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Wetenschappers van formaat
Thijs Knaapen

H

et maken van het VENI-blad dat nu voor u ligt leidde mij,
toen ik het aan het maken was, niet alleen langs de directeur van het Alumnibureu, Harmen Kragt, maar ook langs
een tweetal grootse wetenschappers. Daarbij moet ik toegeven dat
dit geen directe verwijzing is naar de carrièrebijdragen. Alhoewel
Jaap den Doelder en Tijn Backx beide zo vriendelijk waren een artikel te schrijven en ze beide hun opleiding in Eindhoven hebben
gehad – uiteraad een garantie voor succes –, behoren ze (nog?) niet
tot categorie waar ik op doel. Wereldwijde roem in fysicaland en de
bijbehorende Nobelprijs op zak;
“Het is verbazingwekkend misschien heeft u ze al herkend
hoeveel beroering het werk op de kaft.

van Darwin hier in het
West-Europa van de eenentwintigste eeuw nog kan
veroorzaken.“

Johannes Diderik van der Waals
schopte het zelfs zover dat een
studievereniging in het mooie
zuiden van Nederland naar hem
vernoemd werd. En dat is dan
ook meteen de reden waarom
zijn naam opduikt in dit blad. Er
is nieuws van zowel het bestuur als de Borrelcommissie van Van der
Waals. Zo kunt u lezen over de stoelendans waarbij het studiehok,
het archief en het paalhok van de vereniging betrokken waren en
ook vindt u een verslag van het zesde Borrellustrum.
Een tijdgenoot van Van der Waals was Heike Kamerlingh Onnes. In
Leiden, maar ook ver daarbuiten, is hij bekend omdat hij de eerste
was die helium vloeibaar wist te maken. Het feit dat die prestatie
haar honderdste verjaardag vierde was voor het Boerhaave museum
de reden om een tentoonstelling aan Kamerlingh Onnes te wijden.
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Deze twee heren, Van der Waals en Kamerlingh Onnes, vormen de
inspiratie voor mij om ook wat aandacht te besteden aan een ander jubileum van een ander groots wetenschapper. Het jaar 2009 is
aangebroken en het is niet zomaar het jaar dat tussen acht en tien
in zit. Het is het Darwinjaar. Charles Darwin, weliswaar een bioloog
en geen natuurkundige, maar toch een wetenschapper die zijn sporen verdiend heeft, werd 200 jaar geleden geboren en schreef 150
jaar geleden zijn beroemde boek “On the origin of species”. De eerste twee maanden van dit jubileumjaar zijn nog nauwelijks verstreken, of er is al de nodige ruchtbaarheid aan gegeven. Blijkbaar is het
aanleiding voor een televisiepresentator om wereldkundig te maken
dat hij wel wat ziet in de ideeën van Darwin. Daarentegen wil een
Urks actiecomité de Nederlandse bevolking juist behoeden voor de
grote misvatting die “evolutietheorie” heet, daarmee dan weer een
protestreactie uitlokkend van het sensatiebeluste deel van de Nederlandse weblogs.
Het is verbazingwekkend hoeveel beroering het werk van Darwin
hier in het West-Europa van de eenentwintigste eeuw nog kan veroorzaken. Het boezemt mij nog maar eens wat extra ontzag in voor
de vastberadenheid die nodig moet zijn geweest voor Darwin om
zijn ideeën in het midden van de negentiende eeuw te verkondigen.
En terwijl ik nog wat mijmer over de wetenschappers van vervlogen
tijden laat ik u achter met dit eerste VENI-blad van 2009, zodat u in
alle rust kunt lezen over reologie, cryogenie en zelfassemblage van
een organisch geïntegreerd circuit.
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Op zijn beurt was dat voor VENI de aanleiding om een excursie naar
dit museum te organiseren. Karel Bosschaart schreef over deze dag
een leuk verslag.

in memoriam

In memoriam prof.dr. M.J. Steenland

Op vrijdag 13 februari 2009 is prof.em.dr. M.J. Steenland op 90-jarige leeftijd overleden. Prof. Steenland werd op 1 juni 1958 benoemd
tot hoogleraar in de Algemene Natuurkunde bij de Afdeling der
Algemene Wetenschappen van de Technische Hogeschool Eindhoven. Daarvoor was hij jarenlang werkzaam bij het Kamerlingh
Onnes Laboratorium in Leiden.
Prof. Steenland was één van de founding fathers van de faculteit Technische Natuurkunde. Eén van zijn eerste taken was het
opzetten van het natuurkunde onderwijs aan de THE. Hij was de
eerste voorzitter van de vakgroep Vaste Stof Fysica en werd later
decaan van de afdeling Technische Natuurkunde. Onderwijs stond
bij hem hoog op de agenda en hij had een warm hart voor studenten.
Hij was een zeer aimabel mens met een stimulerende invloed
op zijn medewerkers. In latere jaren was hij, samen met prof.dr.
A.R. Miedema, oud-collega van het Kamerlingh Onnes Lab en
inmiddels een van de directeuren van het NatLab, initiator en inspirator van een hechte samenwerking tussen de afdeling Natuurkunde en het NatLab. Prof. Steenland ging in 1983 met emeritaat.
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Karel Bosschaart

O

m 14:00 verzamelen bij het Boerhaave museum in Leiden
om de tentoonstelling “De jacht op het absolute nulpunt”
te bezoeken. Het weer helpt alvast mee door redelijk richting nul te gaan, maar dan op de Celsius schaal.
We worden verwelkomd met koffie in het zaaltje waar prof. Fons de
Waele, hoogleraar Lage Temperaturen aan de faculteit Natuurkunde
van de TU/e, een voordracht houdt over de geschiedenis van de eerste liquefactie van helium, nu 100 jaar geleden, door Kamerlingh
Onnes van de universiteit Leiden.
Over de beweegredenen om helium vloeibaar te maken voerde
Kamerlingh Onnes wetenschappelijke argumenten aan, zoals het
toetsen van de theorie over gassen van van der Waals, maar volgens
Fons was een belangrijke drijfveer ook de uitdaging en de sensatie
om dit als eerste voor elkaar te krijgen. In de jacht om het“laatste der
permanente gassen”vloeibaar te maken was Dewar
zijn concurrent.
Fons schetst de situatie
honderd jaar geleden, toen
men niet even naar “Air
Liquide” kon bellen voor
een cilinder helium zoals
we dat nu zouden doen.
Het helium moest gewonnen worden uit zeldzaam,
geimporteerd zand, op
zich al een enorme klus.
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Kerstexcursie Boerhaave museum,
29 december 2008

