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Grote NWO-subsidies
naar COBRA
COBRA, de onderzoeksschool
voor communicatietechnologie
van de TU/e, heeft twee ‘NWO
Groot’-subsidies binnen-
gehaald. De subsidies worden
gestoken in een optische
waferscanner en een reactor
om nanodraden te maken. 
NWO investeert met de sub-
sidies in totaal ruim drie
miljoen euro in de TU/e.

COBRA-directeur prof.dr. Harm
Dorren (Electrical Engineering)
gaat voor het eerste project een
samenwerking aan met chip-
machinefrabrikant ASML, dat
zelf ook een substantieel bedrag
investeert. ASML levert een
waferscanner waarmee de TU/e
zelf geïntegreerde optische chips
kan maken met een zeer hoge
kwaliteit. De waferscanner werkt
met ultraviolet licht met een golf-
lengte van 193 nanometer.
COBRA krijgt hiermee de
beschikking over een wereldwijd
unieke machine voor het onder-
zoek aan actieve optische chips,

die op termijn de huidige elektro-
nische chips moeten aanvullen.
Voor het tweede project werken
onderzoekers van Technische
Natuurkunde samen met de TU
Delft. TU/-hoogleraar prof.dr.
Paul Koenraad en prof.dr. Erik
Bakkers, universitair hoofd-
docent in Eindhoven en deeltijd-
hoogleraar in Delft, hebben 1,59
miljoen euro gekregen voor de
aanschaf van het nieuwste type
MOVPE-reactor (metal-organic
vapor phase epitaxy). Hiermee
kunnen onderzoekers in de
cleanroom van de TU/e vanaf
medio 2011 het groeiproces van
halfgeleidende nanodraden tot in
detail controleren. Met de nieuwe
reactor zullen nanodraden van
nieuwe combinaties van materia-
len gemaakt worden. Nano-
draden hebben toepassingen in
onder meer leds, zonnecellen,
(bio)chemische sensoren en
transistoren. (TJ)/.

Bouten eerste vrouwelijke hoogleraar BMT
Universitair hoofddocente dr.
Carlijn Bouten wordt per 1 juni
aangesteld als hoogleraar aan
de faculteit Biomedische
Technologie (BMT). Ze is
daarmee de eerste vrouwelijke
hoogleraar van die faculteit.
Het gaat om een persoonlijk
hoogleraarschap, wat betekent
dat er geen nieuwe groep om
haar heen wordt geformeerd. 

Voor Bouten is de aanstelling
vooral van belang omdat ze nu
zelf als promotor mag optreden
voor haar promovendi, zegt ze.
“Daarbij kun je als hoogleraar je
onderzoek met meer gezag 
onderbouwen. En ik zie het als
een blijk van waardering.”
Volgens decaan prof.dr. Peter
Hilbers van BMT wil de faculteit
met de benoeming van Bouten
inderdaad waardering laten
blijken voor haar werk.
“Daarnaast is het een manier om
haar onderzoeksgebied naar
buiten toe beter zichtbaar te
maken.” Een persoonlijk hoog-
leraarschap brengt minder orga-
nisatorische taken met zich mee
dan een standaard voltijdshoog-
leraarschap, waardoor Bouten
zich intensief met het onderzoek

kan blijven bemoeien.
Bouten (42) is sinds 1991 verbon-
den aan de TU/e. Ze studeerde
aan de faculteit Bewegings-
wetenschappen van de Vrije
Universiteit en promoveerde in
1995 in Eindhoven. In 2002 werd
ze met steun van het NWO-
Aspasiaprogramma bevorderd
tot universitair hoofddocent en
een jaar later ontving ze de presti-
gieuze Vicisubsidie van NWO. In
2005 werd Bouten verkozen tot
lid van De Jonge Akademie, de
‘jongerenafdeling’ van de KNAW.
De nieuwe hoogleraar krijgt de
leeropdracht ‘Cell-matrix inter-
action for cardiovascular regene-

ration’. Ze zal haar huidige
onderzoek naar het kweken van
hartkleppen en hartweefsel
vernauwen tot de interactie
tussen cellen en het omliggende
weefsel. Deze wisselwerking gaat
ze ‘real-time’ bestuderen met de
nieuwste microscopische tech-
nieken. “We willen de vorming
van weefsel van cellen kunnen
verbeteren door de cellen op de
juiste manier te stimuleren, bij-
voorbeeld door hun omgeving te
beïnvloeden via mechanische
triggers of met synthetische
materialen waaraan biologische
triggers zijn toegevoegd.” (TJ)/.

Vechten voor het onderwijs én 
Euroshopper-pindakaas

HHeett  ccoolllleeggeeggeelldd  iiss  vveerrhhooooggdd,,  ssttuuddeenntteenn  mmooeetteenn  ffoorrss
mmeeeerr  bbeettaalleenn  vvoooorr  eeeenn  ttwweeeeddee  ssttuuddiiee,,  ddee  ssttuuddiieeffiinnaann--
cciieerriinngg  ddrreeiiggtt  ttee  wwoorrddeenn  vveerrvvaannggeenn  ddoooorr  eeeenn  ssoocciiaaaall
lleeeennsstteellsseell  eenn  ooookk  ddee  OOVV--kkaaaarrtt  ssttaaaatt  oopp  ddee  hheelllliinngg..
NNeeddeerrllaannddssee  ssttuuddeenntteennoorrggaanniissaattiieess  hheebbbbeenn  ggeennooeegg
vvaann  aallllee  ssttuuddeennttoonnvvrriieennddeelliijjkkee  mmaaaattrreeggeelleenn  eenn  hhiieellddeenn
ddaaaarroomm  vvrriijjddaagg  2211  mmeeii  iinn  AAmmsstteerrddaamm  eeeenn  pprrootteessttmmaannii--
ffeessttaattiiee,,  wwaaaarr  dduuiizzeennddeenn  ssttuuddeenntteenn  oopp  aaffkkwwaammeenn..
HHeett  ggrrooss  vvaann  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteennppooppuullaattiiee
bblleeeekk  vvrriijjddaagg  eecchhtteerr  aannddeerree  pprriioorriitteeiitteenn  ttee  hheebbbbeenn::
sslleecchhttss  zzeess  TTUU//ee’’eerrss  ggaavveenn  zziicchh  oopp  vvoooorr  ddee  ggeeppllaannddee
bbuussttoocchhtt  vvaannuuiitt  EEiinnddhhoovveenn  nnaaaarr  AAmmsstteerrddaamm  ddiiee  ddoooorr
hheett  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr  zzoouu  wwoorrddeenn  ggeessppoonnssoorrdd..  MMaaaarr
eeeenn  bbuuss  bblleeeekk  nniieett  nnooddiigg..  UUiitteeiinnddeelliijjkk  ttrreeiinnddeenn  iinn
ttoottaaaall  zzoo’’nn  ttiieenn  EEiinnddhhoovveennaarreenn  nnaaaarr  ddee  hhooooffddssttaadd,,  ttoott

tteelleeuurrsstteelllliinngg  vvaann  mmeeddeeoorrggaanniissaattoorr  CChhrriissttoopphheerr  GGiittss
vvaann  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteennffrraaccttiiee  PPFF..  HHiijj  vvrreeeesstt  ddaatt
ddee  mmaaggeerree  ooppkkoommsstt  hheett  ggeevvoollgg  iiss  vvaann  hheett  ffeeiitt  ddaatt  ddee
mmaaiill  hhiieerroovveerr  ppaass  ttwweeee  ddaaggeenn  eerrvvoooorr  ddee  ddeeuurr  uuiittggiinngg::
““EEeenn  lleess  vvoooorr  ddee  vvoollggeennddee  kkeeeerr””..  
OOnnddaannkkss  ddee  mmaaggeerree  EEiinnddhhoovveennssee  iinnbbrreenngg  kkiijjkktt  GGiittss
tteevvrreeddeenn  tteerruugg  oopp  ddee  mmaanniiffeessttaattiiee,,  wwaaaarr  ssttuuddeenntteenn
mmeett  ssppaannddooeekkeenn  oonnddeerr  mmeeeerr  lliieett  wweetteenn  zziicchh  ‘‘ddee  EEuurroo--
sshhooppppeerr--ppiinnddaakkaaaass  nniieett  vvaann  hheett  bbrroooodd  ttee  llaatteenn  lliikkkkeenn’’..
HHiijj  hhoooopptt  ddaatt  ssttuuddeenntteenn  ddiiee  eerr  nniieett  bbiijj  wwaarreenn,,  zziicchh  rreeaallii--
sseerreenn  ddaatt  ddeerrggeelliijjkkee  mmaanniiffeessttaattiieess  wweell  ddeeggeelliijjkk  eeffffeecctt
hheebbbbeenn  eenn  eerr  ddee  vvoollggeennddee  kkeeeerr  wwééll  bbiijj  zziijjnn::  ““AAnnddeerrss
mmooeett  jjee  nniieett  kkllaaggeenn  eenn  hheebb  jjee  ggeeeenn  rreecchhtt  vvaann  sspprreekkeenn””..
((MMvvddVV))
FFoottoo’’ss::  HHaannss  SSttaakkeellbbeeeekk//FFMMAAXX

Carlijn Bouten. Foto: Bart van Overbeeke

Nieuwe strategie TU/e
vraagt forse investering
Over de eerste aanzet tot een
nieuw strategisch plan voor de
TU/e voor de komende tien jaar
werd gisteren gedebatteerd.
Belangrijkste punten: Engels
wordt de voertaal, er komen
vier faculteitsdoorsnijdende
thema’s, de instroom van stu-
denten, vrouwen en buiten-
landers moet sterk omhoog, er
komt een Engineering College
voor excellente bachelorstu-
denten en een instituut voor
life long learning. Kosten: zes-
à zevenhonderd miljoen euro.

Met in- en externe groepen is acht
maanden gewerkt aan de ‘houts-
koolschets’ voor de Strategie
TU/e 2020. Hoogleraar Anthonie
Meijers, lid van regiegroep,
presenteerde woensdag 26 mei
de grote lijnen van het plan aan
ongeveer tweehonderd toehoor-
ders. Hij deed dat in het Engels,
wat in 2020 ook de voertaal moet
zijn aan de TU/e.
De schets spreekt over drie actie-
lijnen die de komende tien jaar
leidend moeten zijn. Zo worden
er vier thema’s gekozen die de
maatschappelijke en economische

impact van de onderwijs- en 
onderzoeksprogramma’s
moeten vergroten. Deze thema-
tische clusters gaan dwars door
de faculteiten heen en krijgen
ieder een eigen wetenschappelijk
directeur, die tot taak heeft alle 
partners samen te brengen en
voor de financiële middelen te
zorgen. De bestaande faculteiten
blijven intact. Drie thema’s
worden al genoemd: sustainable
energy, industrial innovation en
health. Binnen het onderwijs is
meer differentiatie gewenst. Dat
leidt onder meer tot de op-
richting van een brede en in-
tensieve Engelstalige bachelor-
opleiding Engineering Science
en daarvoor komt op de campus
een Engineering College, verge-
lijkbaar met het University
College in Utrecht. Met deze op-
leiding, waarbij gerekend wordt
op honderdvijftig afstudeerders
per jaar, moet een nieuw type 
ingenieur worden opgeleid.
Multidisciplinair, internationaal
georiënteerd, sterk in teamwork
en communicatie en onder-
nemend van aard, aldus het plan. 
Lees verder op pagina 3

‘Shanghai-film’ ICMS in Beeldbank
IInn  ddee  BBeeeellddbbaannkk  iinn  hheett  HHooooffddggeebboouuww  ddrraaaaiitt  ttoott  eenn  mmeett  1188  jjuunnii  ddee  eeeerrssttee  ffiillmm
ddiiee  iiss  uuiittggeebbrraacchhtt  ddoooorr  ddee  aanniimmaattiieessttuuddiioo  vvaann  hheett  TTUU//ee--IInnssttiittuuttee  ffoorr
CCoommpplleexx  MMoolleeccuullaarr  SSyysstteemmss  ((IICCMMSS))..  DDee  ffiillmm  mmeett  ddee  ttiitteell  ‘‘TToowwaarrddss  aa  lliivviinngg
aarrttiiffiicciiaall  kkiiddnneeyy’’  dduuuurrtt  aannddeerrhhaallvvee  mmiinnuuuutt  eenn  wwoorrddtt  ddoooorrllooppeenndd  vveerrttoooonndd..
DDee  ffiillmm  ddrraaaaiitt  ooookk  oopp  ddee  WWeerreelldd  TTeennttoooonnsstteelllliinngg  iinn  SShhaanngghhaaii..  ((FFvvOO))  
LLeeeess  mmeeeerr  oovveerr  ddee  aanniimmaattiieessttuuddiioo  vvaann  IICCMMSS  oopp  ppaaggiinnaa  99

MMeer nieueer nieuwwss
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Het begon al in de brugklas, toen
Kamps zich geroepen voelde om
klassenvertegenwoordiger te
worden. “De roosters waren niet
op orde. Sommige docenten
waren laat met nakijken. Ik vond
het een uitdaging om één en
ander te verbeteren.” 
Dat willen verbeteren is altijd
een drijfveer gebleven. De jonge
voorzitter van de PF liet zijn
mening al gelden in de leerlingen-
raad, in de medezeggenschaps-
raad en in de gemeenschappe-

lijke medezeggenschapsraad
tijdens zijn middelbare schooltijd.
“Er waren nog veel andere com-
missies, waar ik niet in zat”, 
nuanceert hij half verontschul-
digend. In die periode dacht hij
ook nog actief mee in de organi-
satie Ons Middelbaar Onderwijs
- het schoolbestuur van meerdere
scholen voor voortgezet onder-
wijs in Noord-Brabant.   
Bestuurszaken trekken hem,
niet gek dan ook dat hij sinds
september 2009 Technische
Bedrijfskunde aan de TU/e
studeert. Waar die interesse
vandaan komt en of het in de
genen zit; hij heeft geen idee.
Zijn opa was directeur van een
basisschool, maar veel verder
komt hij niet.
Al snel zocht hij naar mogelijk-
heden om ook aan de universi-
teit mee te denken en praten.
Tom koos er bewust voor om
zich niet à la minute aan te
sluiten bij een overlegorgaan.
“Ik vond het te risicovol om 
het direct in het begin te doen.

Ik wilde eerst weten of ik aan mijn
bindend studieadvies zou voldoen.
Begin 2010 zag ik dat dat wel moet
lukken. Ik loop nominaal en heb
een gemiddelde van een 8,2.”
Het besluit om PF-lid te worden,
was snel genomen. “Ik vond dat
ik te weinig wist van het reilen en
zeilen binnen de faculteit om lid
te worden van de faculteitsraad.
Bij de universiteitsraad is de over-
dracht wat beter geregeld. Ik richt
me liever op het gehele plaatje.”
Tom sprak met studentenfracties
PF en Groep-één en hakte de
knoop door. “Bij PF ervaar ik een
wat opener houding en meer 
gedrevenheid. Ik vind hun argu-
mentatie meer solide. Al moet ik
zeggen dat de verschillen tussen
de fracties uit het verleden stam-
men en dat de speerpunten steeds
meer overeen komen.”   
Dat hij het zo snel tot voorzitter
zou schoppen, kon de negen-
tienjarige niet bevroeden. De
andere leden kregen het te druk
met andere activiteiten of hadden
er al een voorzitterschap op zitten.

Lichte twijfel speelde hem even
parten toen hij voor het voorzitter-
schap werd gevraagd, maar de
uitdaging lonkte. Hij blijft er
rustig onder. “Ik wist van tevoren
waaraan ik begon. Ik heb een vrij
intensieve inwerkperiode gehad
als lid en ken de meeste dossiers
wel. Ik heb er de gelegenheid en
tijd voor. Het maakt me trots
diensten neer te kunnen zetten
en een goede aanvulling te geven.”
Eind deze maand is zijn eerste
deelname aan de universiteits-
raadsvergadering, wat hij hoog-
stens ‘een beetje spannend’ vindt.
Ondertussen ziet hij naast zijn
studie en zijn raadswerk van
vijftien tot twintig uur per week
ook nog kans te volleyballen en
examentrainingen te geven aan
middelbare scholieren. 
Persoonlijk draagt Tom buiten-
curriculaire activiteiten een warm
hart toe. “De universiteit moet er
vooral over nadenken of ze kiest
voor rendementen of voor ver-
breding. Het is goed voor de 
persoonlijke ontwikkeling van

studenten om activiteiten buiten
de studie te ontplooien. We zitten
nu op een punt waar heel belang-
rijke beslissingen worden geno-
men.” Een ander issue voor de
jonge voorzitter is internationa-
lisering. “Als we ons willen pro-
fileren als een internationale
universiteit, moet je de studenten
meer stimuleren om naar het
buitenland te gaan. Ik hoor 
bijvoorbeeld van sommige stu-
denten dat ze geen studiepunten
krijgen aan buitenlandse univer-
siteiten en daardoor kostbare tijd
verliezen. Het wordt hen soms
te lastig gemaakt.” 
Vice-fractievoorzitter Rudy van
Beurden spreekt vol lof over de
nieuwe voorzitter. “Hij is heel
ambitieus en zit vol met goede
en frisse ideeën. Tom stelt 
actiepunten op en stelt daar
deadlines aan. Hij heeft digitale
informatie opgeruimd, zodat er
meer overzicht is. Tom heeft 
ontzettend veel ervaring en is
een sterke voorzitter met een
duidelijke visie.”/.

Interview: Judith van Gaal
Foto: Bart van Overbeeke

Tom Kamps kiest zijn woorden
zorgvuldig, denkt na voordat
hij een vraag beantwoordt.

Onderbouwt zijn stellingen met
argumenten. Kamps, eerste-

jaars student Technische
Bedrijfskunde, is deze maand

fractievoorzitter geworden van
studentenfractie PF. Een

broekie voelt de negentien-
jarige zich niet, zijn eerdere 

ervaring met raadswerk geeft
hem voldoende zelfvertrouwen.

“Ik vind het een uitdaging om te verbeteren”

Tom Kamps

Op de begane grond van het Hoofdgebouw
treffen we een derdejaars studente
Werktuigbouwkunde. Het is Marrit
Hermens en ze wacht. Op wie?

