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1.

Inleiding

Mijnheer de Rector Magnificus, familie, vrienden, collega’s, vakgenoten,
kennissen, geachte aanwezigen
In de komende 45 minuten wil ik u graag laten zien welke impact licht heeft,
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en dan in het bijzonder laser licht. Om dat laserlicht goed tot u te kunnen
laten doordringen zal ik eerst de historie van de lasertechnologie kort
behandelen en ook zal ik ingaan op de interactie van laserlicht met materiaal. Waarna ik in de tweede helft zal stilstaan bij toepassing van lasertechnologie voor zonne energie, een vakgebied waaraan internationaal intensief
wordt gewerkt. De actuele vragen die centraal staan in de leerstoel
Toegepaste Lasertechnologie aan deze universiteit komen vervolgens aan
bod. Waarna ik zal afronden met een analyse van de Nederlandse kenniseconomie.

2.

Het begin

Sinds Huygens in de 17 de eeuw als eerste licht verklaarde als een golfverschijnsel volgens het principe van Huygens-Fresnel wordt licht gezien als
een golfverschijnsel. Hiermee kunnen we veel waarnemingen verklaren
maar niet alle. Dat een lichtstraal ook beschouwd kan worden als een
stroom van lichtdeeltjes, die we fotonen noemen, is een inzicht dat ongeveer
honderd jaar oud is en dat we o.a. te danken aan Albert Einstein.

Het golfkarakter van licht kunnen we dagelijks
waarnemen en een regenboog is daarvan een
intrigerend mooi resultaat. Soms tovert de
natuur zelfs meerdere regenbogen tegelijkertijd
tevoorschijn. Die ordening van licht en kleur is
een natuurverschijnsel dat we nu dan weliswaar
begrijpen maar mij toch blijft verwonderen.
Dat licht daarnaast ook is te beschrijven als pakketjes licht, was honderd jaar geleden nieuw. In
1909 benoemde Einstein de dualiteit van licht:
tegelijkertijd een golf én een deeltje en legde
Albert Einstein, 1921

daarmee de basis voor de quantumfysica.
Het is nu een algemeen geaccepteerd model dat
licht én een golfverschijnsel is, én een deeltjes-

karakter heeft. Het is zelfs zo geaccepteerd dat we ons nog maar moeilijk
kunnen voorstellen dat pas 13 jaar na Einstein de Fransman de Broglie, in
zijn doctoraal werk tot de ogenschijnlijk simpele conclusie kwam; dat als
een golfverschijnsel tegelijkertijd een deeltje is dat dan omgekeerd een elementair deeltje als een electron of een proton ook een golfkarakter moet
hebben. Voor velen is dit duale karakter overigens niet geheel bevredigend,
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het blijft een uitdaging deze dualiteit te verenigen in één model. Ook voor

Solvay Conferentie 1927 in Brussel: Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) en
Albert Einstein temidden van Max Planck, Marie Curie, Louis de Broglie, Niels Bohr
en andere coryfeeën.

Centraal op de foto Hendrik Antoon Lorentz en Albert Einstein. Einstein
beschouwde de veelzijdige Hendrik Antoon Lorentz als zijn intellectuele
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Einstein, bleef dit een worsteling [1].

vader. Op 15 juli 1923 begint hij een brief aan zijn intellectuele vader als
volgt: “Schaamte weerhoudt ons ervan in het dagelijks leven liefdesverklaringen te doen aan degenen die we het meest bewonderen”, om eraan toe te
voegen dat het maar eens uit moet zijn met die terughoudendheid [2].
De veelzijdigheid van Lorentz blijkt bijvoorbeeld uit de rol die hij speelde in
het overtuigen van politici instituten op te richten voor het toepassen van
natuurwetenschappelijke kennis. En zo stond hij mede aan de basis van TNO
waar ik inmiddels bijna 22 jaar werk.
Het was Albert Einstein die de mogelijkheden van gestimuleerde emissie
onderkende. Het principe is eenvoudig: pomp energie in een materiaal, dat
kan gas zijn, maar ook een kristal, waardoor atomen of moleculen in het
materiaal een stapje hoger op de energieladder komen te staan. Na verloop
van tijd doet het materiaal precies één trede terug en precies de energie die
daarbij past komt vrij. Omdat het voor alle moleculen dezelfde verandering
is, komt er steeds dezelfde energie (E) vrij en precies één golflengte (λ).
λ waarbij E afhankelijk is van de materie: CO2, Nd-YAG etc. Voor
E = h f = hc/λ
elk energieverschil ontstaat één golflengte, hierop is de werking van een
laser gebaseerd.
(h is de constante van Planck, f is de frequentie van licht en c de licht-
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snelheid)
Het is dit proces waar de laser zijn naam aan ontleend heeft. LASER: Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Overigens was Einstein niet de eerste die een energierijke lichtbundel voorzag.
Dat was de science fiction schrijver H.G. Wells die in 1898 in War of the worlds
schreef over Marsmannetjes met een soort laser wapen een ”Heat Ray”.
Om de gedachten van Einstein of de science fiction van Wells technisch te
realiseren was nog heel veel ingenieurswerk nodig. Want hoewel het principe
van de laser eenvoudig is, is het lastig al het licht in dezelfde richting te krijgen. Bovendien moeten de lichtgolven elkaar versterken en niet uitdoven,
het licht moet in fase zijn. Deze praktische problemen zorgden ervoor dat het
duurde tot 1960 alvorens het eerste laserlicht gerapporteerd kon worden.
De eerste die het voor elkaar kreeg een beetje laserlicht te produceren was
Theodore Maiman en wel op 16 mei 1960. Een prestatie waarvoor hij een paar
jaar later een Nobelprijs zou krijgen. En wie in 2000 de rede van mijn voorganger, Johan Meijer, heeft gehoord, weet ook hoe het Maiman lukte zonder
extra financiering maar door slim te combineren.

