ik  
na de opbouw ook gewoon wel kláár  
met een tentoonstelling - letterlijk en 
figuurlijk.” Hij verzekert dat hij privé, 
zeker in kleine gezelschappen, “best 
aardig de trom kan roeren”. Ook 
letterlijk trouwens: behalve dat hij graag 
tennist en fietst, bespeelt hij met plezier 
de marimba, een slagwerkinstrument. 

Nadrukkelijke plannen voor na zijn 
afscheid heeft Derksen niet. “Mijn 
vriendin kreeg ook steeds de vraag wat 
ze na haar vertrek allemaal zou gaan 
doen. Maar ik zie wel wat er op me 
afkomt. Dat is altijd goed gegaan en 
daar vertrouw ik nu ook weer op.”

Interview | Monique van de Ven
Foto | Bart van Overbeeke
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En hoe is het in Daejeon?

Voor mijn master Operations Manage-
ment and Logistics kreeg ik de 
mogelijkheid om mijn vrijekeuzevakken 
in het buitenland te doen. Op 1 februari 
ben ik daarom vertrokken naar 
Zuid-Korea, waardoor ik inmiddels al 
dik anderhalve maand aan de andere 
kant van de wereld zit. In Daejeon om 
precies te zijn, waar ik studeer aan 
KAIST en gedurende vier maanden  
drie vakken volg die in Eindhoven  
goed zijn voor 30 ects.

KAIST is het Korean Advanced Institute 
of Science and Technology, in de Lonely 
Planet ook wel bekend als het MIT van 

Zuid-Korea. Als je als Koreaan terecht 
komt op KAIST, dan behoor je tot de top 
van de studenten. Dit resulteert er dan 
ook in dat studenten hier nachtenlang 
doorwerken, overdag tijdens college  
of in de bibliotheek een paar uurtjes 
slapen en dat iedereen buiten de 
universiteit ernstig onder de indruk  
is als je aan KAIST blijkt te studeren.  
In de praktijk valt de werkdruk aan 
KAIST eigenlijk wel mee.

Studeren aan KAIST is een ervaring  
op zich. Zo word je hier vaak niet  
alleen beoordeeld op je tentamen of  
de opdracht die je inlevert, maar ook 

vooral op je aanwezigheid en partici-
patie. Dit resulteert er daarom in dat  
je netjes naar ieder college behoort  
te gaan, dat je zeer actief deelneemt 
aan dit college en dat ieder college je 
huiswerkopdrachten gecontroleerd 
worden. Het is net alsof je terug bent  
op de middelbare school!
Zuid-Korea is een land dat op toeristisch 
gebied ver achterblijft bij andere 
Aziatische landen, vaak ook door 
verwarring met het communistische 
broertje Noord-Korea. Zuid-Korea is 
echter het best vergelijkbaar met Japan, 
een goed ontwikkeld modern land dat 
erg op technologie is ingesteld. Het is 
niet voor niks het land van Samsung, 
Kia, LG en Hyundai. 

Het Koreaanse leven is totaal anders 
dan in Nederland. Zo is het de 

bedoeling dat ik deze vier maanden  
drie keer per dag rijst of noodles eet, 
schrijven ze hier in hangul en lijkt 
Koreaans op geen enkele westerse taal. 
Daarnaast zijn karaoke en hiking hier 
de nationale vrijetijdsbestedingen en  
is iedereen ernstig verslaafd aan 
elektronische gadgets. Dit heeft als 
gevolg dat elke Koreaan zoveel mogelijk 
uren per dag probeert te besteden aan 
tv kijken, gamen, of internetten op een 
smartphone of tablet (of dit allemaal 
tegelijk). 

Doordat ik hier maar drie vakken volg, 
heb ik genoeg tijd om het land te 
verkennen. Dit staat dan ook zeker in  
de planning voor de komende maanden. 
Eind mei, als het semester is afgelopen, 
zal ik daarnaast nog Japan en een aantal 
landen in Zuid-Oost Azië bezoeken, 

waarna ik terug in Nederland met goede 
moed aan mijn afstuderen kan beginnen.

Natasha Theeuwen | masterstudent 
Operations Management and Logistics

In de huid van 
de docent als bijbaan

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.

Tekst | Esmee de Gooyer

Bijles geven is de best beoordeelde bijbaan onder studenten volgens onderzoek van 
Huiswerkbegeleiding.nl. Studenten noemen de vrijheid, overdracht van kennis en  
de goed merkbare resultaten van hun werk als positieve punten. Twee grote bijles-
bureaus, StudentsPlus en Bijlesnetwerk, hebben beide zo’n 185 TU/e-studenten in 
dienst die actief bijles geven; honderden anderen staan ingeschreven. De bureaus 

koppelen de studenten aan scholieren en andere bijlesbehoevenden en regelen  
de betaling. Het levert studenten gemiddeld zo’n tien euro per uur op.  

Cursor vroeg drie studenten en hun leerlingen om hun ervaringen te delen. 

Sebastian Andrei (21) zat nadat hij op 
kamers was gegaan in geldnood en  
ging op zoek naar een goed betalende 
bijbaan. Zijn broertje gaf bijles aan 
scholieren en was daar positief over, 
dus sloeg Sebastian aan het googlen. 
Hij kwam uit bij Bijles netwerk. Twee 
jaar later heeft de derdejaars student 
Scheikundige Technologie drie vaste 
scholieren aan wie hij bijles geeft,  
twee die hij af en toe ziet en werkt  
hij mee aan examentrainingen.