“Ik wacht op Ingrid van Haaren, ze is even
iets inleveren. We zijn samen aangenomen
bij het voorlichtingsteam van de TU/e. 
Dat komt zo: ik was aan het sporten bij 
het Studentensportcentrum. Daar deed 
ik zware oefeningen op muziek, het heet
Bootcamp geloof ik. Die dag was studie-

voorlichter Marjan van Ganzenwinkel daar
ook aan het zweten. Zij zag dat ik na afloop
een trui van Werktuigbouwkunde aandeed.
Toen vroeg ze me of ik niet wilde solliciteren
bij het voorlichtersteam.”
De eerste trainingavond is achter de rug.
De negentien teamleden is op het hart
gedrukt dat zij de eerste indruk geven aan
vwo-scholieren die interesse hebben in
een studie aan de TU/e. En dat die eerste
indruk erg belangrijk is. “We moeten niet
zoveel mogelijk mensen werven, maar
helpen de juiste scholieren op de juiste
plek te krijgen. Dus eerlijke voorlichting
geven.”

Hermens vindt het belangrijk dat mensen
zich op hun gemak voelen. Ook bij de
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia in
Helmond. Wanneer ze daar onbekenden
ziet, bijvoorbeeld wachtende ouders, dan
maakt ze daar even een praatje mee. Net
als met de klanten bij de bakker in Aarle-
Rixtel, waar ze een bijbaan heeft. En ze wil
het niet als reclamepraatje zeggen, maar

ze leest Cursor graag omdat ze wil weten
wat er zich afspeelt op de TU/e. “Dat is 
belangrijk in mijn werk als voorlichter.”
(NS)
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Ach en Wee

TU/e-student ‘best graduate’ 
van Nederland
TU/e-student Lennart
Verheijen heeft de landelijke
Best Graduates-verkiezing
gewonnen. Twaalf studenten,
na diverse selectierondes
gekozen uit vele honderden
deelnemers, bonden vrijdag 
21 mei in Amsterdam de eind-
strijd aan. Verheijen won geen
van de drie finaleopdrachten,
maar scoorde overall wel de
meeste punten. 

Een businesscase, een groepsdis-
cussie en een meer filosofische
opdracht -waarvoor de finalisten
een deugd moesten bepleiten als
dé oplossing voor een bedrijf aan
de rand van de afgrond- waren de
opdrachten waarmee de stu-
denten zichzelf op 21 mei in de
kijker moesten zien te spelen.

Student Electrical Engineering
Verheijen zat er naar eigen
zeggen lekker in, niet in de
laatste plaats dankzij zijn jaren-
lange toneelervaring bij Doppio.
“Sommige mensen zijn tijdens
een presentatie bijvoorbeeld heel
bewust bezig met hoe ze erbij
staan. Ik ben het gewend om door
veel mensen bekeken te worden;
daardoor kan ik me echt richten
op hoe mijn verhaal overkomt.”
Medefinalist Roy Puijman,
student Operations Management
& Logistics aan de TU/e, is blij dat
‘concurrent’ Verheijen de winst
naar Eindhoven wist te loodsen.
Niet in de laatste plaats vanwege
de hoge Delftse factor (zeven stu-
denten) in de finale, zegt hij
eerlijk. Zelf werd hij overall
zesde; wel won hij de derde

ronde, de deugdenestafette. Van
DSM, dat hem eerder als finalist
aanwees, krijgt hij bovendien een
ticket voor de Olympische Spelen
in Londen cadeau: “Een uniek
evenement, waar ik anders waar-
schijnlijk niet zomaar terecht
zou komen”. 

Sollicitatie
Lennart Verheijen scoorde de
hoofdprijs van tienduizend
euroen een trip, aangeboden
door TNO, naar het Engelse
Goodwood Festival of Speed.
Verder hing op dinsdagochtend
na Pinksteren TNO al aan de 
telefoon over een reeds lopende
sollicitatieprocedure waarvan de
student al even niks meer had
vernomen. (MvdV)/.

Wetenschap als kunst in Cascade
‘The Beauty of Crystals and
Vortices’ is de toepasselijke
titel van een vanaf volgende
week in gebouw Cascade te
bewonderen foto-expositie.
Deze is gebaseerd op weten-
schappelijke afbeeldingen van
wervels en kristallen die door
de in Cascade residerende kun-
stenares Halina Witek zijn
bewerkt in het kader van het
vijftigjarig jubileum van de
faculteit Technische
Natuurkunde. 

Vorige zomer was in Cascade al
een soortgelijke tentoonstelling
van Witek te zien. De kun-
stenares ziet haar werk als een
manier om de schoonheid van
wetenschap zichtbaar te maken
voor leken: “Voor de opening
hebben we ook publiek van
buiten de universiteit uitge-
nodigd. Ik hoop ook dat meer we-
tenschappelijk medewerkers
geïnspireerd zullen raken om

hun werk eens op een andere
manier te tonen.”
Op woensdagmiddag 2 juni om
16.00 uur wordt de expositie
geopend met een kleine perfor-
mance, ‘Imagine all the
Crystalls’, met danseres Ana
Euson en TU/e-onderzoeker
Rafal Rogowski in een hoofdrol.
(TJ)/.

Nanowetenschappers TU/e publiceren 
in Nature Physics
Onderzoekers van de TU/e-faculteit Technische Natuurkunde onder
leiding van prof.dr. Paul Koenraad hebben afgelopen week online 
gepubliceerd in het hoog aangeschreven vakblad Nature Physics. In
het artikel ‘Many-body exciton states in self-assembled quantum dots
coupled to a Fermi sea’ beschrijven de onderzoekers hoe de optische
eigenschappen van een zogeheten ‘quantum dot’ (een stukje halfge-
leidermateriaal dat zo klein is dat het zich in bepaalde opzichten als
een kunstmatig atoom gedraagt) worden beïnvloed door elektronen
die vrij bewegen in de nabijheid van de quantum dot. Volgens de 
natuurkundigen is de observatie van deze beïnvloeding een belang-
rijke stap in de ontwikkeling van kwantumcomputers op basis van
halfgeleiderstructuren. (TJ)

Top-subsidie voor scheikundig onderzoek
De onderzoeksgroep van prof.dr. Rint Sijbesma, Supramolecular
Polymer Chemistry, heeft van NWO Chemische Wetenschappen een
TOP-subsidie toegekend gekregen van driekwart miljoen euro. De
subsidie wordt door de groep gebruikt voor onderzoek aan een recent
door hen ontdekte methode om met mechanische krachten kataly-
satoren aan- en uit te zetten. Sijbesma kan met het geld drie pro-
movendi en een postdoc-onderzoeker aanstellen. De groep publi-
ceerde de genoemde methode vorig jaar in Nature Chemistry. De
hoop is dat het mechanisme kan worden gebruikt in zelfherstellende
materialen. In totaal werden zes topsubsidies toegekend, uit 27 in-
zendingen. (TJ)

Zelfgemaakte zeskampbokaal
terug naar GTD

HHeett  wwaass  nnaattuuuurrlliijjkk  ooookk  wweell  eeeenn  ttiikk--
kkeellttjjee  ssnneeuu  vvoorriigg  jjaaaarr..  OOmm  oopp
vveerrzzooeekk  vvaann  uunniivveerrssiitteeiittsssseeccrreettaarriiss
HHaarrrryy  RRoouummeenn  eeeenn  wwiisssseellbbookkaaaall
vvoooorr  ddee  TTUU//ee--zzeesskkaammpp  ttee  mmaakkeenn  eenn
ddeezzee  bbiijj  ddee  eeeerrssttvvoollggeennddee  eeddiittiiee  ttee
mmooeetteenn  aaffssttaaaann  aaaann  ddee  wwiinnnneennddee
bbeevveeiilliiggiinngg..  MMaaaarr  ssiinnddss  eeeenn  wweeeekk
ssttaaaatt  ddee  bbookkaaaall  wweeeerr  iinn  ddee  kkaannttiinnee
vvaann  ddee  GGeemmeeeennsscchhaappppeelliijjkkee
TTeecchhnniisscchhee  DDiieennsstt,,  ““ddaaaarr  wwaaaarr  iiee
hhoooorrtt  ttee  zziijjnn””,,  sstteelltt  tteecchhnniiccuuss
JJeerrooeenn  BBaaiijjeennss  tteevvrreeddeenn  vvaasstt..  
BBaaiijjeennss  eenn  zziijjnn  GGTTDD--ccoolllleeggaa’’ss
vvoorrmmddeenn  ddoonnddeerrddaagg  2200  mmeeii  éééénn  vvaann
ddee  ttwweeeeëënnttwwiinnttiigg  tteeaammss  ddiiee  oopp  hheett
TTeeMMaa--vveelldd  ddee  ssppoorrttiieevvee  ssttrriijjdd  aaaann--
bboonnddeenn  ttiijjddeennss  ddee  mmeeeerrkkaammpp  vvaann
ddee  ppeerrssoonneeeellssvveerreenniiggiinngg..  EEeenn
mméééérrkkaammpp,,  wwaanntt  aaaann  ddee  zzeesskkaammpp
zzooaallss  hheett  ddee  vvoooorrggaaaannddee  ttwweeee  jjaarreenn
hheeeettttee,,  wweerrddeenn  mmeett  hheett  oooogg  oopp  ddee
wwaacchhttttiijjddeenn  ddrriiee  ssppeelleenn  ttooee--
ggeevvooeeggdd..  EEnn  llaanngg  wwaacchhtteenn,,  ddaaaarr
hhoouuddeenn  ddee  jjoonnggee  ffaannaattiieekkeelliinnggeenn

vvaann  ddee  GGTTDD  nniieett  vvaann..  ““AAllss  wwee  hheett
ssttrriijjddvveelldd  bbeettrreeddeenn,,  ggaaaann  wwee  eerr  ooookk
hhéélleemmaaaall  vvoooorr..  OOnnzzee  kkrraacchhtt??  WWee
zziijjnn  ssaammeenn  ggeewwoooonn  eeeenn  ggooeedd  ggee--
oolliieeddee  mmaacchhiinnee””,,  vveerrkkllaaaarrtt  BBaaiijjeennss..
MMeett  220088  ppuunntteenn  wwoonnnneenn  zzee,,  nneett  aallss

ttwweeee  jjaaaarr  ggeelleeddeenn,,  ddee  ssppoorrttiieevvee
ssttrriijjdd  eenn  lliieetteenn  zzee  ddee  ooppvvoollggeennddee
bbeevveeiilliiggiinngg  ((118866  ppuunntteenn))  vveerr  aacchhtteerr
zziicchh..  ((MMvvddVV))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

TU/e wil helft kosten nieuwe 
strategie zelf betalen
Vervolg van de voorpagina
Maatschappelijke thema’s en
mens- en geesteswetenschappen
moeten in de toekomst in alle op-
leidingen aan de TU/e nadruk-
kelijk worden geïntegreerd.
Hiermee winnen de opleidingen
aan duurzame maatschappelijke
herkenbaarheid en worden ze 
bovendien aantrekkelijker voor
nieuwe groepen potentiële stu-
denten, met name voor vrouwen.
Hiervan moet de instroom
drastisch omhoog. In tien jaar
tijd moet het aandeel vrouwen in
de bachelor van 17 naar 30
procent en in de master van 19
naar 28 procent, zo staat in het
strategisch plan. Ook binnen de
wetenschappelijke staf moet dat
percentage progressief stijgen.
Nu ligt het aantal vrouwen op vier
procent, in 2020 moet één op de
vijf wetenschappers een vrouw
zijn. Volgens hoogleraar
Anthonie Meijers wordt dit hét
criterium om te zien of de TU/e
erin geslaagd is een cultuur-
omslag te maken. 
Het aantal buitenlandse stu-
denten, zowel in de bachelorop-

leidingen als in de masters, moet
ook stevig omhoog. In 2020
streeft men naar 125 bachelors en
350 masterstudenten van buiten-
landse komaf die hier hun
diploma halen. Binnen de weten-
schappelijke staf moet het
aandeel buitenlanders naar
dertig procent.
Om voet aan de grond te krijgen
op de markt voor life long
learning wordt de TU/e Academy
for Advanced Engineering
Studies opgericht. Dit instituut
moet gaan voorzien in de 
behoefte om hightech bedrijven
de mogelijkheid te geven hun
beste ingenieurs extra vraagge-
stuurde opleidingen te laten
volgen.
Het hele strategieplan, waarbij
ook het huisvestingsplan
Campus 2020 en de ombouw van
de campus tot het TU/e Science
Park worden gerekend, gaat
tussen de zes- à zevenhonderd
miljoen euro kosten. Volgens de
schets moet de TU/e de helft
daarvan (inclusief de 250 miljoen
voor het huisvestingsplan) zelf
kunnen dekken. De rest moet

komen uit investeringen, partici-
paties en bijdragen en subsidies
van derden en door stijgende in-
komsten van de TU/e. Daarbij
wordt  gedacht aan het Rijk, de
provincie en de gemeente
Eindhoven. 
De eerste reacties tijdens het
debat waren vooralsnog positief.
Al kwamen er ook geluiden dat de
TU/e met dit plan lang niet am-
bitieus genoeg is als het ver-
geleken zou worden met plannen
die in het buitenland worden op-
gesteld. De komende weken is
het de bedoeling dat de houts-
koolschets nog diverse malen 
onderwerp van debat is, zodat
nieuwe input kan worden mee-
genomen in de definitieve
Strategieschets. (HK)/.
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Algemeen

Dienst Interne Zaken
Maaltijden Auditorium
Maandag: vegetarische aardappelschotel; kip cordon
bleu, aardappelkroketten, rauwkost; zalmfilet, dille-
saus, aardappel gratin, bloemkool-broccoli in saus.

Dinsdag: tortellini in milde groentekaassaus; 
holzfallersteak, jus, gekookte aardappelen, sperzie-
bonen; kip Tikki massala, djuvec rijst, gegrilde
groente mediterraan.

Woensdag: Braziliaanse stoverij met kriel; lekkerbekje,
ravigottesaus, aardappelpuree, groentemacedoine;
kalfstartaar in roomsaus, rösti rondjes, peultjes.

Donderdag: Zuid-Duitse pasta met kaas en uien;
boeuff bourgignon, aardappelblokjes, doperwten;
varkenshaas, stroganoffsaus, steakhouse frites, 
luxe gemengde salade.

TU/e-brede ICT en statistiek 
cursussen
In de maanden juni en september is er voor
studenten en medewerkers van de TU/e de
mogelijkheid de volgende cursussen te volgen:
Juni: Matlab advanced, Access 2007, PowerPoint
2007, JavaScript, PHP and MySQL en Windows 7 
September: Programmeren in C, HTML,
Outlook/Word 2007 en LATEX
Voor nadere informatie en inschrijving zie: 
www.ictcursussen.tue.nl
Tevens vindt u het totale cursusprogramma 
voor 2010 op de website.

Mensen

Promoties
Ir. E.G.J. Blokhuis verdedigt op dinsdag 1 juni zijn
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal
4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Governing Multi-Actor Decision Processes 
in Dutch Industrial Area Redevelopment’. 

Blokhuis promoveert aan de faculteit Bouwkunde.
De promotoren zijn prof.dr.ir. W.F. Schaefer en
prof.dr.ir. B. de Vries. 

Ir. S.A. Rovers verdedigt op woensdag 2 juni zijn
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal
4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Magnetically induced localized on-demand
drug delivery’. Rovers promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J.T.F. Keurentjes en prof.dr.ir. K. Kopinga. 

Ir. F. Damhof verdedigt op donderdag 3 juni zijn
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal
4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Numerical-experimental analysis of thermal
shock damage in refractory materials’. Damhof 
promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde.
De promotor is prof.dr.ir. M.G.D. Geers.

Afscheidscollege
Op vrijdag 4 juni houdt prof.ir. J.M. Post (B) zijn
afscheidsrede van de TU/e. Dit gebeurt om 16.00
uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium. De titel
van zijn afscheidsrede is ‘Van ‘aap, noot, mies, huis’
naar ‘zon, wind en water’.

Studentenleven

Interactie
International debate Efficiency in
Communication
Interactie is the study association of international
activities for students of Industrial Engineering 
and Management at the TU/e and organizes an
International debate for both Dutch and international
students.
This year’s International debate will be held during
the event Vision Final Conference and contains the
topic Efficiency in Communication. This topic will
be divided in multiple statements which will be
introduced by specialists from politics, the business,
and the academic world.

Every student is able to participate in this debate,
which will be held in Lagerhuis style. The panel 
of specialists will decide which persons are the best
debaters.
This debate is open for everyone and needs no 
application. The debate is located at the Senaatszaal,
Auditorium TU/e and starts at 21:00 on Tuesday the
1st of June. We welcome you all! More information:
http://interactie.svindustria.org/en/vision/ 

Diversen

Fulbright Center
Pre-departure bijeenkomst VS-gangers
Ga je aankomend studiejaar op undergraduate of
graduate niveau aan een Amerikaanse universiteit
studeren, dan ben je van harte uitgenodigd deze
Pre-Departure bijeenkomst bij te wonen. Ook als 
je in de VS gaat studeren via een uitwisselings-
programma of via ISEP, ben je van harte welkom 
op deze bijeenkomst.
Een vertegenwoordiger van het Amerikaanse con-
sulaat zal aanwezig zijn om tekst en uitleg te geven
over het aanvragen van een (studie)visum en beant-
woorden van vragen. Daarnaast organiseren we 
een paneldiscussie met studenten die in Amerika 
hebben gestudeerd en zijn er stafmedewerkers 
van het Fulbright Center aanwezig om vragen te
beantwoorden.
Lees vantevoren ons Pre-Departure handbook, dat 
je kosteloos kunt downloaden van onze website:
http://www.fulbright.nl.

Locatie: Universiteit van Amsterdam, Roeterseiland.
Datum: 15 juni 2010
Inschrijven vanaf 14.30 uur
Programmaduur: 15.00 u. - 16.45 u.
Entree: vijf euro (alleen contant te betalen)

Kamer van Koophandel
Seminar samenwerking in de hightech
supply chain
Dinsdag 8 juni 2010: ‘Informatie delen verbindt de
hightech keten’, Brainport Industries, mini-seminar
van over samenwerking in de high tech supply

chain, m.m.v. Siemens PLM Software, KMWE, 
FEI en TU/e (kostenloos), meer informatie en 
aanmelden bdijk@brabant.kvk.nl.

