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Van de voorzitter
“Waar moet het allemaal heen?”, vraag je je wel
eens af. Als je zo de laatste tijd de kranteberichten
leest aangaande de ideeën van de minister van
Onderwijs, dan krijg je toch het idee dat je de laat-
ste bent van een uitstervend ras. Er staat een zo
ingrijpende verandering in het gehele studie- en
studentengebeuren op stapel, dat niets meer het-
zelfde zal blijven. De mentaliteit van de instellin-
gen zal wijzigen, evenzo die van de “geldschieters”
en natuurlijk die van de studenten zelf. Wat is er
aan de hand ?
Nou, ten eerste zal het zo zijn dat slechts nog een
klein aantal studie- en studentenverenigingen op
de TUE kan blijven bestaan. Dit heb ik ook al
besproken in de vorige Supremum, maar herhaling
komt zeker ten goede van de belangrijkheid van dit
punt. Straks zullen er alleen nog “gesponsorde”
verenigingen rondlopen. Een kleine commissie is
nog wel te vullen, maar een bestuur ? Misschien
loopt het GEWIS-bestuur over een jaar of wat wel
rond in een pak, gesponsord door de KPN (met een
KPN-logo erop) en een Samsonite-koffer met daar
groot “SHELL” opgedrukt. Vooral als de TUE niet
wil meewerken aan een redelijke compensatieregel
voor bestuurswerk, is de ramp niet te overzien.
Voorts zal ook de student steeds studiegerichter te
werk gaan. Als je de verplichting opgelegd krijgt
om in vijf jaar vijf jaar studie te voltooien, is er wei-
nig ruimte om eens een half jaar iets anders of iets
erbij te gaan doen. De gezelligheid van de TUE zal
steeds minder worden, er komt een systeem zoals
Richard in een eerdere Supremum al eens aan-
stipte: studeren, studeren en nog eens studeren.
Niet dat studeren niet belangrijk is op een universi-
teit, maar is een student die alleen gestudeerd heeft
wel de geschikte persoon voor een bedrijf ? Laten
we daar ook eens bij stil staan, een bestuursfunctie
of een andere organisatorische taak is toch meestal
een goede voorbereiding op hetgeen je te wachten
staat als je later in het bedrijfsleven terecht komt.
Laten we hopen dat, in ieder geval vanuit de uni-
versiteit, iemand inziet hoe belangrijk de diverse
verenigingen zijn voor een instituut als de TUE.
Laten we ook hopen dat er nog steeds mensen zijn
die de stap in het diepe (ook wel: een bestuursjaar)
durven te nemen.
Gegroet,

Philip Bierhoff.

Van de redactie
Geachte lezers,

We hadden beloofd een nog dunnere supremum te
maken dan de vorige, maar dat is ons helaas niet
gelukt. Misschien komt het wel doordat Kees van
Tol gestopt is als hoofdredacteur, maar dat zal wel
meevallen. Hij heeft namelijk als hoofdredacteur al
een hele stapel supremum in elkaar geflansd en
sommige ook nog eens erg dik. Hij blijft gelukkig
nog wel in ons midden, zodat we nog kunnen blij-
ven genieten van zijn creativiteit en bijdragen op
het gebied van filmrecenties (die er deze keer er
helaas niet in zit). Bedankt Kees, voor de fantas-
tische Supremums die je ons gebracht hebt. De
supremumredactie heeft er een nieuwe kracht bij:
Geert van den Berge. Met al zijn ervaring die hij
opgedaan heeft in de jaarboekcommissie ‘95, is hij
(hopelijk) een welkome aanvulling van de redactie.
Over de inhoud van deze supremum kan ik u het
volgende aanraden: Behalve Richard Braeken heeft
ook Mandelbro deze keer een stukje geschreven
over hoe het leven is aan de andere kant van de
oceaan. Jan Draisma durft het aan de Docenten en
hun manier van doceren te bekritiseren en Boude-
wijn Waijers reageert op het stukje Prietpraat van
de vorige supremum. Verder vindt u in deze supre-
mum veel informatie op studeergebied en een
hoop ontspannende stukjes.
Ik wens u veel leesplezier,

Wouter de Vaal
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Buitenlandse reis
Het is weer zover, over enkele maanden gaat de AUSCO
(hopelijk met deelnemers) op pad om 3 weken in Austra-
lië door te brengen en daar veel te leren over de cultuur,
kennis op te doen en een leuke tijd te hebben. Dit onder
leiding van een aantal vermetele gasten, voor wie geen
inspanning te veel, geen berg te hoog en geen plas te
diep is. Bij het aanschouwen van de inspanning van
zulke gasten komt in bijna elk bestuur een beetje melan-
cholisch gevoel op.

Mark Hermeling

Om de continuiteit van een activiteit te
waarborgen moet er namelijk aan vervan-
ging gedacht worden en bij een Buiten-
landse Excursie Commissie moet dat op
tijd gebeuren. Er komen namelijk een
hoop gevaren om de hoek kijken (zee-
slangen, zinkende Titanics en bloeddor-
stige inboorlingen). En er moet een hoop
geregeld worden (deelnemers ronselen,
gelden verwerven en vergaderingen bij-
wonen).

Het bestuur is dus op zoek naar een stel
nieuwe helden die de buitenlandse excur-
sie volgend jaar (1996) willen organiseren.
Deze excursie blijft (volgens traditie) bin-
nen de Europese landsgrenzen. Zo zijn in
de afgelopen jaren landen als Spanje,
Zweden en Rusland bezocht. Er zijn al
mensen die volgend jaar graag een excur-
sie naar Engeland zouden willen zien
(alhoewel ik in de wandelgangen ook al
Griekenland heb gehoord).
Heb jij zin in een jaar ervaring, nieuwe
vrienden en veel lol?? Meld je dan nu bij
een van de bestuursleden en maak je
maar vast klaar voor een flitsende start.

Groeten namens het bestuur,

Mark Hermeling

De opleidingscommissies van
onze faculteit
Heb je je ooit afgevraagd wat er nu eigenlijk gebeurt met
die enquetes, die je na afloop van je tentamens invult?
Welnu: die worden, net zoals een heleboel andere din-
gen die met het onderwijs aan deze faculteit te maken
hebben, besproken in de OpleidingsCommissie Wis-
kunde (OCW) of de OpleidingsCommissie Informatica
(OCI).

