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De winnaars van de docentenpuzzel in Su-
premum 37.2 is Win King Wan geworden.
De oplossing kun je op de website vinden.
http://www.gewis.nl/supremum
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Van de redactie
Monique Hendriks

van de redactie

Kerstmis en car-
naval liggen nog 
vers in ons ge-
heugen (voor som-
migen misschien 
iets minder dan voor 
anderen) en hier is 
alweer een nieuwe 
Supremum. 

De BAC en de EJC dragen hun steentje bij 
aan het feestgedruis en bierplezier. Nu vlogen 
dit jaar de goede voornemens mij niet echt 
om de oren, maar die ene die ik van dichtbij 
heb mogen meemaken vond ik zeer origineel: 
op de nieuwjaarsborrel werd het startschot 
gegeven van een samenwerking tussen de 
AC en de BAC! 

Verder in deze editie de werkervaringen van 
een ex-GEWIS lid die weer op onze faculteit 
terecht is gekomen, een interview met Jaap 
Molenaar en de ervaringen van een Eindho-
vense student in Spanje en de belevenissen 
van een stel roze shirtjes in een pannenkoe-
kenhuis. 

Ook wilde de redactie haar leden graag de kans 
geven hun verdriet te uiten over het sluiten van 
de AOR, Het Studentencafe, middels een over-
lijdensadvertentie. Ik kan uit eigen ervaring 
putten als ik zeg dat het sluiten van de AOR 
vele studenten (toch minimaal vier) verloren 
zijn op donderdagnacht na 2 uur. 

Tot slot wil ik nog even vermelden dat de 
sluitingsdatum voor de inschrijving voor de 
studiereis nu snel nadert (25 maart), vergeet 
dus vooral niet om je op tijd in te schrijven 
als je mee wil. 

Veel leesplezier!
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Van de voorzitter
Eefje van den Dungen

Zoals jullie wellicht 
in de Cursor heb-
ben gelezen, is het 
CvB van plan om 
de cateringvoor-
zieningen op de TU 
drastisch te veran-
deren. Ze willen dit 
doen in een aantal 

fases, waarbij in 2012 de eindsitu-
atie wordt bereikt. Er zou een aantal 
verschillende soorten voorzieningen 
komen. Centraal ligt een Foodcourt, 
deze zal een divers aanbod hebben 
gedurende een groot gedeelte van 
de dag en tijdens het diner. Verder 
denkt men aan ‘Lunchcorners’, ‘Take 
Aways’ en ‘Lounge/ontmoetings-
ruimten’. 

In het IPO, E-hoog en het hoofdgebouw 
zouden er volgens de huidige plannen in 
2005 nog Ontmoetingsruimten komen. Dit 
betekent dat er alleen koffie uit automaten 
beschikbaar zou zijn. De reden hiervoor is dat 
er niet genoeg afname zou zijn. Misschien is 
het niet opgevallen dat de rijen vaak tot op de 

gang staan. Medewerkers van onze faculteit 
hebben aangegeven dat ze hier fel op tegen 
zijn. Het lounge-concept zou ervoor zorgen 
dat de medewerkers in het Auditorium eten 
gaan halen en dit zou ten koste gaan van de 
sociale contacten.

GEWIS sluit zich aan bij deze mening. Ook 
voor onze studenten is de kantine een plaats 
waar ze samenkomen gedurende de pauze of 
daarbuiten. Het idee zou zijn dat de studenten 
van verschillende faculteiten meer met elkaar 
in contact komen als ze in een Foodcourt bij 
elkaar komen. Toch als je nu het Auditorium 
rondkijkt in de pauze, zie je echt geen groep-
jes samenkomen met de opmerking: “He, ik 
weet niet wie jullie zijn, maar we lunchen in 
dezelfde gigantische ruimte, dus laten we een 
praatje maken...”

Daarbij komt ook nog dat een kern van actieve 
GEWIS leden gewend is in de pauze lunch 
te halen bij de kantine en dit bij GEWIS te 
nuttigen. Het zou erg jammer zijn als deze 
mogelijkheid verloren zou gaan. Het bestuur 
zal zich dan ook inzetten om dit te voorkomen. 
Hopelijk biedt de UR een luisterend oor.
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Infima
... van de voorzitter

Eefje: “Als je dat tunneltje inloopt, weet je zeker dat je er zwanger uitkomt.”

Eefje: “Ik heb natuurlijk van die heel dure shampoo want die matcht bij mijn schoenen.”

Eefje: “Schoenen heb ik op dit moment niet echt nodig.”

Eefje komt het bestuurshok binnen tijdens de borrel: “Zo! Het gebeurt ook niet vaak dat het 
hier in het bestuurshok gezelliger is dan op de borrel!”
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Van de decaan
Hans van Duijn

van de decaan

Een paar weken voor Kerstmis 
schreef ik mijn eerste bijdrage voor 
dit mooie blad. Toen kon ik absoluut 
niet vermoeden dat ik per 1 april als 
rector van onze universiteit zal gaan 
functioneren en dus geen decaan 
meer zal zijn van onze faculteit. 
Kortom, dit is mijn tweede en tevens 
laatste bijdrage.

Het waren pittige maanden van december tot 
nu. Met alle hoogleraren en procesdirecteuren 
zijn contractgesprekken gevoerd, de begroting 
is behandeld en er is gesproken met het CvB 
over extra financiële armslag voor nieuwe 
initiatieven. Dit alles betekende veel verga-
deren in HG 6.15. Nu is dat niet mijn liefste 
bezigheid, maar toch kijk ik met een goed 
gevoel op deze periode terug. Onze faculteit 
staat er prima voor. De begroting is bijna in 
evenwicht (na jarenlang een gigantisch over-
schot te hebben opgebouwd sluiten we 2004 
af met een klein tekort en verwachten we voor 
2005 eveneens een klein tekort), de verjonging 
bij de hoogleraren zet zich door (proficiat 
Remco van der Hofstad met je benoeming!), 
het contract met diverse deeltijdhoogleraren is 
verlengd en enkele nieuwe zijn gesloten, we 
krijgen binnenkort onze eerste echte tenure-
track positie in de persoon van Annemarie 
Aarts als opvolgster van Fons van de Ven 

en bij Informatica is er 
een vacature voor een 
hoogleraar op het kern-
gebied van de software 
engineering. Tevens ver-
heugt het mij te kunnen 
melden dat het wiskunde 
cluster DIAMANT, met 
collega Cohen als initi-
atiefnemer en trekker, nu officieel door NWO 
is gehonoreerd. Een geweldig resultaat voor de 
Eindhovense discrete wiskunde, cryptologie 
en algoritmiek.

Momenteel is een vertrouwenscommissie 
van de faculteitsraad bezig een advies te 
formuleren over de samenstelling van het 
nieuwe faculteitsbestuur. Ik wens ze daarbij 
veel wijsheid.

Tenslotte wil ik Fred Steutel geruststellen (zie 
Cursor 22): mijn integriteit zal groot zijn, maar 
ik zal Wiskunde en Informatica niet uit het oog 
verliezen. In het bijzonder daar waar het gaat 
over onze zwaartepunten en hun onderlinge 
evenwicht.

Het gaat u allen goed.

C.J. (Hans) van Duijn.
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OC OK!
Jan de Kort

Zoals gebruikelijk 
weer  een over-
zicht van de ont-
wikke l ingen  op 
het gebied van het  
onderwijs.

Overgang naar semesters
Het (universiteits)bestuur heeft besloten dat 
alle faculteiten in 2006 over moeten gaan op 
een semestersysteem met drie blokken (2x3). 
Omdat de andere TU’s een semestersysteem 
met twee blokken (2x2) hanteren, was het 
idee geopperd om dit ook in Eindhoven in te 
voeren. Er waren echter al opleidingen over-
gegaan op 2x3 (bijvoorbeeld Natuurkunde), 
dus dit was een moeilijk punt. Er is afgespro-
ken dat de discussie over 2x2 tot 2011 niet 
gevoerd zal worden. Net zoals dit jaar zullen 
er volgend collegejaar zowel opleidingen met 
trimesters als met semesters zijn. Er is wel 
een punt van verbetering: op aandringen van 
het SAO (Studenten Advies Orgaan) zullen 
de tentamenweken van beide jaarindelingen 
samenvallen.

Kernpakket regie-orgaan wiskunde
De afgelopen maanden heeft in de OCW 
(OpleidingsCommissie Wiskunde) een heftige 
discussie plaatsgevonden over de inhoud van 
het kernpakket dat wordt aangeboden door 
het regie-orgaan wiskunde. In het kader van 
de samenwerking tussen de 3 TU’s hebben de 
wiskundeopleidingen besloten om een aantal 
vakken uit de masterfase te ‘synchroniseren’. 
Concreet betekent dit dat voor de vakken van 
het regie-orgaan op elk van de drie locaties 
hetzelfde boek en hetzelfde tentamen gebruikt 
wordt. In de toekomst wordt de samenwer-
king mogelijk uitgebreid. Het regie-orgaan 

biedt een kernpakket aan (verplicht deel) en 
een keuzepakket. Oorspronkelijk bevatte het 
kernpakket drie vakken die aansloten bij de 
mastertracks CSE en SPOR. Daardoor was er 
binnen de track DMA verhoudingsgewijs min-
der ruimte voor specialisatie. Bovendien bevat 
het keuzepakket relatief minder aan DMA 
gerelateerde vakken. Dit probleem is opgelost 
door voor studenten uit Eindhoven een extra 
DMA-vak (coding en crypto) toe te voegen 
aan het kernpakket en het aantal te volgen 
keuzevakken (voor Eindhoven) op één te stel-
len in plaats van twee. Hiermee is tegelijk een 
ander – waarschijnlijk belangrijker – bezwaar 
weggenomen: het is te verwachten dat er in 
de toekomst nog maar één wiskundemaster is 
voor alle TU’s en het regie-orgaan zal in hoge 
mate bepalen hoe die eruit gaat zien. Het is dus 
voor alle onderzoeksgroepen van groot belang 
zich in het 3TU-pakket vertegenwoordigd 
te zien om onderwijs in hun discipline in de 
toekomst te waarborgen.

Studievoorlichting Informatica
Naar aanleiding van het debat studierende-
ment, waar meermaals door studenten werd 
beweerd dat het aantal studiestakers in het 
eerste jaar vooral te wijten is aan het niet 
benadrukken van het wiskundegehalte van de 
informaticaopleiding, is een groep studenten 
bezig de voorlichting onder de loep te nemen. 
Er zijn plannen voor een toets waarmee scho-
lieren zelf kunnen onderzoeken of ze interesse 
hebben in informaticavraagstukken en of ze 
wiskundig voldoende onderlegd zijn.

oc
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Wiskunde gaat over structuur, orde-
ning en relaties. Het bedrijven van 
wiskunde gebeurt met een speciale 
taal die ontstaan is bij het beoefenen 
ervan. Sinds de zeventiende eeuw is 
er een stevige wisselwerking met de 
natuurwetenschappen en dat heeft 
veel invloed op het taalgebruik. De 
wiskundige taal is de lingua franca 
van de techniek, uiterst geschikt 
om modellen te maken en met deze 
modellen aan de slag te gaan. 

Het grappige is dat basisactiviteiten als tel-
len, classificeren, meten en beschrijven van 
(meetkundige) objecten hebben geleid tot 
een wetenschap waar nu existentie, uniciteit, 
abstractie en karakterisering de kernactivi-
teiten van wiskundig onderzoek zijn. Verder 
wordt de wiskunde wijd en zijd gebruikt bij 
de modelvorming in de natuurwetenschappen, 
bijvoorbeeld in de biologie en bij medische 
toepassingen.     

Kortom, wiskunde speelt een cruciale rol bij 
de academische vorming. De afgelopen jaren 
is de omvang van het wiskundeonderwijs bij 
de meeste opleidingen afgenomen, terwijl de 
zorg over de academische vorming van de 
studenten toeneemt. Het lijken wel commu-
nicerende vaten. 

Over de ontwikkelingen rond de exacte vakken 
wordt veel gediscussieerd en daarbij wordt 
vaak de rol van de klassieke talen in de weten-
schap vergeleken met de rol van de wiskunde 
in de technische wetenschappen. Ik vind dat 
de vergelijking nogal mank gaat, Latijn is een 
taal die er al was onafhankelijk van de weten-
schapsbeoefening terwijl de wiskunde juist 
in samenhang met de natuurwetenschappen 
ontwikkeld is. Anders gezegd, het Latijn had 

Wiskunde en academische vorming
F.J.L. Martens

ook wel Grieks, He-
breeuws, Brabants of 
Japans kunnen wezen. 
Bovendien is wiskunde 
een wetenschap. Som-
migen trekken het ver-
dwijnen van het Latijn 
door naar de wiskunde. 
Gezien mijn eerdere 
opmerkingen lijkt mij dat onwaarschijnlijk. 
Echter, de huidige ontwikkelingen in het 
onderwijs zijn niet gunstig voor de exacte we-
tenschappen. Op het VWO vervelen begaafde 
leerlingen zich bij deze vakken en oefenen 
wordt als dodelijk beschouwd voor de creati-
viteit, zodat de vaardigheden gering zijn. 

Er lopen nogal wat mensen rond, die denken 
dat de wiskunde af is. Ik wijs op enkele resulta-
ten in de twintigste eeuw: de simplexmethode 
(Dantzig), Turing’s machine, de dekpuntstel-
ling (Brouwer), de classificatie van eindige 
groepen en allerlei hypothesen die nog niet 
bewezen zijn, zoals die van Riemann. 
Bij informatica tref ik soms het idee aan dat 
de wiskundige taal onduidelijkheid schept en 
tot fouten leidt. Dat kan wel zijn, maar deze 
taal is breed toepasbaar en geschikt om scherp 
en LEESBAAR te formuleren. Verder tref ik 
daar ook soms de opvatting aan dat de ana-
lyse op drijfzand is gebouwd. Het onderzoek 
naar de grondslagen is pas in de negentiende 
eeuw gestart, dus daar kan nog van alles uit 
komen. Een ding is duidelijk, wiskunde is bij 
een exacte studie hard nodig en genereert uit 
zichzelf al academische vorming. 

F.J.L. Martens

tegengif
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De laatste keer 
dat de BAC iets 
schreef voor de 
Supremum, wa-
ren de BAC-leden 
in volle gang om 
de kerstborrel te 
organiseren. Er 
moesten nog veel 

dingen worden geregeld en het 
stress-niveau was dan ook erg hoog. 
De taken verschilden van het bellen 
met de kerstman, het regelen van 
Rudolph en het versieren van de 
GEWIS-ruimte. 