Eén van de leerlingen van Sebastian is 
Eva den Ouden (17). Ze zit in vwo-6 en 
wil volgend jaar graag Geneeskunde 
studeren. Ze is niet zo goed in natuur-
kunde en scheikunde en heeft twee jaar 
geleden daarom in overleg met haar 

ouders voor bijles gekozen. Sebastian 
en Eva spreken ongeveer één keer per 
week af. “Ik vind het fijn om van een 
student bijles te krijgen”, vertelt Eva. 
“Dat is veel minder ‘leraarachtig’ en 
formeel, en omdat de les bij mij thuis 
wordt gegeven is het ook een stuk  
meer ontspannen. Tussen de lessen 
door kunnen we wat kletsen.” 
“Het is over het algemeen heel leuk 
werk; sommige leerlingen zie je echt 
groeien”, vertelt Sebastian. “Je leert  
ze steeds beter kennen en weet op  
een gegeven moment wat hun zwakke 
punten zijn. Daar kun je op anticiperen 
en je kunt hen beter begeleiden.  
Ze waarderen je meer dan een leraar, 
denk ik.” 
Jammer genoeg worden sommige van 

Sebastians leerlingen door hun  
ouders gedwongen om bijles te nemen. 
“Ze hebben dan de verkeerde instelling: 
ze willen niet leren. Dan is het voor mij 
ook niet leuk om met hen te werken.” 
Sebastian vertelt dat Eva de meeste 
motivatie heeft van al zijn leerlingen.  
“Ze zet zich echt in om betere punten  
te halen. Soms lukt dat niet; dan heb  
ik wel medelijden met haar.”
Sebastian ziet bijles geven als een  
leuke bijbaan, maar zijn passie ligt bij 
de scheikunde. Leraar worden ziet hij  
nu niet zitten. “Ik wil een PhD in de 
biochemie gaan doen. Later zie ik mezelf 
wel werken bij een bedrijf als Organon. 
Misschien dat ik wel les ga geven als ik 
het daar gezien heb.”

Vind jij het ook leuk om aan deze 
rubriek een bijdrage te leveren en ben 
jij in de eerste helft van 2012 in het 
buitenland? Stuur dan een mailtje naar 
cursor@tue.nl.

“Sommige leerlingen zie je groeien”

Sebastian Andrei en Eva den Ouden. Foto | Rien Meulman
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Star Trek is een voorwaarde

Een probleem waar veel TU/e’ers vroeg of laat mee te maken krijgen: hoe presenteer  
ik mijn onderzoek -dat ik niet aan mijn moeder kan uitleggen- aan een groep mensen, 
aan het eind van de dag, vlak voor het diner? Hiervoor heb ik een gouden tip: begin 
met een plaatje van Star Trek met een of ander apparaat, en zeg dat het bouwen van 
dit apparaat het doel is van je onderzoek. Succes verzekerd, iedereen vergeet het  
diner en hangt aan je lippen. Dit heeft mij afgelopen week op een conferentie na 
afloop zelfs een biertje opgeleverd van een bewonderaar. Een belangrijk detail is  
wel dat het hier een plasmafysica-conferentie betrof. Harde wetenschappers dus.  
Ik zou bijna willen zeggen dat voor zulke wetenschappers het leuk vinden van  
Star Trek een noodzakelijke voorwaarde is (geen voldoende voorwaarde overigens).  
De TU/e lijkt dit ook ingezien te hebben, met de nieuwe slogan voor de wervings-
campagne van het Bachelor College: ‘Beam your dream’ geeft ze een mooie knipoog 
naar de sciencefictionserie. 

De opzet van het Bachelor College is dat studenten meer keuzevrijheid krijgen om  
zich te verbreden of verdiepen, of, zoals de campagne suggereert, meer vrijheid om  
hun droom te verwezenlijken. Met de campagne zit het dus wel snor, maar of het  
Bachelor College inderdaad meer en betere ingenieurs zal opleveren, vraag ik me af.  
Mijn ervaring is dat het kiezen van een vakkenpakket vooral van toeval afhangt. Een praatje van een docent, een toevallig 
gesprek met een medestudent, het collegerooster. En veel minder een weloverwogen pakket gebaseerd op de ideale carrière. 
De simpele reden hiervoor is dat je van tevoren vaak niet precies weet wat een vak inhoudt. Bovendien, veel keuze betekent 
veel gelegenheid om de makkelijke weg te kiezen. Je kunt deze keuzes beter overlaten aan mensen die de vakinhoud wel 
kennen, mensen met een voorliefde voor Star Trek.

Clmn

Bram van Gessel | promovendus 
Technische Natuurkunde

Danny Jas (23) begon tijdens zijn 
vwo-opleiding al met bijles geven  
aan vmbo-, havo- en vwo-scholieren. 
Inmiddels doet hij een master in 
Architectuur en heeft hij zijn oude 
bezigheid omgezet in een goed 
betalende bijbaan. Via bijlesbureau 
StudentsPlus geeft hij les aan onder 
anderen Svetlana van Dayk (36).  
De Russische wil haar Nederlands 
verbeteren zodat ze haar Staatsexamen 
NT2-2 kan halen en in Nederland kan 
studeren.

