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Laat grimmige honden slapen

Ik hoop dat de leden van de beoorde
lingscommissie van Zijlstra er klaar  
voor zijn. De komende dagen krijgen  
ze vanuit alle hoeken en gaten van 
academisch Nederland ronkende 
pakketjes met voorstellen voor 
prestatieafspraken toegestuurd.  
Ons pakket doet wat dat aangaat  
zeker niet onder voor de rest. In een 
meeslepend proza worden de prachtigste 
vergezichten geschilderd voor wat 
betreft onze ambities op het gebied  
van onderwijs, onderzoek en kennis

valorisatie. De boodschap is over  
duidelijk: we doen hier in Eindhoven 
ons stinkende best, maar het ministerie 
mag op sommige onderdelen toch 
echt wel wat coulanter en financieel 
toeschietelijker zijn. Ook wij beseffen 
dat de bomen financieel niet tot in de 
hemel reiken (sic) , maar de overheid 
mag ook de hand in eigen boezem 
steken en wat kritischer kijken naar 
de zaken die onze ambities frustreren 
en in de kiem smoren. Heel terecht, 
denk ik dan, we hoeven ons niet alles 
te laten weggevallen uit die chaos die 
Den Haag heet. 
Die kritische toonzetting zo hier en 
daar in het stuk, zal onze universiteits
raad wel goed bevallen, zo verwachtte 
ik. Mis hoor, die plaatste daarbij de 
volgende opmerkelijke kanttekening: 
‘De TU/e laat zich meermaals kritisch 
uit over het overheidsbeleid. 
Voorzichtigheid is aangeraden.’  
Voor mij is het de wereld op zijn kop 
wanneer een kritisch medezeggen
schapsorgaan ervoor pleit om 
grimmige honden vooral te laten 
slapen.  

De man van wie men weinig weet

Het viel nog niet mee om informatie  
te verzamelen voor een portret van  
Arno Peels, de man die nu twee jaar 
onze collegevoorzitter is. Mensen  
die ik wilde spreken zaten in China, 
Brazilië, Venlo, of pakten hun koffers 
voor Parijs of Cambridge. Een beetje 
onwil was er ook: “Ik houd er niet van 
om na te trappen” en “Ik acht het niet 
passend uw vragen te beantwoorden 
gezien de relatie tot het CvB”. 
Uiteindelijk kreeg ik toch een plaatje. 
Peels is voor de meesten een hartelijke, 
open man.  
Van wie ze eigenlijk weinig weten….
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Voor Flashback linken we situaties van 
nu met foto’s van vroeger. We zoeken 
uit wat er te zien is en beschrijven de 
veranderingen met nu. Het bijschrift  
van de archieffoto is: ‘Cabaretoptreden 
voorlichtingsdagen voor meisjes 1970’. 
En dat is alles wat we weten. Betrokkenen 
werken allang niet meer aan de TU/e. 
Zelfs Harry Roumen kan deze keer niet 
helpen. “Ik heb geen flauw idee wat 
voor avond dit was. Ik loof een fles wijn 
uit voor wie me meer kan vertellen.”

Dan de recente foto: ‘Girls night out 
2012’. Een voorlichtingsavond voor 
meisjes die een studie aan de TU/e 
overwegen. Nieuw is dat het een 
avondactiviteit is geworden, en 
daarmee haalbaar voor ouders,  
en dat er informatie over onderzoek 
wordt gegeven. Meer dan vertier dus. 
Maar wie weet was dat in 1970 ook wel 
zo. Wie dát weet, kan zijn antwoord 
verzilveren in een fles wijn. (NS)

Meisjesvoorlichting 1970  
versus 2012

Flashback

2 mei 2012  Het voorstel voor de 
prestatieafspraken die de TU/e dit jaar 
wil maken met staatssecretaris Zijlstra, 
werden dinsdag 2 mei in nog geen half 
uur behandeld in een extra vergadering 
van de universiteitsraad. De meeste 
opmerkingen van de raad waren vooraf 
al schriftelijk besproken. Het stuk  
kan nu voor de deadline van 5 mei 
worden voorgelegd aan de beoorde
lingscommissie.

Universiteiten en hogescholen  
maken dit jaar elk apart een prestatie
afspraak met de staatssecretaris van 
OCW. Daarin wordt vastgelegd wat de 
instelling wil realiseren als het gaat  
om de onderwijskwaliteit en het studie
succes van studenten, de profilering 
van onderwijs, de zwaartepuntvorming  
in het onderzoek, en de valorisatie. 
Zeven procent van het totale onder
wijsbudget wordt uiteindelijk aan  
de prestaties gekoppeld.

1 mei 2012  Zo’n tweeduizend toe
schouwers zagen zondag 29 april de 
TURTLES, de robots van het TU/eteam 
Tech United, de Middle Size League 
voetbalcompetitie winnen van het 
Iraanse team MRL. De spannende  

finalepot eindigde in 32. Ook de @Home 
League, de competitie waarbij vier 
teams lieten zien hoe ver zorgrobots 
zijn gevorderd in het uitvoeren van 
huishoudelijke taken, was een prooi 
voor Tech United en zijn robot AMIGO. 

29 april 2012  Op slechts acht minuten 
miste het TU/eFontysteam zaterdag 
28 april de winst in de veertigste Bata
vierenrace. Het Wageningen University 
Team nam halverwege de wedstrijd de 
eerste plek over van de Eindhovenaren 

en gaf deze na een spannende nekaan
nekrace niet meer uit handen. De 
Wageningers legden de 172 kilometer 
af in 10 uur en 29 minuten, Eindhoven 
volgde op 8 minuten en het team van 
Twente weer op 4 minuten daarachter.

27 april 2012  Dankzij de enthousiaste 
bijdrage van AnneMarie Rakhorst werd 
de viering van de 56ste Dies Natalis een 
vrolijk feestje. Tussen de traditionele 
onderdelen als de openingslezing en 

de uitreiking van het eredoctoraat, dit 
jaar aan David Harel, bracht haar pep
talk over duurzaamheid wat leven in  
de brouwerij. “Succes over duurzaam 
bedrijfsvoeren moeten we meer vieren.”

27 april 2012  Prof.ir. Jeanne Dekkers, 
ing. Martin van Gessel en Henry Sars 
hebben een Koninklijke onderscheiding 
ontvangen. Deze drie TU/emedewerkers 
hebben zich bijzonder verdienstelijk 

gemaakt voor de samenleving.  
De Koninklijke onderscheidingen zijn 
vrijdag 27 april verleend ter gelegenheid 
van de verjaardag van de Koningin. 

26 april2012  Met de overhandiging  
van een maquette is het definitieve 
bouwplan van Project 2 gelanceerd.  
Het nieuwe gebouw gaat vanaf najaar 
2014 onderdak bieden aan de facul
teiten Electrical Engineering (EE) en 
Technische Natuurkunde (TN). Volgens 
Dienst Huisvesting gaat het om een 

duurzaam, compact ontwerp waar 
veel interactie tussen studenten en 
medewerkers mogelijk is. 

25 april 2012  De universiteitsraad 
moest maandag 23 april instemmen 
met het Onderwijs en Examenregle
ment (OER) voor het komend college
jaar. Na een lang debat tussen de 
studentenfracties en de rector en een 

schorsing van de vergadering gingen 
zeventien leden er akkoord mee.  
Jeroen Dasbach, fractievoorzitter van 
de Eindhovense Studentenraad (ESR), 
stemde als enige tegen.

Prestatieafspraken TU/e klaar voor beoordeling

Robotteam TU/e pakt Europese titels bij RoboCup

Batavierenteam TU/e-Fontys grijpt net naast winst

Dies 2012: Hoe maak je gebouwen duurzamer?

Drie lintjes voor TU/e’ers

Definitief bouwplan Project 2 gelanceerd

U-raad niet unaniem akkoord met nieuwe OER

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?

1970. Foto | Archief IEC

2012. Foto | Michelle Breemans (CEC)

Zie pagina 12 en 13.
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Hoe gevaarlijk is synthetisch DNA?

Tech United wint RoboCup Dutch Open 2012

Het maken van een DNA-molecuul -de 
drager van erfelijke informatie- uit 
synthetische bouwstenen is al een tijd 
mogelijk. Zo wordt synthetisch DNA  
nu vooral toegepast om diefstal te 
voorkomen door producten te markeren 
of juist overvallers te brandmerken met 
een DNA-douche. Maar vorige week 
publiceerden Engelse onderzoekers  
in Science dat ze een eiwit hebben 
gemaakt dat synthetisch DNA kan 
omzetten in natuurlijk DNA en andersom; 
een volgende stap in de synthetische 
biologie. Wat zijn de mogelijkheden  
van deze nieuwe ontdekking, en vooral: 
wat zijn de risico’s? Hoe ver zijn we  
nog verwijderd van het creëren van een 
zelfstandig functionerend synthetisch 
genoom?

“Synthetische biologie is momenteel 
een hot topic; veel onderzoekers zijn 
bezig met het maken van synthetische 
biologische systemen. Natuurlijk is DNA 
een bijzonder verhaal omdat het het 
erfelijk materiaal codeert. Juist daarom 
kan de koppeling synthetisch, DNA, 
knutselen en laboratorium al snel enge 
verhalen opleveren”, zegt Tom de Greef, 
universitair docent Biomodeling en 
Bioinformatics aan de faculteit BMT en 

het Instituut voor Complexe Moleculaire 
Systemen (ICMS). “DNA is een molecuul 
dat bestaat uit twee strengen bouwstenen 
 de nucleotiden afgekort als A, T, C en G. 
Deze letters zijn gekoppeld aan een 
zogenoemde backbone van suikers en 
fosfaatgroepen. In de jaren negentig  
zijn onderzoekers er al in geslaagd XNA, 
xenoDNA, te maken met een andere 
lettercode, of juist met meer dan vier 
letters. Ook hebben ze DNA gesyntheti
seerd met een ander backbone, zoals 
PNA en GNA. Het XNA dat de Engelse 
onderzoekers hebben gebruikt heeft  
wel de standaard lettercode, maar heeft 
verschillen in de chemische samenstelling 
van de backbone; in totaal hebben ze 
zes XNAvormen getest. Met behulp  
van slimme moleculair biologische 
technieken zijn ze erin geslaagd 
enzymen te maken die XNA kunnen 
omzetten naar gewoon DNA en 
andersom. En die omzetting is vrijwel 
foutloos, de kopieerfout van één van  
de enzymen is zelfs 99,6 procent,  
dat is heel bijzonder.”
“Ik vind het een geweldig paper,  
maar heb toch wel enkele voorzichtige 
kanttekeningen. Zo hebben ze voor de 
meest standaard XNAbackbones, PNA 
en GNA, geen omzetenzymen gemaakt. 

Het is mij niet duidelijk waarom niet. 
Zouden die slimme moleculair biologische 
technieken dan juist op deze XNAvormen 
niet werken? Verder is het geen écht 
synthetisch systeem. Het XNA repliceert 
zich via het DNA; er zijn nog geen 
enzymen ontwikkeld die het XNA 
zelfstandig kunnen repliceren, zoals dat 
wel bij DNA gebeurt. De risico’s van dit 
XNA zijn dus vrijwel nihil. En zolang er 
geen biochemische pathways zijn die de 
bouwstenen van het XNA kunnen maken, 
kan een op XNA gebaseerde cel alleen 
groeien als we zelf de gemodificeerde 
bouwstenen toevoegen.”

“XNA kan heel goed gebruikt worden  
als therapie bij bepaalde ziektes.  
De onderzoekers geven aan dat alle zes 
XNAvormen het nieuw aanmaken van 
specifieke eiwitten zouden kunnen 
remmen. Dat kunnen dus ook ‘ziekmak
ende’ eiwitten zijn. De vraag is alleen of 
het XNA ook daadwerkelijk door de cel 
wordt opgenomen, dat is wel een vereiste. 
Daarnaast wordt DNA en in de toekomst 
mogelijk ook XNA steeds meer gebruikt 
in de nanotechnologie, bijvoorbeeld bij 
het maken van geavanceerde drugdeli
very systemen. Met DNAorigami worden 
DNAstrengen gevouwen tot complexe 

3Dvormen die bepaalde medicijnen in 
het lichaam kunnen afgeven. Ook binnen 
onze groep hebben we plannen om 
DNAorigami te gaan gebruiken in 
medische toepassingen. Wat we zelf 
verder met DNA doen op nanotechno
logisch gebied, is het ontwikkelen van 
biochemische circuits die signalen kunnen 
verwerken, ook wel DNAcomputing 
genoemd. Deze DNAcomputers kunnen 
in potentie net zo snel worden als 
gewone pc’s én we kunnen ze makkelijk 
integreren met levend materiaal.  
Het staat allemaal nog in de kinder
schoenen, maar kan mooie dingen 
opleveren. En ook bij deze twee 
toepassingen heeft XNA het voordeel  
dat het niet herkend wordt door 
natuurlijke afbreekenzymen;  
ik ben hier echt enthousiast over.”
“De kans om per ongeluk met dit XNA 
iets verkeerds te creëren is enorm klein, 

maar niet nul. Ik denk dat het in een 
verder stadium daarom heel verstandig 
zou zijn afspraken te maken hoever we 
in de xenobiologie kunnen gaan en 
mogelijk wettelijke beperkingen moeten 
instellen. Je wilt niet dat de verkeerde 
mensen in hun huistuinen keuken  
lab gaan zitten knutselen. Want als er 
xenoorganismes ontstaan die zich volle
dig zelfstandig repliceren, hebben we 
toch wel een probleem. Aan de andere 
kant is het ook maatschappelijk gezien 
interessant: hoe reageert de mensheid 
als we ontdekken dat ons genetisch 
materiaal niet uniek is en er dus ook  
met andere moleculen leven gecreëerd 
kan worden? Dat zou dezelfde schok 
kunnen opleveren als de ontdekking  
dat de aarde niet het centrum van het 
universum is, of dat de mens van de  
aap afstamt. Daar ben ik dan toch ook 
wel weer benieuwd naar…”(NT)

Vox Academici

Dr.ir. Tom de Greef, UD Biomodeling and Bioinformatics, faculteit BMT en ICMS

Dr.ir. Tom de Greef. Archieffoto | Bart van Overbeeke

Foto | Paul Bloemen

Op zondag 29 april wist 
Tech United Eindhoven in 
eigen huis voor de 4de maal 
beslag te leggen op de 
officieuze Europese titel  
voor robotvoetbalteams.

De TU/e neemt sinds 
2007 jaarlijks deel aan  
de EK en WKtoernooien  
van RoboCup, een voetbal
competitie die in 1993 
werd opgericht.

Alle 8 wedstrijden die Tech 
United speelde, werden in 
winst omgezet, met daarbij 
een doelsaldo van 34 voor 
en 4 tegen. 

In de finalewedstrijd klopte 
Tech United het robuuste 
Iraanse MRL met 3 tegen 2.

5.500 toeschouwers 
bevolkten van 25 tot en  
met 29 april de tribunes  
in het IndoorSportcentrum 
aan de Aalsterweg. Diverse 
tvuitzendingen bereikten naar 
schatting zo’n 2,7 miljoen 
belangstellenden.

