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Het voorgaande deel, fase 10: Het begin van het einde beschrijft de geschiedenis van een over de 
campus dwalende faculteit Informatica, tot het betrekken van het nieuwe gebouw, dat vanwege de 
hoge lasten bijna een reorganisatie tot gevolg heeft. Gelukkig trekt net op tijd de ‘markt’ weer aan 
en stopt de dalende trend in het aantal eerstejaars. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel, 
vooral bij netwerken en telematica. Het onderzoek wordt in instituten veilig gesteld. Het lijkt weer 
voor de wind te gaan, maar nieuwe bestuurders willen graag hun stempel op de organisatie 
drukken. In Davos smeden ze het plan ‘hartslag’ voor clustering en kanteling, waarmee 
uiteindelijk aan de zelfstandige faculteit Informatica een harde slag wordt toegebracht. In 2002 
gaat Informatica verder als onderdeel van de nieuwe overkoepelende faculteit EWI. 
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1994 

Jaaroverzicht 
Begroting 
Bij het begrotingsbod van het CvB in september blijken alle faculteiten erop achteruit te gaan. INF 
die in het reorganisatieplan al had gerekend op drie ton minder voor het onderwijs moet nu een 
tekort van zeven ton proberen weg te werken, en worstelt bovendien met een dalende instroom, 
een nieuw ongunstiger verdeelmodel en een dure huisvesting. Er is een noodzaak tot reorganiseren 
en dat brengt de gemoederen in beweging. Het bestuur wil de leerstoel Software engineering en de 
halftijd leerstoel Technische toepassingen opheffen en in plaats daarvan een hoogleraar voor het 
Ontwerpen van informatiesystemen aantrekken. De leerstoel Architectuur wil men vijf jaar 
onbemand laten om Vissers in de gelegenheid te stellen daar weer terug te keren na zijn 
detachering bij het TRC. TIOS krijgt ter compensatie een UHD-plaats. Tot 1996 blijven er dan 
vier vakgroepen met daarin de deeldisciplines verdeeld over acht leerstoelen, met elk één 
hoogleraar, één UHD, drie UD’s en drie AIO’s uit de eerstegeldstroom. Elke leerstoel moet met 
deze bezetting zelf tweede- en derdegeldstroomprojecten proberen te verwerven. Met de 1,3 
miljoen afkoopsom van het CvB zal de liefst vrijwillige mobiliteit van het personeel worden 
bevorderd. Iedere vrijgekomen vaste plaats zal worden omgezet in een tijdelijke. Het is de 
bedoeling om uiteindelijk door een selectiecommissie de beste mensen op de beschikbare plaatsen 
te krijgen. De omvang en inhoud van het onderzoek blijft onveranderd. Wel zullen er keuzevakken 
in het onderwijs worden geschrapt. Ook bij het faculteitsbureau en bij BOZ zal worden 
ingekrompen. Voor 1994 worden 70 studenten verwacht. Plus de helft van 60 BIT studenten komt 
het totaal op 100 en dat is nog 20 te weinig. Zie ► Zorgen voor Informatica. 
 

 
Afdelingsraad Informatica 
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De raad fluit het bestuur terug 
Op 16 september komt het voorstel van het bestuur in de faculteitsraad, waarna de 
dienstencommissie zich erover zal buigen. Zover komt het echter nog niet. De geruchtenstroom 
over de reductie tot acht leerstoelen en de selectiecommissie, die in de faculteit is aangewakkerd, 
mede door de geheimhouding van het bestuur over de inhoud van hun rapport heeft veel kwaad 
bloed gezet. Schriftelijke reacties van de vier vakgroepen IS, SPA, TIOS en SETI onderstrepen dat 
voor het huidige rapport geen draagvlak bestaat. Het bestuur overweegt echter niet om af te treden, 
maar gaat opnieuw aan het werk. Liever zelf orde op zaken stellen dan dat het CvB de 
reorganisatie komt regelen. Molenkamp, voorzitter van de faculteitsraad merkt op dat het bestuur 
zich niet houdt aan de procedure voor reorganisaties, die in vijf stappen hoort te verlopen, waarvan 
de eerste is ‘het voornemen tot reorganisatie’. Het bestuur geeft dat toe. Hopelijk kunnen de raad 
en de dienstencommissie nog voor het eind van het jaar duidelijke uitspraken doen op een beter 
geformuleerd voorstel. 

Nieuwbouw 
Op de plaats van de afgebroken Hal C, waar in 1964 Duijvestijn met zijn leerstoel begon aan de 
ontwikkeling van informatica wordt nu hard gewerkt aan de bouw van het collegezalencomplex. 
 

 
CC in aanbouw 
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Studenten 
Utopics wint ondernemersprijs 
Eind november wint Utopics de door het Universiteitsfonds ingestelde ondernemersprijs. Utopics 
is in 1988 opgericht door de net afgestudeerde informaticus Harry Romkema met behulp van 
docent Leo Essink. Er zijn nu 35 mensen in dienst, van wie 28 afkomstig van de UT. Essink heeft 
zich inmiddels bij hen gevoegd. De prijs van tienduizend gulden gaat naar het Ronald Mc Donals 
huis in Nijmegen. Het plastiek komt op het kantoor te staan.  
 

 
Ondernemersprijs voor Utopics 

Decembertelling 
Op 1 december studeren er 7118 studenten aan de UT, van wie 1500 eerstejaars, 191 extraneï en 
626 auditoren. In 1993 was dat 7035 en in 1992 nog 6881. Een lichte stijging dus. De 1 december 
telling is bepalend voor het budget van de UT. BIT startte vorig jaar met 76 studenten. Dit jaar 
studeren er 134. Bij INF daalde het aantal studenten van 772 in 1992, en 699 in 1993 naar 630 nu. 

Vakgroepen 
De onderzoeksgebieden van de in 1990 ingestelde vakgroepen IS, SETI, SPA en TIOS zijn nu 
zover uitgekristalliseerd dat het interessant is te kijken waar men zich mee bezighoudt. 

Informatiesystemen (IS) 
De vakgroep Informatiesystemen is verantwoordelijk voor onderzoek en onderwijs op het gebied 
van informatiesystemen. Het vakgebied is de methodologie en technologie van ontwerp, 
implementatie en onderhoud van gegevensbank- en kennissystemen. 
Het onderzoek van IS richt zich vooral op 
− het adequaat kunnen beschrijven (ontwerpen) van applicatiedomeinen, 
− het ontwerpen en ontwikkelen van hulpmiddelen ter ondersteuning van het ontwerpproces, 
− het efficiënt ondersteunen van applicaties.  
Tot de applicatiedomeinen behoren DSS, CAD/CAM, cartografie, hypertext, multimediale opslag, 
kantoorautomatisering en techniek. 
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Het onderzoek is opgezet rondom drie onderzoeksthema’s: Gegevensbanken, Kennistechnologie 
en Ontwerpmethodologie. 
Het thema Gegevensbanken heeft betrekking op het ontwerpen van databases voor (technische) 
toepassingen en het adequaat ondersteunen van deze toepassingen met behulp van database 
management systemen. Het thema Kennistechnologie omvat het ontwerpen van kennisbanken. 
Hier ligt de nadruk op schaalvergrotingsproblemen en bewijsbare eigenschappen. Het thema 
Ontwerpmethodologie heeft betrekking op het ontwerpen van informatiesystemen voor 
bestuurlijke en technische applicaties. Hierbij hoort ook het ontwikkelen van hulpmiddelen ter 
ondersteuning van het ontwerpproces. 
 
Het onderzoek van de vakgroep is georganiseerd in de volgende projecten. 
− Database management systemen richt zich op het representeren en implementeren van 

gestructureerde objecten in zowel centrale als gedistribueerde omgevingen ter ondersteuning 
van niet-standaard databases. Ook het efficiënt verwerken van vragen behoort tot het 
onderzoek. 

− Object-georiënteerde datamodellen en hulpmiddelen moet leiden tot een formele grondslag 
van object-georiënteerde datamodellen, algoritmen ter verificatie van specificaties en 
hulpmiddelen ter ondersteuning van het ontwerpen. 

− Interoperabiliteit verschaft inzicht in en het aandragen van oplossingen voor de problemen die 
ontstaan als men gegevens uit diverse database- en filesystemen ‘tegelijk’ wil benaderen. 

− Iskander ontwikkelt methoden en technieken voor storingsafhandeling in complexe technische 
systemen. 

− Vossius richt zich op het ontlenen van kennis aan machine-leesbare teksten in natuurlijke taal, 
en het opslaan van die kennis in een kennisbank. 

− Stevin ontwikkelt een op kennis gebaseerde computeromgeving ter ondersteuning van het 
ontwerpen in technische domeinen, waaronder elektrotechniek en werktuigbouwkunde. 

− Pareto extraheert kennis uit economische en financiële gegevensverzamelingen. 
− Technisch-Wetenschappelijke InformatieSystemen onderzoekt hoe kennistechnologie kan 

worden benut bij het construeren en simuleren van fysische modellen; dit werk richt zich in 
belangrijke mate op modelgebaseerde ontwerptaken in technische domeinen. 

− Method engineering houdt zich bezig met het selecteren, construeren en evalueren van 
situatie-specifieke methoden en technieken voor het ontwikkelen van informatiesystemen. 

− Ontwerpen van technische informatiesystemen richt zich op methoden en technieken voor 
realtime applicaties in de procesindustrie. 

− Ontwerpen van systemen voor coöperatie werkt aan technieken voor de specificatie van 
allerlei vormen van samenwerking binnen gebruikersgroepen, zoals coördinatie, 
communicatie en integratie van individueel werk tot groepsresultaten. 

 
Tot het onderwijs behoort ook het verzorgen van de postdoctorale ontwerpersopleiding Ontwerpen 
van Technische Informatiesystemen (OTIS). Deze opleiding duurt twee jaar. Het eerste jaar is 
cursorisch van opzet. Het tweede jaar bestaat uit het realiseren van een grote technisch gerichte 
ontwerpopdracht.  
Verder levert de vakgroep een belangrijke bijdrage aan het onderwijs en onderzoek van BIT, de 
opleiding Bedrijfsinformatietechnologie die in september 1993 van start gegaan is. 
 

IS 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Akker ir B.R.M. van den x x        
Akkermans prof. dr J.M.    x x x x x  
Alberts dr ir L.K. x x x x x x x   
Apers dr P.G.M. (Peter) x x x x x x x x db 
Bakel dr B.J. van      x x x tki 
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Bakker dr ir R.R. (René) x x x x x x x   
Balsters dr H. x x x x x x x x db 
Beijer-de Haas mw H.M.C. x x x x      
Bempt ir P.C.A. van den   x x      
Blanken drs H.M. (Henk) x x x x x x x x db 
Bosch-van der Heijden mw E.C. (Els)      x x x db/is 
Brinkkemper prof. dr J.N.   x x x x x x  
Broekman ir P.M. (Piet) x x        
Broenink O.J.J. Btw (Olf) x x x x x x x x is 
By dr ir R.A. de x x x x x x x   
Engmann ir R.G.R. (Rolf) x x x x x x x x is 
Essink drs L.J.B. (Leo) x x        
Feelders dr A.J.    x x x x   
Fokkinga dr M.M. (Maarten)       seti x db 
Grefen ir P.W.P.J. (Paul) x x x x x x x x is 
Haitsma drs A.H. (Anne) x x x       
Honing drs S. van de (Sietze) x x x x x x x x is 
Houtsma dr ir M.A.W. x x x x x     
Joosten dr ir S.M.M. (Stef)  seti x x x x x x  
Kuijk dr ir A.J.A. van x         
Leemeijer ir G. x x        
Mars prof. dr ir N.J.I. (Koos) x x x x x x x x tki 
Oei drs J.L.H.    x x x x   
Rein ir J.H. van (Rick)       x x db 
Sikkel dr N. (Klaas) x x x x - - - x is 
Spil ir A.A.M.    x x x x x is 
Vet dr P.E. van der (Paul) x x x x x x x x tki 
Vonk ir J.       x x db 
Weg drs R.L.W. van de (Rob) x x x x x x x x is 
Westhoff mw A.G.H. x x x x x x x x db/is 
Wilschut mw drs A.N. x x x x x x x x db 
Wognum mw dr P.M. (Nel) x x x x x x    
technische staf          
Boon ing R.T.    x x x x x tki 
Flokstra ing. J.   x x x x x x db 
Raalte ing. F. van   x x x x x x  
Steenbekke G.J.F.   x x x x x x x 
Wit ing V.J. de        x tki 

Software Engineering en Theoretische Informatica (SETI) 
De vakgroep is een bundeling van een aantal onderzoeksgroepen. 
Een grote onderzoeksgroep richt zich op natuurlijketaalverwerking en neurocomputing. Deze 
activiteiten zijn gebundeld in het project PARLEVINK. De thema’s van het taalonderzoek zijn: 
ontleders en ontleedalgoritmen, betekenisrepresentatie, dialoogmodellering en de zogeheten 
pragmatiek. Het onderzoek concentreert zich op de integratie van de verschillende thema’s in het 
ontwerpen van natuurlijketaal-interfaces voor databases. 
Het onderzoek neurocomputing richt zich op neurale netwerken en hun eigenschappen, en is 
gekoppeld aan het taalonderzoek door de vraag naar de inzetbaarheid van neurale netwerken in 
systemen die natuurlijke taal verwerken. 
Methoden, technieken en gereedschappen voor de ontwikkeling van software worden bestudeerd 
en ontwikkeld in het project TRESE. De gekozen benadering van software engineering is object-
georiënteerd. Het onderzoek richt zich niet alleen op methoden en technieken als zodanig, maar 
ook op de ondersteuning van methoden in een ontwerpomgeving. De softwaresystemen waarvan 
de ontwikkeling wordt bestudeerd zijn grootschalig (programming in the large) en gedistribueerd. 
De ontwikkeling van de systemen gebeurt door een grote groep samenwerkende personen 
(programming in the many), de ondersteuning is eveneens grootschalig en gedistribueerd. De 
ontwikkeling van rekenintensieve numerieke programmatuur wordt bestudeerd in het project 
Computeralgebra. Belangrijk thema in dit onderzoek is het samenspel tussen optimalisatie op 
symbolisch niveau, door het herschrijven van formules op basis van wiskundige regels, en 
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optimalisatie op het niveau van codegeneratie voor de concrete machine waarop de toepassing zal 
draaien. Bij dat laatste zijn ‘supercomputing’ en het genereren van code voor vectorprocessing van 
groot belang. 
Formele aspecten van software engineering ten slotte, zijn het thema van het project SIGN. In dit 
project wordt vooral onderzoek verricht aan de specificatie, de verificatie en/of de formele 
afleiding van parallelle algoritmen. Onderzoek op het terrein van softwaremetrieken vindt plaats in 
het project SOME. 
Tussen de verschillende onderzoeksgroepen bestaan vele meer en minder uitgewerkte verbanden. 
Formele afleiding van parallelle algoritmen uit het SIGN-project wordt gecombineerd met de 
ontwikkeling van parallelle ontleders binnen Parlevink. Een zelfde verband is er met de 
vectorisatieproblemen in het Computer Algebra project. Formele specificatie en verificatie hebben 
neurale netwerken als mogelijk en zeer uitdagend toepassingsgebied. Methoden van software 
engineering uit het TRESE-project kunnen worden toegepast op de ontwikkeling van complexe 
taalverwerkende systemen die in het Parlevinkproject aan de orde zijn, terwijl omgekeerd 
geautomatiseerde verwerking van natuurlijke taal een belangrijke rol kan spelen in een methode 
van software engineering, vooral in de eerste fasen (requirements capturing) van het ontwikkel-
traject. 
 

SETI 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Akker ir H.J.A. op den x x x x x x x x tki 
Aksit prof. dr ir M. x x x x x x x x se 
Alblas drs H. (Henk) x x x tios      
Asveld dr ir P.R.J. (Peter) x x x x x x x x tki 
Berg ir K.G. van den (Klaas) x x x x x x x x se 
Berne drs H. van (Hans) x x x x      
Bijron mw C.G. (Charlotte) x x x x x x x x tki 
Bonnes ir H. (Henk) x x x x x x x x se 
Broek dr P.M. van den (Pim) x x x x x x x x se 
Bruggen Kerkhof mw dr ir M.J. van       x x se 
Brunink-Kooij mw A.P.        x se 
Diepen drs N.M. van (Nico) x x x x x x x x se 
Dijk mw ir E.M.A.G. van (Betsy) x x x x x x x x tki 
Drossaers drs M. x x x x x   x x 
Duijvestijn Prof. dr ir A.J.W. (Arie) x em em em em em em em em 
Fokkinga drs M.M. (Maarten) x x x x x x x is  
Goldman dr V.V. (Victor) x x x x x x x  tss 
Grunefeld mw ir H. (Hetty) x x x x x x x   
Hessen dr A.J. van        x tki 
Hintum drs M.T.P.C. van x x x       
Hoeven dr G.F. van der (Gerrit) x x x x x x x x tki 
Hoogvliet-Haverkate mw A.W. (Alice) x x x x x x x x tki 
Hulzen drs J.A. van (Hans) x x x x x x x x se 
Jong mw prof. dr F.M.G. de (Francisca)   x x x x x x tki 
Joosten dr ir S.M.M. (Stef) x x is       
Knol-jaarsma mw B.      x x x se 
Koppelman ir H. (Herman) x x x x x x x x se 
Kuper ir J. (Jan) x x x x x x x x tki 
Lammerink mw J.M.W. (Joke) x x x x tios     
Nijholt prof. dr ir A. (Anton) x x x x x x x x tki 
Nijmeijer dr A. x x x tios      
Oude Luttighuis ir P.H.W.M. x x x x      
Poel dr M. x x x x x x x x tki 
Scollo dr G.   tios x x x x   
Verheul J.C. x         
Visser-Schotmeijer mw A.    x x x x x tki 
Wesselius dr W. x x x       
Zwiers dr J. (Job) x x x x x x x x tki 
techische staf          
Buis ing. J.     x x x   
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Groen ing. J.H.  x x tios      
Helthuis L.J. x x x x x spa    
Schepers ing. W.J.M. (Wim) x x        
Stadt ing. R.R. van de x x x x x x x x se 
Veelen J.B. van  x x x x     

Systeemarchitectuur (SPA) 
De vakgroep SPA is verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek op het grensvlak van 
programmatuur en apparatuur: ontwerpmethodologieën voor ultra-largescale digitale systemen, 
parallelle en gedistribueerde computersystemen, besturingssystemen en robotica. SPA richt zich 
op de volgende aandachtsgebieden: 
− Architectuur en Implementatie van Digitale Systemen (AID) 

Deze groep richt zich op ontwerpmethoden voor hardwaresystemen. Niet het gehele 
ontwerpproces maar voornamelijk het ontwerpen van de architectuur en de implementatie zijn 
onderwerp van onderzoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de beschrijvingstaal VHDL en 
de Sprite Input Language (SIL). SIL is een intermediair tussen hardware-beschrijvingstalen en 
silicon compilers. 
Daarnaast vindt ook onderzoek plaats van foutentolererende systemen. Deze systemen spelen 
een cruciale rol als een zeer hoge betrouwbaarheid vereist is (bijvoorbeeld in lucht- en 
ruimtevaart, telefonie en de bankwereld), en de kans op het falen van het systeem vele ordes 
kleiner moet zijn dan de kans op het defect raken van een of meerdere componenten van dit 
systeem. Dit vereist een zekere mate van redundantie in het systeem. Het onderzoek binnen 
AID richt zich vooral op de ontwikkeling van speciale architecturen en algoritmes die nodig 
zijn om in zo’n systeem correct gedrag te garanderen, mits het aantal gelijktijdig defecte 
componenten beneden een bepaald, van te voren gedefinieerd maximum blijft. Als toepassing 
van dit onderzoek wordt een foutentolerant gedistribueerd data-opslagsysteem, genaamd het 
Scattered Backup System, ontwikkeld. 

− Parallelle Systemen. 
Onder een parallel systeem wordt verstaan een computersysteem dat is ingericht om deeltaken 
parallel te kunnen laten uitvoeren met als doel een verhoogde prestatie en/of een verbeterde 
betrouwbaarheid. Parallelle systemen zijn er in diverse soorten en maten. Binnen SPA is de 
aandacht gericht op MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data) systemen, opgebouwd uit 
een aantal RISC-processoren. Het onderzoek heeft betrekking op de communicatie tussen 
deze processoren (ATM desk area netwerken) en op operatingsysteem-ondersteuning, onder 
meer ten behoeve van multimediatoepassingen.  

− Gedistribueerde Systemen. 
Een gedistribueerd systeem is een computersysteem met de volgende eigenschappen: 
(1) het bestaat uit meerdere processing elements (processor met lokaal geheugen), die  
(2) onafhankelijk van elkaar kunnen falen, en  
(3) een netwerk dat die processing elements met elkaar verbindt. Door deze eigenschappen uit 
te buiten kan men een systeem bouwen dat veel betrouwbaarder is dan de individuele 
onderdelen, dat onbeperkt uitbreidbaar is en dat overal dezelfde functionaliteit biedt. Het 
onderzoek concentreert zich op het ontwerpen van storingstolerante architecturen voor zeer 
grote gedistribueerde systemen, storingstolerantie in realtime, en ondersteuning van 
multimediatoepassingen. Op het ogenblik wordt onderzoek gedaan aan multimedia, tele-
onderwijs en draadloze netwerken. 

− Technische Toepassingen. 
In deze richting wordt algemeen aandacht besteed aan analyse, specificatie, modellering en 
implementatie van realtime embedded besturingssystemen, zoals die onder meer voorkomen 
bij mechatronische en biomedische toepassingen. 
Specifiek thema is de planning en besturing van (groepen van) autonome systemen (robots). 
Onderzoeksrichtingen zijn: architectuur van autonome systeembesturing, algoritmen voor 
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bewegings- en taakplanning, en ontwerp en ontwikkeling van experimentele, mobiele 
robotsystemen. Onderzoek naar plannings- en besturingsstrategieën (reactief en/of 
deliberatief) voor meerdere samenwerkende (of interfererende) robots geschiedt zowel door 
simulatie als door experimentele realisatie. Nadruk zal worden gelegd op sensorgebaseerde 
besturing zodat onbekende en/of veranderende omgevingen kunnen worden verkend en robots 
autonoom hun weg kunnen vinden. Een bijkomend facet bij praktische implementatie van 
realtime embedded systemen is aandacht voor ontwerphulpmiddelen, 
ontwikkelgereedschappen en de vereiste ondersteuning van parallelle en/of gedistribueerde 
besturingssystemen. 