“Het is mooi om te zien dat Svetlana zo 
veel vorderingen maakt”, vertelt Danny. 
“Ze wilde niet alleen beter leren 
schrijven in het Nederlands, maar de 
taal ook beter leren spreken. Dat is zeker 

gelukt.” Svetlana’s laatste les is net 
afgelopen; haar staatsexamen staat 
voor de deur. “Ik hoop dat ik het ga 
halen”, zegt ze met een licht accent. 
“Dan kan ik een financiële opleiding 
gaan doen. Daar is veel vraag naar,  
heb ik begrepen.”
Danny geeft naast Nederlands ook les  
in Engels, Frans en Duits. “Binnenkort 
begin ik met lesgeven aan twee 
vwo-scholieren met autisme; broer en 
zus. Bij hen gaat het ook veel om 
structuur aanbrengen in hun manier  
van werken.” Met zijn alfa-achtergrond 
is de student geen standaard TU/e’er. 
“Ik wilde mezelf uitdagen in mijn studie 
en ik heb Bouwkunde altijd heel 
interessant gevonden.” 
Danny vindt bijles geven erg leuk om  

te doen, maar ziet zichzelf geen leraar 
worden. “Ik vind het juist belangrijk om 
leerlingen één op één les te geven; 
persoonlijke aandacht is belangrijk.  
Op die manier kan ik de vooruitgang 
zien.” 
Volgens de student zit er verschil in 
lesgeven aan volwassenen, zoals 
Svetlana, en aan scholieren. “Scholieren 
hebben een vast leerpatroon; zij weten 
hoe het moet. Wat oudere mensen 
hebben meer moeite om dat op te 
pakken. Lana heeft nog met een andere 
moeilijkheid te maken; het verschil 
tussen Russisch en Nederlands 
onderwijs. Maar het is het belangrijkste 
om je te realiseren dat iedere leerling 
een andere benadering nodig heeft.” 

Pepijn Smits (21) hoorde via een vriend 
over Bijlesnetwerk. Omdat het hem leuk 
leek om mensen te helpen met iets waar 
hij goed in was, sloot de vierdejaars 
student Werktuigbouwkunde zich ook 
aan bij het bijlesbureau. Inmiddels geeft 
hij al drie jaar les en doet hij aan zoveel 
mogelijk examentrainingen mee. Op dit 
moment heeft hij één leerling; Jakob 
Woltjers uit havo 4. Hij krijgt één keer 
per week bijles wiskunde en natuur-
kunde.

“Het idee kwam van mijn ouders”, 
vertelt Jakob. “Ik dreigde toen te blijven 
zitten. Dat is uiteindelijk ook gebeurd, 
maar wel op andere vakken dan wis- en 
natuurkunde. Inmiddels gaat het met die 
vakken goed.” De scholier vindt het fijn 
om bijles te krijgen van iemand die nog 
jong is. “Het is veel makkelijker om met 
een student te praten dan met een 

volwassen leraar. Pepijn weet tenminste 
hoe het is om jong te zijn; mijn leraren 
zijn dat vergeten.”
Naast bijles geven werkt Pepijn mee  
aan de examentrainingen. “Het grootste 
verschil tussen examentrainingen en 
bijles is dat je tijdens de bijles focust  
op één ding. Bij de examentrainingen 
herhaal je wat de leerlingen het 
afgelopen jaar gehad hebben”, vertelt 
hij. “Je gaat minder diep in op de stof.”
Het leukste aan zijn bijbaan vindt  
Pepijn de vooruitgang die hij ziet bij  
zijn leerlingen. “In het begin hebben ze 
overal vragen over. Ik probeer het dan  
zo goed mogelijk uit te leggen en we 
herhalen samen de stof. Uiteindelijk 
snappen ze het vaak helemaal. Dat is 
mooi om te zien.” Zijn werk is minder 
prettig als de scholieren ongemotiveerd 
zijn. “Dat zie je wel eens bij de 
examentrainingen. Ouders sturen hun 

kind daarheen en denken dat het dan 
wel goed komt, maar een scholier kan 
drie jaar aan stof niet in een paar dagen 
inhalen. Je ziet aan hen dat ze het niet 
leuk vinden om bij de training te zijn, 
dan wordt het lesgeven ook een stuk 
minder leuk.” 
Dat is ook de reden waarom Pepijn geen 
leraar wil worden. “Ik wil leerlingen 
alleen iets leren als ze het willen weten. 
Ik heb ook moeite met het ‘politie agentje 
spelen’; ik weet niet altijd hoe streng ik 
moet zijn voor mijn leerlingen. Het helpt 
wel dat ik steeds ouder word. In het 
begin gaf ik les aan leeftijdsgenoten. 
Gezag krijgen is dan best moeilijk.”
“In het begin is het contact een beetje 
stug, maar al snel wordt het een stuk 
relaxter en ga je ‘ff buurten’ met je 
leerling voordat de les begint ”, vertelt 
Pepijn. “Je krijgt echt een band met je 
leerlingen.”

“Persoonlijke aandacht is belangrijk”

“Mooi om mensen te helpen met iets waar ik goed in ben”

Danny Jas. Foto | Rien Meulman

Pepijn Smits (rechts) en Jakob Woltjers. Foto | Arne Olivier
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Gijs de Boer | “Ik wil de brug tussen muziek en design ontdekken”

Gijs de Boer (19) speelde samen met 
drie klasgenoten ‘Smells Like Teen 
Spirit’ van Nirvana tijdens een 
muziekles op de middelbare school.  
Dat beviel zo goed dat ze besloten de 
gelegenheidsband in ere te houden.  
Na een kleine wisseling in formatie was 
Hunting the Robot geboren. De band 
heeft aan allerlei bandcompetities 
meegedaan, rondgetoerd en 1,4 miljoen 
mensen bereikt door een optreden in  
De Wereld Draait Door. Op 5 april staan 
ze in het voorprogramma van de indie- 
rockband Kensington in de Effenaar. 
Sinds dit collegejaar combineert Gijs  
de muziek met zijn studie Industrial 
Design.

