
Elise van den Hoven
“Iedereen heeft wel iets met herinneringen”

Het zijn verwarrende tijden. In het 
beeldscherm praat een enthousiaste 
onderzoekster over haar project. 
Fris gewassen en gestreken op 
maandagochtend 9.34 uur. Hartje 
Sydney, waar de zon volop schijnt. 
Aan de andere zijde van de 
Skype-lijn loopt de zondag ten 
einde. Bijna middernacht, hartje 
Eindhoven, waar de regen en wind 
in het donker om zich heen slaan.

Nee, medelijden hoeven we niet te 
hebben met dr. Elise van den Hoven. 
De universitair hoofddocent van 
de faculteit Industrial Design zit 
al ruim een jaar in Australië. 
Met zonneschijn en wind in de rug. 
De voorbereiding van haar 
onderzoeksproject is afgerond en 
het echte werk gaat beginnen. 
Tot 1 november 2017 heeft ze de 
tijd om haar project Materialising 
Memories tot een goed einde 
te brengen. Mede dankzij een 
Vidi-beurs van NWO is afgelopen 
zomer een samenwerking op gang 
gekomen tussen de TU/e en de 
Australische evenknie UTS. 
Van den Hoven heeft nu op iedere 
universiteit twee aio’s onder haar 
hoede. Zij gaan dingen bedenken 
om het ‘alledaagse herinneren’ 
van mensen te ondersteunen.
“We verzamelen zo veel digitale 
media die we helemaal niet 
gebruiken zoals we zouden willen. 
Vakantiefoto’s bijvoorbeeld. 
Iedereen heeft ze, veel te veel, 
niet georganiseerd, waardoor ze 

meestal onvindbaar worden. 
We willen nieuwe manieren 
bedenken om die media meer 
toegankelijk en bruikbaar te maken. 
Er zijn zoveel vragen en kansen. 
Iedereen mag contact met me 
opnemen over dit thema. Ja, dat 
gebeurt nu al. We krijgen veel 
positieve respons. Iedereen heeft 
wel iets met herinneringen.”

Het geheugenkaartje van haar 
eigen fototoestel loopt niet snel 
vol. De lens is selectief en verkiest 
landscape boven portrait. “Dan kan 
ik de foto’s gebruiken als screensaver 
of achtergrondbeeld voor mijn 
desktop. Eigenlijk ben ik ben meer 
van de fysieke dingen als het 
gaat om herinneren”, bekent ze. 
Even later zwaait er een lichtblauw 
boterhamtrommeltje door het 
beeld. “Kijk, van de HEMA”, lacht 
ze. “En deze heb ik zelf gespaard 
van mijn Douwe Egbertspunten.” 
Een blinkende thermoskan flitst 
voorbij. Dan een sieraadje van 
vriendin Manon en een plastic 
armbandje, cadeau gekregen van 
haar achtjarige nichtje. Simpele 
dingen die herinneren aan 
Nederland. En aan Mies Bouwman 
met haar tv-programma ‘Aan de 

lopende band.’ Teruggeworpen 
in de tijd. Maar niet lang.
Als spin in het onderzoeksproject 
is Elise twee keer per jaar enkele 
weken in Eindhoven aanwezig. 
Ze houdt zich dan bezig met 
onderzoek. In Sydney verricht ze 
ook onderwijstaken. Tussen de 
bedrijven door geeft ze lezingen en 
bezoekt workshops in Indonesië, 
Zuid-Afrika - you name it. Veel 
communicatie verloopt via e-mail, 
Skype, Google Hangouts. “Prima 
voor de afvinklijstjes, maar ik 
spreek mensen op de meest rare 
tijdstippen. Meestal ben ík de pineut 
tot ’s avonds laat,” grinnikt ze.
Ze draait de vastgeketende laptop 
met enige moeite rond. Een boeken-
kast, een fiets, wat punaises en 
papierwerk aan de muur. Het kleine, 
bescheiden interieur van een 
‘associate professor’. Door het 
raam valt fel daglicht. Elise voelt 
zich senang in Sydney. Een woning 
met uitzicht op de haven. Pendelend 
naar het werk op haar fiets langs 
de waterkant. Een tevreden partner 
aan haar zijde met eveneens een 
boeiende baan (firma Dolby). 
“Dat was een van de eisen voordat 
we hier naar toe gingen. Anders 
loopt een relatie snel mank.” In de 
avonduren speelt ze graag ‘netbal’. 
Een typisch Commonwealth spelletje. 
Bovenop een dakterras, uitkijkend 
op de skyline van de immens grote 
stad.
Het zou alleen al reden zijn om 
naar de andere kant van de wereld 