activiteit

Aan de hand van de publicatie van Kamerlingh Onnes laat Fons ons
zien hoe het experiment die dag verliep. Dat is mogelijk omdat het
artikel zeer nauwgezet, vaak op de minuut nauwkeurig, beschrijft
wat er gebeurde zodat we het bewuste experiment kunnen “herbeleven”.
Het artikel bevat een schematische weergave van de opstelling.
Fons heeft deze mooi ingekleurd zodat het overzichtelijker wordt
en we kunnen zien waar de diverse “trappen” van het systeem zitten, via stikstof, waterstof en
“Het lab in Leiden werd tenslotte helium. Het vloeibare
helium werd uiteindelijk opgehiermee in 1908 het koudste vangen in het binnenste buisje
plekje op aarde, en pas 15 jaar van een glazen kunstwerkje
dat doet denken aan matrosjka
later lukte het een ander labo- poppen. De opstelling bevat ook
ratorium om dit te evenaren.” een aantal carbon filters om onzuiverheden weg te werken. Dit
bleek noodzakelijk nadat een eerdere liquefactie poging waterstofverontreiniging bleek te bevatten. Er werd schertsend gesproken van
“halvium”.
Aanvankelijk druppelde er niets, maar uiteindelijk, toen een kraan
verder werd opengedraaid en de druk van het helium afnam ontstond er vloeistof. Fons laat aan de hand van het T-S diagram van
helium (met zeer fraai gebruik van de mogelijkheden van powerpoint!) zien dat deze drukreductie essentieel was voor het slagen
van de laatste afkoeling. Kamerlingh Onnes kon dit echter nog niet
weten omdat hij het diagram uiteraard niet kende. Het lab in Leiden
werd hiermee in 1908 het koudste plekje op aarde, en pas 15 jaar later lukte het een ander laboratorium om dit te evenaren.
Leiden werd jarenlang het centrum van cryogeen onderzoek. Onder
andere supergeleiding is hier ontdekt in 1911, dankzij het feit dat de
stagiair in slaap viel zodat opgemerkt werd dat de vermeende kortsluiting in de opstelling spontaan weer verdween bij het opwarmen,
in plaats van dat het experiment gestopt werd. In 1913 ontving Kamerlingh Onnes de Nobelprijs voor zijn werk.
Na de voordracht bezoeken we de tentoonstelling over Kamerlingh
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Even later krijgen we een rondleiding met gids door de rest van het
museum, waar ook veel te zien valt. We beginnen bij (een reconstructie van) het chirurgisch amfitheater, waar een snijtafel centraal
opgesteld staat zodat de toeschouwers alle verrichtingen konden
volgen.
Op de route door het museum komen we onder andere oude chirurgische instrumenten tegen, die duidelijk
maken dat een operatie (vaak amputatie)
geen pretje was, al helemaal niet zonder
verdoving die pas later werd uitgevonden.
Er staan fraaie demonstratie testopstellingen, waaronder de Maagdenburger halve
bollen en een mechanisch planetarium.
Ook de opstelling van Kamerlingh Onnes
met het karakteristieke “verband” staat in
een vitrine. We komen langs een uitgebreide collectie van spullen op sterk water,
oude fitness toestellen, en de Leidse flessen ontbreken hier uiteraard niet.
Na de rondleiding lopen nog we even
rond, waarna het museum sluit. We pakken een drankje in een cafe tegenover
het museum voordat we naar restaurant
“Malle Jan” gaan voor een gezamenlijk afsluitend diner.
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Onnes, waar veel onderdelen zoals pompen, cryostaten, waaronder
die van de helium-opstelling, en temperatuursensoren te bewonderen zijn. De befaamde (niet succesvolle) sollicitatiebrief van een
jonge Einstein is ook te zien.

nieuws

Masterplan huisvesting TU/e vijf jaar eerder klaar
Het masterplan huisvesting van de TU/e wordt versneld uitgevoerd.
In plaats van in 2020 moeten de vier grote projecten in 2015 klaar
zijn. Dit is een van de maatregelen die de TU/e wil uitvoeren om bij
te dragen aan de economie in crisistijd.
De overheid heeft alle overheidsinstanties gevraagd welke bouwplannen sneller kunnen worden uitgevoerd om de bouwwereld te stimuleren. De TU/e heeft voorgesteld om de vier grote projecten van Campus
2020 grotendeels tegelijk uit te voeren, waardoor ze al in 2015 klaar zijn.
Het gaat hierbij om de verbouwing van de W-hal, waar onder meer
de faculteit Wiskunde & Informatica in wordt gehuisvest; nieuwbouw voor de faculteiten Elektrotechniek en Technische Natuurkunde op de plek waar nu N-laag staat; renovatie van de bovenbouw
van het Hoofdgebouw (waarin de faculteiten Industrial Engineering
& Innovation Sciences en Industrial Design plus de ondersteunende
diensten worden gehuisvest) en de renovatie van W-hoog en W-laag
voor Werktuigbouwkunde en Biomedische Technologie.
(Bron: Cursor)
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Polderpolymeren
Jaap den Doelder

V

oor natuurkundigen zijn polymeren geweldig. Veel van hun
eigenschappen worden namelijk bepaald door hun topologie, terwijl de chemische (monomeer)structuur een ondergeschikte rol speelt. Zo schaalt de viscositeit bij lage afschuifsnelheden met (M/M0)3.4 voor lineaire ketens, en met ev(M/M0) voor sterk
vertakte ketens.
Waar er tegenwoordig ook binnen de natuurkundefaculteit aan de
TU/e flink wat onderzoek gedaan wordt aan polymeren, was dat
begin jaren ‘90 nog niet zo. Ik
kwam er pas echt mee in aan- “Vaak zo moeilijk dat de materaking tijdens mijn eindproject
van de tweede-faseopleiding rie zich middels de honderden
Wiskunde voor de Industrie. bar druk die ervoor nodig is,
Leuke opleiding trouwens, zeker
voor technisch natuurkundigen. onder protest transformeert in
Opgedane modelleerervaring de meest fantastische verschijtijdens de, in mijn geval, natuurkundestudie wordt verdiept. Ik ningsvormen”
was al op het modelleerspoor
gezet tijdens mijn afstudeerwerk in het nu gesloopte Warmte en
Strominggebouw. Hokje achteraf, deur dicht, onderdruk aan, klep
open, stromende lucht door metalen stembanden. Tafeltennis in de
pauze. Goede begeleiding! Leuke mensen.
Terug naar het meer visceuze terrein. Die polymeren worden vaak
door dunne pijpjes geperst. Gaat nogal moeilijk. Vaak zo moeilijk dat
de materie zich middels de honderden bar druk die ervoor nodig is,
onder protest transformeert in de meest fantastische verschijningsvormen (figuur 1). Deze instabiliteiten worden al zo’n 60 jaar onder-
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zocht. Academici bewonderen hun schoonheid, industriëlen proberen ze op te schuiven naar hogere doorzet. Ik vertrok naar Dow in
Terneuzen om zelf experimenteel werk met een capillaire reometer
te combineren met een modelmatige aanpak. Het eindproject werd
uitgebouwd tot een promotie, en het AIO-schap omgezet in een
vast dienstverband bij de Amerikaanse chemiegigant.
En dan veranderen er dingen. Dat is ook prima. Om te beginnen
het jongleren met parallelle projecten versus de diepe concentratie op een enkel probleem. Dan heb je ook nog de mix van lange-,
korte- en oneindig korte-termijn plannen en doelen, de intensieve
communicatie met collega’s, met name in Midland, MI en Freeport,
TX (om 15.00h gaat vaak de telefoon), en het samenwerken met externe partners. Dat laatste mocht en mag ik veel en graag doen. We
werken in onze groep veel samen met universiteiten. Hierbij wordt
veel gebruik gemaakt van zowel nationale als Europese stimuleringsfondsen.
Van 2000 tot 2004 werkte ik b.v. met veel plezier verder aan extrusieproblemen in het 3PI-project (postpone polymer processing instabilities). De academische partners waren de universiteiten van Pau,
Nice (Ecole des Mines de Paris), Cambridge, Erlangen en Eindhoven. De industriëlen, naast Dow, concurrent Repsol (Madrid), additievenleverancier Dyneon (Muenchen), filmblazer Argo (Athene), en
bandenmaker Pirelli (Milaan). Zo had ieder zijn eigen rol, en werden