 

 
Sape Mullender: SPA, gedistribueerde systemen 

SPA 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Berg ir A.J.W.M. ten (Ad) x x x x x x    
Beusekamp dr ir M.F. (Martin) x x x x x x x x caes 
Bonnema ir Th.R.C. (Tom) x x x x x x x x  
Burkow mw T.M.     x x x x x 
Delcour K. (Koos) x x x x x x    
Genugten drs Th van der (Theo) x x x x x x x x se 
Havinga ing. P.J.M. (Paul)   x x x x x x caes 
Hofstede ir J. (Jaap) x x x x x x x x caes 
Huijs mw drs C. (Corrie) x x x x x x x x caes 
Isanç-Utkun mw A. (Ainur)    x x x x x caes 
Jansen ir P.G. (Pierre) x x x x x x x x dies 
Koopman mw M.T. (Mathé) x x x x x     
Krol prof. dr ir Th (Thijs)   x x x x x x caes 
Molenkamp ir E. (Bert) x x x x x x x x caes 
Mullender prof. dr S.J. (Sape)  x x x x x x x dies 
Scholten ir J. (Hans) x x x x x x x x dies 
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Schoute dr A.L. (Albert) x x x x x x x x dies 
Smit ir G.J.M. (Gerard) x x x x x x x x dies 
Vervoort ir W.A. (Wiek) x x x x x x x x dies 
Vognild L.K. (Lars)     x x x x  
techische staf          
Eijk E.J. van       x x x 
Gansevles ing. F.A.M. (Fred)   x x x x x x  
Helthuis L.J.     seti x x x es 
Morsink Vollenbroek ing. H.J. x x x x x x    
Plattje ing. H.   x x      
Posthuma ing. J.G. x x x x x x x   

Tele-Informatica en Open Systemen (TIOS) 
TIOS vormt met EL een grensoverschrijdende vakgroep. 
Het vakgebied is gericht op het ontwerpen van gedistribueerde systemen waarbij informatie-
uitwisseling en interacties tussen de systeemdelen en eindgebruikers van een systeem centraal 
staan. Populair gezegd richt tele-informatica zich op computersystemen en de technieken voor hun 
onderlinge koppeling in een open netwerk. Voorbeelden van tele-informaticasystemen vindt men 
bij productieautomatisering, transactiesystemen van banken, kantoorautomatisering, moderne 
telefooncentrales, etc. Voor het ontwerpen van deze complexe systemen en hun onderliggende 
communicatienetwerken zijn zowel elektrotechnische als informaticadisciplines noodzakelijk. De 
vakgroep kent een methodologische en toepassingsgerichte benadering. Het methodologisch 
onderzoek is gesplitst in de volgende disciplinegroepen (DG’s): 
− Architectuur van gedistribueerde systemen onderzoekt nieuwe ontwerpmethoden in het 

bijzonder van referentiemodellen. Referentiemodellen zijn nodig om de complexiteit van 
protocolstructuren in gedistribueerde systemen te beheersen. 

− Formele methoden onderzoekt de beschrijving van gedistribueerde systemen met behulp van 
formele specificatietalen en de analyse van deze systemen op basis van hun formele 
specificatie. Een formele specificatie van het gewenste functionele gedrag is noodzakelijk om 
een correct ontwerp te garanderen. 

− Gereedschappen onderzoekt geautomatiseerde softwarehulpmiddelen die het gehele traject 
van formele specificatie tot implementatie ondersteunen. 

− Kwantitatieve analyse en modelvorming onderzoekt kwantitatieve methoden en technieken 
om in de ontwerpfase reeds de prestatie en betrouwbaarheid van het uiteindelijke systeem te 
bepalen. 

Het toepassingsgerichte onderzoek van de vakgroep bestrijkt het gehele gebied van gedistribueerde 
applicaties tot en met digitale transmissie. De volgende DG’s zijn geformuleerd: 
− Applicatieprotocolsystemen onderzoekt nieuwe, niet fabrikantgebonden, protocollen ter 

ondersteuning van gebruikerstoepassingen zoals ‘transaction processing’ en ‘open distributed 
processing’. 

− Communicatieprotocolsystemen onderzoekt architecturen, protocollen en implementaties voor 
breedbandige geïntegreerde communicatie-infrastructuren en realtime communicatiesystemen. 

− Transmissiesystemen en technologie onderzoekt transmissie van signalen in het elektro-
magnetische en optische domein, ten behoeve van breedbandige communicatienetwerken, 
signaalbewerking en implementaties in hardware van protocolfuncties. Tevens verricht zij 
onderzoek aan CAD-gereedschappen voor geautomatiseerde implementatie van 
protocolfuncties in hardware. Op het gebied van de optische technologie wordt samengewerkt 
met de vakgroep TDM van de faculteit EL. 

− Operationeel management verricht theoretisch getint onderzoek naar management- 
architecturen en praktisch getint onderzoek naar implementatie van management-protocollen. 
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TIOS 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Alblas dr H. (Henk)   seti x x x x x fmg 
Bakker prof.dr ir C.  x x x x x    
Berenschot ir M.        x tss 
Bochove ir A.C. van  x x x x     
Bogaards ir K. x x        
Brinksma prof. dr E. (Ed) x x x x x x x x fmg 
Brugge mw E. ter x x x x x x    
D’Argentino M.Sc. P.R.       x x fmg 
Eijk drs P.J.M. x x        
Ferreira Pires dr L. x x x x x x x x tss 
Geerlings ir J. (Jan) x x x x x x x x tss 
Goede prof. ir B.L. de        x tss 
Haverkort ir B.R.H.M. (Boudewijn) x x x x x x    
Hiddink mw drs W.G. x x x x x x x   
Katoen dr ir J.P. (Joost-Pieter)   x x x x x x fmg 
Kremer dr ir H.H.C. x x x x x x    
Lagemaat ir J. van de x x x x x x x x x 
Lammerink mw J.M.W. (Joke)    seti x x x x fmg/tss 
Langerak ir R. (Rom) x x x x x x x x fmg 
Michiels prof. ir E.F.  x x x x x x x tss 
Niemegeers prof. dr ir I.G.M.M. x x x x x x x x tss 
Nijmeijer dr A.   seti x x x x x fmg 
Packwood L.E.   x x x x x x tki 
Pras dr ir A. (Aiko) x x x x x x x x tss 
Quartel ir D.A.C.  x x x x x x x tss 
Rensink ir A. (Arend) x x x x      
Ruijs ir T.C. (Theo)      x x x fmg 
Scollo dr G. x x x seti      
Sinderen dr ir M. van (Marten) x x x x x x x x tss 
Tretmans dr ir G.J. x x x   x x x fmg 
Vissers prof. dr ir C.A. (Chris) x x x x x x x x tss 
Vlierhaar mw M.J.G. (Mieke) x x        
Widya dr I.A. x x x x x x x x tss 
techische staf          
Belinfante ir A.F.E. (Axel) x x x x x x x x fmg 
Groen ing. J.H.   seti x x x x x fmg 
Hengstum ing. F.P.H. van x x        
Olde Hampsink ing. B.G.M. x         
Tibben ing. T.  x x        
Vries ir D.B. de x x x x x x x x tss 
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Onderwijs 
Eerste BIT-diploma’s 
Op 15 september behalen de eerste 21 BIT-studenten hun P-diploma. Het is een score van 31%, 
niet hoog, maar precies tussen INF en TBK in, waar de studie ook thuishoort. Marcel Beek krijgt 
als eerste het diploma.  
 

 
 

Twee van de 21 hebben vijf of meer negens en/of tienen op hun lijst en krijgen een ‘eervolle 
vermelding’. 
 

 
De eerste P-diploma’s van BIT  
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Opleidingsdirecteur 
Het CvB speelt met de gedachte om in iedere faculteit een opleidingsdirecteur aan te stellen die 
met een eigen budget alle onderwijszaken regelt binnen een soort opleidingsinstituut, met 
gedeeltelijk eigen en uit vakgroepen gedetacheerd personeel. Vakgroepen houden zich dan niet 
meer met de organisatie van het onderwijs bezig maar alleen met de inhoud van de door hen 
gegeven vakken. De CCO reageert kritisch op het idee. Karel de Jonge is zowel in de CCO als in 
de UR een fel tegenstander van deze functie. Het CvB vindt de meerderheid van de UR tegen zich 
en besluit een CCO-werkgroep onder leiding van Albert Pilot in te stellen om het idee te 
onderzoeken en verder uit te werken. 
 

 
Karel de Jonge in de UR tegen de functie van opleidingsdirecteur 
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Onderwijsprijs 1994 
 

 
Hetty Grunefeld: beter onderwijs voor meisjes 

Hetty Grunefeld is dit jaar genomineerd voor de onderwijsprijs, hoewel ze zelf niet veel les geeft, 
wat wel een voorwaarde voor nominatie is. Haar inspanning voor beter onderwijs voor meisjes 
wordt echter belangrijk genoeg gevonden. Haar motto daarbij is ‘goed onderwijs voor meisjes is 
goed onderwijs voor iedereen.’ Jongens profiteren daar namelijk ook van. Hoe meer aandacht er 
voor onderwijs is hoe beter. Jammer genoeg verliest echter het onderwijs steeds meer terrein aan 
het onderzoek. 

Onderzoek 
MART toert langs en op beurzen 
De Mobiele Autonome Robot Twente (MART), een in de fabriekshal rondtoerende zelfdenkende 
assemblagemachine wordt gepresenteerd op de logistiekvakbeurs Logistica in de Utrechtse 
Jaarbeurs.  
Als demo monteert hij al rondjes rijdend een handmixer uit vijf onderdelen. Er is vier jaar aan 
gewerkt. Niet iedereen is ervan overtuigd dat dit in de toekomst de lopende band zal vervangen. 
Wel kan hij flexibel op een ander product overschakelen, maar als er meer rondrijden wordt het 
wel dringen in het magazijn. Er is veel geleerd van het vier jaar durende project dat zijn afronding 
nadert. Vooral over navigatie, wat hij doet door omwentelingen van zijn wielen te tellen en de 
uitkomst te ijken met bakens. Voor het rekenwerk heeft Bakkers van EL transputers ingezet. WB, 
EL, TW en INF hebben samen aan het project gewerkt bij het Mechatronica Research Centrum 
Twente (MRTC). 
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MART-robot 

In december wordt MART uitgenodigd op een vakbeurs over material handling in Chicago. Denis 
Schipper, MOZ bij WB promoveert op het mechatronisch ontwerp van MART. Hij is samen met 
drie andere Aio’s in 1990 met het project gestart: Aart-Jan de Graaf en Wilco Oelen van EL, en 
Henno Tillema van INF. Verder zijn er ca vijftig afstudeerders bij de ontwikkeling betrokken. Het 
geheel staat onder leiding van prof. Koster van WB. 
Enkele onderdelen, zoals het navigatiesysteem zouden nog commercieel uitgewerkt kunnen 
worden, maar het geld van EZ is op. De hoop dat het reisje naar de VS nog wat op zal brengen 
blijkt ijdel. 
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1995 

Jaaroverzicht 
De toekomst van de faculteit Informatica 
In 1994 is een eerste versie van een rapport over de 
toekomst van INF in het licht van de sterke 
bezuinigingen door het bestuur van INF onder leiding 
van Koos Mars opgesteld. Daarin wordt gesteld dat 
gedwongen ontslagen na 1999 niet op voorhand 
worden uitgesloten. Dit levert binnen de faculteit en 
ook bij het CvB veel kritiek op. Volgens het CvB 
wordt met het voorstel de echte reorganisatie 
uitgesteld. ‘Het college verzoekt u derhalve een 
nieuw plan te formuleren dat tegemoetkomt aan de 
bezwaren en zorgen die het College heeft met 
betrekking tot uw voornemens.’ Begin 1995 
verschijnt een tweede versie die met een betere 
financiële onderbouwing meer tegemoetkomt aan de 
wensen van het CvB. Het INF-bestuur wil nu eerst de 
onderwijsvisitatie van 1995 en de onderzoeksvisitatie 
van 1996 afwachten en schort daarom haar visie over 
het toekomstige profiel nog even op. Een krappe 
meerderheid van de raad gaat aarzelend akkoord met 
het nieuw geformuleerde plan. Het rapport wordt 
vervolgens eerst besproken met het CvB en daarna in 
februari in een voltallige vergadering met het 
personeel. Pas daarna zal door het bestuur een personeelsplan worden opgesteld. 

Loopgravenoorlog 
Bij zijn aanstelling in 1992 is Brinkkemper die zich heeft ingezet voor het curriculum van BIT een 
professoraat in 1995 in het vooruitzicht gesteld. Het nu aangebroken moment val echter midden in 
de reorganisatieperikelen van de faculteit. De raad vraagt het bestuur in een motie de benoeming 
nog drie maanden uit te stellen, tot er in een volgende fase van het reorganisatieplan meer 
duidelijkheid is over het onderzoek van de faculteit. Het bestuur vindt dit niet verantwoord en 
vraagt het CvB de motie te verwerpen. Voorzitter van de raad Bert Molenkamp is verrast dat het 
bestuur zijn toevlucht neemt tot zo’n zwaar politiek middel. De motie is volgens hem helder: alle 
vacatures zijn gestopt in verband met de reorganisatie, dus ook deze. Bestuurslid Karel de Jonge is 
bang dat het niet bij een uitstel van drie maanden blijft omdat reorganisaties altijd moeizamer 
verlopen dan verwacht. Er worden door het bestuur wat dreigementen in de strijd gegooid: andere 
kapers zouden aan Brinkkemper trekken, BIT zou een klap oplopen als er niet snel een 
hoogleraarsgezicht aan zou worden gekoppeld en bovendien: BIT hoort maar voor de helft bij INF. 
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Faculteitsraad INF 

Het CvB steunt het bestuur en raadt deze aan de motie naast zich neer te leggen en de zaak nog 
eens duidelijk aan de raad uit te leggen. Mocht deze dan toch nog niet overtuigd zijn dan dreigt het 
CvB zelfs de opleiding BIT geheel bij TBK onder te brengen. De raad is erg ontstemd dat het CvB 
alleen maar naar het argument van het bestuur, dat Brinkkemper dreigt weg te gaan, lijkt te hebben 
geluisterd. Om uit de impasse te komen trekt de raad na enig tegensputteren echter de motie in. 
Veltman van het CvB is zeer te spreken over de bestuurlijke moed van de raad. Als de dreiging 
van een vertrekkende docent er niet was geweest zou het CvB veel terughoudender zijn geweest. 
Hij laat het nu verder maar weer aan de faculteit over. 
Uit onvrede met de veel te trage vordering van de reorganisatie hangt Bert Molenkamp het 
voorzitterschap aan de wilgen. De reorganisatie die in december 1993 is begonnen met het 
vijfstappenplan zou in juni gereed moeten zijn, maar is nu pas door zijn eerste stap heen. Het 
bestuur besluit een zware externe adviseur een plan te laten maken voor uitvoering van de tweede 
fase. Hierdoor wordt het minder verdacht, wat wel nodig is omdat er sinds de commotie over de 
benoeming van Brinkkemper meer irritatie dan vertrouwen is in de faculteit. 

Tweede fase reorganisatie 
Na de eerste fase: het voornemen tot reorganisatie, volgt de tweede waarin het onderwijs en 
onderzoek in kaart wordt gebracht, en het personeel over de banen die overblijven wordt verdeeld. 
In het voorjaar wordt duidelijk dat er mogelijk weer wat meer eerstejaars te verwachten zijn. Dit 
haalt de spanning een beetje van de ketel. 

Plenaire bijeenkomst 
Op 28 maart wordt het personeel in het amfitheater van de Vrijhof geraadpleegd over de stand van 
zaken in de reorganisatie na de eerste fase. Door 23 medewerkers wordt een lijst van grieven over 
het bestuur uitgestort dat verweten wordt onvoldoende te luisteren naar de vakgroepen. De hele 
eerste fase heeft nagenoeg achter gesloten deuren plaats gevonden. Communicatie is er alleen 
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maar via de verplichte kanalen. Het bestuur heeft geen draagvlak gecreëerd. Mars brengt nog eens 
duidelijk de slechte positie onder de aandacht. Dit jaar is er een tekort van 1 miljoen en dat kan 
niet worden opgelost zonder het verlies van arbeidsplaatsen. We zijn nu pas aan het einde van de 
eerste fase, pas als de dienstencommissie, het OPUT en het CvB groen licht geven mag met de 
volgende fase worden begonnen. 

Advies Van de Bunt 
Het Amsterdamse adviesbureau Van de Bunt, dat door het bestuur te hulp is geroepen, adviseert de 
faculteit een platvorm van vakgroepvoorzitters te vormen dat zelf een bezuinigingsplan opstelt. 
Hiermee kan de impasse misschien worden doorbroken en het wederzijds vertrouwen worden 
hersteld. Verder moet de discussie over de direct noodzakelijke bezuinigingen en de visie op de 
lange termijn los van elkaar worden gevoerd. De meerderheid van de raad is het wel met deze 
zienswijze eens. Alleen Van Diepen vindt dat het een niet zonder het ander kan.  
In het oorspronkelijke plan wordt de bezuiniging via een rekenmodel gelijkmatig van bovenaf over 
de vakgroepen verdeeld. Nu moeten deze het dus onderling proberen te verdelen. Een ander 
voorstel van de consultants is te proberen te bezuinigen op huisvesting en apparatuur. Behalve dat 
het extra geld gekost heeft, heeft het advies niet echt veel nieuws opgeleverd. Ook de raad had het 
vakgroepplatvorm al eens genoemd. De ingehuurde deskundigen J. den Hollander en J. van der 
Zijde geven toe dat het hen slechts ten dele is gelukt. ‘De situatie was moeilijker dan we in eerste 
instantie konden overzien.’ Mars is echter wel tevreden. ‘Er is ons een spiegel voorgehouden 
waardoor onenigheden kleiner blijken te zijn dan ze lijken.’ 
 

 
De Jonge, Mars, Mullender en Van der Avert: tevreden over advies Van de Bunt 

Extra informatici nodig 
Het bedrijfsleven staat nog steeds te springen om informatici. Vanaf midden 1994 is door het 
aantrekken van de economie de vraag weer sterk toegenomen. Tot 1998 wordt een groei van 
22.000 extra banen verwacht. In zes jaar tijd is het totaal aantal eerstejaars Informatica in 
Nederland echter gedaald van 1200 naar 463, gemiddeld met 14,4% per jaar. Philips en CMG 
hebben zelf contact opgenomen met het hbo en de universiteiten om bij middelbare scholieren het 
beeld van de informaticus duidelijker naar voren te brengen en de belangstelling voor het 
vakgebied te verhogen. Als dit vruchten afwerpt is de redding voor het noodlijdende INF weer een 
stapje dichterbij. 
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Diesrede Niemegeers 
Niemegeers (foto), wetenschappelijk 
directeur van het CTIT spreekt in de 
34ste diesrede de verwachting uit dat de 
UT het topinstituut voor telematica zal 
binnenhalen. Omdat de UT al beschikt 
over TRC en CTIT moet het zeker 
lukken het instituut als onderdeel van 
het plan Kennis in Beweging van 
minister Wijers van EZ binnen te halen. 
Hij benadrukt dat we dan wel actief 
moeten zijn en niet moeten afwachten. 
Zie verder ► Dies Niemegeers. 

 

 

 

CC in gebruik 
In de tweede helft van maart wordt het Collegezalen Complex opgeleverd. Het is al afgehuurd 
voor een aantal congressen en wordt vanaf september voor het onderwijs in gebruik genomen.  
 

 
Het collegezalencomplex 



23 

 
De grootste collegezaal in CC 

 
Architect Peter Defesche 
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De architect Peter Defesche van architectenbureau OD 205 uit Delft is erin geslaagd binnen het 
budget van 13 miljoen een opvallend gebouw neer te zetten. Het gebouw is op het fundament van 
de oude Hal C opgetrokken. Daardoor ontstaat er een grote fietsenkelder wat moet voorkomen dat 
er veel fietsen tegen het gebouw worden geplaatst. Voor de bekleding van het meubilair zijn twaalf 
kleuren gebruikt die door de architect al op de tekening zijn ingekleurd. Enkele ideeën van de 
architect werden wel te duur, zoals een verlichting in de bestrating. In plaats daarvan zijn 
spiegeltjes tussen de tegels geplaatst die het lantaarnlicht moeten reflecteren.  

Opening 
Op 29 juni wordt het gebouw officieel geopend in aanwezigheid van minister mr W. Sorgdrager en 
burgemeester drs J.H.H. Mans. 
 

 
CC is hiermee geopend 
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Spiegel spiegel 
In de kantine is door kunstenaar Jan Merz met veel engelengeduld, potloden en puntenslijpers zijn 
potloodcreatie ‘Spiegel Spiegel’ op zes panelen van 4,8 bij 2,4 meter aangebracht. 
 

 
 

 
Het kunstobject ‘Spiegel Spiegel’ van Jan Merx 

Op 31 augustus wordt het ‘Spiegel Spiegel’ kunstwerk opgeleverd, waaraan vanaf februari is 
gewerkt. Bij het vernissen van de potloodcreatie is iets mis gegaan waardoor op sommige plekken 
donkere vlekken zijn ontstaan. De kunstenaar vat het positief op en ziet erin een natuurlijke 
veroudering. 
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Studenten 
Duizendste Informatica-ingenieur Twente 
De uit Zaandam afkomstige Reinout Laanstra krijgt op 15 september de duizendste Informaticabul 
uitgereikt. Hij studeert af in de bedrijfskundige informatietechnologie op een nieuw 
geautomatiseerd hypotheeksysteem voor de ING-bank. 
In 1990 waren er 402 diploma’s uitgereikt, en in vijf jaar tijd is dat aantal dus met een kleine 
zeshonderd toegenomen. Ondanks de daling van het aantal eerstejaars is het aantal instromers in 
Twente nog steeds het grootst. Opvallend is de belangstelling vanuit Noord-Holland voor de 
Twentse Informatica: 10% van het aantal studenten komt evenals Reinout uit die provincie.  
 

 
Duizendste INF-diploma voor Reinout Laanstra 

Vakgroepen 
Lintje voor Karel de Jonge 
Karel de Jonge krijgt op 29 april de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau voor 
zijn inzet voor de UT en zijn vele nevenactiviteiten bij de Volksuniversiteit, het Talenpracticum en 
‘t Roessingh. Hij ontvangt het lintje in de Schouwburg samen met Van Wijngaarden van TN uit 
handen van burgemeester Mans van Enschede. 
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Karel de Jonge met onderscheiding 

Boudewijn Haverkort hoogleraar in Aken 
Met dertig jaar is hij een van de jongste hoogleraren. Op advies van Niemegeers durft hij het aan 
in Aken een hoogleraarsfunctie te aanvaarden. Boudewijn studeerde en promoveerde bij 
Informatica aan de UT. Hij is van de tweede lichting studenten die in 1982 is begonnen. Hij 
studeerde cum laude af bij Niemegeers in nominaal vier jaar. Daarna is hij vijf jaar als UD aan de 
vakgroep verbonden en promoveert in die tijd. Nu ziet hij het als een uitdaging om in Aken een 
eigen onderzoeksgroep op te zetten. De plannen zijn nog niet uitgekristalliseerd maar het wordt in 
elk geval een leerstoel Gedistribueerde systemen. Hij is in Aken aangenomen op grond van zijn 
onderzoekkwaliteit. De UT heeft daar een goede naam. Niemegeers vindt het vertrek van 
Haverkort jammer maar ziet nu ook weer mogelijkheden de banden met Aken te versterken. 
 