In de @Home League won 
Tech United met zorgrobot 
AMIGO. Aan deze competitie 
namen 4 teams deel. (HK)
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Deze week: Na een zware periode voor de wetenschapswinkels, waarin 
bezuinigingen centraal stonden, komt de zon weer tevoorschijn voor  
de Bouwkunde- en Fysicawinkel. De twee overgebleven winkels hebben  
aanpassingen moeten doen, maar zijn nog volop in bedrijf. We gaan in  
gesprek met twee winkeliers: Daniël Bakker (24) werkt bij de Fysicawinkel,  
Rik van den Elzen (23) bij de Bouwkundewinkel. 

In 2002 waren er aan de TU/e zeven 
wetenschapswinkels. Tien jaar later  
zijn er daar nog twee van over. Rik van 
den Elzen van de Bouwkundewinkel:  
“Er is flink bezuinigd. Het budget van  
de Bouwkundewinkel voor 2012 is 
gehalveerd waardoor we nog maar vier 
winkeliers hebben die ieder 5,5 uur per 
week werken. In 2013 moeten we weer 
inleveren, waardoor er waarschijnlijk 
nog een winkelier weg moet.”
Natuurlijk zijn Rik en Daniël Bakker van 
de Fysicawinkel bang dat ook de laatste 
twee wetenschapswinkels ooit zullen 
verdwijnen. “Het faculteitsbestuur  
heeft toegezegd dat de Fysicawinkel de 
komende jaren kan blijven bestaan.  

Hoe het daarna gaat, weten we niet”, 
zegt Daniël. De Bouwkundewinkel heeft 
veel budget moeten inleveren. Rik: 
“Zoals het nu gaat, krijgen we het rond. 
We merken dat steeds meer studenten 
een opdracht willen doen voor de 
Bouwkundewinkel, de wachttijd voor 
klanten is de afgelopen jaren geslonken 
van ongeveer zes naar twee maanden.”
Alle financiën van de Fysicawinkel zijn 
ondergebracht bij de faculteit Natuur
kunde. “Zij hebben nu aan ons gevraagd 
om meer geld binnen te halen.” Door 
deze nieuwe inkomstgerichte lijn wordt 
het maatschappelijke aspect van de 
wetenschapswinkel meer naar de 
achtergrond geschoven. Daniël:  

“We moeten keuzes maken. Het aantal 
opdrachten van particulieren gaat  
op een iets lager pitje, maar we gaan 
daar zeker niet mee stoppen”.
Ondanks de bezuinigingen worden nog 
steeds bijna alle geschikte aanvragen 
behandeld. Rik: “We hebben vorig jaar 
veertig aanvragen binnengekregen, 
waarvan er elf in behandeling zijn 
genomen”. Bij de Fysicawinkel ligt  
het aantal binnengekomen opdrachten 
hoger, rond de zestig. “Dat komt omdat 
wij vaak minder lang bezig zijn dan  
de Bouwkundewinkel. Veel aanvragen 
die wij krijgen, gaan over geluids en 
trillingsoverlast. Met metingen zijn we 
niet zoveel tijd kwijt”, aldus Daniël.  
Bij de Bouwkundewinkel ligt dat  
anders; zij zijn gemiddeld een half  
jaar bezig met een aanvraag.

Hoewel het oorspronkelijke doel van  
de wetenschapswinkels, het oplossen  
of ondersteunen bij maatschappelijk 
relevante wetenschappelijke problemen, 
hetzelfde is, verschilt de aanpak van  
de winkels. Bij de Fysicawinkel werken 
vier winkeliers die alle aanvragen zelf 
afhandelen. De Bouwkundewinkel  
speelt de aanvragen door naar 
studenten. “De winkeliers bekijken  
wat we met welke aanvraag kunnen  
en vormen deze om tot geschikte 
onderwijsopdrachten. Studenten 
kunnen vervolgens een opdracht kiezen 
en uitwerken. Hiermee verdienen ze 
studiepunten en doen ze ervaring op”, 
zegt Rik.

“We moeten 
zelf meer geld 
binnenhalen”

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. 

Na regen komt zonneschijn

De winkeliers van de Bouwkundewinkel. V.l.n.r.: Nikie van Veen, Marco van de Griend, Rik van den Elzen, Anna Oosterhuis
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Ondanks dat de aanpak van de winkels 
wat verschilt, proberen ze wel samen  
te werken. Zo houden ze regelmatig  
een gezamenlijke promotieactiviteit, 
zoals de frietjesactie in december 2010, 
en hebben de winkels vaste overleg
momenten met elkaar. Daarnaast is  
er contact met andere winkels in 
Nederland en in het buitenland. 

De winkels hebben een maatschappelijk 
doel, maar dat was voor Rik en Daniël 
niet de hoofdreden om bij de winkel te 
gaan werken. “Je doet er veel ervaring 
op en de projecten in de winkel zijn  
vaak spannender dan de practica van  
de opleiding”, zegt Daniël. “Voor mij 
was de ervaring ook erg belangrijk. 
Vooral de bestuurlijke kant kan nog  
wel eens van pas komen”, vult Rik aan. 
Maar de belangrijkste reden voor beide 
heren om in de winkel te gaan werken, 
was dat het volgens hen ontzettend  
leuk is om te doen. “Je kunt tijdens je 
studie al het werk doen wat je later  
ook wil gaan doen. Het is leerzamer dan 
een standaard studentenbijbaantje”, 
zegt Daniël.
Bij de Fysicawinkel komen veel aanvragen 
binnen waar een persoonlijk verhaal 
achter zit. Mensen die bijvoorbeeld al 
jaren last hebben van geluidsoverlast 
van de buren, kunnen heel verschillend 
reageren op de uitslag van metingen. 
“Als er een overschrijding is, zijn ze blij, 
maar als die er niet is, reageren ze 
minder gelukkig”, volgens Daniël. 

Het soort aanvragen dat de weten
schapswinkels krijgen, is divers en  
de ene aanvraag is spannender en 
uitdagender dan de andere.  
De Bouwkundewinkel heeft ooit een 
groot project binnengehaald, waar de 
winkeliers met veel tevredenheid op 
terugkijken. Het dorpshuis in Nijnsel 
wilde graag uitbreiden en vroeg de 
winkel om hulp. Zeventig bachelor
studenten maakten ontwerpen,  
waarvan er uiteindelijk veertien zijn 
geselecteerd. 
“Het bestuur van het dorpshuis heeft 
hier een tentoonstelling van gemaakt. 
Buurtbewoners konden zeggen wat ze 
van de ontwerpen vonden”, zegt Rik.  

Er is uiteindelijk niet voor één ontwerp 
gekozen, maar uit alle ontwerpen zijn 
wel punten gehaald waar het bestuur 
iets mee wil doen. 

Wat veel medewerkers en studenten  
aan de TU/e niet weten, is dat je ook  
met problemen binnen de universiteit 
terecht kunt bij de winkels. Daniël:  
“Wij krijgen subsidie van de universiteit. 
Dan is het wel zo goed om af en toe  
iets terug te doen. Dus loop je op de 
campus ergens tegenaan, laat het  
dan gerust weten aan de wetenschaps
winkels”. 
Zo moeten verschillende vakgroepen  
bij Natuurkunde momenteel verhuizen. 

Het is belangrijk dat de laboratoria op 
de nieuwe locaties nog steeds aan alle 
normen voldoen. Daniël: “De Fysica
winkel heeft geluidsmetingen gedaan 
aan de apparatuur zodat deze op een 
nieuwe locatie verantwoord geplaatst 
kan worden.”

Rik en Daniël zijn aan het afstuderen  
en hopen in september klaar te zijn.  
De wetenschapswinkels zullen het 
binnenkort dus zonder de twee  
moeten gaan doen. Rik: “Ik werk  
sinds september 2010 in de winkel,  
dus ik moet sowieso bijna stoppen;  
een winkelier mag bij ons maximaal 
twee jaar werken”. 

Daniël verwacht ongeveer drie  
maanden voordat hij afstudeert  
te stoppen met het werk. Hij wil  
wel betrokken blijven bij de winkel, 
bijvoorbeeld als begeleider.  
“De begeleiding is in handen van  
een PhDstudent. Als ik ga promoveren 
aan de TU/e, lijkt het me leuk om  
begeleider te worden.”

www.Bouwkundewinkel.nl 
www.Fysicawinkel.nl

Interview | Hanneke Ramakers
Foto’s | Bart van Overbeeke

“Loop je ergens 
tegenaan op 
de campus: laat 
het ons weten”

Na regen komt zonneschijn

De (deels oud-)winkeliers van de Fysicawinkel. V.l.n.r.: Thomas van Doornmalen, Martin van Mourik, Daniël Bakker, Thijs Clevis, Lidewij Cornelissen
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Ron Broeders. Foto | Bart van Overbeeke
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De psychologische strijd 
tegen zwerfafval

Rommel wegkieperen is asociaal gedrag 
en iedere burger weet dat. Toch gebeurt 
het dagelijks. “Er wordt door de overheid 
veel op bewustwording ingespeeld met 
informatieve campagnes. Maar mensen 
doen vaak dingen onbewust, uit 
gewoonte, zonder erbij na te denken. 
Daarom zijn informatieve campagnes 
alleen niet voldoende”, meent sociaal 
psycholoog Ron Broeders. Hij is als 
onderzoeker verbonden aan de 
vakgroep HumanTechnology Interaction 
(HTI) van hoogleraar Cees Midden 
(faculteit Industrial Engineering & 
Innovation Sciences).
In opdracht van de stichting Nederland 
Schoon en de gemeente Eindhoven  
doet hij sinds 2010 onderzoek naar de 
processen die mensen aanzetten om 
afval al dan niet in de prullenbak te 
deponeren. Insteek is om met behulp 
van interventies die aanhaken op 
automatische en onbewuste processen 
het gedragspatroon van mensen te 
beïnvloeden, zodat de enorme berg 
zwerfaval in Nederland slinkt.
Een voorbeeld daarvan is het onderzoek 
naar de associatie tussen de perceptie 
van glans en het concept schoon. 
Broeders: “Objecten die net schoon
gemaakt zijn, glanzen vaak. Je zou 
kunnen stellen dat wanneer mensen 
maar vaak genoeg worden blootgesteld 
aan deze combinatie, zij in hun hoofd 
een associatie ontwikkelen tussen de 
perceptie van glans en het concept 
schoon. Als dat waar is, zou je  
verwachten dat mensen dus sneller 
reageren op synoniemen voor schoon 
die zijn weergegeven met een glanzend 
lettertype.” Hij controleerde die 
aanname met een experiment in het  
lab van HTI. De proefpersonen kregen  
op een beeldscherm woorden te zien, 
afwisselend met glanzende of matte 
lettertypes. “We hebben ontdekt dat 
mensen die worden geconfronteerd met 
synoniemen voor ‘schoon’ het woord 
sneller categoriseren als horende tot  
het begrip schoon wanneer het 
weergegeven is met glanzende letters. 
Voor ‘vies’ geldt dat precies andersom.”
Om dit resultaat te repliceren, volgde 
een tweede test in het lab. Dit keer werd 
de proefpersonen wijsgemaakt dat werd 
onderzocht in hoeverre mensen die niet 
bekend zijn met de Chinese taal in staat 
zijn een Nederlands woord correct in  
het Chinees te vertalen. In werkelijkheid 
draaide het experiment opnieuw om de 

invloed van glans. En opnieuw ging het 
om Nederlandse synoniemen voor de 
begrippen vies en schoon. Broeders: 
”Wat blijkt? Mensen kiezen meer dan  
de gokkans voor een glimmend Chinees 
karakter, wanneer zij de keuze hebben 
tussen zowel een mat als een glanzend 
Chinees teken als vertaling van een 
synoniem voor schoon.”
Voor Broeders was dat een bevestiging, 
maar hij wilde met een derde experiment 
aantonen dat de associatie tussen glans 
en schoon niet alleen zit in het hoofd 
van mensen, maar dat deze associatie 
zich ook vertaalt naar het gedrag van 
mensen zonder dat zij zich hiervan 
bewust zijn. “We hebben mensen 
uitgenodigd voor een ‘smaaktest’.  
Ze moesten beschuitjes proeven met 
twee verschillende soorten fruithagel. 
Zogenaamd voor een fabrikant die een 
van beide soorten op de markt wilde 
brengen. Maar we waren eigenlijk 
benieuwd naar het gedrag van de 
deelnemers als de kruimels in het  
rond zouden vliegen.”

Het ene beschuitje met fruithagel werd 
aangeboden boven een glanzend 
tafelblad. Het andere boven een mat 
tafelblad. In beide situaties gingen de 
proefpersonen de rommel, kruimels 
beschuit met fruithagel, opruimen. 
Volgens Broeders logisch, want het 
experiment vond plaats in een verder 
schoon laboratorium. “Maar bij het 
glanzende tafelblad gebeurde het 
schoonmaken sneller en intensiever. 
Ook het proeven van de beschuiten 
boven een glanzend tafelblad duurde 
langer. Met andere woorden; de 
deelnemers gingen voorzichtiger  
te werk om niet te knoeien.”
Met deze bevindingen op een rij is  
het volgens Broeders de hoogste tijd  
om ‘met de billen bloot te gaan’ in een 
situatie buiten het laboratorium. In de 
maand juni volgt een veldonderzoek, 
‘ergens’ bij wat winkels in het centrum 
van Eindhoven. Nader kan hij de plek 

niet duiden, want dat zou het onderzoek 
kunnen schaden. Om dezelfde reden kan 
de onderzoeker niet onthullen hoe het 
experiment precies wordt uitgevoerd. 
“De buitenwereld is wat dat betreft 
weerbarstiger dan een laboratorium”, 
verzucht Broeders. Volgens hem was  
het een behoorlijke opgave om een 
geschikte locatie te vinden. “Is er 
voldoende sociaal verkeer? Is er genoeg 
zwerfafval? Hoe gaan we meten, met 
camera’s of waarnemers? Dat vergt  
het nodige denkwerk en overleg.”
Gedurende drie weken zullen waar
nemers van een extern bureau beide 
‘hotspots’ nauwkeurig volgen.  
Ze bestuderen niet allen het gedrag  
van de passanten, maar gaan ook het 
zwerfafval turven en analyseren.  
Hun bevindingen kloppen ze op 
voorgeprogrammeerde zakcomputers in. 
De data worden naderhand bestudeerd.
Volgens Broeders zijn de resultaten 
enkele weken na het veldexperiment 
bekend, maar zullen ze niet leiden tot 
een ‘gouden ei’. “Er zijn misschien wel 
twintig oplossingen te bedenken en 
daaruit zul je een combinatie moeten 
vinden van de beste vijf of tien.”
Het onderzoek van Broeders beperkt 
zich namelijk niet alleen tot de effecten 
van een glanzende omgeving. Er lopen 
gelijktijdig ook studies naar de 
invloeden van normen en de psycho
logische waarde van objecten. “Er wordt 
vaak geappelleerd aan duurzaamheid
besef, het immorele doen, maar waar  
je eigenlijk aan moet appelleren, is  
dat het gros van de mensen asociaal 
gedrag afkeurt. Iets wat in feite al  
langer bekend is. Als Postbus 51 al  
zijn communicatie op die manier zou 
inrichten, zou dat meer effect hebben 
dan erop wijzen dat het vijftig jaar duurt 

voordat een colablikje is afgebroken.  
We doen heel veel dingen omdat 
anderen zo doen. We denken niet de 
hele dag na over allerlei beslissingen. 
Als vuistregel nemen mensen vaak  
dat wat het grootste gedeelte van de 
groep doet. Ik ook. Nou, dat hebben  
we verwerkt in een norm voor zowel 
algemeen zwerfafval als sigaretten
peuken. Uit metingen die we hebben 
gedaan op grote busplatforms in 
Hoofddorp en Haarlem, lijkt het erop  
dat normen, in de vorm van een poster 
met tekst, niet zoveel effect hebben op 
algemeen zwerfafval. Terwijl dat voor 
sigarettenpeuken wel lijkt te werken.”