Martijn Anthonissen en Susan Dumont

De OpleidingsCommissies zijn commis-
sies die het faculteitsbestuur zowel
gevraagd als ongevraagd advies kunnen
geven. Dit advies is zeker niet vrijblij-
vend: het kan slechts terzijde worden
geschoven, als men goede argumenten
daarvoor heeft. De studenten hebben een
tamelijk grote invloed in deze commis-
sies, welke bestaan uit acht personen
ieder, van wie er vier student zijn.
In deze commissies worden alle zaken
besproken die het onderwijs aangaan. Je
kunt hierbij denken aan de eerder
genoemde trimester-enquetes, het invoe-

ren van nieuwe vakken, het signaleren
van problemen met bestaande vakken en
het zoeken naar oplossingen daarvoor.
Op dit moment zijn de nieuwe curricula
een belangrijk punt van discussie. Zoals
je misschien wel in de krant gelezen hebt,
krijgen Wiskunde en Informatica er een
studiejaar bij. Er wordt daarom hard
gewerkt aan het vijfjarige programma,
dat in september van start gaat. Ook de
nieuwe studierichting, bedrijfsinforma-
tica, die tevens in september zal begin-
nen, wordt op deze manier aan studenten
voorgelegt. Hierdoor hebben studenten
een grote invloed op de studeerbaarheid
van het studieprogramma.
Mocht je interesse hebben om lid te wor-
den van de OCW (OpleidingsCommissie
Wiskunde) of de OCI (OpleidingsCom-
missie Informatica) kom dan eens langs
op donderdag in de middagpauze bij de
Studentenraad in zaal HG 6.29 of meldt je
aan bij de onderwijscommissaris van
GEWIS.
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MandelBro in Amerika
Zoals u misschien niet weet verblijft MandelBro sinds
het prille beginvan 1995 in New Jersey, in de buurt van
de andere kant van de oceaan.

MandelBro

Yes, de op een na goedkoopste vlucht
naar de States (retourtje) was nog net niet
zo obscuur als de op nul na goedkoopste.
En Arabische muzak is voor acht uur best
wel uit te houden, als je tenminste nog
ruimte hebt om te zitten. Gelukkig was er
bier en koffie en drie keer eten dat mee-
viel (vallen deed het toch wel aan het eind
van de reis, en flink ook).
De vriendelijke Immigration Officer
bestudeerde mijn paspoort aandachtig en
vroeg me in het Nederlands wat k’slakt
betekend in het Engels. Na mijn Berlitz
geraadpleegd te hebben kon ik hem rus-
tig vertellen dat dat gender betekent.
Toen ik eindelijk dat circus had verlaten
(je moet ook nog je bagage van een band
grissen terwijl 50 andere mensen het-
zelfde proberen te doen) stond de per-
soon die me zou ophalen tussen de
menigte in de aankomsthal en even later
kon ik vanuit haar auto het spitsuur op
Long Island bewonderen, oftewel de
jungle op de highway. Als je in Manhat-
tan een botsinkje met een andere auto
hebt dan kun je niet stoppen omdat je dan
vast en zeker meer botsinkjes meemaken
zult. Gelukkig hoefden we helemaal niet
door Manhattan en na een paar uur was
het Asbury Park waar ik aankwam, een
lang geleden erg leuke en touristische
stad, maar nu een veelal leegstaand en
boarded up armzalig stadje.
Ondanks de veelal strengere wetten in de
States is de criminaliteit hoger, je kunt bij-
voorbeeld je rijbewijs kwijtraken als je een
bepaald aantal keren te hard rijd of als
iemand anders dan de bestuurder alcohol
(bier) drinkt in de auto. Bier mag niet
open zijn in de auto, reeds geopende fles-
sen dienen in de achterbak vervoerd te
worden.
Leuk is dat de politie alleen maar een ver-
moeden hoeft te hebben om je aan te kun-
nen houden en je auto doorzoeken. Een
goede reden is met een goede auto in een
slechte buurt rondrijden, men gaat er dan
vanuit dat je drugs wilt (ver)kopen.
En dan nu het weer. Het weer in New Jer-
sey is een beetje vreemd, het kan ‘s och-
tends 5 graden onder nul zijn in de lente
en ‘s middags 20 erboven. Dat verschil
kan ook tussen 23 en 68 liggen maar dan

in Fahrenheit. Men heeft ook veel last van
stormwinden, extreme kou (wat meevalt
vergeleken met Canada of de Noord-
pool), orkanan, soms overstromingen
(vooral aan de kust en dichtbij rivieren
oftewel waar veel water is). Tijdens een
onweer kan het gebeuren dat je spullen
naar de maan gaan als de bliksem ergens
inslaat want alle kabels bevinden zich
bovengronds. Vandaar natuurlijk de uit-
drukking “naar de bliksem gaan”.
New Jersey schijnt oorspronkelijk door
Nederlander gekoloniseerd te zijn en
Engelsen en Ieren. St. Patrick’s day is zo
populair dat op die dag iedereen Iers is en
de meeste winkels met groene spullen
zijn gedecoreerd. Ik heb rond die tijd een
gifgroene milkshake genuttigd bij een
gerenommeerde hamburgertent.
Over hamburgers gesproken, ik geloof
dat ik nog nooit in zo’n korte tijd zo veel
van die dingen naar binnen heb gewerkt.
Soms zijn ze in de aanbieding en dan kost
een flink exemplaar slechts een dollar.
Voor wie gezonder wil leven (doodgaan?)
zijn er ook veel gezonde broodjes-tenten
waar je stokbroden tot de nok toe gevuld
met gezonde dingen kunt bestellen. Ook
Italiaanse restaurants zijn ruim voorrra-
dig. Een nadeel is dat alles ver uit elkaar
ligt, even uit eten gaan kan je een half uur
(heen en afhankelijk van de wijn minstens
net zo lang terug) kosten. Er is een zeer
goed Chinees restaurant waar een foto
van Geraldo en de eigenaar in de hal
hangt. Ik heb ook het zomerhuis(je) van
Bruce Springsteen gezien en Bon Jovi
schijnt hier ook in de buurt te wonen. D.
Devito is zelfs in Asbury Park geboren,
maar ik denk niet dat hij er nu ook nog
woont.
Leuker zijn dan plaatsen in het noorden
zoals Troy in New York waar de universi-
teit RPI, opgericht door een Nederlander,
zich bevindt. Vergelijkbaar met de TUE
maar je kunt er ook andere dingen zoal
literatuur en psychologie studeren. Daar
gingen we heen voor een weekend om
twee college hockey games bij te wonen.
De eerste verloor RPI en de tweede won-
nen ze met 5-1. Veel beter dan op tv en de
supporters zijn zowel sportief als uitbun-
dig als onbeleefd (ze proberen tenminste
niet het stadion of elkaar af te breken).
Wel, ik raad dat dat het is dan voor nu. Ik
moet nu weer nodig gaan mudden of iets
anders nuttigs gaan doen, gelukkig dat ik
kan inbellen tegen tarief nihil.
Groeten uit NJ, MandelBro.

