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Zoek de waarheid in de feiten. Deng Xiaoping. 

Dames en heren, 

Als titel voor deze rede heb ik gekozen 'Onderzoekbeleid'. 
lk zal dus slechts over een beperkt deel van ons beleid spreken, 
daarmee beleidsgebieden, zoals onderwijsbeleid en studentenbeleid, 
buiten beschouwing latend. 
Niet dat deze gebieden minder belangrijk zouden zijn, maar op het 
onderzoeksgebied bestaat het dringendst behoefte aan ordening 
van onze gedachten en aan het kiezen van strategische en taktische 
doelen. 
Op onderwijsgebied is de aktie zelfs intensiever dan bij onderzoek, 
maar de doelen zijn er duidelijker en de consensus is er groter. 
Er is daar minder behoefte aan discussie, hetgeen het handelen 
vergemakkelijkt. 
Op het gebied van studentenbeleid, waartoe het vraagstuk van de 
studenten voorzieningen behoort, zijn er grote problemen. Maar 
onze machteloosheid op dit terrein maakt dat gedachtenwisseling 
hooguit tot diagnose kan leiden, die echter niet door therapie 
gevolgd kan worden. 
Ook al omdat ik nog tweemaal bij u terugkom, heb ik gekozen voor 
de behandeling van een beperkt probleem, daarmee eenzijdigheid 
accepterend. 
Ons onderzoekbeleid moet rekening houden met veel randvoor
waarden, waarvan de meeste ons door het ministerie gesteld 
worden. Het is al jaren de gewoonte om in openingsredes een 
mening over het ministeriele beleid te geven. Morgenochtend zult u 
in de krant kunnen lezen wat de andere instellingen hierover te 
zeggen hebben. lk stem overal mee in, maar wil nu de 
randvoorwaarden als gegeven beschouwen. lk wil u voorstellen doen 
over hoe wij daarbinnen zullen opereren. lk geef er de voorkeur 
aan tot u te spreken, en niet over uw hoofden heen tot Zoetermeer. 

1. Onderzoekbeleid 
Onderzoekbeleid is geen nieuw onderwerp. Zolang deze universiteit 
bestaat, is er onderzoek gedaan. Er is altijd een mening over het 
onderzoek geweest. Dit kan minimaal geweest zijn: geen beleid is 
ook beleid. Als zo een houding toch verwoord moet worden, grijpen 
we terug op 'Laat honderd bloemen bloeien' ... 
Zo een tolerant, niet ingrijpend beleid is helemaal niet slecht. 
Zolang ieder maar de middelen kan krijgen die hij denkt nodig te 
hebben. Mocht iemand iets onevenredig duurs nodig hebben, dan 
was er de tweede geldstroom, waaruit extra's gefinancierd werden. 
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Het gewone werk was niet concurrerend met dat van anderen. 
Naarmate de som van de gewone, redelijke verlangens de totale 
instellingsmiddelen meer en meer te boven ging, groeide de 
noodzaak tot keuzes en afwegingen. Beperkte middelen leiden tot 
het stellen van prioriteiten. Dit is een reden voor onderzoekbeleid. 

Een andere reden volgt uit het ons opgelegde systeem van de 
voorwaardelijke financiering. In het algemeen gesproken is de 
voorwaardelijke financiering gunstig voor ons onderzoek. Dit 
systeem heeft ons gedwongen tot het formuleren van doelstellingen 
op een termijn van vijf jaar. Daarmee wordt voorkomen dat 
onderzoekers vergeten te stoppen met onderzoek dat ongemerkt 
voortsuddert, zonder dat iemand opmerkt dat het eigenlijk allang 
afgelopen is. De voorgeschreven minimale clustering van vijf 
full-time equivalenten heeft vaak tot concentraties en samenwerking 
geleid, en soms tot onschadelijke, aardige verbale vondsten. 
Het echt schadelijke aspect van de voorwaardelijke financiering is, 
dat we in de verleiding worden gebracht op safe te spelen. 
Alleen overzienbare, zeer concrete plannen worden ingediend, 
waarvan het succes zelfs door leken geconstateerd kan worden. 