Na ‘Smells Like Teen Spirit’ hebben de 
vier jongens nooit meer live een cover 
gespeeld. Ze begonnen meteen met het 
schrijven van eigen nummers. “Iemand 
komt met een idee, en op een organische 
manier groeit dat uit tot een nummer  
als we samen spelen”, legt Gijs uit. 
De broers Lloyd (15) en Elvin (19) zijn 
respectievelijk drummer en zanger in  
de band. Ze hebben net een nieuwe 
bassist aangenomen; Pim (19) wordt nog 

volop ingespeeld en heeft eind februari 
voor het eerst opgetreden in Amsterdam. 
Gijs speelt zelf gitaar en af en toe 
synthesizer en gebruikt net als de 
andere bandleden een sampler.  
Hij begon met gitaarspelen een jaar 
voordat de band geformeerd werd.  
“Ik heb altijd al van muziek gehouden. 
Voordat ik met gitaar begon, speelde  
ik wel eens wat op de piano in de 
woonkamer. Veel mensen kunnen één 
plaat aanwijzen, zoals bijvoorbeeld die 
van Jimi Hendrix, die hen aanzette tot 
gitaarspelen. Bij mij is dat niet zo.  
Gitaar ligt in het verlengde van piano; 
het was meer een logische overgang.  
Ik heb altijd al meer met harmonie en 
melodie gehad, meer dan met ritme.”
Gijs noemt zichzelf liever muzikant dan 
gitarist. “Ik ben niet de beste gitarist  
en wij zijn niet de meest virtuoze band, 
maar we zijn wel vaak op zoek naar 
technische uitdagingen zoals polyritmiek 
(meerdere ritmes tegelijkertijd, red.).  
We maken bijvoorbeeld veel gebruik  
van Afrikaanse ritmes.” Gijs beschrijft 
Hunting the Robot als ‘indierock met een 
wereldse edge’. “Je kunt ons het beste 
vergelijken met bands zoals Yeasayer  

en TV on the Radio, denk ik.” 
De nummers van Hunting the Robot  
zijn erg dansbaar. “Dat vinden we wel 
belangrijk, het zuigt mensen dieper in 
de muziek. Maar dat het vrolijk klinkt, 
wil niet zeggen dat het vrolijk ís. Dat is 
ook helemaal niet het doel van onze 
muziek.” Het zijn inderdaad bepaald 
geen opbeurende teksten. “Ze worden 
geschreven door Elvin. Ze gaan vaak 
over hoe het er in de wereld aan toe 
gaat, en dat is veelal niet zo goed. 
Mensen leggen te weinig nadruk op  
en hechten te weinig waarde aan de 
positieve kanten van het leven.” 

Zelf luistert Gijs naar allerlei soorten 
muziek. “Op het moment luister ik veel 
naar jazz, soul, afrobeat en ambient, 
maar dat verandert vaak. Daarnaast blijf 
ik luisteren naar indiebands zoals Bon 
Iver en Fleet Foxes en de wat extremere 
Maps and Atlases en Menomena.  
En natuurlijk Radiohead. Die blijft altijd.”
De band heeft een boeker en gaat 
regelmatig op gesprek bij producers.  
In september willen ze hun tweede EP 
uitbrengen, begin 2013 staat hun eerste 
albumrelease op de planning. “Zodra  

de bassist volledig mee kan draaien, 
beginnen we weer met nieuwe nummers 
schrijven. Als het album uit is, willen we 
gaan toeren. In Nederland is Lowlands 
traditioneel het hoogst haalbare festival, 
maar dat begint steeds meer op Pinkpop 
te lijken. Ik zou misschien liever op  
The Great Wide Open willen staan; daar 
komen mensen nog echt voor de muziek. 
Uiteindelijk wil ik naar het buitenland. 
Daar is een veel grotere markt voor onze 
muziek. Maar we willen eerst Nederland 
omkrijgen”, voegt hij eraan toe. 
De laatste tijd treedt de band vaker  
op als voorprogramma van de indie- 
rockband Kensington. “Zij zitten bij 
dezelfde boeker. We kennen de 
bandleden ook redelijk goed; het zijn 
aardige mensen. De shows zijn dan ook 
erg gezellig.” De muziek van Kensington 
is ‘hoekiger’ dan die van Hunting the 
Robot. “Maar het publiek dat op de band 
afkomt, is ongeveer hetzelfde als wat wij 
aantrekken. Het is een erg leuk publiek. 
Dat is het belangrijkste.”
Industrial Design en Hunting the Robot 
nemen al Gijs’ vrije tijd in beslag.  
“Ik slaap minstens de helft minder  
sinds ik zo veel met de band bezig ben. 

Maar dat vind ik helemaal niet erg.  
Ik kan niet goed stilzitten.” Op de vraag 
of hij liever doorgaat in de muziek of  
met Industrial Design antwoordt Gijs 
bedachtzaam. “Ik zou mijn studie op 
pauze zetten als ik de kans had om te 
toeren met Hunting the Robot. Studeren 
kan altijd nog, maar een band is 
afhankelijk van het moment. Voor nu 
probeer ik tijdens mijn studie de brug 
tussen muziek en design te ontdekken.” 
Gijs is op dit moment bezig met het 
project ‘I’ve got the music in me’. 
“Daarin moet ik iets ontwerpen dat ervoor 
zorgt dat kinderen meer geïnteresseerd 
raken in muziek. Ik zat er al op te azen”, 
zegt hij lachend. 

Interview | Esmee de Gooyer
Foto | Rien Meulman

Hunting the Robot staat op 5 april  
in het voorprogramma van de indie- 
rockband Kensington in de Effenaar. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de  
kassa en kosten 13 euro.
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Relinde Jurrius begon met viool spelen 
toen ze amper groot genoeg was om  
zo’n instrument vast te houden. In haar 
kleuterklas zat namelijk de dochter van 
een vioolbouwer en dat meisje liet 
tijdens kerstvieringen zien hoe 
fantastisch vioolspelen is. Nu doet 
Relinde het dagelijks.