F
ar

 a
w

ay

3



Logica!, pagina 4



K
o

lle
m

   
K

o
lle

m
Dr. J.W. Nienhuys

Het wil maar niet lukken vandaag. Speciaal voor u zet ik altijd
mijn bokkepruik op, maar hij glijdt telkens weer af. Een knullige
dissertatie van de Utrechtse universiteit, een soort van belegen
afstudeerscriptie uit 1983 waarvan de auteur niet eens de moeite
heeft genomen om een weekend eraan te besteden om de tikfou-
ten eruit te halen? Ik heb er elders al over geklaagd, en kan er
slechts om glimlachen. Dat op deze universiteit bij een andere
faculteit de jonge doctors aan de lopende band gefabriekt wor-

den (wat hengsten op een toetsenbord om een variatie op een eerstejaarssommetje
door te rekenen---zonder veel benul van numerieke analyse of wat dan ook), ach wat
zou het, zelfs als het waar is.  Het geld moet toch ergens vandaan komen.
De knulligheid van de een of andere verkeersorganisatie om alarm te slaan als het aan-
tal verkeersslachtoffers van 1252 naar 1298 stijgt. Dat valt nog ruimschoots binnen wat
we als ruis opvatten.
Een paranoïde psychotherapeut (Queen of the Kookies) in Groningen, die een fantasie-
volle variant van de theorieën van de een of andere dolgedraaide bijzonder hoogleraar
in Utrecht in de praktijk brengt, en zich daar door de overheid vorstelijk voor laat beta-
len?   In wezen is dat van dezelfde orde als die prof uit Harvard (of was het Princeton?)
die in alle ernst meent dat de fantasieën die ‘patiënten’ hem op de mouw spelden ver-
oorzaakt worden door UFO’s uit een geestelijke dimensie.  Dat is toch komisch?
Dat lijkt erg, maar vergeleken met de onzin die onze regeerders met het onderwijs uit-
halen is dit toch maar gerommel in de marge.  En wat dan nog? Ik word er niet warm
of koud van. Hordes gevorderde studenten die stranden op de puzzel van 1-x2 op de
een of andere manier ontbinden? Ze doen maar. Bijna had ik u iets matig interessants
voorgerekend over de verdunningsgraad van een halve liter lucht die door en door
met de atmosfeer vermengd wordt, maar nu ik gemerkt heb dat rekenen met grote
getallen en molecuulgewichten eigenlijk de pet van een Rotterdamse hoofddocent in
de medische faculteit te boven gaat laat ik dat maar achterwege.
Kijk, kijk het echte probleem is dat het lente is. Dat maakt een mens zo blij en vrolijk
dat zelfs de gezwollen rivier van domheid die elk moment door zijn dijken kan breken
me eigenlijk niet interesseert. De vogeltjes vliegen af en aan en bouwen nestjes, mis-
schien moet ik ook maar eens iets heel nieuws beginnen.
Morgen ga ik een bordje in mijn tuin zetten: Gediplomeerd Arithmosooph en Acrome-
trist. Aangesloten bij de Nationale Kruiscorrelatie Vereniging. Spreekuur volgens
afspraak. Ik behandel Oudenophobie. Dat is angst voor nul en de lege verzameling. De
therapie bestaat uit de klanten de tafel van nul laten opzeggen. In de lotuszit, dat wel.
Ik verwacht veel klanten, die allemaal nog veel nuttigs kunnen leren.
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Prietpraat

Geachte redactie,

Bij het lezen van Supremum 3, viel mijn oog op uw bijzonder aardige nieuwe rubriek
genaamd Prietpraat. Toen ik - jaren geleden - zelf nog redactielid van de Supremum
was, en onder andere de correctie voor mijn rekening nam, heb ik mij, evenals Rob
Hoogerwoord, ook vaak geërgerd aan het abominabel slecht Nederlands dat door veel
van mijn medestudenten werd (en nog steeds wordt) geschreven.
Het doet mij dan ook deugd dat u nu hebt besloten hiertegen actie te ondernemen,
door het instellen van bovengenoemde rubriek.
,,Waarom nu deze brief?’’, zult u zich afvragen. Welnu, bij het lezen van de nieuwe
rubriek viel mijn oog op - u raadt het al - een fout.  De laatste alinea begint met de
woorden: ,,Et voilá, ...’’, terwijl hier natuurlijk  ,,Et voilà, ...’’ had moeten staan. En dat
in een stukje waarin wordt geklaagd over de taalvaardigheid van studenten!
Ik vind het zeer slordig van de redactie dat zij de brief van Rob Hoogerwoord niet cor-
rect heeft overgetikt, en zo een taalfout in zijn tekst heeft laten sluipen. Ik weet uit erva-
ring dat de redactie het druk heeft, en dat een tikfout (zeker met accenten) vlug
gemaakt is, maar ik hoop dat dit een incident is, en dat deze brief wel foutloos zal wor-
den overgenomen.

Met vriendelijke groet,

Boudewijn Wayers.

Reaktie van de redactie:

Wij verzekeren de heren Wayers en Hoogerwoord ervan, dat de redactie het stuk letterlijk heeft
overgenomen in Supremum 3. Als iemand nog twijfels heeft over de integriteit van de redactie,
kan deze persoon de stukken komen inkijken en constateren dat de heer Hoogerwoord echt zelf de
fout heeft gemaakt.

Het Darttoernooi!
15 februari 1995 vond het alom bekende Darttoernooi
van de Bijzondere Activiteiten Commissie van GEWIS
plaats. Het werd traditiegetrouw gehouden bij They en
Ontij. Het was wederom een groot succes!!!!

Marc Buzina en Maikel Verheijen

Er werd gevochten om een overheerlijke
vlaai, die helaas pas de borrel erna afge-
haald kon worden. GEWIS is verplette-
rend verslagen door de BAC, die op haar
beurt weer verslagen werd door Altay en
Rob, en Biet en Fons.
Ondanks het het grote bierverbruik,
waren er nog mensen die het bord op een
fatsoenlijke manier konden raken. De
teams werden opgedeeld in 4 ploegen
van 5 (Ja 40 mensen...) Die speelden om
deelname in de kwartfinales. Na verdere
eliminatie werd er door de winnaars de
halve finale gespeeld. Hier versloegen
Biet en Fons, Jasper en Arjan. Rob en
Altay versloegen Marc en Koen. De finale

werd gewonnen door Biet en Fons, na
drie slopende partijen. Het was echter
wel een nek aan nek race (Ook met They,
want die wilde sluiten...). In de partij om
de derde plaats bewezen Arjan en Jasper
de beste BACcende darters te zijn.
Ook dit jaar werd er weer een bier-op-
een-rij gehouden. De deelname aan de
bier-competitie was nogal teleurstellend.
Desondanks verschalkten de 8 deelnee-
mers 14 liter bier ( + verdere consump-
ties). In de finale werd titelverdediger
Wouter op een haar na verslagen door
champion 1995 Pieter. De strijd om de
derde plaats werd ruimschoots gewon-
nen door Willem, want Mark was ner-
gens.
Als enige aanmerking valt nog te zeggen
dat er heel veel mensen vonden dat ze
zich met de organisatie moesten
bemoeien. Dit werd niet zo op prijs
gesteld, omdat deze zelf al de nodige
kopzorgen hadden.
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Mike en het Wilde Westen
Zoals vele geniën voor zijn tijd voelde ook Mike zich
opeens gevangen genomen in zijn wereldje van Ameri-
kaanse nieuwtjes. Hij besloot dus om zijn wereldbeeld te
verbreden tot het meest nabije land: Mexico dus. Een-
maal zijn ogen en oren te luister te hebben gelegd, ont-
dekte hij de eenvoud van dit land. Deze eenvoud die in
lang vervlogen tijden ook in de V.S. aanwezig was. Dit
gevoel was te vergelijken met: terug naar je wortels
(maar dan in het Engels).