Het laatste werd geregeld door Bob die de 
halve stad had doorzocht naar de meest lelijke 
slingers, engelenhaar en andere kerstonzin. 
Het regelen van Rudolph bleek nog 
een grote opgave voor ondergetekende. 
Deze taak was mij mooi aangenaaid op 
een vergadering, maar ik probeerde het 
beste ervan te maken. Op de site van 
dierentuin Europa zag ik gelukkig dat 
deze rendieren had, dus belde ik op of 
ik een rendier kon lenen. De telefoniste 
zei dat ze er achteraan ging, maar belde 
me niet terug, dus dat betekende geen 
rendier voor Richard. Gelukkig kreeg 
ik er wel een op mijn verjaardag, nog 
bedankt daarvoor. De kerstman kwam 
gelukkig wel opdagen, met een hulpje 
die nog een poging deed om op een 
rendier te lijken, dit alles tevergeefs. 
Uiteindelijk was het een geslaagde 
borrel met uiteraard ook foute kerst-
muziek.

De eerstvolgende ‘speciale’ borrel 
was, natuurlijk, de eerste borrel van 
het nieuwe jaar. Deze borrel heette dan 

Van Rudolph tot De Baron
Richard Bakker

ook, hoe toepasselijk, de nieuwjaarsborrel. 
Uiteraard waren er genoeg flessen ‘cheepaz’ 
champagne, die blijkbaar toch goed genoeg 
waren voor sommige mensen. Deze borrel 
was ook de start van het tafelvoetbaltoernooi 
van de AC (Jaja de AC en de BAC die sa-
menwerken, een unicum). Samen met Jordi 
won ik met gemak van het team genaamd ‘De 
Wildplassers’, die hun naam een week eerder 
hadden waargemaakt. De politie bleek hier 
minder blij mee te zijn, maar dit terzijde. Voor 
meer informatie over het tafelvoetbaltoernooi 
verwijs ik jullie door naar de AC.

Wat verser in jullie geheugen zal waarschijn-
lijk de carnavalsborrel zijn van iets meer dan 
een maandje geleden. Na het weghalen van 
de kerstversiering (die er nog steeds hing!!!) 
konden we eindelijk de carnavalsversiering 

ac
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ophangen. Alle regels die gelden met betrek-
king tot brandveiligheid werden aan de laars 
gelapt, zodat de hele ruimte vol hing met slin-
gers en cerpentine. Mocht je niet (meer) weten 
om hoeveel het precies ging, raad ik je aan een 
blik te werpen op de vloer van GEWIS en ik 
denk dat je zelf wel een inschatting kan maken. 
Uiteraard waren er veel mensen verkleed en 
werd er iemand tot ‘best verklede persoon’ 
uitgeroepen. Dit jaar was dat Thijs Timmer-
mans met zijn prachtige outfit van De Baron 
(je weet wel, van Bassie en Adriaan). Voor zijn 
moeite kreeg hij een heuse vaas bier, die hij 
jammerlijk genoeg uit zijn handen liet vallen 
(nog bedankt daarvoor). De borrel was leuk 
en druk, alleen het opruimen was geen pretje 
met al die versiering (zoals eerder gezegd: kijk 
naar de vloer van GEWIS).

De komende tijd hebben we ook weer een 
speciale borrel in petto, namelijk de ‘Duitse 
Borrel’. Net als vorig jaar zullen de pullen 
massaal uit de kast worden gehaald en zal het 
bier rijkelijk vloeien. Er is een grote kans dat 
ook dit jaar Heidi en Peter weer borrel zullen 
gaan draaien. En de broodjes braadwurst zul-
len waarschijnlijk ook in grote getale worden 
gemaakt. Maar wat nog belangrijker is, is dat 
binnenkort het BAC Lustrum weer gevierd zal 
worden. Een week (18 tot en met 22 april) lang 

zullen er veel speciale activiteiten worden ge-
houden, met bier uiteraard. Er zal onder andere 
een spelletjesborrel worden georganiseerd en 
we zijn ook van plan een excursie te maken 
naar een brouwerij. Iedereen die de BAC of 
het bier een warm hart toedraagt is welkom. 
En denk eraan: 1 bier is geen bier.

Knuffels de BAC

activiteit

Infima

Bob is van achter de bar uit met Chris aan het kletsen. 
Egbert komt naar Bob toe en zegt:”Stop...HAMMER TIME”

Tijdens de klassieke muziek IVV-borrel.
Tijntje over Bach: “Alsof er iemand op een piano gaat liggen!”

Carolien tegen Pieter: “Zullen we gaan? Denis wordt een beetje eeuh....”

Pieter met zijn broek op zijn knieen: 
“Jordi wil jij mijn dingetje vastnieten?”
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Hoe het begon: Op 
de FSE BBQ was 
Bob, vice-voorzit-
ter van GEWIS, 
weer eens te lui 
om bier te ha-
len. ‘Weg met die 
gast’, riepen zijn 
bestuursgenoot-

jes. Dat hoorde het bestuur van 
Intermate, die ook al een tijdje 
schoon genoeg hadden van hun vice-
voorzitter, Wouter J...’Ruilen met die 
hap’ klonk het uit de mond van beide 
voorzitters en 2 maanden later (alles 
op zijn tijd...) was het zover. Hier hun 
bevindingen...

Wat ze van hun eerste dag vonden. 
Bob kwam erachter dat hij de gehele week 
ochtenddienst had gekregen van zijn nieuwe 
bestuur. Nu was Bob al geen ochtendmens, 
dus hij had al snel het gevoel dat Intermate 

De Uitwisseling
Bob K en Wouter J

toch stiekem wel een ‘naaivereniging’ was. 
Wouter daarentegen had die eerste dag juist 
een druk programma door alle klusjes die hij 
van GEWIS opgedragen kreeg. Zo moest er 
een kerstboom komen en de Sinterklaasver-
siering moest opgeruimd worden. Dat deze 5 
meter hoog hing en er geen ladder beschikbaar 
was, werd tactisch achterwege gelaten in de 
briefing.

Waar ze ’s nachts over droomden.
Bob droomde nergens over. Hij claimt zelf 
dat dit was omdat hij te zat was om te dro-
men, maar Wouter houdt het erop dat door 
zijn overmatig drankgebruik zijn geheugen 
dermate is aangetast, dat zelfs overdag iets 
onthouden voor Bob al een grote opgave is. 
Wouter meende zelf ’s nachts te dromen over 
zijn nieuwe bestuursgenootjes en hoe hij ze 
de sauna in kon lokken...

Wat ze het allerleukste vonden.
Ze denken de cantus. Zeker weten doen ze het 

in
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niet, juist door die cantus...Wouter vond het 
erg leuk dat GEWIS ter ere van zijn komst 
hun bestuurshok had opgeknapt en dat hij met 
‘hej Bob’ werd aangesproken. Bob genoot 
bijzonder van de koppelpogingen van Mark 
(quasi-secretaris Intermate) om hem aan een 
Intermate-lid te helpen, en dat hij nu bonnetjes 
kon inleveren bij Caroline (penningmeester 
Intermate) ipv Geert (quasi-penningmeester 
GEWIS). 

Wat ze verder nog hebben gedaan.
GEWIS kwam op bezoek bij de filmmarathon 
van Intermate, Bob heeft alle studievereni-
gingen uitgenodigd voor het Diesfeest van 
Intermate, de constitutieborrel van Industria 
werd bezocht (waarbij velen niet snapten wat 
er aan de hand was), de bestuursvergaderingen 
werden wederzijds bezocht en er werd tot 
versleten voetzolen toe gependeld tussen HG 
8.79 en TM 1.12.

Wat ze als enorm nuttig hebben ervaren. 
Eens beleven hoe een ander bestuur draait, 
hoe de vereniging daaromheen is opgehan-
gen (bestuur vormt natuurlijk het centrale 
middelpunt), voorzitters vervelen, zien dat 
besturen helemaal niet zo moeilijk is als je 
niks weet. Maar het allernuttigste was toch 
om weer een zeer gezellige bestuursweek te 

hebben gehad.

Wat onze eigen bestuurs-
genootjes ervan von-
den.
Het GEWIS-bestuur was 
verrast door de geweldige 
vertoning van Wouter op 
de cantus (en ook wel 
door de zatte Bob). Om-
dat voor Bob het begrip 
serieusheidsaanvallen 
onbekend is, werd hij in 
de armen gesloten door 
Intermate, vaak letterlijk 
door Mark, Wouter D en 

Edwin. In ieder geval was het een erg ge-
slaagde en leuke week. Vooral de gezamenlijke 
activiteit, de cantus, was een hoogtepunt.  

Wat de andere besturen ervan vonden.
Simpele Thor-zielen begrepen er maar weinig 
van. Dit leek Bob en Wouter ook logisch, want 
wie zou er nu een week bij Thor willen lopen? 
Andere besturen waren verbaasd, vroegen zich 
af of dat statutair wel was toegestaan, waren 
geïnteresseerd en vonden het leuk. Twee bestu-
ren waren zelfs lyrisch en besloten zelf tot een 
uitwisseling. Wij wensen Cheops en Industria 
daarbij dan ook veel succes. Dat dit gaat luk-
ken, daar zijn wij van overtuigd gezien de al 
innige relaties tussen beide besturen. 

Of ze nog iets serieus te melden hebben.
Wouter wil iedereen aansporen ook eens een 
weekje full-time op te trekken met mensen, die 
je eigenlijk helemaal niet goed kent! Bob: ja, 
wat hij zei!

Bob en Wouter doen 
iedereen de groeten en 
hopen dat ook alle leden 
de uitwisseling als erg 
leuk hebben ervaren! 

ingezonden
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Op woensdag 11 
me i  wordt  een 
groots symposium 
g e o r g a n i s e e r d . 
Dit symposium zal 
plaats vinden in de  
Pieterskerk in Lei-
den en zal als naam 
‘Digitainment’ heb-
ben. 

Het onderwerp van het symposium is, zoals 
de naam ‘Digitainment’ al doet vermoeden, 
Informatietechnologie voor entertainment 
in de toekomst. Met andere woorden, welke 
invloed de informatietechnologie van nu op 
het entertainment in de toekomst zal hebben en 
wat daarvan de gevolgen zullen zijn. Sprekers 
krijgen de mogelijkheid om over onderwerpen 
als games, films, digital storytelling, entertain-
ment robots en video on demand te spreken 
tijdens het symposium. De vraag, waarop we 
middels dit symposium een antwoord hopen 
te verkrijgen, luidt: “Hoe zal entertainment 
onder invloed van de informatietechnologie 
er in de toekomst uitzien?”

Voor de volledigheid zal een benadering plaats-
vinden vanuit drie verschillende invalshoeken, 
welke aan het eind van het symposium samen 
zullen komen om tot een volledig antwoord te 
komen. Deze invalhoeken zijn bedrijfskundig, 
maatschappelijk en technologisch.

Elk van de invalshoeken zal belicht worden 
door zowel (internationale) sprekers uit het 
bedrijfsleven als de academische wereld, die 
een laagdrempelige inleiding zullen geven 
over hun activiteiten en visie op gebied van 
entertainment en informatietechnologie.

Digitainment 2005
Jordi de Vos

De kosten van dit symposium zullen per 
student waarschijnlijk ongeveer € 12,50 be-
dragen. Daarin is dan zowel busvervoer heen 
en terug, als avondeten inbegrepen.

De exacte dagindeling is op dit moment nog 
niet bekend. Vast staat al wel dat het sym-
posium een middag/avondprogramma zal 
krijgen. Dit houdt in dat we na de lunch zullen 
beginnen en dat er in de loop van de dag hapjes 
en drankjes aanwezig zullen zijn. Tegen het 
einde van het symposium zal er avondeten zijn 
en is er de mogelijkheid om tijdens een borrel 
in informele sfeer na te praten met bezoekers 
en sprekers.

Inhoudelijk gezien begint het symposium met 
een plenaire opening in de Pieterskerk, hierna 
zullen meerdere parallele sessies plaatsvinden. 
Het symposium wordt afgesloten met een 
centrale sessie en een forum waarin gediscus-
sieerd zal worden over de impact op cultuur en 
maatschappij van de ontwikkelingen.

Het symposium is gericht op 800-900 studen-
ten uit heel Nederland en zal waarschijnlijk 
voor een groot deel, of misschien wel hele-
maal, Engelstalig zijn. Zodra je je in kunt 
schrijven word je daarvan d.m.v. een e-mail 
over de gewis-lijst op de hoogte gebracht. Voor 
meer informatie over het symposium kun je 
kijken op http://digitainment.snic.nl

Hopelijk tot op het symposium,

Jordi de Vos 
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Hello, my name is Sander Maas and 
I’m a 6th year computer science 
student from the TUE. In the period 
January to July 2004 I went abroad 
for a semester, to take some courses 
in Valencia, Spain. I noticed that 
more and more foreign students 
come to Eindhoven, and I think that’s 
great. But so far, Eindhoven com-
puter science students tend to stay 
in Eindhoven. In this text I want to 
share some experiences about going 
abroad.

Reasons to go abroad
I have always been attracted by living in 
another country for a while, but until recently 
I didn’t have any serious plans for it. When the 
end of my study period came into sight, my 
will to take the step grew. Later on, I reasoned, 
when you start your professional career, your 
chances of staying abroad for a longer period 
decrease.

I specifically wanted to study abroad (op-
posite to performing an internship). This way 
you have more liberty and it gives you more 
opportunities to get in contact with other 
students.
 
About Valencia
For me, two important reasons to hit to Spain 
had been the language and the culture. The 
language, because Spanish is spoken by more 
than 350 million people (native speakers). 
The culture, because it’s way different from 
northern Europe.

Valencia is Spain’s third city, after Madrid 
and Barcelona. Madrid didn’t really appeal to 
me for studies and in Barcelona the regional 
language of Catalan is more common than 

Spanish. That’s why 
I felt more like going 
to Valencia. Valencia 
is located at the east 
coast, and therefore it 
has a Mediterranean 
climate. And there is a 
beach... :)

Strugglings
When you eventually arrive in the city itself, 
you have no clue about where to go and what 
to do. That’s why I took my flight two weeks 
before the start of the semester, in order to get 
myself acquainted with the city and to search 
for a room. This starting period is the most 
challenging one. Your Spanish isn’t hot, you 
have to subscribe yourself to the university, get 
yourself a room, select the courses you want 
to attend and compose a lecture schedule, go 
to your very first fiesta by yourself, and so on. 
I got a tutor assigned: a Spanish student who 
was willing to help me with whatever he had at 
his disposal. And the guy from the internatio-
nal office of the faculty is just great. Together 
with your tutor and the international office you 
are able to arrange the most important things. 
After you make your first few friends, things 
become easy: most foreign students are on the 
same level and share the same interests. Your 
network of friends grows almost exponentially 
(to stick to computer science terminology).

