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Stoere mannen
in de scrum

Prof: “Ik ben 
nog steeds 
een speels kind”

En hoe is ‘t in, 
maar dan andersom

4 6 12
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Harry, un ami

In 2000 verscheen in de Nederlandse 
filmhuizen de Franse film ‘Harry, un ami 
qui vous veut du bien’. Een enigszins 
sinistere film van regisseur Dominik Moll, 
waarin een zekere Harry er op uit is de 
identiteit van een ander over te nemen. 
In dat opzicht zeker niet iets dat in lijn is 
met onze eigen Harry, die -voor zover ik 
het kan inschatten- altijd zeer dicht bij 
zichzelf blijft. Maar de filmtitel heb ik 
altijd zeer van toepassing gevonden  
op de aard van onze secretaris, die 
morgen afscheid neemt van zijn TU/e. 
Harry, een vriend die het beste met  
je voor heeft. Alle medewerkers en 
studenten die we de afgelopen weken 
gesproken hebben toen we voor Harry 
een afscheidsdossier samenstelden,  
lijken ook zo over hem te denken.  
Hij wordt door bijna iedereen gezien  
als een vriend. Geroemd wordt zijn 
toegankelijkheid, zijn energie en inzet, 

zijn oprechte betrokkenheid, maar 
zeker ook zijn humor en relativerings-
vermogen.
In de bijna kwart eeuw die hij als 
secretaris werkzaam was, heeft hij vele 
rollen gespeeld om zijn universiteit zo 
optimaal mogelijk te laten functioneren. 
Als bliksemafleider, katalysator, 
vredestichter, kartrekker en stand-up 
comedian heeft hij dienst gedaan en 
heeft de TU/e van hem geprofiteerd. 
De redactie van Cursor heeft getracht 
om deze vele talenten onder te brengen 
in een speciaal dossier over hem. 
Daarin natuurlijk ook volop aandacht 
voor de mens achter de bestuurder. 
Vandaag geven we zijn dossier vrij aan 
de openbaarheid. Het is overal op de 
campus te vinden in speciale displays. 
Voor ons was het een genot om te 
maken en voor iedereen die iets  
heeft met Harry, zal het lezen ervan 
dat ongetwijfeld ook zijn.
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Aanstaand weekend, 15-17 juni, houdt 
studentenvolleybalvereniging Hajraa 
haar 34ste Buitentoernooi. Inmiddels 
hebben 390 teams zich aangemeld 
waarvan waarschijnlijk zo’n 300 hun 
slaaptenten opzetten op de campus.

De zwart-witfoto is genomen tijdens het 
Hajraa-toernooi in 1986, vanaf het dak 
van Potentiaal. Bovenin zie je het 
Paviljoen. De straat Het Eeuwsel loopt 
van linksboven naar rechtsmidden.  
Het IPO-gebouw is bijna af, maar staat 
nog in de steigers. 
Tegenwoordig is De Lismortel in westelijke 
richting doorgetrokken. Arno Senders, 
vastgoedadviseur bij Dienst Huisvesting, 
herinnert zich dat die weg nieuw was 
toen hij in 1988 aan de TU/e begon.  
“Na de bouw van Traverse, waarvan je 
op de foto nog bouwmateriaal ziet liggen, 
is in één beweging de bouwperiode 
afgerond met weg en parkeerplaats.” 
En hierdoor is het TeMa-veld te klein 
geworden voor het hedendaagse Hajraa 
Buitentoernooi. Kamperen gebeurt dit 
jaar weer op de velden bij de brandweer-
kazerne en Fontysgebouwen S1 en S2. (NS)

TeMa-veld 1986 versus 2012

Flashback

12 juni 2012 - De TU/e en de gemeente 
Eindhoven zetten hun subsidie aan 
het online studentenplatform Shift040 
aan het einde van dit collegejaar stop. 
De website is niet het breed gedragen 

studentencollectief geworden waarop 
bij de lancering in 2008 werd gehoopt. 
Shift040 is nu op zoek naar studenten 
die als collectief de schouders onder 
het webpodium willen zetten. 

8 juni 2012 - Maar liefst twee van de  
vijf BRAINS awards gingen op 7 juni 
naar innovatieve projecten van  
TU/e-studenten. Paul Helgers,  
Dirk Adriaanse en Rob Engels wonnen 

met hun idee voor een C-shirt de  
Publieksprijs, Rianne Dekker won  
met haar geïntegreerde daksysteem 
voor het opwekken van windenergie  
de Duurzaamheidprijs.

8 juni 2012 - De Academische Jaar-
prijzen 2012 van de TU/e zijn gewonnen 
door Joep Evers (beste afstudeerproject: 
modelleren van menigten), Kris Zych 
(beste ontwerpproject: meetmethode 
voor baggerindustrie) en Job Beckers 

(beste promotieproject: stofdeeltjes 
in plasma’s). Donderdagmiddag 7 juni 
kregen ze in De Blauwe Zaal in het  
Auditorium een oorkonde en een 
cheque van 2500 euro uit handen  
van rector Hans van Duijn.

7 juni 2012 - Zeven kalveren van acht 
tot twaalf maanden oud, die nog  
geen week in een perceel tussen  
Sumatralaan en de Dommel verbleven, 
zijn op de avond van 
6 juni rond half acht 
ontsnapt en op de TU/e 
beland. Op bewakings-
beelden is te zien dat  
ze binnenkomen via  
de slagbomen bij  
De Zaale. Ze joegen een 
hardloper de stuipen 
op het lijf, keken hun 
ogen uit op de campus 
en wilden graag naar 
binnen bij Vertigo.  

Daar bleven ze steken. De bewaking 
sloot ze op de trap in met bouwhekken. 
Via hun oormerken wist de politie de 
eigenaar te achterhalen.

6 juni 2012 - Een eerste lichting van 25 
Braziliaanse talenten gaat binnenkort 
aan de TU/e een opleiding volgen 
dankzij een beurzenprogramma van de 
Braziliaanse regering. In de komende 

jaren zullen meer van deze zogeheten 
‘sambastudenten’ volgen. Brazilië is 
namelijk op zoek naar hoogwaardige 
en innovatieve kennis op het gebied 
van Science & Technology.

4 juni 2012 - In aanvulling op de  
prestatieafspraken die het College 
van Bestuur van de TU/e begin mei 
indiende bij staatssecretaris Zijlstra, 
werden op 4 juni nog enkele maat-

regelen bekendgemaakt. Zo moet 
over twee jaar een vernieuwd honors 
program van start gaan en wil men  
de internationale reputatie van de  
TU/e aanzienlijk verstevigen.

4 juni 2012 - Eindhoven heeft het Groot 
Nederlands Studentenkampioenschap 
(GNSK) gewonnen dat in het eerste 
weekend van juni in Eindhoven  
plaatsvond. Het is al de vijfde keer  

deze eeuw dat de stad zich als  
sportiefste studentenstad laat  
kronen: Eindhoven won eerder in  
2010, 2008, 2004 en 2001.

Shift040 in de etalage na stoppen subsidie

TU/e grote winnaar bij BRAINS awards

Veelbelovende onderzoekers beloond met Academic Awards

Kalveren willen Vertigo binnen

‘Sambastudenten’ komen snel naar de TU/e

TU/e wil over twee jaar een nieuw honors program

Eindhoven opnieuw winnaar GNSK

In Rewwwind ‘spoelen’ we kort terug naar de afgelopen weken.  
Welk nieuws is na het verschijnen van de laatste papieren  
Cursor op de Cursor-site verschenen?

Foto | Archief IEC

Foto | Bart van Overbeeke
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Kunnen we in de toekomst zonder 
snoeren en stekkers?

Gemiste recordpoging, maar leuke avond

Er verdwijnen steeds meer snoeren en 
stekkers aan onze apparatuur. Laptop, 
tablet, telefoon: bijna alle communicatie 
gaat al door de lucht. Nadeel van die 
toenemende informatieoverdracht is wel 
dat draadloze netwerken steeds vaker 
overbelast raken. Met als gevolg dat 
verbindingen platliggen op het moment 
dat iedereen tegelijk gaat bellen of dat 
internet thuis traag is wanneer je met 
meerdere huisgenoten achter de laptop 
zit. Kan effectieve communicatie wel 
zonder snoeren en stekkers? En hoe 
zit het met het opladen van al die 
apparatuur, kan dat ook al draadloos?

“Vriend en vijand zijn het erover eens 
dat we niet meer zonder draadloze 
communicatie kunnen, en dat dat alleen 
nog maar uitgebreid gaat worden”,  
zegt Ton Koonen, hoogleraar bij 
Electro-Optical Communication aan  
de faculteit Electrical Engineering.  
“Denk aan het bewaken van iemands 
gezondheid op afstand: bloeddruk, 
glucosespiegel, beweging, het kan 
allemaal met sensoren gemonitord 
worden. Heel positief, mensen op 

leeftijd kunnen zo langer zelfstandig 
thuis blijven wonen. Maar het wordt  
zo wel steeds voller op de draadloze 
netwerken.”
“Onze groep doet veel onderzoek  
naar fibers. Er kwamen steeds meer 
discussies over de vraag waar we 
glasvezel nog voor nodig hebben als  
alle communicatie door de lucht gaat. 
Maar het lijkt erop dat het de oplossing 
gaat worden voor de overbelaste 
wifi-netwerken. Als gebruiker commu-
niceer je eigenlijk met een antenne,  
die vangt op en zendt uit. Die antenne 
heeft een beperkte capaciteit, dus hoe 
meer gebruikers met dezelfde antenne 
communiceren, hoe minder er indivi-
dueel ter beschikking is. Daarom is het 
beter om niet één netwerk te gebruiken, 
maar meerdere kleine celletjes, zodat  
de capaciteit vergroot wordt.” 
“Maar die vele extra antenne-stations 
moeten wel allemaal met een fijnmazig 
dradennetwerk aangesloten worden,  
en ieder een stuk simpeler worden om 
het betaalbaar te houden. En op dit  
punt komt ons fiber-onderzoek om de 
hoek kijken. We kunnen de complexe 

radiofuncties op één plek concentreren, 
en vanuit die plek de radiosignalen door 
een fiber-haarvatennetwerk kant-en-
klaar naar simpele antennes brengen 
vanwege de geweldige capaciteit van 
glasvezel. Bij die antennes hoef je met 
een fotodiode alleen de lichtpulsen om 
te zetten naar elektrische radiosignalen 
en kunnen zo uiteindelijk de antennes 
aangestuurd worden.”
“Naast de hogere capaciteit hebben 
deze kleinere fiber-aangestuurde cellen 
nog veel meer voordelen. Er komt 
minder radiostraling vrij, wat energie 
uitspaart en tevens qua gezondheid 
meer aan de veilige kant zit. Hoewel 
nooit hard gemaakt is dat radiostraling 
met de huidige frequenties gezondheids-
risico’s met zich mee kan brengen, kan 
het zeker geen kwaad dit te reduceren. 
Ook wordt de betrouwbaarheid van  
het netwerk met deze opzet verbeterd. 
Ga nu maar eens met z’n allen tegelijk 
na afloop van een voetbalwedstrijd  
van Oranje bellen, dat gaat geheid fout. 
Maar doordat er meerdere antennetjes 
zijn, vindt er veel minder storing plaats. 
En je kunt via het haarvatennetwerk 

informatie versturen naar een specifieke 
cel in plaats van alle cellen tegelijk;  
deze capacity-on-demand werkt daarom 
veel efficiënter. We hebben al een aantal 
patenten uit de fiber-aangestuurde 
cellen gehaald. Hoewel het nog in de 
onderzoeksfase zit, denk ik dat het op 
afzienbare termijn daadwerkelijk 
toegepast gaat worden. Draadloos is 
nog steeds groeiende, iedere keer moeten 
er grenzen verlegd worden en dus moet 
er een keer een omslag komen.”
“Over het op korte termijn verdwijnen 
van snoeren om apparatuur op te laden, 
ben ik nog niet zo zeker. Er is wel veel 
onderzoek gaande naar draadloze 
energieoverdracht, maar het grote 
probleem is de efficiëntie van de 
overdracht. Er zijn laadplaten waarmee 
je door resonante inductie -spoelen  
die energetische magnetische velden 
opwekken- je je apparaat kunt opladen; 
maar als dat verder dan enkele 
centimeters van de plaat verwijderd ligt, 
werkt het al niet meer. Datzelfde geldt 
voor opladen met gerichte infrarood 
laserbundels, wat volgens mij trouwens 
ook niet zonder risico is. De laserbundel 

blijft daarbij connectie houden met het 
op te laden apparaat, ook al beweegt 
deze, maar zou wel uitgeschakeld 
worden als er iets tussenkomt wat 
schade kan oplopen. Maar hoe weet  
de laser het verschil tussen mijn oog  
en mijn hand? En wat gebeurt er met  
het oog van mijn kat? De draadloze 
oplaadtechnologie staat nog in de 
kinderschoenen, maar het is wel 
duidelijk dat er komende tijd veel  
gaat veranderen. We gaan een tijd vol 
geavanceerde draadloze technieken 
tegemoet. De tijd dat ‘draadloos’  
inhield dat je met lampen op open zee 
morsecodes doorgaf, ligt al zo lang 
achter ons…” (NT)

Vox Academici

Prof.ir. Ton Koonen, hoogleraar telecommunicatie - breedbandige netwerken, faculteit EE

Prof.ir. Ton Koonen. 
Archieffoto | Bart van Overbeeke

Foto | Bart van Overbeeke

De 1ste Quiz Night XL  

als afsluiting van de 1ste 

Dutch Technology Week was 

8 juni in het Beursgebouw  

in Eindhoven.