Susan Dumont
(Introbegeleiderscoördinator)

Mike herontdekte hoe leuk het was om te
duelleren met echte waterpistolen, het
pokeren, het oppassen voor stekelige cac-
tussen, het eten van veel bonen in toma-
tensaus en nog veel meer. Mike wist
echter niet hoe hij deze openbaring het
beste zou kunnen verkondigen aan het
volk. Op dat moment ontmoette hij Arnol
Koks, die hem de weg naar Eindhoven
wees. Eenmaal in Eindhoven gearriveerd,

trok een boel lawaai Mike’s aandacht. Na
enig onderzoek bleek dat die herrie
afkomstig was van een studentencafe (de
AOR). Hij besloot dat dit de plek zou
worden om zijn nieuwste ontdekking aan
de wereld te verkondigen. En gehoor
vond hij, een groep van zeven die hem
zou gaan helpen bij het promoten van zijn
ontdekking. Deze groep was de introcom-
missie van GEWIS. Dus zoals jullie
natuurlijk al lang vermoeden is het ’Mike-
promotieteam’ (de introcommissie) bezig
om mensen te overtuigen van het feit dat
dit een fantastische ontdekking is. Het
allermooiste is dat het bestellen van dit
‘Mike-pakket’ geen rode cent kost, je
hoeft je alleen maar bij GEWIS in te schrij-
ven als introbegeleider. Dus:

MELD JE AAN ALS INTROBEGELEI-
DER BIJ GEWIS, HG 8.79.
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VSNU ondermijnt AiO-stelsel
Afgestudeerden die willen promoveren, worden nu in het
algemeen  als AiO (assistent in opleiding) aangesteld
aan een universiteit.  De VSNU (vereniging van samen-
werkende Nederlandse universiteiten)  heeft echter het
plan opgevat een nieuw soort promovendus in het  leven
te roepen: de beurspromovendus. Als dit plan wordt uit-
gevoerd,  blijft dat waarschijnlijk niet zonder gevolgen
voor de kwaliteit  van het onderwijs aan studenten.
Bovendien is het voor studenten die  overwegen om te
promoveren, van belang om te weten wat hun te wachten
staat. Daarom is het plan van de VSNU ook relevant voor
studenten.  Dit stukje is bedoeld om informatie te ver-
schaffen over het plan.

AiO-overleg

Het AiO-stelsel is in 1986 ingevoerd om,
onder andere, een toename  van het aan-
tal promoties te bewerkstelligen en de
rechtspositie van  promovendi te verdui-
delijken. Er promoveren inderdaad veel
AiO’s,  maar bij het aannemen van AiO’s
is weinig rekening gehouden met de
arbeidsmarkt. Het gevolg is dat veel pas-
gepromoveerden zonder baan  zitten.
Deze gepromoveerden komen, net zoals
alle ex-werknemers van  de universiteit,
in aanmerking voor wachtgeld. Ook de
AiO’s die hun  vier jaar overschrijden,
komen in het wachtgeld terecht. Voor de
betaling van deze wachtgelden draaien
de universiteiten tegenwoordig  zelf op.
De VSNU wil nu bezuinigen door het
bedrag dat de universiteiten aan  wacht-
gelden kwijt zijn, te verminderen. Dit
denkt de VSNU te  realiseren door pro-
movendi met een beurs aan het werk te
zetten.  Een beurspromovendus verricht
vier jaar lang wetenschappelijk  onder-
zoek aan een universiteit en ontvangt
hiervoor een maandelijkse  beurs van
ongeveer ƒ1240,- netto. (Ter vergelijking:

een AiO verdient  in het eerste jaar
ƒ1637,- netto per maand,  oplopend tot
ƒ2593,-  in het  vierde jaar.) Een beurspro-
movendus krijgt geen arbeidscontract en
verliest daarmee het recht op wachtgeld,
WW-uitkering,  ziektekostenvergoeding,
zwangerschapsverlof en vakantiegeld.
Dit is  dus zeker geen verbetering van de
rechtspositie van een promovendus.
Naast de nadelen die het plan voor de
promovendus heeft, zal het  waarschijn-
lijk ook gevolgen hebben voor studenten.
De huidige AiO’s  nemen een flink deel
van het onderwijs voor hun rekening,
maar een  universiteit kan beurspromo-
vendi niet belasten met het geven van
onderwijs en het begeleiden van studen-
ten. Hiervoor zal de universiteit  andere
krachten in dienst moeten nemen. Die
zullen ongetwijfeld duurder  uitvallen
dan AiO’s -- zelfs een studentassistent
verdient per uur al  meer dan een AiO.
Aangezien de financiën krap zijn, is het
maar  de vraag of de universiteit bereid is
hier voldoende geld voor uit te  trekken.
Zo komt bij uitvoering van het plan de
kwaliteit van het  onderwijs in gevaar.
Kort en goed: de plannen van de VSNU
met het AiO-stelsel gaan ook de  studen-
ten aan, zowel direct (onderwijs) als indi-
rect (studenten die  na hun afstuderen
willen promoveren). Het LAiOO (lande-
lijk AiO overleg)  is tegen deze plannen
en wil ook de studenten er op attenderen.
Het  LAiOO hoopt dat de studenten en de
studentenorganisaties een standpunt
over de gevolgen van de VSNU-plannen
in willen nemen, en (samen met ons)
actie willen ondernemen.

AiO-overleg Eindhoven
HG 11.77

A
iO

8



Wij zijn trots en verheugd u allen te kunnen medede-
len dat op woensdag 22 maart om 12:55 uur in
gezonde staat is geboren: ons jaarboek.

Het zal door het leven gaan met de naam

BEELDEN

U kunt Beelden komen bezoeken en tevens een
clone van haar ontvangen op woensdag 3 mei. Deze
dag valt in collegeweek 7. U bent van harte welkom
vanaf 17:00 uur in de kantine op vloer 8.

Gaarne alleen bezoek op deze middag. Buiten deze
uren rusten Beelden en de ouders.

Graag tot ziens op woensdag 3 mei.

De trotse ouders:
Susan, Geert, Michiel, Martijn, Gert, Oscar en Anne-
marie.

Allen die nog een pasfoto van ons terugkrijgen kun-
nen die op woensdagmiddag bij de uitreiking opha-
len.
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Holland Signaal
Op dinsdag 14 februari organiseerde de BiEC een excur-
sie naar Holland Signaal. Deze excursie ving ’s morgens
vroeg tegen 8 uur aan, alhoewel sommige mensen daar
wat problemen mee hadden. Vandaar dat de groep
(ongewild) gesplitst werd en de afstand tot Enschede
door enkele mensen 2 keer afgelegd werd. Toen de eer-
ste groep in Enschede aankwam was de tweede groep
nog steeds niet gearriveerd, ietwat later kwam ook die
tweede groep aan en was het hele zooitje weer compleet.
Helaas bleek toen dat de bussen niet reden, Signaal
loste dit snel op door ons op te laten halen met een
busje.

Mark Hermeling

Eindelijk bij Signaal, maar omdat we lich-
telijk te laat aankwamen bij Signaal wordt
de algemene inleidende video geschrapt
en probeert Mevr. ter Velde ons een glo-
baal idee te geven van Holland Signaal
apparaten. Daarna verteld Dhr. Rodijk
ons over de personeels behoefte, tot slot
vertelt Dhr. Lambers over een van de pro-
jekten waar hij aan gewerkt heeft: Sigma/
SPLICE.