Figuur 1: voorbeelden van instabiliteiten van polyethyleen na extrusie.
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- “Was je deze week op reis?”
- “Ja, naar Nice.”
- “Oohh, ik wist niet dat Dow daar ook een fabriek heeft staan…”
De frequentie van de Amerikareizen hield de laatste tien jaar gelijke tred met de economische
cyclus. Nu ben ik dus lekker
vaak thuis, terwijl ik in de beginjaren meerdere malen per
jaar heen en weer vloog. In de
zomer van 2000 hebben Martine, Anouk (toen anderhalf) en
ik drie maanden mogen wonen
en werken bij de hoofdvestiging
in Midland. Midden-Michigan
is prachtig, maar fietsen naar
je werk levensgevaarlijk. Dan Figuur 2: ray-tracing model om optische
maar over de stoep. De dames karakteristieken van een kunststof dashkregen het wel eens benauwd in board te voorspellen.
het appartement, maar het grote contingent Nederlanders dat
zijn opwachting maakte tijdens deze periode zorgde voor genoeg
afleiding.
Na zeven jaar bij de Materials Science groep van Core R&D kreeg
ik de mogelijkheid om meer specifiek binnen een productgroep te
gaan werken. Bij Core word je veel als specialist ingezet bij allerlei
projecten, in mijn geval als modelleerder (zie figuur 2 voor een voorbeeld uit de optiek) en reoloog. Als productontwikkelaar binnen een
business werk je meer synthetisch en verbind je katalytisch en procesonderzoek aan het ene uiterste met ontwikkelingen in de markt
bij klanten aan de andere kant. Het heeft allemaal zijn charmes. Ik
houd me nu bezig met alles wat polyethyleen betreft. Volgens cradleto-cradle goeroes is het oneindig recycleerbaar, dus dat is mooi. Je
kunt olie tenslotte beter zo gebruiken dan het direct maar te verbranden. Dit terzijde…
jaargang 16, nummer 1
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er elk half jaar voortgangsbijeenkomsten georganiseerd, beurtelings
bij elke partner. Was weleens moeilijk uit te leggen aan kennissen.
Een typisch gesprek:

carrière

Ik wil wat meer de diepte ingaan met het kort beschrijven van een
ambitieus project waar we samen werken met een Brits consortium van universiteiten en bedrijven: MuPP (microscale polymer
processing). Als inleiding hierop is het nuttig om het begrip chainof-knowledge te introduceren. Dit is een Eindhovense (DPI, Dutch
Polymer Institute) woordspeling die aangeeft waar het bij polymeeronderzoek om draait: van chemische synthese (katalyse, proces) via
resulterende moleculaire structuur (karakterisering) en karakteristieke stromingseigenschappen
“Bij al deze zaken zou ik me (reologie) naar gedrag tijdens
verwerking tot en gebruik als
geen betere eerste-fase basis eindproduct. Zo zijn er katalykunnen voorstellen dan de satoren die geen, een beetje, of
heel veel vertakkingen inbouopleiding Technische Natuur- wen in polyethyleen. De resulkunde!” terende structuur wordt voorspeld met modellen of gemeten
met b.v. GPC scheidingsmethoden. De reologie wordt voorspeld uit
de structuur of gemeten met b.v. plaat-plaat reometers. Het verwerkingsgedrag wordt voorspeld uit de reologie (met constitutieve vergelijkingen) of gemeten in onze laboratoria of bij klanten. Hetzelfde
geldt voor de gebruikseigenschappen zoals glans en helderheid van
folies.
Het ambitieuze van MuPP is dat de meetstappen zoveel mogelijk
vervangen worden door theoretische modellen die daadwerkelijk
gebaseerd zijn op de moleculaire structuur. Het hart van het project wordt gevormd door constitutieve modellen met parameters
die voorspeld worden uit de structuur, waarbij de fysische relaxatieprocessen beschreven worden door mesoscopische theorieën.
Trefwoorden hierbij zijn ‘tube models’, ‘reptation’, ‘arm retraction’,
en ‘constraint release’. De Nederlandse vertaling van deze termen
wordt nauwelijks gebruikt. Prof. Tom McLeish, de grote gangmaker
van het MuPP-project, heeft een fraai overzichtsartikel geschreven
in Physics Today van augustus 2008; van harte aanbevolen!
Met enige regelmaat kom ik nog op de TU/e. Vaak hebben we bij
Dow afstudeerders of AIO’s , die ons helpen met concrete projecten.
Dan wordt er vaak overlegd met de universitaire begeleider(s). Ook
14
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Kort C.V. Jaap den Doelder
3/10/1971
1989-1994
1994-1996

Terneuzen
Technische Natuurkunde, TU/e
AIO ontwerpersopleiding
Wiskunde voor de Industrie, TU/e
1996-1999
AIO promotieplaats Toegepaste Wiskunde
1999-heden R&D specialist bij Dow in Terneuzen
Getrouwd met Martine, drie kinderen (Anouk (10), Lars (7), Florian
(4)), naar volle tevredenheid wonend in Terneuzen.
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heb ik een deel van de JM Burgerscursus Reologie verzorgd. Afgelopen jaar heb ik zelf een tweedaagse cursus polymeermodellering en
-reologie opgezet en verzorgd voor de Wiskunde voor de Industrie
AIO’s. Ik moet zeggen dat ik daar veel plezier aan beleef. De mix
van academische diepgang en industriële directheid in mijn huidige
baan is voor mij ideaal. Wat ik wel merk is dat er door de jaren heen
toch een verschuiving van interesses optreedt. Bij al deze zaken zou
ik me geen betere eerste-fase basis kunnen voorstellen dan de opleiding Technische Natuurkunde!

nieuws

10 jaar masterclasses voor VWO-scholieren
Op 26 januari 2009 zijn voor het tiende jaar de Masterclasses Enjoy
Engineering gestart, georganiseerd door de faculteiten Technische
Natuurkunde en Elektrotechniek.
Gedurende vijf weken zijn elke week één dag negen groepjes 5-vwoleerlingen bezig met een onderzoek. Deze activiteit past in het kader van de Aansluiting waartoe beide faculteiten voor een dag in de
week een aansluitingsdocent aangesteld hebben. Dit is een natuurkundedocent uit het vwo die naast Masterclasses ook een DocNtendag organiseert en de faculteit gevraagd en ongevraagd adviseert
over de aansluiting vanuit de Tweede Fase van het vwo naar de propedeuse van het wo.

TU/e wereldwijd nummer 1 in onderzoek met industrie
De TU/e creëert van de 350 grootste research universiteiten ter wereld procentueel de grootste wetenschappelijke output in samenwerking met de industrie. In een wereldranking, opgesteld door het
Leidse Center for Science and Technology Studies (CWTS), staat de
TU/e met een score van 10,5 procent van de publicaties bovenaan.
Vooral in de gebieden elektrotechniek, natuurkunde en chemische
technologie heeft de TU/e een opmerkelijk sterke samenwerking
met het bedrijfsleven. Van de wetenschappelijke publicaties op het
gebied van elektrotechniek komt meer dan een kwart tot stand in
samenwerking met ondernemingen. Voor natuurkunde is dat 14,7
procent en voor chemische technologie 13,7 procent.
(Bron: Cursor)
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Ontwikkelingen bij Calipso
Hidde Brongersma

O

p initiatief van het CvB werd in 1997 Calipso BV als eerste
BV van de TU/e opgericht.
Calipso was een spin-off van de groep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen (FOG) van de faculteit N. In de jaren daarvoor was bij FOG uiterst gevoelige apparatuur (ongeveer 3000x die
van bestaande apparatuur!) ontwikkeld voor de analyse van het allerbuitenste oppervlak van materialen. Dit leidde tot vele nieuwe
mogelijkheden en beter inzicht in: katalysatoren, oppervlakte modificatie, groei van ultra-dunne lagen, metaal-polymeer grenslagen,
enz. Zowel de ontwikkeling van
de apparatuur als de toepassin- “Het bleef een droom om
gen waren onderwerp van vele
promoties (30) en van afstudeer- ook de apparatuur zelf op
en stage-projecten ( > 250) in de de markt te brengen. De
FOG-groep.