NVAO
Studenten en secretarissen gezocht
De NVAO zoekt: studenten (m/v) die als studentlid
van panels van deskundigen mee willen werken om
de kwaliteit van Nederlandse en Vlaamse hogeronder-
wijsinstellingen of nieuwe opleidingen te beoorde-
len. Lees hier meer: http://www.nvao.net/vacature-
studentpanelleden 

Secretarissen (m/v) die als extern secretaris van
panels van deskundigen een bijdrage willen leveren
aan het beoordelen van de kwaliteit van Nederlandse
en Vlaamse hogeronderwijsopleidingen waarover 
in het Engels wordt gerapporteerd. Lees hier meer:
http://www.nvao.net/vacature-externe-secretarissen

Vacatures

Administratief Medewerker, dienst Financiële en
Economische Zaken V84.1152, 0,6 fte, 1 jaar, Schaal
6 CAO Nederlandse Universiteiten.

PhD position Heterogeneous Catalysis Faculteit ST
V37.1084 1,0 4 jaar Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.

PhD Position Experimental analysis of 3D industrial
heat-transfer systems Faculteit TN V34.1151 1,0 4
years Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteiten
Promovendus.

PhD position ‘Advanced Autonomous Model-Based
Operation’ Faculteit EE V36.1149 1,0 4 years 
Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteiten
Promovendus.

Postdoc position and 5 PhD candidates project
COBRA-NL Faculteit EE V36.1150 1,0 3 or 4 years
Inschaling in overleg.

Voor meer informatie ga naar: http://jobs.tue.nl.

Snel veel geld verdienen in EINDHOVEN?! 
Modern bedrijf zoekt 50 fulltime/ parttime callcentermedewerkers

Holland Financials

Korte beschrijving
Zoek jij een (bij)baan waarbij je jouw eigen werktijden bepaalt, zeer riant verdient en samenwerkt met gezellige collega’s? 
Dat kan bij ons! Wij bieden je al snel doorgroeimogelijkheden, een unieke werklocatie t/o Centraal Station Eindhoven, 
in de groene toren, plus een salarisindicatie tussen 10 en 15 euro per uur! 

Beschrijving
Holland Financials in Eindhoven zoekt vanwege haar sterke groei enthousiaste collega’s om ons gezellige inhouse callcenter-
team te komen versterken. Je benadert mensen die hebben aangegeven interesse te hebben, om een afspraak te maken voor 
onze financieel adviseurs. Wij onderscheiden ons door een prettige bedrijfscultuur en uitstekende doorgroeimogelijkheden. 
Bovenop het uitstekende basissalaris bieden wij buitengewone bonusregelingen, waardoor jouw verdiensten flink oplopen: 
€ 15 per uur is geen uitzondering!
Je kunt jezelf inroosteren van maandag t/m donderdag in de middag of avond (12.30-17.00u of 17.00-21.30u). 
Op vrijdag zijn de werktijden van 10.30-17u en op zaterdag van 10-14u.  

Functie eisen
Beheersing van Nederlandse taal, wil om te scoren en beschikbaarheid van wekelijks minimaal 12 uur. 
De minimum leeftijd is 17 jaar.

Contactgegevens:
Holland Financials
Dhr. Tom Zweegers
vacatures@holfin.nl
040-2121111
www.holfin.nl

Reacties graag doorsturen naar vacatures@holfin.nl

HOLLAND
FINANCIALS BV

F I N A N C I E E L  A D V I E S

Journalistiek 
iets voor jou?
Fontys Hogeschool Journalistiek nodigt je uit voor 
een individueel oriëntatiegesprek op 16 juni 2010.

Wil je antwoord op de vraag: kan ik het, is het wat voor mij? 
Vierjarige hbo-opleiding Journalistiek voltijd en deeltijd. 
Leidt op voor de erkende bachelor degree in journalistiek.

Voor meer informatie:
www.fontys.nl/journalistiek/intake
journalistiek@fontys.nl
tel: 0877 87 72 11

(Advertenties)

www.hartstichting.nl

giro 300
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GGaaaatt  ddee  bbaassiissbbeeuurrss  vveerrddwwiijjnneenn,,  eenn  zzoo  jjaa,,
iiss  ddaatt  eerrgg??  MMiijj  mmaaaakktt  hheett  nniieett  uuiitt::  iikk
ssttuuddeeeerr  nniieett  mmeeeerr  eenn  ooookk  mmiijjnn  kkiinnddeerreenn
zziijjnn  uuiittggeessttuuddeeeerrdd..  MMaaaarr,,  iikk  lleeeeff  mmeeee,,  dduuss
ttoocchh  eeeenn  ppaaaarr  ooppmmeerrkkiinnggeenn  oovveerr  ddee  ssttuu--
ddiieeffiinnaanncciieerriinngg,,  ddiiee  ddoooorr  GGeeeerrtt  eenn  BBeeeerrtt
iinn  ddeezzee  kkoolloommmmeenn  ‘‘ssttuuffii’’  wweerrdd  ggeennooeemmdd..
ZZiijjnn  eerr  eeiiggeennlliijjkk  eecchhttee,,  lleevveennddee,,  ssttuu--
ddeenntteenn  ddiiee  ‘‘ssttuuffii’’  zzeeggggeenn??  IIkk  vviinndd  SSttuuffii
mmeeeerr  eeeenn  nnaaaamm  vvoooorr  eeeenn  ggeessnneeddeenn  kkaatteerr
((kkllaannkkaannaaggrraamm  vvaann  FFooeettssiiee))..
IInn  mmiijjnn  ssttuuddiieettiijjdd  wwaass  eerr  ooookk  ssttuuddiieeffiinnaann--
cciieerriinngg,,  aall  hheeeettttee  ddaatt  ttooeenn  nniieett  zzoo..  EErr
wwaarreenn  rreenntteelloozzee  lleenniinnggeenn,,  ddiiee  ‘‘vvoooorr--
sscchhootttteenn’’  wweerrddeenn  ggeennooeemmdd..  AAllss  jjee  ggooeedd  jjee
bbeesstt  ddeeeedd,,  eenn  ddaatt  ddeeeedd  iikk  nnaattuuuurrlliijjkk,,  wweerrdd
hheett  vvoooorrsscchhoott  oommggeezzeett  iinn  eeeenn  ggiifftt::
‘‘bbeeuurrss’’..  IIkk  hheebb  ttwweeee  jjaaaarr  zzoo’’nn  bbeeuurrss
ggeehhaadd,,  ddiiee  ooookk  hheett  ccoolllleeggeeggeelldd  vvaann  330000
gguullddeenn  oommvvaattttee  --  ddaatt  zzoouu  ddoooorr  ddee  iinnffllaattiiee
nnuu  oonnggeevveeeerr  11..330000  eeuurroo  zziijjnn;;  ssttuuddeerreenn  iiss
dduuss  iieettss  dduuuurrddeerr  ggeewwoorrddeenn..  
TTooeenn  wwaatt  llaatteerr  mmiijjnn  ssttuuddiiee--iijjvveerr  wweerrdd  vveerr--
ddrroonnggeenn  ddoooorr  aannddeerree  iinntteerreesssseess,,  hhiieelldd
mmiijjnn  bbeeuurrss  oopp  eenn  mmooeesstt  iikk  wweerrkk  zzooeekkeenn..
NNaa  wwaatt  lloossssee  bbaaaannttjjeess  kkwwaamm  iikk  tteerreecchhtt  oopp
hheett  MMaatthheemmaattiisscchh  CCeennttrruumm  ((nnuu  CCWWII))  bbiijj
wwaatt  ttooeenn  ddee  SSttaattiissttiisscchhee  AAffddeelliinngg  hheeeettttee..
IIkk  hheebb  ddaaaarr  vveeeell  ggeelleeeerrdd::  hheett  bbeeggiinn  vvaann
mmiijjnn  ((ggllaannzzeennddee))  ccaarrrriièèrree..  IIkk  wwaass  mmeett  eeeenn
bbeeuurrss  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  iinn  ddee  ggoooott
ggeeëëiinnddiiggdd..  AAllss  jjee  aallss  ssttuuddeenntt  nniieett  iinn  ddee
ggoooott  wwiilltt  eeiinnddiiggeenn,,  iiss  eerr  dduuss  aallllee  rreeddeenn
oomm  oopp  zziijjnn  mmiinnsstt  nniieett  ddiirreecctt  aaffwwiijjzzeenndd  ttee
ssttaaaann  tteeggeenn  aaffsscchhaaffffiinngg  vvaann  ddee  ssttuuffii..
FFooeettssiiee  mmeett  ddee  ssttuuffii!!  ZZooeekk  lliieevveerr  eeeenn  bbaaaann
wwaaaarr  jjee  iieettss  kkuunntt  lleerreenn..  MMooeett  jjee  wweell  iieettss
ssttuuddeerreenn  wwaaaarr  vvrraaaagg  nnaaaarr  iiss..
SSoommmmiiggee  ppaarrttiijjeenn  pplleeiitteenn  vvoooorr  aaff--
sscchhaaffffiinngg,,  ssoommmmiiggee  nniieett,,  aaffhhaannkkeelliijjkk  vvaann

ddee  aaaarrdd  vvaann  hhuunn  eelleeccttoorraaaatt..  OOmmddaatt
mmiinnddeerr  ddaann  ddee  hheellfftt  vvaann  ddee  kkiieezzeerrss  zzeellff
ssttuuddeeeerrtt  ooff  kkiinnddeerreenn  hheeeefftt  ddiiee  ssttuuddeerreenn,,
zzuulllleenn  ppaarrttiijjeenn  ddiiee  vvoooorr  aaffsscchhaaffffiinngg  zziijjnn,,
ddaaaarr  nniieett  vveeeell  sstteemmmmeenn  ddoooorr  vveerrlliieezzeenn..
VVeeeell  mmeennsseenn  bbeesscchhoouuwweenn  ssttuuddeenntteenn  nnoogg
sstteeeeddss  aallss  rriijjkkee  nniieettssnnuutttteenn..  
AAffsscchhaaffffiinngg  lleevveerrtt  eennkkeellee  mmiilljjaarrddeenn  oopp,,
eenn  ddaatt  bbeetteekkeenntt  ddaatt  eerr  oopp  aannddeerree  tteerr--
rreeiinneenn  mmiinnddeerr  bbeezzuuiinniiggdd  hhooeefftt  ttee  wwoorrddeenn..
DDeennkk  aaaann  jjee  oonnggeewwaasssseenn  ggrroooottmmooeeddeerr  iinn
eeeenn  vveerrpplleeeegghhuuiiss  ooff  aaaann  jjee  ggrroooottvvaaddeerr  ddiiee
oopp  ttooeewwiijjzziinngg  vvaann  eeeenn  rroollllaattoorr  ooff  eeeenn
ssccoooottmmoobbiieell  wwaacchhtt..  EEnn  ddeennkk  eeeennss  aaaann  ddee
ppeennssiiooeenneenn  vvaann  hhoooogglleerraarreenn;;  ddiiee  zziijjnn
vvoollggeennss  hheett  ppeennssiiooeennffoonnddss  ddee  llaaaattssttee  zzeess
jjaaaarr  aall  1166  pprroocceenntt  iinn  kkooooppkkrraacchhtt  ggeeddaaaalldd..  
HHeett  wwoorrddtt  ttiijjdd  ddaatt  iikk  ooppssllaagg  kkrriijjgg  vvaann  ddee
CCuurrssoorr..

FFrreedd  SStteeuutteell

Effe zeurenDe teugels 
aanhalen?

Op woensdag 12 mei volgde ik met veel interesse,
verbazing en ergernis het door Studium Generale
georganiseerde debat met de rector magnificus.
Aanleiding voor het debat was het provocerende
interview dat Van Duijn gaf in de Cursor van 17 
december 2009. In het stuk getiteld: ‘Het is tijd
om de teugels weer aan te halen’ bestempelde de
rector de Eindhovense student als ‘gemakzuchtig’
en sprak hij zijn ergernis uit over de lage interesse
in het volgen van een studie aan een buitenlandse
instelling en het gebrek aan maatschappelijke 
betrokkenheid van de Eindhovense student.
Het is een schande dat de rector zijn studenten zo
durft te toe te spreken. De Eindhovense student
studeert 36 uur per week en het is een publiek
geheim dat dit aanzienlijk meer is dan er aan
andere universiteiten gestudeerd wordt. En
wanneer Van Duijn stelt dat er naast die uren nog
tijd genoeg is voor verbreding, heeft hij het mis: de
week zit verder vol met andere activiteiten.
Doordat studiefinanciering en het geld van pa en
ma voor de gemiddelde student niet genoeg zijn
om van rond te komen, is een bijbaantje noodza-
kelijk. Bovendien studeren bevriende studenten
aan andere instellingen veel minder uren in de
week, waardoor er voor deze mensen veel tijd over-
blijft voor sociale activiteiten en andere vormen
van persoonlijke ontplooiing. Dit wil de technisch
student natuurlijk niet als enige missen.

Laten we de situatie aan de TU/e eens uitgebreid
vergelijken met die aan andere (niet-technische)
Nederlandse universiteiten. Een student aan de
TU/e heeft een veel zwaarder studieprogramma en
studeert harder dan andere studenten. Daarnaast
geldt dat er door het hogere niveau van technische
opleidingen weinig tijd is voor persoonlijke ont-
wikkeling. Wanneer men ervoor kiest die tijd te
maken, resulteert dit onherroepelijk in uitloop op

de nominale studieduur, hetgeen uiter-
aard weer financiële consequenties heeft. Als de
keuze wordt gemaakt om alle aandacht op de
studie te richten, is het alsnog bijna onmogelijk
om de studie nominaal af te ronden. Bovendien
wordt een student die deze keuze maakt ermee 
geconfronteerd dat bedrijven de financieel aan-
trekkelijke functies aan anderen verstrekken
omdat deze zich middels besturen, commissies en
reizen op een brede persoonlijke ontwikkeling
hebben toegelegd. Niet voor niets schreef het
Technisch Weekblad dat afgestudeerden van tech-
nische universiteiten op termijn aanzienlijk
minder verdienen dan hun economische soort-
genoten. Een technisch student wordt dus bena-
deeld aan alle kanten. Ik vraag me af of Van Duijn
bekend is met dit probleem. Dat allerlei primaire
en secundaire voorwaarden aan technische studies
deze studies uitermate onaantrekkelijk maken.
Terwijl afgestudeerden in deze sector nu juist zo
gewild en gewenst zijn. Je zou zelfs kunnen
zeggen dat alle ingeschreven studenten aan de
TU/e een opleiding in de techniek volgen ondanks
de ontmoedigende omstandigheden.
Wanneer Van Duijn dus nog een keer de neiging
heeft om ‘de teugels aan te halen’, is het wellicht
verstandig als hij het parcours eens vergelijkt met
dat van de andere paarden. Hij zou samen met zijn
studenten kunnen opkomen voor hun toe-
komstige marktpositie en de voorwaarden
waaronder zij studeren, in plaats van zijn eigen
studenten te bekritiseren. Bovendien, een rector
magnificus is verantwoordelijk voor de prestaties
van zijn eigen studenten. En wanneer deze niet de
in zijn ogen gewenste resultaten behalen, speldt
hij zichzelf met deze visie in feite een brevet van
onvermogen op.

Erik Roebroek, student Werktuigbouwkunde

Dit is een samenvatting van de reactie van
Roebroek. Op www.tue.nl/cursor kunt u onder het
kopje ‘opinie’ het hele artikel lezen.

Shift040 lanceert vernieuwde site
De Eindhovense studentensite
Shift040.nl heeft op haar
tweede verjaardag, woensdag
26 mei, een nieuwe, sterk uit-
gebreide website gepresen-
teerd. 

De studenten die de site beheren,
willen zich met de vernieuwde
site nog nadrukkelijker manifes-
teren als het online middelpunt
van het studentenleven in Eind-
hoven. Tom van Lochem, voor-
zitter van Shift040: “Studenten-
leven is er genoeg in Eindhoven.
Er zijn een kleine honderd ver-
enigingen, en alleen al de 39 stu-
dentensportclubs tellen zo’n
drieduizend leden. Maar vaak
weten ze niet van elkaar wat ze
doen. Shift040 is twee jaar
geleden opgericht om overzicht

te bieden, zodat studenten in
Eindhoven kunnen lezen wat
andere studenten in 040 alle-
maal doen, en erbij kunnen
aanhaken. En natuurlijk zodat we
op de hoogte zijn van elkaars
borrels en feesten.”

De verbouwde site heeft allerlei
nieuwe functies, een nieuwe
opmaak en een extra doelgroep:
nieuwkomers en scholieren die
nog een studiestad moeten
kiezen. Zij worden met onder
meer filmpjes aan het handje
meegenomen langs alle aspecten
van het studentenleven in ‘040’. 
Naast het bestaande studenten-
nieuws en het agendasysteem
voor studentenactiviteiten, kun-
nen studenten op de nieuwe site
terecht voor beoordelingen van

cafés en eetgelegenheden. Ze
kunnen via hun mobiele telefoon
cijfers geven. “Dat kan dus
gewoon als je in de kroeg staat, of
aan de shoarmabalie”, legt de
voorzitter uit. “Zo tippen we
elkaar waar je goed en goedkoop
kunt eten en uitgaan.”
Shift040 is een zelfstandige
stichting met een redactie en een
bestuur dat geheel bestaat uit stu-
denten van de TU/e, Fontys en de
Design Academy. De website
wordt gemaakt vanuit een eigen
kantoor op Strijp-S. De site is
twee jaar geleden opgericht
vanuit TU/e-universiteitskrant
Cursor, met een redactie van
studenten. De gemeente
Eindhoven en de TU/e bekos-
tigen de site. (FvO)/.