And of course, there’s the language thingy. 
Just before I went, I passed the course Spanish 
1 in Eindhoven. With only one basic course in 
Spanish you can’t really manage yourself at 
first, but it creates a basic knowledge to build 
on. Luckily, I got Mexican friends, native 
Spanish speaking roommates and friends that 
spoke Spanish really good. Moreover I got 
friends that had the same level of Spanish 

Studeren in het buitenland
Sander Maas

buitenland
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as me, so together we played around with 
the language and stimulated each other. It is 
amazing how quickly you learn it this way. 
You notice that you improve almost weekly. 
By the end of the semester, I could attend all 
courses (almost) without problems and taking 
exams proved to be easy.

An important note to take in mind is that Spa-
nish people do not speak English. Naturally, 
most foreign students can speak English and 
that’s kind of a relief in the beginning.

Some experiences
In those six months I’ve had so many exciting 
experiences. Among the ones that I liked best, 
are definitely the travelling and the friends 
that I got. I went on five different journeys. 
Among those an organised trip for 4 days at the 
very beginning of the semester. Beforehand, I 
didn’t know any of the fellow participants, so 
I was bound to meet a lot of people. Another 
trip where I hold very dear memories about 
was when we rented two cars with our basic 
friend group during Semana Santa (Eastern) to 
explore the south of Spain, Andalucía.

I had a lot of spare time and went out about 4 
or 5 times a week. 
There are about 
1,000 foreign stu-
dents in Valencia, 
and nearly every 
time you go out you 
meet new people. 
Next to going out, 
there are a lot of 
parties thrown at 
student flats. Most 
of my classes were 
in the afternoon 
so it didn’t really 
influence my study 
results (with a bit 
of creativity you 

can compose an ideal schedule because most 
courses are given at multiple times). I didn’t 
need that many study points anymore, so ba-
sically I could just choose whatever I wanted. 
You can choose courses from all faculties. I 
chose five courses and passed all five. The 
contents of the courses are very different from 
Eindhoven: more practically orientated and 
less scientifically. It appears to me that it’s 
more like we call here a “hogeschool” than a 
university. Therefore, the students are more 
familiar with practical issues than a common 
TU student would be. This is as well true 
for other European students: they have more 
practical knowledge than we get taught in 
Eindhoven (about Linux, web servers, JaVa 
and so on).

The culture is very different from ours. For 
example, the car is nothing but a tool for 
transportation (I agree). They don’t care about 
bumping (softly) to other cars and park on the 
most impossible places. People don’t have 
dinner before 9 o’clock, but usually not even 
before 10pm. When going out, don’t expect 
people in bars before 12. Life in general ta-
kes more place on the street. Even late in the 
evening or at night there is still a lot of people, 
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this gives a great ambiance. And people are 
never in a hurry. The whole culture just eases 
you down: they take their time to eat and to 
chat with each other. Their university campus 
is constructed with this thought, even in the 
late afternoon there are lots of people drinking 
coffee. The campus is beautiful with all the 
palm trees. The word “fiesta” is deeply rooted 
into their culture. Almost every reason is taken 
to celebrate vague old traditions.

Conclusion
Going abroad really gave an extra dimension 
to my study period. With all the experiences 
I went through I feel that it truly enriched my 
life. I’m still in touch with my best friends, 
who all live in different parts of the world.

I would advise everybody that thinks about 
going: go!! It is an experience for life and it has 
been one of the best periods of my life. I really 
enjoyed every day I had there. Don’t be scared 

by the quest for a room -- you will find one. 
The same holds for the language -- you will 
learn it. It’s nice to understand Spanish songs 
and to know what the evil Mexican people in 
stereotype Hollywood movies say. It’s a nice 
opportunity to extend your horizon and meet 
many interesting people.

For people that are interested, on:
http://www.tue.nl/stu/internationalisation/ex-
periences/spain/SpainValencia01-07-04.doc 
you’ll find the report that I wrote about the 
more practical aspects that are involved. On 
the main web page you’ll also find reports 
from other TU students that went abroad.

I hope that with this text I have transferred a 
bit of my enthusiasm.
Hasta luego, Sander

buitenland
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In de vorige editie 
van de Supremum 
ben ik op zoek ge-
gaan naar de her-
komst van Alice & 
Bob. Omdat zij een 
toch vrij wiskun-
dige achtergrond 
hebben, hoor je al 

vrij snel mensen zeggen, wiskunde, 
ach god... Daarom ben ik in deze edi-
tie op zoek gegaan naar de herkomst 
van die afkeer voor wiskunde. In 
dit stukje wil ik het echter niet over 
de tweede fase in het voortgezet 
onderwijs hebben en daarom heb ik 
besloten mijn onderzoek te beperken 
tot de TU/e.

Menig student houdt er namelijk nachtmerries 
aan over. En dan gaat het niet over vrouwen, 
E.S.C ballen, Werkbouwtuig of GEWIS’ers. 
Nee dan gaat het over Calculus. Je weet wel 
dat rode boek van Robert A. Adams, a com-
plete course. Dit vormt blijkbaar voor veel 
studenten een probleem en dit zou wel eens de 
afkeer voor wiskunde kunnen verklaren.

Nu heb ik het geluk (of anderen zouden het 
misschien wel de pech noemen) dat ik tot de 
zogeheten Adams-generatie behoor. Dat wil 
zeggen dat ook ik dat rode boek heb doorge-
werkt. Daarbij waren er ook zo de momenten 
dat ik behoorlijk agressief werd van wat er al-
lemaal voor onbegrijpelijke dingen in dat boek 
stonden, en ik kan je verzekeren dat rood dan 
niet de juiste kleur voor een boek is. Ik zelf heb 
ook in mijn slaap geworsteld met drievoudige 
integralen en een parameterkromme en weet 
hoe diep de afkeer tegen Calculus kan gaan 
zitten. Na zo’n eerste jaar wiskunde heb je 
dan wel even genoeg gehad van Calculus en 

ben je blij dat je dat boek uit hebt.

Nu zo’n anderhalf jaar later is mijn mening 
daarover enigszins veranderd. Zo langzaam 
aan weet je hoe je die drie dubbele integra-
len moet verslaan (gewoon wat minder bier 
drinken, dan is het er nog maar een) en die 
parameterkromme die zet je gewoon vast in 
de oorsprong. Kortom je begint eindelijk te 
begrijpen waar dat rode boek nuttig voor is. 
Tegenwoordig is het een van mijn favoriete 
boeken op de boekenplank, omdat er werkelijk 
alles instaat over integreren, differentiëren etc. 
Het is een werkelijke complete course. En dat 
kun je goed gebruiken als naslagwerk als je 
weer eens te veel gedronken hebt. Daarnaast 
heeft het boek gezorgd voor een degelijke 
grondslag van de analyse die je werkelijk in 
elk vakgebied kunt gebruiken. 

Maar nu ik het licht gezien heb, ben ik in-
middels wel derdejaars, er zijn nog genoeg 
anderen die het licht nog niet gezien hebben. 
Daarom denk ik dat er inderdaad een verband 
is tussen de afkeer tegen wiskunde en het 
Calculusboek, of dit verband echter causaal 
is, is discutabel. Een aantal andere vragen zijn 
echter nog niet beantwoord. Waarom het boek 
nu per se rood had moeten zijn of waarom 
het zolang duurde voordat ik het boek ging 
waarderen. Ik vermoed dat er meer studenten 
zijn die het met mij eens zijn. Echter een ver-
klaring voor dit fenomeen vinden kan ik niet. 
En daarom zal dit voortaan bekend staan als 
‘het geheim van het Calculusboek’.

... en het geheim van het Calculusboek
Rob van Esch

al
ic

e 
&

 b
ob



17

Als fanatieke sportster kom ik in de 
winter niet vaak op de borrel, maar 
13 januari kon ik toch echt niet an-
ders dan mijn training afzeggen. Het 
was namelijk een heel speciale dag, 
er was die dag een HockeySletjes 
uitstapje gepland! 

Al bij de borrel zou iedereen in zijn (of haar) 
schitterende hockey tenue verschijnen (weg-
gelaten: de sticks, de sportbroeken/rokjes, de 
hockeyschoenen, de scheenbeschermers, de 
mondbeschermers…). Als je je nu afvraagt 
wat er dan nog overblijft, dan ben je zeker 
niet op de borrel geweest die ene donderdag! 
De HockeySletjes vormen een echt team, 
genaamd ‘Nog inne dan’ en zij hebben allen 
een ‘mooi roze is niet lelijk’ gekleurde polo 
met natuurlijk de teamnaam erop.

Al vroeg waren een heleboel HSjes aanwezig 
op de borrel en daardoor was het heeeeeel ge-
zellig ;). Nadat er een aantal heerlijke drankjes 
waren genuttigd besloten de HSjes dat het tijd 
was om echt aan de teamspirit te gaan werken. 
Zo vertrokken zij naar een pannenkoekenhuis 
(nee dit is niet een huis dat van pannenkoeken 
is gemaakt!) alwaar zij opnieuw wat drankjes 
nuttigden onder het genot van een heerlijke 
pannenkoek, ondertussen druk kletsend over 
van alles en nog wat (met andere woorden; 
ik weet bij god niet meer waar we het over 
hadden).

Na de pannenkoeken was het nog wat vroeg 
om naar de kroeg te gaan, het verwarmde 
terras was een perfect alternatief. Na een 
openhartig monoloog (niet van mij) over 
sekslijntjes kwam de sfeer er echt in en werden 
er heel wat koeien uit de sloot gehaald. Je zag 
de teamspirit groeien!

De HockeySletjes
Nieke Aerts

Na het terras moest één 
HSje ons helaas verla-
ten, hockey is niet altijd 
een pijnloze sport en 
één van ons voelt dat 
nog…

Maar om het verlies 
weer een beetje op te 
heffen kwam er in de kroeg weer een HSje 
bij, die al het voorgaande had moeten missen 
wegens werkverplichtingen of iets dergelijks. 
Maar dat HSje haalde de schade snel in door 
meteen wat biertjes achterover te slaan! 
De Boston pub had ons al verwacht en had 
speciaal voor de dames heel mooie roze rozen 
gehaald die perfect bij onze polo’s stonden. 
Ook een heleboel GEWIS vriendjes en wat 
minder GEWIS vriendinnetjes stonden ons 
al op te wachten in de Boston. Toch besloten 
wij hen nog even te verlaten voor een laatste 
teamspirit vergroting in de Thomas. Om tot 
slot de avond te beëindigen in de Boston (of 
voor sommige bij de friettent OM de hoek).

Natuurlijk licht ik in dit verhaal slechts een 
tipje van de sluier op, want echt vertellen hoe 
het was, maakt het zoveel minder dan het 
werkelijk was. Wie toch nog nieuwsgierig is 
kan de foto’s bekijken: http://svgewis.win.
tue.nl/~tjeerd/index.php?map=boston, maar 
daar blijft het bij! 

Groetjes van een klein HSje!

activiteit
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Na mijn afstude-
ren waren er een 
aantal docenten 
die me vroegen of 
ik geen interesse 
in een AIO plaats 
had. Steevast was 
dan mijn antwoord 
dat ik 6 jaar op de 

TU lang genoeg had gevonden en 
ik graag in het bedrijfsleven wilde 
gaan kijken. 

Helaas was de tijd waarin ik afstudeerde niet 
de meest gelukkige op de arbeidsmarkt. Mijn 
favoriete bedrijven in de buurt van Eindhoven 
en vele anderen hadden een vacaturestop, 
zeker voor starters. Uiteindelijk zag ik ergens 
een advertentie dat Organon (een medicijnen-
fabrikant, vooral bekend van de pil) trainees 
voor hun IT-afdeling zocht. Zonder al te hoge 
verwachtingen ging ik naar het sollicitatie-

gesprek waarvoor ik werd uitgenodigd. Ik 
verwachtte dat ze systeembeheerders o.i.d. 
zochten. Groot was mijn verrassing toen bleek 
dat ze mensen nodig hadden om de IT-proble-
men van de andere afdeling van Organon op te 
lossen met het maken van allerlei applicaties. 
Uiteindelijk zochten ze vooral mensen die het 
leuk vonden om de problemen in kaart te bren-
gen en zouden ze het maken van de applicaties 
willen uitbesteden. Met mijn achtergrond van 
bedrijfsinformatica bleek het al snel te klikken 
en binnen een dag had
ik de baan!

Het uiteindelijke werk bleek toch meer uit 
te pakken als het schrijven van allerlei ap-
plicaties, maar dat vond ik niet zo erg omdat 
ik tijdens mijn studie niet veel had gepro-
grammeerd en ik het wel leuk vond hier wat 
meer van te leren. Ik zat bij de groep die web 
applicaties maakte, wat inhield dat ik met 
HTML, JavaScript, ASP, ASP.NET, C# etc. 
veel ervaring heb opgedaan. Na een half jaar 
kon ik zelf mijn eerste project als projectleider 
regelen en veel projecten deed je in je eentje 
als eigen projectleider. Ik heb een aantal 
cursussen kunnen volgen, maar vooral veel 
geleerd van collega’s en gewoon doen. Ik 
had me wel al eens afgevraagd wat ik over 
een aantal jaar wilde doen bij Organon (geen 
groepsleider en voor acountmanager ben ik 
ook niet echt geboren), maar voorlopig had 
ik nog genoeg te leren over het ontwerpen en 
maken van applicaties. 

Het enige nadeel was natuurlijk dat Organon in 
Oss ligt en dat betekende elke dag 1 uur heen 
en 1 uur terug met de trein en fiets. Op zich 
ook wel vol te houden, maar ik had me wel 
voorgenomen ook in de buurt van Eindhoven 
te blijven kijken naar interessante banen. De 
vacature op de TU/e had ik wel gezien in de 

Werkervaringen
Petra Heck
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krant maar er in eerste instantie weinig aan-
dacht aan besteed. Toen er wat moeilijkheden 
waren over mijn salaris na het einde van mijn 
traineeship en de trein een paar keer vertraging 
had en nog wat van die dingen, herinnerde 
ik me opeens weer die vacature. Ik ging nog 
eens op internet kijken en kwam erachter 
dat de vacature (tooldeveloper bij LaQuSo) 
hetzelfde werk inhield als ik al bij Organon 
deed, alleen met een meer wetenschappelijke 
achtergrond.