Het huidig record voor de 

grootste indoor quiz werd in 

2010 in België gevestigd met 

2.280 deelnemers. 

Dat haalde Brainport bij lange 

niet met 1.300 quizzers 

(266 teams).

Er waren 70 pittige vragen. 

50 % daarvan wist jurylid 

prof. Ben Schouten naar eigen 

zeggen meteen, van de rest 

had hij 70-75% goed.

563 punten leverde de 

1ste plaats op voor team 

SpongeBob Blokbroek. 

Het beste TU/e-team 

Slechtstschrijvende 

zeeëendeëieren haalde  

plaats 2 met maar 

3 punten minder. (NS)
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Terwijl het EK-voetbal alle ogen op zich 
weet gericht, stapte Cursor een andere 
grasmat op. Waar geblokte kerels 
strijden om een leren ei. Elkanders 
benen onderuit maaien, ribben kneuzen 
en armen uitdraaien. Om elkaar daarna 
een schouderklop te verkopen; goed 
gespeeld. Rugby is de naam van deze 
sport voor stoere mannen. Zoals Aldwin 
Schroot (26, Technische Bedrijfskunde, 
onder) en Bram van der Putten  
(22, Industrial Design). Onverzettelijk 
strijdend voor hun club The Elephants. 
De bikkels onder de studentensport-
verenigingen in Eindhoven.

Bram: “Drie jaar geleden, in de winter 
van 2009, ben ik bij The Elephants 
begonnen. Middenin het seizoen, maar 
ja, ik kom uit Ermelo en het duurde even 
voordat ik een kamer in Eindhoven had.”

Aldwin: “Ik kom uit Sittard, woon sinds 
mijn studie in Eindhoven en speel  
sinds 2008 bij de club. Ik heb altijd veel 
gesport. Skiën, schaatsen, tennis en judo. 
Ik hou het meeste van contact sporten. 
Opvallend, je ziet vaker judoka’s terug 
in het rugby. Het vergt vrij veel techniek 
om iemand naar de grond te brengen. 
Dat doe je met je schouders. Kennelijk  
is daar wat overlap in.”
Bram: “Ik heb altijd gevoetbald in 
Ermelo, maar vond dat een beetje suf.  
Je mag niet zoveel met je tegenstanders 
doen. Het sfeertje beviel me ook niet zo. 
Bij rugby is het helemaal andersom.  
Op het veld mag alles en ga je zo hard 
mogelijk, maar buiten het veld is de 
sfeer een stuk beter.” 
Aldwin: “Ook op het veld is de sfeer 
beter. De scheidsrechter staat er écht 
boven. Die heeft een functie waar je  

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. 

Dampend zweet en verrukkelijke pijn

niet aan tornt. Als hij een beslissing 
neemt, respecteer je dat. Als je in 
discussie met hem gaat, krijg je een 
gele kaart en kun je tien minuten van 
het veld.”

Bram: “We hebben kleine spelers, 
maar die zijn heel snel. En we hebben 
mensen, zoals Aldwin, die heel goed 
kunnen tackelen. Dan zijn er nog de 
hele grote jongens die je bijna niet 
weg kunt zetten.”
Aldwin: “Bram is snel en agiel.  
Hij heeft een heel goeie ‘sidestep’,  
een soort schijnbeweging waarmee  
hij de tegenstander op het verkeerde 
been zet. Hij is een echte lijnspeler,  
in tegenstelling tot onze voorwaartsen, 
dat zijn de grote dikke mannen.”
Bram, lachend: “De lijnspelers zijn  
de mooiere, snelle mannen.”
Aldwin over zijn V-torso: “Ik fitness wel 
veel.”
Bram: “Ik moet trainen om sneller te 

“Op het veld 
mag alles”
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worden. Krachtoefeningen doe ik erg 
weinig. Soms tijdens de trainingen  
van The Elephants.”
Aldwin: “Maandag, woensdag en vrijdag 
zijn mijn fitnessavonden. Dinsdag en 
donderdag ga ik naar de training van 
The Elephants. En op zondag de 
wedstrijd. Dat ritme heb ik in 2010 
opgepakt. Met mijn masterstudie is  
dat steeds slechter te combineren. 
Meestal blijven er nu drie tot vier dagen 
in de week over om te sporten.”

Aldwin: “Ik ben de afgelopen twee jaar 
captain geweest bij The Elephants. 
Meerdere jongens van onze club zijn 
door gestroomd naar een hogere klasse.  
Ze zeggen dat het voor mij ook tijd is om  
die stap te maken.”
Bram: “Dat willen wij natuurlijk niet, 
want hij is een goede captain. Er zijn  
in Nederland vijf klassen en wij zitten  
in de derde. Als Aldwin vertrekt, mis  
je een stuk ervaring.  Mijn advies: vooral 
niet weggaan!”
Aldwin: “Met The Elephants spelen we  
in de middenmoot. Het is moeilijk om de 
tweede klasse te halen. Daarvoor moet 
je een bredere selectie hebben. We zijn 

afhankelijk van nieuwe aanwas omdat 
ieder jaar leden afstuderen en vertrekken. 
Rugby is een moeilijke sport voor nieuw- 
komers. Het duurt een of twee jaar voordat 
de nieuwe jongens ons niveau halen.”

Bram: “Het spel is eigenlijk simpel.  
Je moet de bal naar de overkant brengen 
en de tegenstander wil dat niet. Maar ik 
merk nu pas hoe het tactisch in elkaar 
steekt. Je moet gaten creëren in 
andermans defensie. Bij rugby is 
verdedigen makkelijker dan aanvallen.” 
Aldwin: “Mijn normale positie bij de 
voorwaartsen is ‘flanker’. Je moet veel 
tackelen en hard kunnen inlopen.  
Je moet iedereen neerhalen die de bal 
heeft. Dat zijn meestal de grote, zware 
jongens. Die zijn niet zo slim.  
Die kunnen niet zo snel bewegen en 
alleen maar rechtdoor lopen. Dan pak  
ik ze op mijn rechterschouder en leg ze 
neer. Iemand als Bram is moeilijk neer te 
halen. Als ik bij hem instap, is hij al weg.”

Bram: “Vooral de instelling maakt rugby 
mooi. Dat je letterlijk alles geeft op het 
veld, daarna is het allemaal koek en ei. 
Gezellig.”
Aldwin: “Rugby draait om de mentaliteit, 
de inzet. Je gaat helemaal leeg en kapot. 
Ook al heb je een klein pijntje, je moet 
niet zeuren, het spel wordt niet stilgelegd, 
je moet gewoon door. Dat vind ik 
geweldig. Dezelfde instelling met mijn 
studie? Helaas, die is wat minder.”
Bram: “Ik beleef mijn studie niet op 
dezelfde manier als rugby. Er is wat 
minder teamgevoel bij ID. Dat is het 
grote verschil. Voor een team zet ik  
me veel meer in dan voor mezelf.”
Aldwin: “De derde helft is zeker 
belangrijk. Een belangrijk element  
is zingen. Veel liederen uit Engeland, 
Schotland, Ierland. Daar organiseren  
we zangavonden voor. Tijdens de derde 
helft zingen we altijd ons clublied.  
En met zo’n grote kan bier erbij, volgt  
de rest van het repertoire vanzelf!”

Interview | Frits van Otterdijk
Foto | Bart van Overbeeke

“Je moet niet 
zeuren”

Dampend zweet en verrukkelijke pijn

The Beautiful Game
 
Crunch! “You b*****d, that was sore!”
I don’t wanna play no more.
The broken nose, the knackered hinges,
The raucous songs, the drinking binges.
 
But headaches go and bones they heal,
This game just makes me feel so real.
The hit, the pass, the kick, the try,
It’s useless I can’t bloody lie.
 
I love the game it’s just the best,
No prima donnas like the rest.
Just good hard blokes having fun,
Christ, you don’t even have to run!
 
A game for all from short and fat,
To lanky streaks, now fancy that!
A game for young, a game for old,
And in the bar the stories told.
 
Of long distance tries and massive kicks,
That went sailing through upright sticks.
The greatest sport for one and all
Is Rugby Union, not football!
 
Gary A Gillan



14 juni 20126 | Uitgelicht



Uitgelicht | 7 

“Weerstand leidt vaak 
toch tot resultaat”

Prof.dr. Ben Schouten (1953), hoogleraar Playful Interaction

“Ik ben geboren in Amsterdam Oost als 
jongste zoon in een katholiek arbeiders-
milieu. Mijn vader was boekhouder en 
richtte later zijn eigen accountants-
kantoor op. We waren met zeven 
kinderen. Met mijn drie oudere broers 
waren we net de vier Daltons uit het 
stripverhaal. Ik herinner me vrolijke 
knokpartijen met jongetjes uit de buurt 
en veel voetballen. Ik moest als jongste 
altijd opboksen tegen de anderen, maar 
het was fijn om in zo’n buurt op te groeien. 
Ik was een heel speels kind en dat ben  
ik eigenlijk nog steeds. Ik heb altijd de 
neiging gehad om dingen om te draaien 
en mensen een beetje in de maling te 
nemen. Mijn vader zat vaak naast me 
aan tafel, zodat hij me op tijd een draai 
om de oren kon geven. Ik denk dat ik zo 
speels was omdat ik de werkelijkheid 
niet altijd wil zien. Ik droom liever. 

Ik kon goed leren en mocht naar de hbs 
op het Sint Nicolaaslyceum in Amsterdam. 
Ik was een echte knutselaar. Meccano, 
spoortreintjes, vanuit mijn bed touwtjes 
spannen om de gordijnen open en dicht 
te doen. Ik schilderde, schreef in de 
schoolkrant, maakte allerlei objecten en 
beeldhouwwerkjes. Op school haalde ik 
achten en negens voor wiskunde. Mijn 
vader was apetrots. Hij haalde me wel 
eens uit bed om me aan het bezoek te 
laten zien: “Kijk, dit is ’m nou, die gaat 
later studeren”. Hij ging er zelfs vanuit 
dat ik ooit ook de zaak zou overnemen. 
Het was 1970, ik had mijn diploma, was 
zeventien en wilde zo snel mogelijk het 
huis uit. Het werd vliegtuigbouwkunde 
in Delft. Tot tevredenheid van mijn vader. 
Ik zou testpiloot worden, dat was altijd 
een jongensdroom van me. Ik leerde  
hoe een Piper Cub in elkaar stak en 
kreeg vliegles. Maar ik werd echt heel 
ongelukkig van de opleiding zelf. Na een 
jaar ging ik terug naar Amsterdam.  
De vrijheid van de Rietveldacademie trok 
me aan. Toen ik daar toelatingsexamen 
ging doen, dacht mijn vader dat ik gek 
geworden was. 