 
Boudewijn Haverkort wordt prof in Aken 
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Onderzoek 
Een index voor het Internet 
De Onderzoeksgroep Kennistechnologie van informatica werkt aan een indexsysteem voor 
elektronische documenten. Het systeem moet in staat zijn trefwoorden af te leiden uit de titel en de 
samenvatting van een document. Op 1 juni gaat daartoe het Condorcetproject van start, waaraan 
onder andere Paul van der Vet een bijdrage levert. Het resultaat moet goedkoper en beter worden 
dan wat nu met de hand gebeurt voor bijvoorbeeld de indexering voor Excerpta Medica. Het is een 
vierjarig STW-project van 1 miljoen. Er worden in de groep van Mars vier nieuwe onderzoekers 
voor aangesteld en het wordt het grootste tweedegeldstroomproject bij INF. Het bouwt voort op 
twee oudere onderzoeken: het Sapiensproject (derdegeldstroomproject van Elsevier), en het 
eerstegeldstroomproject Plinius. 
Hoewel niet op deze projecten, is in de raad wel kritiek geuit op het feit dat bij de reorganisatie het 
geld uit de tweede- en derdegeldstroom alleen maar wordt gereserveerd voor nieuw tijdelijk 
personeel, terwijl het ook het vaste personeel voor gedwongen ontslagen zou kunnen behoeden 
door hen voor deze nieuwe projecten in te zetten.  

Onderwijs 
BIT-BV succes bij BIT 
De in september gestarte opleiding BIT heeft meteen een nieuwe onderwijsvorm ingevoerd die 
goed lijkt te voldoen: het projectgericht onderwijs. Het geleerde wordt zo realistisch mogelijk in 
praktijk gebracht. Vooral BIT-BV voldoet in dat opzicht erg goed. Het curriculum is opgezet door 
Sjaak Brinkkemper, voorzitter van de opleidingscommissie BIT. Van alle vakken wordt 70% 
overgenomen van INF en TBK. De resterende 30% wordt ingevuld met projectvakken, waarbij een 
informaticaprobleem in zijn context wordt opgelost. In elk trimester zit een dergelijk vak. In het 
laatste trimester van het eerste jaar zit het wat grotere integratieproject en in het derde trimester 
van het tweede jaar BIT-BV. In het integratieproject staat als case de fusie van twee Enschedese 
ziekenhuizen centraal waarbij er een nieuw informatiesysteem voor beide ziekenhuizen moet 
komen. Docenten spelen voor de Raad van Bestuur aan wie groepen van zes hun uitgewerkte 
voorstellen moeten presenteren. De besten mogen uiteindelijk hun werk presenteren bij de echte 
ziekenhuizen. Bij BIT-BV gaan twaalf studenten samen een fictief bedrijf opzetten, met een 
bedrijfsplan, een directeur en personeelsmanager en productiemedewerkers. Docenten zijn klant 
van de BV. Zij geven opdrachten vanuit hun vak en belonen de student evenredig met de geleverde 
kwaliteit. Opdrachten kunnen variëren van wiskunde opgaven tot een opdracht voor het 
automatiseren van een bedrijf, waarbij projectmanagement aan bod komt. Aan het einde maakt de 
BV een jaarverslag. Dit verslag en het banksaldo spelen een rol bij de beoordeling. 

Vijfjarige opleiding informatica 
In september gaat de eerste lichting van de vijfjarige opleiding van start. De faculteit moet daartoe 
het curriculum aanpassen maar had dat kortgeleden in 1992 ook al gedaan. Daarom is nu in een 
aantal gevallen alleen het aantal studiepunten voor een bestaand vak wat opgehoogd, waardoor het 
programma beter studeerbaar is geworden. Verder is projectonderwijs toegevoegd. In het eerste 
jaar komt er een integratieproject evenals bij BIT. De ruimte wordt gemaakt door twee P-vakken 
naar het tweede jaar door te schuiven. Verder worden er, zoals De Jonge het uitdrukt, de student 
meer ‘worstjes’ in de studie voorgehouden om een gelijkmatiger doorstroming te bevorderen. Om 
een leuk onderdeel te mogen doen moet er eerst iets minder leuks worden afgerond. Dit wordt dan 
een voorkenniseis genoemd, terwijl het dat niet altijd is. In 1996 wordt overgegaan op een 
jaarcirkel van drie trimesters van elk veertien weken.  
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Computers 
CIC, de computer- en voorlichtingswinkel van het CIV, wordt omgedoopt in CIV-shop. 

Vijfhonderdste campusnetaansluiting 
Het campusnet is een groot succes. In mei wordt de vijfhonderdste aansluiting gerealiseerd. 
 

 
Vijfhonderdste campusnetaansluiting 

Windows 95 
Het Centrum voor Informatievoorziening en de faculteit Bestuurskunde starten op 1 september een 
groot pilotproject met Windows 95, het nieuwe pc-besturingssysteem dat deze week door 
Microsoft op de markt wordt gebracht. Alle BSK-medewerkers krijgen vanaf genoemde datum 
Windows 95 op hun pc geïnstalleerd. De ervaringen ermee zal het CIV gebruiken bij de invoering, 
begin 1996, van Windows 95 bij centrale diensten in het Bestuursgebouw, zoals FEZ en Bureau 
Beleidsondersteuning. Daarna volgen de andere abonnementhouders van PCNS.  
Zie ► Windows 95. 
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1996 

Jaaroverzicht 
SWAP 2000 
Met de nota Kennis in Beweging spraken de ministers Wijers (EZ) en Ritzen de wens uit dat 
Nederland koploper op informaticagebied zou moeten worden. Bedrijven blijven prutsen met 
verouderde software, terwijl de universiteiten de kennis voor verbetering in huis hebben, maar 
teveel versnipperd zijn. Met het Software Actieplan 1996-2000 (SWAP 2000) moet dat nu 
allemaal worden verbeterd en gestimuleerd. Universiteiten en bedrijfleven moeten met elkaar om 
de tafel. Twente is er, als altijd, klaar voor. Concrete plannen bevat SWAP 2000 echter niet, 
behalve dat de ontwikkeling van innovatieve software voor het bedrijfsleven belastingtechnisch 
aantrekkelijk zal worden gemaakt. 

Iets rooskleuriger 
In zijn nieuwjaarstoespraak weet Van der Avert zijn gehoor een hart onder de riem te steken met 
de melding dat er minder diep in eigen vlees gesneden hoeft te worden dan eind vorig jaar nog 
werd gedacht. Middelen die vroeger direct naar de faculteiten gingen zijn nu in de Centrale 
Stimulering gestopt en wij mogen daar toch wel een flinke bijdrage van verwachten, vooral op het 
speerpunt telematica, vindt hij. Verder is er veel activiteit gestoken in de tweedegeldstroom en 
neemt de instroom van studenten weer wat toe. Naar verwachting is het tekort rond 2000 nu van 
3,5 miljoen gereduceerd tot een paar ton. De reorganisatie wordt daarom van richting veranderd, 
van gedwongen ontslagen naar efficiency- en kwaliteitsverbetering. Wat een jaarwisseling op 
bestuurlijk niveau al niet voor gevolgen kan hebben! Zie ► Tekort Informatica. 

Arbeidsmarkt informatici trekt weer aan 
Na een paar rustige jaren, die tot gevolg hadden dat de animo om informatica te gaan studeren 
afnam, neemt de vraag naar informatici weer sterk toe. Er worden door CMG zelfs vliegreizen 
aangeboden om afstuderende informatici naar hun voorlichtingsdagen te vervoeren. CMG heeft er 
tweehonderd per jaar nodig, en er is moeilijk aan te komen. Ook voor Origin betekent de schaarste 
een rem op de groei. Zij starten een eigen interne opleiding om pas afgestudeerden voor het bedrijf 
klaar te stomen, want ervaren krachten zijn helemaal niet te vinden. Soortgelijke geluiden komen 
van CAP Volmac, die maandelijks met een klas van achttien start, om een jaarlijks verloop van 
driehonderd op te kunnen vangen. De toenemende belangstelling wordt deels verklaard door het 
dreigende millenniumprobleem, waarvan bedrijven de gevolgen moeilijk kunnen inschatten. De 
PTT denkt vier jaar lang alleen daarvoor al honderdvijftig programmeurs nodig te hebben. 
Een andere drijfveer vormt het veelvuldig gebruik van computers in embedded systems, en de 
explosieve groei van Internet. Zie ► Arbeidsmarkt informatici. 

Topinstituut 
Minister Wijers stelde vorig jaar in zijn nota Kennis in beweging de vorming van een beperkt 
aantal topinstituten voor die met het oog op de internationale concurrentiestrijd de technologische 
infrastructuur van Nederland moeten gaan versterken. Wijers trekt hiervoor vijfenvijftig miljoen 
gulden uit. Het bedrijfsleven moest voor 1 mei aan EZ laten weten op welke economisch relevante 
terreinen het een topinstituut gevestigd wilde zien. Er zijn ruim vijftien plannen aangemeld. 
Om deel te nemen aan een eventueel technologisch topinstituut kiest de UT in de eerste plaats voor 
het onderzoeksterrein telematica. Daarnaast komen ook micro-elektronica, procestechnologie en 
biomedische technologie in aanmerking voor extra stimulering tot topinstituut.  
In maart blijkt de UR achter telematica te staan en kan INF daarvoor geld uit de Stimuleringspot 
tegemoet zien. Vijf jaar lang een miljoen per jaar, zodat de UT kans maakt zo’n technologisch 
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topinstituut binnen te halen. Het TRC en het CTIT moeten daartoe verder worden versterkt. Zie ► 
Telematica topinstituut. 

TRC ronselt twintig bedrijven 
Zonder medeweten van de UT of het CTIT zoekt het TRC, waarin Philips, IBM, KPN, Lucent en 
ING al participeren, nog een aantal belanghebbende bedrijven op om met in totaal twintig 
deelnemers een plan voor een topinstituut aan de minister te sturen. Volgens een bericht in het 
Technisch Weekblad beschouwt de minister het als een zeer serieus voorstel. Zie ► TRC 
topinstituut. 

Zes voorstellen in de race 
In oktober besluit het kabinet op voordracht van een ‘commissie van wijzen’ nog zes van de 
oorspronkelijk negen voorstellen voor technologische topinstituten door te laten tot de volgende 
ronde, waaronder het door het TRC gedane voorstel. Voor 6 januari 1997 moet ieder met een 
nader uitgewerkt plan komen, waaruit de meerwaarde blijkt. Daarop worden drie tot maximaal vijf 
instituten aangewezen. 
De kandidaten, die vakinhoudelijk geen concurrenten zijn, zijn telematica (TRC), duurzame 
energie, polymeren, voedseltechnologie, transport en logistiek, en metaaltechnologie. Zie ► Zes 
kandidaat topinstituten. 

Lustrum 
Gevoel voor humor 
In september viert INF haar derde 
lustrum, dat in het teken zal staan van 
humor, die zich in een algoritme laat 
vangen. Op het programma staan een 
symposium over computationele 
humor, een workshop over 
automatische interpretatie en generatie 
van verbale humor en een 
essaywedstrijd voor 
informaticastudenten. Initiatiefnemer is 
Anton Nijholt. 
Humor is per definitie meerduidig, 
dubbelzinnig, brekend met de regels 
van logisch taalgebruik, gezond 
verstand of goed fatsoen. Om een 
diffuus veld als humor toch te kunnen 
modelleren is nadere definiëring nodig. 
Er zijn legio definities, maar bij 'talige' 
humor komt het vooral neer op 
strijdigheid tussen voorkomen en 
bedoeling of betekenis op het niveau van syntaxis, semantiek of pragmatiek. 
Voor het INF-symposium en de workshop zijn gerenommeerde coryfeeën als de Amerikaanse AI-
experts Marvin Minsky (The Society of Mind) en Douglas Hofstadter (Gödel, Escher, Bach) 
uitgenodigd. Andere geïnviteerde sprekers komen uit Engeland, Schotland, Israël en Japan.  
Voor INF-studenten is rond het lustrumthema een essaywedstrijd op touw gezet onder het motto 
Berekende humor. Het gaat om een essay van vier tot achtduizend woorden waarin de 
computationele modellering van humor of de mogelijke toepassingen ervan centraal staan. Een 
jury onder leiding van schrijver Gerrit Krol beoordeelt de inzendingen. Zie ► Humor Lustrum 
Informatica. 
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Roger Needham eredoctor 
Roger Needham, die veertig jaar geleden in Cambridge aan een indrukwekkende carrière in de 
informatica begon krijgt van de UT een eredoctoraat. Needham geldt als een van de vormgevers 
van het computergebruik zoals wij dat nu kennen. Hij wordt alom geroemd om zijn vele, 
veelzijdige en baanbrekende bijdragen aan het vakgebied. Eerder kreeg hij eredoctoraten van de 
universiteit van Kent en de universiteit van Birmingham.  
Needham geeft tijdens de dies een lezing met als titel: Het programmeren van satans computer, en 
geeft hierbij de volgende toelichting: ‘In de informatica veronderstellen we meestal dat het 
systeem goed is en dat het programma niet deugt. Bij beveiligingsvraagstukken moeten we er 
echter rekening mee houden dat het programma het bij het juiste eind kan hebben maar dat het 
systeem duivels fout is.’  

Vakgroepen 
De Jonge met de vut 
Karel de Jonge neemt na 32 jaar afscheid van de UT om met vervroegd pensioen te gaan.  
‘Misschien is het goed dat ik met de vut ga. De opluchting dat ik niet onder de nieuwe wet 
Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) hoef te werken is groot. Immers ik heb 
vijfentwintig jaar gefunctioneerd in een systeem dat me op het lijf geschreven was. Aan de andere 
kant jeuken mijn vingers om weer de barricaden op te gaan. Ik heb mijn vrienden van de DD 
beloofd dat ik ze zal blijven steunen.’ Voor een overzicht van zijn inzet voor de UT zie ► 
Afscheid De Jonge. 

Abraham voor Van der Avert 
In november wordt faculteitsdirecteur Frans vijftig. Voor dit heuglijke feit wordt hij met een 
Cadillac van huis gehaald, verwelkomd door personeel met toeters en feesthoedjes, en op 
draaiorgelmuziek getrakteerd. Een groot spandoek meldt: ‘nu weet Frans waar Abraham de 
mosterd haalt.’ Hopelijk is dat uit de Centrale Stimuleringspot. 
  

 
Van der Avert vijftig jaar 
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Cultuurprijs voor Frans 
Omdat Frans van der Avert zich steeds weer inzet voor nieuwe kunstproducties op ‘zijn’ 
videowall, en het plaatsen van kunstobjecten uit de kunstuitleen in het hele gebouw, is hij door 
Hans Kramer voorgedragen voor de cultuurprijs. Volgens de jury maakt Frans duidelijk dat je op 
elke plek cultuur kunt hebben en je er niet per se voor naar een theater hoeft. Inmiddels maakt de 
AKI tot wederzijds genoegen dankbaar gebruik van de mogelijkheden van de videowall. 
De prijs bestaat uit een kunstwerk dat in zijn werkkamer komt te hangen en een geldprijs van 2500 
gulden die weer aan kunst zal worden besteed. Het wordt een aanbetaling voor het later op het 
plein te installeren beeld van de ‘digitale mens’. Voor het restant gaat hij bij de faculteit lobbyen. 
Zie ► Cultuurprijs Vd Avert. 
 

 
Frans bij ‘zijn’ kunstwerk, de video-wall 

Onderwijs 
Onderwijsvisitatie 
De visitatiecommissie vindt de informaticaopleidingen in Nederland goed tot zeer goed. Ook voor 
de UT zijn er geen ernstige tekortkomingen. Wel baart de halvering van instromers sinds 1990 
zorg. Hoewel BIT nog niet is gevisiteerd is de commissie niet enthousiast over allerlei nieuwe 
opleidingsvarianten en wil zij sanering van het informaticaonderwijs. Zie ► Onderwijsvisitaties. 

Te lage rang in de Volkskrant 
Het steekt onderwijsdecaan Gerrit van der Hoeven dat de Volkskrant het eindrapport van de 
visitatiecommissie heeft trachten samen te vatten met een korte tabel, waarin de instituten op 
kwaliteit worden gerangschikt. Twente moet het daarin doen met een wat magere beoordeling 
‘redelijk’. Met slechts vijftien aanbevelingen hoort de UT echter bij de beste drie. Bovendien zijn 
veel van die aanbevelingen het noemen niet waard en is van de positieve waardering in de 
wandelgangen niets meer in het rapport terug te vinden. Maar dat zal natuurlijk evenzeer voor de 
andere instituten het geval zijn. Zie ► Volkskrant over visitatie. 
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Computers 
De belangstelling voor een eigen personal computer is zo groot dat bij het CIV wordt ingebroken. 
Er worden enkele gewilde onderdelen uit de kasten gesloopt. 
 

 
Opengebroken pc’s 
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1997 

Jaaroverzicht 
Topinstituut 
Begin 1997 moet opnieuw een ‘commissie van wijze mannen’ een selectie maken uit de zes 
overgebleven kandidaten voor een topinstituut. Twee vallen definitief af en voor de overige vier, 
waaronder telematica, breekt weer een nieuwe ronde aan. Zij moeten voor 1 april duidelijk maken 
wie het in het instituut voor het zeggen krijgt en hoe precies de financiën geregeld zijn. Voor 
Twente geldt de eis dat de deelnemende bedrijven hun geldelijke bijdrage nog iets moeten 
verhogen: 1 miljoen per jaar op een totaal van 21,7 miljoen voor 2000. Verder moeten ze de 
bevoegdheden nog wat duidelijker aan de wetenschappelijk directeur overdragen. Zie ► 
Telematica vrijwel zeker. 

Vier top-instituten 
Op 14 april hakt de minister eindelijk de knoop door: van de oorspronkelijk achttien voorgestelde 
komen er vier top-instituten, waaronder een voor telematica met TRC als penvoerder. De nieuwe 
Technologische Top Instituten (TTI’s) gaan fundamenteel-strategisch en toegepast onderzoek op 
internationaal niveau verrichten op terreinen die van groot belang zijn voor de Nederlandse 
economie. De andere drie gebieden zijn voedselwetenschappen (Unilever), polymeren (DSM) en 
metaaltechnologie (SIPM). 
Het TTI Telematica (TTIT) streeft naar 160 medewerkers en een begroting van 42 miljoen in 
2000. Het TRC zal organisatorisch in het nieuwe instituut opgaan. Voor half juli moeten de 
oprichtingsakten en statuten aan het kabinet worden voorgelegd. Zie ► UT krijgt topinstituut 
Telematica en ► STW positief. 

TTIT bundelt onderzoek 
Het TTIT zal bij de start een onderzoekscapaciteit hebben van 80 mensjaren. De helft daarvan is 
afkomstig uit het TRC, de rest komt van de deelnemende kennisinstellingen: het CTIT (UT), Delft 
Research Initiative for Telematics Based Systems Engineering (TUD), TNO Multimedia en 
Telecommunicatie (Delft) en het Centrum voor Wiskunde en Informatica (Amsterdam). Binnen 
vier jaar moet de researchinspanning minimaal zijn verdubbeld tot 160 mensjaren bij een omzet 
van 42 miljoen gulden. Daarna is een jaarlijkse groei van 5 procent voorzien.  
Het TRC zal in de organisatie van het nieuwe TTI opgaan en volgens plan in november van dit 
jaar ophouden te bestaan. Overigens brengt het TRC ook een bruidsschat mee met een 
vermogenspositie van bijna tien miljoen gulden. TRC's wetenschappelijk directeur prof. dr ir C. 
Vissers noemt het opgaan van het TRC in het TTI niet meer dan logisch gezien de rol van het TRC 
als voorloper en trekker. Volgens hem hoeft die logica niet op te gaan wat betreft de 
vestigingsplaats (de campus van de UT) of de benoeming van de wetenschappelijk directeur van 
het TTI (Vissers zelf). Hij wil daar verder echter geen mededelingen over doen.  
Het onderzoek van het topinstituut kent vijf thema's: telematica systemen; diensten; toepassingen; 
economische, sociale en juridische aspecten; en methoden, instrumenten en technieken. Het wordt 
concreet georganiseerd in tien aan deze thema's gerelateerde clusters, die de belangrijkste 
marktvragen representeren. Het gaat hier om onderwerpen als Business Process Engineering, 
Systems Architecture en Software Tools.  
Zie ► Telematica bundelt onderzoek. 

Telematicaopleiding 
Meeliftend op het succes van Telematica wil de faculteit nu zelf ook een eigen studierichting 
Telematica starten. T. Bruins van KPN wordt gevraagd een verkenning uit te voeren. KPN wordt 
gezien als een van de grootste afnemers. Rector Frans van Vught is er direct voor te vinden, maar 
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tekent aan dat er landelijk gezien geen nieuwe opleidingen gestart mogen worden. Een 
‘studiestroom’ telematica moet echter wel kunnen. 
Het opleidingsplan omvat: telecommunicatie, fysica, elektrotechniek, wiskunde, bestuurskunde, 
bedrijfskunde, economie, communicatie en toepassingen op financieel, educatief en medisch 
gebied. 

De millenniumbug 
Begin december, ongeveer zesenzestig miljoen seconden voor de overgang 1999 naar 2000, begint 
men zich op diverse plaatsen al ernstig zorgen te maken over de ‘millenniumbug’ die een 
terugsprong van 99 jaar in plaats van een stapje van 1 jaar vooruit kan betekenen. De UT is er niet 
meer zo bang voor. Van de systemen die door het CIV worden beheerd zijn er veel al getest of 
worden voor eind 1998 gerepareerd. De slagbomen zullen het blijven doen, evenals de 
studentenchipkaart, de financiële administratie, ISIS, TAST en de studievolgsystemen. Over de 
door de faculteiten beheerde systemen is echter nog niets bekend, evenals over de F-16 straaljagers 
die dagelijks laag over de campus vliegen. Paul Grefen legt het allemaal uit in ► Millenniumbom.  
 

 
Paul Grefen over de millenniumbug 
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Studenten 
Voorlichting in de hal 
Om de nieuwe aspirant-studenten voor te lichten worden flitsende borden ontworpen met kreten 
als: ‘Jij gaat alle talen spreken.’ Ook worden er demonstraties gegeven die de scholier hopelijk 
meer aanspreken, zoals deze legorobot die – nog wel aan een draadje – achtjes draait. 
 

 
Voorlichting 

Inschrijven tentamen via www 
Begin oktober wordt gestart met het inschrijven voor tentamens via TAST, het Tentamen Aanmeld 
Systeem Twente voor INF en BIT studenten. In februari 1998 moet dat voor alle UT studenten 
mogelijk zijn. Het betekent een ontlasting voor het toch al steeds meer belaste bureau 
onderwijszaken. Marjo Bos van BOZ wil daarom graag de studenten over de streep trekken. Zie ► 
Tentameninschrijving. 
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Marjo Bos van BOZ-INF en BIT geeft uitleg aan Jeroom van Amstel 

Ook voor zaalbeheerders is het een uitkomst. Nu nog hopen dat iedereen zich aanmeldt. TAST is 
door het CIV ontwikkeld in overleg met BOZ. 