te verhuizen. Maar de keuze voor 
Sydney is vooral genomen op 
professionele basis. “In Eindhoven 
zijn we sterk in interaction design; 
producten met embedded electronics 
die reageren op een mens. Het gaat 
vaak om theoretische ontwerpen, 
de producten zelf bestaan nog niet. 
De kracht van Sydney ligt vooral in 
‘craftwork’; het maken van producten, 
de materiaalkeuze, duurzaamheid. 
Ik ben in Sydney deels aangenomen 
om meer interaction design in te 
brengen.” 

“Een ander element dat deze stad 
interessant maakt: je kunt hier 
fantastisch samenwerken met 
cognitief- en neuropsychologen. 
Meestal doen ze geheugenonderzoek 
in een lab met artificiële omstandig-
heden. De proefpersonen zijn vaak 
studenten van 21 jaar met fictieve 
opdrachten. Maar mijn onderzoek 
gaat juist over échte mensen in het 
échte leven. En hier lopen psycho-
logen rond die dat ook daadwerkelijk 
onderzoeken. Ze kijken bijvoorbeeld 
naar de invloed die een fysieke 
omgeving heeft op herinneren. 
Dat soort research en onderzoekers 
is vrij zeldzaam. Dus daar ben ik 
heel blij mee. Op hun beurt zijn de 

‘Aussies’ heel enthousiast dat ons 
team hier is neergestreken. Het is 
een breed onderzoeksterrein en 
we vullen elkaar goed aan.”
Elise kent de valkuilen van 
multidisciplinair onderzoek. 
Het risico om tussen wal en schip 
te belanden. Op alle fronten van 
design, psychologie en technologie 
zal ze vol aan de bak moeten. 
“Anders wordt je onderzoek door 
alle vakgebieden als tweederangs 
beschouwd. En ik wil juist een 
significante bijdrage leveren op 
alle terreinen. Dan is mijn persoon-
lijke doel geslaagd. Maar het 
belangrijkste is misschien wel 
dat mijn vier Materialising Memo-
ries-aio’s het onderzoekstraject 
succesvol afleggen en hun joint 
PhD halen.”
Een beslissing om in het verleide-
lijke Sydney te blijven, laat op zich 
wachten. “Dat is nog te ver weg. 
Het is een fantastische stad om 
te wonen en te werken. Maar 
Eindhoven heeft alle mensen die 
me dierbaar zijn. Als ik er ben, 
voelt het iedere keer als een warm 
bad. Ik zou graag ooit terugkeren 
als voltijd hoogleraar. Wanneer? 
Dat wisselt. Als jullie nu eens 
allemaal emigreren naar Sydney 
is het probleem opgelost.”

www.materialisingmemories.com 

Interview | Frits van Otterdijk
Foto | Jess Husband

“Ik werk hier 
met zeldzame 
onderzoekers”

“Ik ben meer 
van de fysieke 
herinneringen”
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Woensdag 4 december, 12.40-13.35 uur, 

Blauwe Zaal AuditoriumTel uit je winst

Friday December 6, 9.30-18.00h, Auditorium TU/e3TU Innovation & Technology Conference

Monday December 9 and Tuesday December 10, de Zwarte Doos TU/e campus

The Bling Ring

Dinsdag 10 december, 10.00-17.30 uur, Lichttoren 32, Eindhoven
Industria Congres 2013

Donderdag 12 december, 

21.00-02.00 uur, hal Gemini

BMT-lustrumfeest Thursday December 12, 13.30-17.20h, 

filmzaal Zwarte Doos, TU/e campus

EnergyDays ‘Climate Change’

Moreel verantwoord ondernemen (MVO) 

en winst maken gaan niet altijd samen. 

Dat voorstanders van MVO beweren dat 

het niet alleen een morele plicht is voor 

bedrijven, maar ook de verstandigste 
strategie als het op winst maken aankomt, 

is volgens Professor Dubbink zeer 
aanvechtbaar. 

Entreekosten: geenhttp://www.studiumgenerale-eindhoven.nl/

nl/agenda/overzicht/tel-uit-je-winst/0/550/ 

3TU Innovation & Technology Conference Looking for Dutch 

innovations and high-tech solutions, staying in tune with the 

latest developments in the areas of high-tech, health, energy 

and mobility, and catching up with existing business relations 

and the opportunity to build new ones? Then, you are cordially 

invited, on behalf of the 3TU.Federation, to attend the 3TU. 

