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Dames en Heren, 

He! verheugt mij U alien hier te zien bij 
de jaar!ijkse rituele hande!ing waar
mee een academisch jaar word! ge
opend. Helaas zijn de voorschriften 
niet stringent genoeg om het tot een 
eenvoudig ritueel te maken. Nee, ieder 
jaar weer kan men in de zomer op vele 
plaatsen rectoren aantreffen, die zich 
wanhopig afvragen of er welticht iets 
nieuws onder de zon is om in verband 
met het komende jaar te maiden of dat 
wellicht de terugblik over het afgelo
pen jaar voldoende opbeurende fei
ten genereert 

Vandaag heeft U het voordeel dat de 
spreker nog niet erg lang door be
stuursaktiviteilen is opgeslokt Daar
door zijn nog restanten van oude we
tenscllappelijke gewoontes aanwezig 
en die zul!en het karakter van deze re
de beTnvloeden. Een daarvan is het 
principe om eerst de literatuur te raad
plegen alvorens zelf aan die literatuur 
een bijdrage le leveren. 
Er volgen nu enige citaten die we!licht 
duidelijk zu!len maken In welk lastlg 
parket ik mij bevond bij de voorberei
ding van deze toespraak. 

1e citaat: 
"De procedure voor een vaststemng 
van een cursusduur van !anger dan 
vier jaar biedt nog onzekerheden." 

Oorsprong: de rede op 1 september 
1975 van prof. G. Vossers. 

2e citaat: 
''Vele studierichtingen hebben een bij
zonder grondige analyse gemaakt 
van opleidingsdoel, -middelen en 
-mogefijkheden en hebben deze 
interunlversitair doorgelicht" Oor
sprong: de rede van prof. P. van der 
Leeden op 5 september 1977. 

3e citaat: 
"Het werd de laatste jaren steeds 
moeilijker mensen te bewegen z1ch 
kandidaat te stellen voor het lidmaat
schap van raden of besturen:' Oor
sprong: de rede van prof. J. Erkeiens 
op 1 september 1980. 

4e cilaat: 
" ... zljn we in een situatie geraakt 
waarin de facultelten een flink dee! 
van hun verantwoordelijkheid voor de 
wetenschapsbeoefening uit handen ls 
genomen." Vorig jaar? Neen, de oor
sprong is de rede van prof. S.TM. 
Ackermans op 5 september 1983. 

Wat de universiteiten betreft is er zo te 
horen niets nieuws onder de zon. lk 
heb het niet aangedurfd om te contro
leren of een nog verder gaande uit
spraak van een collega rector juist is. 
Hij heeft mij voor de zomer aangera
den om mijn probleem van tijdgebrek 
om deze rede te schrijven op te lossen 
door een jaaropening uit 1910 letterlijk 
voor te lezen. Hij voorspelde dat een 
ieder de problem en z:ou herkennen en 
het bljzonder actuele verhaal stellig 
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zou waarderen. Blijkbaar t1ebben de 
universiteiten behalve een zeer oude 
cultuur en tradities ook in de tijd onver
anderlijke problemen! Af en toe wor
den deze problemen in een nieuwe 
vorm gegoten maar meer ook niet. 
Soms verdenk ik het regerlngsappa
raat ervan de onderwijswereld maar 
lastig te vinden en daarom voortdu
rend prob!emen te creeren in de hoop 
daarmee die onderwijswereld weer 
enige jaren bezig le houden zodat zij 
verder geen kwaad kan. 

Een wat welwillender formulering is 
de volgende. ledere nieuwe minister 
wii een of ander monument achterla
ten en een wild plan schijnt daartoe 
het geeigende middel le zijn. Welke 
van de twee formuleringen de juiste is 
doet eigenlijk niet ter zake: het gevolg 
is hetzelfde: onrusl. een stroom nota's 
en rapporten en de zoveelste aanslag 
op de tijd die zo nuttig had kunnen 
warden besteed. namelijk aan onder
wijs en onderzoek! 
Het za! U niet veef moeite kosten om te 
raden naar we!ke meesterlijke rninis
teriele vondst ik toewerk. lnderdaad, 
hel rneest recente "hot item'' voor uni
versitair Nederland, de onderzoek
sclwlen. 

Bij de keuze van dit onderwerp was ik 
mij bewust dat een deal van het ge
hoor ZOlJ denken "Niet weer onder
zoekscholent Oaar hebben we de buik 
nu echl wel van vol." Mijn verweer zou 
kunnen zijn dat U slechts hel menu 
hebt gezien en dat de maaltijd nog 
moet beginnen (al geef ik toe dat het 

lezen van dat menu de eetlust danig 
verminderl} lk hoop echter dat door 
de manier waarop ik de tweede helft 
van de voordracht wil inrichten ook de 
reeds verzadlgden zich met de keuze 
van het onderwerp kunnen ver
zoenen 

lk gee! U nu wat algemene informatie 
over het beg rip onderzoek.school, his
torisch gezien passend in deze rede 
daar het zaken uit het jaar 1990-1991 
betre!t Op 3 oktober 1990 verscheen 
het ad vies ~vorming in Vorsen·· van de 
Adviescommissie Onderzoekschoo! 
onder voorzitterschap van prof. Rin
nooy Kan 1