Toch maar eens een brief geschreven... en 
binnen een maand was ik aangenomen! Wel 
vervelend om tegen je collega’s te moeten 
zeggen dat je weggaat maar ik heb er geen 
spijt van gehad. Sinds mei vorig jaar werk ik 
dus bij LaQuSo (na anderhalf jaar Organon) 

en in plaats van tooldeveloper ben ik daar veel 
meer een soort consultant die de problemen 
waarmee bedrijven ons benaderen probeert 
op te lossen met de methoden, technieken en 
tools die de TU in huis heeft. Precies wat ik 
leuk vind dus. 

Hoewel ik voor mezelf had bedacht niet op de 
TU/e te willen blijven na mijn studie, vind ik 
het zo wel erg leuk om vanuit de universiteit 
toch direct met het bedrijfsleven bezig te zijn. 
Het kan raar lopen...
Als je meer over mijn werk bij LaQuSo wilt 
weten, kom dan maar een keer langs op HG 
5.71!

Groetjes
Petra

w
erkervaringen

Infima
... van docenten

Jan Friso Groote tijdens RADV: “Oh, wat ben ik een koe!”

Bettina Speckmann tijdens Probabilistic Algorithms:
“Are there any other questions that I can answer, discuss or just neglect?”

Rob Nederpelt over domeinsplitsen tijdens college algoritmen:
“Als je alleen een hamer hebt, is alles een spijker.”

Van Berkum geeft college terwijl de telefoon gaat in de collegezaal
Hij neemt op en zegt: “Hallo met een collegezaal.”

Dhr. Nederpelt tijdens een college Proving with computer assistance:
“And now you need a brainwave... anyone with a waving brain?”

Henk van Tilborg (tijdens college Coding Theory): “It might be somewhat sexistic to let 
ladies create the noise.”

In een defectlist van een URD: “Mensen deleten is strafbaar.”

In de slides van Computer Networks: Server echos this massage back to the client

Richard’s bijlesgast: “In principe snap ik het principe.”
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De afgelopen we-
ken hebben op ver-
schillende plaatsen 
in het hoofdgebouw 
kleurrijke posters 
gehangen, dat zal 
niemand onopge-
merkt voorbij zijn 
gegaan. Deze flo-

werpower posters waren ter promo-
tie van het langverwachte feest van 
de EJC. Op woensdag 16 februari was 
het dan eindelijk zo ver, na maanden 
van drukke vergaderingen en veel 
promotie stond het feest van de EJC 
op het punt te beginnen. Het zou een 
echte “Sixties Party” worden, gehou-
den in café Jansen & Jansen.

Op de dag van het feest zijn we aan het einde 
van de middag met de commissie gaan eten bij 
een pizzeria. Na het eten gingen we richting 
Jansen & Jansen, want we moesten nog de 
nodige voorbereidingen treffen. Na het opbla-
zen van de ballonnen en het ophangen van de 
slingers kwam de aanvang van het feest (21:00 
uur) snel dichterbij.

Het feest was nog niet 
begonnen of het diehard 
feestnummer van GEWIS, 
Bob Kubista, stond al op 
de stoep. Hij had dorst en 
we konden hem natuurlijk 
niet in de kou laten staan. 
Een aantal minuten later 
druppelden de eerste gasten 
ook binnen. De sfeer werd 
steeds beter, mede dankzij 
de combinatie van jaren 60 
muziek en goede dansmu-
ziek. Het was leuk om te 

Het feest van de EJC 2005
Remco Blewanus

zien dat sommige mensen veel werk hadden 
gemaakt van hun jaren 60 outfit. Echt alles 
kwam voorbij, van afro-pruiken tot Cubaanse 
vlaggen en bloemetjespakken. Zelfs de men-
sen die niet echt in de jaren 60 stijl gekleed 
waren zagen er toch nog fleurig uit door de 
mooie bloemenkettingen die door de EJC aan 
de deur werden uitgedeeld.

Op het hoogtepunt van de avond waren er 
ongeveer 80 mensen binnen, meer dan genoeg 
voor een bruisend feest. De opkomst was zeker 
wel zo goed als we gehoopt hadden, het was 
in ieder geval druk in Jansen & Jansen. De 
feestgangers bestonden niet alleen uit GEWIS 
leden, er waren ook genoeg mensen die dank-
zij de promotie op het feest waren afgekomen. 
Twee mannelijke EJC leden wisten zelfs een 
groep meiden die op straat liepen te verleiden 
om naar binnen te komen. Het was alleen wel 
jammer dat er niet zoveel eerstejaars waren 
als dat we gehoopt hadden. Maar goed, de 
meeste studenten ontdekken toch pas in hun 
tweede jaar dat feesten een goede manier is 
om te ontspannen.
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Later op de avond kwam iedereen goed 
los, wat ook wel kwam door de lage 
bierprijs van slechts 1 euro. De jaren 60 
muziek ging steeds meer plaats maken 
voor goede dansmuziek en de sfeer zat 
er echt goed in. Er waren verschillende 
podia waarop de mensen zich uit kon-
den leven, sommige gingen wel erg ver 
door hun shirts uit te trekken. Een raar 
detail was dat de DJ aan het begin van 
de avond nog nooit had gehoord van 
Meatloaf en hij het later toch opeens 
wel in zijn collectie had. Alcohol ver-
ruimt de geest blijkt maar weer eens. 
Dat geldt overigens niet alleen voor de DJ, 
veel andere feestgangers consumeerden ook 
een grote hoeveelheid alcohol.

Tegen 2:00 uur liep het feest jammer ge-
noeg op zijn einde. Het was zeker wel een 
geslaagde avond. Het ging allemaal perfect 
zoals gepland, er zijn ook helemaal geen 
incidenten voorgevallen. Iedereen heeft zich 

goed vermaakt en ook de eigenaar van Jan-
sen & Jansen is tevreden. Als je de positieve 
reacties van de mensen hoort dan realiseer je 
je toch wel weer dat de inspanningen van de 
EJC niet voor niets zijn geweest. De EJC is er 
dan ook trots op dat het feest geslaagd is. We 
zijn ervan overtuigd dat onze activiteit net zo 
leuk zal worden. We roepen iedereen dan ook 
op om eraan deel te nemen! 

activiteit
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Beste boek?
De Bijbel natuurlijk! Dat is mijn belangrijkste 
inspiratiebron.
Beste film?
Ik kijk eigenlijk geen films. Ik ben volgens 
mij nog nooit in de bioscoop geweest. Seks, 
ontrouw en geweld, daar ga je toch niet voor 
de lol naar zitten kijken .
Favoriete muziek?
Ik luister met plezier naar alle muziek die 
goed in elkaar zit. Ik speel zelf orgel, dus het 
is logisch dat ik Bach noem, maar ik luister 
ook graag naar pure jazz.
En moderne wiskundige composities? U als 
wiskundige…
Tjah, daar krijg je heel steriele muziek van. 
Dat is niet per se negatief, maar ik zal het niet 
zo gauw opzetten. Als je het een paar keer 
beluisterd hebt, dan ben je het wel zat. Pas 
als je na vaker luisteren een stuk meer kunt 
waarderen, dan is het echt goede muziek.
Favoriete eten en drank?
Dat is een lastige vraag. Lasagne, door mijn 

vrouw klaargemaakt. Een favoriete drank heb 
ik niet. Ik heb niet echt iets met drankjes.
Auto of OV?
OV natuurlijk (“dat ‘natuurlijk’ mag je er 
gerust bij zetten”). Ik ben in het bezit van één-
vijfde auto. Wij hebben hem namelijk samen 
met andere familieleden aangeschaft. 
Vanwege het milieu?
Zeker. Maar zo heel principieel ben ik daar nu 
ook weer niet in.
SMS’en of  bellen?
Ik kan niet eens SMS’en. Ik heb wel een 
mobiel toestel, maar daar kan ik volgens mij 
geen berichtjes mee versturen.
Lezen of TV kijken?
Lezen. Ik heb geen televisie.
Bang voor de dood?
Nee. Dat heeft met mijn geloof te maken. Ik 
zie de dood als een doorgang naar een eeuwig 
leven. Als je gelooft, is dat niet iets om bang 
voor te zijn.
Bestaan buitenaardse wezens?
Als je God bedoelt: ja. Als we het hebben over 
groene mannetjes, dan weet ik het niet.
Waar ben je aan verslaafd?
Muziek.
Een van je goede voornemens van voor 
dit jaar?
Ik had me voorgenomen om mijn agenda niet 
vol te laten lopen. Dat dreigt nu echter al weer 
mis te gaan. Ik zou graag wat meer tijd met 
mijn vrouw en kinderen doorbrengen. Ik heb 
zes kinderen.
Wat vind je romantisch?
Langs het strand lopen vind ik wel romantisch. 
Gewoon een oerhollands strand, met meeu-
wen, een mooi zonnetje… 
Wie vind jij sexy?
Een boterham met pindakaas. Iets is toch sexy 
als het je lusten bevredigt?
Grootste hobby’s?
Muziek, wiskunde en schaken. Vroeger zat ik 

Interview
...met: Jaap Molenaar

Volledige naam:
Jacob  Molenaar

Roepnaam:
Jaap

Leeftijd:
51 jaar
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in de nationale competitie, maar tegenwoordig 
heb ik daar toch geen tijd meer voor.
Wat wil je absoluut nog een keer doen in 
je leven?
Ik zou nog eens naar het absolute noorden 
van de planeet willen. Die weidse natuur en 
oneindige stilte trekken me heel erg.
Hoe zie jij jezelf over 20 jaar?
Begin 70… Een wiskundige in ruste. Ik 
hoop dat ik dan nog even veel plezier heb in 
wiskunde, muziek en kleinkinderen. Die heb 
ik nog niet, nee, maar die hoop ik dan wel te 
hebben.
Doe je aan sport?
Nee. Hoewel ik volleybal ontzettend leuk 
vind. We organiseren met de familie dan ook 
jaarlijks een klein toernooitje, waar ik altijd 
veel plezier aan beleef.
Waar heb je echt een hekel aan?
Aan het schilderen van een huis. Dat kost altijd 
drie keer zo veel tijd als gepland, en het wordt 
altijd vijf keer zo lelijk.
Wat vind je het leukste aan de TU/e?
Dat er een no-nonsense-mentaliteit heerst. 
Vergelijk Delft, die zeggen “Wij zijn goed, 
want we zijn oud”. En Enschede, waar ze 
goed zijn in zeepbellen blazen. Er wordt daar 
veel gedaan aan PR, maar of de vlag de lading 
altijd dekt.......
Als je iets in Nederland zou veranderen, 
wat zou dat dan zijn?
Ik zou alle hekken op de Veluwe weghalen, 
zodat je één groot natuurgebied krijgt waar je 
uren kunt dwalen.
Ik kan het antwoord al wel raden, maar 
ben je gelovig?
Ja. Ik ben protestants opgevoed. Dat is trou-
wens niet de reden dat ik gelovig ben. Dat 
doet de bijbel zelf. Ik ben gaan geloven door 
de bijbel serieus door te lezen.
Hoe denken studenten over je?
Ik denk dat studenten niet zo veel (over mij) 
denken… Er is niet veel contact tussen studen-
ten en docenten. Dat is wel jammer.

Hoe lastig was je zelf als student?
Totaal niet lastig. Ik vond het leuk om te 
studeren. Dat is misschien een afwijking, 
gezien de houding van doorsnee studenten. 
Ik koos altijd veel vakken, omdat ik alles wel 
interessant vond.
Wat waren je favoriete vakken op de mid-
delbare school?
Geschiedenis en aardrijkskunde. Wiskunde, 
daar vond ik helemaal geen bal aan. Als een 
docent een historisch figuur tot leven kon wek-
ken, dat vond ik geweldig. Ik twijfelde tussen 
psychologie en een exacte studie, uiteindelijk 
ben ik natuurkunde gaan studeren. Wiskunde 
heb ik erbij gedaan omdat natuurkunde mij 
erg makkelijk af ging. Psychologie lijkt me 
achteraf een erg holle studie.
Hoe wil je overkomen op collega’s en 
vrienden?
Integer, of zo. Iedereen wil zich toch mooier 
voordoen dan hij is? De mens is niet zo goed 
als hij lijkt.
En op studenten?
Enthousiast. Ik denk dat enthousiasme het 
belangrijkste instrument is voor docenten. 
Hoe ziet het ideale college eruit?
Boordevol interactie. Zodat tijdens het college 
de stof als vanzelfsprekend voortvloeit uit de 
vraagstelling.
Welke roddels bestaan er over je?
Ik weet het niet. Ik denk eigenlijk niet dat 
ze er zijn.
Hoe vaak zit jij op internet?
Ik e-mail heel veel. Maar ik surf nauwelijks.
Je schermnaam op MSN?
Ik heb geen MSN. De kinderen wel, overi-
gens.
Linux of Windows?
Windows. Voor het gemak, omdat het com-
patibel is.
Apple of PC?
Het liefst een Apple, want het is gewoon su-
perieure techniek. Maar het heeft het gewoon 
niet gewonnen. 

interview
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Een stelling van David Hilbert zegt dat je twee veelhoeken 
met dezelfde oppervlakte zo kunt verknippen (in rechte 
stukken) dat de resulterende verzameling stukjes hetzelfde 
is. Het merkwaardige is dat hetzelfde voor 2 veelvlakken 
in de ruimte met gelijke inhoud in het algemeen niet mo-
gelijk is!

In het plaatje zie je hoe een vierkant en een niet al te lange rechthoek zo 
verknipt kunnen worden.

Probleem 1. 
Verknip een vierkant in zo weinig mogelijk stukken waarvan dan een ‘even grote’  gelijkzijdige 
driehoek gelegd kan worden.

Probleem 2. 
Verknip een vierkant en maak van de stukken 3 even grote (kleinere) vierkanten. 

Probleem 3. 
Verknip een vierkant en maak er een regelmatige 5-hoek van.

Vriendelijke groeten, 
Aart Blokhuis.

Plakken en knippen
Aart Blokhuis

docentenpuzzel

Maak de puzzel nu en stuur hem op naar 
supremum@gewis.nl!
Onder de winnaars verloten we een waar-
debon van 10 euro.
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Met grote droevenis hebben ook wij het bericht 
vernomen dat onze veilge thuishaven, de AOR, 
van ons heen is gegaan. Met grote pijn in ons hart 
zullen we terug denken aan de geweldige 
momenten die we daar beleefd hebben. Het zal 
een grote opgave worden een nieuwe invulling te 
vinden voor het grote gat wat nu geslagen is in 
onze (uitgaans)harten. 