afgelopen jaren is hiervoor

Sinds de oprichting van Calipso een prototype gebouwd dat
worden er analyses en onderzoek verricht in opdracht van industrieel geproduceerd kan
industrieën en overheidslabora- worden.”
toria, terwijl ook regelmatig ondersteuning gegeven wordt aan
groepen van de TU/e. In 2002 werd Calipso geprivatiseerd. Het bleef
een droom om ook de apparatuur zelf op de markt te brengen. De
afgelopen jaren is hiervoor een prototype gebouwd dat industrieel
geproduceerd kan worden. Het opzetten van een wereldwijd netwerk voor de verkoop en service was echter niet haalbaar voor een
kleine BV. Daarom is nu een samenwerking geregeld met ION-TOF
GmbH en Tascon GmbH uit Münster (D).
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ION-TOF, indertijd opgericht door Prof. Alfred Benninghoven, is
wereldleider voor de SIMS-techniek voor oppervlakte onderzoek.
Bij deze techniek worden gepulsde ionenbundels, hoge resolutie
detectie, imaging gebruikt en past dus goed bij Calipso.
Op basis van de gezamenlijke kennis is een nieuw LEIS apparaat
ontwikkeld, de Qtac100. Een jaar geleden is dit tijdens de AVS in
Seattle (VS) en de SIMS/ALC conferenties in Kanazawa (J) geïntroduceerd. In maart wordt het eerst verkochte apparaat geïnstalleerd
bij de Universiteit van Lille (F).
Tascon, bekend voor de analytische service met de ToF-SIMS
techniek, heeft de LEIS analytische service van Calipso overgenomen. Medio oktober is de
Calipso-LEIS naar Münster verhuisd en sinds eind oktober is
daar de LEIS service voortgezet.
Dr.ir. Rik ter Veen is met de apparatuur meegegaan naar Tascon, terwijl Dr. Ir. Niels Kuijpers een eigen bedrijf (Mat Inspired) gestart is.
Zelf blijf ik de LEIS ontwikkeling en het onderzoek in Münster ondersteunen, terwijl Nederlandse verzoeken om analyses/onderzoek
nog steeds via mij kunnen lopen.
De afgelopen jaren is de kennis van de fabricage en assemblage van
de Eindhovense energie analysator overgedragen aan twee KMO’s
in de Eindhovense regio. Daar wordt nu de eerste serie analysatoren
voor ION-TOF gemaakt. Goed voor de Nederlandse werkgelegenheid!
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Van der Waals

Het Borrellustrum
Paul Scheer van Maaswal

V

oor degenen die het gemist hebben: afgelopen jaar (het
klinkt alweer zo lang geleden) heeft tussen maandag 17 en
vrijdag 21 november het zesde lustrum van de Borrelcommissie van SVTN “J.D. van der Waals” plaatsgevonden. Het zal voor
een groot aantal VENI-leden overigens niet verwonderlijk zijn dat
dit heuglijke moment aan hen voorbij is gegaan, aangezien alleen de
oud-Borreltenders onder jullie promotiemateriaal en een uitnodiging hebben ontvangen. Neem het uzelf (en hopelijk de Borrelcommissie) in dat geval dus niet kwalijk.
In de aanloop van en gedurende
een lustrum is het vaak zo dat
degenen die het lustrum organiseren zich enorm veel bezighouden met het verleden, en
daarmee ook de rijke historie,
van de vereniging/commissie/
het dispuut en zo was dat dit
lustrum niet anders. Als commissie krijg je dan eigenlijk een
overvloed aan, vooral positieve,
informatie over je heen en in
zekere zin vervult dit je met een Figuur 1: Klaas Kopinga ontvangt een Luszekere trots. Een trots op wat de trumboek
commissie door de jaren heen
heeft bereikt, maar ook een trots op wat de commissie en de Borrel
door de jaren heen zijn geworden.
Degenen die aanwezig waren tijdens het lustrum zullen namelijk
hebben gemerkt dat er het nodige is veranderd in de ‘Salon’. Nu ben
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ik niet volledig op de hoogte van wat er al bekend is onder het gros
van de VENI-leden, maar ik denk dat er twee veranderingen hebben
plaatsgevonden sinds het vorige lustrum waar misschien niet iedereen van op de hoogte is.
Eén van die veranderingen is het feit dat er nieuwe, glazen koelkasten in de ‘Salon’ staan waarin het gehele assortiment (dat nog
altijd bestaat uit plusminus 100 verschillende (speciaal)bieren) in
volle glorie te bewonderen, en natuurlijk te bestellen, is. De andere
verandering bestaat kort gezegd uit de gehele Borrelruimte. Er heeft
namelijk een verbouwing plaatsgevonden waarbij de vlonders van
het plafond zijn verwijderd en er geluidsdempende baffles zijn opgehangen zodat de akoestiek in de ‘Salon’ verbeterd zou worden. Dit
is gelukkig grotendeels
gelukt en de Borrel
ziet er ook nog steeds
erg gezellig uit (al is
het waarschijnlijk wel
even wennen wanneer
je het voor het eerst
ziet…).
Maar goed, zoals gezegd was de commissie
in de aanloop van het
lustrum vervuld van
trots en de commissie
was erop gebrand om
de lustrumweek tot
een succes te maken.
Voor de organisatie
van het lustrum heeft
de commissie zich laten inspireren door de
voorgaande lustra en
de opzet zal sommigen dan ook bekend
kunnen voorkomen.
Figuur 2: De bierdopjesmozaïek.
20
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Het meest in het oog springende geschenk is ongetwijfeld het bierdopjesmozaïek waar het Borrellustrumlogo op is afgebeeld. Het mozaïek bestaat uit vele duizenden
bierdopjes, en is zo’n 1,80 m bij
2,50 m groot. Het andere geschenk is minstens zo bijzonder,
maar iets minder opvallend (bovendien is deze nog steeds niet
helemaal af en is de vergelijking
met Natuurkunst al meermaals
gemaakt…).
Het geschenk is/zou moeten
zijn een waterklok die de ‘Borrelcyclus’ moet voorstellen. De
klok bestaat uit een grote bierfles en een speciaal gemaakt
glas waar een pijpje aan de onderkant zit. Het idee is dat er elk
half uur (door middel van een
pomp) een goudgele vloeistof
(geen bier) door de fles in het
glas wordt gegoten en dat het
glas dan in een half uur leegloopt door het pijpje aan de on- Figuur 3: Een ietwat scheve foto van de waderkant. De vloeistof wordt aan terklok.
de onderkant opgevangen en
teruggepompt in de fles wanneer het halve uur voorbij is. Gedurende de Borrel herhaalt dit proces zich tussen 4 en 7 uur dus 6 keer. De
laatste keer symboliseert dan ook de laatste ronde. De achterliggende gedachte hierbij is dat bezoekers van de ‘Salon’ ook ongeveer elk
half uur een consumptie nuttigen en de laatste consumptie dan ook
rond half 7 te bestellen, zodat iedereen om uiterlijk 7 uur weg kan.
jaargang 16, nummer 1
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Maandag vond de opening van het lustrum plaats die werd verzorgd
door de decaan van de faculteit prof.dr.ir. Klaas Kopinga en de voorzitter van Van der Waals Koen op ’t Hoog. Klaas Kopinga viel de eer
ten deel om als eerst een exemplaar van het Lustrumboek te mogen
ontvangen. Verder werden er maar liefst twee lustrumgeschenken
onthuld tijdens de opening.