Vakgroepen 
De Goede 
Op 20 november houdt de nieuwe deeltijdhoogleraar prof. ir B. de Goede voor Operationele 
Aspecten van Netwerken en Open Systemen zijn oratie. Hij staat een Open Service Component 
Architectuur voor. Hij streeft daarbij naar een integrale benadering: meer aandacht voor 
dienstverlening mag niet meer leiden tot minder aandacht voor de infrastructuur. 

Van der Avert naar Vlissingen 
Per 1 februari verlaat Frans van der Avert de faculteit. Hij wordt algemeen directeur van de 
scholengemeenschap ‘de Scheldemond’ in Vlissingen. Voor een overzicht van zijn activiteiten 
voor de faculteit zie ► Afscheid Van der Avert. 
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Onderzoek 
Virtueel Muziekcentrum 
De vakgroep SETI opent op 1 juli een virtuele versie van het Muziekcentrum in Enschede. 
Bezoekers kunnen er rondkijken, met elkaar van gedachten wisselen en vragen stellen aan Karin, 
de virtuele informatrice. 
  

 
Karin van het virtuele Muziekcentrum 

Anton Nijholt licht toe dat het project is bedoeld om taal en spraak te koppelen, door het 
vraaggedrag van de gebruiker zo te sturen dat Karin daadwerkelijk korte informatieve antwoorden 
kan geven. Later worden aan Karin nog lipbewegingen en lichaamstaal toegevoegd om haar tot 
een overtuigender en nog aantrekkelijker gesprekspartner te maken. Zie ► Virtuele informatrice. 

Onderzoeksvisitatie 
Omdat overal, behalve in Twente, informatica is ingebed in Wiskunde zijn beide disciplines samen 
beoordeeld. Voor Twente pakt dat ongunstig uit omdat daar het informaticaonderzoek minder 
fundamenteel wiskundig van aard is en daardoor op dat gebied ongunstig afsteekt bij de rest van 
Nederland. Met een rapportcijfer van 6,2 staat Twente onderaan op de negende plaats. Bovenaan 
staat de VU met een fraaie 8,4. Apers relativeert de uitslag. Drie Tele-informaticagroepen en de 
Databasegroep scoren goed tot zeer goed, Intelligent Engineering systems krijgt een tien voor 
productiviteit, maar een twee voor levensvatbaarheid en Ontwerpmethodologie scoort alleen maar 
vieren. Apers belooft een betere kwaliteitsbewaking. Zie ► Onderzoeksvisitatie. 
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Onderwijs 
Eerste oogst BIT 
In 1993 startte de vierjarige opleiding BIT. In september rollen de eerste zes van de band. Het 
bedrijfsleven staat in de rij. Rolf Emmens krijgt de bul als eerste en is in 1993 ook meteen als 
BIT’er gestart. Adri Pols is een jaar eerder bij INF begonnen en heeft BIT erbij gedaan waarmee 
hij de eerste BIT’er is die ook een INF-diploma heeft. De andere vier: H. Rutgers, M. Kampes, H. 
Sloot en S. Kuindersma zijn hbo-doorstromers. Zie ► Arbeidsmarkt BIT. 
 

 
Eerste zes BIT-diploma’s 

Computers 
Het CIV zet zijn taken op een rij door het expliciet presenteren van drie onderdelen: de CIV-
helpdesk, de CIV-shop en CIV-training. Het alarmnummer van de helpdesk is 2311. 
De CIV-shop levert ISDN-pakketten voor thuiswerkers. 
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Oude computers naar scholen 
Nieuwe generaties pc’s volgen de oude snel op. Voor scholen, waarvoor een pc nog een te grote 
uitgave is komen de afgedankte, maar nog niet uitgerangeerde pc’s nog goed van pas. Verheugd 
propt een schoolhoofd zijn kofferruimte vol. 
 

 
Oude pc’s voor schoolhoofd 
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1998 

Arie Duijvestijn overleden 
Op 21 januari overlijdt Arie Duijvestijn, grondlegger van Informatica aan de Universiteit Twente, 
op zeventigjarige leeftijd.  
 

 
 
Namens de faculteit plaatsen Apers en Van der Hoeven het volgende overlijdensbericht in het UT-
nieuws. 
 

Professor dr ir A.J.W. Duijvestijn (Arie voor velen) werd geboren op 10 december 1927 in Den 
Haag, en overleed op 21 januari 1998 in Enschede. Zowel het vakgebied der informatica als ook de 
faculteit verliest daarmee een markant en gedreven persoon. 
Na zijn afstuderen als elektrotechnisch ingenieur in Delft kwam Arie Duijvestijn in 1953 in dienst 
van de rekenafdeling van het toenmalige Mathematisch Centrum (thans Centrum voor Wiskunde en 
Informatica), waar hij kennismaakte met programmeren van de toen nog zeer primitieve 
elektronische rekenmachines. Later trad hij in dienst bij Philips, waar hij zich op het Natuurkundig 
Laboratorium opnieuw bezighield met de ontwikkeling van programmatuur. 
In 1962 promoveerde hij aan de TH Eindhoven op een proefschrift waarin hij het probleem 
behandelde waarvan de oplossing (overigens pas vele jaren later, toen de rekenmachines inmiddels 
krachtig genoeg waren) zijn wetenschappelijk meesterwerk mag heten. Het gaat om het op het oog 
simpele probleem van de perfecte vierkanten: ‘Wat is het kleinste aantal verschillende vierkanten 
met gehele zijden die tezamen precies een vierkant met gehele zijden kunnen vormen.’ Zijn 
oplossing van dat probleem siert de omslag van het Journal of Combinatorial Theory. 
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In 1964 kwam Arie Duijvestijn naar de Technische Hogeschool Twente. Eerst als buitengewoon 
hoogleraar, daarna in 1965 als gewoon hoogleraar bij de Afdeling Elektrotechniek; twee jaar later 
volgde een benoeming bij de Onderafdeling Wiskunde. In zijn inaugurele rede in 1966 besprak hij 
de vele toepassingsmogelijkheden die de computer in zijn ogen had. Het aantal machines dat toen 
in Nederland stond opgesteld was nog te tellen: 445. 
Rond 1970 zien wij bij hem steeds meer interesse voor het creëren van een zelfstandige 
informaticaopleiding. Hij stond aan de wieg van de hbo-opleidingen informatica, de hio’s. In zijn 
diesrede van 1974 pleit hij voor informaticaopleidingen aan universiteiten, die hij toen overigens 
alleen zinvol achtte bij technische universiteiten, en ook alleen als er een combinatie van een 
Technische informaticaopleiding met een Bedrijfsinformaticaopleiding aangeboden kon worden. In 
zijn ogen was Twente de ideale plaats om dergelijke informaticaopleidingen te bieden. 
In 1981 was het zover, en vanaf dat moment tot zijn emeritaat in 1989 was hij decaan van de 
Onderafdeling en later Faculteit der Informatica. 
Zijn grote betrokkenheid bij onderwijs maakte hem niet tot een groot onderwijzer. Maar vele 
generaties studenten hebben zijn betrokkenheid en bevlogenheid herkend. Hij is natuurlijk erelid 
van de studievereniging Inter-Actief. 
Naast zijn intense aandacht voor onderwijs is zijn voortdurend zoeken naar vruchtbare 
samenwerking met het bedrijfsleven een belangrijk thema. Eerst was hij lange tijd adviseur van 
Philips. Aansluitend daarop werd hij adviseur bij IBM. Belangrijker dan die adviseurschappen was 
wellicht zijn rol in het totstandkomen van het Nederlandse Genootschap voor Informatica. Hij wist 
een brug te slaan van het technisch-georiënteerde Nederlands Rekenmachine Genootschap naar het 
administratief-bedrijfskundig-georiënteerde Genootschap voor Automatisering. Tezamen hebben 
deze beroepsverenigingen het NGI gevormd, waarvan hij na 1979 enige tijd voorzitter was. 
Overigens was hij ook enige tijd voorzitter van het ECI, de overkoepelende Europese 
beroepsvereniging. Daarnaast was hij actief met het opzetten van het SERC (Software Engineering 
Research Centre), waarvan hij enige tijd bestuurslid was. 
Velen die Arie Duijvestijn als bestuurder en belangenbehartiger hebben meegemaakt, herinneren 
zich zijn wijze van opereren in dergelijke rollen die zo sterk kon contrasteren met zijn gloedvolle 
pleidooien voor systematische aanpak en zorgvuldig ontwerpen binnen zijn eigen vakgebied. Allen 
herinneren zich ook zijn gedrevenheid en zijn niet aflatende inzet en moed om zich (met steun van 
zijn naaste medewerkers) steeds weer op te werpen als trekker van in zijn ogen belangrijke 
ontwikkelingen in zijn vak en voor zijn vakgenoten. Bij zijn emeritaat werd hij als blijk van 
erkenning voor zijn vele verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
Zonder Arie Duijvestijn had Nederland wellicht geen zelfstandige faculteit Informatica gekend. In 
die ene zelfstandige Faculteit der Informatica die Nederland heeft, aan de Universiteit Twente, is hij 
tot zijn emeritaat met veel zorg in de weer geweest om alle aspecten van zijn vak de plaats en de 
ruimte te geven die hen toekwam, en om de zeer diverse groep medewerkers die de vele aspecten 
van dat vak vertegenwoordigden bijeen te houden in één organisatie. Hij is met zijn inzet van 
onschatbaar belang geweest voor de faculteit. Wij treuren om zijn overlijden. 
 

Jaaroverzicht 
Telematicainstituut van start 
Woensdag 11 februari wordt met feestelijk vertoon het Telematicainstituut, het eerste van de vier 
landelijke topinstituten, geopend in het muziekcentrum van Enschede. De ministers Ritzen en 
Wijers zijn daarbij aanwezig. Er zijn veel sprekers en er is veel optimisme. Chris Vissers, directeur 
van het nieuwe instituut kan nog niet zeggen welke onderzoeksactiviteiten de komende jaren 
precies zullen plaatsvinden. De meeste tijd is gaan zitten in het binnenhalen van de buit. Hij doet 
het voorlopig af met de wat voor de hand liggende verzekering dat onderzoeksactiviteiten gekozen 
zullen worden die ‘maatschappelijk en economisch relevant zijn en passen bij de behoeften van het 
bedrijfsleven’. Ook moet het ‘mensvriendelijker’ zijn, met als voorbeeld een meer aangehaalde 
medische applicatie waarin specialisten via video-conferencing overleg op afstand plegen over de 
te volgen behandeling. Meer over de opening in ► Opening Telematicainstituut. 
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Haast met aanvraag opleiding Telematica 
In oktober moet de aanvraag voor de opleiding TEL de deur uit. Wettelijk gezien kan de opleiding 
dan pas in 2000 van start gaan maar men is optimistisch gestemd dat de minister een start in 1999 
zal goedkeuren wegens de urgentie, die door het bedrijfsleven wordt ondersteund. Mocht het niet 
lukken dan overweegt Apers om toch een start te maken via een achterdeur door een 
telematicavariant in de reguliere studie INF aan te bieden. Het curriculum ligt al klaar. 

Telematicamaster 
Wat zeker van start gaat in september 1999 is de telematicamasteropleiding, waarvoor geen 
toestemming van de minister nodig is. 
Met deze laatste activiteiten is de driehoek onderzoek-onderwijs-bedrijf compleet, en staat Twente 
als telematicacentrum stevig op de kaart. 
Zie ► Aanvraag studie telematica. 

Digital Meeting 
Kunstenaar Van Westering heeft met zijn kunstwerk voor het Informaticagebouw de spanning 
willen weergeven tussen de dwingende logica van de technologie en het onvoorspelbare gedrag 
van mensen. Het zijn twee van elkaar wegrennende figuren uit dik zwart plaatstaal. 
Op 26 januari onthult Frans van der Avert het kunstwerk dat hij samen met de UT-kunstcommissie 
realiseerde. Het is zijn laatste officiële handeling. Op dezelfde dag wordt hij als directeur 
opgevolgd door Pim Fij. 
  

 
Van der Avert onthult  kunstwerk voor het INF-gebouw 

Studenten 
Emancipatie 
In februari organiseert het Bureau Emancipatie een expositie in het ‘bolwerk der nerds’, of wel het 
Informaticagebouw. Dat is nodig omdat Informatica met slechts 3,4% vrouwelijke studenten wel 
wat emancipatievoorlichting kan gebruiken. Automatisering is eigenlijk vrouwenwerk is de 
boodschap. Voor enkele pittige reacties van oud-informaticastudentes zie ► Emancipatie. 

Laatstejaars werken bij Utopics 
De faculteit Informatica van de UT biedt studenten integratie van werken en leren aan. Op 29 
oktober, sluiten Utopics en de Universiteit Twente een overeenkomst. Een beperkt aantal 
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laatstejaars studenten van INF en BIT kunnen één dag per week betaald toegepast onderzoek 
verrichten op hun eigen vakgebied.  
Opleidingsdirecteur Van der Hoeven noemt de samenwerking een losse band. ‘De overeenkomst 
biedt alleen een basis. Beide partijen stellen geen eisen aan elkaar, want het werk dat de studenten 
bij Utopics verrichten heeft niets met ons onderwijs te maken. Bovendien is er niets nieuws onder 
de zon: zeker de helft van onze studenten werkt al bij IT-bedrijven.’  
Utopics neemt niet elke student aan. Geïnteresseerden zullen eerst de normale sollicitatieprocedure 
moeten doorstaan. Directeur P. Weghorst, oud-informaticastudent aan de UT, denkt dat zijn bedrijf 
plaats biedt aan zo’n twintig tot dertig studenten tegelijkertijd.  
‘We hopen op deze manier meer bekendheid onder studenten te krijgen,’ aldus Weghorst. ‘Twee 
keer per jaar geven we voorlichting aan de UT. Niet alleen in Twente, want binnenkort sluiten we 
ook een overeenkomst af met de Universiteit van Utrecht.’  
Utopics, dat tien jaar geleden opgericht werd door een student en een docent van de UT, heeft 
vestigingen in Leusden en Hengelo en telt ongeveer honderd medewerkers. Het IT-
innovatiebedrijf maakt deel uit van de Ordina een beursgenoteerde IT-onderneming met ruim 
tweeduizend medewerkers.  

Stijgende vraag naar informatici 
Tot ver in de volgende eeuw lijken informaticastudenten op rozen te zitten. Twee onderzoeken 
tonen aan dat het tekort aan informatici de komende jaren, zeker tot 2005, verder zal toenemen. 
Een grondiger onderzoek, uitgevoerd door de Europese Unie is wat bescheidener en stelt dat het in 
elk geval tot 2002 het geval zal zijn. Van de Lagemaat van het CTIT onderschrijft dit. Bedrijven in 
de buurt kunnen alleen al alle afgestudeerde informatici een plaats bieden. Hij verwacht geen 
recessie na het millenniumprobleem en de invoering van de euro, zoals in 1994, omdat informatica 
inmiddels is ingebed in alle onderdelen van het bedrijfsleven. Zie ► Vraag informatici. 

Inschrijvingen in de lift 
Informatica boekt een winst van 37% met een inschrijving van 160 tegen 117. Ook het aantal 
BIT’ers neemt toe. De reorganisatie lijkt nu definitief van de baan. 

Ronald Brockmann en de gouden toekomst van draadloze netwerken  
In 1994 zijn een aantal tweedejaars studenten de wirwar van draden in hun studentenhuis zo zat 
dat ze het idee ontwikkelen voor een draadloos netwerk dat later onder de IEEE 802.1 standaard 
als WiFi de wereld zal veroveren. Ronald Brockmann (foto), medeoprichter van No Wires Needed, 

het bedrijf dat draadloos netwerken 
mogelijk maakt, kijkt in het UTnieuws 
van 18 nov 1998, terug op die begintijd. 
Hij is inmiddels net afgestudeerd bij 
Informatica. ‘Vijf jaar geleden was het 
Internet nog lang niet zo bekend en 
toegankelijk als nu. Een aantal studenten, 
onder wie ikzelf, zagen er echter 
onbegrensde mogelijkheden in. Om 
destijds het net op te kunnen, moest je wel 
de server van de universiteit kraken. Daar 
hadden wij geen problemen mee. We 
hebben een tijdlang als enige UT-

studenten volledig toegang gehad tot Internet. Totdat we betrapt werden. Het had niet veel 
gescheeld, of we waren van de universiteit gestuurd. Maar Tonnie Tibben, hoofd van de beheer- en 
onderhoudgroep, vond ons wel creatief en besloot ons te matsen.’  
De internethonger is door het voorval niet gestild en de negen studenten besluiten erin verder te 
gaan. Het Internet moet overal toegankelijk zijn, vinden ze. Op het werk, in de woonkamer, in de 
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tuin, op het vliegveld. Kortom: draadloos. Een ieder heeft toen viereneenhalfduizend gulden 
ingelegd voor de oprichting van een BV. ‘Een rib uit het lijf van iedere tweedejaars student, maar 
je moet een startkapitaal hebben.’ Voor een TOP-regeling zijn we keihard afgewezen. Men zag in 
ons niet meer dan een ‘stel tweedejaars met een gek idee.’ Van de afvalbelt van de UT hebben we 
toen met veel geritsel een volledig geoutilleerd kantoortje kunnen betrekken in Hal D voor precies 
honderdnegentig gulden. Voor de rest van het geld zijn prototypes en software ontwikkeld. We 
hebben vanaf het begin tegen elkaar gezegd: We doen het goed, of we doen het niet. Een feit is dat 
de standaard voor alles wat draadloos is, in Amerika bepaald wordt. Zo kan het dus gebeuren dat je 
als tweedejaars, met een dictaat Analyse A voor INF in je koffer, in het vliegtuig naar de VS zit 
om een standaardisatiemeeting bij te wonen.’ 
Maar in 1996 is het geld toch echt op. Om door te kunnen, besluiten de vijf studenten die zijn 
overgebleven voor een half miljoen aan aandelen No Wires Needed onder te brengen bij 
particulieren, een zogeheten Private Placement. Er moet ook verhuisd worden, want Hal D zal 
tegen de vlakte gaan. ‘We kozen voor een mooi pand in Bilthoven: naast het station, vlakbij de 
snelweg en centraal in het land. We hebben toen ook voor het eerst bijna net zoveel verdiend, als 
we geïnvesteerd hadden.’ 
De organisatie van het bedrijf groeit sindsdien gestaag, maar om nieuwe, concurrerende producten 
te kunnen ontwikkelen is meer geld nodig. Een vergaande professionalisatie vindt plaats, nieuw 
kapitaal wordt aangetrokken. Brockmann houdt zich, terwijl hij nog aan het afstuderen is, 
voornamelijk bezig met onderhandelingen met participatiemaatschappijen. En niet zonder succes. 
Twee instanties, Gilde Investment en Parnib, steken voor 3,5 miljoen in de organisatie. Samen met 
een extra aandelenemissie van 1 miljoen, geeft dit weer wat speelruimte. Voorwaarde is echter wel 
een professioneel management. Er moet een ‘echte’ directeur komen. Een door een 
consultantbureau begeleid sollicitatieproces met o.a. een advertentie op de voorpagina van de NRC 
levert de juise man op, Hans van der Hoek, jarenlang werkzaam bij Ericsson. Brockmann, die 
voorheen de scepter zwaaide, wordt technisch directeur.  
Met het nieuwe kapitaal is in oktober 1998 de nieuwe generatie producten gelanceerd: hardware 
waarmee je computers binnen een straal van 300 m draadloos kunt verbinden met een ongekende 
snelheid van 5,5 megabit per seconde. Zeshonderd keer zo snel als een conventionele GSM-
verbinding en krachtig genoeg om kwalitatief hoogwaardige multimedia on-line weer te geven. 
‘We hebben onlangs een trial gehad op de Hogeschool Enschede. Het systeem blijkt flexibel 
genoeg om studenten door het hele gebouw aan bijvoorbeeld een practicum te kunnen laten 
werken. Je zou zelfs op het toilet je mail kunnen checken. Momenteel zijn we ook in gesprek met 
de UT voor een eventuele samenwerking in de Informaticaproeftuin voor geavanceerde 
netwerktechnologieën (het ANTC). Dit is een mooie manier om informatie- en 
communicatietechnologie in het onderwijs te integreren.’ [98-36]. 
In 2000 wordt het bedrijf geleid door Hans van der Hoek, Remi Blokker, Ronald Brockmann, Jeff 
Abramowitz en Peter Murray en heeft naast de vestiging in Bilthoven vestigingen in Californië, 
New Jersey en Coventry.  
In mei 2000 wordt No Wires Needed gekocht door Intersil Semiconductors Inc voor 3.35 miljoen 
aandelen Intersil met een waarde van 111,3 miljoen dollar. 
In 2002 meld Intersil een winst van 239 miljoen dollar voor de WLAN divisie, maar in 2003 komt 
de winst onder druk te staan door prijserosie door toedoen van nieuwe concurrenten als Broadcom 
en Intel. Hierop verkoopt Intersil in juli 2003 de Wireless Networking Product Group aan 
GlobespanVirata voor ongeveer 365 miljoen dollar. November 2003 neemt vervolgens Conexant 
voor ongeveer 970 miljoen dollar GlobespanVirata weer over. 
Begin 2005 maakt Conexant bekend dat zij de voormalige No Wires Needed vestiging in 
Bilthoven willen sluiten en juni 2005 is het werk overgedragen aan een Indiase vestiging en houdt 
het voormalige No Wires Needed definief op te bestaan. 
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Vakgroepen 
De bedrijvigheid in de faculteit Informatica is groot. Het aantal medewerkers groeit en daarmee de 
onderzoeksinspanning. Reden om op een nieuwe vakgroepstructuur over te stappen.  
 

 
Meer vakken voor meer vakgroepen 

De vakgroepen IS, SETI, SPA en TIOS, die in 1990 CAP, CIS, IPS, SPA en TIF vervingen gaan 
nu zelf het veld ruimen voor DB, CAES, DIES, FMG, MAICS, SE, TKI en TSS. Het is niet alleen 
een verdubbeling ten opzichte van de vier vakgroepen in het verleden, maar elke vakgroep neemt 
daarnaast aanmerkelijk meer onderzoek voor zijn rekening. 

Databases 
De leerstoel Databases is verantwoordelijk voor onderzoek en onderwijs op het gebied van 
databases en database-applicaties. Het onderzoek is georganiseerd in een tweetal thema’s. Binnen 
beide thema’s worden een aantal applicaties bestudeerd. 
De twee thema’s zijn: 
− Ontwerpen van objectgeoriënteerde 

databases  
Het geïntegreerd modelleren van data 
en operaties (objectoriëntatie) vindt 
steeds meer ingang. Een deel van het 
onderzoek is gericht op het 
definiëren van correcte operaties, 
zodanig dat constraints niet 
geschonden worden. De volgende 
stap is ook de levenscyclus van 
objecten bij het modelleren te 
betrekken. Hier gaat het erom dat 
slechts bepaalde volgorde van 

DB 98 99 00 01 02 
      
Apers prof. dr P.M.G. (Peter) x x x x x 
Balsters dr H. x x x x  
Blanken dr H.M. (Henk) x x x x x 
Blok dr ir H.E. x x x x x 
Bosch-van de Heijden mw E.C. (Els) x x x x x 
Fokkinga dr M.M. (Maarten) x x x x x 
Jonker prof. dr W. x x x x x 
Rein dr ir J.H. van (Rick) x x x x x 
Vonk ir J. x x is   
Westhoff mw A.G.H. x x x x x 
Wilschut mw dr A.N. x x x   
technische ondersteuning      
Flokstra ing. J. x x x x x 
Zandschulp ing. H.R. van de x x x x x 
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operatieaanroepen toegestaan zijn. Controle hierop is belangrijk in een ‘plug-and-play’ 
omgeving. Werk in dit thema combineert theorievorming en het bouwen van gereedschappen. 