In 1983 deed ik er eindexamen in de 
nieuwe media en kon mijn leven als 
kunstenaar beginnen. Ik ging schilderen 
en betrok een atelier in een gekraakt 
gebouw - Het Veem, nog steeds een 
bekende naam in de Amsterdamse 
kunstwereld. Soms trek je je als 
kunstenaar terug in de wereld van je 
dromen, maar op het moment dat er  
in de realiteit een droom verwezenlijkt 
kan worden, dan pak ik die kans. En dat 
gebouw bood die kans. We konden het 
pand voor één gulden kopen. Met een 
groep hebben we het verbouwd en ik 
deed daarbij de coördinatie. Ik vond dat 
we onze verbouwingswerkzaamheden 
moesten kapitaliseren. Het pand bleek 
een miljoen gulden waard en op basis 
daarvan konden we bij een bank nog 
een miljoen lenen om te investeren. 
Toen wilde ook de gemeente wel 
subsidie geven. We hebben het 
uiteindelijk voor tweeënhalf miljoen 
gulden verbouwd en het is nu een 
bedrijfsverzamelgebouw voor kunste-
naars die het ideële en het zakelijke 
combineren, een soort voorloper op  
de creatieve industrie. 

Ik was altijd al geïnteresseerd in 
wiskunde. In 1989 zat ik bij een Studium 
Generale-lezing van prof. Van Strien aan 
de UvA over chaostheorie, fractals en 
Mandelbrot. Ik vond dat geweldig en  
ik ben wiskundecolleges gaan volgen.  
In 1997 ben ik afgestudeerd op 
chaostheorie. Wat mij betreft komen 
wiskunde en kunst uit dezelfde bron.  
De natuurkunde beschrijft de natuur,  
de biologie doet dat met planten en 
dieren en de wiskunde beschrijft 
zichzelf, of beter gezegd, de mens en 
zijn logica. Ze is uit het voorstellings-
vermogen van de mens ontstaan. 
Wiskunde als tool heeft me nooit zo 
geboeid. Ik deed theoretische wiskunde 
aan de UvA: topologie, theoretische  
logica, chaostheorie. Daar kun je 
werkelijk niets toegepasts mee.  
In 1997 ben ik met promotieonderzoek 
begonnen, uitgedaagd door professor 
Keane, die aan het Centrum voor 
Wiskunde en Informatica een nieuwe 
afdeling voor beeldherkenning wilde 
beginnen. Ik was op dat moment 44 jaar 

en NWO vond mij te oud voor een beurs. 
Pas na driekwart jaar haalden ze bakzeil. 
Mijn proefschrift ‘Hoe herkent een 
computer een koe?’ verscheen in 2001. 
Die promotie aan de UvA liep niet 
volgens het boekje. Ik wilde mijn 
dissertatie over beeldherkenning 
uitbrengen als cd-rom. Maar de regels 
schreven een boek voor. Ik heb het 
reglement uitgeplozen en heb op 
postzegelformaat een boekje gemaakt 
als bijlage bij die cd-rom. Toen ik het bij 
de pedel inleverde, kwam er stoom uit 
haar oren en ging het linea recta naar  
de rector magnificus. Maar ik wist dat ik 
het niet kon verliezen. Bovendien had  
ik staatssecretaris Rick van der Ploeg in 
mijn promotiecommissie gevraagd.  
Dat was ook een sterk onderhandelings-
argument. Uiteindelijk won ik met die 
cd-rom in New York een prijs voor de 
beste educatieve software en ligt hij  
nu in de pronkvitrine van de UvA. 
Weerstand leidt vaak toch tot resultaat. 

1997 was een bijzonder jaar. Ik kreeg 
een zoon, begon met mijn promotie-
onderzoek en bouwde een zelfontworpen 
huis. In die tijd had ik een redelijk 
succesvol nieuwe-mediabedrijf, Desk.nl. 
We waren begonnen in de tijd van 
XS4ALL en de Digitale Stad Amsterdam. 
Desk.nl was een soort webpionier.  
Wij bedachten de eerste webveiling  
voor Wehkamp. Voor de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars maakten wij 
de eerste Funda-site. Ik weet nog dat ik 
op de fiets met mijn pc met daarop de 
site van de NVM naar mijn vriend Rop 
Gongrijp van XS4ALL reed. We kregen 
namelijk vijftigduizend hits op een dag 
en dat kon de telefoonlijn echt niet aan. 
Na een jaar of twee kreeg ik een aanbod 
om het bedrijf te verkopen voor een 
miljoen. Maar ik was eigenwijs en sloeg 
dat af. Later kromp die markt, maar rijk 
worden is nooit mijn drijfveer geweest. 

Ik kon op het CWI een eigen groep rond 
beeldherkenning beginnen. In korte tijd 
had ik acht man om me heen met veel 
Europese projecten. Tien jaren geleden 
vielen allerlei ontwikkelingen in nieuwe 
media op hun plaats. De creatievelingen 
en de technologie trokken steeds meer 
samen op, iets wat men nu de creatieve 
industrie noemt. Ik werkte in 2002 ook 
als docent aan de Hogeschool van de 

Kunsten in Utrecht en werd opmerkzaam 
gemaakt op de vacature voor een 
lectoraat bij Fontys. Ze zochten een 
gepromoveerde academicus in 
Eindhoven. Daar heb ik later een tweede 
lectoraat, serious gaming, bijgekregen. 
Twee jaar geleden werd ik als deeltijd 
hoogleraar benoemd aan de faculteit  
ID van de TU/e en sindsdien vallen  
alle facetten van de persoon die ik ben 
met mijn diverse ervaring samen.  
Die benoeming ging niet zonder slag  
of stoot. Ik begon pas laat met mijn 
wetenschappelijke loopbaan. Veel stond 
er nog niet op mijn publicatielijst, al heb 
ik daar de laatste twee jaar een stuk  
of vijftig papers aan toegevoegd. 
Uiteindelijk vond men mij de man die 
wetenschap en design kon koppelen. 
Mijn vakgebied playful interaction is 
volkomen nieuw. We doen aan research 
through design, waarbij we voortdurend 
op grenzen en nieuwe vraagstukken 
stuiten. Ik begeleid studenten bij hun 
promotie en het is een uitdaging om  
een onderwerp goed te definiëren.  
Hoe definieer je bijvoorbeeld onderzoek 
naar motivatie met behulp van games  
bij educatievraagstukken? Hoe bepaal  
je die motiverende factor van games? 
Welke designbeslissingen moet je 
nemen om die nieuwe kennis te 
implementeren? Mijn promovendi zijn 
met dergelijke onderwerpen bezig en  
ik merk dat er nu al aan ze getrokken 
wordt. De Universiteit van Utrecht 
bijvoorbeeld wil ze graag als postdoc 
hebben. 
Gebrek aan middelen hebben we de 
komende drie, vier jaar niet. Ik ben 
adviseur van de Europese Commissie 
voor het ‘Internet of Things’ en ik 
beoordeel zelf ook Europese projecten. 
Op basis van die ervaring heb ik voor  
de TU/e een aantal grote projecten 
binnengehaald. We groeien als kool, 
maar we moeten wel goede mensen 
blijven vinden. Playful Interaction is een 
echt Eindhovens product geworden en 
dat is erg leuk. En we halen de media, 
zoals recent het RTL Nieuws bij de 
opening van een interactieve wand  
voor kinderen in het revalidatiecentrum 
Blixembosch. Dat is een project van 
NYOYN, een spin-offbedrijf van ID 
studenten. Een van de aandachtsgebieden 
in onze groep is ontwerpen om over - 
gewichtproblemen bij kinderen aan te 
pakken. Haal ze weg van hun computer 
en breng ze in een actieve speelse 
omgeving. Laat ze spelenderwijs leren. 
Dat is wat we willen bereiken.  

Gaming kan een extra dimensie van 
interactie aan informatie geven, 

bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
de ‘wisdom of the crowd’. Het medium 
kun je goed inzetten om grote groepen 
mensen samen aan onderzoek te laten 
werken, dat anders een eeuwigheid zou 
duren. Co-creatie! Zo werken duizenden 
gamers bijvoorbeeld online aan het 
categoriseren van de sterrenhemel 
(www.galaxyzoo.org). Wat zal dat in de 
toekomst voor de rol van de universiteit 
betekenen? In veel opleidingen worden 
al games ingezet. Zelfs in de (vracht-)
auto gaat men nu games inzetten om 
gedragsverandering (het nieuwe rijden, 
red.) te stimuleren. Wat is er mooier  
dan een autocabine te gebruiken als 
gameconsole? 

Ik heb het aan de TU/e naar mijn zin, 
maar ik zeg voor de grap wel eens tegen 
mijn secretaresse dat ze de helft van 
mijn afspraken kan schrappen. Ik zit te 
veel in vergaderingen. Zelf ontwerpen is 
heel belangrijk, anders droog ik uit en 
word ik ontevreden. Ik zou zó morgen 
weer naar mijn atelier kunnen gaan  
om te schilderen. Ik voel mij hoogleraar 
én wetenschapper, én kunstenaar én 
ontwerper. Ik heb er mijn best voor 
moeten doen mijn intreerede tijdens  
het STRP festival voor kunst en techniek 
op STRIJP S te kunnen uitspreken.  
Voor dat festival heb ik samen met mijn 
studenten installaties gemaakt met  
technologie van Philips. Ik blijf een 
straatvechter die resultaat wil zien. 
Natuurlijk moeten we ons kritisch 
afvragen of wat we doen zinnig is.  
Soms houd ik mijn studenten voor dat  
je sommige zaken in het leven beter  
niet kunt automatiseren. De vraag is 
dan, wil je vanavond met een robot  
in bed liggen? Nee? Blijf dan van de 
liefde af in je ontwerp.”

Interview | Joep Huiskamp
Foto | Bart van Overbeeke

Speels, eigenwijs, een dromer en knutselaar, maar vooral  
veelkunner: kunstenaar, wiskundige en webpionier. In de functie 
van hoogleraar Playful Interaction aan TU/e-faculteit Industrial 

Design vallen alle facetten van Ben Schouten samen.

“Ik ben nog steeds 
een speels kind”

De man die weten-
schap en design 
kon koppelen

“Ik blijf een 
straatvechter die 
resultaat wil zien”

Sinds 1994 verscheen in het 
relatieblad Matrix de rubriek  
‘De Vonk’, waarin een portret wordt 
geschetst van de drijfveren, passies 
en ambities van TU/e-hoogleraren. 
Sinds Matrix eind vorig jaar is 
overgegaan in het nieuwe relatieblad 
Slash, wordt de reeks voortgezet in 
Cursor. Dit portret van Ben Schouten, 
hoogleraar bij Industrial Design,  
is het 72ste in deze reeks.
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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

Roy van Pelt (BMT) | Bloedstromingen visualiseren met striptechnieken

1 | cover
Op de cover staat een illustratie van het hart en de omliggende vaten. Naast 
deze illustratie vliegt een aantal bolletjes weg. De lijntjes achter de bolletjes 
geven de bewegingsrichting aan, zoals dat vaak in strips wordt gedaan. Dit 
hebben we gebruikt om patiëntspecifieke bloedstromingen te visualiseren. 

Met behulp van Magnetic Resonance Imaging (MRI) is het mogelijk om de 
driedimensionale bloedstroming te meten in patiënten, gedurende een 
volledige hartslag. Op iedere gemeten positie weten we dan de richting en 
snelheid van de bloedstroming. Artsen willen graag de complexe bloedstroming 
analyseren. Een driedimensionale beeldenreeks over de tijd is echter niet 
eenvoudig te visualiseren. Als alle richtingen als pijltjes worden weergeven 
dan wordt het snel een nietszeggende visuele warboel. Geïnspireerd door 
bestaande tekentechnieken genereren we interactieve illustraties van de 
bloedstroming en de anatomie. Met behulp van een virtuele camera kan de 
animatie van alle kanten worden bekeken.

Onze klinische partners hebben de moderne MRI-metingen uitgevoerd en 
waardevolle feedback gegeven op de door ons onderzochte visualisatietech-
nieken. We hebben verder intensief gebruikgemaakt van moderne video-
kaarten voor computerspellen. Net als deze spellen hebben we veel reken-
kracht nodig voor de interactieve weergave van de bloedstroming. 

