
KEES en kees over Hans
Van de redactie (NLJ 04-12 1998)

Een beetje droevig, altijd zo'n einde van het jaar. Vroeg donker, een beetje weemoedig word je 
ervan. Allerlei mensen nemen afscheid van het lab of zijn al half weg. De redactie was getuige 
van een gesprekje tussen KEES Bulthuis en kees Weijsenfeld op WB5, op een avond in 
november. Waarover zij spraken? Ze hadden het over het naderende afscheid van Hans Brink.
 

Vrolijk onderonsje van Hans Brink (rechts) met Kees Bulthuis en Maria de Graaff 

KEES: Weet je nog, zo rond 1970 was het, geloof ik: jonkheer Stoop had hulp nodig, en toen kwam 
die lange nette jongen uit Delft. Hij ging aan de slag, en is gebleven! 

kees: Ja, toen werd je nog ontvangen op het Nat.Lab.! Joop Goederond en Hans Brink, bijgestaan door 
kiene dames in de loge in WB. Dat was jarenlang het prachtige visitekaartje voor alle bezoekers van het 
lab. Hans werkte met José, Hannie, Dineke, Maria, Kathalijne, Mirella en natuurlijk Joop, Leen en Jan op 
de achtergrond aan van alles en nog wat (letterlijk!), en met en voor het lab van Rathenau, De Haan, 
Kramer, Bulthuis, Huijser en Schuurmans. Soms ging hij zo netjes met bezoekers om dat die dachten 
dat ze met de directeur zelf van doen hadden. 

KEES: Hans is voor mij heel duidelijk altijd de bewaarder en bewaker van een cultuur geweest. 
Een cultuur die nodig is om enthousiasme en inventiviteit te laten bloeien. Nu hij weggaat, hoor je hier 
en daar bezorgdheid over de vraag of er wel voldoende 'cultuurbewakers' overblijven. 
Hans heeft vele vrienden gemaakt in en buiten het laboratorium, en hij is ook trouw aan die vrienden. 
Juist in moeilijke tijden doe je nooit tevergeefs een beroep op hem. En hoe onmogelijker de vraag, hoe 
groter hij de uitdaging vindt om er wat van te maken. 

kees: De organisatie van de jaarlijkse Corporate Research Exhibition (CRE), is voor ons, van het 
Corporate Research Bureau (CRB), eigenlijk altijd een peulenschilletje geweest. We leerden destijds 
van Ben van Westreenen dat je alleen ervoor hoeft te zorgen dat er een aantal leuke onderwerpen 
geselecteerd wordt, en dat is alles. De technische diensten van het Nat.Lab. zorgen er vervolgens voor 
dat de zaak opgebouwd wordt. En alles wat met bezoekers en standhouders te maken heeft, wordt 



gewoon door Hans Brink c.s. gedaan. Niet alleen komt alles op z'n pootjes terecht, maar ieder jaar weer 
heeft Hans een originele manier om de standhouders van alle labs met het Eindhovense te verenigen. 

KEES: Anticiperen moet je kunnen in zo'n functie, en dat kan Hans. Weet je nog? De jaarlijkse CRE- 
standhoudersbowlingcompetitie werd eindelijk, na een spannende strijd, door het team van het LEP 
gewonnen. Trots toonde dit team de wisselbeker. Groot was echter hun verrassing toen ze laat op 
de avond merkten dat de naam van het LEP en de datum van de overwinning reeds in die beker 
gegraveerd stonden! 

kees: En improviseren trouwens ook. Wie was het ook al weer die tijdens de afscheidsreceptie van 
Feye Meijer juist op tijd een paar hints losliet, die erin resulteerden dat Frits Philips, fris van de lever, 
een korte, krachtige en vooral motiverende toespraak hield tot de researchgemeenschap. Juist, dat 
was Hans! 

KEES: En wie heeft ervoor gezorgd dat de sfeer van het lab raak en uniek vastgelegd werd door Ed 
van der Elsken? 

kees: Wie zorgde er voor dat Frits Philips zich hier nog steeds thuis voelt (en ook graag op de CRE 
door Hans wordt rondgeleid)? 

KEES: Wie zorgde ervoor dat groepen 'maatschappijkritische' studenten enthousiast voor Philips 
werden? 

kees: Wie zorgde ervoor dat Sinterklaas steeds weer waardig ontvangen werd? 

KEES: Wie zorgde ervoor dat belangrijke bezoekers in het begin van de jaren tachtig een CD cadeau 
kregen, speciaal als ze GEEN CD-speler hadden? 

kees: Wie zorgde ervoor dat 'hoge Japanse gasten' adequaat ontvangen werden, ook als de gastheer 
uit de directie nog niet aanwezig was? 

KEES: Wie zorgde voor haring en jenever voor standhouders op de CRE (bij aankomst, als ze elkaar 
nog niet kenden), en wie zorgde voor bitterballen en bier voor diezelfde standhouders later in de 
week? 

kees: Wie zorgde ervoor dat het toilet ontsmet (met jenever) werd toen een 'smetvrezende' Oost- 
Europese machthebber het lab bezocht? 

KEES: Wie weet welke researchgroepen je juist wel, en juist niet, lastig kan vallen met weer een 
groep bezoekers? 

kees: Wie zorgde er gratis voor een echte Boeing-747-piloot toen er aan een 'flight simulator' op de 
P2000 gewerkt werd? 

En zo zouden onze 'upper KEES' en 'lower kees' nog uren door kunnen praten over Hans Brink, die 
jarenlang het gezicht van het Nat.Lab. bepaald heeft en nu gaat genieten van zijn welverdiende 
pensioen. 