Het systeem van de voorwaardelijke financiering blijft. Wellicht 
wordt, met behoud van principes, de uitvoering gewijzigd. Als de 
beoordeling dan maar in handen blijft van werkelijk deskundigen, 
kan de verlokking van het veilige onderzoek weerstaan worden, 
want echte deskundigen zullen goede, vakkundige pogingen tot 
riskant onderzoek positief kunnen waarderen, ook al is het 
verhoopte resultaat niet bereikt. 
Dit systeem van voorwaardelijke financiering met zijn clusteringsten
densen heeft de faculteiten tot herschikking van hun onderzoekpo
tentieel gebracht. De honderd bloemen politiek werd gevaarlijk, 
want een onvoldoende hoeveelheid onderzoek in het voorwaarde
lijke gefinancierde compartiment of programma's die straks als 
onvoldoende beoordeeld warden, zullen leiden tot vermindering van 
onze onderzoekcapaciteit. 
Reallocatie is het spookbeeld van de komende jaren. 
Alle faculteiten hebben goed op dat systeem ingespeeld, waarmee 
echter wel bijna onze totale onderzoekruimte vastgelegd is. 

Voor technisch wetenschappelijk onderzoek was dit systeem van 
voorwaardelijke financiering niet nodig om wantoestanden te 
beeindigen. Anderzijds is het ook weer niet echt hinderlijk, ook niet 
in psychologisch opzicht. Wij zijn gewend te publiceren, dus 
gewend aan kritiek. Oat de beoordeling verplicht is, maakt ons niet 

4 



I 

I I, 

i 

veel uit. Wij vrezen geen onthullingen en ontmaskeringen. Wij 
worden wel bedreigd door vooroordelen over efficientie en 
relevantie van ons werk. Op vooroordelen past slechts een 
antwoord: 'Komt u maar kijken'. lnspektie, mits deskundig en 
daardoor bureaucratisch licht, is van harte welkom. 
Beperking van middelen en de voorwaardelijke financiering leidden 
tot een formalisering van ons onderzoekbeleid. Sterker geformali
seerd beleid om misstanden te corrigeren, orde op zaken te stellen 
of om een ontoelaatbaar lage kwaliteit te corrigeren, was bij ons 
niet nodig. 
In het beleidsjargon: er viel weinig dor hout te kappen. 

De kwaliteit van ons onderzoek, gemeten aan het aantal weten
schappelijke publikaties is goed, zelfs stijgend over de laatste vijf 
jaar van ongeveer 500 tot ongeveer 900. Het aantal wetenschappe
lij ke publikaties per mensjaar onderzoekkapaciteit is gestegen van 
1,5 tot 1,8. 
Deze getallen kunnen voor niemand reden tot paniek zijn. Ook niet 
als ze met Delftse of Twentse resultaten vergeleken worden. 
Een niet te sterk sturend beleid is voor ons kennelijk niet slecht. 
Niemand kan dan ook nu alle hens aan dek roepen, waarna 
iedereen niet strikt noodzakelijk werk uit handen laat vallen, om in 
enige centres of excellence te gaan werken, die we in zullen stellen 
in een reeks van moedige en harde beslissingen. Dit zou onnodige 
paniek zijn. 
We zijn dan ook niet op zoek naar dor hout. 
Macht ik toch nog ergens op een dor houtje trappen, dan zal ik het 
wel oprapen. 