De wiskundige zit in de laatste fase van 
haar promotieonderzoek in coderings-
theorie. Daarvoor maakt ze lange dagen 
achter haar bureau op de achtste 
verdieping van het Hoofdgebouw. Iedere 
dag gaat ze een uur viool spelen in de 
Bunker. “Dat breekt zo lekker de dag.  
Ik repeteer er mijn eigen partijen die ik 
bij het Philips Symfonie Orkest speel.  
Op dinsdagavond oefenen we met  
alle tachtig orkestleden samen in  
het hoofdgebouw van Philips aan  
de Boschdijk.”
Naast muzikaal is Jurrius ook sportief.  
Ze probeert twee keer in de week hard  
te lopen op de baan bij Asterix. “Dat doe 
ik puur voor mijn conditie. Mijn eerste 
sport is roeien maar dat doe ik de laatste 
tijd niet veel vanwege de donkere 
winteravonden en een blessure. Als ik 
roei, dan doe ik dat in een twee-zonder.”
Ze is te druk om bij Quadrivium te spelen 
waar wel haar vriend Sander Dommers 
klarinet speelt, maar ze bezoekt alle 
concerten. Het eerstvolgende is in het 
Muziekgebouw. Het gratis concert  
van Ensuite past in de serie Casual 
Classics waarin het Muziekgebouw een 
ongedwongen sfeer wil neerzetten door 
het publiek de gelegenheid te geven 
rond te lopen en een drankje te halen. 
Het thema is filmmuziek en in ieder 
geval zijn stukken uit Space Odyssey, 
Star Wars en Shrek te horen. 

Concert Ensuite

2 april, 21:00-22:00 u, 
Muziekgebouw Frits Philips 
Eindhoven. Entree gratis.

PSO voorjaarsconcert

27 april, 20:15 u, 
Muziekgebouw Frits Philips 
Eindhoven. 
Entree aan de kassa 19 euro

Opera Zuid

17 mei, 19:00 u , try out . 
Parktheater Eindhoven. 
Entree vanaf 25 euro
19 mei, 20:00 ui, première. 
Parktheater Eindhoven. 
Entree vanaf 40 euro

Simon Bolivar 
Symphony Orchestra 
of Venezuela

28 juni, 20:15 u, Concertgebouw 
Amsterdam. Afsluiting Holland 
Festival. Entree vanaf 21 euro

Beginners: innemende film over verlies

Te drukbezet om bij Quadrivium te spelen

“Ik wil niet alleen theoretisch homo 
zijn.” Dat zegt de bejaarde vader Hal 
tegen zijn zoon Oliver en hij stort zich 
met volle overgave in de gayscene.  
Het tekent de luchtigheid van de film 
‘Beginners’, gebaseerd op het leven  
van regisseur, ontwerper en kunstenaar 
Mike Mills. Nadat zijn moeder was 
overleden, kwam zijn vader uit de kast 
en leidde die nog een vrolijk gay-leven 
tot aan zijn overlijden. 

Hoofdpersoon is Oliver (Ewan McGregor), 
een tobbende ontwerper. Zijn vader Hal 
(Christopher Plummer) zorgt ervoor dat 
hij in korte tijd twee schokkende dingen 
meemaakt. Als zijn vrouw, -en dus 
Olivers moeder- overlijdt, bekent Hal  
dat hij eigenlijk homo is, wat zijn vrouw 
wist. Na haar dood komt hij helemaal  
tot leven en organiseert het ene feestje 
na het andere en duikt als een vitale, 
hitsige youngster de gayscene in.  
Dan komt de schok als zijn vader kort 
daarna vertelt dat hij kanker heeft en 
niet lang meer te leven heeft. 

De film speelt zich af in twee perioden: 
rond vaders bekentenis en na diens dood. 

Want hoe gaat Oliver om met de 
verwondering over zijn ouders en het 
verdriet van zijn vaders overlijden?  
Het is al snel duidelijk dat hij er in zijn 
eentje niet uitkomt. Gelukkig heeft hij 
het hondje van vader geadopteerd, dat 
hem in komische dialogen tegengas 
geeft. Diens woorden verschijnen als 
stripteksten in beeld. En dan is daar 
Anna (Melanie Laurent), de twijfelende 
Franse actrice met bindingsangst. 
Uiteraard krijgen de twee een relatie. 
Het is verleidelijk te kijken in hoeverre 
‘Beginners’ een autobiografische film is. 
Mills is hetzelfde overkomen, hij kreeg 
daarna een relatie met de actrice 
Miranda July. Maar uiteindelijk doet die 
vraag er niet toe. De vraag is of Mills een 
goede film heeft gemaakt en dat is het 
geval. ‘Beginners’ is geen loodzwaar 
drama, maar een innemende ode aan 
zijn vader, waarbij de regisseur allerlei 
visuele vondsten hanteert, die zijn 
acteurs perfect laat acteren met een 
luchtige, vanzelfsprekende toon in de 
gesprekken en gebeurtenissen. (GV)

Zwarte Doos, 26, 27, 28 maart, 
20.00 uur.

Relinde Jurrius. Foto | Rien Meulman

RELINDES 
     CULTURELE       
                 KEUZES

Zelf speelt Jurrius met PSO het 
voorjaarsconcert in het Muziekgebouw. 
“Daar voeren we een romantisch 
programma uit met ‘In the south’ van 
Elgar en ‘Harold in Italië’ van Berlioz. 
Daarin zit ook een altvioolsolo door 
Esther Apituley, een grote dame op 
vioolgebied.”