• De nota ··onderzoeksbe
leid" van dEi VSNU (waarin het hele on
derzoeksbe!eid aan de orde kwam) 
verscheen een maand !ater7

. Hoewel 
het oorspronkelijke plan van de Minis
ter van Onderwijs en Wetenschappen 
ook refereerde aan een niet goed ge
structureerde tweede lase komt dit 
niet duidefijk naar voren in Vorming In 
Vorsen. De VSNU ste!t het daarente
gen zeer duidelijk: de rechtvaardiging 
van de eerste fase studle is ontkracht 
door de gebrekkige invu!ling van de 
tweede fase waardoor in realiteit de 
structuurwijziging van het weten
schappelijk onderwijs neerkwam op 
een cursusduurverkorting sec! 

Hoe 't ook zij, de cursusduurbeper
king is vooral bij de exacte en de tech
nische wetenschappen ten koste ge
gaan van de onderzoekscomponent 
De redenering die in Vorming in 



Vorsen op deze constatering volgt is 
niet zo duidelijk. De onderzoekscho· 
len moeten het euvel verhelpen. An
derzijds wordt opgemerkt dat de beta
wetenschappen veelal worden ge
kenmerkt door de aanwezigheid van 
onderzoekscholen avant la lettre; aan 
die faculteiten is de omlerzoeksstruc
tuur en-cultuur van oudsher sterk ont
wikkeld. Als dan later, in de lijst met cri
teria voor onderzoekscholen wordt 
vermeld dat de plannen duidelijk 
rnoeten aantonen wat de meerwaarde 
van de voorgestetde school is in ver
geHjking met de bestaanda toestand. 
rnaakt men het die Mtafaculleiten 
toch wei lastig. We vinden zowe! de 
mededeling dat juist in de alfa· 
en gammawetenschappen subsidies 
worden ver!eend om structuur te ge
ven aan de tweede fase als de consta
tering dat de verwachte tekorten aan 
wetenschappehjk onderzoekers hel 
grootst zullen zijn bij de sectoren tech
niek, landbouw, natuur en economie! 

De onderzoekscholen moeten de uni· 
versiteiten stimuleren tot het stellen 
van prioriteiten. Na de zojuist ge
noemde verwarring lijkt miJ dat voor de 
klassieke universiteiten al een knap 
lastige klus. De TUE wil een techni
sche universiteit blijven, zich bewust 
van de verantwoordelijke plaats en 
functie van de technologie in de sa
menleving. Oaarmee stellen wij onze 
prioriteiten. Ook in Vorming in Vorsen 
blijkt dat de mondjesmaat toegezeg
de extra gelden voor toponderzoek
scholen niet alleen op grand van een 
kwaliteitsoordeel zullen worden toe-

gekend maarwel degeiijk bedoeld zijn 
voor gebieden die strategisch passen 
in het nationafe wetenschaps- en 
technotoglebeleid. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat in het TUE-beleid in
zake onderzoekscholen het ministe
rle van Economische Zaken een be
fangrijke rol speelt 

De uitspraak van de commissie Rfn
nooy Kan dat in de beta!aculteiten al 
lang een goede promotiecultuur aan
wezig is was voor de Nederlandse fy
sici aanleiding om te zeggen: "W1j zijn 
met z'n alien al lang oen onderzoek
school en dus kunnen wij gewoon 
doorgaan mot ons werk zonder tijd te 
verdoen met overbodig georganiseer." 
Het klonk f!ink maar ze waren toch 
gauw overstag en ik voorzie dat onder 
de scho!en die wij als TUE zullen in· 
steHen er zeker drie zullen zijn met 
deelname van de faculteit Technische 
Natuurkunde. Waren de Nederlandse 
Col!eges van Bestuur, met de VSNU 
als spreekbuis, ook maar zo !link ge
weest in het begin. Het nieuwste stok
paard uit Zoetermeer zou niet achter 
de horizon zijn verdwenen maar naar 
rnijn mening zou een zeer afwachten
de houding van de kant van de univer
siteiten het he!e proces gunstig heb
ben beinvfoed. Hefaas zijn te vee! 
mensen van begin af aan achter de 
plannen aangehold uit angst! Die 
angst was ook we! gerechtvaardigd. 
Een van de grootste fouten die men te
genkomt in opeenvo!gende versies 
van nota's en rapporten over deze 
materie is de voortdurende suggestie 
dat onderzoek buiten de onderzoek-
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scholen zou ophouden te bestaan of 
vrijwel geen geld meer zou krijgen en 
in ieder geval van hel tweede garni· 
tuur zou zijn. Het is goed dat de VSNU 
hiertegen in ieder geval krachtig stel· 
ling heeft genomen. De bewering is 
onzlnnig en volkomen in strijd met het 
principe dat universitair onderwijs 
vervlochten meet zijn met grensver
leggend onderzoek. 