Van der Waals

Op dinsdag vond de ‘Kom-verkleed-als-je-favoriete-biertje-Borrel’
plaats. Dit leverde amusante taferelen op en uit ervaring kan ik nu
stellen dat het behoorlijk onpraktisch is om je taak als Borreltender uit te voeren wanneer je verkleed bent als Palmpaard. Woensdag
vond er tijdens de Borrel een Borrelquiz plaats die gewonnen werd
door VENI-lid en (gelukkig) oud-Borreltender Astrid Jacobs.
De ware hoogtepunten van de lustrumweken vonden echter plaats
op donderdag en vrijdag. Don“ik nu stellen dat het behoor- derdag was er namelijk een
TrappistenBorrel waarbij alle
lijk onpraktisch is om je taak Trappistenbieren ter wereld
als Borreltender uit te voeren werden geschonken. Hierbij
moet ik stellen dat dit een klein
wanneer je verkleed bent als leugentje is, omdat het niet gePalmpaard.” lukt is om West-Vleteren Blond
te bemachtigen. Voor degenen
die dit niet weten: West-Vleteren is volgens veel kenners het lekkerste bier ter wereld. Het is echter ook relatief onbekend, omdat het in
kleine hoeveelheden wordt gebrouwen en het alleen verkocht wordt
bij het klooster van West-Vleteren zelf. Klanten moeten dan ook helemaal naar het zuidwesten van België om het bier te kunnen kopen.
Hiervoor moet er vooraf telefonisch gevraagd worden wanneer het
bier gebrouwen wordt, wanneer het te bestellen is en wanneer het
vervolgens op te halen is. Al met al is dit
dus een omvangrijke
klus (vooral het op
en neer rijden). Met
enige trots kunnen
we dan ook vertellen
dat het ons wel gelukt is om 3 kratten
West-Vleteren 8 en 3
kratten West-Vleteren 12 aan te schaffen. Verder waren
de zeldzame bieren Figuur 4: Schijnbaar vond niet alleen de
Rochefort 6 en 8 en commissie de reünie erg geslaagd.
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Vrijdag vond de afsluiting van de Lustrumweek plaats in de vorm
van een Borrelreünie. Met een hoge opkomst, waaronder ook veel
VENI-leden, een geslaagd buffet, een enorm aantal met helium gevulde ballonnen en rijk gevulde koelkasten (die overigens voortdurend bijgevuld moesten worden om de dorst van de aanwezigen te
kunnen blijven lessen) was dit een enorm succes. Achteraf bleken
vooral enkele VENI-leden tevreden met het feit dat er de volgende
dag maar liefst 68 flessen La Chouffe leeg bleken te zijn. Ik kan in
elk geval wel stellen dat de hele commissie nu al uitziet naar het volgende Borrellustrum (de meesten hopelijk dan als lid van VENI).
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Achel Blond en Achel Bruin ook beschikbaar tijdens de Borrel (die
overigens ingericht was als een klooster, met kaarsen en ‘glas in lood
ramen’).

aankondiging

De Fysicawinkel: een verandering
van koers
Misschien dat velen van u de natuurkundige wetenschapswinkel, ofwel
de Fysicawinkel, al niet meer kennen, maar hij ‘leeft’ nog steeds! De
Fysicawinkel werd in de 70er jaren opgericht met het idee om de kloof
tussen universiteit en maatschappij kleiner te maken. Dit doel verwezenlijkt ze nog steeds; het oplossen en/of ondersteuning geven bij maatschappelijk relevante fysische problemen. Wij, vier studentassistenten,
runnen de winkel, waarbij we ondersteund worden door een drietal
begeleiders. Tot vandaag is de Fysicawinkel al een hoop particulieren en
non-profit organisaties van dienst geweest. De opdrachten lagen vooral
in de categorie geluids- en/of trillingsmetingen.
Pas geleden echter is de fysicawinkel van koers veranderd en heeft de
doelgroep uitgebreid naar het MKB. De Fysicawinkel is namelijk in staat
innovatievouchers aan te nemen. Deze vouchers worden ter beschikking gesteld door Senter Novem om zo de kennisstroom naar het MKB
vanuit kennisinstellingen te stimuleren. Hierbij snijdt het mes aan twee
kanten: we zullen nu in staat zijn (vooral beginnende) MKB’ers een steun
in de rug te geven en tevens uitdagende opdrachten binnen te krijgen.
De eerste opdracht is al binnen en we kijken uit naar de volgende. Met
deze mededeling hopen we dan ook de Fysicawinkel weer onder de
aandacht te brengen binnen het TU/e netwerk, wat hopelijk ook de
MKB’ers bereikt.
De Fysicawinkel
Gerrit Sitters, Martin van Mourik, Mariska van Rijsbergen en Damiën
Aussems (www.fysicawinkel.nl)
Zwaar wetenschappelijk bewijs mag het niet genoemd worden. Maar
vier studenten van de Fysicawinkel, een onderdeel van de faculteit
Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, deden een
fijnstofmeting in kroegen. Voor en na de invoering van het rookverbod
meetten ze hoeveel fijnstof er hing in zeven cafés aan het Stratumseind
in Eindhoven...
Lees verder op:
www.deondernemer.nl/artikel/1046104/Minder_fijnstof_in_cafes_na_
het_rookverbod of gebruik de “tiny url”: tinyurl.com/6kdx9b
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Supergeleidende kabel alleen
economisch interessant als de
koeling betaalbaar is.
Tijn Backx

E

en tijdje terug ben ik benaderd om een stukje te schrijven over
mijn carrière als afgestudeerd Technisch Natuurkundig ingenieur van de TU/e. Het resultaat treft u hieronder.

In september 1995 begon ik aan de opleiding Technische Natuurkunde in Eindhoven. Er was juist brand geweest in het Auditorium,
waardoor enkele colleges niet op het TU/e terrein plaatsvonden,
maar in de Bruine Heer in het centrum van Eindhoven. Het gevolg
was dat we in die periode regelmatig behoorlijk wat meters af moesten leggen om van en naar deze tijdelijke dependance te komen.
Daarnaast besloot de opleidingscommissie de trimesters in twee delen te splitsen. De gebruikelijke vier vakken werden niet meer uitgesmeerd over het gehele eerste trimester, maar er werden twee vakken in het eerste deel van het trimester onderwezen en twee vakken
in het tweede deel. In mijn eerste vier weken op TU/e werden Lala
1 (lineaire algebra en lineaire analyse) en VWR (verwerking waarnemingsresultaten) er doorheen gejaagd.
Mede door deze omstandigheden was de overgang van het VWO naar de universiteit behoorlijk hectisch. Maar die twee eerste vakken rondde ik in één keer met succes af. Dit gaf me een
enorme drive om door te gaan.
Een aantal jaren later en vele vakken en twee
stages verder ben ik in januari 2001 gestart met
mijn afstudeerstage bij Stirling Cryogenics &
Refrigeration in Son, één van de vele spin-off
bedrijven van Philips in de regio Eindhoven.
Stirling bouwt en ontwikkelt cryogene koelsystemen. Deze systemen worden onder andere
jaargang 16, nummer 1
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ingezet voor de productie van vloeibare stikstof en koeling van sensoren en supergeleiders. De koelmachines (cryogeneratoren) van
Stirling werken volgens het Stirlingprincipe.
Mijn afstuderen richtte zich op de ontwikkeling van een hoog vermogen pulsbuiskoeler (0,5 – 1,0 kW koelvermogen bij 77 Kelvin).
Mijn voormalige ‘Intropapa’ Daniel Willems promoveerde op dit
onderwerp en gezamenlijk hebben we een eerste testopstelling gebouwd. Verder heb ik me in dat jaar beziggehouden met de verfijning van een pulsbuissimulatieprogramma en heb ik inleidende
metingen verricht. Kortom, een
“Tevens hebben we het flinke dosis theoretische en
praktische thermodynamica
fundament gelegd voor een en stromingsleer!

nieuw type Stirling koeler,
dat potentieel onderhoudsvriendelijker is dan de
bestaande cryogeneratoren.”