Het 23e bestuur der Studie Vereniging GEWIS

“Een schrale tent met een schraal einde.”

Thijs Jansen

“Zie je wel, vroeger was alles ECHT 
beter.”

Wouter de Vaal

Zelfs voor de overlijdensadvertenties 
is er weinig animo

De Supremumredactie

Overlijdenspagina AOR

“Ook ik zal de AOR missen.”

De uitbater van de Zwarte Doos
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Infima

Tijdens de studiereis vergadering gaat het over een bezoek aan de Taj Mahal.
Pjotr: “Was de Taj Mahal niet bijna falliet?”
Richard: “Nee, dat was de AOR.”

Sam Moussa tegen Rob: “Jij bent toch voorzitter van GEWIS?”

Sam Moussa bij fotopreparaat: “Jongens moeten jullie geen vrouwen gaan zoenen?”
WSK studenten: “Hoezo? Wij zijn wiskunde studenten!”
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De AOR. Een begrip onder studerend 
Eindhoven. Althans vroeger. Toen ik 
begon met studeren zeker. Hieronder 
volgt een samenvatting van mijn 
herinneringen aan de AOR. 

Vroeger
Toen het nog druk was. Toen het nog leuk was. 
Toen het beter was.

Mijn weekindeling met betrekking tot de AOR 
zag er als volgt uit. Niet iedere week en niet 
iedere dag, maar toch wel regelmatig:

Maandag: Cocktailavond. Na het sporten 
Bloody Mary’s en veel te zoete drankjes met 
parasolletjes drinken. Maar meestal gewoon 
bier. 
Dinsdag: Speciale bieren. Een biermenu be-
stellen en vier bier in oplopend alcoholpercen-
tage drinken. Soms twee biermenu’s, maar dat 
bleek een dag later altijd een slecht idee. 
Woensdag: Soms livemuziek, meestal rustig 
wat drinken. 
Donderdag: De zogenaamde stapavond. Om 
22.00 uur in de rij staan, met collegekaart in 
de aanslag, om binnen te komen. Met bene-
denbar, schuifbar en bovenbar. Dance en house 
in de bovenbar, (hard)rock in de schuifbar. 
Bro Hymn van Pennywise als vaste plaat. Tot 
4.00 uur druk. 
Vrijdag: Rustige stapavond. Na het sporten 
met teamgenoten naar de AOR, waar het bijna 
net zo druk was als op donderdag. Muziek 
uit de tachtiger jaren, soms wat moderner. 
Wederom tot 4.00 uur druk. 
Zaterdag: Afstudeerfeesten, sportfeesten, 
verjaardagen, ... 
Zondag: Filmavond. Vanaf 20.00 uur een re-
cente film met soms uitvallend geluid, trillend 
beeld of een spontaan inklappend projectie-
scherm. Maar wel altijd leuk.

AOR
Jan van Thiel

Recentelijk
Toen het aantal klanten 
bijna op één hand was 
te tellen.

Ongeveer ten tijde van de 
invoering van het nieuwe 
logo, of misschien al 
wat eerder, ging het mis. 
Minder klandizie betekende minder georga-
niseerde activiteiten en kortere openingsuren. 
Wat weer minder klanten opleverde. Een 
schoolvoorbeeld van de vicieuze cirkel. Met 
de verbouwing van de schuif- en bovenbar 
werd nog geprobeerd de cirkel te doorbreken, 
maar dat heeft jammerlijk gefaald.

Nawoord
Sommige zaken die hierboven aan de orde 
zijn gekomen zullen wel niet volledig zijn of 
helemaal niet kloppen. Ik heb dan ook moeten 
putten uit mijn herinneringen. Daar zal ieder-
een het mee moeten doen, aangezien dat het 
enige is dat nog rest.

ingezonden

Infima
Eric tegen Ibrahim: 
“Wat betekent portiek in het Engels?”
Ibramhim: 
“Wat betekent portiek in het Nederlands?”

Wouter wil Alain aanspreken: 
“Hee LateX...”

Monique: “Ik heb nog nooit een Hugo in 
een envelop gestopt.”
Hugo: “Ik ook niet, en ik heb meestal wel 
een Hugo bij.”
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In Supremum 36.4 staat een inter-
view met Miguel de Icaza waarin 
hij spreekt over de open source 
.NET-variant Mono. Ten tijde van 
het interview was Mono nog in een 
bètafase, maar inmiddels is versie 
1.0 officieel beschikbaar. De grote 
vraag voor .NET-ontwikkelaars is 
natuurlijk wat met Mono mogelijk is. 
In dit artikel kun je lezen hoe je het 
beste crossplatform kunt ontwikke-
len en waar je op moet letten bij het 
programmeren van je applicaties.

Natuurlijk blijft Microsoft Windows het 
belangrijkste platform voor .NET, maar het 
is nu dankzij Mono ook mogelijk om .NET-
programma’s op andere platformen te draaien. 
Hiermee maakt .NET een belofte waar. Maar 
wat moet je als ontwikkelaar daar nu mee in 
de praktijk? .NET draait toch immers erg goed 
op Windows. Waarom zou je dan proberen het 
ook op Linux of Mac OS X te draaien? Wel, 
er zijn nu eenmaal bedrijven en instanties die 
platformonafhankelijkheid belangrijk vinden 
of voor welke de licentiekosten van Windows 
een probleem zijn. Tot nu toe was het Java of 
C/C++ dat de klok sloeg bij deze bedrijven en 
instanties. Maar nu Mono beschikbaar is, zal 
ook .NET toegepast kunnen worden in cros-
splatform-ontwikkeling.

Ontwikkelplatform
Aangezien Mono nog niet zo lang bestaat, 
halen de ontwikkeltools niet het niveau van 
Visual Studio .NET en is het maar de vraag of 
ze ooit op dat niveau zullen komen. Het beste 
dat Mono te bieden heeft is MonoDevelop, dat 
een onderdeel is van SharpDevelop. Mono-
Develop is speciaal ontwikkeld om ervoor te 
zorgen dat ook onder Linux een IDE beschik-
baar is. Helaas ontbreken nog de ontwerptools 

Mono 1.0: een crossplatform ontwikkel-
strategie voor .NET

Leendert Versluijs

voor Windows Forms en Web Forms. Ook is 
er nog geen ondersteuning voor versiebeheer 
waardoor werken in teams met MonoDevelop 
lastig is. Wel zijn open source tools als NUnit, 
NDoc en NAnt ook beschikbaar voor Mono 
op Linux. En de MSDN library van Mono, 
genaamd MonoDoc, is eveneens aanwezig en 
zelfs geïntegreerd in MonoDevelop. Helaas 
zijn veel onderwerpen nog niet voorzien van 
extra uitleg. Je zult daarom nog vaak gebruik 
maken van de MSDN library. Toch is het 
aanbod voor een ontwikkelaar nog aan de ma-
gere kant vergeleken met wat er op Windows 
beschikbaar is. Daarom is het toch verstandig, 
als je voor Mono wilt ontwikkelen, om gebruik 
te maken van Visual Studio.NET. Zeker gezien 
het feit dat de assemblies die gemaakt zijn 
met Visual Studio.NET zonder problemen 
ook draaien onder Mono. Je kunt dus de as-
semblies op Windows in Visual Studio.NET 
programmeren en compileren en vervolgens 
testen op Linux onder Mono. Hierbij is het van 
belang dat je tijdens het ontwikkelen in Visual 
Studio.NET rekening houdt met het feit dat 
je applicatie ook onder Mono op Linux moet 
draaien. Niet alles wat Windows te bieden 
heeft is beschikbaar op andere platformen 
en ook niet alles van de Framework SDK is 

Afbeelding 1. MonoDevelop:
de Mono IDE onder Linux
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beschikbaar in Mono.

Linux of Windows?
De makers van Mono zijn van start gegaan met 
een C#-compiler en hebben niet zoveel aan-
dacht besteed aan Visual Basic .NET. Dit blijkt 
ook wel uit het feit dat Mono 1.0 Visual Basic.
NET officieel nog niet ondersteunt. Dit geldt 
ook voor programma’s die met Visual Basic.
NET in Visual Studio.NET zijn gemaakt, 
omdat deze programma’s gebruik maken van 
een aantal Visual Basic-specifieke assemblies. 
Als je dus Mono-compatibel wilt ontwikkelen, 
kun je maar beter met C# gaan coderen. In 
.NET is een goede ondersteuning aanwezig 
voor interop met COM en WIN32 dll’s. Linux 
ontbeert deze ondersteuning, daarom kun je ze 
maar beter niet gebruiken. Als het toch niet 
anders kan, is het raadzaam een wrapper te 
maken die afhankelijk van het platform andere 
interop-calls doet. Als je software gaat maken 
voor verschillende besturingsystemen moet je 
ook rekening houden met de kenmerken van 
deze besturingsystemen. Zo is het filesysteem 
van Linux anders dan dat van Windows. Je 
hebt onder Linux geen drives, directories 
worden gescheiden met een ‘/’ en niet met een 
‘\’ en alle directory- en bestandsnamen zijn 
case-sensitive. Daarnaast is de enter in een 
tekstbestand in Linux anders dan in Windows. 
Gelukkig kan het .NET Framework ook op 
andere besturingsystemen werken, waardoor 

er constanten en methoden beschikbaar zijn 
voor gebruik. In codevoorbeeld 1 (zie Supre-
mum website) staat code die een tekstbestand 
met twee regels wegschrijft in de directory 
C:\MyDir op Windows en in /MyDir op Linux. 
Naast de in codevoorbeeld 1 (zie Supremum 
website) getoonde zaken kun je nog meer 
vinden in de Environment en Path-classes. 
Bijvoorbeeld de Path. InvalidPathCharacters 
om te controleren of er geen illegale tekens in 
je bestandnaam voorkomen.

ASP.NET en webservices
Wat betreft ASP.NET en webservices is het 
met de compatibiliteit goed geregeld. Alle 
varianten van ASP.NET-bestanden (ASPX, 
ASMX, ASCX) worden inclusief de mogelijk-
heid van code behind ondersteund. Caching, 
dat erg belangrijk is voor een goede perfor-
mance in ASP.NET, ondersteunt Mono. Ook 
werken webreferenties die met Visual Studio.
NET gemaakt worden zonder problemen 
in Mono. Alleen ontbreken de webservice-
enhancements 1.0 & 2.0 nog in Mono 1.0. 
Deze staan gelukkig wel gepland voor de 
volgende release. Wel anders is de webserver 
die door Mono gebruikt wordt. Standaard 
wordt met Mono XSP meegeleverd waarmee 
je alleen maar ASP.NET-pagina’s in kunt 
hosten. Als je naast ASP.NET-pagina’s ook 
HTML- of andere pagina’s wilt hosten, moet 
je gebruik maken van de mod_mono-module 
voor Apache. Daarmee zorg je dat alle ASP. 
NET-paginaverzoeken aan een Apache Server 
worden afgehandeld door XSP. Eigenlijk is dit 
dezelfde werkwijze als waarmee de Internet 
Information Server (IIS) de ASP.NET-ver-
zoeken in een apart proces afhandelt. Net 
als ASP.NET in IIS, beschikt XSP ook over 
de mogelijkheid om een testpagina voor een 
webservice te genereren. Een aardige extra 
is de mogelijkheid om op deze testpagina 
een client-proxy te genereren voor C# en 
Visual Basic .NET. Om ASP. NET te kunnen 
draaien op Apache moet je na de installatie Afbeelding 2. MonoDoc:

de MSDN library van Mono

advertentie
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wel handmatig de configuratiefile van Apache 
aanpassen. Besteed bij het ontwikkelen van 
een Mono-compatibele ASP.NET-applicatie 
aandacht aan de directory- en bestandsnamen. 
Zorg er voor dat links naar images en andere 
pagina’s de juiste casing hebben. Als je met 
Visual Studio.NET ontwikkelt op Windows 
maakt het niet zoveel uit, maar op Linux werkt 
het gewoon niet als de casing verkeerd is.

Windows-applicaties
De Windows Forms classes van het .NET 
Framework maken direct gebruik van de 
WIN32 API. Deze API is niet standaard 
beschikbaar op Linux waardoor het nu nog 
niet mogelijk is om Windows Forms te 
gebruiken in Mono. In de volgende release 
van Mono zal er wel ondersteuning zijn voor 
Windows Forms door het gebruik van Wine 
die de WIN32 API emuleert. Tot die tijd is er 
een goed alternatief beschikbaar dat op alle 
platforms werkt. De makers van Mono zijn 
namelijk ook de ontwikkelaars van Gnome, 
de grafische desktop voor Linux. Zij hebben 
een GTK#-schil om de GTKlibraries gecre-
eerd op dezelfde wijze als Microsoft .NET 
Windows Forms een schil is om WIN32 API. 
Nu is GTK# alleen een library met controls; 
of widgets zoals dat in GTK# heet. Als de 

ontwikkelaar daarmee een form bouwt, moet 
hij alles handmatig coderen. Dat dit omslach-
tig is en handiger kan, hebben de makers van 
GTK ook gezien. Zij hebben daarom een extra 
GTK-library gemaakt met de naam Glade. 
Met deze Glade-library kun je met een XML-
bestand een formdefinitie vastleggen, waarna 
de Glade-library ervoor zorgt dat deze op het 
scherm verschijnt. Dit is ook de manier van 
formontwerp waar Microsoft naar toe gaat met 
XAML. Net als met GTK is ook voor Glade 
een schil gemaakt in Mono genaamd Glade#. 
De Glade Designer is een applicatie waarmee 
de ontwerper forms kan maken en opslaan 
als Glade XML-bestand. Deze ontwerptool 
is beschikbaar op Linux en Windows en er is 
zelfs een integratie voor Visual Studio.NET 
beschikbaar. Voor .NET-ontwikkelaars is 
Glade wel even wennen, omdat de manier van 
werken bij Glade niet is gebaseerd op vaste 
positionering, zoals in de Designer in Visual 
Studio.NET. Het lijkt op het ontwerp van een 
HTML-pagina met tabellen. Door deze manier 
van ontwerpen is de applicatie beter schaalbaar 
voor verschillende resoluties. Wel bestaat nog 
de mogelijkheid om met vaste positionering 
te werken, maar dat wordt afgeraden. Code-
voorbeeld 2 (zie Supremum website) en het 
bijbehorende Glade-bestand (codevoorbeeld 

3 (zie Supremum website)) 
tonen met de kleurmarkeringen 
aan hoe de code en het Glade-
bestand samenwerken. Jammer 
genoeg is de integratie met Vi-
sual Studio.NET nog niet com-
pleet, wat tot gevolg heeft dat 
je handmatig de eventhandlers 
die in het Glade XML-bestand 
staan, moet toevoegen omdat 
anders de applicatie niet werkt. 
Databinding is in GTK# al wel 
aanwezig, maar helaas nog niet 
met datasets. Dit betekent dat 
bij gebruik van databinding de 
dataset moet worden vertaald 
naar een TreeStore, het type 

Afbeelding 3. Testpagina voor webservices in XSP
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dat in GTK# gebruikt wordt als datacontainer.
Natuurlijk zijn er verscheidene crossplatform 
libraries die zowel op Mono als het .NET 
Framework werken, bijvoorbeeld wxWidgets, 
maar de ondersteuning voor GTK# is toch het 
uitgebreidst in Mono.