Mevr. ter Velde:
In Enschede is de Naval Combat Systems
Division van Holland Signaal apparaten
gevestigd. Signaal heeft verschillende
vestigingen waar in totaal 2865 man
werkzaam zijn en is in 1922 opgericht met
als voornaamste doel het fabriceren van
vuurleidingssystemen. Signaal levert aan
ongeveer 35 landen en 75% van hun pro-
ductie is bestemd voor de export. Signaal
staat onder toezicht van het ministerie
van Defensie (1% van Signaal is in han-
den van de Nederlandse overheid,
Thomson CSF bezit de andere 99%) en
heeft zich uiteraard ook te houden aan de
reglementen van de VN wat betreft
export.

Dhr. Rodijk (Personeelszaken):
Signaal is begonnen als een machinefa-
briek voor vuurleidingssystemen, waar
werktuigbouw hoog in het vaandel stond.
Nu wordt er meer en meer gebruik
gemaakt van computers en nemen dus
elektrotechniek en software een belang-
rijke plaats in. Signaal heeft mensen
nodig van academisch niveau, ze adverte-
ren niet (vanwege afslankingen die nog
gaande zijn binnen het bedrijf), maar pro-
beren door middel van wervings- en
bedrijvendagen her en der mensen te zoe-
ken.

Op dit moment is er vooral behoefte aan
Elektrotechnici en Informatici, belangstel-
lenden wordt geadviseerd om een open
sollicitatie te sturen. Er wordt dan beke-
ken of de voorkennis en het vakgebied
overeenkomt met de behoeftes van Sig-
naal. Als dat zo is volgt een gesprekken-
ronde en wordt de vakkennis van de
sollicitant gecontroleerd. De beste
periode om te solliciteren is tussen 6 en 3
maanden voordat je gaat afstuderen. De
verwachte behoefte is ongeveer 50 banen
per jaar waarvan 2/3 op academisch
niveau, de helft daarvan informatica. Het
is niet belangrijk of je nu Wiskunde of
Informatica gestudeerd hebt, in de
interne opleiding die je krijgt als je wordt
aangenomen worden die verschillen
gladgestreken.
Signaal is nu bezig met een pakket maat-
regelen om over te schakelen van een pro-
duktie-gericht bedrijf naar een
ingenieursbureau. Er zal dan meer ont-
wikkeld worden en er zullen meer zaken
uitbesteed worden. (Later in de rondlei-
ding bleek inderdaad dat Signaal veel
nevenactiviteiten aan het afstoten is.
Vroeger werden zelfs de computers in de
vuurleidingssyetemen intern geprodu-
ceerd).

Ir. Lambers (ex-TUE informatica):
Is in februari 1992 afgestudeerd in Soft-
ware Engineering en is in maart tot juni
van dat jaar actief geweest als OIO. In
september 1992 is hij begonnen bij Hol-
land Signaal als Software Engineer. Hier
heeft hij een 4 maanden durende oplei-
ding gekregen, daarna heeft hij 1,5 jaar
gewerkt bij Research & Development Sys-
tems. Nu werkt hij bij het international
training centre.

Hierna volgt een interessante lezing over het
SigMA/SPLICE-project. Hiervan is ook een
verslag gemaakt dat je op World-Wide-Web
kunt vinden op de URL: http://
gewis.win.tue.nl/gewis/commissies/biec

Rondleiding:
Na de interessante lezing kregen wij een
lunch voorgeschoteld waar sommige
mensen nu nog van aan het genieten zijn.
Hierna werden wij rondgeleid door de
verschillende afdelingen, deze rondlei-
ding voerde langs de werktuigbouw- via
de ontwerp- naar de test-afdelingen. Wij
kregen machines te zien van een boorma-
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Conclusie:
Tot slot mag geconcludeerd worden dat
het een bijzonder informatieve excursie
was, het was alleen jammer dat wij door
de trein en bussen iets te laat aanwezig
waren waardoor het programma gedeel-
telijk ingekort moest worden.
Ik wil via deze weg Holland Signaal (en
in het speciaal mevr. ter Velde) nogmaals
bedanken voor de informatieve en leuke
dag.

chine tot redelijk dure freesmachines en
uiteraard GoalKeepers en andere radar en
gevechtsinstallaties.
Helaas mochten er geen foto’s gemaakt
worden en valt er dus niet zo verschrik-
kelijk veel te vertellen over de rondlei-
ding. Er bleef wel een algemene indruk
hangen, namelijk dat Signaal erg hamert
op kwaliteit en doorlopende controle. De
test- en controlekosten van een systeem
als de GoalKeeper zijn dan ook enorm
hoog.

P
u

zz
el

Kruisgetalraadsel
Een kruisgetalraadsel is een soort kruiswoordpuzzel. In plaats van woorden vul je nu getallen in
aan de hand van de aanwijzingen. Met V.1 wordt het bedoelt het aantwoord bij verticaal 1. De regel
‘Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord’ geldt hier.

Ivana van Overmeeren

Horizontaal:

1. Het omgekeerde van H.7
4. Elk cijfer is kleiner dan het voorafgaande cijfer
5. 11 x V.6
6. 7 x H.4 + het eerste cijfer van H.4
7. Het getal dat wordt gevormd door de eerste twee cijfers is een kwadraat.
   Het laatste cijfer is ook een kwadraat.

Verticaal:

1. Alle cijfers zijn even
2. 3 x H.5
3. De laatste twee cijfers van V.1
5. V.1 : V.3
6. Het omgekeerde van V.3

Oplossing: Horizontaal: 1. 418, 4. 654, 5. 528, 6. 4584, 7. 814 Verticaal: 1. 4624, 2. 158, 3.
84, 5. 551, 6. 48
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You don’t mess in Massey
Vorig jaar speelde het Nederlands voetbal-elftal in
Toronto een oefeninterland tegen Canada. Op 200 meter
van het stadion, in dezelfde straat, bevindt zich Massey
College, mijn huidig onderkomen.