Natuurkundehoogleraar TU/e lid
Maatschappij der Wetenschappen
Prof.dr.ir. Richard van de Sanden, leider van de groep Plasma &
Materials Processing van de faculteit Technische Natuurkunde, is
verkozen tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen (KHMW). De KHMW is in 1752 opgericht en is
daarmee het oudste ‘Geleerde Genootschap’ van Nederland. De orga-
nisatie wordt bestuurd door een college van ‘directeuren’ (circa 300)
die de kosten dragen. Daarnaast zijn zo’n 350 wetenschappers met
staat van dienst lid. De KHMW probeert via lezingen en conferenties
een brug te slaan tussen wetenschap en maatschappij. (TJ)

In memoriam 
OOpp  1133  mmeeii  iiss  pprrooff..ddrr..  DD..AA..  ddee  VVrriieess  oovveerrlleeddeenn  oopp  ddee  lleeeeffttiijjdd  vvaann  9944  jjaaaarr..
PPrrooffeessssoorr  DDaaaann  ddee  VVrriieess  hheeeefftt  bbeellaannggrriijjkkee  bbiijjddrraaggeenn  ggeelleevveerrdd  aaaann  oonnddeerrwwiijjss,,
oonnddeerrzzooeekk  eenn  bbeessttuuuurr  vvaann  oonnzzee  uunniivveerrssiitteeiitt  ggeedduurreennddee  ddee  eeeerrssttee  2255  jjaaaarr  vvaann
hhaaaarr  bbeessttaaaann..  HHiijj  wweerrdd  iinn  11995588  bbeennooeemmdd  ttoott  hhoooogglleerraaaarr  iinn  ddee  aallggeemmeennee
nnaattuuuurrkkuunnddee  aaaann  ddee  TTHHEE..  
NNaa  ttee  zziijjnn  aaffggeessttuuddeeeerrdd  iinn  ddee  tthheeoorreettiisscchhee  nnaattuuuurrkkuunnddee  iinn  LLeeiiddeenn  wwaass  hhiijj
ttwweeee  ppeerriiooddeess  vveerrbboonnddeenn  aaaann  ddee  LLaannddbboouuwwhhooggeesscchhooooll  ttee  WWaaggeenniinnggeenn,,  
oonnddeerrbbrrookkeenn  ddoooorr  eeeenn  vvoooorr  hheemm  bbiijjzzoonnddeerr  zzwwaarree  ppeerriiooddee  ttiijjddeennss  ddee  bbeezzeett--
ttiinngg..  IInn  WWaaggeenniinnggeenn  ddeeeedd  hhiijj  oonnddeerrzzooeekk  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  ddee  ffyyssiiccaa  eenn  ddee
mmiiccrroommeetteeoorroollooggiiee  vvaann  ddee  bbooddeemm..  OOpp  ddaatt  oonnddeerrwweerrpp  pprroommoovveeeerrddee  hhiijj  iinn
LLeeiiddeenn  iinn  11995522  bbiijj  HH..AA..  KKrraammeerrss..
IInntteerrnnaattiioonnaallee  bbeekkeennddhheeiidd  vveerrwwiieerrff  hhiijj  ddoooorr  zziijjnn  wweerrkk  iinn  AAuussttrraalliiëë,,  ssaammeenn
mmeett  JJ..RR..  PPhhiilliipp,,  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  ddee  mmooddeelllleerriinngg  vvaann  hheett  ssiimmuullttaannee
ttrraannssppoorrtt  vvaann  vvoocchhtt,,  wwaarrmmttee  eenn  zzoouutt  iinn  ddee  bbooddeemm..  VVoooorr  ddiitt  wweerrkk  oonnttvviinnggeenn
zziijj  bbeeiiddeenn  ddee  pprreessttiiggiieeuuzzee  RRoobbeerrtt  EE..  HHoorrttoonn  AAwwaarrdd  vvaann  ddee  AAmmeerriiccaann
GGeeoopphhyyssiiccaall  UUnniioonn  iinn  11995588..  
IInn  EEiinnddhhoovveenn  vveerrbbrreeeeddddee  hhiijj  zziijjnn  aaccttiivviitteeiitteenn  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  hheett  wwaarrmmttee--
ttrraannssppoorrtt..  NNaaaasstt  ttrraannssppoorrtt  iinn  ppoorreeuuzzee  mmeeddiiaa  wweerrdd  oonnddeerrzzooeekk  ggeeëënnttaammeeeerrdd
oopp  vveerrsscchhiilllleennddee  aannddeerree  ggeebbiieeddeenn::  kkooookkvveerrsscchhiijjnnsseelleenn  eenn  eelleeccttrroollyyssee,,  ttuurr--
bbuulleenntt  wwaarrmmttee--  eenn  mmaatteerriieettrraannssppoorrtt  mmeett  hheett  oooogg  oopp  ttooeeppaassssiinnggeenn  iinn
llaannddbboouuww  eenn  mmiilliieeuu  eenn  ttrraannssppoorrttccooëëffffiicciiëënntteenn  iinn  mmeennggsseellss  vvaann  ggaasssseenn..
PPrrooff..  DDaaaann  ddee  VVrriieess  wwaass  eeeenn  aaccttiieeff  eenn  ddeesskkuunnddiigg  bbeessttuuuurrddeerr..  HHiijj  wwaass  sseeccrree--
ttaarriiss  vvaann  ddee  SSeennaaaatt  iinn  hheett  aaccaaddeemmiisscchhee  jjaaaarr  11996633//6644..  HHiijj  wwaass  vvoooorrzziitttteerr//bbee--
hheeeerrddeerr  vvaann  ddee  aaffddeelliinngg  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee  vvaann  11996666  ttoott  11997700  eenn  hhiijj
wwaass  ggeekkoozzeenn  lliidd  vvaann  hheett  CCvvBB  iinn  ddee  ppeerriiooddee  11997788--11998822..  DDaaaarrnnaaaasstt  wwaass  hhiijj  lliidd
cc..qq..  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ttaall  vvaann  nnaattiioonnaallee  eenn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ggrreemmiiaa..  HHiijj  kkrreeeegg  vvoooorr
zziijjnn  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  wweerrkk  eeeenn  eerreeddooccttoorraaaatt  iinn  TToouulloouussee  iinn  11998866..  VVoooorr  zziijjnn
vveellee  mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  vveerrddiieennsstteenn  kkrreeeegg  hhiijj  hhooggee  kkoonniinnkklliijjkkee  oonnddeerrsscchheeii--
ddiinnggeenn  iinn  NNeeddeerrllaanndd  eenn  iinn  BBeellggiiëë..  PPrrooff..  DDee  VVrriieess  wwaass  eeeenn  aaiimmaabbeell,,  eerruuddiieett  eenn
bbuuiitteennggeewwoooonn  zzoorrggvvuullddiigg  mmaann,,  ddiiee  ttoott  oopp  hhooggee  lleeeeffttiijjdd  bbeellaannggsstteelllliinngg
ttoooonnddee  vvoooorr  zziijjnn  tteecchhnniisscchhee  uunniivveerrssiitteeiitt  eenn  zziijjnn  lleeeerrlliinnggeenn..  WWiijj  lleevveenn  mmeeee
mmeett  zziijjnn  eecchhttggeennoottee  eenn  zziijjnn  ggeezziinn..

BBeessttuuuurr  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee

En ik vind...

Bonden en VSNU wachten op Voorjaarsnota

Het cao-overleg tussen vakbon-
den en de Vereniging van
Universiteiten (VSNU) is opge-
schort totdat de Voorjaarsnota
van het nieuwe kabinet is
verschenen. Het uitstel komt op
verzoek van de VSNU. Dat heeft
Marieke van den Berg van
Abvakabo FNV deze week laten
weten.
De Voorjaarsnota geeft tus-
sentijds een overzicht van het
lopende begrotingsjaar van het
kabinet. Normaal biedt de minis-
ter van Financiën die voor 1 juni

aan. Door de val van het kabinet
en de verkiezingen voor de
Tweede Kamer op 9 juni wordt
dat later. VSNU verwacht dat
deze nota van invloed zal zijn op
de cao-onderhandeling en heeft
daarom gevraagd om een tijde-
lijke pauze. Van den Berg: “We
hopen nog deze zomer op een
goede cao. De VSNU zal eind juni
toch echt met een fatsoenlijk
aanbod moeten komen. In de
tussentijd gaan we met onze
leden praten en acties voorbe-
reiden voor het geval we er niet

uitkomen.” De bonden hebben al
aangegeven dat ze behoud van
koopkracht eisen voor de mede-
werkers van de universiteiten.
(FvO)/.



De patiëntenlogistiek in ziekenhuizen
kan een stuk soepeler met het gebruik
van computermodellen die doorlopend
de situatie analyseren en op basis
hiervan adviseren. Anke Hutzschen-
reuter dook voor haar promotieonder-
zoek in de complexe planningsstructuur
van het ziekenhuis en ontwikkelde 
methoden om bijvoorbeeld bedden 
efficiënter aan afdelingen toe te wijzen.
Gisteren, woensdag 26 mei, verdedigde
ze haar proefschrift ‘A Computational
Approach to Patient Flow Logistics in
Hospitals’.

Een ziekenhuis is een complexe omgeving.
Allereerst bestaan ziekenhuizen vaak uit
verschillende gespecialiseerde afdelingen,
die veelal autonoom beslissen over bij-
voorbeeld de opname of doorstroom van
patiënten, terwijl die beslissingen niet
zelden ook andere afdelingen ‘raken’.
Bovendien is de doelgroep, patiënten,
enorm gevarieerd en zijn behandel-
processen deels onvoorspelbaar.
Hutzschenreuter voerde vroeg in haar
onderzoek een casestudy uit in het
Eindhovense Catharina-ziekenhuis, 
om in kaart te brengen hoe behandel-
processen lopen en wat de belangrijkste
knelpunten daarin zijn. Ze richtte zich
hierbij vooral op cardio-chirurgische 
patiënten, onder meer vanwege de
grootte van deze groep en de vaak
complexe behandelingen van deze 
patiënten. “Hierbij zijn verschillende 

afdelingen betrokken, zoals de operatie-
kamers, de intensive care en een gespe-
cialiseerde verpleegafdeling. De inge-
wikkelde chirurgische ingrepen en 
het risico op complicaties maken de 
behandelingen moeilijk voorspelbaar”,
zegt Hutzschenreuter. Ook hield
Hutzschenreuter rekening met overige
chirurgische en spoedpatiënten die ook
gebruikmaken van de operatiekamers en
intensive care. “Die wisselwerking kan
van grote invloed zijn op de betrokken
patiëntstromen, omdat het de beschik-
baarheid van benodigde bronnen, zoals
bedden, beperkt en onzeker maakt.”
De gemaakte procesbeschrijving ver-
taalde de bedrijfswiskundige naar een 
zogenoemd agentenmodel. Een agent,
waarvan er in veel systemen meerdere
actief zijn, is simpel gezegd een software-
programma dat zich in een bepaalde 
omgeving bevindt en autonoom beslis-
singen neemt. Hutzschenreuter geeft
een thermostaat als voorbeeld, die zelf
constateert dat het bijvoorbeeld te koud is
in een kamer en daarop de verwarming
inschakelt. Dergelijke agenten kunnen
ook in ziekenhuissystemen een grote 
rol vervullen, stelt Hutzschenreuter:
“Verpleegkundigen bellen nu bijvoorbeeld
heel wat af naar andere afdelingen om
over en weer beslissingen te communi-
ceren en af te stemmen. Agenten zouden
dit kunnen overnemen.”
Tijdens de ontwikkeling van het agenten-
gebaseerde model kwam Hutzschen-

reuter regelmatig in het ziekenhuis, onder
meer om te toetsen of bepaalde aannames
die ze had gedaan, wel strookten met de
werkelijkheid. “Eén van mijn aannames
was dat een patiënt die moet worden
overgeplaatst naar een afdeling waar 
op dat moment geen bed vrij is, op zijn
huidige afdeling gehouden wordt totdat
er wél plaats is. In gesprekken met
planners en managers leerde ik echter
dat het niet altijd zo gaat; dat vaak wordt
geprobeerd om tóch capaciteit vrij te
maken of dat naar alternatieve over-

plaatsingen gekeken wordt.”
Vervolgens ontwikkelde Hutzschenreuter
een uitgebreide simulatieomgeving om
de toepasbaarheid van het agentengeba-
seerde model te beoordelen. Daarna
bracht ze verschillende scenario’s in.
“Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de 
beddentoewijzing aan een afdeling ver-
andert, of als we de regels voor opname
of doorstroom wijzigen?” De geboren
Duitse gebruikte de simulatie om betere,
deels adaptieve beslissingsstrategieën
voor het agentengebaseerde model te
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De lantaarnpalen aan De Zaale hebben
dit voorjaar een extra verlichtingselement
gekregen bestaande uit twaalf Philips
City Soul LED armaturen van 106 W
(4000K neutraal wit licht) die individueel
vanuit N-laag te bedienen zijn. Hiermee
ontstaat een testomgeving voor een intelli-
gent buitenverlichtingsysteem. “Je wilt
een straatverlichting die zich aanpast aan
de behoeften van de verkeersdeelnemers
zodat zij zich veilig en comfortabel voelen.
Bijkomend voordeel is dat er energie 
bezuinigd kan worden omdat de lampen
niet branden wanneer dat niet nodig is”,
zegt prof.dr.ir. Gerrit Kroesen. Het licht
testbed heeft tot doel een intelligent 
buitenverlichtingsysteem te ontwikkelen
dat adequaat reageert op de actuele
toestand en zich instelt op de situatie
zoals die twee 
seconden later 
zal zijn.
“Het is triviaal om
te meten hoe snel
iemand zich voort-
beweegt. Maar 
als iemand twee 
kilometer per uur
loopt, dan is het interessant om te weten
of het een oude van dagen is, een bezopen
vent of een moeder die een kinderwagen
voortduwt. Want dat heeft invloed op de
behoefte aan licht.” Prof.dr.ir. Marco
Haverlag van Philips Lighting, en deeltijd
hoogleraar bij Technische Natuurkunde,
vult aan: “De uitdaging zit erin het licht-
systeem hierop te laten reageren. Wat er
nu mogelijk is, is dat er een sensor aan 
een lichtmast hangt die constateert of 
er iemand aankomt. Zo ja, gaat hij aan, 
zo nee, blijft hij uit. Het blijkt dat dit 
soort systemen onacceptabel zijn voor 
de mensen die in de omgeving wonen 
en voor de verkeersdeelnemers.” 
Kroesen herinnert zich -lachend- een 
test van een andere onderzoeksgroep.
“De lantaarnpalen langs een polderweg
waren zo ingericht dat door iedere fietser

die over de weg reed de verlichting aan
ging op het moment dat hij of zij langs de
paal reed. Eén voor éen, dus. Dit project
hebben ze na een half jaar stopgezet omdat
het bijzonder onveilig aanvoelde. Iemand
met kwaad in de zin hoefde bij wijze van
spreken maar af te wachten waar de lamp
aanging. Struikrovers zagen de slachtoffers
al lang van te voren aankomen.” Nu heeft
de GTD een sensorbox in constructie
waarmee verkeersdeelnemers gedetec-
teerd kunnen worden met microfoons,
camera’s, passieve infraroodstraling,
radar en ultrageluid.
Het wegverlichtingsonderzoek is geaccep-
teerd als onderdeel van een Kenniswerkers
project. Philips Lighting diende het totale
project in, en de onderzoeksgroepen 
van Kroesen (Technische Natuurkunde),

prof.dr.ir. Jan
Bergmans
(Electrical Engi-
neering), prof.dr.
Cees Midden (IE&IS)
en prof.dr. Johan
Lukkien (Wiskunde
& Informatica) par-
ticiperen daarbinnen

in het deel rondom wegverlichting.

Bij dit project is het niet alleen belangrijk
om verkeersdeelnemers te detecteren,
wat mensen acceptabel vinden, speelt
minstens zo’n grote rol. Het perceptie-
onderzoek is in handen van de groep
mens-techniek-interactie van de faculteit
Industrial Engineering & Innovation
Sciences (IE&IS). Universitair docent
dr.ir. Yvonne de Kort onderzoekt met 
haar mensen hoe steeds complexere 
producten door gebruikers ontvangen 
en beleefd worden. “Je kunt wel een 
dynamisch lichtsysteem bedenken dat
energie bespaart, maar dat gaat alleen
maar werken wanneer mensen dit ook 
accepteren.” Ze vertelt over de invoering
van spaarlampen, waar dit aspect onvol-
doende aandacht heeft gehad. “Het blijkt

Zicht op veilig straatl
Het gevoel van veiligheid op straat hangt sterk af van het

aanwezige licht en de lichtdynamiek. Hoe dit precies werkt,

wordt de komende jaren uitgezocht in een licht testbed 

aan de TU/e. Hierin werken onderzoeksgroepen van onder

anderen Yvonne de Kort (IE&ES) en Gerrit Kroesen (TN) 

samen met Philips Lighting. “Een intelligent buiten-

verlichtingsysteem weet dat een bezopen vent een andere 

behoefte aan licht heeft dan een oude van dagen.”

“Mensen willen 

kunnen zien, 

maar niet

gezien worden.”