Een voortgaande ordening van ons onderzoek is gewenst om 
geheel andere redenen dan korrektie van mistoestanden: we 
moeten profileren! 
De laatste jaren groeit er een wat onbestemd gevoel dat we ons 
bestaan moeten rechtvaardigen. 
We voorvoelen een dreiging van een tweede ronde Taakverdeling en 
Concentratie. Zo die T.V.C. al niet als een plotselinge calamiteit toe 
zal slaan, zullen er toch voortdurend T.V.C. tendensen zijn in iedere 
door Zoetermeer te nemen beslissing, toewijzing of afwijzing. Ons 
antwoord daarop is 'profileren'. 
De eerste mijlpaal op de weg naar profilering van onze universiteit 
was de rectorale rede die professor Ackermans in september 1984 
hier aan de TH Eindhoven uitsprak. 
Hij zei het volgende: 
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'Voor veel mensen is een viool gewoonweg een viool; een apparaat 
van hout en snaren, dat iets groter is dan een tennisracket en bij 
tokkelen of aanstrijken geluid en soms muziek voortbrengt... Bij 
nauwkeurig luisteren en kijken blijken echter geen twee violen 
precies gelijk te zijn. Gemaakt als ambachtelijk handwerk, van in de 
natuur gegroeide grondstoffen, vertonen ze in klank en uiterlijk 
verschillen die samenhangen met de eigenschappen en luimen van 
de maker, met variaties in hout en lak, en dus met spelingen van de 
natuur. 
Niettegenstaande de individuele verschillen in de instrumenten 
bestaan er stromingen in de vioolbouw. Kenners onderscheiden 
Saksische violen van Tiroler instrumenten aan de hand van 
typerende kenmerken van elk van beide scholen; er zijn karakteris
tieke eigenschappen die alleen bouwers uit Cremona aan hun 
instrumenten gaven, en andere die kenmerkend zijn voor violen uit 
het Franse Mirecourt ... 
Het voorbeeld laat zien dat men in een groep gelijksoortige, maar 
onderling stuk voor stuk verschillende voorwerpen, verwante 
families kan herkennen aan gemeenschappelijke kenmerken. Het 
gaat daarbij om kleine verschillen in vorm, materiaalkeuze en 
werkwijze, maar een kenner van violen weet wat -in modern jargon
vioolbouwers uit de traditie van het Saksische Clingenthal profileert 
ten opzichte van die uit het Beierse Mittenwald ... 
Wat kenmerkt Eindhovense ingenieurs onder collega's in binnen- en 
buitenland? Zijn er onderzoekthema's die typisch zijn voor de THE, 
vondsten die ons stempel dragen? Het antwoord zou at te lezen 
moeten zijn uit de profilering van deze hogeschool. Profilering in de 
betekenis van het accentueren van die eigenschappen die een 
instelling identificeren in een groep van gelijksoortigen, is een 
nieuw modewoord'. Einde citaat. 

Dit is een zeer juist beeld. ledere school van vioolbouwers had zijn 
eigen voortreffelijkheden, maar allen bouwden complete violen. We 
kunnen ons meer concentreren op onze specialiteiten, maar we 
blijven actief in brede vakgebieden, ook al omdat we complete 
ingenieurs opleiden. Profileren van onze wijze van vioolbouwen 
mag niet ontaarden in de produktie van voortreffelijke g-snaren. 

2. Centres of Excellence? 
De volgende redenering is aantrekkelijk door zijn rechtlijnigheid: 
Profilering vraagt om het scheppen van centres of excellence. Wij 
moeten dan een beperkt aantal onderzoekprogramma's kiezen, 
waarin we onze beste mensen en het grootste deel van onze 
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middelen concentreren. Deze centra bepalen dan het gezicht van 
het Eindhovense onderzoek. 

Het zou mooi zijn als met de naam Eindhoven meteen zo een 
onderzoekprogramma geassocieerd werd. Het l.P.O. doet dit al. We 
zullen hierbij wel uit moeten gaan van de succesvolle groepen, die 
we in huis hebben. Hun onderzoekterrein kan wellicht verbreed 
warden of gekombineerd met naastliggende terreinen van anderen, 
zodat goed herkenbare programma's ontstaan. 
Deze programma's doen een beroep op een groot deel van de 
instellingsmiddelen en presenteren zich bij de 2e en 3e geldstroom. 
Mogelijk organiseren we zulke centra als interne instituten of als 
instituten in samenwerking met derden. 

De zo gekozen programma's hebben mogelijkerwijze iets gemeen
schappelijks. Oat is dan mooi meegenomen, als we het Eindho
vense gezicht willen beschrijven. Maar we mogen niet omgekeerd te 
werk gaan, door met een typisch Eindhovens profiel te willen 
beginnen, en dan te zien welk onderzoek of welke groep daarin zou 
kunnen passen. Zolang we het profiel in vrij vage termen 
beschrijven, is dit nog niet zo erg. Zo kunnen we ons verenigen op 
het volgende profiel: in hoofdzaak technologisch onderzoek met 
activiteiten in aanpalend fundamenteel onderzoek en toegepast 
onderzoek. 
Dit profileert ons ten opzichte van de universiteiten. 
Voegen we toe 'samenhang met industriele productie' dan profileren 
we ons ten opzichte van Delft en Twente. In een poging concreter 
te word.en, zijn in de laatste instellingsplannen zogenaamde 
onderzoekconcentraten opgegeven. Als we waardevolle program
ma's binnen willen houden, moeten we de concentraten dan zo 
definieren dat je je er geen buil aan kunt vallen. Zo een definitie van 
concentraat blijkt toch weinig operationeel te zijn. We gaan daarom 
de andere weg. 