Innovation & Technology Conference, which will be held at 

6 December 2013 at the Eindhoven University of Technology. 

The Conference will start at 10.00 and the day will end with 

a gathering at 16.30 which gives you the opportunity to 
network with fellow attendees from the corporate world.Language: EnglishEntrance fee: nonehttp://www.3tu.nl/en/conference/

Studium Generale presents a true story: a group of Beverly Hills teenagers breaks in to the 

homes of celebrities, robbing them from money and designer stuff. Through Facebook they 

know exactly when the celebs are out. Eventually they get caught and get their own celebrity 

status. English spoken, Dutch subtitles.

Language: English with Dutch subtitles

Entrance fee: students 3,50 euros, others pay 7,50 euros

http://www.studiumgenerale-eindhoven.nl/nl/agenda/

overzicht/the-bling-ring/0/552/

Dit jaar organiseert studievereniging Industria de 30ste editie van het Industria 

Congres met als thema ‘Big Data: Big Business or Big Brother?’. Het zal plaatsvinden 

op 10 december in de Lichttoren, te Eindhoven. Marc Teerlink (Data Scientist & Global 

Strategist bij IBM) en Brenno de Winter (onderzoeksjournalist gespecialiseerd op het 

gebied van privacy en it-beveiliging) zullen de plenaire lezingen verzorgen. Daarnaast 

zullen er twee workshoprondes plaatsvinden. Entreekosten: 10 euro voor studenten, 25 voor academici
http://www.industriacongres.nl

Ter ere van het vijfde lustrum van Protagoras en het 

(soort van) derde lustrum van de faculteit Biomedische 

Technologie wordt er op 12 december a.s. een groots 

feest gehouden in de hal van Gemini voor zowel  

studenten als medewerkers. Op deze bijzondere  

locatie kan men de hele avond volop dansen en  

meezingen met coverband BEAT IT.

Entreekosten: 5 euro

https://www.protagoras.tue.nl/nl/vereniging/ 

agenda/details/659-lustrumfeest-gemini

New insights on climate science, the 5th IPCC report and the societal impact 

of climate science will be discussed by speakers: Wim van der Zande, Rad-

boud University, Peter Kuipers Munneke, Institute for Marine and Atmospheric 

research, IMAU, UU, Caroline Katsman, KNMI, Climate Research & Seismology, 

Global Climate Division and Henk Brinkhuis, Royal NIOZ. Free admission. 

Registration: energy@tue.nl. 

Language: English
Entrance fee: none
http://www.tue.nl/energydays.nl

Cursor collects all events at TU/e and Eindhoven so you don’t 

have to. Symposiums, films, athletic and academic events, and 

parties: you can find them all at www.cursor.tue.nl. You can notify 

us of new events through our website, please send an email to 

cursor@tue.nl if you want to do so. Cursor Magazine will here 

publish a selection of upcoming happenings.

Dinsdag 3 december, 21.00 uur, Café Spijker, Stratumseind 17-21 Eindhoven
F.A.C.U.L.T.I. - Full Moon Party
Tijdens de tiende lustrumweek van Studievereniging Industria zal er weer een groot open feest georganiseerd worden in Café Spijker. De dresscode is makkelijk: colourful. Het eerste fust is gratis!

Entreekosten: geen
http://industria.tue.nl/event/full-moon-party/ 

Zondag 8 december, 20.00-22.00 uur, 

Thomaskerk en Studentenkapel Eindhoven

Najaarsconcert Ensuite

Op 8 december zal het symfonieorkest Ensuite, 

onderdeel van het Eindhovens Studenten Muziek 

Gezelschap Quadrivium, 2 concerten verzorgen. 

Hier spelen Ensuite samen met de professionele 

solist Sebastiaan Hettema het 1e Hoornconcert van 

Richard Strauss. Daarnaast staan der Schauspiel-

direktor van Amadeus Mozart, Nimrod van Edward 

Elgar en Pirates of the Caribbean van Klaus Badelt 

op het programma. Het eerste concert zal om 15:00 

beginnen in de Thomaskerk te Eindhoven, gelegen 

aan de Thomaslaan 43. Het tweede avondconcert 

begint om 20:00 uur in de Studentenkapel 

te Eindhoven. Kaarten zijn te bestellen via 

de Quadrivium website. 

Entreekosten:  2,50 euro voor studenten,  

anderen betalen 7,50 euro

http://studentenmuziek.nl