De angst van de eerste fanatieke uni
versitaire bedenkers van plannen 
voor onderzoekscholen had nog een 
tweede goede grond. Men weet nog 
goed dat velen de plannen voor AIO
netwerken schouderophalend terzij· 
de hebben geschoven. Toen er enkele 
war en was het geld voor dit idee op. De 
netwerken die wij kennen werken heel 
goed en op vale plaatsen is men 
enigszins jaloers dat men voor het ei
gen vakgebied niet ook z.oiets heeft 
Het is op dit rnoment overigens vol· 
strekl onduidelijk of zo'n AIO-netwerk 
het prototype is van een onderzoek
school of dat het er helemaal niets 
mee le maken heeft. Desalniettemin 
begrijpt U dat het idee van "niet weer 
de boot missen" zijn uitwerking had en 
vrolijk bijdroeg tot de algemene onrust 
van het laatste jaar. 

!k heb zoeven gesteld dat een groot 
deel van het universitaire onderzoek, 
en dat is .dan inclusief het onderzoek 
van promovendi, gewoon moet door
gaan zoals het nu gaat. Als de schrij
vers van de grondregels voor onder
zoekscholen echt menen dat meer
waarde voor die scholen essentleel is, 
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dan spreekt dit ook vanzelf. Nog dui
delijker word! het door een andere uit
spraak in Vorming in Vorsen, een uit· 
spraak die inmiddels een dogma 
schljnt te zijn geworden. Hinkend van 
de toponclerzoekgedachte naar de 
schaalvoordelengedacf1te wordt ge
steld dat een minimum van 40 a 50 
AIO's voor een onderzoekschool no
dig is. Hoe bevreemdend dit magische 
getal is zai ik met twee voorbeelden 
illustreren. 

Het eerste voorbeeld wordt gevormd 
door de Duitse "Graduiertenkollegs", 
ook een soort tweede fase opleiding. 
In vele stukken over Nederlandse 
plannen wordt dit Duitse voorbeeld 
genoemd \"k.ijk maar, zij doen 'took'l 
Enige maanden geleden las ik de 
handleiding voor het oprichten van 
zo'n Gradulertenkolleg1 en trof daar 
aan: 

"Im !nteresse der Funktionsftihigkeit 
des Kolleos sollle eine Hochstzahl 
von 30 Kollegiaten nach Moglichkeit 
nicht uberschritten werden." 

Mijn tweede voorbeefd lijkt mij ook een 
duidelijke aanwijzing. lk geloof dat alle 
kenners het met mij eens zullen zijn 
dat een van de gebieden waar het Ne· 
derlandse onderzoek tot de absolute 
wereldtop behoort de astronornie is. 
Zowel in Nederland zeff als ver buiten 
onze grenzen spelen Nederlandse 
astronomen een zeer voornarne rol. 
Welnu, da! wordt dus een onderzoek
school van de eerste rang, compleet 
met KNAW keurmerk en !of van de jury. 



Zou dit nu werkelijk anders warden als 
er op dit moment 25 in plaats van 50 
promovendi in de sterrenkunde wa
ren? Mijn antwoord is: neen! Nog ster
ker: toponderzoek dat hier en daar in 
l<ieine groepen wordt verricht moet 
gewoon door blijven gaan_ 

Dames en Heren, 

Voordat ik U wat vertel over de stand 
van zaken op dit moment, even een in
termezzo_ lk heb geschilderd waarom 
vorig jaar vele universiteiten en cHsci
plines voor een moeilijke keuze ston
den. Aan de ene kant stond "Al weer 
wat nieuws; het is wel goed; wij wach
ten af." De andere kant kwam neer op 
het zien van de gevaren van passivi
teit, gevolgd door deelname aan de ra
ce orn onderzoekscholen In het twee
de geval moest men dan wet met 
ongekende energie er tegenaan. Mijn 
voorganger, professor Te!s, heeft ge
kozen voor de tweede oplie en inder· 
daad een geweldige hoeveelheid 
werk in de onderzoekscholen gesto
ken, vooral in de beginfase van de me
ningsvorming. Juist in die beginfase 
was krachtige stimulering van onwilll
ge groeperingen en een duidelijk lei
derschap essentieel. 
Onder normale omstandigheden zou 
professor Tels hier verslag hebben uit
gebracht van zowel die beginfase als 
van de stand van zaken van vandaag 

en daarna het zware maar ook 
boeiende ambt aan mij hebben over
gedragen. U weet alien dat ongelukki
ge omstandigheden aan onze univer
siteit, gecombineerd met een krach
tenveld waarin het instellingsbelang 
bepaald niet een centrale ro! spee!de, 
hem ertoe brachten zljn functie eerder 
dan bodoeld was op te geven. Het lijkt 
mij goed om nog eens duideHjk te stet
len dat dit besluil wel werd genomen 
met het belang van de instelling voor 
ogen! Hoewel deze gang van zaken 
betreurenswaardlg is geweest en ze
ker onverdiend, is er ook een voordeel 
aan verbonden. 
lk hob hierdoor ruimschootsde tijd ge
had om de inspanningen van mijn 
voorganger te overzien en daardoor 
gernotiveerd kunnen besluiten orn 
hem nu op deze plaats namens de 
Technische Universiteit Eindhoven 
hulde te brengen en voor al zijn in
spanningen, niet alleen voor onder* 
zoekscholen, te danken, 

Mag ik collega Tels verzoeken orn 
naar voren te komen om de penning 
van de TUE in ontvangst le nernen? 