Het werken binnen R&D afdeling van Stirling beviel me goed
en blijkbaar was het gevoel wederzijds. Ik kreeg een contract
aangeboden en na mijn afstuderen in januari 2002 ben ik er
als R&D Engineer in vaste dienst getreden. In de 4½ jaar daaropvolgend heb ik verschillende projecten gedaan, zoals het uitwerken
van klantspecifieke ontwerpen en optimalisaties aan de bestaande
cryogeneratoren. Tevens hebben we het fundament gelegd voor een
nieuw type Stirling koeler, dat potentieel onderhoudsvriendelijker
is dan de bestaande cryogeneratoren. Op termijn zou hiermee de
koeling van bijvoorbeeld supergeleidende elektriciteitskabels economisch rendabel kunnen worden.
Een onderdeel van Stirling is de Stirling Consulting Group. De expertise op het gebied van cryogenie, thermodynamica en stromingsleer wordt hiermee voor derden beschikbaar gesteld. Een grote aardappelverwerker had destijds een product ontwikkeld gebaseerd op
geëxtrudeerd aardappelzetmeel. Onvoldoende koeling van product
leidde tot verpakkingsproblemen. Hiervoor hebben we destijds een
oplossing bedacht en getest, wat leidde tot het gewenste resultaat.
Maar ook heb ik in een consortium met TNO, Stork en de University
of Guelph voor de Europese Ruimtevaart Organisatie ESA een te26
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Het advieswerk beviel me erg in de toekomst bemande
goed. Na 5½ jaar Stirling heb ruimtemissies naar Mars
ik daarom in augustus 2006 de
overstap gemaakt naar KWA mogelijk moeten worden.”
Bedrijfsadviseurs, een bedrijfsadviesbureau in Amersfoort. KWA levert vooral adviesdiensten in
de industriële omgeving op het gebied van Bodem&Water, Kwaliteit
Arbo en Milieu (KAM) en Energie. In totaal werken er circa 55 adviseurs. Ik ben één van de elf energieadviseurs.
Mijn projecten hebben veelal als doel om de energie-efficiency van
bedrijven te verbeteren. Zowel de CO2-emissies als de energiekosten
worden hierdoor beheerst (of teruggedrongen). Ik begeleid bedrijven onder andere bij het opstellen van energiebesparingsplannen
en voer energiebenchmarks en proces- en warmte-integratiestudies
uit. Ook ondersteun ik bij het maken van conceptontwerpen ten behoeve van energiebesparende maatregelen en begeleid ik bedrijven bij hieruit voortkomende offertetrajecten. Typische bedrijven en
branches waarvoor ik in de afgelopen 2½ jaar dergelijke studies heb
uitgevoerd zijn o.a. zuivelbedrijven (Royal Frieslandcampina), bierproducenten (Heineken, Bavaria, Inbev, SABMiller), aardappelverwerkers (McCain, Aviko, CêlaVita), cacaoverwerkers (Cargill, ADM),
en textiel- en tapijtfabrikanten.
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stopstelling ontwikkeld waarmee relatief lage concentraties CO2 uit
lucht gescheiden moesten worden. Dit alles vond plaats binnen een
groter ontwikkelingsproject waarmee in de toekomst bemande ruimtemissies naar Mars mogelijk moeten worden. Een dergelijke reis
duurt dusdanig lang (>6 maanden enkele reis) dat niet al het voedsel
en overige benodigdheden als voorraad meegenomen kunnen worden. Er is een zichzelf regenererend systeem benodigd, waarbij de
complete gas-, vloeistof- en vaste stof huishouding in balans wordt
gehouden. Het scheiden (en vervolgens regenereren) van CO2 uit
lucht is in een dergelijk systeem noodzakelijk om het CO2 gehalte in
de leefruimten van astronauten
te beheersen. De geregenereer- “Dit alles vond plaats
de CO2 kan vervolgens worden
ingezet bij de voedselproductie binnen een groter ontwik(plantengroei).
kelingsproject waarmee

carrière

Tot voor kort richtte KWA zich hoofdzakelijk op de Nederlandse
markt. Medio 2008 is het Vlaamse E20 Energieadviseurs opgericht,
een joint venture tussen KWA en ABO, een Vlaams milieu-adviesbureau. Sindsdien wordt onze energie expertise ook in Vlaanderen
ingezet en besteed ik een deel van mijn tijd aan het opstarten van
projecten van E20. Dit houdt onder andere in dat ik nieuwe Vlaamse
collega’s opleid en met hen Vlaamse bedrijven bezoek.
Als energieadviseur vond ik na mijn periode bij Stirling een nieuwe
uitdaging in het leveren van praktische en bruikbare adviezen voor
bedrijven, waarbij naast tech“Later realiseerde ik me pas nische ook bedrijfskundige aspecten een grote rol spelen. Ter
dat mijn collega’s en ik bij verbreding van mijn kennis en
Stirling al bezig waren dit vaardigheden volg ik daarom
momenteel een opleiding begat te dichten.” drijfskunde aan de TSM Business School.
Een energetisch efficiënte oplossing ligt niet automatisch ook bedrijfseconomisch het meest voor de hand. De energieverliezen bij
het transport van elektriciteit zijn in supergeleidende elektriciteitskabels vrijwel nul. Deze vorm van energietransport is echter niet
economisch interessant, onder andere door de hoge kosten van de
benodigde koeling. De ontwikkelingen bij Stirling zijn er op gericht
deze kosten in de toekomst te reduceren. Als dit lukt zal deze vorm
van elektriciteitstransport naast energetisch ook bedrijfseconomisch
rendabel worden. Later realiseerde ik me pas dat mijn collega’s en ik
bij Stirling al bezig waren dit gat te dichten.
De op het oog twee uiteenlopende stappen in mijn carrière liggen in
de praktijk blijkbaar niet zover van elkaar!
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Vijf vragen aan Harmen Kragt

I

n februari 2009 heeft het alumnibureau van de TU/e afscheid
moeten nemen van de man die sinds 2004 de functie van directeur bekleedde. Dr. ir. Harmen Kragt, zelf alumnus van de TU/e
(Electrotechniek, 1963), heeft zich in zijn periode als directeur ingezet voor het alumnibeleid van de TU/e en in die functie meegeholpen aan activiteiten zoals de alumnidag in 2006, die een groot succes
werd.
Ook VENI heeft in de afgelopen jaren altijd prettig met hem samengewerkt. Reden genoeg om hem, nu hij afscheid neemt om van zijn
welverdiende pensioen te gaan
genieten, nog even vijf vragen “In Amsterdam, Groningen,
te stellen over zijn visie op het
alumnibeleid en de alumniver- Leiden en Utrecht doen de
enigingen.
Universiteitsfondsen het goed.