Gerrit Kroesen, Marco Haverlag en Yvonne de Kort. Foto: Bart van Overbeeke

Dynamisch beslissen voor soepelere patiëntenlogistiek

Promovenda Anke Hutzschenreuter. Foto: Bart van Overbeeke



ontwerpen, met behulp van intelligente
programma’s voor optimaliseren en leren.
Hutzschenreuter bestudeerde onder
meer de voorspelling van de toekomstige
bedbezetting om bijvoorbeeld opstop-
pingen in patiëntenstromen en lange
wachtrijen te voorkomen. Met de tech-
nieken die ze ontwikkelde, kan rekening
gehouden worden met het effect van een
actuele beslissing
op de toekomst. 
De onderzoekster
benadrukt: “Deze
technieken voor-
spellen níet hoeveel
bedden over drie
dagen precies 
bezet zullen zijn;
daarvoor kamp je in een ziekenhuis met
teveel onzekerheden en tussentijdse 
veranderingen. Wél kunnen we hiermee
bijvoorbeeld berekenen hoe groot de
kans is dat over drie dagen alle bedden
bezet zijn. Als je dat weet, kun je daar
bijvoorbeeld in je opname- of overplaat-
singsbeslissingen van vandaag al reke-
ning mee houden.”
In haar proefschrift presenteert de
schrijfster ook methodes voor het 
optimaal aanwenden van bronnen. 
“Het is belangrijk dat de toegewezen
bedden en operatiekamers van ver-
schillende afdelingen goed op elkaar 
zijn afgestemd, om capaciteitsknel-
punten te voorkomen.” Hierbij spelen

verschillende doelen een rol: niet alleen
wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk
patiënten te behandelen, ook worden 
de bijbehorende kosten en de inzet van
reservebronnen zoveel mogelijk beperkt.
De promovenda presenteert verschillende
beslissingsstrategieën die ervoor zorgen
dat de verdeling van bronnen dynamisch
wordt aangepast aan de steeds veranderde

vraag. 
Ook introduceert
ze in haar proef-
schrift een bedden-
schuifmechanisme
waarmee de
adaptieve strate-
gieën realistisch 
in de praktijk

geïmplementeerd kunnen worden. 
“Op basis van een vaste capaciteit
kunnen met dit mechanisme bedden
tussen afdelingen geschoven worden,
om zo knelpunten te voorkomen zonder
extra bedden te hoeven inzetten.” 
Bij het ontwerp van haar methoden hield
de onderzoekster de begrijpelijkheid
voor medisch specialisten nauwgezet in
het oog: “Dit maakt de implementatie 
in de praktijk een stuk gemakkelijker”. 
Het ziekenhuis heeft er nog niet mee
gewerkt, maar kijkt volgens de pro-
movenda wel naar de kansen en moge-
lijkheden ervan. (MvdV)/.

dat mensen tegen-
woordig hun spaar-
lampen langer laten
branden, op meer
plekken, omdat zij
denken dat dat nu
geen energiever-
spilling meer is.”
Haar groep zoekt 
naar manieren om 
intelligente straat-
verlichting zodanig 
te implementeren 
dat mensen zich 
wel veilig voelen. 
De eerste studie met
proefpersonen is deze
maand begonnen. Jonge vrouwen die
minder bekend zijn op de campus staan
op een plek op De Zaale waar zij de weg
van twee kanten kunnen overzien met
verschillende lichtscenario’s. Eerst moeten
zij aangeven aan welke kant zij zich het
veiligst voelen, daarna krijgen de vrouwen
vragen als: Hoe ver kun je zien? Kun je
inschatten of er mogelijke belagers zijn?
Kun je hier vluchten? In een tweede
studie, waarin
ook mannen
meedoen, lopen
proefpersonen
driemaal een
parcours langs
De Zaale met
een iPod touch
in de hand. 
Met een duim-
beweging kunnen zij daarop continu 
hun gevoel van onveiligheid aangeven.
Anderen hebben een stressballetje in 
hun hand dat kan meten hoe hard erin
geknepen wordt, wat 
intuïtief iets zegt over angstgevoel. “Naast
deze subjectieve gegevens krijgen we 
objectieve resultaten uit fysiologische
metingen. Tijdens de wandeling meten
we de hartslag en de huidgeleiding. 
Op de vingers komen sensoren die door

geleiding de zweetproductie in de hand
meten, een indicator voor opwinding 
(bijvoorbeeld angst)”, zegt De Kort. In
een van de -statische- scenario’s staat de
proefpersoon in het donker en kijkt uit
over een steeds feller verlicht straatdeel.
Daarvan verwacht De Kort dat het als
veilig wordt ervaren. “Mensen willen
kunnen zien, maar niet gezien worden.”
Deze eerste studies zijn de basisblokjes

die nodig zijn
om een intel-
ligent licht-
systeem te 
ontwikkelen, 
benadrukt 
De Kort. De
volgende stap -
in oktober- is 
onderzoek

waarbij proefpersonen een daadwerkelijk
dynamisch systeem ervaren. Nog later
komt een combinatie van weggebruikers
in zicht. “Hoe zal het gaan wanneer een
fietser en auto tegelijk om licht vragen?
Deze ingewikkelde vraag, met complexe
techniek en een nog grotendeels onbe-
kende psychologische mechanismen, is
voer voor een meerjarenplan.” (NS)/.
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Bacterie met kunstmatig DNA
OOnnddeerrzzooeekkeerrss  vvaann  hheett  JJ..CCrraaiigg  VVeenntteerr  IInnssttiittuuttee  zziijjnn  eerr  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt  iinn  ggeessllaaaaggdd  eeeenn  lleevveennddee
bbaacctteerriiee  ttee  mmaakkeenn  mmeett  ppuuuurr  kkuunnssttmmaattiigg  DDNNAA..  DDaatt  mmeellddddeenn  zzee  aaffggeellooppeenn  wweeeekk  iinn  SScciieennccee..  
DDee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  mmaaaakktteenn  rruuiimm  eeeenn  mmiilljjooeenn  bbaasseeppaarreenn  ((ddee  bboouuwwsstteenneenn  vvaann  DDNNAA))  nnaa  vvaann  ddee
bbaacctteerriiee  MMyyccooppllaassmmaa  mmyyccooiiddeess  eenn  vveerrzzaammeellddeenn  zzee  iinn  eeeenn  ggiissttcceell..  VVeerrvvoollggeennss  iimmppllaanntteeeerrddeenn
zzee  hheett  DDNNAA  iinn  eeeenn  ggaasstthheeeerrcceell  vvaann  eeeenn  nnaauuww  vveerrwwaannttee  bbaacctteerriiee  wwaaaarruuiitt  hheett  eeiiggeenn  ggeenneettiisscchh
mmaatteerriiaaaall  wwaass  vveerrwwiijjddeerrdd..  DDee  cceell  mmeett  hheett  kkuunnssttmmaattiiggee  DDNNAA  bblleeeekk  zziicchh  ddaaaarrnnaa  nneettjjeess  ttee  ggaaaann
ddeelleenn..  HHeett  tteeaamm  mmooeesstt  eerr  wweell  vvoooorr  zzoorrggeenn  ddaatt  ddee  ggaasstthheeeerrcceell  hheett  nniieeuuwwee  DDNNAA  nniieett  zzoouu  aaffssttootteenn..
HHiieerrttooee  wweerrdd  hheett  vvoooorr  ddee  aaffssttoottiinngg  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkkee  eennzzyymm  uuiitt  ddee  ggaasstthheeeerrcceell  vveerrwwiijjddeerrdd
eenn  wweerrddeenn  mmeetthhyyllggrrooeeppeenn  aaaann  hheett  kkuunnssttmmaattiiggee  DDNNAA  ttooeeggeevvooeeggdd,,  zzooddaatt  hheett  nniieett  aallss  vvrreeeemmdd
DDNNAA  wweerrdd  hheerrkkeenndd..  DDee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  wwiilllleenn  nnuu  kkiijjkkeenn  hhooeevveeeell  ggeenneenn  zzee  kkuunnnneenn  vveerrwwiijjddeerreenn
vvoooorrddaatt  ddee  bbaacctteerriiee  nniieett  lleevveennssvvaattbbaaaarr  mmeeeerr  iiss,,  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  ddee  mmiinniimmaallee  vvoooorrwwaaaarrddeenn  vvoooorr
lleevveenn..  ((TTJJ))

Burn-out zichtbaar in hersenen
HHeerrsseennwweetteennsscchhaappppeerrss  vvaann  ddee  NNiijjmmeeeeggssee  RRaaddbboouudd  UUnniivveerrssiitteeiitt  zziijjnn  eerriinn  ggeessllaaaaggdd  oomm  
bbuurrnn--oouutt  zziicchhttbbaaaarr  ttee  mmaakkeenn  iinn  ddee  hheerrsseenneenn..  HHeett  iiss  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt  ddaatt  bbuurrnn--oouutt,,  eeeenn  wweerrkk--
ggeerreellaatteeeerrddee  zzwwaarree  vvoorrmm  vvaann  oovveerrssppaannnneennhheeiidd,,  oobbjjeeccttiieeff  zziicchhttbbaaaarr  iiss  ggeemmaaaakktt..  DDee  ddoooorr--
bbrraaaakk  zzoouu  eerrttooee  mmooeetteenn  lleeiiddeenn  ddaatt  ddee  aaaannddooeenniinngg  iinn  ddee  hheellee  wweerreelldd  zzaall  wwoorrddeenn  eerrkkeenndd,,
ddeennkkeenn  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss..  IInn  ddee  VVeerreenniiggddee  SSttaatteenn  bbeessttaaaatt  bbuurrnn--oouutt  ooffffiicciieeeell  nniieett,,  mmaaaarr  iinn
NNeeddeerrllaanndd  hheeeefftt  nnaaaarr  sscchhaattttiinngg  vviijjff  pprroocceenntt  vvaann  hheett  zziieekktteevveerrzzuuiimm  ttee  mmaakkeenn  mmeett  ddeezzee  aaaann--
ddooeenniinngg..  DDee  NNiijjmmeeeeggssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  zzaaggeenn  bbeedduuiiddeenndd  mmiinnddeerr  ppiieekkeenn  iinn  ddee  hheerrsseennaaccttiivviitteeiitt
vvaann  ppaattiiëënntteenn  mmeett  eeeenn  bbuurrnn--oouutt  ddaann  bbiijj  ddee  ccoonnttrroolleeggrrooeepp..  DDiitt  dduuiiddtt  eerroopp  ddaatt  ddee  ppaattiiëënntteenn
mmiinnddeerr  ggooeedd  iinn  ssttaaaatt  zziijjnn  oomm  mmeennttaallee  iinnssppaannnniinnggeenn  ttee  lleevveerreenn..  DDee  hhoooopp  vvaann  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss
iiss  ddaatt  ddoooorr  eeeenn  bbeetteerree  ddiiaaggnnoossee  ooookk  ddee  bbeehhaannddeelliinngg  vvaann  bbuurrnn--oouutt  zzaall  vveerrbbeetteerreenn..  ((TTJJ))

SSiilliicciiuummddeeeellttjjeess  vvaann  eennkkeellee  nnaannoommeetteerrss
ggrroooott  kkuunnnneenn  zzoonnnneecceelllleenn  eeeenn  ssttuukk  eeffffii--
cciiëënntteerr  mmaakkeenn..  DDee  zzoonnnneecceelllleenn  zzeetttteenn  eeeenn
ddeeeell  vvaann  hheett  zzoonnlliicchhtt  mmoommeenntteeeell  nniieett  oomm  iinn
eelleekkttrriicciitteeiitt,,  oommddaatt  ddaatt  ddeeeell  eeeenn  vveerrkkeeeerrddee
ggoollfflleennggttee  hheeeefftt..  DDee  nnaannooddeeeellttjjeess  kkuunnnneenn  
ddaatt  zzoonnlliicchhtt  oommzzeetttteenn  iinn  lliicchhtt  vvaann  eeeenn  aannddeerree
ggoollfflleennggttee,,  wwaatt  ddee  oommzzeettttiinngg  nnaaaarr  eelleekkrriicciitteeiitt
aallssnnoogg  mmooggeelliijjkk  mmaaaakktt..  JJaammmmeerr  ggeennooeegg  kkoosstt
ddee  pprroodduuccttiiee  vvaann  ddeezzee  nnaannooddeeeellttjjeess  nnoogg  ttee
vveeeell  ttiijjdd,,  wwaaaarrddoooorr  ddeerrggeelliijjkkee  ttooeeppaassssiinnggeenn
ttee  dduuuurr  zziijjnn..    
EEeenn  ggaannggbbaarree  mmeetthhooddee  oomm  ddee  nnaannooddeeeellttjjeess  ttee
mmaakkeenn,,  iiss  mmeett  bbeehhuullpp  vvaann  eeeenn  ppllaassmmaa  uuiitt  ggaass,,
bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  aarrggoonn..  EEeenn  ppllaassmmaa  iiss  eeeenn  ggaass
wwaaaarrvvaann  ddee  aattoommeenn  eeeenn  ooff  mmeeeerrddeerree  eelleekk--
ttrroonneenn  mmiisssseenn..  DDiiee  eelleekkttrroonneenn  vvlliieeggeenn  vvrriijj
rroonndd  ddoooorr  hheett  ggaass..  AAaann  ddaatt  ppllaassmmaa  wwoorrddtt  eeeenn
aannddeerr  ggaass  ttooeeggeevvooeeggdd,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ssiillaaaann,,
ddaatt  ssiilliicciiuumm  bbeevvaatt..  HHeett  ppllaassmmaa  bbrreeeekktt  hheett
ssiillaaaann  oopp  iinn  kklleeiinnee  ssttuukkjjeess,,  ddiiee  oopp  eeeenn
ggeeggeevveenn  mmoommeenntt  ssaammeennkklloonntteerreenn  ttoott  
ssiilliicciiuumm--nnaannooddeeeellttjjeess..  
““HHeett  nnaaddeeeell  vvaann  ddeezzee  ccoonnvveennttiioonneellee  mmeetthhooddee
iiss  ddaatt  hheett  oonnggeevveeeerr  eeeenn  hhaallff  uuuurr  dduuuurrtt  vvoooorrddaatt
eerr  vvoollddooeennddee  nnaannooddeeeellttjjeess  ggeepprroodduucceeeerrdd
zziijjnn””,,  zzeeggtt  NNiicc  KKrraammeerr,,  ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee..  ““BBoovveennddiieenn  iiss  ddee  ggrroooottttee  vvaann
ddee  ddeeeellttjjeess  mmooeeiilliijjkk  ttee  vvaarriiëërreenn..  HHeett  ttooee--
vvooeeggeenn  vvaann  eeiiggeennsscchhaappppeenn  aaaann  ddee  ddeeeellttjjeess
ddoooorr  eerr  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  aannddeerree  mmoolleeccuulleenn  aaaann  ttee
bbeevveessttiiggeenn,,  iiss  ooookk  llaassttiigg..  DDee  ddeeeellttjjeess  mmooeetteenn
ddaaaarrvvoooorr  eeeerrsstt  uuiitt  ddee  rreeaaccttoorr  wwoorrddeenn  ggeehhaaaalldd..

EEeennmmaaaall  bblloooottggeesstteelldd  aaaann  lluucchhtt  kkrriijjggeenn  zzee
eeeenn  ooxxiiddaattiieellaaaaggjjee,,  wwaatt  oonnggeewweennsstt  iiss..””
DDee  oonnddeerrzzooeekkssggrrooeepp  wwaaaarriinn  NNiicc  KKrraammeerr  zziitt
oonnttwwiikkkkeelltt  eeeenn  nniieeuuwwee  pprroodduuccttiieemmeetthhooddee
wwaaaarrmmeeee  bbiinnnneenn  eennkkeellee  sseeccoonnddeenn  ddeezzeellffddee
hhooeevveeeellhheeiidd  ssiilliicciiuumm--nnaannooddeeeellttjjeess  iiss  ttee  mmaakkeenn..
BBoovveennddiieenn  iiss  hheett  mmooggeelliijjkk  oomm  ddee  ddeeeellttjjeess  iinn
ddeezzeellffddee  rreeaaccttoorr  ooookk  nnoogg  ddee  ggeewweennssttee  eeiiggeenn--
sscchhaappppeenn  ttee  ggeevveenn..
““WWee  hheebbbbeenn  ddee  bbeessttaaaannddee  mmeetthhooddee  lliicchhtt  
aaaannggeeppaasstt  eenn  ooppggeesscchhaaaalldd,,  zzooddaatt  vveeeell
ggrrootteerree  ggaassssttrroommeenn  mmeett  eellkkaaaarr  rreeaaggeerreenn””,,
zzeeggtt  KKrraammeerr..  ““HHeett  ssiillaaaannggaass  eenn  hheett  ppllaassmmaa
zziitttteenn  bboovveennddiieenn  iinn  aaffzzoonnddeerrlliijjkkee  rruuiimmtteenn..
HHeett  ppllaassmmaa  wwoorrddtt  eeeerrsstt  ggeeccrreeëëeerrdd  eenn  vvllooeeiitt
vveerrvvoollggeennss  mmeett  hhooggee  ssnneellhheeiidd  iinn  eeeenn  ggrrootteerree
rreeaaccttoorr..  HHeett  ssiillaaaannggaass  uuiitt  eeeenn  aannddeerree  rruuiimmttee
vvooeeggeenn  wwee  vveerrvvoollggeennss  ttooee  vviiaa  eeeenn  ssoooorrtt  rriinngg--
vvoorrmmiiggee  sscchhiijjff  mmeett  kklleeiinnee  ggaaaattjjeess..  OOnnggeevveeeerr
ddeerrttiigg  cceennttiimmeetteerr  ddaaaarr  vvaannddaaaann  ssllaaaann  ddee
nnaannooddeeeellttjjeess  ssiilliicciiuumm  nneeeerr  oopp  hheett  ssuubbssttrraaaatt..””
KKrraammeerr  ttooeettssttee  ooff  ddee  mmeetthhooddee  wweerrkktt  eenn  
bbeessttuuddeeeerrddee  ddee  oommvvaanngg  eenn  ddee  kkwwaalliitteeiitt  
vvaann  ddee  nnaannooddeeeellttjjeess..  ““DDee  ddeeeellttjjeess  bblliijjkkeenn  
oonnddeerrlliinngg  nnoogg  vveerrsscchhiilllleenndd  vvaann  ggrroooottttee””,,  
zzeeggtt  ddee  ssttuuddeenntt..  ““DDee  ggrroooottttee  vvaarriieeeerrtt  nnuu  
vvaann  vviijjff  ttoott  vviijjffttiigg  nnaannoommeetteerr,,  ddaatt  mmooeett  uuiitt--
eeiinnddeelliijjkk  ddrriiee  ttoott  ttiieenn  wwoorrddeenn..  MMaaaarr  mmiijjnn
aaaannddeeeell  zziitt  eerr  nnuu  oopp..””

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

icht

“Struikrovers zagen 

de slachtoffers 

lang van te voren 

aankomen”

Het extra verlichtingselement in de lantaarnpalen aan De Zaale. 
Foto: Bart van Overbeeke

“Verpleegkundigen

bellen heel wat af

om beslissingen 

af te stemmen”



The Information Expertise
Center (IEC, the former TU/e
library) is looking for scien-
tists who are prepared to make
their data available in the
3TU.Datacentrum, a public
archive in which reliable 
research data from 3TU 
researchers are stored for a
prolonged period. This will
allow the researchers and 
their colleagues to consult
important measurement data.
After two years the pilot
project of the 3TU is ready
to process the data.