Dames en Heren, 

Hoe ver zijn wij gevorderd met werk 
aan onderzoekscholen? Daartoe is 
het wellicht goed de drie parallelle 
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trajecten te schilderen waarmee wij 
ons hebben beziggehouden. Hoewel 
de politiek er niet gelukkig mee was. is 
toch besloten dat in de komende jaren 
(t/m 1993) een beperkt aantal door 
universiteiten reeds lngestelde on
derzoekscholen bij de KNAW zullen 
worden voorgedragen voor officiele 
erkenning. Na fang twisten over de 
vraag of enkele disciplines zouden 
word en aangewezen voor de proefne
ming danwel quotering zou worden 
verkozen, is het resul!aat dal er quote
ring plaats vindt en dat heeft als ge
volg dat de TUE in die komencle paar 
jaren een onderzoekschool ter goed
keuring mag voordragen op een totaal 
van 24. De hardfopers kunnen de be
stecle tijd beschouwen als conditie
training! 

Behalve het ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen heeft ook het mi
nisterie van Economische Zaken inte
resse (beluister hier geldl) voor onder
zoekscholen. Nederland dreigt achter 
te geraken op he! gebied van tectmo
logie;4 een regelrechte ramp voor een 
land dat vrijwel geen eigen grondstof
fen heel!; een zaak die ook onderwijs
kundige consequenties had moeten 
hebben en wel al lang geleden. maar 
daarover hebben we he! nu nieL Voor 
het onderwerp van vandaag heefl het 
de volgende betekenis. Onderzoek
scholen op gebieden die technolo
gisch van betekenis zijn kunnen reke
nen op steun van het rninisterie van 
Economische Zaken. 

Orn het geheel enigszins op gang te 
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brengen heeft NWO (in 1991 en 1992) 
een stimuleringspot van 12.5 mifjoen 
gulden orn aanstaande onderzoek
scho!en iets te bieden (STIMULANS). 
leder College van Bestuur mocht daar 
in augustus (ten hoogste) drie eigen 
kandidaten voor voordragen. 

lk ste! het op prijs te kunnen verklaren 
dat zowel het overleg tussen de drie 
technische universiteiten (wij rekenen 
welwillend de tweekernen universiteit 
Twente mee, al hebben ze het "tech
nisch" laten va!len) als ons overleg 
met het ministerie van Economische 
Zaken in het afgelopen jaar een op
bouwend karakter heeft gehacl. Oit 
heeft er toe ge!eid dat de drie techni
sche universiteiten samen met een 
voorstel komen bij Economische Za
ken voor drie onderzoekscho!en. een 
per instelling. en dat zij zich committe
ren die ook bij de KNAW voor te dra
gen en bij het STIMULANS project van 
NWO. Hierover later meer. 

Nederland profileert zich de laatsle 
tijd als zeer sterk in hetachteropgera
ken. Een van de gebieden waarin dat 
goad zichtbaar is is de micro-elektro
nica. een gebied waar wij aan het front 
zouden moeten strijden. Eindhovena
ren weten maar al te goed hoe zwaar 
het afgelopen jaar op dit gebied is ge
weest Dit Meft consequenliesgehad 
voor het universilaire onderzoek op 
11et gebied van micro-elektronica en 
dat heeft op zijn beurt weer geleid tot 
een krachtig protest aan het adres van 
de minister toen onderzoekgelden 
voor dit gebied plotseling in de mist 



verdwenen. De drie TU's hebben inge
zien dat een deel van de schade we!
iicht kan worden opgevangen via STl
MULANS. 

lk heb mij voorgenomen Ute laten zlen 
we!ke argumenten de besluitvorming 
hebben bel'nvloed. Hoe staat het met 
de plannenmakers? Wij kunnen niet 
op a!le gebieden vooraan staan en 
persoonlijk haat ik opschepperij; toch 
zijn wij op vele gebieden echt goed. 
Op sommige van die gebieden heb
ben collega's ook nog het vele werk 
aangedurfd dat nodig is om met plan
nen voor een onderzoekschool te ko
men en ook zij wisten dat hun inspan
ningen Lh.a pas op lange termijn 
zouden worden beloond. In het afge
lopen jaar is in dit verband zeer goed 
voorbereidend werk gedaan door de 
volgende disciplines: 
bouwkunde, discrete wiskunde, infor
matica, katalyse. microelektronica. 
perceptie, plasmafysica, polymeer
technologie, en tenslotte de werktuig
kunde waar men een zeer groat sa
menwerkingsverband onder de naam 
Newton Centrum voorziel. 

In de rest van deze rede wil ik U het 
een en ander vertellen over de drie ge
bieden die wij als TUE in augustus in 
he! kader van bovengenoemde plan
nen hebben aangemeld.5 Laten wij 
goed begrijpen dat het gaat om een 
fase in een !ang proces; het was geen 
wedstrijd en ik ben dus niet bezig om 
de prijswinnaars op te noemen. Wei is 

duidelijk dat het gaat om onderzoek 
waarvan wij vinden dat het van inter
nationaal niveau en van groot belang 
is. 