Voor twee bijzondere voorstellingen 
heeft Jurrius de kaartjes al in huis.  
“Met hemelvaart ga ik naar Opera  
Zuid in het Parktheater voor Madame 
Butterfly en in juni bezoek ik een 
Zuid-Amerikaans jeugdorkest met 
upcoming dirigent Gustavo Dudamel.  
Hij viel paar jaar geleden op door zijn 
orkestleden een dansje te laten doen 

terwijl ze spelen. Onze PSO-dirigent 
Jules van Hessen zag dat en vroeg  
het ons ook bij het Carnavalsconcert. 
Opstaan, rondje draaien en tegelijk 
oppassen voor het snoertje waarmee 
de microfoon aan mijn viool zat.  
Dat ging bij mij niet goed. Mijn collega’s 
lachen me er nu nog om uit.” (NS)

Gijs de Boer | “Ik wil de brug tussen muziek en design ontdekken”
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According to the two ID students, a 
foreign internship or exchange program 
is an excellent opportunity to immerse 
yourself in another culture. A different 
university, a different student life, 
different customs - in short: lots of  
new impressions. Enitia: “When I first 
arrived, I thought Singapore was very 
hot. Another thing I noticed was that 
everything went very smoothly: no train 
delays, clear directions everywhere - 
very convenient when you find yourself 
in a new city.”

Jesse: “My first thought was the 
opposite; it was so cold! Getting off the 
plane all I saw was snow and while on 
the road I saw people ice skating 
everywhere. I can assure you that’s 
quite odd for someone who’s used to  
25 degrees and sunshine. I think the 
Netherlands is very colorful with its 
wonderful old buildings. And I even 
prefer the sun here because it’s less 
bright, which makes everything prettier. 
I also think the Dutch are very helpful. 
On the day of my arrival, someone saw 
me dragging along my heavy luggage 
and immediately offered their assis-
tance.” Enitia immediately opposes: 
“Well, that’s never happened to me, 
neither here nor in Singapore. People 
over there are very helpful when it 
comes to providing information, but I 
really had to carry all my luggage on my 
own.” Jesse:  “Yes, but that’s because 
they just don’t notice. They’re either too 

introverted or too engaged with their 
cells…” Enitia: “Which makes them 
forget to hold the door for you. I bumped 
into quite a few doors because of that. 
But other than that, I have very fond 
memories of the place, and the food.  
I tried frog’s legs, insect – everything. 
The only thing that’s better in the 
Netherlands, are our fries.”
“The most important thing I learnt from 
my exchange program in Singapore is to 
count my blessings. It’s not that they’re 
not well off over there, not at all.  
It’s about respect. During one of the 
lectures, a professor showed this 3D 
design program and no one said a word. 
Over here, we’d all express our boredom 
by shouting we’ve seen it before.” Jesse: 
“That’s because you all display this 
extreme confidence, almost bordering 
on arrogance at times. ‘Look what I can 
do!’ We’re much more reserved that way, 
almost shy. Still, I appreciate your open 
attitude and hope to learn from it.”  
By the way, since all those jars of 
coconut jam are gone, there’s extra 
room for luggage. What’s definitely 
coming with you to Singapore? “I’ve 
already become a huge cheese fanatic, 
and I love ‘stroopwafels’ (syrup waffles) 
too. But my favorite has to be plain beer. 
It’s good and affordable. In Singapore,  
a night out will hurt your wallet more 
than it will your liver.”

Interview | Nicole Testerink
Photos | Bart van Overbeeke

“I’ve learned 
to count my 
blessings”

chopsticks
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This week: Enitia Karijodinomo (22), 
student of Industrial Design at TU/e, 
and Jesse Chain (24), student of 
Industrial Design at the National 
University of Singapore. They met  
when Enitia was in Singapore on an 
exchange program; now it’s the other 
way around, with Jesse staying in 
Eindhoven until July. It’s a meeting 
renewed, with a focus on Asian food.

“I knew I wanted to visit an Asian 
country during my studies. I love food 
and during a previous trip to Indonesia 
we had a stopover in Singapore, an 
amazing country as far as its culture and 
food was concerned. I wanted more of 
that. It seemed too good to be true to  
be able to combine a visit with an ID 
exchange project: Food meets Design.” 
Enitia’s love for Asian cuisine has 
recently become clear to Jesse as well. 
“I’ve had to drag tons of culinary 
goodies over here: dried meat, green 
cakes and jars and jars of kaya, of 
course. “That stuff’s amazing”, Enitia 
interrupts. “It’s sweet jam made from 
coconut and eggs – that combination 
might sound odd but trust me, you 
should try it. I’ve almost gone through 
my entire stash again already.” Jesse 
nods in agreement. “I really miss the 
food from home. I’ve tried the Dutch 
mash pots a few times, but there’s 
nothing like a good curry. So now I  
and a few fellow exchange students 
usually make our own meals.”
Enitia and Jesse meet in the summer of 
2010, when Enitia is placed in Jesse’s 
class. Jesse: “Our university knows  
a very different type of education. 
Students are put in classes of approxi-
mately thirty students who work their 

way through the year’s curriculum as a 
group. Because it’s fairly small-scale, 
we’re all quite close. On top of that, our 
university is open pretty much 24/7 - we 
absolutely don’t work on a 9-to-5 basis. 
I really had to get used to the fact that 
at TU/e, people think 6pm is quite late 
enough, time to go home. In Singapore, 
we work long hours a lot of the time. 
Our department has it all: a kitchen to 
prepare meals together and hammocks 
in case it gets really late - sleeping over 
is no exception.” It was quite a surprise 
for Enitia, though. “At times, we were 
on campus for forty hours straight, and I 
learned that’s not really me. Sometimes 
I came in early, thinking I was the first 
to arrive, but no: students emerged 
from under tables where they had spent 
the night on sleeping mats. Bizarre. 
Despite their long hours, I still think time 
management is more efficient in the 
Netherlands.”

The idea of study associations is 
shaped quite differently in Singapore  
as well, the current chairman of study 
association LUCID noticed.  
“We organize at least three activities a 
week, ranging from study-related events 
to socials and parties.” Jesse: “I love 
the informal student get-togethers they 
have here. We do have a student 
organization in Singapore, but it’s much 
smaller and is only focused on study. 
There’s room for improvement there,  
I think.”