Behalve posters met teksten, heeft 
Broeders ook geëxperimenteerd met 
posters waarop ogen staan. “Dat zou  
het gevoel bekeken te worden, 
activeren. En hierdoor zouden mensen 
zich ‘netter’ gaan gedragen. Helaas 
kunnen we nog geen uitsluitsel  
geven over de resultaten, omdat we  
de data nog moeten analyseren.”
Met de studie naar waarde valt ook heel 
wat te halen, denkt Broeders. Objecten 
met weinig waarde worden sneller 
weggegooid. Zeker als iemand zich 
bevindt in een ‘waardeloze’ omgeving. 
“Wat is waarde? Daar gaat het om. 

Zeldzaamheid, ouderdom, historie, 
populariteit of gewicht van een object 
kunnen dat bepalen. Een licht, plastic 
bekertje wordt in dat opzicht wellicht al 
snel op de grond gegooid. Dat gaat in 
sommige opzichten frontaal in tegen 
hetgeen zich nu in de verpakkings
industrie afspeelt. De trend is dat het 
allemaal lichter en goedkoper moet. 
Maar hierdoor zou de verpakking 
psychologisch minder waarde kunnen 
representeren en zal misschien eerder 
worden weggegooid. Een lichtere 
verpakking is misschien goedkoper  
voor fabrikanten, maar de kosten voor 
de maatschappij die de rommel mag 
opruimen lopen hierdoor flink op.”

Broeders beseft dat gedragsweten
schappers zoals hij wel eens met scheve 
ogen worden bekeken door de bèta’s  
op de TU/e. Hij vindt dat niet terecht. 
“We vinden heel veel technische 
toepassingen voor allerlei problemen, 
maar daarmee zijn deze problemen nog 
niet opgelost. Vaak gaan mensen als 
gevolg van die technische oplossingen 
juist iets heel anders doen dan 
ontwerpers en technici dachten.  
Hebben we een zuinige auto? Dan gaan 
we meer kilometers rijden. Hebben we 
een zuinige spaarlamp? Dan laten we de 
verlichting langer branden. De techniek 
moet er altijd zijn, die is voor innovatie 
heel belangrijk. Maar wat echt bij heel 
veel op het oog technische maatschappe
lijke vraagstukken wordt vergeten,  
is dat ons gedrag meestal het probleem 
veroorzaakt. Inzichten in de psychologie 
van menselijk gedrag kunnen hier juist 
uitkomst bieden.”

Tekst I Frits van Otterdijk

Het is een van de grote ergernissen en het opruimen ervan  
kost sloten geld: zwerfafval. Statiegeld, boetes en voorlichting-

campagnes ten spijt, blijft het een hardnekkig probleem.  
Onderzoeker Ron Broeders probeert te achterhalen hoe je gedrag 

van mensen onbewust kunt beïnvloeden, zodat ze niet langer 
achteloos blikjes, petflesjes, kauwgom en sigarettenpeuken  

om zich heen strooien. Na intensieve experimenten in het lab, 
neemt hij in juni de proef op de som. Op een locatie in het  

centrum van Eindhoven die strikt geheim blijft.

“Je moet appelleren 
aan het feit dat 
het gros asociaal 
gedrag afkeurt”

Lichtere  
verpakkingen  
zijn goedkoper, 
maar kosten de 
maatschappij  
meer geld

Foto | Bart van Overbeeke
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek. Terwijl de kernfusiereactor ITER in 
Zuid-Frankrijk al in aanbouw is, 
sleutelen wetenschappers nog aan 
allerlei technische obstakels. Neem nu 
de temperatuurschommelingen in het 
plasma waarin de kernfusie plaatsvindt. 
Hugo van den Brand zocht uit of deze 
snel genoeg te detecteren zijn.

Het plasma in de fusiereactor is een 
kolkend hete wolk van geladen deeltjes. 
Hoe hoger de temperatuur van dit plasma, 
des te meer energie komt er vrij bij de 
kernfusie. Om allerlei redenen kunnen 
er echter instabiliteiten in het plasma 
ontstaan. Die kunnen leiden tot 
magnetische eilanden: storende 
gebieden die zorgen voor een tempera-
tuurdaling. Als ze te lang doorgroeien, 
kunnen ze het hele plasma destabili-
seren en zelfs doen verdwijnen 
(disruptie).

Zo ver hoeft het niet te komen, als zo’n 
eiland op tijd wat welgemikte stroom 
krijgt. Die kan het eiland opwarmen  
en weer doen oplossen in het plasma. 
De vraag die Van den Brand voor de kiezen 
kreeg, was of de detectie van de eilanden 
snel en nauwkeurig genoeg kan gebeuren. 
Tot zijn eigen verbazing moest de 
student eerst uitzoeken wat ‘snel en 
nauwkeurig genoeg’ eigenlijk inhoudt. 
“Er was nog te weinig kennis van de 
eisen. Misschien is dat typisch voor de 
wetenschappelijke gemeenschap: er  
is veel tijd geïnvesteerd om inzicht te 
krijgen in die instabiliteit, maar op een 
gegeven moment moet je het probleem 
oplossen.” 
De student maakte eerst een simulatie 
van de eilandengroei op grond van 
bestaande modellen. Toen hij wist hoe 
snel de eilanden groeien, wist hij ook 
hoe snel en hoe nauwkeurig de detectie 

moest plaatsvinden: een eiland van 
enkele centimeters groot moet 
bijvoorbeeld binnen een seconde 
worden gedetecteerd. 
“Het blijkt dus inderdaad mogelijk om 
de eilanden snel genoeg te ontdekken”, 
zegt Van den Brand. “Het is echter de 
vraag of je met de huidige technologie 
ook de stroom op tijd op de juiste  
plaats kunt krijgen.” 
De berekeningen hiervoor bevatten 
altijd de nodige onnauwkeurigheden  
en het kantelen van de spiegels die de 
microgolven richten, kost tijd. Van den 
Brand vermoedt dat dit probleem te 
tackelen is met een nieuw systeem, 
waarbij het meetsignaal door dezelfde 
spiegels wordt gestuurd als de golven 
die de eilanden opwarmen.  
De mogelijkheden hiervan wil Van  
den Brand onderzoeken tijdens een 
promotieproject. (EV)

Sluitstuk
Eilanden ontdekken in kernfusiereactor

Hugo van den Brand. Fotomontage | Rien Meulman

Over pooling en polling

Sommige wetenschappelijke disciplines 
zijn niet zomaar in te delen bij een 
bepaalde faculteit. Het verbeteren van 
batterijen bijvoorbeeld; is dat een taak 
van fysici, chemici of elektrotechnici? 
Ook ‘operations research’ (OR),  het 
vakgebied waarin wiskunde wordt 
gebruikt om processen te optimaliseren 
binnen organisaties, in het verkeer of in 
computersystemen, valt niet binnen één 
faculteit te vangen. Afhankelijk van de 
precieze aanpak of toepassing kun je  
OR scharen onder wiskunde, informatica 
of bedrijfskunde. En daarbij heeft het 
vakgebied belangrijke toepassingen in 
bijvoorbeeld ‘embedded systems’  op 
zichzelf al een multidisciplinair 
vakgebied dat onder meer werktuig
bouw kunde en elektrotechniek herbergt.
Aan de TU/e zijn dan ook twee 
onderzoekgroepen actief in operations 
research, aan verschillende faculteiten:  
de gelijknamige ORgroep bij Wiskunde 
& Informatica en de OPACgroep bij 
Industrial Engineering & Innovation 
Sciences (IE&IS). Promovenda Sandra 
van Wijk stond de afgelopen jaren met 
een voet in elke groep. Haar proefschrift 
valt ook uiteen in twee delen: kortweg 
aangeduid met de termen ‘pooling’ en 
‘polling’. 

De twee Engelse termen lijken niet 
alleen op elkaar: ze beschrijven ook 
nauw verwante onderzoeksgebieden. 
Pooling draait om het verdelen van een 
schaars goed over meerdere gegadigden, 
zoals dure reserveonderdelen van 

machines. Polling gaat over wachtrijen, 
bijvoorbeeld bij verkeerslichten, waarbij 
een ‘server’ moet bepalen wie er als 
eerste geholpen wordt. De onderliggende 
wiskundige beschrijvingen van beide 
situaties liggen zo dicht bij elkaar dat 
Van Wijk zich heeft kunnen ontwikkelen 
tot een specialist op beide gebieden.

Het poolingonderzoek ligt van beide 
onderwerpen het dichtst tegen de 
praktijk aan; het werd dan ook 
gefinancierd door het European Supply 
Chain Forum, een consortium van 
bedrijven in de logistieke sector waarbij 
ook de TU/e betrokken is. Van Wijks 
onderzoek was toegespitst op de 
bevoorrading van kostbare reserve
onderdelen van machines, vertelt ze:  
“Sommige reserveonderdelen kosten 
wel een half miljoen euro. Het kost een 
fortuin om die op voorraad te hebben, 
maar als een machine een tijd buiten 
werking is omdat zo’n onderdeel 
helemaal uit de centrale opslag in  
een ander werelddeel moet komen,  
kost dat uiteraard ook veel geld”. 
Van oudsher wordt een afweging 
gemaakt of het nodig is om deze 
reserveonderdelen ter plekke op 
voorraad te houden, of dat de voorraad 
kan worden beperkt tot een centrale 
opslag. “Wat wij nu hebben toegevoegd, 
is de mogelijkheid om de onderdelen te 
verschepen tussen lokale magazijnen.  
Je kunt denken aan twee magazijnen in 
ZuidoostAzië, terwijl het hoofdkwartier 
in Europa is. Dat samendoen met een 
voorraad is een vorm van pooling.” 
De lokale magazijnen hebben elk een 
bepaald aantal reserveonderdelen op 
voorraad en als dat aantal onder een 
kritische grens zakt, kan ervoor worden 
gekozen om een onderdeel over te laten 
komen uit het andere Aziatische magazijn. 
Dat is echter niet altijd voordelig: het 
transport kost geld en achteraf kan 
blijken dat het onderdeel toch op de 
oorspronkelijke locatie nodig was 
geweest. Er is een optimale balans 

tussen opslagkosten, transportkosten 
en de kosten die worden gemaakt als 
een machine het lang zonder reserve
onderdeel moet doen. Aan Van Wijk  
de taak om dat optimum te vinden.
Ze ontwikkelde eerst een model dat de 
bovenstaande situatie, met twee lokale 
magazijnen, beschrijft en aangeeft  
in welke situatie het voordelig is om 
goederen over te sturen. Vervolgens 
breidde ze dit model uit naar een 
situatie met meerdere magazijnen, 
waarvan er slechts een ook onderdelen 
naar andere magazijnen verstuurt 
zogeheten ‘lateral transshipments’   
en uiteindelijk naar een netwerk  
waarin alle magazijnen onderdelen  
naar elkaar versturen. 

Het tweede deel van haar proefschrift, 
over polling, is meer fundamenteel 
wiskundig van aard en voerde ze dan 
ook uit bij Technische Wiskunde. Van 
Wijk keek onder meer naar wachtrijen 
voor verkeerslichten op kruispunten  
en werkte hiervoor onder meer samen 
met Marko Boon, die vorig jaar op dit 
onderwerp promoveerde (zie jaargang 
53, Cursor 23). Net als bij het pooling
onderzoek lag de nadruk hierbij vooral 
op het vangen van het probleem in een 
relatief eenvoudige, maar toch accurate 
benadering. “We hebben gezocht naar 
formules die we simpelweg in Excel 
konden invoeren om overzichtelijk 
verschillende scenario’s door te 
rekenen. Je kunt wel een exacte 
beschrijving opstellen, maar die 
formules zijn ondoorzichtig en beslaan 

meerdere pagina’s. In de praktijk kun  
je daar dan niet zoveel mee.”

Van Wijks positie was bedoeld als een 
soort brug tussen de groepen van W&I 
en IE&IS. In de praktijk viel ze soms 
echter een beetje tussen de wal en  
het schip. Daarbij hielp het niet dat ze 
maar liefst drie werkplekken had, bij 
Technische Wiskunde in het Hoofd
gebouw, bij OPAC in het Paviljoen en  
bij Eurandom in het Laplacegebouw.
Desondanks is ze heel tevreden over 
haar wetenschappelijke output: haar 

proefschrift is een lijvig boekwerk 
geworden met dertien hoofdstukken  
en er zitten nog een paar artikelen in  
de pijplijn. Ze is net terug uit Amerika,  
waar ze drie maanden heeft gewerkt bij 
de informaticaafdeling aan Carnegie 
Mellon University in Pittsburgh  een van 
de beste van Amerika. De wiskundige 
ziet voor zichzelf wel een carrière als 
wetenschapper weggelegd en is dan ook 
druk op zoek naar een postdocpositie  
in het buitenland. “Ik heb gesolliciteerd 
in Hongkong. Dat lijkt me wel wat.” (TJ) 

Een proefschrift met twee delen, die twee verwante onderwerpen behandelen, 
uitgevoerd aan twee faculteiten. Promovenda ir. Sandra van Wijk onderzocht ‘pooling’ 

en ‘polling’ en presenteert de resultaten op Taoïstische wijze als ‘yin’ en ‘yang’. 
De wiskundige promoveerde op 24 april op haar dualistische proefschrift.

“Het kost een  
fortuin om reserve
onderdelen van 
een half miljoen  
op voorraad  
te houden”

“Onderdelen  
kunnen ook  
verscheept worden 
tussen lokale  
magazijnen” 

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

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

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

4    Wat heeft de samenleving aan jouw werk?

4 brandende vragen

Henry Amuasi (TN) | De kracht van collageen blootgelegd

1 | cover
Op de cover is een filmrol te zien met fragmenten uit een animatie die we 
samen met de animatiestudio van het Instituut voor Complexe Moleculaire 
Systemen hebben gemaakt. Het volledige filmpje, voorzien van commentaar, 
is ook op YouTube te vinden (zoek op: Collagen: The Fabric of Life).