In de laatste vergadering van het Col
lege van Bestuur voor de vakantie is 
de intentie uitgesproken om als eerste 
onderzoekschool met de TUE als 
penvoerder binnenkort op te richten 
het "Nederlands lnstituut voor Onder
zoek in de Katalyse (NIOK)". De pen
voerder zal zijn het in 1989 opgerichte 
Schuit·Katalyse-lnstituut Behalve de 
drie technische universiteiten zullen 
ook de universiteit van Amsterdam en 
de rijksuniversiteiten van Groningen, 
Leiden en Utrecht van de school deel 
uitmaken. Orn U een idee van he! be
lang van dit gebied te geven verme!d 
ik dal de voor kalalyse relevante in
dustrie in Nederland een jaaromzet 
van 50 mi!jard gulden heeft. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat de sterke 
positie die het katalyse-onderzoek in 
Nederland inneemt samenhangt met 
de aanwezigheid van industrieie re
searchlaboratoria van een aantal mul
tinationals waar toegepast katalyse
onder zoek een belangrijke pfaats 
inneemt Voor het komende decen
nium is dil onderzoek vooral van be
!ang vanwege procesvernieuwing en 
sterk ontwikkelde milieu-eisen. 

Het lijkt mij goad als wij allemaal iets 
meer weten van dit onderzoek dan al
leen de naam. 
Bij een eerste kennismaking met het 
begrip katalyse leert men dat som
mige chemische reacties warden 
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versneld {of afgeremd) door de aan
wezigheid van stoffen die niet in het 
produkt van de reactie voorkomen en 
daardoor schijnbaar niet aan de reac
tie deelnemen. Vooral bij heterogene 
katalyse (een van onze expertise ge
biedenll''8), dat is katalyse waarbiJ de 
katalysator zict1 in een andere fase 
bevindt dan de reagerende stoflen, is 
het op het eerste gezicht niet eenvou
dig om te begrijpen water eigenlijk ge
beurt Historiscl1 gezien is veel kennis 
op di! gebied empirisch terwij! juist in 
de laatste tijd nauwkeurige kennis van 
de processen, en we! op moleculair ni
veau, sterk is toegenomen. Waren ka
talysatoren vroeger vaak toevallige 
ontdekkingen. tegenwoordig zijn ze 
vaak het resultaat van een gericht 
ontwerpl 

Een van de grote m\lieuproblemen 
van deze tijd is de snel toenemende 
luchtvervuiling. Een ieder die we! eens 
in Los Angeles of Mi!aan is geweest 
weet hoe erg smog kan zijn en ook in 
Eindhoven warden we enkele malen 
per jaar geconfronteerd met zeer ho
ge concentraties van koolwaterstof
fen, koolmonoxide en stikstotoxiden in 
de atmosfeer. De laatste zljn mede 
verantwoordeliJk voor de zure regen 
en alle drie de verontreinigingen zijn in 
belangrijke mate afkomstlg van uil
laatgassen van onze heilige koe: de 
auto. Het is niet verwonderlijk dat de 
staat California begonnen is met het 
stellen van emissiebeperkingen (al in 
1970). 
lk neem aan dat inmiddels vele aan
wezigen een auto "met kata/ysator" 
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hebben maar zicl1 er nlet van bewust 
zijn dat het gebied van uitlaatgaskata
lysatoren een belangrijk onderwerp 
van Eindhovens onderzoek is. De zo
genaamde "Three Way Catalyst" ver
snell zowel de oxidatie van koolmono· 
xide en koo1waterstoffen als de 
reductie van stikstofoxide9 De kata!y
se berust op de werking van de edel
metalen platina, palladium en het 
zeldzame rhodium 8

• Als we beden
ken dat de wereldvoorraad rhodium 
niet voldoende is om iedere auto van 
zo'n katalysator te voorzien dan is dui
delijk dat onderzoek op dil gebied 
dringend nodig is. Overigens komt de 
noodzaak om met !oodvrlje benzine te 
rijden ook van deze edelmetalen: door 
de invloed van tood verllezen zij hun 
werking. Orn de kata!ysewerking te 
optimallseren is een nauwkeunge 
controle van de zuurstof·brandstof 
verhouding nodig. Dit heeft geleid tot 
toenemend gebruik van microproces
soren in auto's Een merkwaardig ge
volg hiervan is dat de elektronica vele 
malen duurder is dan de gebruikte 
edelmetalen en dat General Motors 
nu de grootste computerfabrikant Is 
geworden. 

Computers (en vooral supercompu
ters) spelen ook een grote rot bij 
het Eindhovense katalyseonderzoek. 
Ook allerlei andere zeer dure appara
ten zoals geavanceerde spectrosco
pen en elektronenmicroscopen spe* 
len bij het onderzoek een wezenlijke 
rol. Recent in Eindhoven Is de toe pas
sing van een reactorsysteem voor 
"Temporal Analysis of Products" voor 



het meten van reactiestappen sneller 
dan een milllseconde (TAP). Het is 
hierdoor mogelijk om nog onbekende 
tussenstappen in reacties te ontdek
ken. Landehjke samenwerking in een 
onderzoekscentrum maakt de zaak 
nog betaalbaar. In Eindhoven wordt 
toenemend gebruik gemaakl van 
"computational chemistry" voor het 
onderzoek op moleculair niveau w. 