Het is bekend dat de bloedstroming een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling 
van hart- en vaatziekten, maar deze wordt nog nauwelijks geïnspecteerd.  
De relatie tussen stromingspatronen en ziektebeelden is nog niet altijd 
duidelijk. Met onze visualisatietechnieken willen we artsen inzicht geven in 
de stromingspatronen. In de toekomst kan dit leiden tot een verbeterde diag-
nose van hart- en vaatziekten.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

Joost Rooze (ST) |  Nieuwe chemie in spontane gasbellen

1 | cover
Op de cover van mijn proefschrift staat een tekening van een geluidsveld 
en een caviterende gasbel (bij cavitatie ontstaan in een turbulente vloeistof 
spontaan gasbellen, red.). Die gasbel wordt door het geluid uit elkaar getrokken 
en vervolgens in elkaar gedrukt zodat je lokaal energie concentreert. Tijdens 
deze implosie gebeuren er allemaal interessante dingen zoals chemische 
reacties en het uitzenden van licht.

Cavitatie maken op een feestje kan best makkelijk zijn, tik iemand maar eens 
op zijn bierfles met de onderkant van jouw flesje en het flesje loopt over door 
cavitatie. Dat is een mooi aanknopingspunt om alle bijna onvoorstelbare dingen 
die er vervolgens gebeuren uit te leggen. Maar meestal willen mensen weten 
hoe het is om onderzoeker te zijn; dan vertel ik dat het voor een deel gewoon 
zwoegen is, en het andere deel is een soort puzzelen.

Onmisbaar waren de luxe laboratoria waarin ik heb mogen werken en de 
leuke mensen met wie ik heb samengewerkt natuurlijk!

We zijn op zoek naar nieuwe processen waarmee we chemie kunnen doen. 
Hierdoor kunnen we energie besparen op bestaande processen of misschien 
zelfs heel nieuwe dingen doen.2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

1 | cover
Op de cover van mijn proefschrift zien we het hoofd van mijn gitaar die ik, na 
lang wachten, uiteindelijk gedurende mijn promotietraject heb aangeschaft. 
Naast het feit dat ik de omslag gewoon mooi vind, zit er natuurlijk ook een 
diepere gedachte achter. Met name de grote scherptediepte van de foto 
resoneert sterk met het onderwerp van het proefschrift. Het scherpe staat 
hier voor het zekere van exploitatie (kortetermijninvesteringen). Het vage 
beeldt de onzekerheid uit van exploratie (langetermijninvesteringen).

Simpel gezegd gaat het onderzoek over hoe bedrijven de balans tussen  
exploitatie en exploratie zouden moeten managen ten tijde van crisis. Naast 
het onderzoeken van de specifieke investeringsbalans tussen deze twee 
eindes is ook beschreven hoe een bedrijf in een zeer gevaarlijke val kan  
trappen die ervoor zorgt dat er alleen nog maar geëxploiteerd wordt. Het 
laatste deel van mijn onderzoek richt zich daarnaast op oplossingen betref-
fende het ‘genezen’ van bedrijven die in deze val zijn getrapt.

Betreffende de techniek; ik heb erg veel gewerkt met ‘system dynamics’. Dit 
is een methodiek en simulatietechniek die je kunt gebruiken voor het in  
kaart brengen, analyseren en begrijpen van complexe vraagstukken. En uiter-
aard zijn mijn promotor Sjoerd Romme en copromotor Kim van Oorschot ook 
belangrijk geweest.

Het bedrijfsleven -maar ook de overheid- zouden de onderzoeksresultaten 
ter harte kunnen nemen teneinde beter gewapend te zijn tegen (economische) 
crises.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

Bob Walrave (IE&IS) | Keuzes tussen korte- en lange termijn ten tijde van crisis

(Onder redactie van Tom Jeltes)
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Ach en Wee

@tuecursor 12 juni: 

Voorstel: #harrybedankt als dé hashtag 

van deze week! RT@sg_eindhoven:  

Wat gaat hier gebeuren? #afscheidharry 

roumen http://t.co/O662EIzj

@SMGQuadrivium 12 juni: 

@tuecursor @SG_Eindhoven 

Wij doen mee!#Harrybedankt

@bartlaarhoven 3 juni: 

@tuecursor Nu ik student-af ben, 

wil ik af van de website 

ismijntentamenalnagekeken.nl. 

Kennen jullie iemand die dit evt. 

over wil nemen? :)

En ik vind

Is veiligheid vanzelfsprekend?

Is de veiligheid van persoonlijke bezittingen nog wel vanzelfsprekend op de 
TU/e? Iedere dag neemt menig student en medewerker zijn laptop mee naar  
de universiteit. Volgens de beveiliging is deze veilig als die in een afgesloten 
ruimte ligt. Maar sinds vrijdag 1 juni heb ik daar een heel ander idee over.  
Toen werden er twee laptops gestolen uit een volledig afgesloten U-kabinetje 
in het Paviljoen. Er waren geen sporen van braak, wat erop wijst dat er 
lopersleutels gebruikt zijn voor deze diefstal.
In 2011 kende de universiteit een golf van diefstallen, maar in alle gevallen 
waren de laptops toen onbeheerd achtergelaten in een publiek toegankelijke 
ruimte. En zoals het spreekwoord al zegt: gelegenheid maakt de dief. Maar als 
er nu ook laptops verdwijnen uit afgesloten ruimtes dan is er volgens mij geen 
sprake meer van gelegenheid, maar eerder van vooropzet.
Na deze golf van diefstallen in 2011 is er, aldus Cursor, een verbetertraject 
opgezet om de veiligheid op de TU/e te vergroten. Maar ondanks de inspanningen 
verdwijnen laptops hoewel ze achter slot en grendel liggen. En bewijsmateriaal? 
Dat is er niet, want er hangt slechts een handvol camera’s op het terrein en 
niemand is iets bijzonders opgevallen. Alle reden tot meer preventieve 
maatregelen.
Totdat de TU/e ook bewakingscamera’s in de gebouwen gaat hangen en de 
beveiliging meer binnen gaat surveilleren, raad ik iedereen aan: neem je 
spullen steeds mee, want alleen als je er zelf over waakt zijn je persoonlijke 
bezittingen veilig op de TU/e. 

Sander Peters | student faculteit IE & IS

Een columnist wil mensen aan het denken zetten, wil de wereld daarmee veranderen. Een columnist wil gelezen worden,  
punt uit. Dat voedt het ego van de columnist. Maar gebeurt dat ook? Reageert de wereld op jouw stukjes? Hoe meet je dat,  
als bètawetenschapper wil je wel ‘evidence based’ werken.

Een harde maar negatieve maat is een hoofdredacteur die je ontslaat. Hier leer je echter niets van. Een zachtere maat is dat 
jouw omgeving instemmend knikt en zegt dat zij met plezier de columns lezen. Beleefdheid of een echt gemeende uitspraak, 
daar kom je niet achter. 

Of gewoon kijken wat er gebeurt in de buitenwereld. In Cursor 13 meld ik een uitspraak van Halbe Zijlstra over zijn ergernis 
dat Duitse studenten zomaar gratis komen studeren in Nederland. Op 31 mei 2012 lees je in het NRC dat bij hem het verstand 
is teruggekeerd. Citaat: “dat buitenlandse studenten -die na hun studie in Nederland blijven- de overheid miljoenen euro’s 
opleveren, omdat zij als hogeropgeleiden bovengemiddeld veel belastingen en premies betalen. Zelfs als slechts 3% van de 
buitenlandse studenten na hun afstuderen in Nederland blijft, is er sprake van een positief effect”. Zouden zijn ambtenaren 
Cursor lezen en hem verstandige dingen influisteren? Een ‘Halbe Gare’ aan het hoofd wil je ook niet als ambtenaar.

In Cursor 19 breek ik een lans voor een eerlijk gesprek en minder doorbehandelen als methode van besparing op de 
gezondheidszorg. De baten kunnen dan naar onderwijs gaan. Wat een respons! Het NRC van 30 mei jl. kopt met ‘Artsen 
vinden zelf dat ze zieken te lang doorbehandelen’. Zeit Magazin 
#21 heeft een special over ‘Der Alltag in deutschen Kliniken’ 
waarin te lang doorbehandelen een eufemisme is voor wat  
er gebeurt. Bestraling van doodzieke patiënten doorzetten  
omdat een halve kuur te weinig geld oplevert, gevolgd door een 
palliatieve aanpak om de patiënt alsnog rustig te laten sterven. 
Schrijnend, maar wel een onderstreping van mijn these.

Natuurlijk roep je dit niet allemaal op met columns! Column en 
respons ontstaan soms parallel aan elkaar. Het toont wel aan  
dat je middenin het krachtenveld van de maatschappij staat.  
Dat je een boodschap vertelt die de moeite waard is om verspreid 
te worden. ‘Frapper toujours’, laat je stem klinken en hoop op  
een luisterend oor.

Frapper toujours…..

Clmn

Prof. Herman Beijerinck |  Emeritus-hoogleraar  
Technische Natuurkunde

Het Profileringsfonds compenseert 
aan iedere universiteit de studenten 
die buiten hun schuld langer over hun 
studie doen. Daarbij moet je denken 
aan zieken of aan studenten die zich 
willen profileren met bijvoorbeeld 
topsport of bestuurswerk. Eind vorig 
jaar werd dit fonds aan de TU/e als 
gevolg van bezuinigingen drastisch 
op de schop genomen; een discussie 
die op UR-niveau op het scherpst van 
de snede werd aangegaan. Niet alleen 
werd het bedrag gehalveerd, maar ook 
trachtte het College van Bestuur meer 
druk te zetten op de studievoortgang 
van bestuurders. Zo moet een student 
een studievoortgang van 75 procent 
hebben voor aanvang van zijn of haar 
bestuursjaar en moeten gedurende dat 
jaar minimaal 12 studiepunten behaald 
worden. 
Deze veranderingen leidden dus tot 
pittige discussies tussen het CvB en 
de universiteitsraad, maar ook de 
verenigingen zelf moesten onderling 
gaan bepalen wie welk deel van het 
fonds zou krijgen. De studentenfracties 
in de raad vreesden voor de effecten 
op het actieve studentenleven. Nu, een 
half jaar later, zijn de meeste nieuwe 
besturen gevormd en is het tijd voor 
een korte inventarisatie. We spraken 
met een groot aantal besturen en dat 
leverde enige interessante inzichten op.
 

Zo zijn ook dit jaar veel van de vereni-
gingen er gelukkig weer in geslaagd 
een -al dan niet in omvang afgenomen- 
bestuur samen te stellen. Onder de 
nieuwe groep studenten die aan een 
bestuursfunctie begint, blijken veel 
‘harde knip’-studenten te zitten. Bij de 
kleinere verenigingen, die het altijd al 
moeilijk hadden met het vinden van 
bestuurders, is de situatie soms nij-
pender. Een ander belangrijk pijnpunt 
bij de verenigingen is het vullen van 
grote commissies, zoals een studie-
reiscommissie. Evenals de besturen 
van kleinere verenigingen functioneren 
deze commissies op parttime basis en 
kennen ze geen financiële compensatie. 
De druk vanuit Den Haag om harder te 
studeren lijkt op dit specifieke vlak toch 
het studentenleven te raken. 

Nu, vlak na de invoering van het nieuwe 
Profileringsfonds, lijkt de ‘schade’ op 
het vinden van besturen dus mee te 
vallen. Hoe dit na september gaat 
uitpakken na de invoering van verdere 
overheidsmaatregelen, is een vraag die 
veel verder in de toekomst reikt, en die 
voor ons ook voor de komende jaren 
van belang blijft en die op de agenda 
thuishoort. We gaan ons hier dan ook 
blijvend in vastbijten.