Databasetoegang
De ondersteuning voor andere databases dan 
SQL Server is in Mono uitgebreider dan in het 
.NET Framework . Zo zijn er onder andere 
managed code libraries in Mono aanwezig 
voor toegang tot MySQL, IBM DB2, Oracle, 
PostgreSQL en natuurlijk Microsoft SQL 
Server. Deze libraries zijn ook te gebruiken 
in het .NET Framework en vormen dus een 
goed alternatief voor de OLEDB-oplossing die 
nu vaak nodig is. Deze keuzemogelijkheid is 
erg belangrijk omdat de databasekeuze mede 
afhangt van het platform waarop het moet 
draaien. Sommige databases zijn niet beschik-
baar op alle platformen en dat kan bepalend 
zijn voor de keuze. Als je applicatie bijvoor-
beeld inclusief database op meer platformen 
moet draaien, wordt de keuze behoorlijk 
beperkt. In Mono heeft men hier wel rekening 
mee gehouden en is de Mono.Data.Provider-
Factory-class gemaakt, waarmee de data-

base die gekozen is in het 
configuratiebestand, kan 
worden aangepast. In de 
praktijk moet je afvragen 
of dit wenselijk is, omdat 
alle SQL statements en 
stored procedures moeten 
worden gemaakt voor alle 
ondersteunde databases. 
Het is mogelijk om een 
standaard als de SQL-92 
aan te houden voor het 
coderen van SQL-state-
ments, maar dit blijkt toch 
lastiger dan het lijkt omdat 
de ontwikkelaar soms 
handige functies nodig 
heeft.Een zeer belangrijk 

punt waar op gelet worden zijn transacties. 
In het .NET Framework kun je met custom 
attributes transacties aangeven op classes die 
overerven van ServicedComponent. Serviced-
Component maakt daarbij gebruik van COM+ 
dat niet beschikbaar is op andere platformen. 
Het is dus niet mogelijk om het transactie-
mechanisme, dat het .NET Framework in 
EnterpriseServices aanbiedt, te gebruiken 
wanneer de applicatie ook onder Mono moet 
draaien. Databasetransacties moeten worden 
geprogrammeerd met de transaction-class 
in de gebruikte databaselibrary. Database-
overstijgende transacties zal de ontwikkelaar 
zelf moeten uitwerken door de bouw van een 
eigen DTC.

Extra libraries
Mono heeft behalve de libraries uit de Frame-
work SDK ook nog een groot aantal extra 
libraries. Deze libraries zijn te gebruiken met 
Mono, maar het is ook mogelijk deze libraries 
toe te passen met het .NET Framework. Aan-
gezien Novell de sponsor en eigenaar is van 
het Monoproject zijn er Mono-libraries aanwe-
zig voor de ondersteuning van Novell LDAP. 
Net als Windows Forms gebruikmaakt van de 

Afbeelding 4. Visual Studio.NET met Glade-Integratie

advertentie
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Win32 API maakt de security library van het 
.NET Framework gebruik van de Windows 
Crypto API. Deze Crypto API is natuurlijk 
niet beschikbaar op Linux. Mono beschikt 
daarom over managed security libraries die 
de Crypto API niet nodig hebben. De Mono 
security libraries verzorgen bijvoorbeeld 
diverse encryptie-algoritmen, SSL-onder-
steuning en X509-certificaten. Zoals eerder 
genoemd is Mono ontwikkeld door de makers 
van Gnome. Rondom Gnome is een rijke set 
met libraries ontstaan die nu ook beschikbaar 
zijn vanuit Mono. Zo kun je ART-libraries 
gebruiken voor het betere grafische werk. ART 
is te vergelijken met GDI+. Maar er zijn nog 
veel meer libraries beschikbaar voor gebruik 
in applicaties. Voorwaarde is natuurlijk is wel 
dat de applicatie op GTK# gebaseerd is en niet 
op Windows Forms.

Setup
Applicatieontwikkeling voor verschillende 
platformen betekent ook installatie voor al die 
platformen. Elk platform heeft zo zijn eigen 
manier van installatie. Op Windows worden 
MSI-packages gebruikt die je makkelijk met 
Visual Studio.NET kan maken. Maar op Linux 
is het een heel ander verhaal. Daar zijn de 
belangrijkste manieren van softwaredistributie 
een tarball met de source-code of een RPM 
met de assemblies. Hierbij moeten de RPM’s 
vaak nog specifiek voor een bepaalde Linux-
distributie gemaakt worden. Waarschijnlijk is 
één RPM voldoende als alleen maar managed 
code gebruikt wordt. Net als het .NET Frame-
work niet standaard op elke Windows-machine 
aanwezig is, is ook Mono niet standaard aan-
wezig op elke Linuxmachine. Houdt daar dus 
rekening mee.

De moeite waard
Gezien het feit dat er nog niet veel bekend is 
over stabiliteit en schaalbaarheid van Mono 
in productieomgevingen is het verstandig om 
.NET-software voorlopig op Windows met het 

.NET Framework te draaien. Maar je kunt nu 
al wel de software voorbereiden zodat het ook 
op andere platformen met Mono kan draaien. 
Vooral ASP.NET-applicaties en webservices 
zonder WSE zijn vrij probleemloos voor het 
.NET Framework en Mono te ontwikkelen. 
Voor Windows-applicaties is het echter een 
ander verhaal. In dat geval zal de ontwikkelaar 
een keuze moeten maken tussen Windows 
Forms en GTK#. Als de applicatie ook op 
andere platformen moet draaien, is GTK# op 
dit moment de enige optie. Ook wat betreft de 
database moet je vooruitkijken. Op welk plat-
form moet de database nu en in de toekomst 
draaien en welke eisen worden aan de database 
gesteld? Vooral transactiemanagement is een 
onderwerp dat aandacht verdient. Het blijft 
uiteraard altijd mogelijk om onderdelen uit 
Mono te gebruiken in de applicatie terwijl die 
helemaal niet Mono-ccompatibel is. Hierbij 
komen de libraries Mono.Security en Novell.
LDAP voor databasetoegang om de hoek te 
kijken.Mono biedt ontzettend veel voor .NET-
ontwikkelaars en is zeker de moeite waard om 
eens te onderzoeken. Voor meer informatie 
over Mono of als je het wilt downloaden is 
http://www.mono-project.com de aangewezen 
website.

Leendert Versluijs is managing consultant bij 
Capgemini en gespecialiseerd in .NET-ont-
wikkeling. www.capgemini.nl

Zie www.gewis.nl/supremum voor het volledi-
ge artikel en enige nuttige internetadressen.

Dit artikel is een reprint uit het .NET Maga-
zine. Elke geïnteresseerde student kan een 
gratis abonnement nemen op het blad. Voor 
meer informatie kijk op:
http://www.microsoft.com/netherlands/
msdn/netmagazine/
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Op woensdag 12 januari 2005 ging 
de ACtiviteiten commissie van GE-
WIS weer karten. Dit jaar was het 
erg druk, we moesten de groep na-
melijk in tweeën hakken en ook dit 
jaar gingen we weer naar Hezemans 
kartcentrum.

Het karten was ook dit jaar erg spannend. De 
eerste heat was meteen al spannend. Richard 
liet zien dat hij toch wel kon karten, maar won 
helaas niet. Er werd hard gestreden om als 
snelste over de baan te vliegen. De ene deed 
dat uiteraard iets beter dan de andere. Gelukkig 
wel, want anders zouden er veel mensen op het 
podium komen te staan. Terwijl zij op de baan 
zaten, werden ze door de rest aangemoedigd 
om harder te gaan. Ik weet niet hoe het op de 
baan was, maar ernaast was het erg gezellig. 
De tweede heat was het op de baan in ieder 
geval erg leuk. Gelukkig werd er naast de 
baan ook heel erg goed aangemoedigd en we 
werden op de baan erg enthousiast.

Uiteindelijk was de tweede heat een beetje 
sneller dan de eerste, aangezien er uit de 2e 
heat mensen op podium plaatsen kwamen te 
staan. Ook dit jaar was er weer een nieuwe 
kampioen die volgend jaar zijn titel mag ver-
dedigen. Alvast succes Remko.

Klimmen 
Na zo’n snelle ACti-
viteit was het tijd om 
een stukje langzamer te 
gaan. Daarom besloot 
de AC om woensdag 23 
februari te gaan klim-
men bij Neolite naast 
het kartcentrum. Helaas 
voor de deelnemers was 
het niet een minder zware ACtiviteit. Na een 
snelle uitleg over zekeren konden we begin-
nen met klimmen. Onze expert Lydia liet de 
instructeur even van wat minder bekwaam 
lijken door een, voor de instructeur, moeilijke 
vraag te stellen of je met een bepaalde knoop 
mocht zekeren. Dat was zeker effe grappig. 
Wat zeker net zo grappig was, was het feit 
dat Chris ging klimmen terwijl hij gezekerd 
werd door een nog lichtere meid dan ik zelf 
en ik weeg al bijna niks. Er moest een tweede 
persoon aan te pas komen om Chris te laten 
klimmen.

Na de wat humoristische uitleg over zekeren 
gingen we zelf aan de slag. De kleine klim-
ster van ons groepje liet zien dat ze best goed 
kon klimmen, na het een aantal weken niet 
meer gedaan te hebben. En uiteraard konden 
de mannen niet achterblijven. Zij lieten ook 
zeker zien dat zij er ook wel iets van konden. 
Dit door bijvoorbeeld een paar keer aan de 
muur te hangen of met een hand naar boven 
proberen te klimmen. Het zag er af en toe 
best leuk uit.
Ondanks het kleine groepje, was het zeker 
een geslaagde ACtiviteit. Ik weet zeker dat de 
volgende keer dat we gaan klimmen er meer 
mensen mee gaan, want het is toch erg leuk 
om te doen.

Groetjes van de AC

AC Karten en Klimmen
Bob Kubista

activiteit
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Bethlehem
Tjeerd Maas en Monique Hendriks

B&B, waar gaat deze rubriek ook 
al weer over? Was het niet in lang 
vervlogen tijden, dat er hier gepraat 
werd over uitgaansgelegenheden? 
Er is al een tal van plaatsen waar 
bierplezier kan vertieren aan bod 
gekomen, maar wat mist er telkens 
in dit geschetste beeld? Het zijn 
natuurlijk de voor en na bezigheden 
welke steeds ontbreken. Daarom 
deze keer een waargebeurd verhaal 
over wat er aan een avondje stappen 
voorafging. Lees en huiver.

Donderdagavond, 19 uur. De borrel bij GEWIS 
is net afgelopen en we lopen het hoofdgebouw 
uit. Wat gaan we eten? Onze hoofden breken 
zich suf op deze vraag. Tjeerd stelt voor om 
te gaan koken, maar besluit uiteindelijk om 
daar toch maar vanaf te zien. Na de alcohol 
die zojuist genuttigd werd, is dit misschien 
niet helemaal verstandig, uit ervaring blijkt 
dat vuur en alcohol vaak niet het gewenste 
effect geven. Plots klinkt er een heldere stem 
uit de al donker geworden lucht: “Spaghetti 
Shoarma! Spaghetti Shoarma!” Uiteindelijk 

blijkt dat we gewoon niet voor een keus staan 
maar weer (gedwongen) naar de Kruisstraat 
moeten trekken om onze buikjes te vullen met, 
je raadt het al, shoarma ... en spaghetti. Een 
rare combinatie? Nee. Shoarma gemixed met 
spaghetti is verrassend lekker.

Sammy komt lachend op ons af met een stel 
geplastificeerde menufolders, maar eigen-
lijk weten we het allemaal al. We wachten 
geduldig af en genieten ondertussen van de 
sfeervolle ambiance in deze tent. Als we naar 
buiten staren zien we de neonblauwe lampen 
van de zaak aan de overkant de straat verlich-
ten. Er komt een man in sportkleding binnen, 
hij bestelt een koffie en begint enthousiast te 
vertellen hoe hij vroeger wiskunde studeerde 
aan onze faculteit. Zijn studentenleven was 
duidelijk vol van avonturen. Tot onze spijt 
moeten we hem berichten over het overlijden 
van de AOR en dat Stan Ackermans inmiddels 
niet meer bij ons rondloopt, omdat hij een 
instituut geworden is. Zo blijkt maar dat zelfs 
een shoarmazaak vaste klanten kan hebben, 
want we kunnen alleen maar bedenken dat 
deze curieuze persoon in zijn studententijd zijn 

weg heeft kunnen vinden 
naar Bethlehem.

Hopelijk vinden ook nog 
vele studententijden na 
die van ons studenten hun 
weg naar de Bethlehem 
door te luisteren naar de 
roep “Spaghetti Shoarma!”, 
want laten we eerlijk zijn, 
een echte student kan niet 
zonder een stamkroeg en 
een stamshoarma-tent. 

b&
b
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Het lijkt nu nog ver weg, maar in 
februari 2006 gaan we op studiereis. 
Zoals je in de vorige Supremum al 
hebt kunnen lezen, organiseert In-
diágo, de studiereiscommissie van 
GEWIS, een reis naar India. 

In India wonen ruim een miljard mensen en 
daarmee heeft het land het op een na grootste 
aantal inwoners ter wereld. De grootste gods-
dienst is het hindoeïsme en men spreekt er 
Hindi. Door het koloniale verleden kun je er 
ook goed met Engels terecht. Het land strekt 
zich uit van het Himalaya-gebergte in het 
noorden naar de zuidpunt die volledig door de 
oceaan wordt omsloten. Wie aan India denkt, 
denkt natuurlijk meteen aan de Taj Mahal. Dit 
wereldberoemde bouwwerk zullen we dan ook 
zeker gaan bezoeken. Verder liggen in India 
vele paleizen uit de tijd van de Maharadja. 