“I’ve had to drag 
tons of culinary 
goodies over here”

TU/e: a daily home away from home for some ten thousand students 
and faculty. A relatively small community, its members linked on 
many levels - both in business and private. In ‘Linked’ we interview 
two of them about their relationship with each other and the university.

Fries and
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1000th expat surprised

Tulio, his wife Giselle and their son Pedro. Photo | Bart van Overbeeke

Last Tuesday, March 20,  

the Eindhoven Expat Center 

welcomed their 1000th 

expat. The Brazilian Tulio 

Charles de Oliveira Carvalho 

will be starting at Electrical 

Engineering. 

The center was founded in 

February of 2010, with TU/e 

joining in January of 2011.

Apart from TU/e, there are  

37 other companies in the 

Eindhoven region that make 

use of the Expat Center’s 

accelerated procedures.

The past year, approximately 

300 new expats started 

working at TU/e.

Most expats are from China, 

constituting 12 percent. 

Germany comes in second 

with 8 percent, followed  

by Italy, India, Turkey,  

Belgium and Iran.

TU/e employs some 

95 nationalities. (HR)

Why are motion-controlled 
computer games so successful?
Weird dance steps, a swinging air 
guitar, uncontrolled movements during 
a tennis game. Simply in the living-room 
and a recipe for success for an evening 
of fun - the Wii, Kinect or Move computer 
games. Last week American researchers 
published an article in a leading 
scientific journal explaining why these 
games in particular are so popular.  
In their view, the interactive capabilities 
-voice recognition, infrared cameras , 
body scanners and motion sensors-  
ensure that you are more involved in the 
game so that the sense of presence is 
enhanced. Still, is this really the only 
reason accounting for the tremendous 
success, or does social interaction  
come into it as well? And what does this 
mean for the gaming world, is it also 
important for the serious games?

“Motion control provides more fun than 
the standard operating systems, I’m 
quite convinced of that, but definitely 
not because of this paper. In their 
conclusions they are rather simplifying 
things”, says Wijnand IJsselsteijn, 

associate professor with the Human 
Technology Interaction Group and  
leader of the Game Experience Lab.  
“The Americans explain the success 
especially with reference to the concept 
of ‘presence’, a perception of presence 
in the game- which is actually a very 
vaguely defined term. Based on our own 
research we can point to several aspects 
that may explain the popularity of these 
games. The main thing is really the social 
factor, which they have disregarded 
completely. You play with a group in 
your living-room, you regularly look silly 
- which is fun for others to watch. It has 
also turned out that people value the 
same game more highly when played  
in a group than when they play alone. 
Next Monday an AIO from our group 
-Brian Gajadhar- will defend his doctoral 
dissertation about social experience  
and gaming fun, which are indissolubly 
connected. In addition, ‘embodiment’ 
plays an essential role – using your 
whole body to control things and the 
feedback that this (muscle) movement 
has on the brain. It is quite possible that 

this feedback strongly affects the way  
in which a game is experienced.  
The emotion is enhanced by observing 
your own behavior.”
“Measuring the fun factor in computer 
games is an art in itself. We do not only 
use questionnaires, as was done in the 
above research, but complement these 
with psychophysiology and behavioral 
measurements. How is someone seated 
in his chair, how hard do players 
squeeze a game pad, how does the 
heart rate change, the skin reaction,  
the facial expression? And when you 
announce that the experiment is over, 
and you “go and analyze data”, does the 
subject continue the game voluntarily? 
The use of questionnaires alone is quite 
risky, for it is easy to bias a result.” 
“One of my biggest criticisms of the 
American study is the methodological 
approach. The dependence on 
questionnaires, but particularly the 
within-subject-experimental-design. 
That is, they have had the same subjects 
play on a standard console and on a 
console with new motion-based control. 

You don’t need to be a genius to see that 
subjects will soon grasp the intention of 
the experiment, and will subsequently 
behave according to the expectation 
pattern implicit in the experiment and 
the questions. Moreover, the impact of 
the ‘novelty effect’ cannot be excluded 
in this experiment. People - including 
the students who have been used in the 
study- are impressed by new technologi-
cal gadgets, find this “totally cool” - and 
that counts. We try to take this into 
account as much as possible by using 
trained subjects. In fact, though, such  
a study should be repeated once a 
system has been totally accepted and 
the novelty has worn off.”
“The new gaming technology provides 
additional opportunities for gamers as 
well as for us researchers. What once 

used to be unaffordable is now within 
easy reach. So we ourselves use a 
sensor chair, containing the sensors 
from an unscrewed Wii Balance Board.  
It works brilliantly and is much more 
robust and affordable than earlier 
versions. I am also involved in a study 
into the use of motion-controlled games 
during rehabilitation tracks for young 
people with acquired brain injuries.  
They benefit greatly from motion control. 
They enjoy making the same movements 
that they would otherwise have to carry 
out in a much more boring therapy 
session. Motion control has a golden 
future for applications like these.  
This means that it is very useful that  
we try to make gaming experience 
measurable in order thus to gain the 
maximum benefit from a game …”(NT)

Vox Academici

Dr. Wijnand IJsselsteijn, associate professor of Human Technology 
Interaction Group, Department of IE&IS

Dr. Wijnand IJsselsteijn. Archive photo | Rien Meulman
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Da Vinci Code
Finally: Soon, science will be freed from 
cheats, thieves, storytellers and other 
evildoers. Transparency will sweep over 
the world of academia like never before. 
And it’s all thanks to the Da Vinci Code, 
as I decided to dub the oath for 
good-behavior for scientists that was 
thought up by VSNU chairman Sijbold 
Noorda. The title ties in nicely with the 
existing Hippocratic Oath taken by 
physicians and healthcare professionals 
in the world of medicine. And since Da 
Vinci - who wasn’t half bad as a painter, 
either - is pretty much regarded as the 

godfather of modern science, we’re 
covering all fields of research by using 
his name. Now let’s hope Dan Brown 
won’t be starting any trouble.
Noorda expects that by taking an  
oath the ‘Gedragscode Wetenschaps-
beoefening’ (code of conduct for 
science) will become a much bigger 
deal among scientists. Should 
someone slip up then, they’ll be 
publicly pilloried on the website  
of their umbrella organization: 
naming and shaming! As if Diederik 
Stapel’s tarring and feathering  
wasn’t sufficiently off-putting.