Edwin Hermkens I Fractielid Groep-één

UR-podium

Profileringsfonds nieuwe stijl
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Dienst ICT | Afscheid Arieh Tal
Na 24 jaar te hebben gewerkt als 
ict-coördinator van Technische 
Natuurkunde ga ik -met vervroegd 
pensioen- de TU/e verlaten om nieuwe 
wegen in te slaan.
Ik heb altijd met veel plezier gewerkt  
en iedereen die hieraan bijgedragen 
heeft, wil ik hartelijk bedanken.
Arieh Tal
 
Bureau Promoties en Plechtigheden | 
Promoties
Donderdag 14 juni 16:00 uur CZ4 
Promotie M. Gomes Ghislandi MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr. G. de With 
Voorzitter: prof.dr. A.M. van Herk
Titel proefschrift: “Nano-scaled Carbon 
Fillers and their Functional Polymer 
Composites”

Donderdag 14 juni 16:00 uur CZ5 
Promotie S. Cantekin MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr. E.W. Meijer 
Voorzitter: prof.dr.ir. M. van Sint 
Annaland
Titel proefschrift: “Consequences  
of Cooperativity in Supramolecular 
Polymers”

Maandag 18 juni 16:00 uur CZ5  
Promotie ir. G. Abdalla (B)
Promotor(en): prof.ir. G.J. Maas en  
prof.dr. C.J.H. Midden
Voorzitter: prof.ir. E.S.M. Nelissen
Titel proefschrift: “Sustainable 
Residential Districts       
The residents’ role in project success”

Maandag 18 juni 16:00 uur CZ4  
Promotie ir. R.J. Vrancken MBI (ST)
Promotor(en): prof.dr. D.J. Broer en  
prof.dr. G. de With
Voorzitter: prof.dr.ir. E.J.M. Hensen
Titel proefschrift: “Controlling drop 
morphology: Theory, experiments and 
applications in printing, self-cleaning 
coatings and micro-fluidic systems”

Dinsdag 19 juni 14:00 uur CZ4  
Promotie M. do Amaral Melhado MSc (B)
Promotor(en): prof.dr.ir. J.L.M. Hensen 
en prof. R. Lamberts PhD MSc
Voorzitter: prof.ir. E.S.M. Nelissen
Titel proefschrift: “Towards a Performance 
Assessment Methodology using 
Computational Simulation for Air 
Distribution System Designs in 
Operating Rooms”

Dinsdag 19 juni 16:00 uur CZ4  
Promotie T.D. Dang MSc (BMT)
Promotor(en): prof.dr.ir. L. Brunsveld 
Voorzitter: prof.dr. P.A.J. Hilbers
Titel proefschrift: “Supramolecular 
cucurbit[8]uril induced protein 
dimerization”

Dinsdag 19 juni 16:00 uur CZ5  
Promotie ir. S.K. Ravensbergen (W)
Promotor(en): prof.dr.ir. M. Steinbuch 
Voorzitter: prof.dr. L.P.H. de Goey
Titel proefschrift: “Adaptive Optics  
for Extreme Ultraviolet Lithography      
Actuator design and validation for 
deformable mirror concepts”

Woensdag 20 juni 16:00 uur CZ5 
Promotie ir. M.T.G. Jongmans (ST)
Promotor(en): prof.dr.ir. A.B. de Haan 
Voorzitter: prof.dr. J. Meuldijk
Titel proefschrift: “Energy Efficient Trace 
Removal by Extractive Distillation”

Donderdag 21 juni 16:00 uur CZ4 
Promotie P. Daswani MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr. A.M. van Herk 
Voorzitter: prof.dr. J.W. Niemantsverdriet
Titel proefschrift: “Entry in Emulsion 
Copolymerization”

Donderdag 21 juni 16:00 uur CZ5 
Promotie ir. D.J. Rijlaarsdam (W)
Promotor(en): prof.dr.ir. M. Steinbuch  
en prof.dr.ir. J. Schoukens
Voorzitter: prof.dr. L.P.H. de Goey
Titel proefschrift: “Frequency Domain 
Based Performance Optimization of 
Systems with Static Nonlinearities”

Vrijdag 22 juni 14:00 uur CZ4  
Promotie R.S. Tipa MSc (TN)
Promotor(en): prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen 
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga
Titel proefschrift: “Plasma in Wound 
Healing”

Maandag 25 juni 16:00 uur CZ4  
Promotie Dipl.-Chem. K. Petkau-Milroy 
(BMT)
Promotor(en): prof.dr.ir. L. Brunsveld
Voorzitter: prof.dr. P.A.J. Hilbers
Titel proefschrift: “Self-assembling auto-
fluorescent amphiphiles       
Nano-sized platform technology for 
multi-purpose cellular targeting”

Maandag 25 juni 16:00 uur CZ5  
Promotie Q. Hou MSc (W&I)
Promotor(en): prof.dr. R.M.M. Mattheij 
Voorzitter: prof.dr.ir. J.J. van Wijk

Titel proefschrift: “Simulating Unsteady 
Conduit Flows with Smoothed Particle 
Hydrodynamics”

Dinsdag 26 juni 16:00 uur CZ4  
Promotie D. Hudzynskyy MSc (TN)
Promotor(en): prof.dr. M.A.J. Michels
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga
Titel proefschrift: “Atomistic modeling  
of structure and dynamics of sheared 
atactic polystyrene films”

Dinsdag 26 juni 16:00 uur CZ5  
Promotie ir. W.A.A.D. Graef (TN)
Promotor(en): prof.dr. J.J.A.M. van  
der Mullen en prof.dr. W.J. Goedheer
Voorzitter: prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen
Titel proefschrift: “Zero-dimensional 
models for plasma chemistry”

Afscheidscollege Anton van Steenhoven
Vrijdag 22 juni 16.00 uur BZ  
afscheidscollege prof.dr.ir. A.A. van 
Steenhoven (W) - hl 
Voorzitter: prof.dr.ir. C.J. van Duijn
Titel: “Over instabiliteiten”

STUDENT

Pusphaira | Gezocht: dames die willen 
voetballen!
Pusphaira, de studentenvoetbalvereni-
ging, verwelkomt graag dames die zin 
hebben om een balletje te trappen; van 
elk niveau (ook zonder enige voetbal-
ervaring). We trainen twee keer per week 
en spelen KNVB-competitie op zondag; 
vierde en vijfde klasse. Daarnaast 
organiseren we leuke evenementen, zoals 
toernooitjes en een damesweekend. 
Kom een keer meetrainen om de sfeer  
te proeven! Dat kan dit jaar nog bij de 
Zomer Training op woensdag 20 juni  
op het Dommelveld om 19h00, met 
aansluitend borrel. Vanaf half augustus 
beginnen we met trainen voor het 
volgende seizoen. Je bent altijd welkom! 
Zie www.pusphaira.nl

Stichting Academisch Erfgoed | 
Dijksterhuislezing
Op 22 juni houdt de Stichting Academisch 
Erfgoed de jaarlijkse Dijksterhuislezing 
samen met de TU/e. Prof. dr. Ruth 
Oldenziel, hoogleraar Amerikaans-
Europese techniekgeschiedenis aan  
de TU/e zal de Dijksterhuislezing voor 
haar rekening nemen. 
Het thema van de rest van de middag  
is ‘collecting today for tomorrow’: hoe 
dragen wij zorg voor het academisch 
erfgoed van morgen? Wat er van het 
recente verleden bewaard moeten 
blijven, is een relevante vraag voor 
universiteiten. Dikwijls is het aan het 
toeval overgeleverd of de robotjes, 
computersimulaties en andere getuigen 
van de hedendaagse wetenschap 
bewaard blijven.
Dr. Lucas Asselbergs (TU/e) zal de dag 
voorzitten. Sprekers zijn: dr. Elise van 
den Hoven, prof.dr. Dirk van Delft, drs. 
Tjarda de Haan en dr. Han Heijmans.
Voor het volledige programma zie:   
www.academischerfgoed.nl 
Datum: 22 juni 2012
Tijd: 13:00 uur-18:00 uur
Deelname is gratis, graag wel even 
aanmelden via: sae@uva.nl

CantaTU | Concert / Open repetitie TU/e 
medewerkerskoor
Op maandag 18 juni houdt medewerkers-
koor CantaTU in de middagpauze (van 
12.30 tot 13.30 uur) in de Blauwe Zaal 
van het Auditorium een open repetitie. 
CantaTU is een koor bestaande uit circa 
25 medewerkers van de TU/e. 
Onder deskundige leiding van de 
dirigent Ruud Huijbregts wordt iedere 
maandag een gevarieerd repertoire 
gezongen. Het afgelopen jaar voor-
namelijk Franstalige nummers van 
bijvoorbeeld de componisten Saint-
Saens, Duruflé en Fauré. We zullen een 
paar van die nummers als koor zingen.
Nieuwe leden zijn zeer welkom; je hoeft 
geen ervaren zanger te zijn om deel te 
nemen. Om de laagdrempeligheid van 
het koor aan te tonen zullen de deuren 
van de Blauwe Zaal open blijven. 
Belangstellenden zijn ook na het begin 
van de middagpauze welkom. Meer 
informatie over het koor is te krijgen bij 
Jos Coenen (p.j.e.m.coenen@tue.nl) 

TU/e Innovation Lab | FP7 Roadshow  
@ TU/e
On Friday 15 June 2012, Innovation Lab 
in close collaboration with Agentschap 
NL will organise ‘FP7 roadshow @ TU/e’. 
Senior Advisors of Agentschap NL will 
provide information about the last calls 
in FP7. In the morning the following 
topics will be presented: Energy and 
Security (in a parallel session), 
afterwards NMP and ICT (in a parallel 
session) including a presentation of a 
successful project application. In the 
afternoon presentations concerning 
Marie Curie Actions and ERC are 
scheduled. 
If you are planning to attend either  
the whole day or only the morning or 
afternoon session, please send  
an e-mail to Karoline Duijvesz 
(k.a.duijvesz@tue.nl). After registration 
you will receive the programme for  
this day. 

DPO / PROOF: PROviding Opportunities 
For PhD students
And for all PROOF courses see the 
website www.tue.nl/proof 

CantaTU | Concert / Open rehearsal 
TU/e employee choir CantaTU
Monday June 18 at lunch time CantaTU 
will perform an open rehearsal in the 
Blauwe Zaal of the Auditorium.
The choir CantaTU has 25 members all 
(former) employees of the university.  
The director Ruud Huijbregts helps us to 
sing each Monday a varied programme. 
Last year the repertoire mainly consisted 
of music of French composers like 
Saint-Saens, Duruflé en Fauré. A few  
of these songs will be performed for  
you by the choir.
New member are very welcome; you 
don’t have to be an experienced singer 
to participate. The open rehearsal will  
be scheduled 12.30 – 13.30 o’clock. To 
emphasize that the doors are open, the 
doors will of the Blauwe Zaal will remain 
open. Anyone interested can enter the 
rehearsal also after the the starting 
time. For more information about 
CantaTU please contact Jos Coenen 
(p.j.e.m.coenen@tue.nl).

ALGEMEEN

Advertentie

DPO TEACH: teaching support for TU/e staff | Courses next academic year
TR604 Creativity Techniques
TRD01 Teaching and Learning  in Higher Education
TRD02 Teaching and Learning for PhD students
TRD04 Course Design
TRD08 Designing DBL projects
TRD12 Activating Teaching Methods
TRD16 Voice Training
TRD17 Stemgebruik (NL)
TRD24 Using Technology in Teaching
TRD32 Written Examinations
TRD36  Subjective Assessments
TRD40 Evaluation and Reflection on Teaching
TRD51 Supervising Students in FBP
TRD52 Supervising  Master Students
TRD56 Supervision of PhD Students
TRD59 Theatervaardigheden in het Onderwijs (NL)
TRD60 Performance Skills: Master Class (Eng)
TRD61 Follow Up Performance Skills
TRD64 Setting up and Giving Lectures
TRD70 Dealing with Students with a Functional Impairment
TRD72 Supervising Students in Independent Learning
TRD76 Supervising Students in DBL groups (maatwerk)
TRD84 Personal Grants
TRD87 Competing for a Research Grant - your Presentation
TRD88 Teaching across Cultures

For all DPO/ Teach training:
More information 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. Registration is open as from now!
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Henry Sars | “KiKa kruipt in je bloed en gaat er nooit meer uit”

Een hele week als groepsleider 
rondsjouwen met tien kinderen - dat 
was het niet écht voor Henry Sars.  
Het bestieren van de kampkeuken  
voor ruim honderd man ook niet.  
Als spelleider en manusje-van-alles is 
hij echter helemaal op zijn plek bij KiKa, 
dat al ruim een halve eeuw vakantie-
kampen organiseert voor kinderen uit 
Eindhoven en Veldhoven. “De liefde van 
die kinderen, dat is voor mij de batterij.”