 

 
Hoorcollege Apers, DB 

− Database management systemen geschikt maken voor nieuwe applicaties 
Database management systemen (DBMS’en) zijn tot dusverre hoofdzakelijk gebouwd om 
administratief-bestuurlijke applicaties te ondersteunen. Nu met de komst van nieuwe 
applicaties waarbij multimediaobjecten met complexe structuren en het volgen van 
langlopende processen een belangrijke rol spelen worden er nieuwe eisen gesteld aan 
DBMS’en. Dit thema wordt gekarakteriseerd door het werken aan efficiënte implementatie 
van complexe database-applicaties, zowel in een gedistribueerde als parallelle context. 

Binnen bovengenoemde thema’s worden de volgende applicaties bestudeerd: 
− Multimedia-applicaties 

Kenmerkend voor multimedia-applicaties is het gecombineerde gebruik van bijvoorbeeld 
tekst, video, geluid. De nadruk bij het onderzoek ligt op het zoeken naar multimedia-objecten 
met bepaalde kenmerken, zoals: komt deze persoon in die video voor. Een deel van het 
onderzoek wordt samen met Ergonomie, Gedistribueerde Systemen, het CWI en het TI 
gedaan. 

− Workflow systemen 
Workflow systemen zijn een voorbeeld van applicaties waarbij we te maken hebben met 
langlopende processen. Het onderzoek concentreert zich op effectieve transactieondersteuning 
voor dit soort processen. Dit onderzoek wordt samen met de MAICS-groep in Esprit-verband 
gedaan. 
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Al het onderzoek vindt plaats binnen het CTIT. Een substantieel deel van het onderzoek wordt met 
(inter)nationale partners bij universiteiten en bedrijven uitgevoerd. De leerstoel levert bijdragen 
aan de opleidingen Informatica en Bedrijfsinformatietechnologie en aan de ontwerpersopleiding 
OTIS. 

Embedded systemen ES  (DIES en CAES) 
Het cluster Embedded Systemen is verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek op het 
grensvlak van programmatuur en apparatuur: ontwerpmethodologieën voor ultra-largescale 
digitale systemen, parallelle en gedistribueerde computersystemen, besturingssystemen en 
robotica. In het deelgebied richt men zich op de volgende aandachtsgebieden: 

Computer Architecture & Embedded Systemen (CAES, later CADTES) 
De architectuur van een computersysteem 
beschrijft hoe het systeem is opgebouwd uit 
deelsystemen op een zodanige wijze dat de 
eigenschappen van het systeem uit de 
eigenschappen van de deelsystemen kunnen 
worden afgeleid. Naast de computers en 
processoren voor algemene toepassing, 
bijvoorbeeld pc’s, worden computersystemen 
en processoren ingebouwd in allerlei 
gebruiksvoorwerpen, zoals magnetrons, tv’s, 
cd-spelers en radio’s, maar ook in 
geldautomaten, chipknippen, 
gereedschapmachines en robots. Een moderne auto bevat een twintigtal kleine computers voor 
motorbesturing, de snelheidsmeter, verlichting, airbag, ABS, cruisecontrol, enzovoort. Dit soort 
computers vraagt een architectuur die is aangepast aan de gewenste functionaliteit. Ze hebben het 
kenmerk dat voor een bepaalde toepassing slechts eenmaal de hardware en de software worden 
ontworpen. Men noemt dit soort systemen, embedded systemen. Dit in tegenstelling tot computers 
voor algemene toepassingen, waarop allerlei van tevoren niet bekende software moet kunnen 
werken en waar de toepassing steeds verandert. De huidige technologie maakt het mogelijk enige 
tientallen miljoenen logische componenten in een geïntegreerd circuit samen te brengen. Dit maakt 
het mogelijk in een IC een zeer complexe functionaliteit samen te voegen, bijvoorbeeld een 
volledig embedded computersysteem met een architectuur die is aangepast aan de toepassing. 
De groep CAES richt zich op de architectuur van een computersysteem en in het bijzonder op 
embedded computersystemen en de interface tussen de hardware en de software. De correctheid 
van het ontwerp speelt hierbij een cruciale rol. We accepteren dat de software van een pc soms 
faalt, maar we accepteren niet dat de tv faalt tijdens de uitzending van een voetbalwedstrijd en uit- 
en aangezet moet worden voor we verder kunnen kijken. Het onnodig afgaan van een airbag in een 
auto is helemaal onacceptabel en embedded computers in het betalingsverkeer moeten natuurlijk 
beveiligd zijn tegen misbruik. 
Het onderzoek in de groep CAES omvat daarom: 
− Het ontwerpen van embedded digitale- en computersystemen en ontwerpmethoden die een 

correct en efficiënt ontwerp garanderen, 
− Foutentolererende architecturen die hun functionaliteit blijven leveren ook als enkele 

hardwarecomponenten stukgaan en 
− Architecturen en algoritmen die bescherming bieden tegen misbruik van data en 

functionaliteit. 
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Computerarchitectuur… 

Distributed & Embedded Systemen (DIES)  
Het cluster DIES is verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek van distributed systems en 
(realtime) embedded systems. Een belangrijke categorie vormen de multimediasystemen. De 
nadruk ligt op het ontwerpen van, en experimenteren met computersystemen in directe relatie met 
hun omgeving. Een prototype van het ontwerp wordt daarna geanalyseerd, gerealiseerd, en 
geëvalueerd. Het spectrum van de systemen die bij het cluster DIES worden bestudeerd loopt van 
algemene gedistribueerde- en realtime systemen naar specifieke toepassingen voor multimedia of 
embedded systemen. Voor het realiseren van zulke systemen is een multidisciplinaire benadering 
nodig waarbij het cluster DIES het informaticadeel voor haar rekening neemt. Het cluster herbergt 
zijn onderzoek in het Huygens Laboratorium. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking 
met diverse instituten, industriële partners en met andere universiteiten. Het wordt gekenmerkt 
door de volgende thema’s, aandachtsgebieden en toepassingen: 
− Distributed operating systems.  

Hier wordt gewerkt aan gedistribueerde systemen die tekst, beeld en geluid van hoge kwaliteit 
optimaal kunnen transportoren, verwerken en opslaan. Er is veel aandacht voor data-opslag en 
er wordt onder meer gewerkt aan een multimedia filesysteem. Voor de ontwerper van een 
operating systeem is het bijzondere aan multimedia de eigenschappen van beeld en geluid. 
Beeld en geluid zijn tijdsafhankelijke – continue – media: ze moeten op de goede snelheid en 
schokvrij worden afgespeeld. Het zijn ook volumineuze media: een uur video past, flink 
gecomprimeerd, net op een gigabyte disk. Wanneer een systeem maximaal belast is met 
multimedia-applicaties kan een nieuwe applicatie alleen worden opgestart als alle bestaande 
applicaties een beetje ‘inschikken’. Ze moeten wat van hun CPU-gebruik, geheugengebruik of 
hun netwerkgebruik opgeven om de nieuwe applicatie te kunnen laten draaien. Minder CPU, 
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geheugen en netwerk betekent natuurlijk dat de kwaliteit van de door de applicaties geleverde 
prestaties afneemt. Vandaar het begrip Quality-of-Service als aanduiding van de kwaliteit die 
met een bepaalde allocatie van resources kan worden geleverd. 

− Realtime systems.  
Hier spelen de eisen voor het tijdig afhandelen van taken een dominerende rol. Een systeem 
faalt indien een taak niet voor zijn deadline kan worden uitgevoerd. Zulke systemen zijn van 
belang voor bijvoorbeeld flight control, traffic control, telecommunicatie, robotica en 
ruimtevaart maar ook voor ‘kleinere’ toepassingen zoals tv’s, printers, cd’s en videospelers. 
Zulke systemen stellen eisen aan de organisatie van een (gedistribueerd) operating systeem. 
Hierbij zorgen schedulingsalgorithmen 
voor het afhandelen van tijdkritische 
taken in een geschikte volgorde. Met een 
feasibility analyse kan worden 
geëvalueerd of het tijdig afhandelen van 
taken wel mogelijk is. De onderliggende 
theorie voor realtime systemen is zowel 
relevant voor process control als voor 
multimedia. 

− Nomadic computing.  
De recente ontwikkelingen van VLSI en 
draadloze communicatie zullen een steeds 
grotere invloed krijgen op het leven van 
alle dag. Wanneer de technologieën zoals 
ze nu al toegepast worden in palmtop computers, draadloze telefoons en smartcards, op een 
slimme manier kunnen worden geïntegreerd, kan dit leiden tot een nieuwe generatie van 
draagbare computers. Ze kunnen alle zaken vervangen die iemand nu bij zich draagt, zoals 
geld, paspoort, rijbewijs, sleutels, agenda, wegenkaarten, telefoon, etc. Hiervoor moeten 
communicatienetwerken, besturingssystemen en hardware worden geïntegreerd. Voor 
nomadic computing wordt draagbare apparatuur gebruikt waarvoor een laag energiegebruik 
geboden is. Om het verbruik zo laag mogelijk te houden wordt er daarom gewerkt aan 
herconfigureerbare schakelingen. Hierbij worden slechts die functies geactiveerd die strikt 
nodig zijn. Een ander belangrijk aspect is dat van beveiliging. Onderzocht wordt aan welke 
eigenschappen een systeem moet voldoen om te voorkomen dat ongewenste personen toegang 
hebben tot de geboden faciliteiten. 

− Home telematics.  
Tot nu toe wordt apparatuur, bestemd voor gebruik in en rond het huis, veelal ontwikkeld voor 
een enkel standalone doel: pc, tv, stereoapparatuur, videorecorder, antwoordapparaat, 
enzovoort. De consequentie is dat deze apparaten niet onderling kunnen samenwerken en, 
noodgedwongen, gedeeltelijk dezelfde functionaliteit bezitten. Zo maakt bijvoorbeeld veel 
apparatuur gebruik van een vorm van opslag (cassette, cd, harddisk). Een ander gevolg is de 
veelvoud aan verschillende netwerken in huis: kabels voor meerdere telefoonaansluitingen, de 
tv-kabel, een computernetwerk, de kabel van thermostaat naar de cv-ketel, kabels voor de 
beveiliging van het huis. Deel van home telematics is de integratie van apparatuur, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een centraal opslagmedium en een gemeenschappelijk netwerk. 
Het is dan mogelijk alle apparatuur te bedienen vanaf elke plek in of buiten het huis door 
bijvoorbeeld de tv met afstandsbediening, de pc of palmpc. Doublures van apparatuur zijn niet 
meer nodig: de printer bij de pc kan ook worden gebruikt om faxen af te drukken; muziek is 
centraal opgeslagen en overal in huis te beluisteren, enzovoort. Betrouwbaarheid is belangrijk: 
de telefoon en het brandalarm moeten altijd blijven werken, ook als de spanning uitvalt. 
Verder leent het thema home telematica zich uitstekend om expliciet aandacht te schenken aan 
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gebruikersinterfaces in de woonomgeving. Het schept mogelijkheden voor hulp, bewaking en 
visuele en/of auditieve respons voor bewoners, al dan niet bejaard of gehandicapt. 

− Technische toepassingen.  
Onderzoek wordt verricht naar besturing van technische en industriële toepassingen, in het 
bijzonder plannings- en besturingsconcepten voor (groepen van) autonome robotsystemen. 
Specifieke toepassingen zijn onder meer servicerobots en automatisch gestuurde voertuigen. 
Deze systemen stellen eisen aan de structuur van de software. Autonome agents zijn software-
componenten van deze systemen die op basis van sensorinvoer een bepaald autonoom gedrag 
vertonen. Dergelijke systemen kunnen zowel mobiel – bijvoorbeeld wandelende of rijdende 
robots – als immobiel zijn. Deze zogenaamde autonome agents worden onderzocht, 
ontworpen en gebouwd. Verder kunnen autonoom navigerende robotvoertuigen allerhande 
toepassingen verrichten zoals transport, inspectie, begeleiding en bewerking. De 
verkeersgeleiding van automatisch gestuurde voertuigen moet ervoor zorgen dat onbemande 
voertuigen zonder botsingen en deadlock zo optimaal mogelijk hun doel bereiken. 

Formele Methoden en Gereedschappen (FMG) 
Meer en meer wordt de wereld afhankelijk 
van toepassingen van de 
informatietechnologie en het correct 
functieneren van de software- en hard-
waresystemen daarin. De mogelijke 
negatieve gevolgen van fouten in zulke 
systemen worden steeds groter en 
kostbaarder, zodat er veel behoefte is aan 
middelen om de correctheid en 
betrouwbaarheid daarvan aan te kunnen 
tonen, en waar mogelijk te kunnen 
garanderen. Deze middelen staan bekend 
onder de verzamelnaam van ‘formele 
methoden’, en omvatten een arsenaal aan 
specificatie-, modellerings- en analytische 
technieken. Voor het effectief werken met 
deze technieken is de ondersteuning door softwaregereedschappen, ook wel ‘tools’ genaamd, van 
het allergrootste belang. 
Bij de leerstoel Formele methoden en gereedschappen (FMG) is de aandacht gericht op zowel de 
ontwikkeling van nieuwe methoden en gereedschappen, als op de specifieke problematiek van de 
toepassing daarvan in een grootschalige, industriële omgeving. Belangrijke technieken die daarbij 
aan de orde komen zijn het specificeren, simuleren, testen en verifiëren van systeemontwerpen. Dit 
onderzoeksgebied is opgesplitst in drie thema’s: 
− Formele modellering en specificatiemethoden  

Dit gebied richt zich op notaties en technieken om systeemontwerpen met grote precisie 
formeel te modelleren, zodat deze modellen gebruikt kunnen worden om de eigenschappen 
van het ontwerp te kunnen analyseren en mogelijk ook als basis kunnen dienen voor de 
implementatie van de ontwerpen. Een belangrijk probleem is hoe de doorgaans zeer complexe 
systemen toch zo compact en overzichtelijk mogelijk te modelleren. Het ontwerp en gebruik 
van geschikte specificatietalen speelt hierbij een grote rol. 

− Validatie, verificatie en testen 
Dit gebied richt zich op de analyse van de gemodelleerde systemen. Voldoen specificatie en 
implementatie aan de gestelde eisen? Bij validatie probeert men na te gaan of het model dat 
gemaakt is, het systeem inderdaad adequaat modelleert. Dit kan men vaak doen aan de hand 
van op het model gebaseerde simulaties. Bij verificatie gaat het erom door een wiskundige 

FMG 98 99 00 01 02 
      
Alblas dr H. (Henk) x x og   
Brinksma prof. dr E. (Ed) x x x x x 
D’Argentino M.Sc. P.R. x x x x x 
Hermanns dr H. x x x x x 
Katoen prof. dr ir J.P. (Joost-Pieter) x x x x x 
Klaren ir J.  x x x x 
Lammerink mw J.M.W. (Joke) x x x x x 
Langerak dr ir R. (Rom) x x x x x 
Larsen prof. dr K.G. (Kim)   x x x 
Nijmeijer dr A. x x    
Ruijs ir T.C. (Theo) x x x x x 
Tretmans dr ir G.J. (Jan) x x x x x 
technische ondersteuning      
Belinfante ir A.F.E. (Axel) x x x x x 
Feenstra ir J. x x x x x 
Groen ing. J.H. x x x x x 



53 

analyse vast te stellen of het model een (on)gewenste eigenschap heeft. Het testen richt zich in 
eerste instantie op de analyse van een systeemimplementatie. Het gemaakte model kan hierbij 
gebruikt worden om systematisch geschikte tests af te leiden, c.q. te selecteren. 

− Tools 
De analyse van systemen van realistische grootte is zonder goede ondersteuning door tools 
onmogelijk. De bestudering, het ontwerp en de implementatie van geavanceerde tool-
omgevingen speelt dan ook een heel belangrijke rol binnen de leerstoel. Hierbij gaat veel 
aandacht uit naar vertalerbouw, simulatoren, verificatie- en testtools. Deze tool-omgevingen 
zijn over het algemeen zeer gecompliceerd en vereisen vaak zeer innovatieve programmeer- 
en implementatietechnieken. 

Projecten 
FMG is projectleider van twee grote projecten over formele methoden en tools: 
− Systems Validatien Centre  is een project tezamen met het Centrum voor Wiskunde en 

Informatica in Amsterdam, het Telematicainstituut in Enschede en vooraanstaande IT-
bedrijven zoals CMG, IBM, KPN en Lucent. In het project wordt fundamenteel en toegepast 
onderzoek gedaan aan Formele methoden en gereedschappen. Hierbij is een belangrijke rol 
weggelegd voor grootschalige toepassingen in samenwerking met de industrie  

− Cote-de-Resyste wordt uitgevoerd met de Technische Universiteit Eindhoven, Philips en KPN, 
en richt zich op de ontwikkeling van een nieuwe generatie van tools voor automatische 
testgeneratie op basis van formele specificaties. Dit project wordt gefinancierd door de 
Stichting Technische Wetenschappen van NWO. 

lnformatiesystemen (IS) 
De leerstoel Informatiesystemen is 
verantwoordelijk voor onderzoek en 
onderwijs op het gebied van 
(ontwerp)methoden en architecturen van 
informatie- en communicatiesystemen, 
afgekort MAICS. Het onderzoek is 
georganiseerd naar twee thema’s en 
volgens drie soorten bestudeerde 
systemen. 
De thema’s van het MAICS onderzoek 
zijn ontwerpmethoden en architecturen. 
− Ontwerpmethoden 

Binnen dit thema wordt onderzoek 
gedaan naar de integratie van 
gestructureerde en object-
georiënteerde ontwerpmethoden, de formalisering van deze methoden, en de ontwikkeling van 
software-ondersteuning (Case tools) voor geïntegreerde en geformaliseerde methoden. Ook 
komen methoden voor hergebruik van componenten aan de orde. 

− Architecturen 
Binnen dit thema wordt onderzoek gedaan naar architecturen voor complexe informatie- en 
communicatiesystemen, referentiemodellen voor applicatiedomeinen, coördinatie-
mechanismen binnen gedistribueerde applicaties, en componenten voor informatie- en 
communicatiesystemen.  

Deze twee thema’s worden onderzocht voor drie soorten systemen. 
− Werkstroomsystemen (workflow systems)  

Dit zijn systemen die de stroom van taken door een administratieve organisatie ondersteunen, 
zoals bij banken en verzekeringsbedrijven. In toekomstige applicaties zullen werkstromen van 
verschillende bedrijven nauw aan elkaar gekoppeld worden. Voorbeelden van onder-
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zoeksvragen zijn: Hoe kan een bedrijfsmodel gemaakt worden dat tot een optimaal ontwerp 
van een werkstroomsysteem leidt? Hoe kunnen bedrijfstransacties door een werkstroom-
systeem ondersteund worden? Dit onderzoek raakt aan onderzoek van de leerstoel Databases. 

− Groepswerkondersteunende systemen (groupware systems) 
Waar werkstroomsystemen gestructureerde bedrijfsprocessen ondersteunen en sturen, leveren 
groepswerkondersteunende systemen ondersteuning bij processen waarvan de structuur niet 
van tevoren vastgelegd is. Voorbeelden zijn elektronisch vergaderen, teleleren en 
samenwerken in projectverband. Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn: hoe kunnen eisen 
aan een groupware systeem gesteld worden zodanig dat het systeem de productiviteit van de 
gebruikers vergroot? Welke architectuur leidt tot eenvoudig herconfigureerbare groupware? 

− Productie-informatiesystemen 
Dit zijn systemen die gegevens bijhouden over voorraad, orders en producten. Productie-
informatiesystemen worden tegenwoordig gekoppeld aan productiebesturingssystemen en zijn 
ingebed in productiemanagementsystemen voor bijvoorbeeld just-in-time delivery. Ze zijn 
zowel gegevensintensief als gedragsintensief, waardoor ze moeilijk te ontwerpen en te 
onderhouden zijn. Voorbeelden van onderzoeksvragen op dit gebied zijn: welke technieken 
kunnen gebruikt worden om productie-informatiesystemen te modelleren? Welke 
coördinatiemechanismen kunnen gebruikt worden om de verschillende componenten van een 
systeem op elkaar af te stemmen? 

Software Engineering (SE) 
De leerstoel Software engineering is 
verantwoordelijk voor het onderzoek en 
onderwijs op het gebied van het 
ontwerpen en onderhouden van robuuste, 
onderhoudbare, herbruikbare en efficiënte 
programmatuur. Het vakgebied software 
engineering is een van de fundamentele 
gebieden in de informatica. De omvang 
en complexiteit van softwaresystemen 
nemen voortdurend toe. 
Softwarebedrijven worden 
geconfronteerd met steeds hogere lasten 
voor het testen en het onderhoud van 
software. Het ontwikkelen van robuuste, 
onderhoudbare, herbruikbare en efficiënte 
softwaresystemen wordt beschouwd als 
een van de belangrijkste uitdagingen in de kosteneffectieve realisatie van telematicasystemen. Het 
onderzoek van de leerstoel is ondergebracht in het project TRESE, Twente Research & Education 
en Software Engineering; binnen dit project worden de problemen bij het bouwen van (zeer) grote 
en complexe softwaresystemen aangepakt. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van 
object- en componentgeoriënteerde concepten. Doel van het project is het tot stand brengen van 
een passende software-ontwikkelings methodologie. Dit omvat het modelleren van 
toepassingsgebieden, architectuurspecificaties, heuristieken, patterns, processen, object- en 
componentmodellen en software-artefacten. De nadruk ligt hoofdzakelijk op 
telematicatoepassingen en -systemen. De methodologie wordt door pilotstudies getest, resulterend 
in feedback voor eventuele verbeteringen. De methodologie wordt ondersteund door CASE-tools; 
het gebruik hiervan geeft eveneens inzicht in de toepasbaarheid van de methodologie. De 
theoretische problemen die aldus zijn gesignaleerd, worden in een aantal onderzoeksactiviteiten 
bestudeerd. De belangrijke onderzoeksonderwerpen zijn: 
− Definitie van samen te voegen en herbruikbare objecten en componenten die in de behoeften 
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van telematicatoepassingen en -systemen voorzien; 
− Technieken voor aanpasbare gebruikersinterfaces; 
− Specificatie en derivatie van patterns in diverse fasen van het software-ontwikkelingsproces; 
− Ontwikkeling van modellen voor dynamisch objectgedrag, en inzet hiervan voor de validatie 

van objectsystemen; 
− Definitie en specificatie van software-artefacten, heuristieken voor de definitie en validatie 

van artefacten; 
− Identificatie en specificatie van softwarearchitecturen; 
− Conceptualisering van kwaliteitsfactoren zoals aanpasbaarheid, performance en 

herbruikbaarheid, en regels om kwaliteitsfactoren tegen elkaar af te wegen; 
− Technieken voor domeinanalyse; 
− Verbetering van het softwareproces. 
De onderzoeksactiviteiten van het TRESE-project zijn voornamelijk georganiseerd in de context 
van het CTIT. 