Welke groepen zullen we als groeikern kiezen voor de centra? Het 
woord centre of excellence suggereert als antwoord: de meest 
excellente! 
Oat nu is onjuist. Stel, dat we al op waardige wijze de meest excel
lente kunnen selecteren, wat doen we dan met de minder excellente 
meerderheid? ledereen mobiliseren in die paar centra geeft een 
verstarring, waarmee we binnen enige jaren de grootste last zullen 
hebben. De high-tech van 1990 is de stoommachine van 2000. 
Er moet een breed spectrum van goed onderzoek blijven, tot steun 
aan de centra en als kweekvijver voor toekomstige centra. 
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Verder zijn er excellente onderzoekers, die in kleine groepjes op een 
nauw gebied opzienbarend onderzoek doen. Deze onderzoekingen 
zijn echter niet geschikt als groeikern voor de centres of excellence, 
die we ons immers groot voorstellen. Maar dat is geen reden, om ze 
op te offeren aan de centra. In onze organisatiedrift mogen we niet 
vergeten, dat onderzoek kreatief werk is. Onkunde leidt hen, die 
orde op zaken willen stellen, door een aantal full-time equivalenten 
te deporteren naar door managers gekozen onderzoekgebieden. 
Het college van bestuur is een aartsbisschop van Salzburg met 100 
Mozarts in dienst. 
Orn meer dan een reden moeten we dus zorgen dat er leven is 
naast de centra. Centre of excellence betekent dus niet het beste en 
het enige, maar het betekent goed en groot. 

Eigenlijk willen we centra voor onze relaties met de buitenwereld, 
en dat om meer redenen. 

- De industrie moet weten op welke gebieden met ons samenge
werkt kan worden. In de eerste plaats om de kontakten. Ons vak 
wordt in eerste instantie in de industrie bedreven, niet in de 
technische universiteiten. Verder moeten de kontakten tot kontrak
ten leiden. De derde geldstroom is een noodzakelijke aanvulling op 
de eerste geldstroom. Opnieuw zullen we voor 20% in de overige 
lasten gekort worden. Het blijft een eis, dat contractonderzoek 
alleen verricht wordt, als het in ons onderzoekprogramma past, en 
we er dus iets van kunnen leren. Toch worden we meer en meer 
verleid tot het simpele geld verdienen om daarmee onderzoek van 
eigen keuze te kunnen bekostigen. 

- Tweede geldstroom organisaties moeten erkennen dat hier de 
juiste infrastruktuur voor hun projekten is. 

- Het ministerie moet weten dat een aantal gebieden exclusief in 
Eindhoven bewerkt worden. 

Behalve goed en groot moet een centrum onmisbaar zijn. 
Onmisbaar, niet zo zeer voor ons zelf, maar voor het Nederlandse 
onderzoek. Door zijn onmisbaarheid kan het aanspraak maken op 
groot geld. De aard van het werk moet zodanig zijn, dat het van dit 
grote geld kan profiteren voor zijn groei. 
Voor ons onderzoekbeleid betekent dat een antwoord geven op de 
vraag: 'Wat zetten we in de etalage?' We zoeken programma's die 
goed, groot en onmisbaar zijn. Het woord centre of excellence kan 
daarom maar beter vermeden worden. We spreken nu over 
onderzoekconcentratiegebieden. 
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Het college van dekanen heeft een eerste selektie van een tiental 
concentratiegebieden gemaakt. Faculteiten en Universiteitsraad 
zullen na de nodige aanpassingen vaststellen, wat wij zullen 
presenteren als de Eindhovense onderzoekconcentratiegebieden. 

Na centre of excellence zijn door het ministerie andere namen 
geprobeerd. De laatste is geconcentreerde A.1.0.-opleiding. 
Uitgaande van het schering-en-inslag beeld zou men mogen 
verwachten dat pramoties bij voorkeur plaatsvinden in wat dan 
vroeger een centre of excellence heette. Het voorlopige lijstje van 
dekanen toont geen enkele relatie met de plaatsen waar nu 
gepramoveerd wordt. 
Veruit het graotste deel van de pramoties in een faculteit is vrij 
homogeen over die faculteit gespreid, buiten wat nu mogelijke 
concentratiegebieden lijken. Dit illustreert wederom, dat al ons 
onderzoek in enige punten concentreren en de rest wegkappen, 
desastreus zou zijn voor het onderzoek op deze universiteit. 