Dr. Nico Sommerdijk from the
Laboratory for Materials and
Interface Chemistry (Depart-
ment of Chemical Engineering

and Chemistry) has meanwhile
set the right example by placing a
dozen gigabytes of measurement
data in the data center: the under-
lying data for the article which his
group published in Science last
year. They are data in three diffe-
rent processing stages, supple-
mented by a film. The relevant
data set was so big that Science
was unable to place it with the
article on-line. Via the data center
the measurement data are now
available for interested collea-
gues nonetheless.
Sommerdijk enthusiastically
supports the concept of a public
data archive. “This is what
science should be like: everybody
can look into my kitchen. This
will enhance the reliability of the

research.” Often measurement
data contain relevant informa-
tion that the researchers them-
selves have not retrieved yet.
Here Sommerdijk sees opportu-
nities in particular for scientists
from less well-off countries. “For
the further analysis of the
available measurement data you
only need your head and a
computer. If you have no funds
for costly experiments, you can
still contribute to science via this
route.”
The data center can also be used
for educational purposes and 
agreements have been made with
the research group led by prof. dr.
ir. Wil van der Aalst (W&I) for the
storage of the data they generate
by means of ‘process mining’.

On behalf of the IEC, policy 
official drs. Leon Osinski and 
repository manager dr.ir. Sjoerd
Miesen are involved in the 3TU
project which is being coordi-
nated from Delft, for which a total
budget of two million euro is
available. Miesen emphasizes
that it concerns a ‘trusted data
center’, containing only the data
that have served as the basis for a
publication. In his opinion, there
is an important function to be 
fulfilled by such public archives.
“Just imagine that all underlying
data of the contested climate
reports would be made public in

an archive of this kind. This
would make it possible for
everybody to inspect the basis for
the conclusions.”
The intention is for the data sets
to be accompanied in the future
by a unique digital label, so that a
link to them may already be
provided on the website of the
scientific journal. (TJ)/.
Researchers who wish to know more
about the possibilities can contact
Sjoerd Miesen or Leon Osinski. See also
http://datacentrum.3tu.nl
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Anyone who says Eindhoven,
will sooner think of technology
than of nature. Add to that the
usually cold, wet weather and
it is clear why the thought of
enjoying nature in Eindhoven
will not come to them so easily.
Still, if you look at Eindhoven
from the air, by means of
Google Maps Satellite view 
for instance, you will see that
there is a lot of green to be
found in and around the city.
Besides, the latest weekend
has shown that the weather 
in the Netherlands can also 
be lovely. So this week we 
are taking a look at the parks,
trees and shrubs in Eindhoven.

An easy way to discover nature in
Eindhoven is by following the

river Dommel. Starting from the
campus in a northeasterly direc-
tion, you immediately cross the
ring road at Karpendonkse Plas,
a big pond surrounded by a wood.
Follow the Dommel even farther
and you get to the woods Wandel-
bos Eckart and Lage Heide.
If you meander along with the
river Dommel in a southerly
direction, the Van Abbemuseum
is a good starting point. From
there the river flows through
park-like surroundings, along
the Stadswandelpark, under the
ring road towards Genneper-
parken. The Genneperparken is
an area with lots of water, pa-
stures and fields. It encom-
passes the Genneper Watermill,
the Environmental Education
Center, an ecological farm, a

botanical garden and the
Historical Village Eindhoven,
where a prehistoric and a medie-
val village have been reconstruc-
ted. Life from that day and age is
re-enacted, and they regularly
organize activities and work-
shops; indeed, you can even stay
there for a weekend.
At the Tourist Information
Office (VVV) in Stationsplein and
the ANWB shop at Emmasingel
you can find more information
and attractive hiking and cycling
routes in and around Eind-
hoven. (SK)

Also look on:
www.vvveindhoven.nl/en/ - go to
‘Things to do’ - ‘Nature’ and
www.anwb.nl/fietsen (Dutch)
Photos: Bart van Overbeeke

What’s happening?

The extensive range of
sports lessons offered by
the Student Sports Center
is to be found on
www.tue.nl/sportcentrum
(go to English - ‘Range of
Sports’ or ‘Class Timetable’). 
If you do not have a sports card
yet, you can buy one for 25
euro. It will give you access to
the Sport Center until August.
Until July 5 you can still take
part in the regular lessons or in
special courses. There will be

enough going on
during the holidays

too, so you can go 
in for sports 

like fitness, squash,
swimming, tennis all
summer. By prior 
arrangement you can
use a sports hall. Golf 

is also one of the
options; if you have a

sports card, you can buy a ball
card for 7.50 euro for Driving
Range Dommelvallei, a golf
course within walking distance
from the Sports Center. More
information about this can also
be found on the website. (SK)

?????
Not so much a question this week, but a suggestion
from the Iranian PhD student Iman Mossavat: “Can
you maybe write about sports that international
students can do? You know, not all cultures are as
sporty as the Dutch! TU/e has great programs, but
some are less known.”

DDoo  yyoouu  aallssoo  hhaavvee  aa  qquueessttiioonn  aabboouutt  aa  ssoocciiaall  oorr  ccuullttuurraall  iissssuuee??  
CCoonnttaacctt  uuss  aatt  eennggccuurrssoorr@@ttuuee..nnll..  

I wonder how ...

20
10

International debate: 

Efficiency in Communication

AA  ddeebbaattee  ffoorr  bbootthh  DDuuttcchh  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeennttss  aabboouutt  

eeffffiicciieennccyy  iinn  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  EEvveerryy  ssttuuddeenntt  ccaann  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  

tthhiiss  ddeebbaattee,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  ‘‘LLaaggeerrhhuuiiss’’  ssttyyllee  ((aa  DDuuttcchh  TTVV

pprrooggrraamm))..  AA  jjuurryy  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  wwhhoo  aarree  tthhee  bbeesstt  ddeebbaatteerrss..

JJuunnee  11,,  SSeennaaaattsszzaaaall  AAuuddiittoorriiuumm  TTUU//ee,,  2211..0000,,  ooppeenn  ttoo  eevveerryybbooddyy,,

nnoo  rreeggiissttrraattiioonn  rreeqquuiirreedd..

MMoorree  iinnffoorrmmaattiioonn::  hhttttpp::////iinntteerraaccttiiee..ssvviinndduussttrriiaa..oorrgg//eenn//vviissiioonn//  

Film in De Zwarte Doos: The Hurt Locker

TThhee  rreecckklleessss  sseerrggeeaanntt  JJaammeess  lleeaaddss  aa  tteeaamm  tthhaatt  rreennddeerrss  mmiinneess

hhaarrmmlleessss  iinn  IIrraaqq..  WWhhiillee  hhiiss  mmeenn  aarree  ttrryyiinngg  ttoo  ssllooww  hhiimm  ddoowwnn,,  

tthhee  ssiittuuaattiioonn  aarroouunndd  tthheemm  iiss  ggeettttiinngg  oouutt  ooff  hhaanndd..  WWiinnnneerr  ooff  ssiixx

OOssccaarrss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  oonnee  ffoorr  bbeesstt  ddiirreeccttoorr..  

MMaayy  2277,,  JJuunnee  11  aanndd  22,,  ZZwwaarrttee  DDooooss,,  2200..0000  hhoouurrss,,  eennttrraannccee  ffeeee  

ffoorr  ssttuuddeennttss  33  eeuurroo..

wwwwww..ddeezzwwaarrtteeddooooss..nnll  

Windsurfing weekend, June 11 thru 13

IItt  ddooeess  nnoott  mmaatttteerr  wwhheetthheerr  yyoouu  aallrreeaaddyy  kknnooww  hhooww  ttoo  wwiinnddssuurrff  

oorr  nnoott::  eevveerryy  ssttuuddeenntt  iiss  wweellccoommee  aatt  tthhee  wwiinnddssuurrffiinngg  wweeeekkeenndd  

ooff  SSttuuddeenntt  WWiinnddssuurrff  aassssoocciiaattiioonn  WWEETTHH..  FFoorr  3355  eeuurroo  yyoouu  wwiillll  bbee  

ssttaattiioonneedd  aatt  VVeeeerrssee  MMeeeerr  iinn  ZZeeeellaanndd  ffrroomm  JJuunnee  1111  tthhrruu  1133,,  wwhheerree

yyoouu  ccaann  ((lleeaarrnn  ttoo))  wwiinnddssuurrff  aatt  yyoouurr  hheeaarrtt’’ss  ccoonntteenntt..  DDrriinnkkss  aanndd

ffuueell  ccoossttss  aarree  ffoorr  yyoouurr  oowwnn  aaccccoouunntt,,  ootthheerr  ccoossttss  aarree  iinncclluuddeedd..

JJuunnee  1111  tthhrruu  1133,,  VVeeeerrssee  MMeeeerr,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  ccoossttss  3355  eeuurroo

MMoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  rreeggiissttrraattiioonn::  wwwwww..eesswwvvwweetthh..nnll

Green Eindhoven

3TU.Data center operational

ESMG Quadrivium, the student
music company for classical
music in Eindhoven, will cele-
brate its 45th anniversary this
year. Various activities have
been organized, but the
smasher is a grand music
festival in town on Saturday
June 5: ‘Muziek op de Dommel’. 

The roots of Quadrivium go back
to the 1960s and the Eindhoven
Student Corps, which has a choir.
At the end of 1964 the choir
moves on independently and
ESMG and the Tunas are born.
Not until the 1980s did ESMG
Quadrivium as we know it today
come into existence, with 135
members: the band Auletes,
symphony orchestra Ensuite,
mixed choir Vokollage and recor-
der ensemble Sambuca. 

Tom Peeters, commissioner of
the lustrum committee, and Erik
de Jong, a member of the 
lustrum committee, harmo-
niously describe the develop-
ment of ESMG in terms of
growth and professionalization.
Peeters: “Not only because of the
concerts, also because of all kinds
of special projects. One day we
made a musical together with
Doppio and last year there were
the 3TU concerts, during which
Auletes played together with the
Studenten Harmonie Orkest
(brass band) Twente and the
student symphony orchestra
from Delft. This summer we are
sailing on a clipper tour, on the
IJsselmeer, whereby we give
concerts in nice places.”
Various lustrum activities have
already taken place, such as a

reunion and the lunch concert of
Vokollage and Sambuca.
Naturally a lustrum year calls for
a spectacular closing, which will
be ‘Muziek op de Dommel’. On
June 5 there will be a grand
festival, featuring musicians from
across the region performing
from the afternoon until late at
night. Admission to the festival is
free and in order to make the
day’s stay in the festival ground a
pleasant event there will be
plenty of food and drink available,
while seats will be installed
around the main podium and the
accessory podium. The latter will
be used for performances while
the main podium is adjusted for
other events. (GV)/.
The whole program is to be found on
www.muziekopdedommel.nl.

Show-piece 45th anniversary Quadrivium:

‘Music on the river Dommel’

Genneperparken Karpendonkse Plas
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“Filmpjes hebben de toekomst. Vroeger
had je radio, toen de tv, nu het internet
met YouTube. Er gaat veel meer met beeld.
Mensen raken steeds meer visueel inge-
steld”, meent ir. Sagitta Peters. De business-
manager van ICMS is overtuigd dat korte
wetenschappelijke animaties een belang-
rijke rol gaan spelen in de communicatie
tussen onder-
zoekers. Dr.ir.
Koen Pieterse,
hoofd van de ani-
matiestudio, vult
aan: “Een onder-
zoeker kan in een paar seconden laten zien
waar hij anders in woorden veel meer tijd
en moeite mee heeft.”
Peters en Pieterse zijn sinds de oprichting
van de animatiestudio nauw betrokken
bij de productie van de films. Hoewel het
woord studio groter klinkt dan de werke-
lijkheid is. Er is aan de TU/e geen werkvloer
zoals bij Walt Disney of Pixar waar honder-
den medewerkers noeste arbeid leveren
om plaatjes in beweging te krijgen. In een
klein kamertje op de begane grond van het
Hoofdgebouw voeren drie medewerkers
vanachter hun beeldscherm de regie over
enkele grote zoemende computers. Er staat
nog een vacature open voor een vierde
animator, maar dat lijkt zoeken naar een
schaap met vijf poten. Waar vind je een
animatiekunstenaar die ook nog eens 
begiftigd is met wetenschappelijke bagage
en de context van het onderzoek begrijpt?
Pieterse: “Dat is inderdaad moeilijk. Als
je passie ligt in het animeren van objecten

en vormgeven van karakters en mooie 
gezichten, dan zit je hier natuurlijk niet
goed. Je kunt van een molecuul wel iets
moois maken, maar niets vergelijkbaars
zoals Pixar doet. Er mogen in onze films
best grapjes zitten, maar uiteindelijk moet
het gewoon kloppen met de meetgegevens
die de onderzoekers aandragen. Ik zit

daarom als een soort
intermediair tussen
wetenschappers en
de animators. Tijdens
mijn promotie in de
onderzoeksgroep van

hoogleraar Bert Meijer heb ik het molecu-
lair denken meegekregen; het gevoel voor
verhoudingen en hoe dingen bewegen. 
Ik kan vrij snel dingen oppikken uit de
verschillende onderzoeksgroepen, overleg
dat met onze medewerkers en houd daar
controle op. Tot in detail. Ik kijk bijvoor-
beeld naar het aantal moleculen dat in
beeld is, of de verhoudingen kloppen, hoe
de deeltjes bewegen, of het tempo klopt.
Allemaal van die kleine nuanceverschillen
waar ik met een wetenschappelijke achter-
grond naar kijk.”

Jullie hebben enkele maanden gedaan over
de film die nu in Shanghai wordt getoond.
Die duurt nog geen anderhalve minuut.
Schuilt er zoveel werk achter één filmpje?
Pieterse: “We vragen met onze projecten
net iets anders dan waar de software voor
bedoeld is. We lopen toch vaak tegen
grenzen aan. We zijn nog steeds volop aan
het ontdekken hoe we dat kunnen omzeilen

of hoe we daar zelf een programma voor
kunnen schrijven om dat op te lossen.
Hoe meer ervaring je daarmee opdoet, hoe
sneller dat het gaat. We proberen dingen
zo generiek mogelijk op te zetten. Wat je
nu goed uitzoekt, kun je daarna beter toe-
passen. Vandaar dat de eerste animaties
veel tijd hebben gekost. De computer kan
alles uitrekenen, maar dat duurt uren. Je
kunt niet telkens kijken hoe iets eruit komt
te zien. Dat frustreert soms. We laten de
computer vaak ’s nachts rekenen zodat
we de volgende ochtend het resultaat
kunnen zien.”

Heb je een voorbeeld?
Pieterse: “Met ons systeem kunnen we
moleculen willekeurig laten bewegen.
Maar op een gegeven moment in een
proces stopt dat en moet je controle hebben
om de moleculen te sturen. We merken
dat de software daar niet helemaal op is
berekend. Of je laat het over aan de com-
puter en hebt er zelf geen controle over.
Of je houdt controle met veel handwerk.
Daar zit de moeilijkheid in. We zoeken
nog naar een tussenweg.”

Bij de film ‘Towards a living artificial
kidney’ die nu wordt getoond in het
Holland Paviljoen op de Wereld Expo 
in Shanghai ontbreekt een voice over.
Zonder uitleg weet een leek toch niet
waar hij naar kijkt?
Pieterse: “Voor Shanghai had een voice
over geen meerwaarde. Het 3D-beeld-
scherm staat afgeschermd in een huisje
dus ondersteunend geluid was geen optie.
Wel is er een verklarende tekst geplaatst.
Misschien dat we in de toekomst een 
aangepaste versie
maken met 
een voice over.
Tijdens de
première van 
de film in
Eindhoven heeft
een onderzoeker
parallel aan het filmpje verteld wat er 
te zien is. En zo gaat het in de meeste 
gevallen tijdens presentaties. De onder-
zoeker vervult de rol van voice over.”

Sagitta Peters: “Wat we hopen dat mensen
overhouden in Shanghai, is de associatie
dat wetenschap mooi en spannend is. 
Dat er in Eindhoven belangrijk weten-
schappelijk onderzoek gebeurt, met grote
relevantie voor de maatschappij. Als je
iemand in anderhalve minuut echt moet
uitleggen wat er gebeurt, wordt dat lastig.
Kijk, voor ons is duidelijk wat een mole-
cuul of polymeer is. Maar als je ze benoemt
voor mensen die dat niet weten, wordt 
het een schijnuitleg. Dan is het nog alleen
voor een wetenschapper begrijpelijk.” 

Gaan jullie ook langere films maken?
Pieterse: “Presentaties van een weten-
schapper duren vaak maar een kwartier.
Je kunt dan geen film van vijf tot tien
minuten draaien. Je zult ook meetgegevens
moeten laten zien. De films zijn onder-
steunend bedoeld. Met korte animaties
probeer je een statement neer te zetten.”

Hoeveel filmpjes gaan jullie maken 
per jaar?
Peters: “Als je kijkt hoe snel dingen hier
vorderen, verwacht ik tussen de vijf en
tien ‘lastige’ filmpjes. We zullen ook een-
voudigere dingen maken die minder tijd
kosten. Behalve chemie en biomedische
technologie, willen we ook projecten
starten voor andere faculteiten. We gaan
hiervoor zelf wetenschappers benaderen,
maar mensen kunnen ook naar ons toe
komen met een probleemstelling. In hun
vraag moet wel heel duidelijk een toege-
voegde waarde van de animatiestudio
zitten. Het moet bovendien een vraag 
zijn waarmee wij onze expertise kunnen
opbouwen.”

Zijn onderzoekers zich bewust van 
de mogelijkheden van animatie?
Peters: “Onderzoekers zijn altijd gericht
op kennisoverdracht. Het gebruik van
animatie is een nieuw hulpmiddel. Een
aanvulling op het bestaande repertoire.
Bij complexe moleculaire systemen gaat
het om heel veel deeltjes en de dynamiek
tussen die deeltjes. Dat is niet meer te
vangen in één plaatje. Als je verschillende
meetwaarden hebt, gebeuren er op ver-
schillende momenten andere dingen.
Hoe vertel je dat nog aan iemand? Het 
is fijn als je met een korte film daar een
beetje in kan helpen.”
Pieterse: “De grap is dat je voor sommige
animaties details nodig hebt waar de 
onderzoeker zelf nog niet over heeft 
nagedacht. We prikkelen met onze 
animaties. Die wisselwerking met de 
wetenschappers is leuk.”