Het had niet veel gescheeld of de 
TU/e-medewerker, beheerder het 
sleutelmagazijn, had Rob van Gijzel toch 
éven tot de orde geroepen tijdens zijn 
plechtige lintjesspeech voor Henry Sars, 
afgelopen 27 april. Want zelfs de 
Eindhovense burgemeester verwarde 
het KiKa waarvoor Sars zich vol passie 
inzet, aanvankelijk met de -veel 
jongere- gelijknamige stichting die 
fondsen werft ter bestrijding van 
kinderkanker. Het Eindhovens KiKa  
-dat simpelweg vergat de naam  
te deponeren- had zo’n tien jaar  
terug wel contact gezocht met haar 
naamgenoot, maar dat bestuur bleek 
niet van zins afstand van de naam doen. 
“We hadden naar de rechter kunnen 
gaan, maar dat had ons waarschijnlijk 
toch verlies en vooral negatieve 
publiciteit opgeleverd”, aldus Sars.
KiKa organiseert al sinds 1959 zomer-

vakantiekampen voor kinderen.  
De stichting kwam voort uit de 
speeltuinvereniging van Philips, dat het 
kroost van minder bedeelde werknemers 
toch een leuke vakantie wilde bezorgen. 
Tegenwoordig houdt KiKa -inmiddels 
allang niet meer gesponsord door 
Philips, maar gesubsidieerd door de 
gemeente- elke zomer een aantal 
kampen voor kinderen van zes tot en 
met twaalf jaar uit Eindhoven en 
Veldhoven. Op het kampterrein in Bakel 
wacht hen een week vol activiteiten, 
zoals bosspelen, speurtochten en 
sportmiddagen. 

Sars (61) is al zesendertig jaar in touw 
als één van de honderden vrijwilligers 
van KiKa. Hij begon in 1977 als 
groepsleider, aangespoord door zijn 
kameraad en toenmalige collega Hans. 
“Hij zei: ‘Je hebt humor, verantwoorde-
lijkheidsgevoel én je weet van aanpakken. 
Dit is echt iets voor jou’.” 
Het groepsleiderschap, “een hele week 
rondsjouwen met zo’n groep kinderen”, 
bleek echter niet echt Sars’ ‘ding’.  
Hij bestierde daarna kortstondig de 
kampkeuken, van waaruit hij voor ruim 
125 man de maaltijden verzorgde - met 
alle afwas van dien. “Knoerhard werken. 
En dat vind ik helemaal niet erg, maar  
ik stond wel erg ver van de groep af.”
Als spelleider en manusje-van-alles is hij 

naar eigen zeggen helemaal op zijn plek. 
Hij bedenkt allerlei (thema)spellen, 
schrijft het kamplied en vertelt 
spannende kampvuurverhalen. Dit wél 
met de kleinste toehoorders in het 
achterhoofd, “je wilt niet dat die kleine 
pukken met een trauma naar bed gaan”.
Zelf klikt hij tijdens de vakantiekampen 
trouwens het best met de middengroep, 
de kinderen van een jaar of negen, tien. 
“Die laten zich nog helemaal meevoeren 
door je verhaal, zijn nog niet zo wijs en 
kritisch als de oudsten, maar je hoeft ze 
ook niet meer te helpen met veterstrikken 
en het kammen van hun haartjes.”

Ook Sars’ vrouw Keetje zet zich al ruim 
drie decennia in voor KiKa. Ze waren in 
hun jeugd al buurtgenoten en kwamen 
elkaar weer tegen tijdens een cursus-
weekend van de stichting; zij werkte op 
één van de andere kampen. Inmiddels 
zijn ze actief binnen hetzelfde kamp  
en gaan ze al op stap met de derde 
generatie kinderen, vertelt Sars trots. 
Kampleider Keetje werkt de komende 
tijd haar opvolger in, want het werk voor 
KiKa werd het echtpaar iets te intensief. 
“Rond deze tijd van het jaar gaat  
’s avonds haast elke vijf minuten  
de telefoon en zijn we er meerdere 
avonden, vaak tot in de nacht, mee 
bezig. We werken daarnaast allebei 
fulltime, worden ook ouder, hebben 

meer tijd voor dingen nodig - en vooral 
ook voor elkaar. Het wordt teveel.”
De collega-vrijwilliger die het kamp-
leiderschap volgend jaar van Keetje  
gaat overnemen, zat eind jaren zeventig 
als klein jochie bij Sars in de groep. 
“Sommige kinderen gaan wel zeven  
jaar achtereen mee op kamp. Als die 
weggaan, is het brullen hoor.”

Het mooiste compliment voor KiKa kwam 
volgens Sars eens van een Philips-topman, 
die bij een jubileumfeest stelde dat hij 
het gewoon wíst als mensen vroeger  
met KiKa mee op kamp waren geweest. 
”Ze kunnen samenwerken, conflicten 
oplossen en ergens hun schouders 
onder zetten. Dat is dan ook wat we 
kinderen willen meegeven.” 
Maar dat wel in een week waarin plezier 
en samen spelen vooropstaan. Spelen 
zónder gsm’s, spelcomputers en andere 
‘techniek’, benadrukt Sars: “Anders 
missen ze het echte spel en de echte 
lol”. En het plezier schuilt soms in heel 
kleine dingen. Hij herinnert zich hoe één 
van de kleinste kampgangers ’s ochtends 
vroeg eens de tent uitkwam en zich 
meteen geboeid op een simpel stuk 
touw in het gras stortte. “Dan heb je  
een tevreden kind.”
Er zijn ook wel eens conflictjes tijdens de 
kampen, bijvoorbeeld omdat kinderen 
-veelal met moeilijke thuissituaties- niet 

lekker in hun vel zitten. De kampleiders 
gaan vooraf dan ook altijd bij de 
kinderen thuis op bezoek om kennis te 
maken, “om zoveel mogelijk over iemand 
te weten te komen. Je neemt het kind van 
een ander mee, daar moet je zuinig op 
zijn”. 

Sars en zijn vrouw hebben zelf trouwens 
geen kinderen. Een bewuste keuze: 
“Toen we in de dertig waren, hebben we 
volop kunnen ‘oefenen’ met kinderen in 
onze familie en kennissenkring. Altijd leuk 
als ze er waren, maar we zuchtten ook 
altijd opgelucht als ze weer vertrokken”.
In plaats daarvan krijgen ze elke zomer 
zo’n honderd kinderen ‘te leen’ tijdens 
het kamp: een week van lange dagen en 
korte nachten, waarna Sars naar eigen 
zeggen op zijn tandvlees thuiskomt. 
Maar, zo zegt hij met tranen in de ogen: 
“De liefde van die kinderen, dat is voor 
mij de batterij. Het is prachtig om te 
horen dat ze na een kamp meteen alweer 
aftellen naar volgend jaar. En ik weet dat 
het voor veel andere vrijwilligers ook 
geldt: je gaat een keer mee met KiKa, 
het wordt een gewoonte, dan een ziekte, 
het kruipt in je bloed en gaat er nooit 
meer uit”. 

Interview | Monique van de Ven
Foto | Bart van Overbeeke
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Ik heet Yan Li. In 2008 ben ik naar de 
TU/e gekomen voor een masterpro-
gramma elektrotechniek. De keus viel 
op Eindhoven omdat er een samen-
werkingsprogramma bestaat tussen  
de TU/e en mijn eigen universiteit in 
China. Ik heb mijn masterscriptie 
gedaan binnen de groep Electrical 
Energy Systems en heb daarna in 
diezelfde groep mijn doctoraal 
behaald. 

Ik bewaar heel goede herinneringen aan 
mijn masterprogramma. De opdrachten 
binnen de technische cursussen waren 
altijd projectmatige opdrachten.  
En gewoonlijk worden die samen met 
andere studenten in teamverband 
uitgevoerd. Dat soort werk bevalt me 
wel omdat ik dan het gevoel heb dat  
ik mijn kennis gebruik om praktische 
problemen op te lossen. Bovendien 
leer ik tegelijkertijd om met andere 

mensen samen te werken. Behalve de 
technische lessen zijn er andere colleges 
waarbij studenten kunnen leren om 
persoonlijke interesses en vaardigheden 

te ontwikkelen, zoals ondernemerschap 
en projectmanagement.

Behalve van de studie heb ik ook enorm 

genoten van de vrijetijdsbesteding hier. 
Het Studenten Sportcentrum biedt 
allerlei activiteiten en ik heb daar veel 
vrienden leren kennen. Het multifunc-
tionele ontwerp van iedere hal in het 
sportcentrum heeft veel indruk op me 
gemaakt, want in China gebruiken we 
voor elke sport een eigen hal. Zo heeft 
badminton zijn eigen veld, en is er  
ook een aparte plaats voor tafeltennis. 
Maar hier delen ze dezelfde hal op 
verschillende tijdstippen met elkaar. 
Dat vond ik een heel efficiënt gebruik 
van ruimte.
Ik hou ook van de fietspaden in Holland. 
Vooral wanneer het lekker weer is, is 
het heel plezierig om rond  
te fietsen in de stad omdat er veel 
groen is, veel bomen, bloemen, meren 
en stroompjes. Door de fietspaden kan 
ik echt genieten van de natuur en het 
maakt van mijn dagelijkse fietstochtje 
van thuis naar de universiteit een heel 
aangenaam ritje.

In mijn vrije tijd reis ik graag veel. 
Studeren aan de TU/e vormt zo een 
eersteklas mogelijkheid voor mij om 

rond te reizen in Europa. Tot nu toe  
ben ik al in een aantal andere landen 
geweest. Het is interessant om andere 
delen van de wereld te zien. Reizen  
is echt een verrijking van mijn leven,  
en bovendien geeft het me veel energie 
na lange periodes van hard werk.

Naast alle goede ervaringen moet ik 
misschien toch een nadeel noemen  
dat me tijdens mijn masterstudie is 
opgevallen. Er zijn veel verschillende 
studentenverenigingen en -organisa-
ties aan de TU/e, maar die zijn allemaal 
opgezet door Nederlandse studenten, 
zodat de meeste leden binnen het 
netwerk ook Nederlandse studenten 
zijn. Er worden veel activiteiten in het 
Nederlands gehouden. Misschien kan 
onze universiteit deze studenten-
gemeenschappen aansporen om   
wat meer aandacht te besteden aan 
internationale studenten. Ook van de 
kant van de internationale studenten  
is het verstandig om Nederlands te 
leren, zodat ze makkelijker als lokale 
studenten kunnen integreren!

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

En hoe is het in Eindhoven?

De eerste weken zijn het moeilijkst. 
Word je bij het vliegveld of station nog 
opgewacht door de behulpzame 
secretaresse van je nieuwe afdeling, 
daarna sta je er alleen voor. Niemand 
die je vertelde dat de toko om zes uur 
sluit; waar haal je nu de boodschappen? 
“Ik begon me echt af te vragen waarom 
ik naar Eindhoven was gekomen”,  
vertelt Karthik Gnanasekaran (25).  
Twee maanden geleden begon hij met 
zijn promotieonderzoek bij de afdeling  
Materiaal- en Grensvlakchemie van de 
faculteit Scheikundige Technologie.  
“De culturele schok vond ik meevallen, 
maar het gevoel van ‘alleen zijn’ greep 
me enorm naar de keel. Ik kwam op  

een zaterdag in Eindhoven aan, zondag 
zaten alle winkels dicht en slenterde  
ik door een verlaten stad. Niet echt 
opbeurend.” 

Nu, een paar maanden later, voelt 
Karthik zich al meer op zijn plaats.  
“In India zijn we van het praatjes-maken; 
dat heb ik hier ook gewoon gedaan. 

Nederlanders zijn vaak wel op zichzelf, 
waardoor het vaak wat langer duurt  
voor je echt contact hebt. Maar zeker 
internationale studenten zijn onderling 
makkelijk in de omgang.” 
Dat het vaak een kwestie is van je mond 
opendoen, beamen ook Jun Jia  
(26, China, masterstudent Sustainable 
Energy Technology, faculteit Werktuig-
bouwkunde) en Ketan Pol (26, India, 
promovendus bij Mixed-signal 
Microelectronics, faculteit Electrical 
Engineering). Jun is nu zo’n tien 
maanden in Nederland en is positief 
over zijn ‘integratietraject’: “Ik vind  
juist dat de mensen hier heel open  
zijn en bereid zijn ervaringen te delen 
met buitenstaanders. Ik heb weinig 
problemen gehad om me aan te passen 
aan de Nederlandse gewoontes.  
Mijn tip is om snel vrienden te maken; 
niet alleen binnen je faculteit, maar juist  
ook daarbuiten.” 