We zullen in India vier grote steden bezoeken. 
We gaan daar naar universiteiten en bedrijven. 
Ook is er tijd voor cultuur en ontspanning. We 
beginnen in New Delhi, de hoofdstad. Daarna 
gaan we naar Jaipur en Mumbai (Bombay). 
Hier vinden we Bollywood, het Hollywood 
van India. De laatste stad die we aandoen is 
Bangalore. Vanuit hier reizen we terug naar 
Nederland.

De studiereis heeft als thema ‘Information Se-
curity’. Je moet hierbij denken aan het bevei-
ligen van gevoelige informatie, bijvoorbeeld 
bij internet-bankieren en het versturen van 
e-mail. Voorafgaand aan de reis organiseren 
we een aantal lezingen en excursies. Mensen 
van de universiteit en uit het bedrijfsleven 
zullen vertellen over een bepaald aspect van 
het thema. Daarnaast zal er vooraf aandacht 
worden besteed aan de cultuur en de gebruiken 
van India. Tevens staat er een gezamenlijke ac-

Indiágo
Sandra van Wijk

tiviteit voor de deelne-
mers op het programma. 
Verder zullen alle deel-
nemers in tweetallen 
een zogenaamde case 
study doen. Tijdens de 
reis in India zelf zullen 
we een aantal univer-
siteiten en bedrijven 
bezoeken waar over het 
thema voordrachten zullen worden verzorgd. 
Van zowel het voorprogramma als de reis zelf 
maken de deelnemers een verslag.

Waarom zou je meegaan? India is het land 
waar de ‘nul’ vandaan komt. Zonder de ‘nul’ 
geen informatica en wiskunde. Je kunt ken-
nismaken met het land en de cultuur die vele 
grote wiskundigen heeft voortgebracht. Verder 
is India sinds zo’n vijftien jaar in opkomst als 
een grote speler op het gebied van de software-
ontwikkeling.

De reis zal plaatsvinden in februari 2006 en 
zal drie weken duren. De exacte data hangen 
af van het collegerooster, maar in ieder geval 
zal de carnavalsvakantie erin vallen. Om te 
mogen deelnemen aan de reis dien je in het 
bezit te zijn van een P-diploma. Heb je iets 
dat hiermee minimaal vergelijkbaar is, overleg 
dan even met een van de commissieleden. 
Mede dankzij sponsoring zullen de kosten 
neerkomen op ongeveer 1000 euro. Dit is 
inclusief alle vervoer, overnachtingen, borg,  
maaltijden en excursies. Dus weinig geld voor 
drie onvergetelijke weken.

Opgeven kan nog tot 25 maart, zorg 
dus dat je snel een inschrijfformulier 
inlevert. Voor meer informatie kun je 
kijken op www.gewis.nl/indiago of mail 
ons: indiago@gewis.nl.
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Eeey, hier een 
stukje van twee 
van de lamste 
apen van GEWIS. 
Toen de Supre-
mumcommissie 
drie maanden ge-
leden dacht dat 
jullie wel geïnte-

resseerd waren in wat meer info over 
ons, wilden we best wat schrijven. 
Maar we zijn lam, dus het heeft het 
dan ook echt drie maanden geduurd 
voor we eindelijk zijn begonnen met 
schrijven (lees: typen, want schrij-
ven kost veel te veel moeite).

Ondanks dat we uit hetzelfde dorp (het pi-
toreske Vught) komen, ongeveer dezelfde 
interesses hebben en allebei gymnasium heb-
ben gedaan, zijn we elkaar nog nooit tegen-
gekomen voor we aan de studie informatica 
begonnen. En zelfs toen duurde het nog een 
tijdje voor we door hadden dat we eigenlijk 
elke dag in dezelfde trein én dezelfde colle-
gezaal zaten. Inmiddels doen we echter best 
een aantal dingen samen. Binnen GEWIS is 
dit bijvoorbeeld GESJOUW, dat er naar streeft 
elk jaar een wandelweekend te organiseren, 
en GEBIKKEL, die dit jaar nog erg weinig 
gedaan heeft. Maar ook buiten GEWIS ko-
men we elkaar regelmatig tegen, zo zijn we 
lid van de zelfde scoutinggroep en maken we 
deel uit van het stafteam van de NEWs4U-hit 
(voor de niet-insiders: een landelijke scouting-
activiteit).

Chris over zichzelf:
Ik ben dus Christiaan, en ben geboren in 
1984. Een goed jaar, volgens kenners. Na een 
aantal omzwervingen door Nederland ben ik 
ooit (ergens in de jaren ‘90) in Vught terecht 

gekomen. Vanuit daar ben ik een paar maanden 
geleden maar eens naar Eindhoven verhuisd, 
en dat bevalt toch best goed. Naast een beetje 
studeren ben ik ook “nog wel eens” bij GEWIS 
te vinden, en ben naast GESJOUW en GEBIK-
KEL ook nog actief bij de AC en CBC. Buiten 
de TU ben ik ook al zo’n beetje m’n hele leven 
actief bij scouting, en heb ik nog een andere 
grote hobby: een beetje knutselen met com-
puters. Op allerlei LAN-parties (voor wie niet 
weet wat dat zijn: nerd-evenementen) kom je 
me ook wel eens tegen, zo is het bijvoorbeeld 
elk jaar weer bikkelen met je PC in een tent 
op CampZone.

Frank over zichzelf:
Ook ik ben van het uitstekende jaar 1984, zei 
het enkele maanden eerder dan Christiaan. Ik 
woon al mijn hele leven in Vught en ben op dit 
moment ook nog niet van plan daar iets aan te 
veranderen. Ook al is het niet op kamers wo-
nen wat lastig als je eens wilt blijven hangen 
na een borrel of tijdens de intro. Gelukkig is 
er echter meestal wel een mouw aan te pas-
sen en een slaapzak en matje heeft een scout 
natuurlijk altijd bij de hand. Zoals al vermeld, 
heb ik na de lagere school een gymnasium 
opleiding gevolgd waar ik zonder al te veel 
moeite (lang leve de tweede fase!) doorheen 
ben gerold. Ook het eerste jaar informatica hier 
op de TU/e ging voorspoedig. Mijn P haalde 
ik in één jaar, maar daarna werd het toch wel 
wat pittiger, werd er minder gestuurd en begon 
gezelligheid een steeds belangrijke factor te 
worden. Gevolg: Het tweede jaar haalde ik 
slechts twee derde van de te behalen punten 
en zodoende volg ik nu in mijn derde jaar een 
mix van tweede- en derdejaars vakken en dat 
gaat voorlopig prima. Zoals al vermeld, neem 
ik binnen GEWIS deel aan de commissies 
GESJOUW en GEBIKKEL en verder ben ik 
natuurlijk vaste klant bij de borrel.

In the Spotlight
...met: Christiaan Bootsma & Frank Vlamings
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Bob en de bende van de playboybunnies

Sommigen is het misschien al opge-
vallen: het GEWIS-model heeft een 
nieuwe vorm aangenomen. Ze hangt 
(ten tijde van het schrijven van dit 
stukje nog wel, nu niet meer) in de 
GEWIS-ruimte aan het magneet-
bord. Drie jaar heb ik erop moeten 
wachten. Ik had het eigenlijk al wel 
eerder verwacht, maar gezien de 17 
stemmen voor Kim Holland als “Lek-
kerste 30+ (nee, geen kaas maar) 
Nederlandse babe vermoed ik dat 
de Aktueel al die jaren interessant 
genoeg is geweest. 

Maar een tijdje geleden zag ik dan toch echt 
voor het eerst een playboy bij GEWIS. Ik 
moet zeggen: het was het wachten waard, 
de interviews waren erg interessant en de 
fotoreportages (o.a. het GEWIS-model), tja 
die zaten er al niet meer in. Het GEWIS-
model is niet het enige onlangs bij GEWIS 
ontvreemde object. In het postvakje van onze 
vice-voorzitter belandde een met krantenlet-
ters en playboybunny’s (is dit toeval of voel 
ik hier enige vorm van terroristische dreiging 
ontstaan?) beplakte brief. Het bericht op de 
brief luidde: “halLo BOb wE HebbeN dE 
gitAaar. tegenprestatie: sIk erAf! de (plaatje 
van konijn met strik)”. 

Ik zal voor de onwetenden onder onze lezers 
even uitleggen wat er met “dE gitAaar” wordt 
bedoeld. Dit is een gitaar die jaren in het voor-
raadhok onder een dikke laag stof heeft gele-
gen, en pas geleden door Bob is opgeknapt. 
Hij wordt ook wel de GEWIS gitaar genoemd 
vanwege de GEWIS sticker die zich midden 
op de achterkant van de gitaar bevindt. Ik 
heb de gitaar gehoord (zowel voor als na de 
restauratie), en ik ben persoonlijk niet echt 
verdrietig om dit verlies. 

Het GEWIS model - episode 3
Monique Hendriks

Kan onze vice-voorzit-
ter de GEWIS-ruimte 
beschermen tegen de 
playboybunny? Krijgt 
hij de gitaar nog ooit 
terug, en zal hij daarbij 
zijn sik behouden? Zul-
len we ooit nog ergens 
het stoffelijk overschot 
van het GEWIS-model terugvinden? Zou de 
playboybunny ook bij de AOR zijn langsge-
weest? En de belangrijkste vraag waar we 
natuurlijk allemaal over speculeren: WIE is 
de playboybunny? 

Als misschien wel aankomend bestuurslid van 
onze geweldige vereniging maak ik me natuur-
lijk ook zorgen over dit soort dreigementen. 
Zal ik volgend jaar ook mijn mannetje moeten 
staan tegenover dit konijn of mag ik gewoon 
een vrouw blijven. Hoe dan ook, er rust waar-
schijnlijk een zware taak op mij vanaf 1 juli. 
Als ik namelijk de rechterhand van de nieuwe 
voorzitter word, zal ik het als mijn plicht zien 
om hem te beschermen tegen loslopende lan-
taarnpalen na 2 uur ‘s nachts. 

Kortom, heeft u zo’n lange tijd na kerst ook 
wel weer eens zin in konijn en heeft u liever 
een voorzitter zonder hersenletsel. Stem dan 
op mij tijdens aankomende wissel AV.  

colum
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For many foreign students, one of the 
reasons for coming to Eindhoven is 
the language : they want to improve 
their English and hope to go back 
home speaking it almost fluently. But 
after just a few days here and their 
first Erasmus party, they are bound 
to change their plans …

On arrival here, most foreign students have 
accommodation provided by Vestide : they end 
up in nice international houses or flats, often 
shared with European exchange students, and 
where English is the official language of com-
munication. The only thing is, it seems to me 
that more than half of the European students 
here come from Spain (and there are quite a 
few south American Spanish speakers too), so 
sooner than later, they can be assured to make 
some Spanish speaking friends or even live 
together with Spaniards. Which really is not so 
bad as such ! Spanish people are usually very 
nice and friendly, and you can always count on 
them in case you encounter difficulties. Well, 
except if you have questions regarding the 
English language, of course. Not to mention 
the fun parties they will organise each week for 
no special reason but to get together and have 
a good laugh. But for the purpose of improving 
your English, oh God … 

The most important drawback of this massive 
presence of Spanish students in Eindhoven is 
for the Spanish community itself. Since they 
all tend to stick together and do absolutely 
everything in common (not only do they eat 
and go out together, they even study in Spa-
nish speaking groups – go to the architecture 
department if you don’t believe me !), they 
basicly speak Spanish all day long. Here the 
accommodation provider Vestide is also to be 
blamed : I could mention quite a few houses 

with several Spaniards living together in the 
Halvemanstraat district only. How could you 
expect people to improve their English if you 
put them in a house together with one or two 
fellows from their home country ? I had to live 
with a French guy myself, mind you. And with 
a Spaniard, of course !

From my point of view, the solution to this 
little problem is threefold. First, Vestide should 
start reading its applicants files and dispatch 
people regarding their nationality (dream on). 
Bearing in mind that if you put a Portuguese 
or an Italian together with a Spaniard, there’s 
a very high probability that they’ll all end 
up communicating in Spanish. Yes, Spanish 
people are very lazy when it comes to foreign 
languages. To their defence, they’re not really 
helped by nature there. I’m not even sure 
whether the Brits are actually worse than them 
for that matter … 

The second point would be to refrain your-
selves from speaking Spanish every time you 
get the opportunity to do so. I am very good 
at that little game. Maybe because Spanish 
people tend to laugh a bit too quickly at my 
very strong canarian accent. And not to listen 
to what I have to say. But if you ever go to 
an Erasmus party (feel free to email me if 
you’d like to know where the next one will 
be held), you’ll notice that after 2 am it’s 
very hard to survive if you don’t speak Spa-
nish: it’s the only language you’ll hear in the 
whole place ! 

The third point is the hardest but nicest of all, 
to my mind : just help them improve their En-
glish ! Be proactive ! Talkactive, even ! You’ll 
be doing it for the sake of the whole student 
community. If Spanish people improve their 
English, then we all will ! To achieve this, 

Want to improve your Spanglish ?  
Güelcom tu Haindoben !

Marianne Gheerbrant 
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just try and immerse yourself into a Spanish 
group of friends (I encourage everybody to 
make Spanish friends : they’ll invite you to 
visit them in Spain), and stick to English 
the whole way through. I’ve already started 

buitenland

Infima

http://en.wikipedia.org/wiki/Ascii: ASCII (American Standard Code for Information Inter-
change), generally pronounced ass-key.

Monique: “Ik heb nog nooit een Hugo in een envelop gestopt.”
Hugo: “Ik ook niet, en ik heb meestal wel een Hugo bij.”

Wouter van Intermate tijdens BV:
“Gaat Bob echt over alle commissies??.......Wow!”

Richard en Jordi spelen tafelvoetbal tegen Remko en Roel.
Geert tegen Ricardo en Jordi: “Niet meteen kijken, maareh... jullie staan achter.”
Jordi: “Nee hoor. Ik sta achter, Richard staat voor.”
Geert: “Die snap ik niet........ ooh.”

Tijdens het inpakken van Supremums in schrale enveloppen. Bob wil naar de wc.
Rob: “Ga je nou alweer?”
Joe Joe: “Ja, Bob.”
Bob: “Jou heb ik niks gevraagd!”
Joe Joe: “Nou wat is er gebeurd met mijn vrijheid van meningsuiting?”
Rob: “Daar doen we hier niet aan! Anders moeten we de hele tijd naar Bob luisteren!”

Tijdens het naborrelen hebben Pieter & Berry het over vrouwen bij de BAC en testosteron. 
Berry tegen Eefje voor de gein: “Heb jij wel eens last van he?” 
Eefje: “Vast”
Berry: “Daarom heb je een snor”
Eefje tegen Bob heel vragend: “Heb ik een snor?”