Taal, Kennis en Interactie (TKI) 
Het deelgebied TKI is een bundeling 
van een aantal onderzoeksgroepen. 
De onderzoeksgroep Parlevink richt 
zich op human-computerinteractie 
(HCI), spraak- en taalverwerking en 
neurocomputing. Thema’s van 
onderzoek wat betreft HCI zijn 
gebruikersgedrag, interactiepatronen, 
gedrag van verschillende 
gebruikersgroepen, ergonomische 
aspecten van mens-machine 
communicatie. Thema’s van onderzoek 
wat betreft spraak en taal zijn: ontleders 
en grammatica-formalismen, 
betekenisrepresentatie, 
dialoogmodellering in relatie met 
semantiek, en pragmatiek. In het 
onderzoek is het uitgangspunt veelal 
een praktische aanpak waarbij gekeken 
wordt naar taalgebruik ten behoeve van 
een specifieke taak binnen een bepaald 
toepassingsdomein. Perfecte modellering van taal is niet nodig om toch tot zinvolle spraak- en 
taalverwerkende systemen binnen de informatietechnologie te komen. Binnen het Parlevinkproject 
wordt een aantal deelprojecten onderscheiden die veelal multidisciplinair van karakter zijn. 
− SCHISMA is een via natuurlijke taal toegankelijk schouwburginformatie- en reserverings-

systeem. Het onderzoek richt zich vooral op het analyseren en modelleren van dialogen, maar 
daarnaast is ook uitdrukkelijke aandacht voor software engineering aspecten en de 
organisatorische en maatschappelijke aspecten die gepaard gaan met de invoering van 
dergelijke telematicadiensten. 

− Twenty-one en Pop-Eye zijn twee Europese projecten die gericht zijn op multimedia retrieval, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van ingebouwde ‘linguistische intelligentie’. Bij deze 
projecten wordt niet alleen naar tekst gekeken, maar ook naar lay-out, figuren en 
videobeelden. In het Pop-Eye project vindt retrieval van videosequenties plaats op grond van 
beschikbare ondertitels. Een belangrijk aspect van dit onderzoek is het multi-linguale karakter. 

TKI 98 99 00 01 02 
Akker dr ir H.J.A. op den x x x x x 
Asveld dr ir P.R.J. x x x x x 
Bakel dr B.J. van x x    
Bijron mw C.G. (Charlotte) x x x x x 
Dijk mw dr E.M.A.G. van (Betsy) x x x x x 
Hessen dr A.J. van x x x x x 
Heylen dr D.K.J.  x x x x 
Hiemstra dr ir D. se x x x x 
Hoeven dr G.F. van der (Gerrit) x og    
Hoogvliet-Haverkate mw A.W. (Alice) x x    
Hulzen drs J.A. van (Hans) se x    
Jong mw prof. dr F.M.G. de (Francisca) x x x x x 
Kuper dr ir J. (Jan) x x x x x 
Mars prof. dr ir N.J.I. (Koos) x x x x  
Nijholt prof. dr ir A. (Anton) x x x x x 
Packwood L.E. x x x x x 
Poel dr M. x x x x x 
Vet dr P.E. van der (Paul) x x x x x 
Visser-Schotmeijer mw A. x x x x x 
Zwiers dr J. (Job) x x x x x 
technische ondersteuning      
Boon ing R.T. x x    
Hondorp ing. G.H.W. x x x x x 
Wit ing V.J. de x x x x x 
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− Virtueel Muziek Centrum (VMC) is een project dat zich bezighoudt met het modelleren van 
een omgeving (bijvoorbeeld het Enschedese Muziekcentrum) waarbinnen allerlei ‘virtuele’ 
activiteiten kunnen plaatsvinden: praten met een informatrice, met andere bezoekers, een 
voorstelling bezoeken, luisteren naar muziek, etc. Het project is een voorbeeld van hoe in de 
toekomst allerlei recreatieve en commerciële activiteiten zich via Worldwide Web kunnen 
afspelen. 

De onderwerpen die binnen deze onderzoeksgroep worden aangepakt, zijn vaak nieuw binnen de 
informatica. Vandaar dat gekeken wordt naar de toepassing van formele methoden en software 
engineering methodologie bij de onderwerpen die binnen dit deelgebied aan de orde komen. 
Nieuwe computationele modellen (artificial life, genetische algoritmen, neurale netwerken, fuzzy 
logic) komen daarom aan bod in het onderzoek, maar ook formele aspecten van software 
engineering zoals formele specificatie en verificatie. 
De onderzoeksgroep Kennistechnologie richt zich op het ontworpen van systemen die gebruik 
maken van expliciet gemodelleerde domeinkennis om hun taken uit te voeren. Het belangrijkste 
thema van onderzoek is het bevorderen van informatie-uitwisseling via netwerken door gebruik te 
maken van de inhoud of betekenis van die informatie. Er zijn op dit moment drie projecten:  
− CONDERCET is een project op het gebied van information retrieval, waarin het indexeren van 

documenten wordt geautomatiseerd.  
− PLINIUS is gericht op het toegankelijk maken van natuurwetenschappelijke informatie voor 

onderzoekers. Hoe kunnen we een deel van de kennis die wordt uitgedrukt door een tekst of 
een figuur grotendeels automatisch opslaan in een kennisbank? Wat is de kwaliteit van die 
kennis? Naast afstudeeropdrachten op deze terreinen begeleidt de groep ook opdrachten op de 
volgende gebieden: plannen en roosteren; symbolisch machinaal leren; kennisbeheer.  

− DIDEROT bestudeert het gebruik van deels gestructureerde informatie uit heterogene (en 
meestal gedistribueerde) bronnen. Conversie en kwaliteitsbewaking zijn belangrijke thema’s. 

 

 
Telematica 
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Telematicasystemen en Services (TSS) 
Het vakgebied telematica richt zich (in samenwerking met Elektrotechniek) op de ondersteuning 
van de interactie over afstand en/of tijd tussen mensen en/of geautomatiseerde processen, door de 
geïntegreerde toepassing van telecommunicatie- en informatietechnologie. Telematicasystemen 
zijn gedistribueerde systemen die de 
bovengenoemde interacties 
ondersteunen. Telematicaservices zijn 
verzamelingen van gerelateerde 
functies die door telematicasystemen 
worden geleverd aan eindgebruikers, 
en die door de eindgebruikers worden 
benut voor de uitvoering van hun 
eigenlijke taken. 
Onze samenleving wordt steeds 
afhankelijker van telematicasystemen, 
dankzij succesvolle toepassingen van 
deze systemen waarbij de binding met 
plaats en tijd wordt doorbroken. 
Reeds nu spelen telematicasystemen 
een belangrijke rol in bijvoorbeeld 
betalingsverkeer, vluchtreservering en 
productie- en procesbesturing. 
Telematicaservices zoals ‘electronic 
mail’, ‘World Wide Web’ (WWW) en 
‘Product Data Interchange’ (PDI) 
worden steeds vaker gebruikt ter 
ondersteuning van bedrijfsactiviteiten, zoals communicatie, marketing en financiële transacties. 
Voor het ontwerpen van dergelijke complexe systemen en services zijn zowel elektrotechnische 
als informaticadisciplines noodzakelijk. Bij het Telematica-onderwijs en -onderzoek worden twee 
benaderingen onderscheiden: 
de functionele benadering, waarin de (eisen van) functies worden beschouwd van 
telematicasystemen en -services die ontworpen, gebouwd of geanalyseerd moeten worden, en de 
methodische benadering, waarin methoden, technieken en (software) gereedschappen voor het 
modelleren, ontwerpen en analyseren van telematicasystemen en -services worden behandeld. 
De volgende onderzoeksthema’s zijn van deze benaderingen afgeleid: 
− Design methods and concepts  richt zich op de ontwikkeling van pragmatische en technische 

richtlijnen (methoden en technieken) voor het modelleren, ontwerpen en implementeren van 
(open) telematicasystemen. Methoden en technieken worden toegepast bij het ontwikkelen 
van telematicaservices en applicatie- en communicatieprotocollen, en bij het modelleren en 
(her)ontwerpen van bedrijfsprocessen die telematica-ondersteuning vereisen.  

− Performance and reliability analysis  richt zich op de ontwikkeling van technieken en 
gereedschappen voor de kwantitatieve analyse van computer- en communicatiesystemen op 
basis van realistische modellen van deze systemen. Hierdoor kunnen voorspellingen worden 
gedaan over de prestatie en betrouwbaarheid van dergelijke systemen, en kunnen tijdens het 
ontwerpproces beslissingen worden genomen die ervoor zorgen dat het uiteindelijke systeem 
aan de verwachtingen voldoet. 

− Telematics services and protocols  richt zich op de ontwikkeling van telematicaservices en de 
hiervoor benodigde applicatieprotocollen. Belangrijke aandachtsgebieden zijn (1) 
raamwerkarchitecturen voor open gedistribueerde applicatiesystemen, en (2) protocol- en 
servicebouwstenen voor de ondersteuning van diverse interactietypen (realtime, Interactief, 

TSS 98 99 00 01 02 
Beijnum dr ir B.J.F. van x x x x x 
Berenschot ir M x x x x x 
Bochove prof. ir A.C. van (Kees)  x x x x 
Ferreira Pires dr L. x x x x x 
Geerlings ir J. (Jan) x og    
Goede prof. dr B.L. de x x x   
Goldman dr V.V. (Victor) x x x x x 
Heemstra de Groot mw dr ir S.M. (Sonia) x x x x x 
Heijenk dr ir G.J. (Geert) x x x x x 
Karagiannis ir G. (Georgios)  x x x x 
Konstantas prof. D.    x x 
Klos A.   x x x 
Kool mw H.A.  x x x x 
Lammerink mw J.M.W. (Joke) x se    
Michiels prof. ir E.F. x x x x x 
Niemegeers prof. dr ir I.G.M.M. x x x   
Nieuwenhuis prof. dr ir L.J.M.    x x 
Pras dr ir A. (Aiko) x x x x x 
Quartel dr ir D.A.C. x x x x x 
Reinders mw I. x x x x x 
Sinderen dr ir M. van (Marten) x x x x x 
Vissers prof. dr ir C.A. (Chris) x x x x x 
Widya dr ir I.A. x x x x x 
technische ondersteuning      
Vries ir D.B. de x x x   
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store-and-forward, etc.). Enkele toepassingsdomeinen zijn: tele-educatie, telemedicine en 
CSCW(Computer Supported Cooperative Work). 

− Communication networks  richt zich op het ontwerpen en analyseren van communicatie-
infrastructuren. Voorbeelden van dergelijke infrastructuren zijn LANs, MANs, Internet, B-
ISDN, Intelligent Networks, en mobiele netwerken, zoals DECT en UMTS. Er wordt 
onderzoek verricht naar snellere transportprotocollen, nieuwe signaleringsprotocollen en 
betere controlemechanismen voor het efficiënt gebruik van de beschikbare netwerkresources 
en het bieden van de benodigde ‘Quality of Service’ aan een gebruiker.  

− Network and service management richt zich op de beheeraspecten van telematicasystemen. 
Het monitoren en aanpassen, en dus het beheren van dergelijke telematicasystemen, kan 
bijzonder complex zijn, zeker in verhouding tot computersystemen die niet in netwerken zijn 
opgenomen. Er wordt aandacht besteed aan het ontwerpen en implementeren van 
managementprotocollen (zoals SNMP, SNMPv2, CMIP en TMN) en het toepassen van deze 
protocollen ten behoeve van concrete managementproblemen (bijvoorbeeld ATM en WWW). 

− Photonic networks  richt zich op de ontwikkeling van technieken voor breedbandige optische 
netwerken, waarbij de unieke eigenschappen van glasvezel (lage demping, hoge bandbreedte) 
in meerdere dimensies (schakelen en routeren in het frequentie-, tijd- en ruimtedomein) 
worden benut. Een belangrijk aandachtsgebied is het gebruik van ‘wavelength division 
multiplexing’ (WDM) in hybride netwerken, waarin optische technieken en technieken voor 
draadloze en draadgebonden communicatie samen worden toegepast.  

Onderwijsgroep (OG) 
Naast bovenstaande vakgroepen wordt in 
1999 een onderwijsgroep opgericht, die 
onder leiding van de onderwijsdecaan 
Gerrit van der Hoeve onder meer het 
toegeleverd onderwijs verzorgt. De groep 
wordt bemand vanuit ES, IS, SE, TSS en 
TKI. 

OG 89 99 00 01 02 
Alblas dr H. (Henk)  fmg x   
Beusekamp dr ir M.F. (Martin) es x    
Bonnes ir H.J.G. (Henk) se x x x x 
Broenink ir O.J.J. (Olf) is x x   
Bruggen Kerkhof mw dr ir M.J. van se x x   
Brunink-Kooij mw A.P. se x x x x 
Diepen drs N.M. van (Nico) se x x x x 
Geerlings ir J. (Jan) tss x x   
Genugten drs Th van der (Theo) se x x x x 
Hoeven dr G.F. van der (Gerrit) tki x x x x 
Honing drs S. van der (Sietze) is x x x x 
Huijs mw drs C. (Corrie) es x x x x 
Knol-jaarsma mw B. se x x x x 
Koppelman ir H. (Herman) se x x x x 
Oosterhuis-Geers mw dr J..A.  x x   
Romkema ir H.M. (Hans)  x x x x 
Vaneker Bacc. C.B. (Carel)  x x   
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Onderzoek 
De toekomst van de informatiemaatschappij 
Mannes Poel en Nikola Kasabov van de universiteit van Otago, Nieuw Zeeland geven in de serie 
De toekomst van de informatiemaatschappij hun visie op de relatie mens en computer, en op de 
hulp van een computer bij het verwerken van informatie, waarbij de computer door observatie van 
het gedrag van de mens zou moeten leren zich daaraan aan te passen. 
 

 
Mannes Poel en Nikola Kasabov 

Zie ► Toekomst informatiemaatschappij. 



60 

Twentse zoekmachine 
Djoerd Hiemstra van de Parlevinkgroep van Nijholt behaalt met zijn zoekprogramma een zesde 
plaats op de zevende Text Retrievel Conference, gehouden in het Amerikaanse National Institute 
of Standards and Technology. Twee jaar geleden afgestudeerd bij INF doet hij daar nu zijn 
promotieonderzoek. 
  

 
Zoekprogramma van Djoerd Hiemstra 

Op 19 januari 2001 promoveert hij op het proefschrift Using Language Models for Information 
Retrieval. Zie ► Zoekmethode spraakherkenning. 
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Computers 
StudentenNet Twente 
Studenten beheren zelf het campusnetwerk en hebben daartoe de vereniging StudentenNet Twente 
(SNT) opgericht. Ieder die een aansluiting op het netwerk heeft is er lid van. De studenten geven 
voorlichting en onderhouden een helpdesk. 
 

 
Helpdesk Studentennet Twente 
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1500ste aansluiting 
In september kan SNT de 1500ste aangeslotene welkom heten. De videoblaster geeft een indicatie 
van een van de belangrijke drijfveren voor het netwerk in de studentengemeenschap: het sharen 
van muziek, film en software, en het samen spelen van computerspelletjes op het net. 
 

 
SNT: 1500 aansluitingen 
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Supercomputer 
De UT, de TUE en Sara kopen voor 17 miljoen gulden de gigantische Cray Origin2000 
supercomputer, die met 128 processoren met een klokfrequentie van 250 MHz en elk 448 M 
geheugen en een diskcapaciteit van 512 G een vloeroppervlak van ruim een bij zes meter in beslag 
neemt. Het apparaat produceert zoveel warmte dat het via warmtewisselaars het hele gebouw van 
Sara, waar het wordt opgesteld van warmte kan voorzien. Het datatransport tussen de verschillende 
geheugens is zodanig geoptimaliseerd dat de gebruiker het als een ongedeeld geheugen van 56 G 
kan benaderen. 
De gebruikersgroepen van acht faculteiten van de UT dragen samen ruim een miljoen aan de 
kosten bij, en het CIV voegt daar nog eens ruim drie ton aan toe. De UT en de TUE worden elk 
voor 43% eigenaar. Sara verkoopt zijn deel van 14% aan wetenschappelijke onderzoekers in 
Nederland. Zie verder ► Supercomputer. 
  

 
Supercomputer 
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1999 

Jaaroverzicht 
Clustering wordt kanteling 
Al twee jaar wordt door het CvB nagedacht over het verminderen van het aantal faculteiten door 
ze tot vijf of zes nieuwe te clusteren, om daarmee de onderlinge samenwerking te bevorderen. EL 
zou samen met TW, CT en TN in het cluster Technische Wetenschappen komen. Voor Informatica 
zou er niets veranderen: INF en BIT zijn samen in het cluster Informatiewetenschappen gepland. 
De clustering blijkt echter na lang passen en meten op geen enkele wijze een meerwaarde ten 
opzichte van de huidige situatie op te leveren. In juni ziet het CvB er daarom maar van af. Om toch 
iets te doen te hebben wil men nu door het zogenaamd kantelen de slagvaardigheid van 
speerpuntinstituten gaan versterken. 

Telematicastudie mag starten 
Een gedegen marktonderzoek door 
consultant Arthur D. Little moest eraan 
te pas komen om het plan voor (weer) 
een nieuwe studierichting zonder 
kleerscheuren door de door Ritzen 
ingestelde bewakingscommissie te 
sturen. De goedkeuring van de Advies-
Commissie Onderwijsaanbod voor een 
nieuwe opleiding Telematica is binnen. 
De ACO vindt het in oktober 1998 
ingediende plan doelmatig en uniek en 
zal de minister positief adviseren de UT 
toe te staan in september 2000 met de 
vijfjarige ingenieursopleiding te starten. 
Eigenlijk staat de wet het procedureel 
niet toe, de aanvraagperiode is te kort, 
maar gezien het maatschappelijk belang 
ziet men dat nu dus door de vingers. 
Minister Hermans reageert opvallend 
snel door al in maart zijn toestemming 
te verlenen. Hierdoor kan de opleiding al in september van 1999 van start gaan. TEL wordt een 
studie op het grensvlak van INF en EL en zal worden ondergebracht bij INF. Niemegeers en 
Vissers dragen in belangrijke mate aan de opleiding bij. Er zijn drie majors: telematicanetwerken, 
telematicadiensten (waaronder e-commerce en video-conferencing) en telematicatoepassingen. 
Henk Alblas (foto) wordt opleidingsdirecteur. Er wordt begonnen met 60 eerstejaars. 
Lichting 1999 zal meeliften met de propedeuse INF. De TEL-propedeuse zal in september 2000 
gereed zijn zodat de studie dan officieel van start zal gaan. Men verwacht zo honderd extra 
eerstejaars te trekken. 
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De start van TEL wordt gevierd 

De TU Delft, traditioneel sterk in telecommunicatie, is ontstemd over de Twentse plannen. 
Rotterdam mag ook beginnen met een nieuwe studie op ICT-gebied: informatica en economie, en 
wordt daarmee het twaalfde instituut in Nederland met een studie op informaticagebied. 
In december zet Alblas zijn visie over het toekomstig uiterlijk van de studie uiteen: 
‘Webtechnologie wordt steeds belangrijker en zal de communicatie tussen docent en student 
vergemakkelijken. Studiemateriaal komt op het web, maar dan anders als in een boek, met meer 
multimediale ondersteuning. Onderwijs zal met een laptop en mobile telefoon vanuit een 
willekeurige plek gevolgd kunnen worden. We moeten echter ook weer niet teveel op de Open 
Universiteit gaan lijken, het sociale aspect blijft belangrijk. Telematica wil wel met dit soort 
dingen experimenteren.’  

Onderzoek Telematicainstituut krijgt vorm en waardering 
Het bij de start nog in nevelen gehulde onderzoeksplan heeft zich inmiddels met twee projecten 
duidelijker geprofileerd: Mesh en Testbed. Zij maken deel uit van de speerpunten waarop het TI 
zich de komende tijd wil richten: elektronisch zakendoen, elektronisch op afstand samenwerken en 
data-ontsluiting. Daarbij komt nog als vierde middleware, een op Java gebaseerde laag tussen 
programmatuur en apparatuur. De interne business consultancy groep van ING meldt het IT dat de 
aanvankelijke scepsis nu is omgezet in enthousiasme. Diep en toch breed zijn werpt vruchten af, 
TI wil naast het opbouwen van een duidelijke expertise vooral ook goed luisteren naar de wensen 
van het bedrijfsleven. 
Op 7 juli wordt met Ordina een driejarige samenwerkingsovereenkomst getekend. Het in 1973 
opgerichte bedrijf heeft 2.500 medewerkers en is dienstverlenend op het gebied van management- 
en business consultancy, applicatieontwikkeling en -beheer, ICT-infrastructuren, embedded 
software en ERP. 
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Apers positief over Informatica 
Het gaat weer goed met de faculteit Informatica. Er 
zijn meer studenten: volgens de decembertelling 591, 
van wie 173 eerstejaars voor INF en 298, van wie 53 
eerstejaars voor BIT. Verder zijn er meer contacten 
met bedrijven en er is meer potentieel aan 
vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek. 
Bovendien staat de wireless campus voor de deur. 
Zijn enige zorg is om aan goed personeel te komen. 
Zie verder ► Apers over Informatica. 

Personeel 
Come to your senses 
Op 10 februari organiseert tART (Technics and Art) 
een symposium over de zes zintuigen. Voor de tastzin 
zijn beeldend kunstnaar Martin Spanjaard en 
Vervoort gevraagd. Spanjaard demonstreert 
Adelbrecht, een autonoom voortrollende 
supertamagochi in balvorm, die het lekker vindt om 
geaaid te worden, maar al weer snel zijn humeur 
verliest wanneer hij vaak ergens tegenaan botst. Al 
rollend prevelt de bal woordjes en soms komt er uit 
het binnenste een onvervalste vloek. Vervoort legt uit hoe bij een mens de tastzin in elkaar zit en 
hoe bijvoorbeeld in de mechatronica en de virtual reality geprobeerd wordt om dat met sensoren na 
te bootsen. 

Gesprek over vrouwen in wetenschap en techniek 
Vier generaties technische vrouwen aan de UT houden een rondetafelgesprek. Een van de 
deelneemsters is Betsy van Dijk, die in de jaren zeventig wiskunde studeerde in Nijmegen en nu 
gespecialiseerd is in mens-machine interactie en de vakdidactiek van de informatica. Zij is tevens 
voorzitter van de initiatiefgroep Meisjes en Techniek. Zie ► Vrouw en wetenschapper. 
  

 
Vier generaties 
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Studenten 
Studiebegeleider 
Per februari is Carel Vaneker in dienst als studiebegeleider van Informatica. 
 