3. De excellenten 
Als we hier op zoek gaan naar het excellente onderzoek, vinden we 
soms dat dit uitgevoerd wordt in gratere groepen, waar veel 
mensen en veel geld geconcentreerd warden ingezet. Daar warden 
resultaten op internationaal niveau bereikt in het hoge tempo waarin 
de technische wetenschap zich ontwikkelt. Zo een groep zou met 
recht en reden centre of excellence genoemd kunnen warden. 
Vaker vinden we echter dat het excellente bereikt wordt door uiterst 
kleine graepjes, of door de, in mijn ogen, ideale kombinatie 
promotor-promovendus. Het echt excellente is nag al eens extreem 
geconcentreerd in een persoon. Meer geld of meer mensen aan 
zulke graepjes toevoegen leidt niet tot evenredig meer of evenredig 
snellere prestaties. Zulke graepjes zijn geen groeikernen voor de 
beoogde grate centra, waarmee wij streven naar landelijke 
bekendheid, mogelijk een monopolie positie, aanspraak op groat 
geld of een concentratie van promoties. 

De drang tot concentratie is echter niet zo panisch, dat deze 
excellente individuen hun huidig werk moeten staken in het kader 
van de algemene mobilisatie. Afbraak van dit unieke, hoogwaardige 
werk geeft in mankracht en geld nauwelijks een bijdrage aan de op 
te bouwen grate concentratiegebieden. 
lk wil geen vrijstellingen aanbieden aan ieder, die liever niet in een 
grater concentratiegebied wil werken; maar ik wil die creatieve 
eenlingen, die veel presteren, beschermen. De rechtvaardiging van 
hun positie ligt in hun prestaties. Deze blijken niet alleen uit het 
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aantal publikaties, maar vooral uit het belang van hun publikaties; 
d.w.z. uit het door anderen geciteerd worden. 

lk stel daarom voor, dat bij de jaarlijkse rapportage door 
vakgroepen en faculteiten van vaak geciteerde auteurs opgegeven 
wordt, hoe vaak zij geciteerd zijn. 
Uw eerste reaktie is nu: 'administratieve rompslomp'. lk denk, dat dit 
wel meevalt. In de eerste plaats zijn we niet ge'interesseerd in de 
nullen en de enen. Laten we zeggen: 'Tien keer of vaker per jaar'. 
Wie moet dat tellen? En vooral, wie moet dat kontroleren? lk ben er 
van overtuigd, dat wie zo vaak geciteerd wordt, dat best weet. Oat 
heeft hij al eens voor zich zelf tevreden nageteld. Wie niet geciteerd 
wordt, weet dat nog beter. De opgaven komen dus van de 
onderzoekers zelf. Omdat zo een opgave voor iedereen onmiddellijk 
natelbaar is in de voor ieder toegankelijke Science Citation Index, 
kan geen onderzoeker zich een al te kreatieve interpretatie 
veroorloven. 
We kunnen ons uit stijloverwegingen afvragen, of dit nu echt moet. 
lmmers, goede wijn behoeft geen krans. Zeker, maar deze wijsheid 
geldt slechts voor de kenners, niet voor de boekhouders. 

De grote winst voor ons is, dat we niet in de verleiding komen het 
werkelijk excellente op te offeren aan de beoogde centra, waarin 
excellence verward is met groot en duur. Deze bescherming van dit 
goede kunnen we goedkoop krijgen. Citatie vermelding brengt geen 
extra werk met zich mee. lk vertrouw op de ijdelheid van de 
onderzoeker en op de afgunst van de buren. 

4. lnterdisciplinair onderzoek 
Extra aandacht vraagt het verschijnsel interdisciplinair onderzoek. 
Onze universiteit kent acht faculteiten. ledere faculteit telt vele 
vakgroepen. Als we willen spreken over een instellingsonderzoekbe
leid, moeten we ons realiseren dat de faculteiten de grootste 
eenheden zijn waarin bestuur, raad en adviescommissies hun 
gebied nog kunnen overzien. De vakgroepen hebben de kennis en 
het overzicht over hun wetenschapsgebied. Zij kunnen het belang 
van hun werk voor de maatschappij schatten, alsmede de 
ontwikkelingen op niet te lange termijn en de kansen op externe 
steun. 
De faculteiten moeten met minder kennis van zaken en zonder veel 
overzicht de vakgroepen coordineren. Uit de aard der zaak is dit 
moeilijk: bij de vakgroepen gaan deskundigheid en eigenbelang 
hand in hand. Toch is het op faculteitsniveau nog net mogelijk te 
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oordelen over prestaties, signalen van buiten op te pikken, kansen 
te schatten, kortom te coordineren. 
Per faculteit kan er zo geprofileerd worden. 
Een faculteit kan haar concentratiegebied kiezen, veelbelovende 
noviteiten kunnen gekoesterd worden, veelpresterende eenlingen 
kunnen worden beschermd, zo u wilt, afgeschermd. 