Is een film over het gedrag van moleculen
een interpretatie van de werkelijkheid of
is het een getrouwe weergave?
Pieterse: “Het is een interpretatie van de
meetgegevens. Ondanks dat het grote
moleculen zijn, zit je vaak op een schaal 
te kijken waarbij je niet direct kunt obser-
veren. Je zou het een bewegende artist
impression kunnen noemen. Je probeert
een beeld te krijgen van wat er gebeurt 
en vertaalt dat naar een animatie.”
Peters: “Alleen al het feit dat wij een mole-
cuul tekenen als iets dat randjes heeft 

en wat je kunt 
inkleuren. Tja, 
zo zien ze er in
het echt niet uit.
Maar het is wel
de beste manier
om het duidelijk
te maken en het

is een beeldtaal die door iedereen word 

‘Hippe filmpjes’ presenteren 
wetenschappelijk onderzoek

“We prikkelen met

onze animaties” 

“Met korte animaties

probeer je een state-

ment neer te zetten”

ICMS/Frits van Otterdijk
Foto/Bart van Overbeeke

Het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen (ICMS) 

van de TU/e heeft bij de start in 2008 een eigen animatie-

studio opgericht. De korte wetenschappelijke animaties

die nu van de band rollen, zijn vooral bedoeld om de 

kennisoverdracht tussen onderzoekers gemakkelijker 

te maken. Maar het is ook een aardige manier om 

wetenschap te presenteren aan een breed publiek. 

In april ging het eerste filmpje, gemaakt voor de Wereld 

Expo in Shanghai, in première. “Filmpjes zijn hip”, 

klinkt het vanuit de animatiestudio.

Het ICMS-team: Joep Oudenhuijsen, Nie Ngo, Sagitta Peters en Koen Pieterse.

geaccepteerd.”/.
Bekijk ‘t filmpje op 
www.icms.tue.nl/en/animation_studio/
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ESMG Quadrivium, het studen-
tenmuziekgezelschap voor
klassieke muziek in Eindhoven,
viert dit jaar zijn 45ste verjaar-
dag. Er zijn verschillende acti-
viteiten georganiseerd, maar
de klapper is een groot muziek-
festival in de stad op zaterdag
5 juni: ‘Muziek op de Dommel’.
Op een fraaie locatie in de
Dommel bij het Van Abbe-
museum worden de hele
middag en avond gratis con-
certen gegeven. Niet alleen
door Quadrivium, ook met
muzikanten uit de hele regio,
want het is een feest voor 
studenten en inwoners, 
jong en oud.

De wortels van Quadrivium
liggen begin jaren zestig bij het
Eindhovens Studenten Corps,
dat een koor heeft. Eind 1964
gaat het koor zelfstandig verder
en ontstaan ESMG en de Tuna’s.
Pas in de jaren tachtig ontstond
ESMG Quadrivium zoals we dat
nu kennen, met 135 leden: het
harmonieorkest Auletes, sym-
fonieorkest Ensuite, gemengd
koor Vokollage en blokfluiten-
semble Sambuca. De naam vier-
sprong verwijst niet alleen naar
de vier onderdelen van ESMG,
maar ook naar de zeven vrije
kunsten die je in de Middel-
eeuwen kon leren en waarvan
muziek er een was. 
Tom Peeters, commissaris van
de lustrumcommissie, en Erik
de Jong, lid van de lustrumcom-
missie, beschrijven de ontwikke-
ling van ESMG eensgezind in
termen van groei en professio-

nalisering. Peeters: “Niet alleen
door de concerten, ook door 
allerlei speciale projecten. We
hebben ooit samen met Doppio
een musical gemaakt en vorig
jaar waren er de 3TU-concerten,

waarbij Auletes speelde met het
Studenten Harmonie Orkest
Twente en het studentensymfo-
nieorkest uit Delft. Deze zomer
gaan we op klippertournee,
varen op het IJsselmeer en con-

certen geven op mooie plekken.”
“Maar”, zo stelt De Jong, “alles
gaat met golven. Bijvoorbeeld de
ledenaanwas: vorig jaar kregen
we bijna geen leden voor het
koor, dat toen uit twaalf personen
bestond. Nu, na een workshop,
zijn er dertig actieve en enthou-
siaste leden.”
Peeters: “We hebben een vaste
kern van muzikanten die lid
blijven, ook als ze afgestudeerd
zijn. Zelfs na hun promotie
blijven sommigen bij Quadri-
vium meespelen, en zelfs
dáárna. Maar je hebt natuurlijk
regelmatig nieuwe leden nodig
en dan moet je echt een inspan-
ning doen. We proberen mensen
er zoveel mogelijk bij te betrek-
ken, om bijvoorbeeld ook het
orkest compleet te houden. De
laatste jaren verkeerden we in
een luxe positie met een uit-
stekende eerste fagottiste en 
hoboïste, maar als zij weggaan,
is het een probleem om er weer
iemand van die kwaliteit erbij te
krijgen.”
De Jong: “We spelen een breed
scala aan muziek, niet alleen
toegankelijk stukken als ‘De
schilderijententoonstelling’ 
van Moussorgski of de Peer
Gynt Suite van Grieg. Tijdens
concerten brengen we ook
moderne composities, tussen
de meer populaire stukken. 
Dat houdt het voor ons als 
muzikanten interessant, want je
moet een heel andere instelling
aannemen. Anderzijds, het
voordeel van regelmatige door-
stroming is dat je steeds nieuwe
ideeën en projecten krijgt die

we zelf uitvoeren. Dat is het
leuke aan Quadrivium.”

’Yes!’
Verschillende lustrumactiviteiten
zijn al achter de rug, zoals een
reünie en het lunchconcert van
Vokollage en Sambuca. Een lus-
trumjaar vraagt natuurlijk om een
spectaculaire afsluiting en dat
wordt ‘Muziek op de Dommel’.
Op 5 juni is een breed opgezet
festival, van ’s middags tot 
’s avonds met muzikanten uit
de hele regio. Het festival is
gratis toegankelijk en om er de
hele dag aangenaam te kunnen
vertoeven is er volop eten en
drinken te krijgen en zijn er
zitjes gemaakt rond het hoofd-
podium en nevenpodium. 
Daar wordt gespeeld tijdens 
de changementen op het hoofd-
podium. Het hele programma
staat op www.muziekopde
dommel.nl, maar er zijn wel 
een paar toppers die de Jong en
Peeters speciaal aanbevelen.
Zoals mezzosopraan Charlotte
Schoeters, studente aan het 
conservatorium in Tilburg, die
onder meer soleert in ‘Carmen’.
Tenor Jorge Martina mag op
zijn beurt als solist schitteren
bij de ‘Misa Criolla’, een stuk 
dat vijf verschillende soorten
Argentijnse muziek laat horen.
“Ter afsluiting spelen we de
Danzon n0.2, een geweldig
swingend stuk”, vertelt De Jong,
waarbij zijn ogen beginnen te
stralen, gevolgd door een
krachtig “Yes!” (GV)/.

Het had weinig gescheeld of
‘The hurt locker’, overladen
met Oscars, was niet in
Nederland te zien geweest.
Ook al was de film van 
regisseuse Kathryn Bigelow
daarvoor al veel in de prijzen
gevallen, blijkbaar was de
angst voor ‘weer een film over
Irak’ te groot. Of was het de
held van de film, die neergezet
wordt als gevarenjunk? Hoe
dan ook, er is recht gedaan en
op 27 mei, 1 en 2 juni is de
Oscarwinnende film te zien in
De Zwarte Doos.

De hurt locker betekent letterlijk
vertaald ‘pijn-cel’. Onder mili-
tairen kwam dit begrip in zwang
in de Vietnamoorlog waar het ‘in
grote moeilijkheden’ betekende.
Tegenwoordig is dat begrip toe-
gespitst op ‘gewond geraakt bij
een explosie’. Die situatie is er in

alle varianten in deze film over
bom-ontmantelaars. De film
opent met het citaat ‘Oorlog is
een drug’, ontleend aan oorlogs-
correspondent Chris Hedges en
opgetekend door scenarist Mark
Boal. Boal is van origine jour-
nalist die in 2004 vanuit Bagdad
verslag deed. Bij het schrijven
van het scenario kon hij dan ook
rijkelijk putten uit zijn erva-
ringen met het meerijden met
een explosieven opruimings-
dienst.
Het team bom-ontmantelaars van
Owen Eldridge en J.T. Sanborn
staat in de Irakoorlog onder
leiding van Matt Thompson. Als
Thompson om het leven komt,
is de jonge en roekeloze William
James zijn vervanger. Dat James
door zijn roekeloosheid niet
alleen zichzelf maar ook zijn 
collega’s in gevaar brengt, 
interesseert hem niet: hij is 

geobsedeerd door de inventivi-
teit van zijn vijanden.
Bermbommen en andere 
geïmproviseerde explosieven 
beschouwt hij als provocaties,
die zo snel mogelijk beantwoord
dienen te worden door de bom 
te ontmantelen, liefst met blote
handen. Die roekeloosheid is
volgens Sanborn niet de juiste
optie als je wilt overleven, maar
James lijkt niet anders te
kunnen. 
Hollywood kent meer half-
suïcidale, verknipte helden,
maar die zijn zo geworden door
verlies of trauma. Zo niet James:
hij heeft thuis een mooie vrouw,
een lief dochtertje. Als hij naar
huis mag, wil hij slechts één
ding: zo snel mogelijk terug
naar misschien wel de enige
plaats waar hij nog kan func-
tioneren.
‘The Hurt Locker’ kent verder

geen bespiegelingen of karakter-
ontwikkeling. Dat was ook niet
waar het regisseuse Kathryn
Bigelow (San Francisco, 1951) 
op uit is. Zij wil de kijker een 
ervaring meegeven die zoveel
mogelijk op de realiteit lijkt 
en bombardeert bezoekers 
met gruizige beelden uit de
schoudercamera, een hectische
montage en een daverende
soundtrack die de film tot een
bijna fysieke ervaring maakt.

Collega en rivaal
Bigelow maakte eerder naam
met de vampierfilm ‘Near Dark’
(1987), de surfthriller ‘Point
Break’ met Keanu Reeves en
Patrick Swazy (1991) en het futu-
ristische ‘Strange Days’ (1995),
over virtual realityfilms als drug.
Ze studeerde twee jaar aan het
San Francisco Art Institute en
won de prestigieuze studiebeurs

van het Whitney Museum of
American Art (1971). Haar mas-
terdiploma haalde ze aan de
Columbia University, waar ze in
1978 haar allereerste film maakte,
‘The Set Up’. In 1989 trouwde
ze met collega-regisseur James
Cameron. Twee jaar later volgde
de scheiding, maar ze hielden
goed contact, ‘Strange Days’
werd geschreven en geprodu-
ceerd door haar ex. Voor veel
films kreeg Bigelow (kleine en
grotere) prijzen, maar een grote
klapper maakte ze nooit. Tot
‘The hurt locker’: die kreeg 
uiteindelijk zes Oscars,
waaronder die voor beste film en
regie. Ironisch genoeg was haar
ex daarbij haar grote rivaal bij 
de prijsuitreiking: Cameron 
was met ‘Avatar ‘genomineerd
en kreeg er drie. (GV)/.

Spektakelstuk 45-jarig Quadrivium: ‘Muziek op de Dommel’

‘The hurt locker’, gemengde gevoelens over risico’s

Een impressie van hoe het podium op de Dommel eruit komt te zien.

De Quadriviumleden repeteren voor het concert. Foto’s: Bart van Overbeeke

The hurt locker
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MMeett  ggeennooeeggeenn  hheebb  iikk  oopp  1122
mmeeii  hheett  ddeebbaatt  mmeett  ddee  rreeccttoorr
ggeevvoollggdd,,  wwaaaarrbbiijj  ddee  ssttuu--
ddeenntteennggeemmeeeennsscchhaapp  eeeenn
dduuiiddeelliijjkkee  tteeggeennrreeaaccttiiee  ggaaff
oopp  zziijjnn  kkrriittiieekk..  MMaaaarr  mmeett
hheett  bbeehhaannddeelleenn  vvaann  aacchhtt
sstteelllliinnggeenn  iinn  kkrraapp  aannddeerrhhaallff
uuuurr  ttiijjdd  iiss  ddee  kkeerrnn  eenniiggsszziinnss
oommzzeeiilldd..  DDee  vvoooorrsstteelllleenn  ddiiee
ddaaaarriinn  aaaann  bboodd  kkwwaammeenn,,
zziijjnn  ssyymmppttoooommbbeehhaannddeelliinngg
eenn  vvoorrmmeenn  ggeeeenn  oopplloossssiinngg
vvoooorr  hheett  pprroobblleeeemm..

HHeett  pprroobblleeeemm  iiss  dduuiiddeelliijjkk::
hheett  aaaannttaall  ssttuuddeenntteenn  ddaatt
aaaann  ddee  tteecchhnniisscchhee  uunniivveerrssii--
tteeiitteenn  bbiinnnneenn  vviieerr  jjaaaarr  ddee
bbaacchheelloorr  hhaaaalltt,,  lliiggtt  rroonndd  ddee
ddeerrttiigg  pprroocceenntt..  BBiijj  aannddeerree
uunniivveerrssiitteeiitteenn  iiss  ddaatt  zzeessttiigg
pprroocceenntt..  OOnnddaannkkss  ddiitt  oopp--
mmeerrkkeelliijjkkee  vveerrsscchhiill  hheeeefftt  ddee
TTUU//ee  mmeett  hheett  mmiinniisstteerriiee  vvaann
OOCCWW  aaffggeesspprrookkeenn  oomm  ddiitt
rreennddeemmeenntt  nnaaaarr  zzeevveennttiigg
pprroocceenntt  ttee  kkrriijjggeenn  iinn  22001144..
MMaaaarr  hhaadd  jjee  nniieett  eeeerrsstt
mmooeetteenn  uuiittzzooeekkeenn  wwaaaarroomm
ddee  TTUU’’ss  dduussddaanniigg  oonnddeerr--
pprreesstteerreenn,,  vvoooorrddaatt  jjee  ddeerr--
ggeelliijjkkee  aaffsspprraakkeenn  mmaaaakktt??  

BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeennttee
LLiissaannnnee  HHaavviinnggaa  ddeeeedd
ttiijjddeennss  hheett  ddeebbaatt  aall  eeeenn
eeeerrssttee  ssttaapp  iinn  ddiiee  rriicchhttiinngg,,
ddoooorr  eeeenn  vveerrddeelliinngg  ttee
mmaakkeenn  iinn  ddrriiee  ggrrooeeppeenn  ssttuu--
ddeenntteenn..  DDee  nnoommiinnaallee  eenn  eexx--
cceelllleennttee  ssttuuddeenntteenn,,  ddee  ssttuu--
ddeenntteenn  mmeett  vveerrttrraaggiinngg  ddoooorr
bbeessttuuuurrsswweerrkk  eenn  eexxttrraaccuurrrrii--
ccuullaaiirree  aaccttiivviitteeiitteenn  eenn  ddee
‘‘pprroobblleeeemmggrrooeepp’’;;  ssttuu--
ddeenntteenn  ddiiee  zzoonnddeerr  aaaann--
ttoooonnbbaarree  rreeddeenn  vveerr  aacchhtteerr
llooppeenn  eenn  llaaggee  cciijjffeerrss  hhaalleenn..  
MMaaaarr  eerr  bblliijjvveenn  vvrraaggeenn
ooppeenn..  HHooee  ggrroooott  zziijjnn  ddeezzee
ggrrooeeppeenn  eenn  bbeessttaaaann  eerr  dduuii--
ddeelliijjkkee  ggrreennzzeenn  ttuusssseenn??
WWaatt  ddrriijjfftt  ooff  wweeeerrhhoouuddtt  eeeenn
ssttuuddeenntt  uuiitt  ddee  pprroobblleeeemm--
ggrrooeepp  iinn  zziijjnn  ssttuuddiiee,,  eenn  zziijjnn
ddaaaarr  nnoogg  vveerrsscchhiilllleenn  iinn??  EErr
mmooeett  vveerrddeerr  wwoorrddeenn  ggeesseegg--
mmeenntteeeerrdd..  NNaaaarr  ssttuuddiieepprreess--
ttaattiieess,,  ccaappaacciitteeiitteenn,,  mmoottii--
vvaattiiee  eenn  ttiijjddssbbeesstteeddiinngg..
DDaann  zzaall  ooookk  ssttuuddeeeerrbbaaaarr--
hheeiidd  vvoooorr  ddeezzee  ggrrooeeppeenn  
oonnvveerrmmiijjddeelliijjkk  tteerruugg--
kkoommeenn..

HHeett  ddeebbaatt  iiss  nnoogg  mmaaaarr  hheett
bbeeggiinn..  OOmm  ddee  rreennddeemmeenntteenn
oopp  eeeenn  dduuuurrzzaammee  mmaanniieerr  ttee
vveerrhhooggeenn,,  zzoonnddeerr  ggeevvoollggeenn
vvoooorr  ddee  ttoottaallee  iinn--  eenn  uuiitt--
ssttrroooomm,,  mmooeetteenn  ddee  oooorr--
zzaakkeenn  eeeerrsstt  ggooeedd  dduuiiddeelliijjkk
zziijjnn..  EEnn  wwaatt  bbeettrreefftt  ssttuuddiiee--
vveerrttrraaggiinngg  ddoooorr  bbeessttuuuurrss--
wweerrkk;;  mmooeett  jjee  ddiiee  ttiijjdd  iinn  ddee
bbeerreekkeenniinngg  vvaann  hheett  rreennddee--
mmeenntt  wweell  mmeeeenneemmeenn??

JJeessppeerr  vvaann  BBeerrkkeell  iiss  ssttuuddeenntt
SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee

Eric Valentine, La Fuente,
Vato Gonzalez, R3hab en
Lucien Foort zijn de dj’s
die vrijdagavond 4 juni
het Stadhuisplein op
stelten moeten gaan
zetten.
Studentenvereniging
SSRE houdt er die avond
voor de vierde keer
Club040. Het dance-
evenement trok vorig
jaar, ondanks het frisse
weer, zo’n 3.500 bezoe-
kers.