Als je je ooit hebt afgevraagd hoe het menselijk lichaam zijn vorm behoudt, 
dan is het antwoord: dat komt voornamelijk door een eiwit genaamd colla
geen. Sterker nog: zonder collageen zouden we letterlijk uit elkaar vallen. 
Van sommige erfelijke ziektes, zoals brozebottenziekte, is bekend dat ze 
veroorzaakt worden door kwalitatief slecht collageen. Het is dus vanzelf
sprekend belangrijk om beter te begrijpen hoe collageen zijn stevigheid ver
krijgt. Dat was feitelijk het doel van mijn onderzoek.

De technieken die we hebben gebruikt, zijn afkomstig uit de natuurkunde. 
Mijn begeleider dr. Kees Storm en ik hebben een wiskundig model voor colla
geen voorgesteld op basis van observaties die andere onderzoekers in het 
lab hebben gedaan. Vervolgens hebben we om collageen te simuleren een 
rekenmethode gebruikt die humoristisch bekendstaat als Monte Carlo (omdat 
het eigenschappen van modellen doorrekent door random getallen te gene
reren, als het gooien van een dobbelsteen in een casino). Het hoogtepunt 
van ons onderzoek bestaat uit een nieuwe, efficiënte aanpassing van de 
Monte Carlomethode, genaamd TRACTRIX, die bij uitstek handig is bij het 
beschrijven van biologische netwerken van polymeren, waaronder collageen.

We verwachten dat onze methode uiteindelijk artsen zal helpen de aan
wezigheid van kwalitatief slecht collageen vast te stellen, waaronder ook in 
tumorweefsel. Een andere belangrijke toepassing voorzien we voor het  
ontwerpen van zogeheten biomimetische materialen (kunststoffen die 
bestaande biologische materialen nabootsten).

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

Qingliang Yu (B) | Schonere lucht in huis door slimme bouwmaterialen

1 | cover
De afbeelding op de cover van mijn proefschrift toont een willekeurig gebouw 
en zijn omgeving. Het representeert mijn onderzoek, dat draait om het 
ontwikkelen van een nieuw functioneel materiaal dat kan worden toegepast 
in gebouwen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Mijn onderzoek had tot doel milieuvriendelijke, op calciumsulfaat gebaseerde 
bouwmaterialen te ontwikkelen met luchtzuiverende eigenschappen, die 
direct kunnen worden gebruikt in binnenmuren en isolatiemateriaal en 
dergelijke  met een schoner binnenhuisklimaat tot gevolg.

Mijn proefschrift bevat een combinatie van experimentele onderzoeken 
en modelstudies. Het experimentele onderzoek was nodig om de nieuwe  
materialen te ontwikkelen, en het theoretische modelleerwerk heb ik gedaan 
om de mechanismen achter de toegepaste technieken beter te begrijpen. 
Voor de metingen heb ik zowel commerciële apparatuur gebruikt (TGA, DSC, 
SEM, BET), als zelf ontwikkelde testopstellingen. Onmisbaar voor dit werk 
was uiteraard ook het initiatief en de begeleiding van mijn promotor prof.
dr.ir. Bert Brouwers, de financiering vanuit het Europese Integrated Safe and 
Smart Built Project en technische ondersteuning van een industriële partner, 
het Duitse Knauf Gips KG.

Bewoners kunnen profiteren van een beter binnenhuisklimaat: schonere lucht 
door het afbreken van aanwezige luchtvervuiling in de woning, gecombineerd 
met meer thermisch comfort door de kennis en producten die zijn voortgekomen 
uit dit onderzoek.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

1 | cover
Op de cover staan afbeeldingen van de experimentele opstelling die we  
hebben ontwikkeld, gebouwd en toegepast voor het bestuderen van de  
verbranding van brandstoffen (zowel fossiel als alternatief) middels laser
diagnostiek.

Mijn onderzoek draagt bij aan het begrip van het verbrandingsproces van 
zowel fossiele als alternatieve brandstoffen. Verbranding is het proces  
waarmee wereldwijd zo’n negentig procent van alle energie wordt opgewekt: 
energie die je nodig hebt om te koken, je auto aan te drijven, mensen en 
goederen te transporteren. Zelfs de elektriciteit waarmee je je huis verlicht 
en apparaten van stroom voorziet, wordt via verbranding opgewekt. Ver
branding kan echter vervuilend zijn en de voorraden fossiele brandstoffen 
(olie/benzine) raken langzamerhand op. Daarom moeten we verbranding 
schoner maken (minder vervuilend) en efficiënter (minder verbruiken). Dat 
willen we bereiken door het verbrandingsproces te bestuderen met experi

mentele opstellingen zoals die uit mijn promotieonderzoek. Behalve dat we 
deze opstelling hebben gebouwd, hebben we met name ook het vormings
proces onderzocht van de roetwolken die je uit de uitlaten van vrachtwagens 
ziet komen en die ook worden geproduceerd door vliegtuigen.

Laserdiagnostische technieken zijn belangrijk voor de studie van verbranding; 
door middel van metingen met lasers kun je informatie over het verbrandings
proces vergaren zonder dat proces zelf te verstoren.

De samenleving profiteert van de schonere en efficiëntere energieproductie 
die dit onderzoek oplevert.

2 | feestjes 3 | onmisbaar

4 | samenleving

Marcelo Olivaira (TN) | Vieze en schone verbranding bestuderen met lasers

(Onder redactie van Tom Jeltes)
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www.asml.com/careers

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

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

Advertentie

Zilver voor Eindhovens Batateam

Foto | Arjan Reef

Een recordaantal van 350 
teams ging afgelopen 
zaterdag om 0.00 uur in 
Nijmegen van start bij de 
40ste editie van de 
Batavierenrace. Ook het 
TU/eFontysteam liep als 
040ste Batateam mee 
met deze hardloopestafette.  

De Eindhovenaren met 
startnummer 169 hadden 
een gemotiveerd team; 
in nachtetappe 4 zelfs 
een student die speciaal 
overkwam vanuit zijn huidige 
verblijfplaats Zweden.

Tot zeker tweederde van de in 
totaal 172 kilometer was er 
zicht op de eindoverwinning. 
Hoewel slotloopster Ruth van 
der Meijden meer dan 18 
km/uur liep, eindigde het 
TU/eFontysteam in een 
eindtijd van 10 uur 37 
minuten en 22 seconden 
op 8 minuten na het 
Wageningen University team, 
op een knappe 2e plaats.
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In de afgelopen raadsvergadering is 
een van de belangrijkste onderwerpen 
van het jaar behandeld: het Onderwijs 
en Examenreglement (OER). Volledig 
nieuw is het OER voor het Bachelor 
College dat volgend jaar wordt 
ingevoerd. Het Bachelor College gaat 
breken met slechte studeerbaarheid 
met een nieuwe onderwijsfilosofie: 
‘meedoen is halen’. Om dit mogelijk  
te maken hebben vele mensen, onder 
leiding van Lex Lemmens, de afgelopen 
maanden koortsachtig gewerkt om in 
de nieuwe OER dit systeem voor 
studenten te kunnen waarmaken.
In het Bachelor College zijn daarom  
ook enkele nieuwe regels ingevoerd. 
Een student krijgt onder andere in  
een kwartiel nog slechts drie vakken 
met een grootte van 5 ects waarbij 
maximaal 70 procent van het eindpunt 
van de eindtoets afhangt. De student 
wordt gestimuleerd actief aan het 
onderwijs deel te nemen waarbij 
tussentoetsen, die minimaal 30 procent 
van het eindpunt bepalen, van groot 
belang zijn. Er wordt gestuurd op 
serieuzer en actiever deelnemen aan 
het reguliere onderwijs door bijvoor
beeld de tweede tentamenpoging enkel 
te zien als herkansing voor degenen die 
hebben meegedaan aan het onderwijs.
De raad heeft zich kritisch opgesteld 

over eventuele bijwerkingen van 
nieuwe regelingen. Om ervoor te 
zorgen dat bij de invoering van het 
Bachelor College geen ongewenste 
effecten zijn, is door het CvB toegezegd 
dat er naast de gevraagde toewijding 
van de student, ook een grotere 
toewijding van de universiteit 
tegenover staat. Kwaliteitscontrole op 
de studeerbaarheid wordt veel strakker 
geregisseerd en het CvB zal in de 
opstartfase bij elke URvergadering 
terugkoppeling geven en daarover in 
discussie gaan met de UR. Wanneer 
blijkt dat onderdelen een onverwachte 
bijwerking hebben, wordt hier direct  
op ingesprongen.
Groepéén ondersteunt de invoering 
van het Bachelor College en ziet het als 
een unieke kans voor de universiteit om 
haar toekomst veilig te stellen. Daarom 
heeft Groepéén, net als de personeels
fractie, unaniem ingestemd met de 
OER. Met de toezegging van het CvB  
op zak gaat Groepéén constructief de 
discussie aan om het systeem te blijven 
verbeteren en problemen de wereld uit 
te helpen. Met deze aanpak wordt de 
universiteit de toekomst in geholpen  
en wordt voor de student een optimaal 
studeerbaar programma gerealiseerd.

Jasper Beerens | Groep-één

URpodium

De nieuwe OER: meedoen is halen

@GroepEen 23 april 

CvB onderschrijft onze wens 

voor meer buitenlandervaring, 

maar ziet ook niet te 

onderschatten hordes 

#instellingsplan #UR140 

@stormkees 1 mei

It’s been a good day - back home 

after young dr. Amuasi’s PhD 

defense and dinner. His work to 

feature in upcoming @tuecursor, 

check it out. 

@M_Steinbuch 29 april  

Ik hoor net dat we met de landelijke TV 

deze week ca 2.745.000 kijkers hebben 

bereikt met de @RoboDutchOpen #rdo12

@RoboDutchOpen 29 april  

Met ruim 1900 mensen hebben  

we vandaag een nieuw bezoekers record! 

Totaal ruim 5500 bezoekers voor de 

#RDO12!

@MarjandeGans 29 april 

Druk op de tribune, sfeer optimaal  

en ned. scoort net 2-0 tegen  

Portugal! Toppertje

@jankimpen 27 april 

@TUEindhoven Rakhorst: NL = rijkdom + 

hoog opleidingsniveau + handelsgeest. 

Als wij niet leidend kunnen zijn op 

duurzaamheid, wie dan wel?

@FlorisRan 27 april 

Rector #TUeindhoven Hans van Duijn: 

‘We pakken duurzaamheid aan in de 

stijl die past bij de TU/e: gewoon doen!’ 

#diesviering

@MarcRosmalen 27 april 

Rector Magnificus Hans van Duijn: 

uitstel is geen optie voor duurzaamheid 

#TUeindhoven #diesnatalis

@Pascal_Appel 27 april 

Gefeliciteerd #TUeindhoven, 

56 jaar, een mooie leeftijd om 

#klimaatneutraal te worden. 

@RikHopmans 28 april 

@tuecursor lopers hebben alles  

gegeven. Wageningen erg sterk 10uur29 

om 10uur37! Mooie 040editie van de 

#batavierenrace 2de plaats Eindhoven

@RikHopmans 28 april 

@tuecursor ontzettend zware Batavieren-

nacht. Regen en wind deerden ons niet.  

4 minuten voorsprong op Wageningen  

en Enschede. Nu vasthouden!

@Gielt 27 april Best wel hip!  

RT @TUeindhoven: Bekijk onze nieuwe 

commercial: ow.ly/aykBd Wat is jouw 

droom? #TUeindhoven

@ClaudiaHermans 26 april 

Complimenten aan #TUeindhoven voor 

mooie commercial op #MTV! Wie wil  

er nu niet studeren in Eindhoven?!

Wat is het profiel van de ingenieur van de 21ste eeuw? Wat heeft de maatschappij nodig? Hoe kunnen wij met deze beroeps
groep een verschil maken? Deze vraag stond februari jl. centraal op het Forum Physics and Society van de European Physical 
Society in Genève. Een halve dag lang lezingen met een brede groep van sprekers diplomaten, economen, sociologen en  
ook ingenieurs en anderhalve dag discussie in een drietal werkgroepjes. Uitgangspunt was: kijk wat er in de maatschappij 
gebeurt, ‘open your eyes’. Uitkomst was een verbreding van het beroepsprofiel, zonder een te groot verlies van de ‘harde’ 
vaardigheden: de ‘tool box’. Meer aandacht voor ‘soft skills’ zoals samenwerken, communicatie en een gestructureerde 
aanpak. De 80/20%regel is een goede maat voor ‘harde’ versus ‘zachte’ vaardigheden. Ook een breder definitie van 
promotieonderzoek is als positief aanvaard, à la een promotie op proefontwerp.

De TU/e heeft met de brede bacheloropleiding een nieuwe richting uitgezet. De onderwijspakketten zijn klaar. Kan de oude 
garde van docenten de overstap maken naar een inspirerende begeleiding van deze nieuwe ingenieurs? Hebben zij een 
voldoende brede ervaring of zitten zij nog vast in de oude, veel smallere onderzoeksaanpak? Het succes van de nieuwe 
aanpak wordt bepaald door de kwaliteit van de begeleiding.

Op 20 april jl. heeft Ward Cottaar zijn intreerede gehouden als hoogleraar/directeur van de postdoctorale opleidingen 
SMPE/e (School of Medical Physics and Engineering Eindhoven) en de ontwerpersopleiding DTI (Design and Technology of 
Instrumentation). Een uitstekend fysicus met een heel ander profiel. Weinig wetenschappelijke publicaties, heel veel interne 
(vertrouwelijke) rapporten in de industrie en een 20+ jaren ervaring met de ‘D’ van R&D. Deze vaardigheden en aanpak 
hebben wij ook nodig bij de invulling van de brede bachelor, niet 
alleen bij postdoctorale opleidingen. 

Het College van Decanen heeft een speciaal profiel opgesteld 
voor dit soort brede hoogleraren. Laten wij dit gebruiken om de 
TU/e te versterken. Een goede mix van mensen met verschillende 
achtergronden is een pluspunt: het totaal is meer dan de som der 
delen.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer! Eén hoogleraar/directeur  
met een andere signatuur verandert niet meteen het onderwijs
klimaat. Die ene zwaluw is wél een belofte voor een nieuw elan. 
Europa staat te springen om ingenieurs: alleen in Duitsland al 
een stuk of 100.000!

Eén zwaluw…………

Clmn

Herman Beijerinck |  Emeritus-hoogleraar  Technische 
Natuurkunde

Advertenties



“Dat Brainport is uitgeroepen tot slimste 
regio van de wereld, daar heeft Arno een 
enorme inbreng in gehad.” Eindhovens 
burgemeester Rob van Gijzel is heel 
stellig in zijn bewering. Het meeste 
contact dat hij met Peels heeft, komt 
voort uit beider lidmaatschap  
van stichtingsbestuur Brainport 2020. 
“De aandachtsgebieden ‘people’ en 
‘technology’ heeft  Arno goed ingevuld. 
En dat hij ervoor heeft gekozen de TU/e 
te profileren in de drie strategic area’s 
Energy, Health en Smart Mobility is top: 
driemaal bingo! Ik waardeer hem ook  
om het openbreken van de campus.  

