
de inspiratoren van het denken in die richting. Voor die erfenis zijn wij hem 
blijvend dank verschuldigd. 

(Dr. E. van Spiegel is directeur-generaal voor wetenschapsbeleid van het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen.) 

O U D - R E C T O R MAGNIFICUS DR. IR . VAN T R I E R 
OVERLEDEN* 

Zaterdag 26 november is in het Eindhovense St. Josephziekenhuis op 57-
jarige leeftijd de derde rector magnificus van de TH Eindhoven, dr. ir. Ton van 
Trier, na een langdurige ziekte overleden. 

Dr. ir. A.A.Th.M. van Trier werd in 1957 benoemd tot gewoon hoogle
raar in de theoretische elektrotechniek. Van 1961 tot 1962 was hij secretaris 
van de Senaat, van 1963 tot 1968 voorzitter-beheerder van de afdeling elek
trotechniek en van 1968 tot 1971 rector magnificus. In 1972 werd hij be
noemd tot buitengewoon hoogleraar. Die functie beëindigde hij in mei 1979 
toen hij minister van wetenschapsbeleid werd. 

Dr. ir. A.A.Th.M. van Trier is gisteren, donderdag i december, in besloten 
kring begraven na een drukbezochte rouwdienst in de kerk van de paters 
Augustijnen in Eindhoven. 

Van de redactie 
Dr. ir. Antonius Amoldus Theodorus Maria van Trier werd op 7 febraari 
1926 in Oss geboren. Na in 1942 het staatsexamen gymnasium B te hebben 
behaald studeerde hij van 1942 tot 1943 en van 1945 tot 1947 aan de TH Delft. 
Ondanks het jaar studie-onderbreking behaalde hij al op 21-jarige leeftijd het 
diploma elektrotechnisch ingenieur. 

In 1953 promoveerde hij, eveneens in Delft, tot doctor in de technische 
wetenschappen op het proefschrift 'Guided electromagnetic waves in aniso-
topic media'. Zijn promotor was prof. dr. R . Kronig. 

Inmiddels was Van Trier van november 1946 tot mei 1947 werkzaam bij 
het Kamerlingh Onneslaboratorium in Leiden, waama hij tot 1949 zijn mili
taire dienstplicht vervulde bij het Physisch Laboratorium RVO-TNO. Daar 
bleef hij ook na die tijd in dienst, met een onderbreking van 1951 tot 1952 
vanwege een fellowship aan de Columbia University in New York (USA). 
Van 1954 tot 1957 was hij werkzaam bij het Nat. Lab. van de NV Philips, 

* TH-Berichten, 2 december 1983. 
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waarna zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in de theoretische elektro
techniek aan de TH Eindhoven volgde. 

Democratisering 
In 1968 volgde prof Van Trier prof dr. K. Posthumus op als rector magnifi
cus. Deze functie vervulde hij tot aan de bestuursoverdracht ingevolge de 
Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970 (WUB) op 30 november 1971, 
toen hij het rectoraat overdroeg aan prof. dr. ir. Gerrit Vossers. Juist in zijn 
rectoraat vonden in den lande en ook aan de THE de democratiseringsacties 
vanuit het studentenleven plaats. Aan de positieve ontwikkeling van die 
acties heeft Van Trier een grote bijdrage geleverd. 

Met ingang van i januari 1972 werd prof. Van Trier benoemd tot voorzit
ter van de Centrale Organisatie TNO en bleef daamaast buitengewoon hoog
leraar. In 1973 werd hij voorzitter van de Raad van Advies voor het Weten
schapsbeleid (RAWB), welke functie hij bekleedde tot aan zijn benoeming tot 
minister voor het wetenschapsbeleid op 4 mei 1979. 

Hij volgde toen de plotseling overleden minister Peijnenburg op. Gedu
rende zijn ministerschap richtte hij zich vooral op de industriële innovatie, de 
micro-elektronica, het plan-Lievense voor een waterkrachtcentrale en op
slagbekken in de Markerwaard; met name de wetenschapsvoorHchting droeg 
hij een warm hart toe. 

Van Trier vervulde in het verleden en ook tot zijn overlijden vele maatschap
pelijke functies. Hij was onder meer Ud van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid, voorzitter van de Nationale UNESCO-Commissie voor 
Wetenschappelijk en Technisch Beleid, voorzitter van het bestuur van het St. 
Joseph-Ziekenhuis, bestuurslid van de Studentenparochie, van de Stichting 
Bedrijfsapostolaat, van de Stichting Kunstzinnige Vorming (alle in zijn 
woonplaats Eindhoven), en bestuurslid van de Katholieke Universiteit in 
Nijmegen. Ook was hij commissaris van een aantal ondernemingen. 

Hij was Commandeur in de Orde van Oranje Nassau, Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw en drager van het Grootkruis in de Orde van 
Burgerlijke Verdiensten van Spanje. 

Ex-rector Van Trier laat een vrouw en vier kinderen na. 
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