Metahm als platina en rhodium kun
nen NO, CO en 0 2 in atomen splitsen. 
Recombinatie van deze atomen aan 
het metaaloppervlak levert moleculen 
als N2 en C02. De hele zaak werkt na
tuur!ijk aHeen als deze onschuldige 
stotfen daama het metaaloppervlak 
kunnen verlaten. Orn te begrijpen wat 
er zich allemaal afspeelt moet men de 
ruimtelijke verdeling van elektronen in 
de omgeving van de atoomkernen be
studeren en dit gebeurt door simulatie 
met de computer en het gebruik van 
computer graphics. De verificatie van 
de berekeningen geschiedt door ver
gelijking met experimentele en spec
troscopische gegevens. Deze nadruk 
op molecu!aire aspecten heett geleid 
tot de wereldfaam van de zgn. "Dutch 
School of Catalysis" lk vertrouw erop 
dat de nieuwe onderzoekschoo! NIOK 
deze faarn nog verder zal vergroten. 

In het begin van dit jaar verscheen het 
omstreden rapport van de drie Britse 
experts Oakley, Mackintosh en Mor
land 11 over de micro-elektronica in 
Nederland. Enkele conclusies uit dl! 
rapport kan men zonder moeite on
derschrijven, nl. dat het tempo waarin 
zich de micro-elektronica ontwikkelt 

voorlopig niet zal afnemen, dat de te
rugtrekking van Philips uit het Mega
bit-project weinig gevolgen za! heb
ben voor de behoefte aan onderwijs 
en onderzoek op dit gebied in Neder
land, en dat wij het vooral zullen moe
ten hebben van specialisatie en sa
menwerking (ook internationaal). Zo
ats ik al eerder :mi reageren de drie 
TU's hierop door elk met een voorstel 
op di! gebied te komen bij de ST!MU
LANS ronde van dit jaar. Ons voorstel 
is de onderzoekschool COBRA {Com
pound semiconductors and Opto
electronics: Basic Research and Ap
plications).12 
Het onderzoekprogramma van CO
BRA is opgezet rond he! in 1986 door 
de Minister van Onderwijs en Weten
schappen aan de TUE toegekende 
landeliJk zwaarlepunt voor onderzoek 
aan "111-V Halfgeleiders en Opto-e!ek
tronica". Het is zeer duidelijk een mul
tidisciphnaire actlviteit wamin de fa
culteiten Elektmtechniek. Technische 
Natuurkunde en Scheikundige Tech
nologie samenwerken, met dee!name 
van onderzoekgroepen van de TU 
Delft en de KU Niimegen. 

Nieuwe technologieen hebben vaak 
nieuwe maatschappehjke ontwikke
lingen ingeleid. Een voor iedereen 
zichtbaar voorbeeld is de halfgelei
dertechnologie, waarvan de inv!oed 
tot in elke huiskamer is doorgedron
gen. Halfge!eider materialen vormen 
de basis van de huidige "High-Tech
nology" elektronische industrie. Hier
bij Is silicium de meest toegepaste 
halfgeleider, waarvoor een verfijnde 
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tectmologie ontwikkeld is om gel'nte
greerde schakelingen met grote pak
kingsdichtheden en complexe func
ties te vervaardigen. In de telecomrnu
nicatie en de opto-elektronica is sili· 
cium echter nlet geschikt als hat gaat 
om lichtgevende devices, zoals lasers 
en llchtgevende diodes. Oit is het do
mein van de samengeste!de halfge
leiders. Daze slaan centraal in CO
BRA en we! met name de zogenaam
de Hl-V halfgeleiders. Deze halfgele1-
ders on!lenen hun naam aan het feit 
dat zij zijn opgebouwd uit de kolom
men Ill en V van het periodiek systeem 
der elementen. Z1j bevatten e!emen
ten zoals gallium, indium, aluminium. 
arseen en fosfor. Materialen als gal
liumarsenide en lndiumfosfide komen 
voor, maar verschillende elementen 
uit dezelfde groep kunnen ook met 
elkaar gemengd worden. 
Gemeenschappelijk aan het onder
zoek is de vervaardiging en bestude
ring van configuraties van atomen die 
artificieel zijn in die zin dat zij in de na
tuur niet voorkomen. Zeer uiteenlo
pende mengvormen van e!ementen 
zijn mogelijk. Door deze vrijheids
graad (die men uiteraard bij sHicium 
mist) kan men gerictit toewerken naar 
een voor een bepaalde toepassing 
gewenste eigenschap. Men kan bij
voorbeeld de mengverhouding der 
elementen z6 kiezen dat een daar
mee gerealiseerde fotodiode licht 
emitteert van een voorgeschreven 
golflengte. 
Bij Mn van de nieuwste technieken 
worden ultradunne lagen van halfge
leiders vervaardigd via geavanceerde 
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groeitechnieken. Deze bewerkstelli
gen georienteerde groei van kristallen 
op andere kristallen. 
Over een van deze technieken heb
ben we in het afgelopen jaar een 
boeiende intreerede van prot Foxon 
gehoord.13 

Het is bijna onvoorstefbaar dat men tij
dens de groei de opbouw van deze 
zgn. epilaclische lagen (die slechts 
enkele atomen dik zijn) werkehjk laag 
voor laag kan volgen! 
De materialen en de bestudeerde ver
schijnse!en hebben belangrijke toe
passingen in telecommunicatie en 
opto-e!ektronica Vele van deze toe
passingen hebben lnmiddels de weg 
naar de consument gevonden. Als U 
een schotel voor satellietontvangst 
heeft dan heeft U in deze schotel me! 
grate waarschljnlijkheid een zoge
naamde hoge-elektronen-mobi!iteit
transistor, die op een artificiele strnc
tuur van m-v halfgeleiders is geba
seerd. Een andere toepassing is 
de zogenaamde quantumput laser, 
hoogst waarschijn!\jk aanwezig in Uw 
compact disc speler. 