De TU/e is geen gesloten fort meer.”  
Van Gijzel roemt, vanuit een rijdende 
auto op weg naar Den Haag, de 
regionale, nationale en internationale 
contacten die Peels onderhoudt of opzet. 
Een paar maal per maand komen de 
mannen elkaar tegen. Hoe Peels bij de 
gemeenteambtenaren bekendstaat,  
weet de burgemeester niet: “Hij loopt 
niet veel op het stadhuis rond. Zelf vind 
ik hem een heel toegankelijk persoon. 
Een prettig mens.” 

Die mening is ook Ruth Oldenziel 
toegedaan. De hoogleraar Techniek
geschiedenis zegt dat de uitdrukking 
“Frappez toujours” op het lijf van de 
voorzitter van de taskforce ‘Talent naar 
de top’ geschreven is. “Voortdurend  
blijft hij benadrukken dat er meer 
vrouwen aan de TU/e moeten komen.  
Hij wil graag tempo maken en scoren, 
maar begrijpt dat dit een dossier is waar 
je een lange adem voor moet hebben. 
Het vergt een cultuuromslag.”  
Op de vraag of Peels belangstelling toont 
voor haar eigen onderzoek, schiet de 
professor in de lach. “Nee, maar ik  
weet ook niet of ik dat kan verwachten.  
Zou wel aardig zijn.” Net als de anderen 
die in dit artikel aan het woord komen, 
kent Oldenziel de collegevoorzitter 
nauwelijks op persoonlijk vlak. “Ik weet 
niet of hij hobby’s heeft. Wel dat hij 
Frankrijkliefhebber is. Ik heb hem  
ooit gesproken over zijn rol als vader 
omdat ik als moeder van een tiener 
dezelfde zorgen deel.” 
Dat Peels kinderen heeft, weet Clement 
Goossens, verantwoordelijk voor 
overheidsrelaties aan de TU/e,  
niet eens. “Daar hebben we het  
nooit over.” Tweemaal per maand  
heeft hij overleg met Peels om de  
contacten met de overheid te bespreken. 
Dat gaat er efficiënt aan toe. Peels  
heeft alle dossiers bij de hand, en 
Goossens heeft ook een lijstje dat hij  

in de afgesproken dertig minuten wil 
doornemen. “Als de bestuursvoorzitter 
naar mijn vakantieervaringen vraagt  
dan houden we dat kort. We gaan geen 
gesprek over vrijetijdsbesteding aan.  
Zo ben ik zelf ook niet, we gaan gewoon 
aan de slag.” En dat wil Peels ook.  
Hij houdt van knopen doorhakken en 
maakt snel duidelijk wanneer hij iets  
niet wil. 
Rokus van Iperen, voorzitter van de  
Raad van Toezicht (RvT) van de TU/e 
vindt dat Peels een goede start heeft 
gemaakt: “Arno werkt prima samen met 
de andere collegeleden, heeft een goede 
relatie met de RvT en heeft, samen met 
zijn collega’s een aantal belangrijke 
projecten, zoals het nieuwe bachelor
programma, voor de TU/e in uitvoering. 
De strategie met de drie hoofdthema’s 
(Smart Mobility, Energy en Health)  
heeft een goed draagvlak binnen en 
buiten de TU/e.” 

Desgevraagd weet Oldenziel dat er een 
venijnige column is geschreven toen 
Peels nog directeur en CEO bij Thales 
Nederland was. “Hij heeft het wel eens 
over zijn positie van toen gehad.  
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De man met de lange adem: “Frappez toujours”
Tekst | Norbine Schalij 

Foto’s | Bart van Overbeeke

Twee jaar is Arno Peels nu voorzitter van het College van Bestuur 
van de TU/e. Hij is weinig in landelijke media te vinden,  

maar achter de schermen krijgt hij veel voor elkaar, is het idee  
van de mensen om hem heen. Ondanks een zeker ongeduld,  

is hij bereid een lange adem te hebben in dossiers die dat  
vergen. Hij wordt geroemd om zijn netwerkcapaciteiten.  

“Maar we spreken niet over privézaken.”

“Ik waardeer Arno 
om het openbreken 
van de campus”

Hij maakt snel 
duidelijk wanneer 
hij iets niet wil

Netwerker in binnen- en buitenland

We mochten helaas geen weekagenda van de collegevoorzitter publiceren.  
In plaats daarvan een lijst van zijn nevenfuncties en bij enkele hoeveel  
vergaderingen dat voor hem betekent. 

Algemeen:
Lid Raad van Commissarissen COFELY NV
Lid Landelijke Commissie Valorisatie (Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie) (4x pj)
Lid Adviesraad TwentyTwenty for exceptional growth

Universiteitsgebonden:
Lid Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur Stichting Incubator 3+
Lid Algemeen Bestuur VSNU (12x pj)
Lid Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie VSNU (6 x pj)
Lid Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur Federatie Technische Universiteiten
Lid Raad van Commissarissen CTMM (center Translational Molecular Medicine)
Lid Raad van Commissarissen TiasNimbas Business School
Lid Raad van Commissarissen TU/e Holding
Lid Stuurgroep Brabant Center of Entrepreneurship

Regiogebonden:
Lid Comité van Toezicht Operationeel Programma ZuidNederland
Lid Stuurgroep Operationeel Programma Zuidoost
Lid Programmacommissie Pieken in de Delta Zuidoost Nederland
Lid Dagelijks Bestuur/ Algemeen Bestuur Stichting Brainport (8 x pj)
Lid Raad van Advies Brainport Industries

Terwijl hij op werkbezoek is in Brazilië (in de week voorafgaand aan de dies) 
meldt de Adviesraad voor het Wetenschaps en Technologiebeleid dat Peels 
daar als raadslid benoemd is. 

CvBvoorzitter Arno Peels twee jaar in functie
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De man met de lange adem: “Frappez toujours”
Hij vindt de TU/e door zijn schaal een 
prettiger organisatie dan de grote 
multinational die zijn vorige werkgever 
was. Waar hij als leidinggevende een 
koers uitzette en waar het hoofdkantoor 
zonder overleg anders besliste.  
Hij moest trouwens wel even wennen 
aan het academisch klimaat van de 
TU/e. Hoogleraren hebben eigen  
opinies en laten die ook horen.  
Een universiteit is minder hiërarchisch 
dan een multinational. Dat vindt hij  
juist ook het aardige ervan”, weet 
Oldenziel. 
Rinus van Weert, voormalig Uraad
voorzitter, had ook de indruk dat Peels 
even moest wennen. “Hij is bescheiden 
en stilletjes binnengekomen bij de TU/e. 
In eerste instantie maakte hij een verlegen 
indruk op mij. Maar hij had zich goed 
ingewerkt in alle vergaderonderwerpen 
en kon snel goed weerwoord geven.”  
Ja, het heeft wel eens gebotst tussen 
beide mannen, maar slechts over zo  
iets onbeduidends dat Van Weert zich 
het onderwerp niet eens meer kan 
herinneren. “Peels zei kortaf ‘Nee dat 
gaan we niet doen’ op een raadsvoorstel 
en ons restte niets dan dat te accepteren.” 
Het grote verschil met de vorige 
collegevoorzitter Amandus Lundqvist  
is volgens Van Weert zijn benaderbaar
heid. “Ik vond Lundqvist afstandelijker. 

Peels is jovialer. Hij komt naar je toe.” 
Wat Van Weert zeer waardeert, is Peels’ 
betrokkenheid naar de TU/e’ers. Toen  
de Uraad in januari 2011 twee dagen de 
hei op ging, is “bijna tegen beter weten 
in” de collegevoorzitter uitgenodigd. 
“En hij kwam!” Net als op Van Weerts’ 
afscheidsreceptie. “Hij heeft me blij 
verrast.” 

Blij verrast was ook BMTstudente 
Sandra van Tienhoven toen ze merkte 
dat Peels haar herkende bij de opening 
van het academisch jaar 2011. Ze had al 
met hem in vergadering gezeten bij de 
Uraad waar zij toentertijd de voorzitter 
van Groepéén was. “Peels kwam 
aanlopen in de tent voor het Hoofd
gebouw, stelde zich voor aan mijn 
vriend, “Hoi, ik ben Arno”, en vroeg 
vervolgens: “Willen jullie een biertje?” 
Ze vindt het knap dat hij precies weet 
wie de studenten van de Uraad zijn.  
“Hij ziet veel mensen in een week,  
ik stel me voor dat het enige wat hij  
doet praten en vergaderen is, en de 

Uraad wisselt ook nog regelmatig van 
samenstelling.”  Thomas Reijnaerts,  
die voor de PF in de Uraad zat in de 
eerste helft van 2011, vraagt zich af of  
de ‘gewone’ student, die niet in een 
bestuur zit, eigenlijk wel weet wie Peels 
is en wat hij doet. Wat Reijnaerts betreft 
mag Peels de TU/e wel meer in het nieuws 
brengen. “Als we het goed doen, krijg je 
vanzelf publiciteit, is van oudsher de 
gedachte. Ik heb niet het gevoel dat 
Peels die cultuur probeert te verand
eren. Misschien doet hij het wel, maar 
dat zie ik niet.” Wat Reijnaerts ook niet 
ziet, is veel humor. “Maar dat komt 
misschien omdat in de Uraad de 
grappen worden gemaakt door Harry 
Roumen.”

Het grappigst dat Van Gijzel van Peels 
weet, is dat hij bloost. “Hij is daardoor 
makkelijk te betrappen. Wanneer hij zich 
ongemakkelijk voelt of iets niet prettig 
vindt, dan kleurt hij rood.” Verder vindt 
de burgemeester het noemenswaardig 
dat ze in dezelfde buurt opgroeiden.  
“In dezelfde straat in Stratum. Maar we 
zaten op verschillende scholen, ik op de 
Nutsschool, hij op de katholieke lagere 
school. We speelden ook niet samen. 
Hoeveel kinderen hij heeft, weet ik niet. 
En ik zie hem ook nooit met partner.  
We spreken niet over privézaken.” 

“Hoi, ik ben Arno. 
Willen jullie een 
biertje?”

Middenin de spotlights graag

De man die zegt dat hij heel goed knopen kan doorhakken, kan toch geen 
keuzes maken tussen onderstaande onderwerpen, met uitzondering van  
de laatste twee. Arno Peels kiest:

Sluitende begroting of investeren in de toekomst? “Gaat uitstekend samen. 
We gaan onverdroten door met de bouwplannen terwijl we toch bezuinigen.”

Duizend vrouwen in de wetenschappelijke staf of vijfduizend extra studenten? 
“Het een kan niet zonder het ander.” 

Duurzaamheid zichtbaar maken of duurzaamheid vergroten? “We hebben 
ambitieuze plannen (2015 klimaatneutraal, 2050 energieneutraal, red.)  
die we terzelfder tijd moeten tonen.” 

Auto met chauffeur of zelf rijden in een Tesla Roadster? “Op de achterbank. 
Dan kan ik doorwerken.” 

Achterkamertjes of spotlights? “ Spotlights! Waar nodig is tenminste. Ik geef 
iedere twee weken een interview.” Op de vraag aan wie moet Peels zich even 
verontschuldigen. Hij bloost en zegt: “Dat weet mijn woordvoerder wel. Er zijn 
veel momenten waarop ik het TU/everhaal vertel: op symposia, bij feestelijke 
openingen en dergelijke. Laatst nog aan alle ambassadeurs van Nederland die 
op een terugkomdag Brainport bezochten.”

Helaas kon/wilde niet iedereen meewerken aan dit portret. Zo hadden  
we graag Peels’ directe collega’s binnen het CvB gesproken, evenals zijn  
secretaresse en woordvoerder om een completer beeld te kunnen geven  
van de collegevoorzitter.

Arno over Arno

Uw stelling is dat het niet om uzelf gaat maar om uw functie. Toch willen we  
u graag leren kennen. Wat mogen we weten over uw persoonlijk leven?
“Zeg maar je. Ik wil jou best vertellen waar ik woon, maar het is heel wat  
anders om dat te publiceren. Ik houd privé graag gescheiden van het  
zakelijke, dat is zo gekomen door ervaringen uit mijn werkzame leven.”

Dan gaan we het hebben over je functioneren als voorzitter van het CvB.  
Waar ligt jouw kracht?
“Ik heb de bestuurlijke agenda op de schop genomen. De strategie 2020  
was net opgestart en ik heb mee kunnen doen met de juiste keuzes maken. 
Daarna heb ik gezegd dat we de plannen niet als een boekje op de plank  
leggen, en ben ermee aan de slag gegaan. Het profiel 2011, het Instellingsplan 
20122013 en de Strategie 2020 staan nu in één lijn. Ik heb een piketpaaltje 
aan de horizon gezet en werk daar naartoe.”

Welke struikelblokken ben je tegengekomen?
“Het University college hebben we geparkeerd omdat we nu het Bachelorcollege 
organiseren. Maar dat is niet echt een struikelblok. Er zijn twee dingen die ik 
zelf best taai vind. Het ene is het verkrijgen van meer vrouwen in de weten
schappelijke staf. Dat is een kwestie van lange adem. Het andere is dat de 
TU/e beter moet communiceren over de prachtige dingen die ze in zich heeft. 
Dat vergt een andere houding en opnieuw een lange adem.” 

Waarom studeren je kinderen niet aan de TU/e? 
“Zij hebben andere interesses. Mijn zoon studeert econometrie in Tilburg,  
mijn oudste dochter rechten in Utrecht en de jongste dochter doet dit jaar 
eindexamen. En dat mag je publiceren.”

CvBvoorzitter Arno Peels twee jaar in functie
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ALGEMEEN

DPO / TEACH: teaching support for TU/e 
staff | Course TRD52 ‘Supervising master 
students’
The course is aimed to improve and 
systemize the way in which supervisors 
guide their students during their 
graduation projects. The course consists 
of short introductions, exercises and 
discussions. Participants will have an 
active role during the course. 
The course will take place on 18 and  
21 June 2012
More information can be obtained  
from Esther Vinken (phone 3117;  
email e.vinken@tue.nl ). 

Course TRD604 ‘Creativity Techniques’ 
Within technical disciplines ‘creativity’ is 
a main learning objective. But creativity 
hardly seems to match with a structured 
didactical approach, because ‘creative’ 
solutions ‘escape’ from the usual 
procedures and solutions.
This course focuses on creativity within 
the technical scientific education, 
especially on methods to think up ideas, 
new ways of thinking and unusual 
solutions systematically. All techniques 
will be practiced sometimes with special 
software.
Course dates: 5 & 12 June 2012
More information: Harry van de Wouw 
(3126; h.m.w.j.v.d.wouw@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.

DPO | Training ‘Personal Grants’ (TRD84)
Acquiring personal grants, either  
from the NWO Innovational Research 
Incentives Scheme (VI) or from the ERC 
Starting Grant, is important for the 
career of (young) scientists. In this 
training you become acquainted with 
NWO/ERC procedures. You learn how  
to write an abstract for a Personal Grant 
proposal and to present your excellence 
and research.