Omdat dit betoog eerder organisatorisch dan filosofisch is, kunnen 
we in wat volgt faculteiten en disciplines als synoniemen gebruiken. 
lnterdisciplinair onderzoek is dan onderzoek dat door meer, meestal 
twee, faculteiten uitgevoerd wordt. 
De indeling in faculteiten is sterk historisch bepaald vooral door 
onderwijsmotieven. De aktuele ontwikkelingen in onderzoek vinden 
vaak plaats in de grensgebieden tussen disciplines. Vanuit het 
onderzoek gezien is het aantrekkelijk in de grensgebieden te 
werken. Daar liggen dan echter wel hindernissen van organisatori
sche, financiele en juridische aard, ook op het punt van 
beoordeling. Zelfs als wij mogen kiezen in welke monodiscipline 
een interdisciplinair programma ter beoordeling aangeboden zal 
warden, dan komt dat programma toch in een ongunstige positie, 
want geen der monodisciplines zal het als echt beschouwen maar 
altijd als een grensgeval. De welwillendheid tegenover grensgevallen 
is in de klassieke fundamentele disciplines duidelijk lager dan in de 
i ngen ieu rsvakken. 
Als we interdisciplinaire programma's tot onderzoekconcentraten 
willen maken, moeten we doelbewust organisatorische maatregelen 
treffen, anders warden ze in de kiem gesmoord. 

Dit is echter iets heel anders, dan te proberen zoveel mogelijk, of 
zelfs uitsluitend interdisciplinaire programma's op te zetten vanuit 
de vooropgezette idee dat goed, nuttig, modern onderzoek perse 
interdisciplinair zou moeten zijn. lnterdisciplinariteit wordt soms als 
een merkwaardige kandidaat naar voren geschoven bij het zoeken 
naar kriteria voor kwaliteit. Het is buitengewoon moeilijk overeen
stemming te bereiken over kwaliteitskriteria voor onderzoek. Als een 
mogelijk kriterium zich aandient, kan dat op een welwillende 
ontvangst rekenen. Zo ook interdisciplinai-iteit. 
Hier wordt veel te welwillend tegenaan gekeken. De ingewikkeld
heid van de onderzoeksorganisatie is geen maat voor de kwaliteit. 

Samenvattend, als we goede redenen hebben interdisciplinaire 
onderzoekconcentraten op te bouwen, vraagt dat terecht extra 
zorg en moeite. Maar er moet niet naar interdisciplinariteit 
gediscrimineerd warden, ook niet positief. 
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Universitaire onderzoeksbeleid bevordert dat de faculteiten hun 
onderzoekconcentratiegebieden organiseren. De instelling verzamelt 
de faculteitsconcentratiegebieden. Waar een interdisciplinair pro
gramma als concentratiegebied gepresenteerd wordt, moet het 
overkoepelende universiteitsniveau organisatorische barrieres slech
ten, opdat ook interdisciplinaire programma's in de lijst van 
universitaire onderzoekconcentratiegebieden opgenomen kunnen 
worden 

Dames en heren, 

Mij rest nog het academisch jaar 86-87 te openen. Het academisch 
jaar van de Technische Universiteit Eindhoven; want vanaf vandaag 
heten we zo. 
Wat betekent die nieuwe naam voor ons? lk heb zojuist, overal waar 
ik 'afdeling' dacht, 'faculteit' gezegd. 
Waar op mijn kladpapier 'TH' stond, zal in de gedrukte versie van 
deze rede 'Universiteit' verschijnen. Heel veel rneer zal het niet zijn. 

Hiermee open ik het academisch jaar 1986-1987 van de 
Technische Universiteit Eindhoven. 

Produktie: Secretariaat college van dekanen en Voorlichtingdienst 
TU Eindhoven. 
Vormgeving en druk: groep Reproduktie en Fotografie TU Eindho
ven. 
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