De onderzoekschoo! COBRA rich! 
zich op het totale spectrum: de krlsta!
groei, de ontwikkeling van analyse- en 
meetmethoden, de !undamentele fy
sica, de devicelysica, het ontwerpen 
van devices, het meten van devices, 
het toepassen van de devices in sys
temen, het ontwerpen van nieuwe sys
teemconcepten, enz. Toepassingen 
die nu reeds overal zichtbaar zijn 
zijn telecommunlcatie met behulp 
van licht, al!erlei ultrasnelle digitale 



technieken, de zogenaamde commu· 
nicatle via glasvezels, laserprinters, 
enz. 
Voor een onderzoekschool is een van 
de eisen dat de instelling toont de 
zaak echt serieus te nemen en gron
dig in het onderzoek te lnvesteren. 
Welnu, in het afge:!open jaar hebben 
we letterlijk miljoenen ge·investeerd in 
de raculteiten Elektrotechniek en 
Technische Natuurkunde ter s!imule
ring van de micro·elektronlca. We zul
len de groeiende stroom boeiende 
resullaten van COBRA met belang
stelling volgen. 

In het eerste deel van deze voordracr1t 
heb ik uitgelegd dat de twee tot nu toe 
genoemde scho!en uit overwegingen 
samenhangond met lande!ijk be!eid 
zijn gekozen. Er bleef een plaats over 
waar we echt moesten kiezen. Oit was 
bepaald nie! eenvoudig want er waron 
diverse uitstokende voorstellen inge
diend. Er is gekozen voor een onder
werp dat ver ligt van de andere twee. 
Het heeft als gunstig aspect dat het in 
sterke mate interdisciplinair is, Verder 
heeft het de funclie van proefballon. 
We willen we! eens welen of een groep 
die op grond van zijn unieke karaktor 
weinig aanleiding heoft om me! groe
pen elders integrale samenwerking te 
zoeken en die we! de kwaHteit van een 
onderzoekschool heeft maar niet de 
magische omvang van 50 A!O's, door 
de seleclie komt. Het derde voorstel is 
"Perception and Technology~ van he! 
lnstituut voor Perceptle Qnderzoek14

. 

Ongetwij!eld kent U a!len het IPO. hoe
we! sommigen misschien alleen het 
gebouw van builen. Oit insliluut is het 
resultaat van een unieke samenwer
king tussen bedrijfs!even en overhe1d. 
Het werd al in 1957 opgericht als een 
samenwerking van het Natuurkundlg 
Laboratorium van Philips met onze 
unlversiteit Door de status van onder
zoekschool z.al hel instituut nog lets 
grater warden dan nu en over enkele 
1aren zo'n 100 personee!sleden tellen, 
waaronder 30 A1o·s. 

De interactie tussen mens en techniek 
vormt de leidraad van de nieuwe ont
wikkelingen. Het onderzoek concen
lreert zich rond de vraag: hoe verwer
ken mensen informatie wanneer ze 
omgaan met steeds complexero tech· 
nologische produkten?'~ De rugge· 
graat van het instltuul is diepgaand 
onderzoek naar deelgebieden van de 
menselijke informatieverwerking die 
belangrijk ziJn bij het gebruik van sys· 
temen. te weten geluid en horen, taal 
en spraak, zlen en lezen, cognitie 
(dw.z. de verwerking van informatie in 
ons brein) en communicatie. Verder 
vindt er loepassingsgericht onder· 
zoek plaats dat de fundamentele ken· 
nis gebruikt ten behoeve van indus
triele innovatie. Uiternard wordt er ook 
onderwijs gegeven. 

Perceplie-onderzoek stelt ons in staat 
om systemen en apparalen beter af te 
stemmon op bedoelingen, mogelijk
heden en beperkingen van de gebrui· 
ker. Systemen die beeldon of geluid 
voortbrengen moeten zo ontworpen 
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zijn. dat de vervormingen die door de 
technische bewerkingen ontstaan, zo 
min mogelijk storend zijn voor de kij
ker of luisteraar. Aan de andere kant 
heeft het weinig zin om vervormingen 
die mensen toch niet opmerken. des
ondanks weg te werken. In dezelfde 
lijn ligt het onderzoek dat nagaat hoe
veel informatie uit getuid kan worden 
weggelaten zonder dat proefperso
nen dat opmerken. Binnenkort zal 
HDTV voor ons besct1ikbaar zijn. Een 
van rJe onderzoeksprojecten binnen 
de ontwikkeling van dit produkt betrof 
de enorme hoeveelheid informatie die 
in real time moet worden verzonden. 
Ook daar was het nodig te onderzoe
ken hoe hierop kan worden bezuinigd 
en toch te bereiken dat de kijker de 
beelden als veel mooier ervaart 