Hoewel Ketan al drie jaar in Nederland 
is, heeft hij moeite met integreren.  
“Ik heb het idee dat ik nog steeds niet 
helemaal aangepast ben. Maar dat  
ligt meer aan mezelf dan aan de 
Nederlanders. Om nieuwe mensen te 
leren kennen, kun je het best de stad 
ingaan, naar het café voor een paar 
biertjes en een praatje. Maar ik heb  
een hekel aan drukke en lawaaierige 
plaatsen, dat maakt het best lastig. 
Gelukkig is er op de TU/e een actief 
sportcentrum, heel effectief voor de wat 
meer verlegen internationale student.”

Naast het Studenten Sportcentrum 
worden ook in de Common Room, de 
ontmoetingsplek voor internationale 
studenten in de Bunker, heel wat nieuwe 
contacten gelegd en ervaringen 
uitgewisseld. “We bieden internationale 
studenten de mogelijkheid om op een 
informele manier kennis te delen. 

Via workshops, maar ook worden er heel 
wat feesten georganiseerd”, vertelt 
Indre Kalinauskaite (26), als student-
assistente bij STU betrokken bij de 
informatievoorziening aan buitenlandse 
studenten en tevens kartrekker van  
de Common Room. “Er is een grote 
Nederlandse studentengemeenschap, 
maar als buitenlander is het vaak 
moeilijk om daartussen te komen.  
Vanuit de Common Room proberen we 
een stabiele internationale gemeen-
schap te creëren, want met een grote 
groep kun je veel makkelijker mixen. 

Interviews | Nicole Testerink 

Studenten van de TU/e gaan steeds vaker voor hun studie naar  
het buitenland. Maar ook andersom komen er veel buitenlandse 
studenten naar de TU/e, voor het volgen van een opleiding, een 
stage of een promotietraject. Hoe is het om in een nieuw land  
je weg te vinden? Internationale studenten doen hun verhaal.

“Het gevoel van 
‘alleen zijn’ 
greep me enorm 
naar de keel”

“Het is fijn om 
mensen te 
ontmoeten die 
in hetzelfde 
schuitje zitten”Karthik Gnanasekaran. Foto | Bart van Overbeeke

Foto | Bart van Overbeeke

En hoe is het in Eindhoven?
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Ja, leuk…

Het schijnt wel mee te vallen met  
de werkloosheid onder starters. 
Afgestudeerde academici komen 
volgens Elsevier over het algemeen 
aan een baan, al is het meestal met 
een tijdelijk contract en onder hun 
niveau. Alle meevallende cijfers  
ten spijt heb ik die leuke, tijdelijke 
baan onder mijn niveau nog niet 
gevonden. Gelukkig heb ik mijn 
column nog. Maar dit is ook de 
laatste.

Ja, een beetje pessimistisch zijn we 
wel, net na onze studie, middenin 
de crisis. Het is misschien een 
generatiekwaaltje. Grote groepen 
babyboomers claimen te zijn 
opgegroeid met de boodschap dat 
je hard moet werken voor je geld. 
Onze ouders hebben ons daaren-
tegen opgevoed met de wollige 
gedachte dat het vooral belangrijk  
is dat je leuk vindt wat je doet.  
Onze generatie wordt wel eens 
verweten dat we niet meer weten 
wat écht werken is.

Dat leuk-vinden is desondanks tot 
nu toe erg goed gegaan. Het was 
leuk om te studeren. Het was leuk 
om het heldere doel te hebben om 
die studie af te ronden. Het was leuk 
om daar geld voor te kunnen lenen, 
en nog niet te hoeven nadenken 
over aflossen. En het was trouwens 
ook heel leuk om tussendoor een 
column voor Cursor te schrijven.

Het is verleidelijk om te klagen dat 
al die leuke dingen nu voorbij zijn. 
Om bij de pakken neer te gaan zitten 
omdat er nog driehonderd andere 
mensen hebben gesolliciteerd naar 
die ene -heel leuke- baan. Mokkend 
langs de kant zitten omdat iedereen 
klaagt over crises, bezuinigingen  
en werkloosheid is echter helemaal 
niet leuk. Het is vast leuker om 
positief te blijven. Dus, zoals past 
bij een laatste column, een laatste 
advies: maak er wat leuks van,  
dan zien we verder wel. En dat geldt 
uiteraard ook voor mijn opvolger  
op deze plek!

Myrthe Buijs | sinds kort alumna 
van Bouwkunde 

Mijn naam is Siddhesh Patwardhan. 
Het is nu bijna twee jaar geleden dat 
ik vanuit India naar Nederland ben 
gekomen. Je kunt natuurlijk culturele 
verschillen gaan vergelijken, maar ik 
deel liever de ervaringen die ik in deze 
twee jaar heb opgedaan. Het belang- 
 rijkste aspect is wat mij betreft de 
voldoening dat je in een van de mooiste 
steden op de wereld woont. Wanneer 
ik nu terugkijk, heb ik echt het gevoel 
dat ik er goed aan heb gedaan de 
Technische Universiteit Eindhoven uit 
te kiezen voor mijn masteropleiding. 
Eindhoven lijkt misschien niet op  
de traditioneel mooiste steden van 
Nederland, maar de stad leeft en bruist 
en heeft een heel eigen charme.  
Ik heb talloze dingen ontdekt om me 
mee te vermaken, van idiote dingen 
als knettergekke kroegentochten 
houden op Stratumseind tot 
wetenschaps- en techniekwedstrijden 

die hele nachten duren. 
Het andere essentiële voordeel van 
studeren in Eindhoven is dat er andere 
internationale studenten rondlopen. 
Er zijn hier zo veel mensen uit allerlei 
landen van over de hele wereld.  
Ik heb ontzettend veel geleerd van de 
contacten met mensen uit verschillende 
culturen. In dat opzicht was het ook een 
heel goede beslissing om vrijwilliger 
te worden bij de Common Room,  
een ontmoetingsplaats voor alle 
internationale studenten in de Bunker. 
Nieuwe studenten zou ik willen 
adviseren om te genieten van de 
ervaring om je te begeven onder 
mensen met allerlei verschillende 
achtergronden. Daarnaast maakt  
dat het leven buiten je studie er  
alleen maar leuker op.
Natuurlijk is het werken met Neder- 
landse collega’s, of dat nou in de 
studie, bij evenementen of wedstrijden 

gebeurt, ook heel spannend. Zo heb ik 
veel bewondering voor de Nederlandse 
manier om dingen te plannen.  
Een andere waardevolle eigenschap 
die ik probeer mee te nemen uit de 
Nederlandse samenleving is de wijze 
waarop ze erin slagen een evenwicht 
te vinden tussen hun werk en hun 
sociale en gezinsbeslommeringen  
en hun privéleven. Volgens mij is dat 
een speciaal talent waar alleen 
Nederlanders mee worden geboren. 
Als Indiër ben ik het min of meer aan 
mijn stand verplicht om over eten  
te schrijven. Al ben ik zelf niet zo’n 
fantastische keukenprins, toch probeer 
ik hier wel een aantal Indische specia- 
liteiten klaar te maken. Dat is hartstikke 
leuk en de meeste ingrediënten zijn 
trouwens ook hier te krijgen. Mijn 
huisgenoot en ik doen altijd wat 
experimenten. Ook leer ik steeds meer 
waardering op te brengen voor de 

Nederlandse lunch, met diverse 
soorten brood, melk en natuurlijk  
ook hagelslag. 
Ik ben bijna klaar met mijn afstudeer-
scriptie en ik heb tot nu toe ontzettend 
genoten van mijn verblijf hier in 
Eindhoven. Ik zal niet zeggen dat ik 
helemaal aangepast ben aan de 
Nederlandse manier van leven, maar 
ik voel me hier wel heel erg op mijn 
gemak en ik zou hier dan ook graag 
willen blijven na mijn afstuderen. 

Clmn

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

En hoe is het in Eindhoven?
Toch zien we bij onze activiteiten steeds 
meer geïnteresseerde Nederlandse 
studenten, dat is al een goed teken.” 
Naast een fysieke ontmoetingsplek biedt 
de Common Room ook gelegenheid 
elkaar via social media te treffen. 

“Recent zijn we van start gegaan met 
een eigen Facebook-pagina. Daardoor 
kunnen studenten al voor aankomst in 
Nederland contacten leggen. Alleen  
dat geeft al een veel prettiger gevoel.  
En niet iedereen stapt graag binnen bij 
een Common Room-feest; ook voor de 

meer afwachtende studenten biedt 
Facebook daarvoor uitkomst. Op welke 
manier dan ook; als internationale 
student is het fijn om mensen te 
ontmoeten die in hetzelfde schuitje 
zitten.” 

Dat merkte Christine Gerpheide (24, 
Verenigde Staten) ook. In september 
begon ze aan de TU/e met haar master 
Computer Science and Engineering aan 
de faculteit Wiskunde & Informatica. 
Ondanks dat ze zich hier thuis voelt -na 
haar master wil ze graag in Nederland 
blijven- miste ze het contact met ‘eigen 
mensen’. “Het is soms gewoon fijn dat je 
in je eigen taal kunt kletsen, of 
bijvoorbeeld met andere Amerikanen 
een Thanksgiving-feestje kunt organi-
seren. En ik hoorde van meer internatio-
nale studenten dat dat stukje ontbrak. 
Het is heel lastig om medelanders te 
traceren. Ik had al wel een andere Ameri-
kaan binnen de faculteit gevonden, 
maar er moesten er toch wel meer 

rondlopen aan de TU/e?” 
Ze besloot met een aantal andere 
internationale studenten een website op 
te zetten om die zoektocht te vergemak-
kelijken. Met project ‘lorem’ -hallo in het 
Latijn- kunnen geregistreerde studenten 
op basis van nationaliteit, taal of 
gemeenschappelijke interesses elkaar 
vinden. Voor de herfst moet de website 
klaar zijn, zodat hopelijk veel studenten 

zich aanmelden. “Het is zeker niet dat 
we ons hiermee afscheiden van de 
Nederlandse studenten. Ik heb veel 
Nederlandse vrienden, daar is het mij 
niet om te doen. Meer een stukje 
herkenning, het delen van dezelfde 
roots. Op sommige momenten heb je 
gewoon behoefte aan dat stukje ’eigen’, 
hoe fijn het hier in Nederland ook is.”

“Op sommige 
momenten heb 
je gewoon 
behoefte aan dat 
stukje ‘eigen’”

Indre Kalinauskaite. Foto | Bart van Overbeeke

Christine Gerpheide. Foto | Bart van Overbeeke

Het hoogste percentage internationale TU/e-studenten is te vinden onder de tio’s 
(technologisch ontwerper in opleiding); daarnaast heeft ook een substantieel deel 
van de ingeschreven masterstudenten en aio’s een buitenlandse nationaliteit. 
Het aantal buitenlandse studenten daalde in het studiejaar 2010-2011 met 164  
ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door  
een scherpe daling in het aantal ingeschreven buitenlandse toio’s.  
Het aantal buitenlandse aanmeldingen voor een bacheloropleiding bleef gelijk, 
de aanmeldingen voor een masteropleiding stegen licht.

nederlandse nationaliteit buitenlandse nationaliteit

bachelor (4753) master (2942) aio’s (175) toio’s (167)

En hoe is het in Eindhoven?
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Tobias Platenburg |  “Opeens luisterde vierhonderd man  
naar wat ik draaide”

Bedenken hoe iets beter kan. Dat doet 
Tobias Platenburg graag. En praten. 
Over van alles en nog wat. Enkele van 
zijn stokpaardjes zijn Discom ’86, 
ESC-dispuut Meteoor en het studenten-
leven. In de aanloop naar het 
TU/e-slotfeest -op vrijdag 6 juli- geeft 
de derdejaars Werktuigbouwkunde drie 
workshops dj’en aan TU/e-professoren. 
“Leuk om zelf eens college te geven.”