 
Studiebegeleider Carel Vaneker 

Het gaat niet om een vakinhoudelijk mentoraat, maar eerder om begeleiding bij persoonlijke zaken 
van de student in relatie tot zijn studie. Hij is hulpverlener voor degene bij wie die ontwikkeling 
stokt. Hij heeft op dat gebied ruime ervaring met veertien jaar welzijnswerk. Zoals hij het zelf 
uitdrukt ruilt hij nu de kansarme jeugd voor de kansrijke. Maar ook hun problemen zullen serieus 
genomen worden. Het blijkt in een behoefte te voorzien. Studenten zijn erg met hem ingenomen. 

Jaarboek Inter-Actief op cd 
Studievereniging Inter-Actief brengt haar jaarboek voor het eerst uit op het moderne medium cd-
rom. Het digitaliseren kost veel tijd en geld. Met de hele productie is een bedrag van vijftigduizend 
gulden gemoeid, voor een groot deel gesponsord. Een multimediabedrijf in Amsterdam verzorgt 
de productie. Het voordeel is, volgens het bestuur, dat nu ook filmpjes kunnen worden getoond. 
Wel wordt de praktische informatie, zoals de adreslijst en het smoelenboek nog op papier 
toegevoegd in een boekje dat ter verhoging van het contrast een middeleeuws uiterlijk krijgt 
aangemeten. Er is wel kritiek op deze te dure uitgave van een jaarboek. Zie ► Jaarboek Interactief 
op cd. 

Ubiquiteit 
Inter-Actief organiseert een geslaagd congres Mobile Minded over Mobile Computing. Het begrip 
ubiquiteit, de alom tegenwoordigheid van computers, staat centraal. Voor een impressie zie ► 
Ubiquiteit Inter-Actief. 
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Vakgroepen 
A fish called Pieper 
In zes weken tijd is op 1 september Roel Pieper, in mei nog werkzaam bij 
Philips, tot hoogleraar benoemd. Sneller dan de inburgeringscursus van 
Máxima. Alle bureaucratische procedures zijn overgeslagen om deze zeer 
begeerde hoogleraar binnen de poort te krijgen. Er was geen vacature en 
zelfs geen benoemingsadviescommissie of leerstoelomschrijving. Roel 
werd gewoon door Frans gebeld. Het moest maar een e-commerce leerstoel 
worden op het grensgebied van Informatica en Technologie en 
Management. En een Roel Pieper laat je immers geen testcollege geven.  
Pieper hapt toe. Op 7 december geeft hij een informele lezing over hoe e-
commerce een bedrijf fundamenteel zal veranderen. Deze nieuwe 
economie stelt nieuwe eisen aan het management van elk bedrijf. Een 
beetje e-commerce werkt niet, het is alles of niets. Pieper, stimulator achter het Twinning Concept 
in Nederland dat startende ICT-ondernemers ondersteunt geldt als een expert op dit gebied. 
Organisaties met veel hiërarchische lagen werken te langzaam. Aan bestuurders hebben we 
volgens Roel echt geen behoefte meer (al heeft hij er zelf wel zijn benoeming aan te danken). Juist 
kleine startende ondernemers gaan voor een revolutie in de wereldhandel zorgen. 
Voor een interview met het UT-nieuws zie ► Pieper e-commerce.  

Onderzoek 
Promotie Peter Bos 
Peter Bos ontwerpt in zijn promotieonderzoek in het Pegasus-II-project bij Mullender een nieuw 
Mixedmedia filesysteem waarin zowel tekst als video en andere multimediagegevens geplaatst 
kunnen worden. Zie ► Filesysteem Bosch. 
  

 
Multimediafilesysteem 



69 

Onderwijs 
Docent Voortgezette Logica 
Jan Kuper haalt de rubriek De docent in het UT-nieuws met het door hem gegeven vak 
Voortgezette Logica. Zijn methode is studenten, door ze te sturen zelf achter het antwoord op hun 
vragen over het vak te laten komen. Soms sluit hij daar een weddenschap op af, die hij altijd wint. 
Niets is mooier dan een de reactie van een student die het ineens ziet, die wordt meteen enthousiast 
voor het vak. Ook als mentor probeert hij door sturing de studenten weer op het spoor te krijgen. 
Zie ► Docent Kuper. 
 

 
Jan Kuper: student zelf laten ontdekken 

Computers 
Met het Qboneproject van CTIT neemt de UT, als enige Europese deelnemer naast SURFnet, deel 
aan de ontwikkeling van Internet-II. SURFnet heeft een contract getekend met Teleglobe 
International Corporation voor een zeer snelle verbinding (155 Mbit/s) met de Verenigde Staten. 
Daarmee zijn experimenten mogelijk tussen de Verenigde Staten en Europa. De verbinding komt 
op 1 februari 2000 tot stand. Het QBoneproject is het eerste goedgekeurde project dat 
gebruikmaakt van die hoge snelheid.  
Het Qboneproject onderzoekt op welke wijze de kwaliteit van verbindingen over het Internet 
gegarandeerd kan worden en hoe dat te controleren is. De benodigde kwaliteit is verschillend per 
toepassing. Met het onderzoek loopt Nederland voorop in de ontwikkeling van het nieuwe Internet. 
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2000 

Jaaroverzicht 
Verdiencapaciteit bepaalt onderzoeksfinanciering 
In het instellingplan 2000-2005 wordt de kwaliteit van het onderzoek strenger aangepakt. Een 
groep moet dan minstens de helft van het budget van buiten de UT aantrekken. Voor 
speerpuntonderzoek gelden nog hogere percentages. Uiteindelijk moet de UT daarmee in 2005 
dertig miljoen hebben bezuinigd. Concurrentie in het internationale onderzoeksveld maakt dit 
noodzakelijk. De verdiencapaciteit (tweede- plus derdegeldstroom als percentage van de eerste) 
wordt als maat gehanteerd. Voor INF is dat sinds 1998 gelukkig al iets toegenomen maar ligt het 
altijd nog veel te laag op zo’n 15%. Boven de 50% komen alleen CT, BSK, TO en CTIT. De 
laatste haalt als speerpuntonderzoek zelfs 419% tegen 237% in 1998. 

Intel Inside Informatica 
Chipfabrikant Intel heeft de UT als een van de 29 universiteiten in Europa, Midden-Oosten en 
Afrika uitgekozen tot Focus University. EL en INF krijgen daarvoor de beschikking over vijftig 
snelle pc’s. Bij INF worden die geplaatst in een speciale Intel-room. De bedoeling van het Intel-
programma is onderzoekers uit industrie en wetenschap bijeen te brengen om nieuwe richtingen te 
vinden. Vooral mobile toepassingen en de Wireless Campus waren een pre om de UT uit te kiezen. 

Studenten 
Telematica kannibaliseert Informatica 
De 63 eerstejaars waarmee TEL van start gaat lijken regelrecht afkomstig uit het verlies van INF, 
dat met 126 eerstejaars er 49 verliest ten opzichte van vorig jaar. BIT krijgt er 16 bij en komt op 
68. Al is TEL dan niet goed voor een grotere instroom, hopelijk is het dat wel voor het nijpende 
tekort aan werknemers in de industrie, hoewel die het nu wel met minder INF’ers moeten doen. 
Gerrit van der Hoeven denkt dat de ‘overstappers’ TEL ‘sexyer’ vinden omdat dit de laatste tijd 
meer in het nieuws is geweest. De groei van het aantal eerstejaars aan de UT komt vooral door de 
hbo’ers die een doorstroomprogramma gaan volgen. 

Faculteit voor de rechter 
Negendejaars informaticastudent Harry Biersteker beweert dat de faculteit zijn idee voor een 
nieuwe structuur voor een internetzoekmachine heeft gestolen. Onderzoeker Roelof van Zwol is 
naar Salt Lake City afgereisd om ‘zijn’ onderzoek op een congres te presenteren. Via de rechter 
probeert Harry daar nog een stokje voor te steken, maar de rechter is van mening dat hij zijn 
geestelijk eigendom onvoldoende overtuigend kan bewijzen. Apers licht de situatie toe. Biersteker 
heeft het idee uit een publicatie van Van Zwol en zou een deel daarvan als opdracht voor een vak 
verder uitwerken en er software bij maken. Die software heeft de student vervolgens geheim 
gehouden omdat hij dat als zijn product beschouwde. 

Vakgroepen 
Oratie Pieper 
Op 5 oktober houdt Roel Pieper zijn oratie voor een overvolle zaal met vijfhonderd toehoorders, 
onder wie Pim Fortuin en enkele ministers en voor duizenden netsurfers, die de oratie met een 
flinke vertraging schoksgewijs enigszins kunnen volgen via www.roelpieper.com. Zijn wat 
warrige betoog centreert zich rond het weidse begrip e-world. Geheel tegen het protocol staat Pim 
Fortuin tijdens de oratie plotseling op om de ‘professor’ een kritische vraag te stellen. 
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Merkwaardig genoeg is er bijna geen pers aanwezig in het speciaal door de UT ingericht 
perscentrum. Alleen Radio Oost en de GPD-bladen sturen een journalist. Ook de media zijn 
kennelijk een beetje Piepermoe. 
 

 
Roel Pieper, e-commerce 

EU-geld voor het CTIT 
Het CTIT krijgt twee miljoen van de EU om onderzoek te doen op het gebied van taaltechnologie, 
tele-onderwijs en computernetwerken. Vijf projecten zijn goedgekeurd: ECHO, een systeem voor 
het archiveren van film, CANDLE, een methode voor curricula via www, NUMIS, een 
zoeksysteem voor Internet, HARMONICS, een netwerk-infrastructuur en tot slot EASYCOMP. 
De EU financiert de helft en de UT de andere helft. 

Onderzoek 
Zoeksysteem voor plaatjes 
Arjen de Vries promoveert in januari op een multimediazoeksysteem voor plaatjes bij de 
databasegroep. Het systeem maakt het mogelijk bestaande zoekmodellen te integreren en houdt 
rekening met de subjectiviteit van de gebruiker. Deze moet de computer leren waarnaar hij op 
zoek is. Dat kan door in de gevonden verzameling een deelverzameling aan te wijzen met een 
bepaalde nog niet omschreven eigenschap waarop de zoekmachine zich dan verder gaat 
concentreren. Na een eerste zoektocht op kernwoorden wordt dan bijvoorbeeld op textuur of kleur 
verder gezocht. 

Aibo 
Aibo, het Japanse robothondje heeft een nieuw baasje: Mannes Poel. Sony ontwikkelde de 
technisch intelligente robothond, die is voorzien van twee microfoons om richting te bepalen, een 
speaker om door te blaffen, druksensoren om te kunnen lopen, een warmtesensor, camera en 
gravitatiemeter. In vier fasen van elk honderd uur groeit Aibo mentaal van pup tot volwassen dog. 
Hij leert door straf en beloning. Met een afstandsbediening kan het superspeelgoed ook op 
commando plassen. De vakgroep heeft de hond aangeschaft ter lering en vermaak. 
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Aibo, de aaibare robot van Mannes 

Onderwijs 
Online universiteit 
Frans en Roel blijven hameren op het belang van een 
online universiteit. Volgens Pieper (foto) heeft de UT 
al zoveel informatica in huis dat het zich met succes 
internationaal kan en moet presenteren met IT als 
merknaam. Van Vught beaamt dat natuurlijk en roept 
in zijn rectorale rede in de Grote Kerk in Enschede 
van de kansel dat de ‘Digitale Universiteit’ eraan 
komt. De UT moet online om de laatste zwevende 
student digitaal te pakken te krijgen. Die moet gaan 
studeren op de virtuele universiteit, waarvoor de UT 
vanzelfsprekend het voortouw neemt. Als voorbeeld 
noemt hij niets minder dan TeleTop! 

Nationale Netwerk Academie 
Het is al eens eerder geprobeerd, maar niet gelukt: 
een door het bedrijfsleven en het ministerie op te 
zetten Informatica Universiteit om in het tekort aan goed opgeleide werknemers te kunnen 
voorzien. Toen kwam het initiatief uit het bedrijfsleven, nu stelt het kabinet plotseling tien miljoen 
gulden ter beschikking aan het bedrijf dat het aandurft een Nationale Netwerk Academie op te 
zetten. Het voorstel is gedaan door de vorig jaar door de ministeries van Economische Zaken en 
Onderwijs opgerichte Taskforce ICT, waarin ook Frans van Vught zitting heeft. De bedoeling is 
om zittend personeel bijvoorbeeld bij banken bij of om te scholen. De opleiding kan overal plaats 
vinden, eventueel ook in de bedrijven. De Nationale Netwerk Academie geeft het onderwijs niet 



73 

zelf maar bemiddelt daar alleen in. Voor de bemiddeling moeten zowel onderwijsvragenden als -
gevenden betalen. Binnen drie jaar moet de Academie dan winstgevend zijn. 

Computers 
Wireless Campus 
In september krijgen medewerkers en studenten de beschikking over een waptelefoon waarmee 
onder andere e-mail gelezen kan worden. De eerste concrete stap van het Wireless Campus plan. 
Jeroen van de Lagemaat is manager en Peter Apers voorzitter van de stuurgroep. Het project is 
bedoeld als testomgeving om erachter te komen welke meerwaarde draadloos heeft boven een snel 
glasvezelnetwerk. De fantasie kent geen grenzen: Studenten kunnen tijdens een college via hun 
palmtop aantekeningen maken in de overheadsheets die op de pc in hun kamer paraat staan, 
kunnen met de docent en met elkaar e-mailen, werkstukken inleveren en correcties ontvangen, 
tentamencijfers opvragen en met TeleTop werken. Ze zijn daarbij niet meer plaatsgebonden. 
Natuurlijk gebeurt dat allemaal niet, want na een keer proberen zijn de studenten er wel weer op 
uitgekeken en het is bovendien veel te duur in gebruik. Wel heeft het enige bedrijvigheid tot 
gevolg: door het studentenbedrijfje WAP5 wordt een wap-e-mail toepassing ontwikkeld. 

M-port Twente 
Ver van de dagelijkse realiteit blijft men echter optimistisch. Tijdens het Twente Diner op 3 
oktober sluiten de UT en KPN Mobile officieel hun (in de taal van Van Vught) ‘megadeal’ voor 
negenduizend waptelefoons. Vervolgens kondigt Pieper de plannen aan voor M-port Twente, een 
enorm testbed op de UT voor de omliggende telecombedrijven, waarvan het uitgewerkte plan in 
Brussel en Den Haag ligt te wachten op een financiële bijdrage. 
 

 
Vergadering over M-port Twente 
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2001 

Jaaroverzicht 
Nieuwe samenstelling UT-bestuur 
Naast rector Van Vught en een financieel deskundige van buiten, Hugo Barbas, worden drie 
hoogleraren voor het UT-bestuur voorgedragen: Huib de Jong (onderwijs), Hans Roosendaal 
(interne zaken en personeel) en Peter Apers (onderzoek). Verder bestaat het bestuur nog uit Pieter 
Binsbergen (beleidsbureau) en Arwin Nimis (secretaris). Met deze groep komt er volgens insiders 
uitzicht op daadkracht en visie op de toekomst van onderwijs en onderzoek, de realisering van de 
noodzakelijke bestuurlijke vernieuwingen in de top en de organisatorische aanpassingen van de 
ondersteunende diensten. 
Om over dit alles eens even flink te ravotten in de sneeuw en bezuinigingsplannen te smeden voor 
een toekomst die eerder in miljoenen dan in de gebruikelijke miljarden wordt uitgedrukt, trekt het 
nieuwe bestuur zich terug in de Alpen nabij Davos. 
 

 
Het UT-bestuur smeedt in Davos plannen voor de toekomst 

Hartslag 
De frisse wind in Davos doet het bestuur inzien dat het academisch hart van de UT behoort te 
kloppen in haar onderwijs- en onderzoeksprogramma’s. Dit impliceert een verschuiving van de 
bestuurlijke aandacht van faculteiten naar verzamelingen van opleidingen respectievelijk 
onderzoeksprogramma’s, mogelijk volgens het bestuurlijke model van Schools and Institutes. Dit 
kan een harde slag voor de faculteiten betekenen en krijgt daarom de codenaam hartslag. Het gaat 
daarbij om een verdere ontwikkeling van het ondernemende karakter van de UT. Pieter Binsbergen 
krijgt de leiding over een ‘taskforce’ die een plan van aanpak moet opstellen. 
Door onderwijs en onderzoek onder te brengen in aparte Schools and Institutes denkt het bestuur 
sneller in te kunnen spelen op externe ontwikkelingen. De vraag is dan of faculteiten nog wel 
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nodig zijn. Door vermindering van het aantal organisatorische lagen en het terugdringen van het 
aantal eenheden kan bovendien een noodzakelijke besparing worden gerealiseerd. 
Onderzoeksprogramma’s worden georganiseerd in Institutes met een onderzoeksdirecteur aan het 
hoofd. Daarvan zullen er vijf tot zeven op de UT nodig zijn. Apers brengt het succesvolle CTIT 
daarvoor als model in stelling. De opleidingsprogramma’s worden vervolgens gebundeld in 
maximaal vijf Schools, geleid door een ‘schooldean’. 

INF-EL cluster? 
Door het vertrek van Apers als decaan van Informatica ontstaat een vacature die zeer tegen de zin 
van de faculteit bezet wordt door interimdecaan Wallinga, de huidige decaan van EL. Hoewel het 
bestuur het idee van clustering van faculteiten onlangs heeft laten varen voelen de informatici voor 
het eerst duidelijk een aanslag op hun zelfstandigheid. INF en EL worden in elkaars armen 
gedreven. Als een fusie in de toekomst onvermijdelijk is, dan moet de bespreking daarvan toch 
liever door een decaan uit eigen geledingen gevoerd kunnen worden. Klaas Sikkel laat weten dat 
de faculteit ‘over zich heen gelopen voelt’ en verwijt het CvB een ‘directieve stijl’ van besturen 
die slecht is voor het klimaat en de loyaliteit. Ook de U-Raad vraagt zich af of het CvB van plan is 
alsnog via een slinkse omweg tot clustervorming te komen. 

De maat is vol 
Als bij INF de directeur bedrijfsvoering onaangekondigd (Het CvB had Fij een spreekverbod 
opgelegd) overstapt naar het beleidsbureau is voor Klaas Sikkel, voorzitter van de faculteitsraad de 
maat vol. ‘Het gaat in hartslag over academische collegialiteit. Wij constateren dat de woorden en 
daden van het CvB niet meer met elkaar te rijmen zijn en stellen vast dat het college daarmee zijn 
integriteit verloren heeft.’ 
Er komen veel verontruste reactie op de voorstellen van het CvB. De meeste komen erop neer dat 
de vrijheid van faculteiten, als eenheid van onderwijs en onderzoek wordt uitgehold. Niet de 
deskundigen in de leerstoelen bepalen de richting waarin onderwijs en onderzoek zich moeten 
ontwikkelen, maar het universiteitsbestuur gaat dat van bovenaf doen. 

Een compromis 
Niet één, maar vijf faculteiten is het laatste bod van de decanen aan het CvB, die alle faculteiten 
wilde afschaffen. Deze afschaffing is na ‘een pittige discussie’ nu van de baan. Ook de Schools 
met bijbehorende ‘dean’ is voorlopig uit beeld. Er komen nu vijf faculteiten en vijf tot zeven 
Instututes, een plan dat verdacht veel lijkt op een eerder verworpen clusteringsidee uit 1998, maar 
dat nu door een hardere opstelling via een compromis aanvaard lijkt te zijn. Het akkoord heeft tot 
gevolg dat de wetenschappelijke directeuren van de instituten nu hiërarchisch op gelijke hoogte 
met de faculteitsdecanen komen te staan. Henk Zijm, wetenschappelijk directeur van CTIT juicht 
deze symmetrie uiteraard toe. 
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Studenten 
Hackersconferentie 
Van 10 tot 12 augustus vindt op de campus de internationale hackersconferentie HAL-2001 
(Hackers At Large) plaats. Ieder neemt zijn eigen tentje en computer mee.  
 

 
Hackers At Large in een tent op de campus 

In een hoofdtent worden nog eens vijfhonderd computers opgesteld en een groot openluchtnetwerk 
HAL verbindt alles met elkaar. Generatoren leveren de stroom. Er zijn lezingen en workshops over 
beveiliging. Het campusnet loopt geen gevaar, althans niet meer dan anders. Bovendien heeft een 
hacker een ‘erecode’: als hij een lek vindt geeft hem dat al voldoende gevoel van overwinning. Hij 
laat dan eventueel anoniem een melding achter, maar maakt er verder geen misbruik van. Zie ► 
Hackers. 
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Hackers in opperste concentratie 

Studiereis Zuid-Afrika 
Twintig studenten van de studievereniging Inter-Actief ondernemen in de zomer een studiereis 
naar Zuid-Afrika. Er gaan zeven INF en dertien BIT-studenten mee. Zij brengen een bezoek aan 
universiteiten, bedrijven en onderzoeksinstellingen in Pretoria, Johannesburg en Kaapstad. 

Vierde lustrum INF 
In 2001 bestaat de in 1981 opgerichte zelfstandige faculteit Informatica twintig jaar. Het vierde, en 
met de hartslagplannen van het CvB in het vooruitzicht waarschijnlijk laatste lustrum. 
Informatica toont op haar videowall een collage van beelden uit de afgelopen twintig jaar. Verder 
is er in september een feestweek met een symposium gewijd aan ‘virtual humans’, met sprekers uit 
Zürich, Genève en Genua; een facultair uitstapje op 20 september en een afsluitend feest. 
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Plaquette, geschiedenisboek en Zilverling  
Kunstenares Adrie Arendsman maakt naar een foto een plaquette van Arie Duijvestijn. De 
plaquette, nog in wasvorm, wordt door haar en Anton Nijholt onthuld op een congres ter 
gelegenheid van het vierde lustrum en later geplaatst in de hal van het Informaticagebouw. 
Duijvestijn wordt gezien als de grondlegger van de faculteit Informatica. Terwijl informatica 
elders werd gezien als een onderdeel van de wiskunde zag hij het als een apart vakgebied. Hij 
werd decaan en bleef dat tot zijn afscheid in 1989. Hij overleed in 1998. 
 

 
Onthulling was-plaquette met portret van Duijvestijn volgens ingelaste foto 

Tijdens het lustrumuitstapje ontstaat het idee de geschiedenis van de faculteit te verzamelen en in 
een boek vast te leggen. Het heeft even geduurd, maar het ligt nu voor u: het boek ter gelegenheid 
van het vijfentwintigjarig bestaan van Informatica. 
De foto van Duijvestijn, die als voorbeeld heeft gediend voor de plaquette siert ook de voorkant 
van dit lustrumboek. Het is geprojecteerd op zijn geesteskind, het gebouw voor Informatica, dat 
voor dit moment heel toepasselijk de Zilverling heet. 
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Inter-Actief  
Inter-Actief houdt een feestweek van 28 mei tot 2 juni met een symposium over interfaces, in 
samenwerking met alumnivereniging ENIAC. Verder is er een diner-filmavond, een simultaan-
schaakwedstrijd met Hans Böhm, een avond met Chriet Titulaer, en een cabaret en als afsluiting 
een galadiner. De vereniging schenkt een boom aan INF, die tussen CC en het INF-gebouw een 
plaatsje vindt. 
 