Do we really need this public display 
of atonement after the eccentricities 
of that Tilburg charlatan? Noorda and 
KNAW chairman Robbert Dijkgraaf 
think we do. But what’s it worth in a 
world of ever-increasing copy-paste 
behavior and an academic setting in 
which researchers come to depend 
more and more on means found 
outside the first and second flow?  
Am I wrong, or is this oath just a 
palliative?
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15 march - Prof.dr.ir. Klaas Kopina, 
dean of the Department of Applied 
Physics since 2005, will resign  
early on September 1 of this year.  
The decision has been made after 
deliberations with the Executive 

Board, where all pros and cons were 
considered. In a year and a half’s time, 
Kopinga will be given emeritus state and 
will stay active within the department 
on a part-time basis until then.

14 march - A short power failure has 
caused inconvenience on TU/e campus. 
For a short time there was no electricity, 
due to which alarm systems were set 
off, computers shut down and ICT was 

having problems. As a precaution,  
several laboratories were evacuated. 
The power failure was caused by a 
defective cable.

12 march - International students 
studying in the Netherlands will have 
to work more in order to be entitled  
to a student grant. State Secretary 
Zijlstra will be tightening the rules 

starting from the next academic year. 
EEA-students are currently entitled to 
a student grant if they work at least 
eight hours a week. Zijlstra wants  
to change that to fourteen hours.

8 march – State secretary Halbe 
Zijlstra of Education, Culture and 
Science (OCW), recently visited TU/e 
on a short working visit. He was  
updated on the Bachelor College  

that is to start in September of this 
year. He also made a tour past 
Strategic Areas Health and Smart 
Mobility. 

Dean of TN Kopinga resigns early

Short power failure causes inconvenience on campus

Stricter rules student grant international students

TU/e updates Zijlstra during working visit

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

Just a talk. Beyond science

“Oh, everything’s become barred a long 
time ago. There’s nothing left, but we’re 
still here.” Professor emeritus Henk  
M. Buck sighs. It’s about The Case.  
His case, but also the scientific hoax 
that has been inextricably linked to 
TU/e ever since 1991. It’s been over 
twenty years, a period after which even 
serious crimes become barred. But still, 
there’s an icy silence, much to Buck’s 
sorrow. The 82-year-old professor 
would love to clear the air. “Go beyond 
science, from man to man.” But many  
of the people involved have since left 
TU/e. The current Executive Board and 
the Departmental Council of Chemical 
Engineering & Chemistry now have an 
all-new make-up, and they’re not 
exactly the obvious bodies to talk to. 

Still, it would do them honor were 
they to offer peace of mind before 
death do everyone part. Just a good 
talk. Beyond science. An old man 
can’t very well be denied that,  
can he?

My colleagues often tell me that technical 
sciences are harder than social ones, implying 
engineers are smarter and their contribution to 
their employers’ final success is greater than  
that of the non-engineering staff.
Well, becoming a technical specialist is a really 
difficult task, but an engineer is like a cook at  
a restaurant. Yes, guests visit the restaurant to 
enjoy delicious food prepared by a well-trained 
cook. However, before eating, they are warmly 
welcomed by a host who arranges a table. Then a 
friendly waiter whets their appetite by describing 
the menu and helping guests decide. Meanwhile, 
guests may be  entertained by talented artists on 

stage and are aesthetically pleased by the room’s creative decoration.
Can we state that a guest’s ultimate satisfaction depends only on the cook’s 
skills? Not at all. The same is true for any company. Any product designed by  
an engineer must be promoted by PR-specialists. Its intellectual properties are 
defended by lawyers. HR-professionals recruit a qualified team and all expenses 
must be calculated by accountants. Finally, six-digit-figure sales depend on  
a single signature from a single person who doesn’t necessarily have a  
background in engineering.
Even if an engineer holds chauvinistic views he is advised to hide his arrogance 
for reasons of personal safety. Such engineers should remember that the Sun 
isn’t kindled in a closet and an elephant has no place in an anthill, because  
in both cases the consequences will be far from positive.

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

Engineering chauvinism Clmn

We present to you: two views from the 
thirteenth floor of the Hoofdgebouw.
In 1961, our photographer saw a lot of 
hustle and bustle at E-hoog, which was 
being constructed at the time to house 
Electrical Engineering. Since the depart-
ment’s establishment in 1957 until they 
could finally move into E-hoog in 1963, 
faculty and students had been working 
at the Paviljoen (the white low-rise in 
the background) and even in buildings 
scattered across the city. 
Back then, W-hal saw very few construc-
tion workers compared to today. You 
can tell from the drawn blinds the brand 
new building is in use already. In half 
a century’s time the roof has been 
removed, polished up and put pack 
again. The five protruding floors will 
be the future home of Mathematics & 
Computer Science.

And of course, with progress comes a 
renaming of buildings. E-hoog has been 
Potentiaal since 2005, and already  
during its renovation people started 
calling W-hal by its new name:  
MetaForum. (NS)

Construction site 1961 versus 2012

Flashback

Photo |IEC Archive

Photo | Bart van Overbeeke
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