Dat moet bij ons ook lukken.”
1. De band die de TU/e tegenwoordig heeft met de alumni is
niet altijd zo geweest. Hoe is het alumnibureau in zijn huidige
vorm tot stand gekomen?
In de jaren negentig is onder de enthousiaste leiding van een trotse
rector prof. dr. Jack van Lint (alumnus Universiteit Utrecht) het TU/e
Alumnibeleid opgestart. Door bestuurswisselingen en reorganisaties (AVA-operatie) was het helaas op centraal niveau tot stilstand
gekomen. In 2004 is door het toenmalige CvB aan Joost van den
Brekel en mij gevraagd het Alumnibeleid opnieuw op te starten en
met hoge prioriteit een ‘feestje’ voor onze alumni te organiseren in
het jubileumjaar 2006. Daar zijn wij toen aan begonnen.
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2. Welke rol speelt het alumnibureau in die structuur, en wat
wordt er van de alumniverenigingen verwacht?
De rol van het Alumnibureau is, zoals ik het zie, vooral: Enthousiasmeren, Faciliteren, Initiëren en Stimuleren. Op faculteitsniveau gebeurt namelijk veel, zie bijvoorbeeld de activiteiten van: VENI (TN),
Eduna (E), VSI (ST), WIE (W), Willem Einthoven (BMT) en Industria
(TBdk); Wsk&I, TEMA en ID zijn de boel aan het opstarten; VEBI (B)
is nog het zorgenkindje. De facultaire alumniverenigingen kunnen
veel van elkaar leren en ook gezamenlijk actie ondernemen, zoals
bij de zeer geslaagde alumni lustrumdag in 2006. Het
Alumnibureau heeft dan een
coördinerende rol. Ook geldt
ze vaak als vraagbaak. Verder
wordt op centraal niveau het
zelf ontwikkelde en gebouwde Alumninet beheerd.
3. Zouden de universiteiten in Nederland volgens u
gebaat zijn bij een prominentere rol van de alumni,
zoals ze die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten hebben?
Amerikaans worden wij nooit en dat hoeft ook niet. In mijn afscheidsinterview in het afgelopen decembernummer van Matrix
stel ik dat alumni en universiteit elkaar nodig hebben. De universiteit onder andere voor de feedback op Onderwijs & Onderzoek; de
alumni voor het ‘bijblijven’ en de nostalgie. In Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht doen de Universiteitsfondsen het goed. Dat
moet bij ons ook lukken.
4. Kunt u uit uw tijd als directeur van het alumnibureau spreken van hoogtepunten, of misschien juist dieptepunten? Zo ja,
welke zijn dat?
Als hoogtepunten noem ik hier: de alumni lustrumdag in 2006, de
alumnidag 2007 met de jarige faculteiten E, ST en W en de opening
van het laboratorium van prof. dr. ir. Bart ter Haar Romenij van BMT
dat mede gesponsord werd door alumni van onze TU/e (zie http://
w3.tue.nl/nl/diensten/daz/alumni/archief/ of gebruik de “tiny url”
tinyurl.com/czkeza).
30
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5. Wat is uw visie op de toekomst? Zijn er nog dingen die u
graag aan uw opvolger zou willen meegeven?
In het eerder genoemde interview in Matrix stel ik dat het werk bij
het Alumnibureau heel boeiend en nooit af is. Ik had nog gerust een
paar jaar door kunnen gaan. Maar mijn vrouw Joke stopte na 42 jaar
in het onderwijs werkzaam te zijn geweest. Ik vond dat een goede
aanleiding om ook te stoppen om zo samen van andere dingen te
gaan genieten.
Mijn opvolger/opvolgster wens ik veel succes en vooral veel plezier.
De agenda voor de komende jaren heb ik opgesteld. Aan hem/haar
en het Alumnibureau de taak deze kritisch te beschouwen en uit te
voeren.

Zie ook:
- interview in Matrix: “Alumni en universiteit hebben elkaar nodig”
http://w3.tue.nl/fileadmin/csc/matrix/Matrix_2008_4.pdf
of gebruik de “tiny url”: tinyurl.com/bq8cv4
- persoonlijke pagina Harmen Kragt op alumninet.tue.nl
C.V. Dr. ir. Harmen Kragt (1946)
1963-1971

1971-2004
1976-1983
1983
1985-1997
2004-2009

Inschrijving TU/e (destijds THE): Electrotechniek
afgestudeerhoogleraren Daniëls en Rademaker,
afgestudeerd met aantekening ‘Bedrijfskunde’
TU/e Technische Bedrijfskunde
UHD Ergonomie (OW/OZ)
Deeltijd consultant DSM en voorbereiding promotie
Promotie TU/e
promotoren Rijnsdorp (UT) en Daniëls (TU/e)
Deeltijd consultant Philips
Corporate Organisation & Efficiency
Fulltime Directeur TU/e Alumnibureau
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interview

Als dieptepunt het overlijden van prof. dr. Paul Verhaegen (3e lid
van het CvB) die met zijn ervaring uit Rotterdam veel ‘swung’ op het
hoogste niveau wilde gaan inbrengen. Ik hoop en verwacht dat zijn
opvolger Mr. Jo van Ham de zaken goed zal oppakken. Ik heb hem
in ieder geval mijn geloofsbrieven overhandigd.

nieuws

Vici-subsidie voor Prof.dr. Andrea Fiore
De TU/e heeft dit jaar twee van de dertig Vici-subsidies van NWO
binnengehaald. Prof.dr. Andrea Fiore van Technische Natuurkunde
en prof.dr. Remco van der Hofstad van Wiskunde & Informatica krijgen de prestigieuze subsidie -van maximaal 1,25 miljoen euro- om
de komende vijf jaar een onderzoeksgroep (verder) op te bouwen.
Fiore, sinds 2007 hoogleraar Photonics en Semiconductor Nanophysics, krijgt de Vici-subsidie om geïntegreerde fotonische schakelingen te maken voor individuele lichtdeeltjes met het oog op toepassingen in de kwantumcryptografie, een vakgebied dat volgens
Fiore snel groeit en dat belangrijke toepassingen heeft in het beveiligen van informatiestromen.“We willen fotonen één voor één kunnen produceren, detecteren en manipuleren. De losse componenten
bestaan gedeeltelijk al, maar de uitdaging is om ze te integreren in
een chip.” Met de chips zouden bijvoorbeeld bankgegevens gecodeerd kunnen worden in de lichtdeeltjes, zodat de gegevens veilig
over het internet kunnen worden verstuurd. Fiore zal de Vici-subsidie onder meer gebruiken om drie promovendi en een postdoc aan
te nemen.
(Bron: Cursor)
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Van der Waals

Veranderingen in de g-vleugel

D

e afgelopen tijd hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden in de g-vleugel van N-laag. De belangrijkste
verandering is dat de ruimte die dienst deed als laserlab is
omgetoverd in een nieuw studiehok. Het bestuur van Van der Waals
heeft een hele tijd geleden alle apparatuur en stellages afgebroken.
Daarna is er een nieuwe vloer ingelegd en heeft de ICT helpdesk
aansluitingen gemaakt voor het computernetwerk. Toen dit gebeurd
was heeft het bestuur een saaie grijze wand een likje verf gegeven
waardoor alle studenten nu kunnen genieten van een groot oranje
vlak tijdens het studeren. Binnenkort zullen er nog een aantal “De belangrijkste verandering
extra tafels en stoelen in het stuis dat de ruimte die dienst
diehok komen.
Het oude studiehok, tegenover deed als laserlab is omgetode Van-der-Waalskamer is nu
ingericht als paalhok voor de verd in een nieuw studiehok.”
Borrel. Alle rolcontainers met
bierflesjes passen nu in één hok dat dichter bij de ‘Salon’ is. Ook
hebben de Borreltenders geen last meer van de hoge dorpel van het
oude paalhok. Het oude paalhok bevindt zich naast het herentoilet
in de g-vleugel. De rolcontainers kunnen nu eenvoudig naar binnen
gereden worden.
Het oude paalhok en het ‘hok in de a-gang’ vormen nu samen het
archief van Van der Waals. Het oude paalhok is netjes ingericht met
kasten waarin alle belangrijke documenten van Van der Waals bewaard worden. Hier liggen bijvoorbeeld notulen van vergaderingen,
jaarverslagen, koeriers en almanakken. Het ‘hok in de a-gang’ werd
eerst gebruikt om de spullen van stichting natuurkunst op te slaan
en er stonden wat rolcontainers van de Borrel. De rolcontainers zijn
dus weg en nu ligt daar, naast de spullen van natuurkunst, alle ‘rom-
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mel’ uit het archief. Bijvoorbeeld constitutiegeschenken en verenigingsobjecten die al jarenlang bewaard worden. Ook liggen er spullen die maar één keer per jaar gebruikt worden zoals de kerstboom
en kerstballen en de spullen om de tafels tijdens het ALE mooi aan
te kleden.