Hij omschrijft zichzelf als een mensen-
mens en vindt dat de TU/e achterloopt 
op sociaal vlak. “Als ik kijk naar 
studenten van andere universiteiten, 
Groningen en Rotterdam bijvoorbeeld, 
dan zie ik wel een verschil. Technische 
studenten zijn in mijn ogen meer 
teruggetrokken.” Hij gaat er eens goed 
voor zitten in de zachte banken van de 
hal van Gemini om het uit te leggen. 
“Maar ze hebben wel een goede 
analytische blik”, voegt hij er snel aan 
toe. “Minder babbels, meer doen.”  
Zelf zoekt hij het beste van de twee 
werelden. Hij mist aan de TU/e 
instructies over presenteren.  

Dus komt het goed uit dat hij gescout is 
door de Amsterdamse organisatie High 
Potential Academy (een samenwerkings-
verband tussen een studentenuitzend-
bureau en een wervingsbureau, red.). 
“Zij begeleiden je in het zoeken naar een 
goede baan. Ik vind dat je in je studietijd 
jezelf moet leren kennen, dat lukt me 
door gesprekken met hen te voeren.  
Nu weet ik dat mijn sterke punten in  
het enthousiasmeren, het structureren 
en op het sociale vlak liggen.” 
Op de middelbare school in Zutphen en 
in zijn woonplaats Vorden acht kilometers 
verderop had hij best veel vrienden, 
maar die vriendschappen noemt hij -met 
de kennis van nu- tamelijk oppervlakkig. 
“Nu ik in het dispuut Meteroor zit, weet 
ik wat hechte vriendschap is. De jongens 
met wie ik in het dispuuthuis aan de 
Marconilaan woon, en degene met wie ik 
in het starthuis aan de Schouwbroekse-
weg woonde, zijn vrienden voor het 
leven. Dat kan ik zeggen omdat ik merk 
dat bij reünies en kerstdiners van 
Meteoor, opgericht in 1958, de meeste 
leden vanuit heel Nederland de moeite 

nemen om te komen. Dat ga ik later ook 
doen.”
Zijn ouders hebben geen corpstraditie 
als voorbeeld gegeven. Tobias heeft zelf 
ontdekt hoe het dispuut voor hem 
aanvoelt als een warm bad. Net zoals  
hij zelf bedacht dat hij platen mixen  
het beste kon leren in de muziekschool. 
“Ik hield van house en wou graag wat 
klooien om nummers in elkaar te 
draaien. Maar daar heb je dure 
apparatuur voor nodig. Daarom ging  
ik in Zutphen in de vakantie na mijn 
eindexamen naar DJ School Spinners.  
Ik heb er twee cursussen gedaan.” 
Omdat het niet te combineren viel met 
zijn hockeytrainingen bleef het daarbij. 
Toen Tobias na zijn ontgroening bij  
het Eindhovens Studenten Corps  
bij Meteoor intrad, hoorde hij van  
een dispuutgenoot over Discom ’86.  
“Bij mijn eerste natentamenfeest zette 
hij mij voor de draaitafel. Vierhonderd 
man stond voor me. Tuurlijk was ik 
zenuwachtig. Maar er stond iemand 
naast me en het ging soepel.  
Er verscheen een vette grijns op mijn 

gezicht.” Vanaf dat moment ging het 
snel; bij ieder feest waar Discom was, 
was Tobias. Ook zijn vriendin, die nog in 
Zutphen woont, komt af en toe luisteren. 
Sinds dit collegejaar is Platenburg 
voorzitter van de club. De verbeterpuntjes 
ziet hij in kennisoverdracht, promotie en 
professionalisering van Discom. 
Vorig collegejaar was de Werktuigbouw-
kundestudent voorzitter van de 
Eindhovense Activiteiten Commissie die 
ten doel heeft Eindhoven als studenten-
stad te promoten. Ze organiseerden de 
verkiezing van ‘Het Gaafste Dispuut van 
Eindhoven’. Dispuut Aleph won, zijn 
eigen Meteoor kwam op de derde plek. 
Dit jaar is Tobias geen voorzitter meer, 
maar op zijn manier wel betrokken.  
De commissie heeft bedacht de 
afsluiting van het academisch jaar eens 
groots te vieren en als stunt professoren 
als diskjockey in te zetten. En hierbij 
komt Tobias weer om de hoek kijken.  
“Ik ga drie workshops geven voor 
groepen van ongeveer vijf personen.  
Ik leer de hoogleraren basiskennis van 
de apparatuur, hoe ze gevarieerd 

kunnen draaien, dat ze op het publiek 
moet letten en hoe ze in een flow 
komen. Wat ik helemaal top vind, is dat 
Hans van Duijn het feest opent met zijn 
eigen muziek. Want dat de rector de 
intro van 2011 niet opende, maar een 
filmpje liet zien dat ik in mijn eigen 
introweek twee jaar daarvoor ook al zag, 
dat kan natuurlijk niet. Dat vond ik 
schandalig. Maar daarom is het best wel 
bijzonder dat hij dit doet. Dat waardeer 
ik echt.” In de line up staan hoogleraren 
als Caroline Hummels en Benne de 
Weger. Maar ook Studium Generale-
hoofd Lucas Asselbergs gaat draaien, 
naar Tobias hoorde zelfs wat hippere 
muziek. “Verder hoorde ik over blues, 
disco, AC/DC. Ja, gevarieerd wordt het 
wel. Maar het hoeft ook geen soepel 
geheel te worden, het mag best een 
beetje gek.” 

Interview | Norbine Schalij
Foto | Bart van Overbeeke
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Jelle Dekker (22, masterstudent 
Industrial Design), is van kleins af aan 
geïnteresseerd in fotografie. Momenteel 
is hij voorzitter van studenten fotografie- 
en filmvereniging Dekate Mousa,  
die dit jaar haar tiende lustrum viert. 

Ter ere van het vijftigjarig jubileum van 
Dekate Mousa is er een extra uitgebreide 
expositie in het Hoofdgebouw. “We 
hebben een selectie gemaakt uit het 
werk van voorgaande jaren. Onze leden 
mochten een boekje maken met hun 
beste werk erin. Die liggen op speciale 
zuiltjes”, zegt Jelle. Het is de bedoeling 
dat Dekate Mousa in haar lustrumjaar 
nog meer activiteiten gaat organiseren. 
Zo zijn er plannen om rond de World 
Press Photo-expo samen met Studium 
Generale workshops aan te bieden aan 
TU/e-studenten. “Verder zijn studenten 
welkom op onze verenigingsavond,  
op dinsdagavond in de Bunker.”

De liefde voor fotografie was er als kind 
al. “Op vakantie met mijn ouders schoot 
ik de wegwerpcamera in no-time vol, 
overal vijf foto’s van, voor het geval er 
eentje zou mislukken.” Jelle is sinds 
2009 lid van Dekate Mousa, na een 
bezoek aan een open cultuuravond.  
“Ik ben die avond bij Dekate Mousa 
binnengelopen en nooit meer weg-
gegaan.”

Jelle houdt zich bezig met allerlei 
soorten fotografie, maar urban exploring 
springt er voor hem uit. “Als een soort 
halve inbreker ga je op zoek naar 
fascinerende verhalen in verlaten 
gebouwen. Als je een gebouw ingaat dat 
al jaren dicht is, zie je daar vaak nog 
allerlei gebruiksvoorwerpen liggen, de 
tijd lijkt er stil te staan. Het is bijzonder 
om te zien wat de natuur langzaam doet 
met zo’n gebouw.”

Expositie 
Dekate Mousa

Vrij te bezichtigen in het Hoofdge-
bouw tot en met 
vrijdag 22 juni. Op werkdagen 
van 7.00 tot 19.00.  
www.dekatemousa.nl

Expositie 
Martin Parr - 
Assorted Cocktail

Martin Parr maakt foto’s die  
dicht tegen snapshots aan lijken  
te liggen, maar hij zet er sterk  
zijn eigen herkenbare stijl in  
neer en toont zo zijn kritische  
blik op de maatschappij.
Te zien in het Gemeentemuseum 
Helmond, 24 april tot en met  
16 september.
www.gemeentemuseumhelmond.nl

Monologenroute over de campus

Vijftig jaar studentenfotografie

Een suïcidale popster, een tienermoeder, 
een Afrikaanse koning, een vrouw en 
haar verlamde man, een verdorven 
moeder en een mystery guest. Ziehier 
de hoofdpersonen van de voorstelling 
‘Quelqu’un m’a dit’ van Doppio. In zeven 
solo’s neemt Doppio de toeschouwers 
mee over de TU/e-campus. 

Regisseuse Femke Klinkenbijl (1976) 
begeleidt de zeven speler en speelsters 
van studententoneelvereniging Doppio. 
Zij koos teksten uit een scala van 
hedendaagse schrijvers (Don Duyns, 
Esther Gerritsen, Laura van Dolron) en 
de spelers kozen hun tekst. Eerst gingen 
ze aan zelf de slag om een interpretatie 

van de tekst te maken en bedachten de 
mise en scène, het licht en de muziek 
erbij. Klinkenbijl hield zich vooral 
afzijdig, maar “mijn handen jeukten  
om adviezen en leuke ideeën te geven. 
Bij de voorbereiding heb ik duidelijk 
gemaakt dat ze inventief, zelfwerkzaam 
en zelfredzaam moesten zijn. Het viel op 

dat ze veel serieuze teksten kozen, over 
de liefde, afscheid, dood en verderf”. 
Halverwege de repetitieperiode konden 
de spelers kiezen: wilden ze alleen door 
of met begeleiding. Eén actrice koos de 
eerste optie. Klinkenbijl: “Daarna heb  
ik de anderen begeleid en mijn eigen 
ideeën en spelsuggesties gegeven.  

Maar het bleef hun stuk. Alleen heeft  
de een meer ideeën dan de ander,  
die moet je wat meer stimuleren.” (GV)

Jelle Dekker. Foto | Bart van Overbeeke

JELLE’S 
     CULTURELE       
                 KEUZES

Jelle is ook gek op reizen. Afgelopen jaar 
is hij naar China geweest en heeft daar 
de nodige foto’s gemaakt. In Nederland 
maakt hij niet vaak foto’s van mensen, 
in China heeft hij dat wel gedaan.  
“Je kunt met foto’s heel goed laten zien 
hoe mensen leven. Het ging mij daarbij 
meer om het maken van een verhaal dan 
om visueel sterke beelden op zichzelf. 

Dat was voor mij duidelijk anders  
dan wat ik tot dan toe gedaan had.”

Jelle heeft geen ambities om met 
fotografie zijn boterham te  verdienen. 
Het is een hobby en dat zal het altijd 
blijven. “Het is fascinerend hoe ik  
met beeld mijn kijk op de wereld aan 
anderen kan laten zien. Ik vind het mooi 

om mensen te tonen hoe het dagelijks 
leven er aan de andere kant van de 
wereld uitziet. Foto’s zijn erg sterk een 
persoonlijke interpretatie in plaats van 
een letterlijke representatie van een 
scene, dat vind ik bijzonder aan 
fotografie.” (HR)

Ti Amore-festival

De voorstellingen van Doppio vallen 
binnen het Festival Ti Amore, dat op 
15 en 16 juni wordt gehouden in en 
rond De Zwarte Doos. Naast Doppio 
speelt ook TU/e-coverband Geruis 
en wordt doorlopend de TU/e-film 
‘Memories stick’ (zie ook de vorige 
Cursor) vertoond. Om 22.30 uur 
wordt de voorstelling Romeo  
plus Julia (www.romeoplusjulia.nl) 
gespeeld. Deze klassieker over de 
liefde, kortzichtige ouders, innige 
vriendschap, lust, haat, trouw en  
verraad wordt gespeeld in een  
setting van water, vuur, Jaguars, 
Vespa’s en Segways. 
Kaarten voor beide evenementen 
kosten 12,50 euro, alleen voor Ti 
Amore 6 euro, met studentenkorting 
4 euro. Zie voor alle prijzen: 
www.kaartjesreserveren.nl/
scalaproductiehuis .

Foto | Bart van Overbeeke Foto | Bart van Overbeeke