The training will take place on 12 and  
19 June, 2012
More information and registration at 
Ties Leermakers (email 
m.a.m.leermakers@tue.nl). 

Performance skills for TUe lecturers 
(TRD60)
Join this greatly valued master class to 
improve your performance skills for 
teaching and at conferences. Learn to 
truly address your audience. Practice 
with your own material and receive stage 
directions on posture, gestures and 
voice. Use a different structure for your 
content, and create clear and visual 
slides. In short, two confrontational and 
supportive days of learning that will 
change the way you present. The dates 
of the Masterclass are 11 & 25 June 2012. 
Registration occurs through OASE.

Performance skills for TUe lecturers - 
Follow-up (TRD61)
Do you feel like working on your 
performance skills again? If you 
participated in the master class before, 
you are welcome to this oneday 
Followup. You get another chance  
to practice your presentation skills  
and to try out new things, or to focus  
on a more interactive presentation. 
Come and refresh yourself. Your 
audiences will be grateful to you.
The date of this followup is 12 June 
2012. Registration occurs through OASE.

IEC | Vernieuwd aanbod IEC
Het Informatie Expertise Centrum  
biedt vanaf heden de geactualiseerde 
versies van de Van Dale woordenboeken 
aan via haar digitale collectie.
Daarnaast is ook het aanbod van 
Reference  Manager, de software om op 
een eenvoudige manier persoonlijke 
databases op te bouwen vernieuwd.  
Deze software zorgt onder andere voor 
het  maken van literatuurlijsten bij uw 
publicatie en het aanpassen aan een 
bepaalde tijdschriftstijl. 

Door de veranderde vormgeving van de 
samenwerking van het IEC met de dienst 
ICT vindt u het aanbod van deze 
software voortaan op de server van de 
dienst ICT, de ondersteuning bij het 
gebruik van de software blijft verzorgd 
worden door het IEC.
Deze wijziging maakt het noodzakelijk 
de software opnieuw te installeren als  
u deze al eerder hebt gedownload.  
Na 1 mei 2012 kunnen de oudere versies 
niet meer worden gebruikt omdat de 
bibliotheekserver wordt opgeheven. 
Het betreft: 
Van Dale woordenboeken
Van Dale Groot Polytechnische 
woordenboeken
Reference Manager
Voor het (opnieuw) installeren volgt  
u de aanwijzingen bij de betreffende 
zoeksystemen op: www.tue.nl/bib 

IEC | Databases updated
The Information Expertise Centre has 
added recent updates of the Van Dale 
dictionaries to its digital collection.
Reference Manager, the database for 
building personal scientific reference 
databases, has also received an update. 
With Reference Manager you can  
easily compile reference lists for your 
publications in the formats required  
by various scientific journals.

Changes in the form of cooperation 
between the IEC and the TU/e ICT 
Service have led to the applications 
mentioned above (including Van Dale 
Groot Polytechnische woordenboeken) 
being transferred to the server of the  
ICT Service. The original Library server 
will be shut down as from 1 May 2012. 
These changes necessitate reinstallation 
of these applications if you had already 
downloaded these earlier.
To (re)install these applications follow 
the instructions at the retrieval systems 
in question on: www.tue.nl/library 

ICMS | ‘Aan de Dommel’ presents:  
prof. Clemens van Blitterswijk A need  
for new Technology platforms
Date: May 7, 2012
Time: 13.00 hrs
Location: Lecture hall 5, Auditorium

Eindhoven University Business Club | 
Alpha Bèta United
Ook dit jaar organiseren de Eindhoven 
University Business Club (EUBC) en de 
Academic Business Club in Tilburg (ABC) 
samen met het Brabant Center of 
Entrepreneurship (BCE) en ABNAMRO 
Bank weer een interessante bijeenkomst.
De zogenaamde Alpha Bèta United 
wordt een avond met een inspirerend 
praatje, discussies en natuurlijk de  
kans om nieuwe (pre) ondernemers en 
interessante contacten en informatie  
op te doen onder het genot van een 
drankje en een hapje.
De Alpha Bèta United draait dit jaar rond 
het thema Sector Banking: Media & 
Technology trends. Dat tevens tot doel 
heeft technische ondernemers (TU/e) en 
meer economisch & businessgeoriën

teerde talenten (UvT) met elkaar in 
contact te laten komen. De avond zal  
op 7 mei plaatsvinden op de locatie  
van ABNAMRO Bank te Eindhoven, 
Vestdijk 18.

Programma:
19:00 Inloop
19:20  Introductie met avond planning 

door Pepijn Happel
  (Directeur YourBusiness Banking 

Zuid)
19:30   Presentatie over Sector Banking, 

Media & Technology trends door 
Steven Peters

20:00  Pauze
20:15   Discussies over alpha/beta 

onderwerpen
20:45  Netwerk borrel
22:00  Einde

http://www.eubc.nl/alphabetaunited/

MENSEN

Bureau voor promoties en 
plechtigheden | Promoties
Dinsdag 8 mei 16.00 uur CZ4 Promotie 
M.H. De Andrade Oliveira MSc (W)
Promotor(en): prof.dr. L.P.H. de Goey  
en prof.dr. M. Aldén
Voorzitter: prof.dr.ir. J.E. Rooda
Titel proefschrift: “Development  
and application of a laminar coflow 
burner for combustion studies at  
high pressure”

Woensdag 9 mei 16.00 uur CZ4 Promotie 
ir. N. Debernardi (TN)
Promotor(en): prof.dr.ir. O.J. Luiten 
Voorzitter: prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen
Titel proefschrift: “UltraCold Ion Beam 
Source”

Woensdag 9 mei 16.00 uur CZ5 Promotie 
E. Knutov MSc (W&I)
Promotor(en): prof.dr. P.M.E. De Bra 
Voorzitter: prof.dr. A.M. Cohen
Titel proefschrift: “Generic Adaptation 
Framework for Unifying Adaptive 
Webbased Systems”
Donderdag 10 mei 16.00 uur CZ4 
Promotie ir. M.H. Schonenberg (W&I)
Promotor(en): prof.dr.ir. W.M.P. van der 
Aalst
Voorzitter: prof.dr.ir. J.J. van Wijk
Titel proefschrift: “What’s Next? 
Operational Support for Business 
Execution”

Maandag 14 mei 16.00 uur CZ4 Promotie 
ir. E.G.H.J. Martens (BMT)
Promotor(en): prof.dr.ir. F.N. van de 
Vosse en prof.dr. W.H. Mess
Voorzitter: prof.dr. P.A.J. Hilbers
Titel proefschrift: “Towards Clinical 
Assessment of Cerebral Blood Flow 
Regulation using Ultrasonography 

Model Applicability in Clinical Studies”

Maandag 14 mei 16.00 uur CZ5 Promotie 
J.C.B. Rantham Prabhakara MSc (W&I)
Promotor(en): prof.dr.ir. W.M.P. van der 
Aalst
Voorzitter: prof.dr. A.M. Cohen
Titel proefschrift: “Process Mining in the 
Large: Preprocessing, Discovery, and 
Diagnostics”

Dinsdag 15 mei 16.00 uur CZ4 Promotie 
K. Kamran MPhil (TN)
Promotor(en): prof.dr.ir. K. Kopinga en 
prof.dr.ir. D.M.J. Smeulders
Voorzitter: prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen
Titel proefschrift: “Electrokinetic 
desalination of porous building 
materials”

Dinsdag 15 mei 16.00 uur CZ5 Promotie 
ir.  K.A.M. van der Sluijs (W&I)
Promotor(en): prof.dr.ir. G.J.P.M. Houben 
en prof.dr. P.M.E. De Bra
Voorzitter: prof.dr. A.M. Cohen
Titel proefschrift: “Model Driven Design 
and Data Integration in Semantic Web 
Information Systems”

Woensdag 16 mei 16.00 uur CZ4 
Promotie ir. J.F. de Jong (ST)
Promotor(en): prof.dr.ir. M. van Sint 
Annaland en prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “Membranes in 
Fluidized Beds”

Intreerede
Vrijdag 11 mei 16.00 uur BZ/SZ 
Intreerede prof.dr.ir. W.M.M. Kessels 
(TN) – hl 
Voorzitter: prof.dr.ir. C.J. van Duijn 
Titel: “De kunst van het maken” 

DIVERSEN

Kences | Een jaar lang gratis wonen als 
student
In samenwerking met het ministerie van 
BZK ontwikkelt Kences, de brancheor
ganisatie voor studentenhuisvesting, 
een landelijke monitor voor studenten
huisvesting. In de komende weken 
wordt door Kences via www.wonen 
alsstudent.nl aan ruim 600.000 
studenten gevraagd ‘Hoe wil jij wonen 
als student?’. Studenten kunnen tot 15 
mei 2012 meedoen met dit onderzoek 
via hun computer of smartphone.  
Alle deelnemers maken kans op een 
iPad of op de hoofdprijs, een jaar  
lang gratis wonen als student 

Mijn Shirt is het Eindje |  
Ontwerpwedstrijd
Clubliefde voor een stad, bestaat dat? 
Wij denken van wel. Hoe draag je dat 
uit? Met een Tshirt. Wat staat er op  

dat shirt als Eindhoven de stad is die  
je de liefde wilt verklaren? Dat shirt is  
nu nog leeg, maar daar brengt de 
ontwerpwedstrijd Mijn Shirt is het  
Eindje verandering in.
Iedereen die de stad Eindhoven een 
warm hart toedraagt kan meedoen!  
Het ontwerp dat jij instuurt moet  
slechts aan één eis voldoen: iedere 
Eindhovenaar wordt er op slag verliefd 
op en wil het shirt tot de laatste draad 
afdragen. 
De uiterste inzenddatum is 20 mei.  
Meer info: www.mijnshirtisheteindje.nl. 

VACATURES

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

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

Advertentie
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Rogier Beckers |  “Ik geniet ervan om tussen het  
uitgaanspubliek rond te lopen”

Rogier Beckers (19) heeft van zijn hobby 
zijn beroep gemaakt. De student 
Technische Innovatiewetenschappen 
heeft zijn eigen fotografiebedrijfje.  
Hij is als fotograaf vooral actief in het 
uitgaansleven, waar hij foto’s maakt van 
de bezoekers van cafés en discotheken. 
Toch heeft Rogier niet gekozen voor een 
fotografieopleiding: “De kansen in die 
wereld zijn erg klein. Ik wil fotografie 
graag als hobby houden”.

De passie voor fotografie begon bij 
Rogier in september 2008. “Toen kreeg 
ik, als vijftienjarige, mijn eerste baantje 
bij Albert Heijn. Dan heb je voor je 
gevoel ineens een heleboel geld en daar 
wilde ik iets mee doen.” Rogiers vader  
is veel met fotografie bezig geweest, 
thuis staat nog een kast vol dia’s.  
Het was dus geen verrassing dat hij bij 
fotografie uitkwam. “Mijn eerste camera 
was digitaal. Mijn vader gebruikte toen 
nog analoge toestellen. Vanaf dat 
moment heb ik het stokje van mijn  
vader overgenomen”. 
Rogier werkt voornamelijk in discotheken 
en op evenementen. “Ik geniet ervan  
om tussen het uitgaanspubliek rond te 

lopen. De combinatie tussen uitgaan en 
fotografie is perfect.” Hij houdt niet van 
fotoshoots en dergelijke opdrachten.  
“Ik vind het leuk om tussen blije, 
feestende mensen spontane foto’s te 
maken. Shoots zijn altijd zo stijf en 
statisch.” Vrienden vragen hem wel  
eens of hij foto’s wil maken van hen, 
maar daar gaat hij niet op in. “Ik vind  
het gewoon minder leuk om te doen.”

Als je zo bezeten bent van fotografie, 
zou je verwachten dat je een fotografie
opleiding gaat doen. Rogier heeft daar 
bewust niet voor gekozen: “De kans dat 
je het als fotograaf écht maakt, is heel 
klein. Ik heb geen zin om iedere dag van 
klus naar klus te moeten rennen en er 
dan uiteindelijk net van rond te kunnen 
komen. Ik wil het echt als hobby houden, 
dus dan is het beter om er een baan bij 
te hebben waarmee ik zekerheid van 
inkomsten heb”. De studiekeus viel 
uiteindelijk op Technische Innovatie
wetenschappen: “De combinatie tussen 
techniek en het sociale gedeelte van  
de studie sprak me aan”.
Rogier is ook bezig met media en 
webdesign. Hij is momenteel een nieuwe 

site aan het bouwen voor zichzelf. “Ik wil 
proberen mijn bedrijfje uit te breiden 
met webdesign. Kleine bedrijven 
hebben vaak geen geld om een duur 
bedrijf in te huren voor hun website.  
Ik kan als student relatief goedkoop 
websites bouwen voor deze bedrijven.” 
Rogier heeft dankzij zijn studie 
kennisgemaakt met het maken van 
apps. “Daar zou ik me in de toekomst 
meer in willen verdiepen.”
Fotografie is de ideale bijbaan, nu hij  
in Eindhoven woont en studeert. “In het 
weekend ga ik terug naar Landgraaf, 
naar mijn ouders. Dan kan ik gewoon 
foto’s blijven maken op mijn vaste 
adressen.” Hij wil in de toekomst 
misschien ook in Eindhoven gaan 
fotograferen. “Maar dat moet mijn werk 
in Limburg niet vervangen. Ik ga in de 
weekenden graag terug naar huis,  
ik mis soms het groen en de ruimte  
die ik thuis heb.”
Zijn grootste droom op het gebied van 
fotografie is al in vervulling gegaan: 
“Een paar jaar geleden mocht ik dj Tiësto 
fotograferen”. Natuurlijk zou Rogier ook 
op grotere festivals foto’s willen maken, 
maar dat is niet haalbaar. “Daar lopen 

de jongens rond die echt een opleiding 
hebben gehad. Het is niet reëel dat ik 
me daar tussen ga wurmen. Daar heb  
ik ook bewust voor gekozen door geen 
opleiding tot fotograaf te doen”.