Richard Braeken

Je hebt studenten die op hun eigen
wonen, maar de meesten wonen in ‘resi-
dences’. In de mijne wonen er 70, maar je
hebt er ook waar enkele honderden hun
onderdak hebben. Deze vorm van huis-
vestiging is niet te vergelijken met de
Nederlandse studentenhuizen. En onder
deze ‘residences’ neemt Massey College
weer een bijzondere plaats in, maar daar-
over later meer.
Eerst meer over de hiërarchie binnen mijn
college. In totaal zijn er ongeveer 100 stu-
denten lid van Massey College, waar er
dus 70 in Massey zelf wonen. De rest
woont in andere ‘residences’ of op hun
eigen. Deze studenten dragen de titel
‘Junior Fellow’. Dan heb je de ‘Senior Fel-
lows’. Dit zijn professoren en andere
vooraanstaande personen die op één of
andere manier met Massey verbonden
zijn, maar die er niet wonen. De laatste
Nobelprijswinnaar van de University of
Toronto, John Polanyi, is er eentje van. Hij
heeft zijn Nobelprijs aan Massey College
geschonken en deze kun je dan ook hier
bewonderen.
Aan het hoofd van het College staat de
Master, die ook in Massey College woont
en verder loopt er nog ongeveer 30 man
(part-time) personeel rond. Blijft er nog
één groep over en dat zijn de ‘Senior Resi-
dents’. Voornamelijk professoren die in
Massey College wonen. ‘Voornamelijk’,
want ik ben de uitzondering die de regel
bevestigt.
Effe wat geschiedenis. Massey College
werd ruim 30 jaar geleden mede opge-
richt door Vincent Massey, die in de jaren
50 the Queen of England vertegenwoor-
digde in Canada (zij is op dit moment nog
steeds het staatshoofd van Canada). Het
gebouw zelf is een verhaal op zich. Het
werd speciaal voor het college ontworpen
door Ronald Thom. Hij ontwierp niet
alleen het gebouw maar ook het interieur,
zoals bijvoorbeeld de stoelen in de eet-
zaal. Er moet dan ook toestemming
gevraagd worden als men iets aan het
interieur wil veranderen.
De eerste steen werd gelegd door prins
Philip, u weet wel de papa van Charles.

De vorm van het gebouw is rechthoekig
en er is een binnenplaats. Het gebouw
steunt op het idee dat er een sterk
gemeenschapsgevoel moet heersen. Daar-
door zijn er alleen maar doorzichtige
ramen die uitkijken op de binnenplaats
en geen exemplaren die naar de andere
kant uitkijken. Overigens zit er voor deze
vensters een soort gaas, zodat de vele
eekhoorns die er hier rondhuppelen niet
de kamers op kunnen. Al kan ik beter
‘niet’ vervangen door ‘niet gemakkelijk’.
Het blijkt dat eekhoorns geen problemen
hebben om er een gat in te maken. Vele
hebben hun kamer al ondersteboven
gezien als men terugkeerde op hun
kamer.
Onder de grond loopt een gangenstelsel
zodat men niet tijdens de winter buiten
hoeft te lopen als men naar de ‘Common
Room’, die compleet is met bar en barkee-
per, of naar de eetzaal wil. Verder bevindt
zich er ook nog een kapel, maar zover ik
weet wordt deze nauwelijks gebruikt. De
kamers zelf worden gepoetst door de
schoonmakers, die je iedere maandag
nieuwe lakens geven en dan ook meteen
je bed opmaken. De andere dagen mag je
zelf je bed op maken. Toch zal ik mijn
Eindhovense huisgenoten maar eens op
hoogte gaan stellen over de nieuwe rol-
verdeling als ik weer terugkeer in het Bra-
bantse.
De eerste Master en de persoon die een
grote stempel op Massey heeft gedrukt is
Robertson Davies. Een persoon waar ik
nog nooit van had gehoord, maar het
schijnt dat hij één van de bekendste
schrijvers van Canada is. In ieder geval
wordt er in zijn autobiografie een heel
hoofdstuk aan Massey College besteed en
ook is er een boek van zijn hand versche-
nen met verhalen die allemaal met Mas-
sey College te maken hebben. Deze
meneer Davies heeft een periode in Enge-
land geleefd en hij heeft veel van de
Engelse tradities meegenomen naar
Canada en wel in het bijzonder naar Mas-
sey. En dat is nou wat Massey College
anders maakt dan de andere residences.
Zo hangt er hier in een toren op de bin-
nenplaats een bel. Deze wordt om 8 uur ‘s
morgens voor de eerste keer geluid. Om
12:15 wordt de klepel opnieuw heen en
weer bewogen ten teken dat de lunch
klaar is en hetzelfde wordt om half 7 ’s
avonds gedaan. Het diner is dan klaar.
Drie en een half uur later luidt de portier
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de bel voor de laatste keer ten teken dat
hij naar huis gaat. Alleen op deze tijdstip-
pen wordt de bel geluid, hoewel... Een
paar weken geleden werd de bel ook om
half 3 ’s nachts geluid. Hoewel niet dui-
delijk is wie de dader was is de grootste
verdachte een 24-jarige student van de
TU Eindhoven.
De maaltijden: ’s morgens is er het ontbijt
en ’s middags is er een uitgebreide lunch
met alles erop en eraan. Het avondeten is
iets speciaals. Iedereen draagt een toga en
verzamelt in de ‘Common Room’. Als de
bel wordt geluid loopt iedereen naar
boven, naar de eetzaal en gaat achter een
stoel staan. Vervolgens zegt de ‘Don of
Hall’, een ‘Junior Fellow’ die voor dat jaar
als spreekbuis fungeert van alle ‘Junior
Fellows’, een Latijns gebed op en daarna
gebruikt iedereen de stoel waarvoor het
oorspronkelijk voor gemaakt is. De
serveersters serveren vervolgens de drie
gangen maaltijd en als de maaltijd ten
einde is tikt de ‘Don’ tegen haar glas en
iedereen gaat weer achter zijn/haar stoel
staan. De ‘Don’ zegt weer een gebed op
en iedereen loopt naar beneden waar de
koffie en thee staat te wachten.
Eens in de twee weken is er een speciaal
diner: ‘High Table’. Dan dient iedereen
zijn beste pak en toga aan te trekken en
zijn er speciale gasten. De belangrijkste
die we in ons midden hebben gehad was
de premier van Ontario. En deze functie
stelt hier, i.t.t. Nederland, heel wat voor.
Je ziet hem iedere week wel op TV. Tij-
dens zo’n ‘High Table’, dat zo’n 2 uur in
beslag neemt, zorgen de ‘Senior Fellows’
voor de wijn en het voedsel dat je krijgt
voorgeschoteld is van een uitstekende
kwaliteit.
In Massey College heb je ook een koor en
een aantal commissies zoals het LMF
(verzorgt de feesten e.d.), een jaarboek-
commissie, kerstbal-commissie sympo-
sium-commissie, milieu-commissie en
een ‘House’-commissie die de belangen
behartigt van de Junior Fellows. Toch kun
je deze commissies niet vergelijken met
de commissies van GEWIS. Integendeel,
alles vindt op een veel kleinere schaal
plaats. Begrijpelijk, want men moet
immers toch studeren! Verder worden er
iedere week enkele sportzalen gereser-
veerd voor basketbal en volleybal en op
zondagmorgen ben ik van de partij om te
zaalvoetballen.
Overigens is het niet zo makkelijk om een
kamer te krijgen in Massey. Zo schreven
zich vorig jaar 150 mensen in voor een