In tegenstelling tot de
voorgaande drie edities
vindt Club040 dit jaar
plaats op vrijdag in plaats
van donderdag. SSRE
hoopt hiermee een wat
groter en breder publiek te
trekken dan voorgaande
jaren.
De weergoden waren de 
organisatie twee van de
drie eerdere edities niet erg
gunstig gezind. Tom van
Lochem van de organisatie
erkent dat het weer toch

wel een belangrijke factor
is voor het succes van het
evenement: “Vorig jaar
werd het vooral aan het
einde van de avond heel
koud en zag je veel mensen
toch wat eerder aftaaien
richting de warmere kroe-
gen op het Stratumseind”.
Over de verwachtingen
voor 4 juni maakt hij zich
vooralsnog geen zorgen:
“We hebben gewoon goed
weer besteld”. 
Club040 begint om 18.00
uur en duurt tot midder-
nacht. De toegang is gratis.
Voor wie na die zes uur
swingen nog geen genoeg
heeft van de beats, houdt
café Thomas/Spijker voor
het eerst een afterparty,
waarbij La Fuenta opnieuw
achter de draaitafels
kruipt. (MvdV)/.
Voor een impressie van Club040
vorig jaar kijk op
http://www.youtube.com/watch
?v=N5bwW6brgWw. 

Vierde editie Club040 

verhuist naar vrijdag

Oranje leeuwen onderweg naar

Zuid-Afrika

Gevraagd naar de meest
bijzondere belevenissen,
volgt een immense
waslijst. Stefan van
Herten, TU/e-student
Bouwkunde, vertrok eind
maart met drie vrienden
naar Zuid-Afrika. Ze
rijden in een fel oranje
gespoten Land Rover
naar Kaapstad, via een
route van een slordige
zestienduizend kilo-
meter die langs twintig
landen voert om uitein-
delijk het WK bij te
wonen.

Bij vertrek op de koffie bij
Bert van Marwijk.
Dobberen op de dode zee
in Jordanië. Slapen in
Soedan bij Wim Meut-
stege, oud-international
van het Nederlands elftal.
Loodzware kilometers in
Noord-Kenia en een weg-
blokkade bij Sololo. De
Ngorogoro krater in

Tanzania. De paardenfarm
in Caïro. Het Orange Kids
Foundation toernooi in
Kimilili. Een boottocht
over de Nijl. En: de ont-
moeting met Haile
Gebrselassie. Stefan van
Herten en zijn vrienden
Jeroen Peters, Laurens
Ultee en Frank Daamen
hebben al heel wat mee-
gemaakt. Volgens Van
Herten zit het tot nu toe erg
mee. “Vooraf verwachtte ik
dat ik op een bepaald
moment helemaal klaar
zou zijn met in de auto
zitten, maar door de
enorme veranderingen in
omgeving blijft het elke
dag spannend. Je raakt
eraan gewend en als we nu
langer dan één dag op 
dezelfde plaats stilzitten,
willen we eigenlijk zo snel
mogelijk weer verder om
dichter bij het einddoel te
komen”, mailt Stefan vanaf
het zonnige Zanzibar. “De

meeste mensen vinden het
prachtig wat we doen. Al
moeten we wel meerdere
malen bevestigen dat we in
Nederland met de auto zijn
vertrokken, want dat
geloven mensen maar
moeilijk. We komen nog
altijd mensen tegen die ons
voor gek verklaren, zoals
we in Nederland voor de
reis ook veel hadden.”
De vier vrienden rijden
niet alleen voor hun
plezier, maar helpen de
plaatselijke bevolking ook
een handje. Zo hebben ze
een voetbaltoernooi opgezet
in Kenia, dat ze gesponsord
hebben vanuit de begin dit
jaar door hen opgerichte
stichting Orange Kids
Foundation. (JvG)/.
Je kunt meer lezen over de bele-
venissen van de ‘oranje leeuwen’
op www.oranjeleeuwendoor
afrika.nl.

Vuurdoop NSK meer-
kamp op de TU/e

Veertien deelnemers telde
het eerste Nederlands
Studenten Kampioenschap
meerkamp dat op 21 mei
aan de TU/e werd gehou-
den. De organisatie heeft
een plausibele verklaring
voor het gering aantal deel-
nemers. “Het is pas de
vierde editie van het evene-
ment, het moet nog
groeien. Omdat veel
atleten vaak maar enkele
onderdelen trainen, is het
in het algemeen moeilijk
voor een meerkampwed-
strijd een hoop deel-
nemers te trekken”, licht
Peter Kuin van de organi-
serende Eindhovense

Studenten Atletiek Vereni-
ging Asterix toe. De wed-
strijd bestond uit de onder-
delen 100 meter,
verspringen, kogelstoten
en 800 meter voor de
vrouwen en 1000 meter
voor de mannen. Aan de
meerkamp deden behalve
TU/e-studenten Rik Hop-
mans, Mark Schriek, Sjors
Schellekens, Tim Schelle-
kens en Peter van Heck ook
studenten uit onder meer
Utrecht, Nijmegen en
Twente mee. Tim Schelle-
kens haalde de eerste
plaats bij de mannen.
(JvG)/.

Met de benen de lucht in
““OOpp  eeeenn  bbeeppaaaalldd  mmoommeenntt
mmeerrkk  jjee  ddaatt  mmaannnneenn  eenn
vvrroouuwweenn  aannaattoommiisscchh  vvaann
eellkkaaaarr  vveerrsscchhiilllleenn””,,  ddrruukktt
MMaarrkk  vvaann  ’’tt  EErrvvee  zziicchh  vvoooorr--
zziicchhttiigg  uuiitt..  DDee  ssttuuddeenntt
BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee
lliieett  zziicchh  ddiinnssddaagg  2255  mmeeii  mmeett
ddeerrttiieenn  aannddeerree  BBMMTT--ssttuu--
ddeenntteenn  iinnwwiijjddeenn  iinn  ddee
kkuunnsstteenn  vvaann  hheett  ppaaaall--
ddaannsseenn..
““HHeett  iiss  ggrraappppiigg  oomm  eeeennss  ttee
ddooeenn..  IIkk  wweeeett  wweell  ddaatt  iikk  eerr
nniieett  vvoooorr  bbeenn  ggeemmaaaakktt  oomm
aattlleettiisscchhee  sspprroonnggeenn  oopp  eeeenn
ppaaaall  ttee  mmaakkeenn..  BBiijj  ddee
vvrroouuwweenn  zzaagg  hheett  eerr  ggrraa--
cciieeuuzzeerr  uuiitt””,,  ccoonnssttaatteeeerrtt
VVaann  ’’tt  EErrvvee..  MMaaaarr  lliieeffsstt  vviijjff
mmaannnneelliijjkkee  ssttuuddeenntteenn
ddeeddeenn  mmeeee,,  wwaatt  ddee  ddoocceennttee
vvoollggeennss  MMaarrkk  nnoogg  nniieett
eeeerrddeerr  hhaadd  mmeeeeggeemmaaaakktt..

HHeett  ppaaaallddaannsseenn  wwaass  iinn
pprriinncciippee  eeeenn  ooppddrraacchhtt  vvoooorr
hheett  bbeessttuuuurr  vvaann  22000088//22000099
vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg
PPrroottaaggoorraass..  EEeenn  bbeessttuuuurr
mmooeett  iinn  hheett  jjaaaarr  eeeenn  aaaannttaall
ooppddrraacchhtteenn  hhaalleenn..  LLuukktt  ddaatt
nniieett,,  ddaann  vvoollggtt  eeeenn  vveerr--

vvaannggeennddee  ooppddrraacchhtt..  OOmmddaatt
ddee  bbeessttuuuurrsslleeddeenn  eerr  nniieett  iinn
wwaarreenn  ggeessllaaaaggdd  bbiijj  ttvv--pprroo--
ggrraammmmaa  LLiinnggoo  ttee  kkoommeenn,,
mmooeesstteenn  zzee  zziicchh  nnuu  oomm  eeeenn
ppaaaall  hheeeenn  sslliinnggeerreenn..  AAnnddeerree
BBMMTT’’eerrss  ssllootteenn  zziicchh  bbiijj  ddee
wwoorrkksshhoopp  aaaann..  ((JJvvGG))

Volop winst voor Thêtanen 
De Eindhovense Studen-
ten Roeivereniging Thêta
heeft afgelopen weekend
zeven overwinningen
behaald op de Westelijke
Regatta in Amstelveen.
Youri Vaes, TU/e-student
Technische Bedrijfskunde,
zette twee overwinningen

op zijn naam. TU/-student
Alex van der Gaag en
Fontysstudent Arjan
Kuipers tekenden voor
twee overwinningen. Ook
de roeiers van de
Middengroep Dames en
Middengroep Zwaar
kwamen als eerste over de

streep. Stuurman Marc
Hummelink, TU/e-
student Biomedische
Technologie, won een zo-
geheten stuurblik, omdat
hij in een gecombineerd
team de stuurman was.
(JvG) /.

De Land Rover kwam vast te zitten in een modderstroom in Kenia.

TU/e-student Rik Hopmans in actie.  Foto: Bart van Overbeeke

Foto: Bart van Overbeeke
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EEeenn  oomm
ssllaagg  vvaann  hheett  ww

eeeerr  zzoorrggtt  aallttiijjdd  ww
eeeerr  vvoooorr

eeeenn  vveerraannddeerriinngg  vvaann  hheett  ssttrraaaattbbeeeelldd..  DD
ee  ccaamm

ppuuss
oonnddeerrggaaaatt  aallss  hheett  ww

aarree  eeeenn  mm
eettaamm

oorrffoossee..  MM
eett  ddee

kkoouu  eenn  hheett  nnaattttee  ww
eeeerr  vveerrddww

iijjnneenn  iinn  hheett  vvoooorrjjaaaarr
ddee  ddiikkkkee  ggrriijjzzee  jjaasssseenn  eenn  ttrruuiieenn..  EEnn  ssaamm

eenn  mm
eett  ddee

zzoonnnniiggee,,  ww
aarrmm

ee  ddaaggeenn  vveerrsscchhiijjnntt  eerr  ww
eeeerr  kklleeuurr

oopp  ssttrraaaatt..  WW
ee  sscchhrriijjvveenn  ddee  ww

eeeekk  vvoooorr  PPiinnkksstteerreenn..
DD

uuss  mm
eett  eenniiggee  ppeecchh  iiss  eerr  iinn  ddee  ww

eeeekk  ddaatt  ddeezzee
CCuurrssoorr  vveerrsscchhiijjnntt  ww

eeeerr  eeeenn  ttrreeuurriiggee  tteerruuggssllaagg..
NN

iieetttteemm
iinn,,  vvoorriigg  ww

eeeekk  ww
aass  hheett  ggeenniieetteenn  ggeebbllaazzeenn

iinn  hheett  zzoonnnneettjjee  eenn  kkww
aamm

eenn  ddee  llaannggee  kkoorrttee  ((ooff  ttoocchh
kkoorrttee  llaannggee))  bbrrooeekkeenn  eenn  hheemm

ddjjeess  ww
eeeerr  tteevvoooorr--

sscchhiijjnn..  OO
ookk  LLoottttee  OO

uuddee  WW
eeeerrnniinnkk  hhaaaallddee  ww

aatt
lluucchhttiiggee  ssppuulllleenn  uuiitt  hhaaaarr  kkaasstt..  MM

eett  ddaaaarroonnddeerr  eeeenn
ppaaaarr  ooppvvaalllleennddee  rrooddee  ssnneeaakkeerrss..  DD

ee  eeeerrsstteejjaaaarrss
ssttuuddeennttee  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  IInndduussttrriiaall  DD

eessiiggnn::  ““IIkk
bbeenn  ww

eell  bbeezziigg  mm
eett  uuiitteerrlliijjkk..  HH

eeeefftt  ddeennkk  iikk  ooookk  ttee
mm

aakkeenn  mm
eett  ccrreeaattiivviitteeiitt..  AA

llss  hheett  ww
aarrmm

  iiss,,  zzooaallss
vvaannddaaaagg,,  ddaann  ttrreekk  iikk  lliieeffsstt  nniieett  ttee  vveeeell  aaaann..  IIkk  hheebb
bbeesstt  vveeeell  sscchhooeenneenn,,  mm

aaaarr  iikk  ddrraaaagg  eerr  eeiiggeennlliijjkk
mm

aaaarr  eeeenn  ppaaaarr..  DD
ee  rreesstt  zziijjnn  mm

eeeessttaall  oouuddee  ddiiee  iikk
bbeeww

aaaarr..””
LLoottttee  ddrraaaaggtt  ggrraaaagg  bbrrooeekkeenn,,  ttrreekktt  ggeerreeggeelldd  eeeenn  ccoollbbeerrtt  aaaann  eenn  hheeeefftt  mm

eeeessttaall  eeeenn  ssjjaaaall  oomm
  hhaaaarr  hhaallss..

AA
llss  sscchhooeeiisseell  ssttaapptt  zzee  hheett  lliieeffssttee  iinn  eeeenn  ppaaaarr  ssnneeaakkeerrss  ooff  iieettss  mm

eett  ssttooeerree  hhaakkkkeenn..
““MM

iijjnn  bbaassiiss  hhoouudd  iikk  aallttiijjdd  vvrriijj  ggooeeddkkoooopp..  IIkk  ggaa  ddaaaarrvvoooorr  oonnddeerr  mm
eeeerr  nnaaaarr  HH

&&
MM

..  VVoooorr  ddee  aacccceessssooiirreess
ttrreekk  iikk  mm

eeeessttaall  mm
eeeerr  ggeelldd  uuiitt..  IIkk  ddeennkk  ddaatt  iikk  zzoo’’nn  zzeessttiigg  eeuurroo  ppeerr  mm

aaaanndd  uuiittggeeeeff  aaaann  kklleerreenn..  IIkk  hheebb
hheett  ggeelluukk  ddaatt  mm

iijjnn  mm
ooeeddeerr  vvaaaakk  ssppuulllleenn  vvoooorr  mm

ee  kkoooopptt””,,  zzeeggtt  zzee  llaacchheenndd..  ““WW
ee  ggaaaann  vvaaaakk  iinn  hheett

ww
eeeekkeeiinnddee  sshhooppppeenn  iinn  AA

llmm
eelloo..  DD

aaaarr  kkoomm
  iikk  vvaannddaaaann..  DD

iiee  ppeett??  HH
eebb  iikk  ttooeevvaalllliigg  nneett  ggeekkoocchhtt..  KK

oomm
tt

ggooeedd  vvaann  ppaass  mm
eett  ddee  zzoonn..””  

DD
ee  EEiinnddhhoovveennssee  ww

iinnkkeellss??  ““VVeeeell  vvaarriiaattiiee””,,  oooorrddeeeelltt  LLoottttee..  ““MM
aaaarr  hheett  lleeuukkssttee  vviinndd  iikk  ww

iinnkkeelleenn  iinn  
hheett  bbuuiitteennllaanndd..  IIkk  ddrraaaagg  ggrraaaagg  iieettss  aaffww

iijjkkeennddss..  TTiijjddeennss  mm
iijjnn  vvaakkaannttiieess  zzooeekk  iikk  aallttiijjdd  nnaaaarr  mm

eerrkkeenn
ooff  bbiijjzzoonnddeerree  kklleeddiinngg  ddiiee  jjee  iinn  NN

eeddeerrllaanndd  nniieett  kkuunntt  kkooppeenn..””  ((FFvvOO
))
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Je desktop als
spiegelvan je ziel?

Cursor spoortw
ekelijks

een desktop 
op en praatm

etde gebruiker.

ZZaatt  ddiieerreenn  oopp  ddee  TTUU
//ee..  WW

ee  kkeennnneenn  BB
oouuzzoo,,  

ddee  zzeevveennjjaarriiggee  ssllaanngg  vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg
PPrroottaaggoorraass,,  ww

ee  zziieenn  vviisssseenn  bbiijj  VVaann  ddeerr
WW

aaaallss  eenn  bbiijj  SS
iimm

oonn  SS
tteevviinn  eenn  eerr  llooppeenn  ww

aatt
kkaatttteenn  rroonndd  iinn  ddee  BB

uunnkkeerr..  DD
ee  zzww

aarrttee  kkaatt  
IIlllliiuuss  vvaann  EESS

CC  iiss  eeeenn  ppaaaarr  mm
aaaannddeenn  ggeelleeddeenn

oovveerrlleeddeenn,,  mm
aaaarr  ddee  zzeessjjaarriiggee  BB

rraass  KK
oonniinngg  

MM
iikkee  sspprriinnggtt  nnoogg  lleevveenndd  aacchhtteerr  ddee  mm

uuiizzeenn  aaaann..
HH

eett  zzaall  nniieett  ssnneell  ggeebbeeuurreenn  ddaatt  jjee  ddee  bbeeeesstteenn  bbuuiitteenn
ddee  bbeessttuuuurrsskkaamm

eerrss  zziieett..  DD
aatt  iiss  aaaann  eeeenn  TTaaiiww

aanneessee
uunniivveerrssiitteeiitt  ww

eell  aannddeerrss..  WW
iiee  ssttuuddeeeerrtt  aaaann  ddee  HH

ssuuaann

CChhuuaanngg  UU
nniivveerrssiittyy  ww

oorrddtt  aaaannggeemm
ooeeddiiggdd  hhuuiissddiieerreenn

mm
eeee  ttee  nneemm

eenn  nnaaaarr  ccoolllleeggee..  DD
aatt  hheeeefftt  eeeenn  ttww

eeeelleeddiigg
ddooeell::  ssttuuddeenntteenn  hhooeevveenn  zziicchh  ggeeeenn  zzoorrggeenn  ttee  mm

aakkeenn
oovveerr  hhuunn  ddiieerreenn  tthhuuiiss,,  eenn  zzee  lleerreenn  rreessppeecctt  ttee  hheebbbbeenn
vvoooorr  hheett  lleevveenn..  AA

llllee  ddiieerreenn  mm
ooggeenn  mm

eeee,,  mm
iittss  zzee  

mm
eeddeessttuuddeenntteenn  nniieett  ssttoorreenn,,  ssttaaaatt  iinn  ddee  rreeggeellss  

oopp  ddee  ppaarrttiiccuulliieerree  bbooeeddddhhiissttiisscchhee  uunniivveerrssiitteeiitt..  BB
rraass

KK
oonniinngg  MM

iikkee  zzoouu  hheett  pprriimm
aa  vviinnddeenn..  ZZee  hheeeefftt  

eerr  ggeeeenn  pprroobblleemm
eenn  mm

eeee  eeeenn  uuuurr  oopp  sscchhoooott  ttee  lliiggggeenn
vvaann  eeeenn  oopplleetttteennddee  ssttuuddeenntt..  WW

iiee  ww
eeeett  ww

aatt  zzee  aalllleemm
aaaall

nnoogg  mm
eeeeppiikktt  vvaann  ddee  lleeeerrssttooff..  ((NN

SS
))