Reizen is een andere passie van Rogier. 
“Aankomende zomer ga ik met een 
vriend een maand backpacken door 
Vietnam, Cambodja en Thailand en 
Maleisië.” Rogier merkt wel dat hij,  
nu hij studeert, minder tijd heeft voor 
het reizen. “Ik heb veel minder vakanties 
nu. Mijn ouders gaan binnenkort naar 
Barcelona, maar ik kan helaas niet mee, 
omdat ik colleges heb.”
Ook de liefde voor het reizen komt van 
thuis. Als kind waren er de tweeweekse 
vakanties naar Frankrijk en Italië.  
Een paar jaar geleden ging het gezin een 
kleine maand rondreizen in Noorwegen 
en daar ontdekte Rogier de passie voor 
het reizen. “Ook mijn ouders werden 
daar helemaal enthousiast van. 
Sindsdien zijn er geen reizen meer 
geweest die binnen een straal van een 
paar honderd kilometer rondom 
Nederland lagen.”
Rogier heeft al veel landen bezocht, 

zoals Java, Bali, Marokko en Scandinavië. 
Toch denkt hij zijn mooiste reis nog te 
moeten maken. “Ik wil heel graag een 
keer naar Australië, dat lijkt me een heel 
mooi land.” Rogier verwacht niet dat hij 
daar tijdens zijn studie naartoe gaat. 
“Voor zo’n groot land, waar zoveel te 
zien is, moet je de tijd nemen. Australië 
kun je niet in een paar weken bekijken, 
daar heb je wel een paar maanden voor 
nodig.” Een buitenlandse master lijkt 
hem daarom een uitkomst.
Rogier gaat tijdens zijn reizen voor de 
cultuur en het avontuur. In de typische 
studentenoorden zoals Chersonissos  
en Lloret de Mar zul je hem niet vinden. 
“Ik ben niet het type dat de hele dag op 
een handdoekje gaat liggen. Ik rust wel 
uit als ik weer thuis ben.” In de toekomst 
wil de student zijn foto’s verkopen aan 
reistijdschriften. “Bij sommige foto’s 
van mezelf denk ik wel eens: ‘Deze  
foto zou niet misstaan in een blad’.”

Interview | Hanneke Ramakers
Foto | Bart van Overbeeke
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En hoe is het in Colorado?

In het verleden heb ik meerdere 
roadtrips gemaakt door de Verenigde 
Staten en één van de mooiste staten 
was Colorado. Toen mijn professor 
vroeg waar ik op stage wilde gaan, was 
het antwoord dus eenvoudig: Colorado! 
Uiteindelijk ben ik terechtgekomen op 
Colorado University in Boulder. Boulder 
is een klein plaatsje met honderdduizend 
inwoners (waarvan dertigduizend 
studenten), dertig kilomter ten 
noordwesten van Denver en het ligt 
letterlijk tegen de Rocky Mountains.  
Dit maakt Boulder de ideale uitvals
basis voor allerlei activiteiten. In de 
winter zijn er genoeg skimogelijk

heden: het dichtstbijzijnde gebied is 
minder dan veertig minuten per bus  
en nog eens tien andere gebieden zijn 
minder dan twee uur rijden. In de zomer 
veranderen de activiteiten naar hiken, 
klimmen, mountainbiken, raften en nog 
veel meer. En omdat iedereen zo graag 
buiten en in de bergen is (wat geen 
straf is met driehonderd dagen zon),  
is de meest populaire auto hier niet de 
Ford F150 maar de Subaru Outback. 
Een treffende uitspraak over Boulder is: 
“Je weet dat je in Boulder bent als de 
fietsen/ski’s op het dak van een auto 
meer waard zijn dan de auto zelf”. 
Boulder is ontstaan als een dorp ter 

ondersteuning van de kleine mijndorpjes 
in de bergen. In de jaren zestig was het 
een populaire plaats voor hippies en  
de gevolgen hiervan zijn nog steeds te 
merken. Zo is er hier veel aandacht voor 
biologisch voedsel van lokale boeren en 
‘recreatief roken’ lijkt legaler te zijn dan 
in Nederland. Gevolg van al dat outdoor 
en gezonde gebeuren is dat er hier, 
ondanks het stereotype beeld van de VS, 
bijna geen mensen met overgewicht zijn. 
Hier op de universiteit ben ik werkzaam 
op het Aerospace Engineering and 
Science department en, ondanks de 
naam, gaat mijn onderzoek níet over 
het ontwerpen van raketten. Ik houd me 
bezig met een vakgebied dat materialen 
ontwerpt met periodieke structuren. 
Mogelijke toepassingen hiervan zijn 
absorptie van aardbevingen om 
gebouwen, passieve controllers van 

radiogolven, geluidsisolatie, efficiënt 
koelen van elektronica en zelfs een 
‘invisible cloak’ zoals in de Harry Potter 
films. Echter, bijna alles bestaat slechts 
nog op papier en pas sinds kort worden 
er behalve simulaties ook experimenten 
uitgevoerd in dit vakgebied.
Op 5 mei kom ik na vierenhalve maand 
terug van mijn stage en op 16 juni ga ik 
voor nog eens drie maanden opnieuw 
naar Boulder om mijn onderzoek hier  
te vervolgen (zonder ECTS helaas) en 
meer van de omgeving te kunnen zien. 
Voor meer impressies uit Boulder,  
neem eens een kijkje op mijn blog:  
http://svenpeelen.tumblr.com 

Sven Peelen, masterstudent Mechanical 
Engineering (Computational and 
Experimental Mechanics)

Op kamers: niet altijd een feestje

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.

In januari lazen de drie studenten de 
oproep van Eindhoven Studentenstad, 
die werd verspreid via verschillende 
studentenverenigingen. Het drietal  
had verschillende redenen om zich 
beschikbaar te stellen. Alette: “Ik voel 
me als student betrokken bij het hele 
studentenleven. Ik ben ook actief bij de 
Eindhovense Studentenraad. Voor mij 
was het vanzelfsprekend om me aan te 
melden. Zeker ook in het kader van mijn 
studie Bouwkunde is het een interessant 
onderwerp om over mee te praten”.
Martijn is oudlid van de universiteits
raad, waar hij regelmatig met studenten
huisvesting te maken kreeg. “Dat is een 
onderwerp waarbij ik betrokken blijf. Ik 
vond de oproep meteen interessant.” 
Selina studeert Vastgoed en Make
laardij, huisvesting past dus goed bij 
haar studie. “Ik heb een jaar in het 
bestuur van SSRE gezeten, waarbij ik  
me heb beziggehouden met het zoeken 
naar een nieuw onderkomen voor de 
vereniging. Ook heb ik stage gelopen  
bij de dienst huisvesting van Fontys.  
Het convenant sluit hier goed bij aan.”
Zelf zijn de studenten ook wel eens 
tegen problemen rondom huisvesting 
aangelopen. Selina: “Ik woonde op een 
gegeven moment in een huis waar de 
huisbaas altijd bezig was met verbouwen. 

Dat deed hij omdat hij de waarde van 
het huis wilde verhogen, maar wij 
werden helemaal gek van al dat 
klussen”. Alette had het idee dat ze 
teveel betaalde voor haar kamer. “Toen 
ik daar iets van zei tegen mijn huisbaas, 
dreigde hij de werkelijke servicekosten 
van de afgelopen jaren door te 
berekenen wat er uiteindelijk toe zou 
leiden dat ik moest gaan bijbetalen.  
Ik had geen inzicht in de werkelijke 
servicekosten, dus geen bewijs.  

Daarom heb ik er vanaf gezien om naar 
de huurcommissie te gaan en ben ik op 
zoek gegaan naar een andere kamer.”
De studenten horen veel klachten om 
zich heen. “Je zou met je klachten 
terecht kunnen bij de huurcommissie, 
maar op brieven die je daarheen stuurt 
krijg je geen reactie, of pas na een lange 
tijd”, zegt Selina. Volgens Alette is er 
ook veel te doen rond de nieuwe regels 
voor een omzettingsvergunning. 

“Huisbazen hadden nieuwe vergunningen 
moeten aanvragen voor studentenhuizen, 
maar waren hier niet van op de hoogte 
en hebben nu uiteindelijk geen 
vergunning meer. Studenten wonen 
zonder dat ze het weten in een illegaal 
huis.”
Volgens Martijn hebben ook veel 
internationale studenten moeite met  
het vinden van huisvesting. “Voor hen  
is het natuurlijk extra lastig om een 
kamer te vinden, omdat zij op het 
moment dat ze in Eindhoven aankomen, 
meteen woonruimte moeten hebben.” 
Deze pijnpunten moeten volgens de drie 
aangepakt worden. “Tot nu toe besliste 
de gemeente over de studenten, wij 
moeten er nu voor zorgen dat de 
beslissingen voortaan mét de studenten 
worden genomen”, aldus Martijn. 

Martijn en Selina hebben plaats
genomen in de stuurgroep, Alette in  
de werkgroep. “De stuurgroep geeft 
opdrachten aan de werkgroep.  
De werkgroep is er vooral om uit te 
zoeken waar de problemen zitten en  
om daarvoor oplossingen te vinden.  
Die worden doorgegeven aan de 
stuurgroep en die neemt vervolgens  
de beslissingen”, zegt Martijn.  
In principe werken de groepen los  
van elkaar. “Eén van de leden van de 
convenantpartijen zit in beide groepen, 
dus via hem is er contact met elkaar”, 
zegt Alette.
Het was niet de bedoeling om drie 
studenten aan te wijzen. “Toen wij alle 
drie op gesprek waren geweest, kon de 
gemeente geen keuze maken, omdat  
wij alle drie onze eigen beweegredenen 
en contacten hebben. Vandaar dat 
ervoor gekozen is om ons alle drie in  
het convenant te plaatsen”, zegt Selina.
Wel is het opmerkelijk dat er nu pas 
studenten mogen meepraten in het 
convenant, dat al sinds 2003 bestaat.  
Na de twee eerdere intentieverklaringen 

(20032007 en 20072011) is er nu voor 
gekozen om ook de studenten erbij te 
betrekken. Martijn: “Dit komt waarschijn
lijk omdat sinds kort in het landelijk 
actieplan studentenhuisvesting is 
opgenomen dat de gemeenten met 
studenten in overleg moeten gaan.  
Of het echt verplicht is gesteld weet  

ik niet, maar de gemeente Eindhoven 
vindt het kennelijk wel belangrijk”.
Mary Fiers, wethouder Wonen, Wijken, 
Ruimte en Burgerparticipatie, is vanuit 
de gemeente nauw betrokken bij het 
convenant. Voor haar is het zeker 
belangrijk dat ook de studenten 
meepraten: “Het is heel eenvoudig:  

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

“Studenten wonen 
zonder dat ze 
het weten in een 
illegaal huis”

Tekst | Hanneke Ramakers
Foto’s | Bart van Overbeeke 

Lange wachtlijsten, eindeloze kijkavonden, illegale kamers:  
enkele problemen die je kunt tegenkomen als je op zoek bent  

naar een kamer. De gemeente Eindhoven bespreekt de problemen 
die rondom huisvesting voor studenten bestaan al enkele jaren  

in het ‘convenant studentenhuisvesting’. Sinds kort zijn ook  
de studenten vertegenwoordigd in dit overlegorgaan:  

Alette Janssen, Martijn van Damme (beiden TU/e-student)  
en Selina Polman (Fontys). 

Selina Polman, Martijn van Damme en Alette Janssen.
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Gemiste kans

Deze week is voor ons land een belangrijke: niet alleen is Juliana jarig, ook herdenken 
we oorlogsslachtoffers en vieren we de vrede. Reden genoeg blijkt om je eens lekker 
naar de boenken te zuipen.

Toch staat er ook een wat serieuzere noot bij deze week. Op 6 mei is het tien jaar 
geleden dat een kleinzielige Harderwijker politicus Pim Fortuyn doodschoot.  
Hoewel we vol romantiek kunnen stellen dat met hem ‘het vrije woord’ is gestorven, 
blijft het een essentiële feitelijkheid dat elk debat een hoger doel dient en je het  
bij oorzaak niet altijd met elkaar eens bent, wat geen reden is om iemand een  
kopje kleiner te maken.

Wij als academici hebben met de politiek gemeen dat de discussie ons belangrijkste 
instrument is; hiermee slagen we erin om niet enkel een oplossing te zoeken voor  
een probleem, maar ook kritisch naar het probleem zelf te kijken; hetgeen ons 
onderscheidt van het hbo en vmbo.

Daarbij blijkt de discussie een belangrijk postmodern fundament van onze maatschappij, waarin tactiek de voorkeur  
zou moeten krijgen boven strategie. ‘Zou moeten krijgen’, omdat dit het punt is waar wij ons belangrijkste instrument  
naast ons neer lijken te leggen. Bij wijze van hervorming krijgt onze TU een nieuwe inhoud en een nieuwe vorm.  
Een Brede Bachelor, met een kloppend hart dat hoe pijnlijk ironisch dan ook het Metaforum gaat heten, o.a. verwijzend  
naar ‘de discussie onder deskundigen’. Een ongelukkige wederkerigheid.
Ongelukkig, vanwege de hoeveelheid weerstand die er bestaat tegen deze hervorming, daar de totstandkoming van 
hogerhand lijkt opgelegd en niet ontstaat uit de onderkant van de academische piramide, en deze onherroepelijke  
mededeling  onder het genot van een quasidenigrerende kroket ingepakt wordt onder de noemer van discussie.

Of het van onderaf een bétere hervorming zou zijn geworden weet ik niet, maar dat het een gemiste kans is om ons,  
in de kern, als academici te onderscheiden, lijkt me paradoxaal genoeg geen discussie over mogelijk.

Clmn

Op kamers: niet altijd een feestje

Laurence Bolhaar | student Bouwkunde

het is beter om mét studenten te praten 
dan over”. Volgens Fiers komen er 
steeds meer studenten naar Eindhoven, 
waardoor het belangrijk is dat de 
huisvesting nu, maar ook in de 
toekomst, goed geregeld is. “Ook draagt 
het convenant bij aan het doel van 
Eindhoven Studentenstad, namelijk de 
aantrekkelijkheid van Eindhoven als 
studentenstad vergroten, zodat 
studenten zich ook echt thuis voelen.”