kamer, terwijl er maar plaats was voor 35
personen. En dat terwijl de huur inclusief
de maaltijden toch maar liefst ruim 800
gulden per maand bedraagt. Wat er nu
gebeurt is dat er gekeken wordt naar het
vakgebied van de student die zich
inschrijft. Men wil namelijk een groot
mogelijke variatie hebben aan vakgebie-
den. Toch zijn er op dit moment 4 infor-
matica-studenten (waaronder ik zelf). Er
woont geen enkele wiskundige in Mas-
sey, alhoewel er wel 1 wiskunde-student
is die verbonden is aan Massey. Overi-
gens kost hem dit 300 gulden per jaar (en
daar horen geen maaltijden bij). Om de
doorstroming te garanderen mag je maar
3 jaar in Massey College wonen en mag je
in totaal 5 jaar ‘lid’ zijn van Massey.
Daarna mag je lid worden van de reünis-
ten-vereniging.
Er is een groot aandeel buitenlanders in
Massey. Engeland, India, Egypte, Duits-
land, Japan, Zuid-Korea, Rusland,
Nieuw-Zeeland enz. hebben allemaal hun
vertegenwoordigers. Tot december was er
nog een andere Nederlander in Massey.
Een AIO die nu in het Academisch Zie-
kenhuis van Rotterdam werkt. Sindsdien
ben ik de enige Nederlander. Mijn Neder-
lands moet ik dus maar bewaren voor als
ik weer terug ben in Nederland. Wel zal
mijn Duits verbeterd zijn als ik weer
terug, want iedere maandag is er een
“German Table”. Iedereen die dan aan
deze tafel zit dient tijdens het diner Duits
te praten en ook de gebeden zijn dan in
het Duits. Verder is ook nog een Franse
tafel en eens in de zoveel tijd is er een
Russische tafel. Of het typerend is voor
Rusland weet ik niet maar deze tafel is
meestal de chaotische.
Het valt dus niet te vergelijken met een
Nederlands studentenhuis, al was het
maar omdat de mensen die in Massey
wonen totaal verschillend zijn met hun
Nederlandse soortgenoten. Het heeft dan
ook wel een tijdje geduurd voordat ik
gewend was. In ieder geval heb ik veel
mensen leren kennen en ook goede vrien-
den gemaakt en wat belangrijker was: ik
voelde me meteen thuis.
Prettige paasdagen en eet niet te veel eie-
ren.

Met vriendelijke groet,

Richard Braeken.
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Dit stukje gaat over spot en cynisme. Spot
in de zin van ‘aan de kaak stellen’ is vaak
opbouwend van aard, terwijl cynisme
juist iets destructiefs heeft, maar de grens
is vaag. Als de heer Nienhuys in zijn ‘kol-
lem’ van februari opmerkt dat ‘pas nu
meisjes beter scoren dan jongens, er ernst
wordt gemaakt met zoeken naar waar dat
verschil vandaan komt’, dan is dat inder-
daad ‘komisch’ en iets om over na te den-
ken, maar als hij tijdens elk college
combinatoriek een paar studenten aan-
wijst die de machtreeks van 1/(1-x) moe-
ten opdreunen, dan denk ik: stel je niet
aan en ga verder met je college.
Toen ik in diezelfde kollem iets las over
cynisme op het werk, dacht ik meteen aan
hem, en niet alleen omdat hij het geschre-
ven had. Maar nu ter zake: ik vind dat een
docent opmerkingen als ‘er gaan geruch-
ten dat jullie iets van groepentheorie
weten’, ‘wie van jullie heeft de illusie, dat
hij vorig trimester bij geordende verza-
melingen wat opgestoken heeft’ en ‘als ik
de studie-adviezen mocht geven dan wist
ik het wel’ niet mag maken en als het
waar is dat zulke ‘knorrepotten’ alleen
hardop zeggen wat hun collega’s denken,
dan is het triest gesteld met onze oplei-
ding.
Die laatste uitspraak vas trouwens van de
heer van Eijndhoven. Van Eijndhoven die
eens een vraag stelde waar geen ant-
woord op kwam en die toen zei: ‘ik sprak
net Nienhuys en die zei dat je om algebra
te leren niet in Eindhoven moet zijn. Nou,
dat is waar, hoor!’ Een andere keer stelde

hij een vraag, stak ik mijn vinger op en
gaf hij vervolgens zelf het antwoord. ‘Ja’,
kreeg ik later te horen, ‘ik zag dat je het
antwoord zeker wist. Als ik denk dat je
twijfelt, dan vind ik het wel leuk.’ Even
voor de duidelijkheid: de heren Nienhuys
en van Eijndhoven zijn natuurlijk niet de
enigen die het niet kunnen laten om hun
studenten af en toe af te schilderen als
luie, domme wezens die aan het eind van
hun studie hun ingenieurstitel krijgen
voor het bij elkaar sprokkelen van 168
studiepunten (zie een van de eerdere kol-
lems dit jaar), en over zulke docenten is
natuurlijk meer te vertellen dan alleen
maar slechte dingen, maar daar gaat dit
stukje niet over.
Ik vind mijn studie veel te leuk om me
echt te laten demotiveren door zo’n hou-
ding van docenten tegenover hun studen-
ten, maar sommige docenten zouden wel
iets beter hun best kunnen doen om ons
van hun prachtige vak te laten genieten.
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Wenneker
Woensdag 15 maart organiseerde de BAC een excursie
naar distilleerderij Wenneker. We gingen op zoek naar
het verhaal hoe dit bedrijf zijn vorm heeft gekregen. Hier
is haar verhaal:

Wouter de Vaal

De geschiedenis van Wenneker begint al
op 16 februari 1693. Toen kreeg Hendrick
Steeman vergunning om in Schiedam
twee brandewijnketels te plaatsen. Dat
was het begin van de branderij en distil-
leerderij die eeuwen later, en wel in 1812,
eigendom werd van de familie Wenneker.
In 1903 verkocht F.J.A. Wenneker het
bedrijf aan J.C. van der Tuyn, mouter te
schiedam. Sindsdien is het, tot op de dag
van heden, eigendom van de familie Van
der Tuyn.
De distilleerderijen Piersma, Duys en
Smeets werden, evenals als de wijkoperij
van Dirk Struys & Zoon, in de loop der

jaren in Wenneker opgenomen. In 1967
werd het bedrijf, dat met uitbreidingspro-
blemen kampte, naar Roosendaal ver-
plaatst.
De huidige generatie Van der Tuyn heeft,
met grote voortvarendheid, de onderne-
ming volledig gemoderniseerd en geauto-
matiseerd. Waarbij de familietradities
echter zorgvuldig in ere worden gehou-
den. Nog steeds wordt er gedistilleerd uit
grondstoffen aan de hand van de origi-
nele receptuur en met inachtneming van
zeer hoge kwaliteitseisen.
Een kijkje in het bedrijf leert al gauw, dat
er naast de befaamde genevers, tal van
andere dranken worden geproduceerd
voor de nationale en internationale
markt. Zoals bijvoorbeeld: Likeuren, Cog-
nac Dupont, Giardino bitter ’81, Vodka
Nikolski en nog veel meer.
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What’s on WWW
Deze keer heb ik een aantal muziekpagina’s in de aanbie-
ding. En verder nog een paar die helemaal niets met
elkaar te maken hebben zoals een pagina over cartoons
en België.