Richard komt binnenspringen na een lange werkdag bij de wervingsdagen:
“Ik loop vandaag op cafeïne...”
Tjeerd: “Dan ben je net jezus, want die liep op water.”

Sjoerd: “Stel je voor: een boek met een asymptotische verhaallijn. 
              Dan komt de ontknoping nooit!”
Eric: “Dan is je boek ook oneindig dik.”
Ton: “Niet als je oneindig dun papier hebt.”

teaching English to a nice Spaniard myself, 
and the fact that he’s really cute doesn’t have 
anything to do with my enjoying it so much. 
Mmm, almost anything.
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Voor alle filmfans 
deze keer een re-
view van “The Life 
Aquatic”. Een nieuw 
komisch drama uit 
de handen van Wes 
Anderson, die ook 
al voor “The Royal 
Tenenbaums” een 

Oscar won. Meer dan genoeg reden 
dus om deze film voor jullie aan de 
orde te stellen. 

Bill Murray speelt Steve Zissou, een oceaan-
deskundige documentaire maker die aan de 
grond zit. Hij maakt geen interessante films 
meer en de veel rijkere Alistair Hennessey, 
gespeeld door Jeff Goldblum, maakt veel 
meer furore dan hem. Steve is een klootzak: 
wanneer een oudere man hem om een aantal 
handtekeningen vraagt, antwoordt Steve zelfs 
dat hij kan oprotten en maar wat handteke-
ningen moet overtrekken. Hij verwaarloost 
zijn vrouw Eleanor en heeft een minares die 
hem veracht. Om alles nog maar een graadje 
erger te ma-
ken, draait zijn 
laatste avon-
tuur uit op een 
ramp en komt 
z i j n  b e s t e 
vriend om het 
leven.

We ontmoeten 
Steve tijdens 
de première 
van zijn film 
en krijgen te 
zien hoe zijn 
vriend Este-
ban opgegeten 

Filmreview: The Life Aquatic
Tjeerd Maas

wordt door een onbekende haaisoort. Steve 
is er kapot van en kan nog maar aan één ding 
denken: het zo snel mogelijk regelen van 
een nieuwe expeditie met deze keer als doel 
om met dynamiet wraakzuchtig een einde 
te maken aan het monster dat zijn vriend 
verzwolg. 
Tijdens de after-party maakt Steve kennis 
met zijn zoon Ned, die hij nog nooit eerder 
heeft gezien. Owen Wilson vertolkt de rol van 
Ned en doet dit met veel rust en souplesse. 
Hoewel Wilson normaal gesproken in foute 
comedy’s zijn standaard typetje neerzet, gaat 
hem deze serieuze rol gemakkelijk af. Steve 
besluit Ned toe te voegen aan zijn crew en 
hem mee te nemen op zijn jacht naar de haai, 
maar daarvoor doopt hij hem wel eerst om 
naar Kingsley Zissou.

Dan zijn er nog Klaus Daimler en Jane 
Winslett-Richardson. Klaus, een rol van Wil-
lem Dafoe, is een gekke Duitser die denkt dat 
Steve zijn vader is en dus erg jaloers wordt 
op Ned. Als je goed oplet, valt je duidelijk op 
dat Dafoe altijd een korte broek draagt. Jane 
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wordt vertolkd door Cate Blanchett. Zij is 
een reporter die zwanger is van haar baas en 
verliefd wordt op Ned. Al met al is er dus een 
behoorlijke sterrencast aanwezig.

Maar verder met het verhaal. Mede omdat 
Steve geen succesvolle documentaires meer 
maakt, is er ook geen budget om zijn nieuwe 
expeditie te kunnen sponsoren. Het lijkt erop 
dat de reis niet door zal gaan, maar wederom is 
Ned de redder in nood. Hij belooft het project 
te sponsoren met het geld dat hij overhield aan 
het overlijden van zijn moeder. Zo gezegd, 
zo gedaan en de groep gaat op weg. De bank 
heeft er echter weinig vertrouwen in en zij 
stuurt een vertegenwoordiger mee, die het 
zaakje in de gaten moet houden. Zo moet Steve 
bijvoorbeeld beloven dat hij de zeldzame haai 
niet opblaast.

De groep gaat op weg. Een mooi detail is, dat 
alle figuranten op de boot gewoon “intern” 
genoemd worden. De expeditie plundert nog 
even gauw een onderzoekscentrum van de 
miljardair Alistair, omdat ze niet genoeg ap-
paratuur bij elkaar kunnen krijgen. Het doel 
heiligt alle middelen. De vertegenwoordiger 

van de bank vertrouwt het 
niet helemaal, maar er wordt 
hem laconiek verteld dat 
de spullen alleen geleend 
worden. 

Het is meteen raak. De appa-
ratuur detecteert de haai en de 
groep besluit een kortere weg 
te nemen. Ze worden echter 
aangevallen door een groep 
piraten, die hen gijzelen. Dit 
is het keerpunt in de film waar 
de in de put zittende Steve 

doordraait. In een hilarische scene jaagt hij 
de piraten weg. De piraten nemen echter de 
bankier mee. Het doel van de missie is nu 
veranderd, want deze arme man moet toch 
gered worden.

Vanaf dat moment verandert Steve langzaam. 
De kijker ziet hoe Steve worstelt met zichzelf, 
zijn zoon, zijn omgeving en zijn toekomst. 
Steve veranderd weer langzaam terug in de 
man die hij ooit was. De vraag is of Steve de 
bankier zal kunnen redden, of hij de haai zal 
kunnen vinden en sterker nog, of hij zichzelf 
zal kunnen vinden?

Met een verassende en tragische ontknoping 
is “The Life Aquatic” zeker een van de be-
tere films van het jaar. Bill Murray zet een 
briljante rol neer als Steve Zissou. Hoewel 
“Lost in Translation” hem net geen Oscar 
gunde, heeft hij hem hier eigenlijk meer dan 
verdiend. Een ieder die het er niet mee eens 
is, dat Murray een Oscar verdiende voor “Lost 
in Translation”, zou “The Life Aquatic” maar 
eens moeten bekijken. De film is een echte 
aanrader, ook voor de wat meligere uurtjes.

Jaar: 2005
Genre: Comedy
Cast: Bill Murray, Owen Wilson, Cate Blanchett, Jeff Goldblum e.a. 
Regie: Wes Anderson

film
recensie
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Ook dit jaar wordt 
de tafelvoetbalta-
fel bij GEWIS veel-
vuldig gebruikt. 
Niet alleen in de 
pauzes, maar de 
hele dag door (ter 
ergernis van som-
mige medewerkers 

en bestuursleden). Gelukkig zijn er 
ook bestuursleden die graag tafel-
voetballen en een van deze bestuurs-
leden (onze lieve secretaris) stelde 
voor om de ACtiefste commissie van 
GEWIS, de AC, een toernooi te laten 
regelen. Dit vonden wij als AC een 
erg goed idee. 

Zelfs het tv-programma “Man bijt hond” vond 
het een goed idee. Ze belden ons op om te 
vragen wat het allemaal inhield en wie weet, 
misschien komen ze op de finale even kijken 
en een overheerlijk glaasje Grolsch nuttigen 
(mede mogelijk gemaakt door de BAC).

Op de nieuwjaarsborrel 2005 werd het start-
schot gegeven voor een langdurige ACticiteit, 
het tafelvoetbaltoernooi! Er hebben zich 20 
teams ingeschreven, die eerst in poules 
elkaar te lijf gaan met houten pop-
petjes en kurken ballen en later in een 
aantal afvalrondes om de felbegeerde 
tafelvoetbalbokaal. Elke borrel worden 
ongeveer 5 wedstrijden gespeeld.

Meteen gingen er een aantal teams 
voor de hoofdprijs door een slachtpar-
tij aan te richten wat Hitman waardig 
zou zijn. Het zou ook kunnen dat hun 
tegenpartij te zat was tegen de tijd dat 
zij speelden. De indeling van de poules 
was helaas voor sommigen in volgorde 

AC tafelvoetbal
Bob Kubista

van inschrijving. Dit had wel als effect dat er 
al een aantal heel interessante poule wedstrij-
den gespeeld zijn, bijvoorbeeld de wedstrijd 
tussen Oud & Wijs tegen Buuh & Hobby. De 
afvalrondes zullen dus erg spannend worden, 
maar daar zijn we nog lang niet.

Elke borrel worden er weer wedstrijden ge-
speeld en na een aantal speelweken zitten we 
ongeveer op de helft van de poulewedstrijden. 
Er is al heel wat gespeeld en er zijn al wat kop-
lopers bekend. Zo staat ons Bestuur (waar de 
secretaris en de PR-functionaris in zitten) aan 
kop in poule A samen met De Wildplassers. In 
poule B staat FC Stoepklinker eenzaam aankop 
en in poule C is het heel spannend met 3 teams 
gelijk met ieder 3 punten. In poule D staat het 
dispuut wat net ter ruste is gegaan, Banaan dus, 
aan kop en het bij elkaar geschraapte AC team 
wat als opvulling dient helemaal onderaan met 
0 punten, die zich toch onverwachts redelijk 
weet te weren tegen de rest door toch wel een 
aantal doelpunten te scoren.

Wie er uiteindelijk zal winnen is voor iedereen 
een vraag, maar zoals bij wel meer ACtivitei-
ten geldt: de AC omkopen helpt altijd wel. 
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Adverteerders
Supremum

Organon ................................ Achterkant kaft
Hewitt ...................................Binnenkant kaft
Shell ..................... Binnenkant voorkant kaft
SR .............................................................. 21
24H ............................................................ 24
Microsoft ................................................... 28

Agenda
Supremum

• Donderdag 24 maart
   Duitse borrel
• Vrijdag 25 maart
   Sluiting inschrijving studiereis
• Dinsdag 29 maart
   I.V.V hamert er op los
• Woensdag 6 april
   Lezing Hewitt 
• Dinsdag 12 april
   EJC-activiteit
• Maandag 18 april t/m Vrijdag 22 april
   BAC Lustrum
• Dinsdag 10 mei
   24H project
• Woensdag 11 mei
   Symposium Digitainment

Natuurlijk is er elke donderdag van 16.30 uur 
tot tenminste19.00 een super gezellige borrel 
bij GEWIS (HG 8.79).
Voor meer informatie over GEWIS activiteiten 
zie http://www.gewis.nl/agenda 
of http://www.gewis.nl/ac 
en voor meer informatie over de borrels zie 
http://www.barcommissie.nl

Volgende keer
Supremum

Wat zeg je? Je wilt ook een stukje schrijven? Dat 
kan. Stuur het dan op naar supremum@gewis.
nl of geef het artikel aan één van de redac-
tieleden.
Dus: Heb je iets leuks meegemaakt, een 
goeie mop gehoord, wil je iets kwijt over een 
vak, wil je iets vertellen over activiteiten bij 
GEWIS, weet je een moeilijke puzzel, heb je 
een grappige of wijze uitspraak gehoord of wil 
je misschien wel een van je essay’s geplaatst 
zien? Je kunt het zo gek niet bedenken... Laat 
je creativiteit de vrije loop.

De redactie vraagt iedereen zoveel mogelijk 
infima te verzamelen en op te sturen naar 
infima@gewis.nl. Dus doet een docent een 
vreemde uitspraak, hebben je medestudenten 
een mond vol woorden, maar weten ze die niet 
in de goeie volgorde te uiten, stuur deze dan 
vandaag nog op!

laatste norm
ale pagina

27.63 punten
26.60 punten
26.56 punten

22.20 punten
18.53 punten
15.67 punten
12.71 punten
12.29 punten
5.68 punten

Winnaars Kerstpuzzel 2004 
1. I.V.V
2. Treinploeg
3. Jos Coenen
4. Roel van Bakel, 
    Erwin Rossen
5. Michael van Duijkeren
6. Walter Belgers
7. Frenkel Smeijers
8. Sandra van Wijk
9. W. Streppel met

De antwoorden op de kerstpuzzel zijn te 
vinden op www.gewis.nl/supremum/puz-
zels/kerstpuzzel2004.
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De Supremum is het verenigingsblad van 
studievereniging GEWIS en verschijnt 4 
keer per jaar met een oplage van 1250 stuks. 
De Supremum wordt verspreid onder alle 
studenten en medewerkers van de faculteit 
Wiskunde en Informatica van de Technische 
Universiteit Eindhoven.

Redactie
Wouter Verheijen
Tjeerd Maas
Ibrahim Bokharouss
Monique Hendriks
Sjoerd Cranen
Rob van Esch
Richard Bakker

Inleveradres
Supremum
Studievereniging GEWIS
HG 8.79
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel: 040 - 247 2815
E-mail: supremum@gewis.nl
WWW: http://www.gewis.nl/supremum/

Advertenties
Voor het plaatsen van advertenties kunt u 
contact opnemen met Richard Bakker, de 
PR-functionaris van GEWIS, via prf@gewis.
nl. Het postadres en telefoonnummer blijven 
gelijk aan bovenstaande informatie.

Kopij
Artikelen kunnen worden aangeleverd als 
tekstbestand (ASCII). Voor Worddocumenten 
geldt: “Save as” tekst met regeleinden (text 
with linebreaks). Figuren/plaatjes bij stukjes 
worden in overleg met de redactie geplaatst. 
Anderzins aangeleverde stukjes worden 
geweigerd.

Verantwoording
De auteur van een geplaatst artikel is verant-
woordelijk voor de inhoud en strekking daar-
van. De inhoud en strekking van een artikel 
geven niet noodzakelijkerwijs de mening van 
de redactie of studievereniging GEWIS weer. 
Anoniem geplaatste artikelen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de redactie.
Auteurs van artikelen geven de redactie 
toestemming om het toegestuurde artikel te 
publiceren in welke vorm dan ook.

De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingezonden stukken te weigeren danwel in te 
korten of wijzigen zolang dit de essentie van 
het stuk niet aantast.

Technische informatie
Basislettertype ................ Times familie, 9 pt.
Opmaak ......................... Adobe InDesign CS
Drukwerk ..................................Greve Offset
Oplage .......................................... 1250 stuks

Met dank aan
Alle schrijvers voor hun stukjes, onze spon-
soren, en alle mensen die hebben geholpen bij 
het verzenden.

Ontwerp voorplaat
Sjoerd Cranen, Tjeerd Maas, Rob van Esch

Foto’s activiteiten
Bob Kubista, Tjeerd Maas

Bij de voorplaat
Carnavalsborrel 2005