Onderzoekthema's van het IPO zijn 
onder meer: horen en het bewerken 
van geluid; taal en spraak en he! code
ren en kunstmatig voortbrengen er
van; zien en lezen en het coderen, be
werken en evalueren van beelden; 
cognitie en communicatie, interactief 
teren en mens-machine dialogen; 
in!ormatie·ergonomie, perceptieve 
handicaps en communicatlehulpmid· 
delen. Het is een sterk interdisciplinair 
onderzoekveld op het grensvlak tus
sen mens en techniek. Daarbij werken 
psychologen. natuurkundigen, biolo
gen. wiskundigen, taalkundigen en 
computer- en systeemontwerpers sa
men op basis van een, samenhan
gend programma. Uiteraard spelen 
proefpersonen bij veel van dit onder
zoek een belangrljke rol. Een aardlg 
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voorbeeld van effectief gebruik van 
zo'n proefpersoon is het bestuderen 
van de oogbewegingen van een 
proelpersoon die in feite bezig is de 
kwaliteit van op een of andere rnanier 
veranderde TV-beelden te beoorde
!en. Men bestudeert zo de beeldkwali
teit maar tevens hoopt men na te gaan 
hoe de manier van waarnemen van in
vloed is op het waardeoordeel. 

Een voorbeeld van een apparaat dat 
uit IPO onderzoek is ontstaan is de in
tonatiemeter. Deze brengt de oor
spronkelijke contour van toonhoogte 
verloop terug tot een klein aanta! 
doorlopende, rechte lijnen die toch al
le inlormatie bevatten die perceptief 
van belang is. Een toepassing ligt op 
het gebied van spraakonderwijs aan 
doven. 

lk wil U nog een fraai voorbeeldvan'!n· 
terdisclplinair samenwerken schilde
ren. Dat is het onlangs algeronde SPl
COS project, een samenwerking 
tussen Siemens, Philips en het IP016• 

De tweede he!ft van de naam slaat op 
continuous Speech recognition (and 
understanding). lnformatici, fysici, 
taalkundlgen en psychologen ont
wierpen dit dialoogsysteem in natuur
lijke taat tussen mens en machine. Het 
werkt ongeveer als volgt Via een mi
crofoon ste!t men een vraag over een 
databank aan de computer. Via een 
frequentieanalyse van het signaal en 
met behu!p van statistische method en 
wordt het signaal herkend, tenminste 
als het grammaticaal correct is en 
zich beperkt tot het vocabulaire van 



SP!COS (de gebruikte taal is in dil pro
ject het Duits). Het programma is in 
staat om in dialoog te treden met de 
gebruiker als woorden niet warden 
verstaan, of ambigu zijn en ook als de 
vraag te weinig informatie bevat Een 
voorbeeld: de computer onthoudt de 
voorafgaande zinnen; in de databank 
zitlen de namen van diverse perso
nen; komen nu in een zin twee of meer 
van die personen voor en in de vol
gende zin het woord "hij". dan komt uit 
een luidspreker (!) de vraag "wie be
doel je met hijr. Ook antwoorden op 
de vragen komen uit het apparaat in 
synthetische spraak, zelfs met de 
goede intonatie en men mag ook nog 
kiezen of het een mannenstem of een 
vrouwenstem moet zijn' Daartussen 
zit een zware rekenpartij die nodig is 
om de gesle!de vraag te interpreteren 
en te kornen tot een antwoord aan de 
hand van de databank. Wie even goed 
nadenkt over alles wat nodig is om dit 
geheel te rea.liseren zal stellig onder 
de lndruk zijn en het met ons eens zijn 
dat ats onderzoekscholen in he\ bij
zonder bestemd zijn voor toponder
zoek, het IPO er een behoort te zijn, 

Dames en Heren, 

In he! begin van mljn toespraak heb lk 
gezegd dat men in onze onderwijswe
reld vaak de indruk krijgt dat er niets 
nieuws onder de zon is, oude proble-

men in een nieuwe gedaanle. Toen we 
eenmaal over het onderzoek zelf kwa· 
men te praten bleek dat er zeer veel 
fascinerende nieuwe dingen zijn 
waarmee we ons op boeienc!e wijze 
bezig kunnen houden en daarbij bij· 
dragen aan de vooruitgang van onze 
economie en het welzijn van de mens
heid in het aigemeen. Of het echt een 
voordeel zal zljn dal sommige van de
ze zaken zich zullen afspe!en binnen 
onderzoekscholen, voor ons het aller· 
nieuwste onder de zon. zal de tijd le
ren. In ieder geval hoop ik dat U, met 
mij, de indruk heel! dat het heden be· 
schreven onderzoek aan deze Tech
nische Universiteit Eindhoven zal bii· 
dragen aan Mn van de doelen uil 
onze missie ": te behoren tot de beste 
technische universiteiten van Europa. 

Dames en heren 

Het academisch jaar 1991 ~1992 is 
geopend. 

------~------
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