 
Hans Böhm schaakt tegen Inter-Actief 

Veertig jaar UT 
Ook de hele UT viert dit jaar feest, zij het zoals altijd in Nederland, sober in verband met de 
bezuinigingen. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan wordt het lustrumboek Van landgoed 
tot kenniscampus uitgegeven. 

Vakgroepen 
Hartel hoogleraar DIES 
Op 22 november 2001 houdt Pieter Hartel zijn oratie getiteld Veiligheid in 
Gedistribueerde systemen, zie ► Oratie Hartel. Hij bouwt de reeds 
aanwezige aandacht voor gedistribueerde- en realtime systemen uit in de 
richting van security, waarbij hij benadrukt dat dit al in het ontwerp 
geïntegreerd moet worden. Met zijn komst krijgt het onderzoek van de 
vakgroep een sterke impuls. 

Pieper en dotcom 
De sterke val van de dotcom bedrijven op de beurs, begin 2001, lijkt ook niet ongemerkt aan 
Internetgoeroe Roel Pieper voorbij te gaan. Vakbladen vallen met artikelen over hem heen. Zo 
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publiceert HP/De Tijd een verhaal over de neergang van Nina Brink, Maurice de Hond en de 
broertjes Baan, ‘de prutsers van de nieuwe economie’. Wie volgt? Volgens het blad moet Pieper, 
‘de Michiel de Ruyter van de nieuwe economie’ het ergste vrezen. 

E-premier 
Pieper is kandidaat voor de functie van e-premier, een initiatief van verschillende mediabedrijven 
die vinden dat er in Den Haag te weinig aandacht voor Internet is. Hij staat op de derde plaats 
onder tv-presentator Rolf Wouters. Bovenaan prijkt dj-vj Adam Curry. Hoe ver kun je zakken! 
Op 27 april blijkt hij toch verkozen te zijn tot digitale premier en ‘sparringpartner van Kok’. Roel 
is er niet blij mee: ‘djiezus! daar kom ik niet voor opdraven hoor’, reageert hij in een interview met 
de Volkskrant. 

Mobile Port 2 
Ondanks de mislukking van M-port, het testbed voor mobile waptelefonie op de campus, stelt 
Pieper op het eerste ICT-congres in Hengelo voor, meer testbedprojecten elders in Nederland te 
starten. Hij denkt daarbij aan Schiphol en de Rotterdamse haven. 
Op de campus hebben slechts enkele studenten een enkele keer even geprobeerd te wappen met 
hun gratis telefoon. Zij vinden de vier regeltjes tekst die voor een te hoge prijs op het schermpje 
worden getoond echter te weinig lijken op de internetpagina’s op hun pc thuis. 
Pieper vraagt Ericsson, CMG en Lucent om ‘enkele miljoenen durfkapitaal’ en ook de overheid 
moet maar wat geld uit de aardgaspot halen. Het is immers van belang erachter te komen aan 
welke toepassingen het bedrijfsleven de meeste behoefte heeft en wat er technisch allemaal 
mogelijk is. Ook Frans is hoopvol gestemd: ‘We maken een faire kans met mobiel Internet op de 
VS vooruit te lopen want we hebben hier een uniforme standaard die we moeten proberen uit te 
buiten.’ Met Pieper aan het roer moet dat lukken. Hij is in Den Haag in trek, Netelenbos verzocht 
hem al eens na te denken over tolpoortjes. 
 

Vraagbaak van de faculteit 
 

 
Ben Swennehuis 
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Ben Swennehuis, vanaf 1966 verbonden aan de THT-UT en sinds de oprichting van INF financieel 
stafmedewerker, is voor velen een vraagbaak. Hij begon bij het Bureau Codering en 
Inventarisadministratie om stoelen en tafels te nummeren en in schema’s op te nemen zodat de 
afschrijving netjes kon worden uitgerekend. Bij de start van TW ging hij over naar de 
studentenadministratie en later naar de financiële administratie. Omdat TW veel toeleverende 
diensten heeft, zijn dat zijn gezelligste jaren. Vanaf 1981 komt hij bij Informatica waar hij tot zijn 
pensioen blijft. 
 

Onderzoek 
Antons virtuele agent Jacob 
Op een bijeenkomst van de stichting Virtual Reality Valley Twente (VRVT) op 29 augustus 
presenteert het cluster Taal, kennis en interactie van Anton Nijholt hun virtuele geesteskind Jacob. 
Jacob, een creatie van Hendri Hondorp is intelligent, kan praten en helpt mensen. Hij is als een 
driedimensionaal persoon op het beeldscherm aanwezig. Het VRVT wil in Twente een regionaal 
VR-kenniscentrum realiseren en heeft Nijholt gevraagd in een aantal pilotprojecten mee te draaien, 
waarvan Jacob een van de resultaten is. Zie ► Virtuele agent Jacob. 
 

 
Virtuele agent Jacob 
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Onderwijs 
Emoose 
M. Aksit levert een bijdrage aan een internationale master opleiding in Nantes. Het is de European 
Master of Object Oriented Software Engineering (Emoose), opgezet door tien universiteiten, vijf 
uit Europa en vijf uit Zuid Afrika. De opleiding bestaat uit een cursus van zes maanden in Nantes, 
een afstudeerproject aan een van de universiteiten en een eindpresentatie eventueel via 
videoconferencing in Nantes. In maart komen twee Chilenen hier hun opdracht doen.  
 

 
Aksit 
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Computers 
Razendsnel Campusnet 
Gigaport, Wireless Campus, WAP@UT en TeleTop zijn de sleutelwoorden van het razendsnelle 
campusnet-2, dat aan de top van Nederland staat. Voor de studentengemeenschap staat echter het 
downloaden van muziek, software, spelletjes en films (even een filmpje pikken ... van het 
Campusnet) hoog in de topvier, zeer tegen de zin van Buma die daar graag een stokje voor wil 
steken. Films zijn vaak al te zien voor ze in Nederland in de bioscoop verschijnen, en tonen 
behalve de film soms ook het popcorn etende publiek. 
De beheerder StudentenNet Twente probeert het verkeer, dat gemiddeld 20% van de bandbreedte 
omvat wat in te dammen door per aansluiting per week maximaal 50 G dataverkeer toe te staan. 
Informaticastudenten Van Gulick en Panis ontwikkelen een zoekmachine Dance waarmee 
eenvoudig gezocht kan worden in de grote hoeveelheid informatie die op de opengestelde disks 
van de aangesloten studenten te vinden is.  
 

 
Beheerder Studentennet Twente 
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2002 

Jaaroverzicht 
Clustering: het einde van INF 
Onder alle leerstoelhouders is een inventarisatie gehouden van hun voorkeuren voor 
onderbrenging in een van de vijf nieuw op te richten faculteiten. Voor 15% is de keuze nog 
onduidelijk of ongewenst. Dat is vooral het geval voor een aantal leerstoelen bij EL en bij TW, dat 
er nog niet uit is of zij zich moeten aansluiten bij Informatica in een nieuwe ICT-faculteit, of 
misschien toch aansluiting moeten zoeken bij TN en CT in de nieuwe faculteit Technische 
Natuurwetenschappen. Toch ziet Sistermans, namens het CvB procesbewaker van de 
reorganisatie- en bezuinigingsoperatie, nog steeds voldoende mogelijkheden om de vijf nieuwe 
faculteiten dit jaar per 1 september te laten starten. Over enkele weken wordt al begonnen met de 
benoemingsprocedures voor de nieuwe decanen. Het einde van de zelfstandige faculteit 
Informatica komt naderbij, eenentwintig jaar na zijn moeizame start. 
De eenheden die samen een nieuwe faculteit gaan vormen krijgen tot 1 juli de tijd om het eens te 
worden over de naam, de doelen en de organisatievorm van hun faculteit. De decaan heeft 
vervolgens de bevoegdheid een samenhangend facultair strategieplan op te stellen, en een 
onderwijs-, onderzoeks- en leerstoelplan. Deze laatste twee plannen moet hij opstellen in 
overeenstemming met de wetenschappelijke directeuren van de betrokken instituten. Met dit 
laatste is het CvB tegemoet gekomen aan de eis van de UR om de vrijheid van instituten, om zelf 
buiten de decanen om leerstoelen op te richten, in te dammen. De instituten zijn daarmee weer een 
beetje ‘teruggekanteld’. 

Vijf nieuwe faculteiten 
De vijf nieuwe faculteiten die vanaf 1 september de bestaande gaan vervangen zijn: Construerende 
Technische Wetenschappen, Bedrijfs- en Bestuurswetenschappen, Informatie- en 
Communicatietechnologie, Technische Natuurwetenschappen en Gedragswetenschappen. 
Eind augustus zijn drie van de vijf namen van de decanen bekend. De namen van de faculteiten 
moeten nog definitief worden vastgesteld. Voor Informatie- en Communicatietechnologie, waarin 
Elektrotechniek, Toegepaste Wiskunde en Informatica zullen worden geclusterd wordt dat EWI. 

Apers uit het CvB 
Peter Apers die in februari 2001 het CvB heeft gesteund in de hartslagoperatie verlaat zijn post bij 
onderzoek en wordt met ingang van 1 september wetenschappelijk directeur van het CTIT. Deze 
plaats komt vrij omdat Henk Zijm zijn kans schoon ziet te opteren voor het decanaat van de nieuw 
op te richten faculteit EWI. 

Studenten 
Illegale handel via campusnet 
In november vorig jaar heeft justitie invallen gedaan op de campus en daarbij een oud-
campusbewoner en zijn flatgenoot aangehouden op verdenking van handel in illegale software dat 
onder de naam Crazybytes aan de man wordt gebracht. Zij maken deel uit van een netwerk dat 
vanuit Utrecht opereert, met een omzet van een paar ton per maand. Computers waarmee software 
van het campusnet wordt verzameld zijn in beslag genomen. Het brengt de UT internationaal 
negatief in het nieuws als CNN de UT bestempelt als het Europese brandpunt van handel in 
illegale software. 

Webvuur bouwt digitale secretaresse 
Het studentenbedrijfje Webvuur van Jeroen Rook (‘waar rook is is vuur’) en Reinder Visser 
maken een digitale secretaresse als inzending op de door het CIV uitgeschreven wedstrijd voor de 



85 

waptelefoon. De secretaresse wordt als proef bij zeventig TEL- en dertig BIT-studenten 
geïnstalleerd. Zij worden onder andere door een automatisch sms-je herinnerd aan hun tentamen. 
Verder beheert de digitale secretaresse de agenda, plant afspraken, stuurt mailtjes, verzamelt 
onderwijsmededelingen en roosterinformatie, koppelt teletop aan wap en outlook en verstuurt 
afspraakherinneringen per sms. 

1250ste kabelmodem 
Door Essent wordt in april de 1250ste breedbandverbinding via de kabel tot stand gebracht. 
Daarnaast zijn er nog ongeveer honderd ADSL aansluitingen. Met gemiddeld 1,5 gebruiker per 
verbinding komt het aantal externe gebruikers op zo’n tweeduizend. Evenveel als de tweeduizend 
campusnetgebruikers. De helft van alle medewerkers en studenten heeft daarmee thuis en op de 
campus een breedbandverbinding met de UT. 

Een legendarische doegroep 1994 
In 1994 vormt zich bij de introductie een hechte 
groep van tien studenten. Job Ulfman en Hans van 
Wezep studeren als laatsten van deze 
legendarische doegroep af. Ook na de studie 
houden de groepsleden contact met ekaar. Zeven 
van hen zijn bij SPA afgestudeerd, met Vervoort 
als begeleider. Hieronder een stukje van de 
toespraak bij hun diploma-uitreiking. 
‘Job en Hans, Jullie maken deel uit van een 
doegroep uit de vorige eeuw: 1994; dat is lang 
geleden, maar ook met jullie als laatsten van de 
groep is het allemaal toch nog goedgekomen... De 
mannen van jullie doegroep hebben ook nog in en 
buiten de faculteit Informatica geleefd. 
Job heeft naast zijn studie veel van zijn tijd 
gegeven aan de studievereniging Inter-Actief. Op 
de website van de vereniging wordt nog steeds verwezen naar het nostalgische 17e bestuur, 
waarvan hij als enige INF’er vice voorzitter was, tussen de BIT’ers. In de jaren daarna heeft hij het 
nuttige met het aangename verenigd door inter - actief te worden in de borrelcommissie. Bottom-
up kreeg voor hem een andere betekenis. Hij werkte zich op van keldercommissaris tot 
opperklusser. 
Met het uitreiken van het diploma aan jullie, de laatste twee van de groep van tien, verdwijnt deze 
legendarische doegroep nu definitief van het UT-toneel. Het bestaansrecht van de faculteit is 
daarmee komen te vervallen. De faculteit Informatica gaat dan ook roemloos ten onder in EWI, het 
grotere geheel waaruit zij zich ooit trots als zelfstandige faculteit had losgemaakt.’ 

Overzichten 1994 - 2002 
Een overzicht van de vakken gegeven in de periode 1994 tot 2002 wordt gegeven in ► Vakken 
94-02. Een overzicht van de medewerkers Informatica van 1994 tot 2002 is te vinden in  
► Medewerkers Informatica 90-98 en ► Medewerkers Informatica 98-02. 
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Onderwijs 
Goede visitatie BIT 
BIT, dat bijna tien jaar draait, komt met een ‘dikke plus’ uit de visitatie. Ook noemt de 
visitatiecommissie de opleiding ‘uniek’. Dat kan volgens opleidingsdirecteur Van der Hoeven 
mogelijk ook door komende studenten negatief worden uitgelegd. Als zij bang zijn te kiezen voor 
een erg afwijkende opleiding kan ons dat instroom kosten. En er is al een dalende trend.  
Een sterk punt vindt de commissie het projectonderwijs, maar dat komt in de toekomst steeds meer 
onder vuur te liggen nu er grote bezuinigingen voor de deur staan. 

Dalende instroom voor gemengde studies 
Het aantal vooraanmeldingen voor BIT is 48 tegen 66 vorig jaar. Een soortgelijke terugval is voor 
het tussen INF en EL zwevende TEL te verwachten: dat gaat in de vooraanmeldingscijfers terug 
van 61 naar 26! Het lijkt erop te wijzen dat studenten liever voor een ‘zuivere’ studie INF, TBK of 
EL kiezen dan voor een studie daar ergens tussenin. 

UT scoort hoog bij de visitatie 
De visitatiecommissie concludeert dat het goed gaat met de informaticaopleidingen in Nederland 
en met die aan de UT in het bijzonder. Wil de opleiding zich verder ontwikkelen, dan moet ze zich 
losmaken van de brede bètafaculteit, het ouderlijk nest. Bij de Twentse Informatica, die landelijk 
het beste scoort, is dat wel het geval, aldus de commissie, onder voorzittersschap van Gregor 
Engels. Zij gunt de opleiding een zo zelfstandig mogelijke positie. 
Een wat wrange aanbeveling nu de faculteit juist op het punt staat in EWI ondergedompeld te 
worden! 
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Informatica: format c 
Tijdens de introductie in augustus 2001, met als thema ‘lef’, is door verwijdering van enkele letters 
door onbekenden de naam van het INFORMATICA-gebouw veranderd in FORMAT C, zoals 
bekend de opdracht aan een computer om zijn belangrijkste harde schijf te wissen. 
  

 
Format C: Informatica gewist 

Het is symbolisch voor het einde van de zelfstandige faculteit Informatica die nu opgaat in EWI, 
samen met de ‘huisgenoten’ van weleer: EL en TW. 
 
 
 
 
 
 

Informatica keert terug naar de faculteiten Elektrotechniek en Toegepaste Wiskunde 
waaruit ze ooit is ontstaan,  

lang geleden... 
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Persoonsregister deel 4 
Abramowitz, 46 
Aibo, 4, 71, 72 
Akker op den, 10, 55 
Akker van den, 8 
Akkermans, 8 
Aksit, 10, 54, 82 
Alberts, 8 
Alblas, 10, 14, 52, 58, 64, 65 
Apers, 3, 4, 8, 39, 42, 44, 47, 48, 66, 70, 73, 74, 75, 84 
Argentino D’, 14, 52 
Asveld, 10, 55 
Avert van der, 2, 3, 21, 30, 32, 33, 38, 44 
Baan, 80 
Bakel van, 8, 55 
Bakker, 9, 14 
Bakkers, 17 
Balsters, 9, 47 
Barbas, 74 
Beek, 15 
Beijer-de Haas, 9 
Beijnum van, 57 
Belinfante, 14, 52 
Bempt van den, 9 
Berenschot, 14, 57 
Berg ten, 12 
Berg van den, 10, 54 
Bergmans, 54 
Berne van, 10 
Beusekamp, 12, 49, 58 
Bijron, 10, 55 
Binsbergen, 74 
Blanken, 9, 47 
Blok, 47 
Blokker, 46 
Bochove van, 14, 57 
Bogaards, 14 
Böhm, 79 
Bonnema, 12 
Bonnes, 10, 54, 58 
Boon, 9, 55 
Bos, 3, 37, 38, 51, 68 
Bosch, 68 
Bosch-vd Heijden, 9, 47, 53 
Brink, 80 
Brinkkemper, 9, 19, 20, 28 
Brinksma, 14, 52 
Brockmann, 3, 45, 46 
Broek van den, 10, 54 
Broekman, 9 
Broenink, 9, 53, 58 
Brugge ter, 14 
Bruggen-Kerkhof van, 10, 54, 58 
Bruins, 35 
Brunink-Kooij, 10, 54, 58 
Buis, 10 
Bunt van de, 21 
Burkow, 12 
By de, 9 
Curry, 80 

Defesche, 23, 24 
Delcour, 12 
Diepen van, 10, 21, 54, 58 
Dijk van, 10, 55, 66 
Drossaers, 10 
Duijvestijn, 3, 6, 10, 42, 43, 78 
Eck van, 53 
Eijk van, 13, 14 
Emmens, 40 
Engmann, 9, 53 
Escher, 31 
Essink, 7, 9 
Etalle, 51 
Feelders, 9 
Feenstra, 52 
Ferreira Pires, 14, 57 
Fij, 44, 75 
Flokstra, 9, 47 
Fokkinga, 9, 10, 47 
Fortuin, 70 
Gansevles, 13 
Geerlings, 14, 57, 58 
Genugten van der, 12, 54, 58 
Goede de, 3, 14, 38, 57 
Goldman, 10, 57 
Grefen, 9, 36, 53 
Groen, 11, 14, 52 
Grunefeld, 10, 17 
Gulick van, 83 
Haas, 9 
Haitsma, 9 
Hanssen, 51 
Hartel, 4, 51, 79 
Haverkate, 10, 55 
Haverkort, 2, 14, 27 
Havinga, 12, 49 
Heemstra-de Groot, 57 
Heijenk, 57 
Helthuis, 11, 13, 51 
Hengstum van, 14 
Hermanns, 52 
Hermans, 64 
Hessen van, 10, 55 
Heylen, 55 
Hiddink, 14 
Hiemstra, 54, 55, 60 
Hintum van, 10 
Hoek van der, 46 
Hoepman, 49 
Hoeve van, 58 
Hoeven van der, 10, 33, 42, 45, 55, 58, 70, 86 
Hofstadter, 31 
Hofstede, 12, 49 
Hollander den, 21 
Hond de, 80 
Hondorp, 55, 81 
Honing van de, 9, 53, 58 
Hoogvliet-Haverkate, 10, 55 
Houtsma, 9 
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Huijs, 12, 49, 58 
Hulzen van, 10, 54, 55 
Isanç-Utkun, 12, 49 
Jansen, 12, 51 
Jong de, 10, 55, 74 
Jonge de, 2, 16, 19, 21, 26, 27, 28, 32 
Jonker, 47 
Joosten, 9, 10 
Kampes, 40 
Karagiannis, 57 
Kasabov, 59 
Katoen, 14, 52 
Klaren, 52 
Klos, 57 
Knol-Jaarsma, 10, 54, 58 
Kok, 80 
Kool, 57 
Koopman, 12 
Koppelman, 10, 54, 58 
Koster, 18 
Kramer, 33 
Kremer, 14 
Krol, 12, 31, 49 
Kuijk, 9 
Kuindersma, 40 
Kuper, 10, 55, 69 
Laanstra, 26 
Lagemaat van de, 14, 45, 73 
Lammerink, 10, 14, 52, 54, 57 
Langerak, 14, 52 
Larsen, 52 
Leemeijer, 9 
Lijding, 51 
Little, 64 
Mader, 51 
Mans, 24, 26 
Mars, 9, 19, 21, 28, 55 
Michiels, 14, 57 
Minsky, 31 
Molenkamp, 6, 12, 19, 20, 49 
Morsink-Vollenbroek, 13 
Mullender, 12, 21, 51, 68 
Murray, 46 
Needham, 2, 32 
Niemegeers, 2, 14, 22, 27, 57, 64 
Nieuwenhuis, 57 
Nijholt, 10, 31, 39, 55, 60, 78, 81 
Nijmeijer, 10, 14, 52 
Nimis, 74 
Oei, 9 
Olde Hampsink, 14 
Oosterhuis-Geers, 58 
Oude Luttighuis, 10 
Packwood, 14, 55 
Panis, 83 
Pieper, 3, 4, 53, 68, 70, 71, 72, 73, 79, 80 
Plattje, 13 
Poel, 10, 55, 59, 71 
Pols, 40 
Posthuma, 13 
Pras, 14, 57 
Quartel, 14, 57 

Rein van, 9, 47 
Reinders, 57 
Rensink, 14, 54 
Ritzen, 30, 43, 64 
Roeleveld, 49 
Rolf, 9, 40, 53, 80 
Romkema, 7, 58 
Rook, 84 
Roosendaal, 74 
Rosien, 49 
Ruijs, 14, 52 
Rutgers, 40 
Schepers, 11 
Schipper, 18 
Scholten, 12, 51 
Schoute, 13, 51 
Scollo, 10, 14 
Sikkel, 9, 53, 75 
Sinderen van, 14, 57 
Sloot, 40 
Smit, 13, 51 
Sorgdrager, 24 
Spanjaard, 66 
Spiegel van, 25 
Spil, 9, 53 
Stadt, 11, 54 
Steenbekke, 9 
Tibben, 14, 45 
Tillema, 18 
Tretmans, 14, 52 
Ulfman, 85 
Vaneker, 58, 67 
Veelen van, 11 
Verheul, 10 
Vervoort, 13, 51, 66, 85 
Vet van der, 9, 28, 55 
Visser, 84 
Vissers, 5, 14, 35, 43, 57, 64 
Visser-Schotmeijer, 10, 55 
Vlierhaar, 14 
Vognild, 13 
Vonk, 9, 47, 53 
Vries de, 14, 57, 71 
Vught van, 35, 72, 73, 74 
Weg van de, 9, 53 
Weghorst, 45, 49, 51 
Wesselius, 10 
Westhoff, 9, 47, 53 
Wezep van, 85 
Widya, 14, 57 
Wieringa, 53 
Wijers, 22, 30, 43 
Wijngaarden van, 26 
Wilschut, 9, 47 
Wit de, 9, 55 
Wognum, 9 
Wouters, 80 
Zandschulp van de, 47, 53 
Zijde van der, 21 
Zijm, 75, 84 
Zwiers, 10, 55 
Zwol van, 70 
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