Het oude laserlab in de g-vleugel, ingericht als het nieuwe studiehok van Van der
Waals. Uiteindelijk zullen er meer bureaus worden geplaatst om aan meer studenten
ruimte te bieden. Helaas niet te zien op deze zwartwitfoto: de rechterwand is prachtig
oranje.
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Simon Mathijssen

B

ottom-up geïntegreerde schakelingen
Een Europees onderzoeksteam -met hierin drie TU/e’ersheeft voor het eerst organische geïntegreerde schakelingen
gemaakt met een zogeheten ‘bottom-up’-methode. Dat schrijven de
onderzoekers in een artikel dat donderdag 16 oktober werd gepubliceerd in wetenschapstijdschrift Nature.
Het team is erin geslaagd geïntegreerde schakelingen te fabriceren
door een van een patroon voorzien substraat te dompelen in een
oplossing van moleculen organisch halfgeleidermateriaal. Hiermee
hebben zij voor het eerst bewezen dat geïntegreerde schakelingen
kunnen ontstaan op een substraat door de spontane organi- “De aldus vervaardigde
satie van organische moleculen
tot dichte monomoleculaire la- transistoren kunnen zich
gen.
qua prestaties meten met
De schakeling waarmee het
team demonstreert dat de tech- de modernste organische
nologie werkt is een 15-bits transistoren.”
programmagenerator
waarin
honderden door zelfassemblage gevormde monolaag-transistoren
tegelijk worden aangestuurd.
Zelfassemblage
Wetenschappers zijn al ruim een halve eeuw gefascineerd door de
elegante wijze waarop de natuur moleculen door zelfassemblage
combineert tot complexe structuren. Biologen en scheikundigen zijn
erin geslaagd deze processen na te bootsen om kunstmatige macromoleculen te fabriceren, vooral in de farmaceutische en kunststofindustrie. Binnen de elektronica werd echter weinig vooruitgang
geboekt. De vervaardiging van één transistor met een zelfgeassem-
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Nature publicatie vakgroep MMN

wetenschap

bleerde monolaag van actief halfgeleidermateriaal werd al gezien als
een enorme uitdaging, laat staan het integreren van meerdere transistoren in een werkende schakeling. Het Europese onderzoeksteam
heeft nu laten zien dat zelfassemblage mogelijk is en gebruikt kan
worden om organische IC’s te creëren.
‘Bottom-up’ fabricage
Om dit resultaat te bereiken, heeft het team een ‘bottom-up’ werkwijze gehanteerd. Hiervoor werden vloeibaar-kristal organische
halfgeleidermoleculen ontworpen waarvan één uiteinde een verankeringsgroep heeft die zich op enige afstand van het hoofdmolecuul bevindt. Wanneer een op de juiste wijze geprepareerd substraat
wordt gedompeld in een oplossing van deze moleculen, zorgen de
verankeringsgroepen ervoor dat ze zich organiseren tot een monolaag op het oppervlak van het substraat. Om deze laag de gewenste
halfgeleidereigenschappen te geven, moet de dichtheid en volgorde
van de zelfgeassembleerde moleculen op het substraat aan zeer specifieke voorwaarden voldoen. Het team is erin geslaagd hiervoor de
juiste oplossingen te vinden.

Figuur 1: 15 bit code generator met meer dan 300 zelfgeassembleerde
monolaag transistoren.
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De ultieme productietechnologie
Zelfassemblage wordt gezien als
de ultieme productietechnologie voor organische IC’s omdat
het veel van de processtappen
die deel uitmaken van de conventionele fabricage van organische transistoren overbodig
maakt. Verwacht mag worden
dat de technologie toepassingen zal vinden in de productie
van organische geïntegreerde
schakelingen voor contactloze
identificatielabels en drivers
voor buigzame actieve-matrix
schermen. Het team gaat zich
nu richten op monolaagtransistoren voor gebruik in snel
reagerende gassensoren, omdat
de slechts één molecuul dikke
halfgeleiderlaag zeer gevoelig is
voor de aanwezigheid van bepaalde gassen.
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Figuur 2: Simon Mathijssen (l) en Edsger
Smits fabriceren zelfgeassembleerde monolaag transistoren.
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Prestaties
Om de transistors te kunnen vormen, wordt het substraat voorzien
van een patroon van elektroden en zodanig voorbehandeld dat de
monolaag zich vormt op specifieke plaatsen. De aldus vervaardigde
transistoren kunnen zich qua prestaties meten met de modernste
organische transistoren. Bovendien is de parameterspreiding tussen de transistoren verwaarloosbaar, waardoor ze gecombineerd
kunnen worden tot geïntegreerde schakelingen van meer dan 300
zelfgeassembleerde transistoren. Het team demonstreert deze functionaliteit met een 15-bits programmagenerator bestaande uit een
klokschakeling en een geheugenmatrix die voorgeprogrammeerde
coderegels produceert (zie figuur 1).

aankondiging

Lezingenavond
In navolging op het succes van de lezingenavond van vorig jaar (16 april
2008, zie ook VENI-blad nr. 2, jaargang 15) wil VENI graag opnieuw een
lezingenavond organiseren waarbij drie VENI-leden zullen vertellen
hun carrière tot nu toe. Welke keuzes maakten zij en waarom? Deze
verhalen zullen natuurlijk zeer nuttig zijn voor de bijna afgestudeerde
aspirantleden van VENI en anderen die aan het begin van hun carrière
staan, maar eigenlijk is het voor iedereen aan avond om niet te missen.
Misschien is het een feest van herkenning, mogelijk biedt het u wel
een verrassende blik op hoe het ook had gekund, of wellicht luistert u
gewoon met veel plezier naar het verhaal van iemand die u al lang niet
meer heeft gezien.
De details van de avond zijn nog niet bekend. Zodra we het programma
rond hebben, brengen wij u hiervan op de hoogte. Maar noteert u de
datum alvast in uw agenda:
Lezingenavond VENI, woensdag 13 mei
De inschrijving zal te zijner tijd openen via alumninet.tue.nl. Ook kunt u
een e-mail sturen naar veni@tue.nl. Wij hopen u allen te zien.
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Alumninet:
Houd uw contactgegevens actueel!
Adreswijziging?
Ander e-mailadres?
Nieuwe baan?
Contact houden met de TU/e?
U kunt wijzigingen in uw persoonlijke (adres)gegevens
en voorkeuren kenbaar maken via Alumninet, de centrale
alumnidatabase van de TU/e.VENI gebruikt deze database
voor haar ledenadministratie en dient daarmee ook de
faculteit Technische Natuurkunde, zodat u uw wijziging
maar op één plek binnen de TU/e hoeft door te geven.
Dus surf naar http://alumninet.tue.nl en houd uw contactgegevens actueel!

Activiteitenkalender
9 maart
13 mei

VENI ALV
Lezingenavond