Pascal Thomas

De volgende pagina heeft ontzettend veel
informatie over The Beatles: http://
turtle.ncsa.uiuc.edu/alan/beatles.html.
Zo kun je een groot aantal songteksten,
plaatjes van de Covers en plaatjes van de
muziekanten zelf bekijken. Ook wordt er
uitvoerig aandacht besteedt aan de Paul is
dead-mythe. Ook aan hard-rockers wordt
gedacht. Zo is er een Megadeth-pagina
op: http://underground.net/Megadeth/
megadeth.html. Verder is er nog een
pagina van Pearl Jam: http://
www.engin.umich.edu/~galvin/pearl-
jam.html. Hier kun je o.a. plaatjes, audio
clips, songteksten MPEG’s ophalen. Van
Nirvana is er de volgende pagina: http://
www.ludd.luth.se/misc/nirvana. Alhoe-
wel deze laatste iets minder mooi van
opzet is dan de vorigen. De Rolling Sto-
nes zijn nog steeds niet uitgebrand, en
ook van hun is er een WWW-pagina:
http://www.stones.com/. Via deze site

kom je bijvoorbeeld al snel te weten dat
ze op 13 en 14 juni in Nijmegen optreden.
Het Jazz-genre wordt ook niet vergeten,
kijk maar op: http://bookweb.cwis.uci.
edu:8001/Jazz/JPRA2.html. Op eigen
‘bodem’ is er nog de Rabo Top 40. Nu ook
op internet: http://193.78.80.83/
rabotop40/.
Er is een hele verzameling informatie
over cartoons op WWW. Natuurlijk staan
er ook cartoons op. Kijk maar eens op
http://www.pavilion.co.uk/cartoonet/.
Onderstaand plaatje is hier opgehaald.
Er zijn wel al toeristische pagina’s over
Nederland, maar geen  site die een over-
zicht geeft van de Nederlandse staat. In
België is die er wel al: http://www.bel-
gium.be/belgium/. Wil je het CV-tje van
koningin Paola eens doorlezen, dan is dit
je kans.
Hollywood houdt zich al langer bezig
met internet. Naar aanleiding van de
Oscar-uitreiking(en) is er dan ook een
WWW-pagina gemaakt. Dat dit een niet-
officiële pagina is, is niet te merken. Er is
o.a. een overzicht van Oscar-winnaars die
teruggaat tot 1928! Kijk maar eens op:
http://www.ddv.com:80/Oscarnet
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Infima
Het is weer lente, dus de bloemetjes en de bijtjes gaan weer flink te keer. De mensen daarentegen
houden zich meer bezig met andere dingen, zoals uitspraken doen. De infima zijn weer met bakken
mijn elektronische brievenbus komen binnen stromen. Hier volgen de leukste uitspraken, die door
de spionnen zijn geregistreerd. In de infispion van het jaar competitie verstevigd 6079 zijn kopposi-
tie en staat inmiddels al op 11 infima, terwijl Mistig en Roborob ver achter blijven met ieder 5 infi-
mum.

Wouter de Vaal

Mark Hermeling tijdens een bestuursvergadering:
       •  Ik vind het een compliment als mensen me uitmaken voor een meisje.

Bij GEWIS:
Gregor: Kom laten we een spelletje doen.
Flip: Hè, niet weer trivianten... Ik heb gisteren ook al zittentrivianten met mijn

huisgenoten en vorige week ook. Kom laten we gaan trivianten.

Tijdens een OCW-vergadering:
       • Dhr Nijst: mag ik een suggestie doen?

Dhr Ter Morsche : weet je het zeker?

Tijdens het college algebra:
       • Cohen om vijf voor negen: “We spreken af dat het sociale gedeelte om 8.45

afgelopen is.”
Student (niet al te luid): “En dan nu verder met het asociale gedeelte!”

Dhr. Ten Eikelder tijdens het college Compilers:
       • “We kunnen ook tien karakters vooruitkijken; dan wordt het een stuk eenvoudi-

ger. Dat vinden we veel te ingewikkeld.”

Dhr. Van den Eijnde tijdens het college Programmeren 4:
       • “We voeren een operator in die in essentie een beetje een soort som is.”

Dhr. Baeten tijdens college procesalgebra:
       • “Definitie van aftelbaar: je moet het kunnen tekenen door op een gegeven

moment wat stippeltjes te zetten.”

Dhr. Jansen tijdens college Eindige Elementen Methoden:
       • “...en dan zie je de resultaten als rijpe appels van de bomen vallen...”

Tekst op briefje in DBH 2.207:
       • “Ben eens echt goed: laat dat papieren vliegtuigje in een afvalbak (be)landen!

Dan doen wij de rest. Cemsto.”
Eronder geschreven: “Ja, met mijn vliegtuigje spelen zeker.”

Dhr. Van Eijndhoven tijdens instructie Lineaire Analyse 2:
       • “Je moet echt niet denken dat je nu slimmer bent dan toen je op de middelbare

school zat, alleen maar ouder, en dat wordt alleen maar erger.”

Gehoord van een medewerker over het W&S-gebouw:
       • “Dat hoge gedeelte van W&S, dat is toch net een strafgevangenis.”
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Redactie
Geert van den Berge, Frans Claes, Oscar Craane, Tim Hemel, Ivana van Overmeeren,
Pascal Thomas, Kees van Tol, Wouter de Vaal.

Redactie-adres
Supremum, Studievereniging GEWIS, HG 8.79
Postbus 513, 5600 MB  Eindhoven
Telefoon: 040-472815
E-Mail: supremum@win.tue.nl

Ingezonden stukken
Aanleveren van artikelen bij via e-mail of ASCII-bestand op DOS diskette, maar anders
aangeleverde kopij wordt in overleg ook geaccepteerd.

Schrijvers van artikelen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze artikelen. Zij
geven de redaktie bovendien toestemming om hun stukken te publiceren in digitale
vorm (USENET, gopher, World Wide Web etc.)

De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden artikelen te wijzigen.

Inleveren kopij
- op de GEWIS-kamer (HG 8.79)
- bij de redactieleden
- per E-mail: supremum@win.tue.nl

Infimumspionnen:
6079, Dr_X, abC, Plum, Μαινοµαι

Met dank aan
Mark Hermeling, Martijn Anthonissen, Susan Dumont, MandelBro, Jan Willem
Nienhuys, Boudewijn Wayers, Marc Buzina, Maikel Verheijen, AiO-overleg, Richard
Braeken en Jan Draisma.

Bij de voorplaat
Tim Hemel
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Agenda
Geplande aktiviteiten:

In juni 1995 Dies Natalis GEWIS
19, 20 en 21 mei 1995 Zeilweekend
26 juni t/m 2 juli 1995 Internationale Informatica Olympiade ‘95
In september 1995 Studiereis Australië

Vakanties, tentamens e.d.:

4 mei 1995 Sluiting aanmelden tentamens
5 mei 1995 Bevrijdingsdag
24 mei t/m 2 juni 1995 Inhaalweek
25 en 26 mei 1995 TUE gesloten vanwege hemelvaart
5 juni 1995 2e Pinksterdag
6 t/m 23 juni 1995 TENTAMENS

Films en borrels:

4 mei 1995 Jurassic Park
11 mei 1995 The Hunt for Red Oktober
18 mei 1995 The Pelican Brief
25 mei 1995 A Perfect World

Wekelijks een leuke, spannende of enge film op donderdag vanaf 14.30 uur.
Wekelijks een gezellige borrel op donderdag vanaf 16.30 uur.