De drie studenten zijn in principe voor 
achttien maanden betrokken bij het 
convenant, maar dat kan ook korter of 
langer worden om de continuïteit te 
bevorderen. “Het is te vroeg om concrete 
doelstellingen te formuleren, we willen 
eerst goed in kaart brengen wat precies 
de problemen zijn en waar verbeter
punten zitten”, zegt Alette. 
Martijn benadrukt dat enige hulp van  
de studenten nodig is. “Als wij niet 
weten waar de problemen zitten, is  
het erg lastig om er iets aan te doen.” 
Daarom hebben de studenten een 

mailadres waar iedereen zijn klachten 
heen kan sturen. “Het is de bedoeling 
dat er in de toekomst een meldpunt 
komt voor studenten. Wij willen graag 
helpen om dit op te zetten, maar we 
hebben ook extra studenten nodig die 
dat punt zouden willen beheren”, zegt 
Selina.
De afgelopen jaren zijn er dankzij het 
convenant al veel punten aangepakt.  
Zo is een aantal speciale woonprojecten 
opgezet, bijvoorbeeld in WoenselWest. 
Jordi Timmermans, TU/estudent 
Werktuigbouwkunde, woont al ruim 
twee jaar samen met een vriend in een 
huurhuis in WoenselWest. In ruil voor 
korting op de huur doen zij vrijwilligers
werk. “Volgens het Sociaal Emancipatie 
Project moet ik tien uur vrijwilligerswerk 
per maand doen. Ik geef huiswerkbege
leiding aan middelbare scholieren.  
Twee avonden in de week is er een  
open inloop voor leerlingen uit de wijk”, 
aldus Jordi. 
Jordi is enthousiast over deze manier 
van studentenhuisvesting: “Ik vind het 

vrijwilligerswerk leuk om te doen, het 
verbreedt je horizon. De samenleving  
is veel breder en veelzijdiger dan wat 
aan de TU/e gebeurt”. Ook de reacties 
uit de buurt zijn positief. “De vrijwilligers 
die al langere tijd actief zijn, trekken 
soms wel scheve gezichten. Hun inzet 
wordt namelijk niet beloond met een 
huurkorting, terwijl zij soms al vele  
jaren fanatiek hun bijdrage leveren.”
Soms nemen de studenten zelf het 

voortouw. Martijn heeft een buurt 
bar becue georganiseerd voor de hele 
straat. “Op een gegeven moment kregen 
wij een uitnodiging voor het wijkoverleg  
en ik ben daar als flatoudste naartoe 
gegaan. Daar merkte ik dat er veel 
vooroordelen bestonden over onze 

studentenflat.” Daarom organiseerde 
Martijn met een aantal medebewoners 
van Studentenflat ‘De Druppel’ een 
barbecue, zodat de bewoners van de 
straat elkaar beter zouden leren kennen. 
Daar zijn veel positieve reacties op 
gekomen. “Een man uit de straat vroeg 
zich af wat ik als student deed bij het 
wijkoverleg. Ook over de barbecue was 
hij sceptisch. Maar na afloop kwam hij 
me persoonlijk bedanken. Dat vond ik 
een mooi gebaar, het standaardbeeld 
van studenten hebben we kunnen 
wegnemen”, zegt Martijn.
In september komt er weer een nieuwe 
lichting studenten richting Eindhoven. 
Alette raadt studenten aan om je altijd  
in te schrijven bij een woningcorporatie: 
“Bij particuliere kamers moet je op 
kijkavond komen; dit kan voor sommige 
studenten een drempel zijn. Bij een 
bedrijf als Vestide kun je reageren als je 
een kamer ziet zitten. De woningbouw
vereniging wijst vervolgens de kamer  
toe aan een van de inschrijvers.” 
Volgens Selina ligt het vinden van  

een kamer ook een beetje aan jezelf:  
“Je kunt in juni al gaan zoeken, maar  
ook pas in september. Je moet als 
zoekende wel een beetje actief zijn”.

Heb jij problemen rondom huisvesting? 
Wil je meepraten en denken over  
oplossingen? Of ben jij geïnteresseerd 
in het opzetten van een meldpunt? Laat 
het Alette, Martijn en Selina weten via: 
studentenhuisvesting@eindhoven.nl
Heb je een kamer gevonden en wil je 
zeker weten dat die legaal is? Je kunt  
dit checken op www.eindhoven.nl/
kamercheck. Hier zijn echter alleen de 
vergunningen te zien die in procedure 
zijn. Als je studentenhuis er niet 
opstaat, hoeft dit dus niet te betekenen 
dat je huis geen vergunning heeft. Je 
kunt bij je huisbaas altijd navragen of 
hij beschikt over de juiste vergunning.

“Het is beter om 
mét studenten te 
praten dan over”
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Roos van Berkel | “Ik zie de wereld door een bewegende bril”

Roos van Berkel (30), choreografe, 
performer en docent bewegingsanalyse 
bij Industrial Design, ademt beweging.  
Met grootste gebaren vertelt ze over 
haar nieuwe project: een film met haar 
oude maatje, humanoid TUlip. En ook 
daarbuiten staat ze niet stil: ze is te 
vinden op stelten tijdens een voorstelling 
van straattheatergroep Close-Act, 
begeleidt TU/e-studenten en geeft hier 
en daar workshops bewegingsanalyse. 
Zelfs op vakantie filmt ze het liefst vanuit 
de bus het voortbewegende landschap.

“Ik ben een van de zeventig coaches bij 
ID die naast hun werk betrokken zijn bij 
studentprojecten. En dat is ontzettend 
leuk, zo begeleid ik momenteel samen 
met lichtarchitect Jacob Alkema enkele 
studenten in het project Transient Tides.  
Het project richt zich op herhalende, 
irregulaire natuurlijke fenomenen op  
het gebied van licht en beweging. Klinkt 
moeilijk, maar er komen al heel mooie 
dingen uit voort. En dat vind ik het 
fantastische van mijn werk hier aan de 
TU/e, er zijn zoveel mogelijkheden, 
zoveel kennis, zoveel leuke mensen  
daar word ik echt blij van.”

Roos van Berkel studeerde moderne 
dans in Londen en vertrok vervolgens 
naar New York voor een vervolgstudie 
bewegingsanalyse. Hoewel ze nu  
vooral druk is als uitvoerend danseres 
en choreografe, gebruikt ze haar 
bewegings kennis ook om de interactie 
tussen mens en gebruiker te onder
zoeken. “Ik heb me gaandeweg 
gespecialiseerd in Laban/Bartenieff 
bewegingsanalyse, een overkoepelend 
systeem waarmee alle vormen van 
beweging geanalyseerd kunnen worden. 
Eigenlijk een technische manier om 
beweging te benaderen. En ik merk dat 
die combinatie van kunst en wetenschap 
mij heel goed ligt. Dus toen de directeur 
van het STRPfestival mij in contact 
bracht met Tech United om een duet te 
maken tussen mens en robot, heb ik  
me er vol enthousiasme ingestort.”

“Het fijne van het werken met techneuten 
is hun concrete aanpak. Als ze hun 
goedkeuring hebben gegeven, gaan ze 
er ook echt helemaal voor; bij een nee 
weet je dat het echt niet kan. Heerlijk, 
die directe benadering. Toch heb ik  
voor mijn filmproject met TUlip ook een 

artistiek team om me heen verzameld 
voor het conceptuele denken. En ik kan 
zo ook mijn eigen artistieke kant meer 
laten spreken. Bij mijn eerste project 
met TUlip moest ik alles zelf doen.  
Heel leuk, maar je haalt je ook heel  
wat op je nek. 
Het is heel bewust een film geworden,  
in plaats van opnieuw een live 
performance, om de theatrale kant  
van het werken met TUlip te laten zien. 
En ook de onvoorspelbaarheid die 
ontstaat uit hetgeen wat mensen 
bedenken en technisch mogelijk maken 
en dat een menselijke draai proberen 
mee te geven, heel fascinerend.”

“Het is geweldig om weer met TUlip 
samen te werken. Juist omdat het een 
humanoid is en geen robot, staat hij  
qua beweging veel dichter bij de mens. 
Hij lijkt er met zijn twee benen zelfs  
een beetje op. Het is heel raar, maar je 
bouwt toch een band op, ziet hem als  
je maatje. Ik zal onze eerste ontmoeting 
ook niet snel vergeten. Een paar Tech 
Unitedmensen brachten hem op het 
podium en drukten op wat knoppen  
om hem te kalibreren. TUlip bewoog  

een beetje op en neer en zocht zijn 
nulpunten. “Nog even wachten hoor, 
straks gaat ie echt wat doen”, zei de 
Tech United’er. Maar ik zag er een 
adagio in, zo prachtig. Ook daarom  
is het goed dat er een team om mij  
heen staat dat er toch wat objectiever 
naar kan kijken.”

Ze kan niet wachten om aan de slag te 
gaan met haar filmproject, maar eerst 
staat er een week Turkije op de agenda 
met haar dansgezelschap CloseAct. 
“Zo’n vijf jaar geleden kwam ik viavia 
met ze in aanraking. Het maken van 
spektakeltheater waarbij je met grote 
mobielen en objecten tussen het publiek 
speelt  dat leek me machtig interessant. 
Gelukkig kwam er snel een plek vrij en 
dansen we nu samen de hele wereld 
over. Naast het dansen is ook het  
reizen me heel veel waard. Ik heb  
een voorliefde voor ZuidAmerika, de 
diversiteit, het dynamische straatbeeld, 
de interacties tussen mensen onderling. 
Dat zal ook wel weer samenhangen met 
mijn bewegingsbril. De laatste tijd begin 
ik ook steeds meer van NoordAfrika  
te ontdekken. Een prachtige omgeving, 

en er is niets beters om reizend per bus 
dat mooie bewegende landschap vast te 
leggen. Maar ik zie ook de soms enorme 
culturele verschillen, zeker vlak na 
terugkeer in Nederland. Ik denk dat we 
daar in ons multiculturele land best wel 
eens wat vaker bij stil mogen staan.”

In augustus staan de draaidagen gepland 
van de TUlipfilm, in het najaar wil Roos 
er de boer mee op  naar nationale en 
internationale filmfestivals. “Ik denk zeker 
dat er potentie inzit, robotica is een hot 
item en door het samenbrengen van twee 
werelden is het toch een uniek project. 
Ook voor mezelf is het weer een stap 
vooruit. Ik begin te ontdekken hoe ik 
verschillende vlakken aan elkaar kan 
breien. Het is een druk leven, maar  
voor mij is dit momenteel de ideale 
combinatie.” 

Interview | Nicole Testerink
Archieffoto | Bart van Overbeeke



IN & UIT | 19 

Op de Muziekschool maakte Rick van 
Kemenade kennis met jazzmuziek, bij 
de beginners-bigband. “Dat vond ik 
meteen leuk. Jazz is veel interessanter 
dan pop of rock. Je hebt meer vrijheid  
en kunt veel meer improviseren. Toen  
ik Elektrotechniek ging studeren, ben  
ik na een tijdje lid geworden van Jazzal, 
het studentencombo van Student Proof. 
Daar speel ik nu twee jaar met veel 
plezier.”

Rick dankt zijn muziekcarrière aan  
zijn vader: “Die speelde gitaar, stopte 
een tijd, maar kocht er later weer een  
en speelde in een bandje. Ik kreeg 
piano en gitaarles, maar dat interes
seerde me niet zo, een drumstel vond  
ik veel gaver.”
De drummer in zijn vaders band leerde 
hem de eerste aanzetten op zijn 
drumstel, een tijd later kreeg Rick er  
zelf een: “Toen woonde ik nog in 
SaoediArabië, waar mijn vader als  
expat werkte. Maar daar was geen 
fatsoenlijke drumles beschikbaar.  
Terug in Eindhoven, ik was zestien, ging 
ik naar de Muziekschool en later naar 
Student Proof. Jazzal speelt vooral 
standards, nummers als ‘Summertime’ 
en ‘Take the Atrain’.”
Het zal ook niet verbazen dat zijn eerste 
culturele tip het North Sea Jazz Festival 
is: “Een klassieker natuurlijk, al ben ik  
er eerlijk gezegd nog nooit geweest.  
Ik zou vaker naar optredens willen,  
maar ik heb een iets te volle agenda.” 

North Sea Jazzfestival

6, 7 en 8 juli 2012 in Ahoy 
Rotterdam. 
http://www.northseajazz.nl

Het kampioenschap 
voor Drum & Bugle 
Corpsen

29 september 2012 in het 
Parkstad Limburg Stadion 
in Kerkrade.

De verbazende veelvormigheid van grafiek

Jazz: veel vrijheid en improvisatie

Lange tijd zoeken, uitproberen en nog 
eens uitproberen tot het gewenste 
resultaat is bereikt. En dat kan wel even 
duren. We hebben het over grafiek. 
Want niets is voorspelbaar bij het 
drukken, een graficus weet pas wat  
het resultaat is als hij verschillende 
drukgangen heeft gemaakt. Het is 
immers nog echt handwerk. In de  
hal van het Hoofdgebouw loopt tot  
eind mei een expositie van grafiek. 

Grafiek is, met de schilderkunst, een  
van de oudste kunstvormen. De eerste 
grafiek, de houtsnede, dateert van eind 
14de eeuw. Sindsdien zijn er veel 
technieken bijgekomen, met de zeefdruk 
als bekendste. De techniek die de 
graficus uitkiest, bepaalt voor een groot 
deel het resultaat. Hetzelfde beeld ziet 
er heel anders uit als ets of als zeefdruk. 
De expositie is dan ook opgebouwd  
rond de grafische technieken. Het blijft 
verbazend om te zien hoe kunstenaars 
zulke verschillende resultaten en 
vormen bereiken in kleurgebruik en 
beeld. En nog steeds experimenteren 
grafici met allerlei nieuwe technieken.

De laatste tien jaar heeft de digitale 
grafiek zijn opmars gemaakt. Steeds 
meer kunstenaars bewerken hun 

beelden met Photoshop en produceren 
hun werk met de printer in plaats van  
op de drukpers. Het heeft even geduurd 
voor traditionele grafici deze vorm 
accepteerden, maar het voldoet aan  
de belangrijkste eis: hetzelfde werk is 
meerdere keren reproduceerbaar. 

De TU/e heeft sinds midden jaren zestig 
een speciale Grafiekcommissie.  
Die koopt elk jaar nieuw werk aan van 
Nederlands(talig)e grafici. De collectie 
bedraagt inmiddels meer dan negen
honderd grafiekbladen. De werken zijn 
voor TU/emedewerkers gratis te leen. 
De laatste jaren kiest de commissie 
kleurrijke grafiek, naast de eisen van 
een hoge kwaliteit. In de collectie zitten 
alle (internationaal) bekende beoefenaars, 
zoals Lucebert en Armando, van de oudere 
generatie. Van de jongeren is onder 
meer werk te zien van Marc Mulders, 
Marjoke Schulten, Rob Voerman, 
Marieke Bolhuis en Marli Turion. 

In 2011 is de commissie daarnaast 
begonnen met een verzameling fotografie 
van jonge Nederlandse fotografen om 
daarmee tegemoet te komen aan de 
wens van leners. Op de expositie hangt 
onder meer werk van Mischa Keijser,  
Ilse Schrama en Sofie Knijff. (GV)

Rick van Kemenade. Foto | Bart van Overbeeke

RICKS 
     CULTURELE       
                 KEUZES

Hij speelt namelijk ook nog elke 
vrijdagavond en zaterdag bij Beatrix, 
een Drum & Bugle Corps in Hilversum. 
“Veel mensen denken aan een fanfare, 
maar dat is een totaal verkeerd beeld. 
We spelen muziek en geven tegelijk  
een show op een voetbalveld. Geen 
marsmuziek, maar moderne Amerikaanse 
stijl; het is ook overgewaaid uit Amerika. 
We doen ook mee aan wedstrijden, daar 
doen we het eigenlijk voor.”

Zo’n kampioenschap bezoeken is  
dan ook zijn volgende tip, elk jaar in 
Kerkrade, waar Rick ook te zien is. 

Zijn laatste tip is van een heel andere 
orde en iets duurder. Vorig jaar was hij 
bij Thor voorzitter van de commissie 
voor de Japanreis. “Een fascinerend 
land, een bijzonder mengsel van 
traditionele cultuur en heel moderne 
dingen, dat gaat daar perfect samen.

In een hypermetropool als Tokio zie  
je nog gewoon tempels, middenin de 
stad en tegelijkertijd hebben ze de 
modernste technologie van de wereld. 
En dat gaat hand in hand.” (GV)

De werken zijn voor medewerkers te leen bij de kunstuitleen. www.studiumgenerale-eindhoven.nl/sg/nl) onder kunstuitleen, 
mail naar grafiekuitleen@tue.nl of bel Hetty de Groot (tst. 5300). 

De expositie is te zien tot en met 24 mei.

Foto | Bart van Overbeeke