Het is historisch interessant dat zijn publicatie over
de eerste laser geweigerd werd door de uitgever van
het blad Physical Review Letters, omdat het een
publicatie zonder nieuwswaarde zou zijn. Zo kwam
de ontdekking in het blad Nature terecht. En nu in
2009 beschouwt de US National Academy “laser &
fiber optics” als een van de 20 meest belangrijke
“technologische”ontwikkelingen in de 20-ste eeuw
[3].
Theodore Maiman
en zijn laser
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uitkoppelspiegel en de uitvoering in een hedendaagse Nd:YAG laser.

Lasers zullen dus op 16 mei 2010 hun vijftigste verjaardag vieren. En lasers
zijn nu niet meer weg te denken. Ze zijn overal en we realiseren ons nog
amper hoeveel gebruik we maken van lasers: o.a. bij de kassa van de supermarkt, in de medische kliniek voor oogchirurgie, CD en DVD spelers en absoluut noodzakelijk voor het dataverkeer per computer of telefoon. Iedereen
die een rijbewijs nieuwe stijl heeft, kan zichzelf zien in een afbeelding die
met laserpulsen geperforeerd is.
En dan te bedenken dat de laser aanvankelijk beschreven werd als een
oplossing op zoek naar een probleem ( “solution looking for a problem”).
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Notitie (1957) van Gordon Gould met het principe van een laser met eindspiegel en

Hiermee verkeert de laser in goed gezelschap van het elektron, dat ontdekt
werd in 1897 door J.J. Thompson. Hij toaste eens op ironische wijze 'Op het
elektron, dat het niemand tot nut mag zijn'. En nu 112 jaar later kunnen we
om ons heen zien hoe snel de wereld totaal afhankelijk is geworden van
elektricitiet.
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Principe van laser in een resonantie ring [4].

Daar waar de eerste lasers een lineaire resonantiebuis hadden, zijn ook ringen
toepasbaar met meerdere spiegels. Het principe blijft hetzelfde. Een van de
spiegels heeft een iets lagere reflectie die de laserbundel uitkoppelt, en doordat hier een kristal toegepast kan worden dat heel kort, onder invloed van de
laserenergie in de resonantiering, licht doorlaat kunnen we korte en zelfs
extreem korte pulsen maken.

3.

Lasers met ultrakorte pulsen

Na Theodore Maiman zijn er nog talloze Nobelprijzen gegeven voor onderzoek waar de lasertechnologie een essentiële rol speelt. Een van de laatste
was de Nobelprijs voor Chemie in 1999 voor Ahmed Zewail, hij gebruikte
femtoseconde laserpulsen voor spectroscopie waarbij hij in feite laserpulsen
gebruikte voor stroboscopische belichting van moleculen.

Een belangrijke ontwikkeling van de laatste jaren is
het beschikbaar komen van ultrakorte laserpulsen
voor materiaal-bewerking. Zoals de grafiek uit 2002
laat zien worden steeds kortere pulsen gebruikt,
tot 5 femto-secondes. En femtosecondes duren niet
lang.
Om dat duidelijk te maken is het goed dat u zich
realiseert dat licht met 299.793 km per seconde,
ofwel in 1,3 sec van de aarde naar de maan snelt.
In 200 femtoseconde legt datzelfde licht een afstand
af van een slordige 60 µm en dat is zo ongeveer een
Ahmed Zewail,

haardikte als het haar tenminste een beetje stevig

Nobelprijs chemie 1999

is.

voor fs-spectroscopie

Toch heeft een dergelijk klein pakketje licht dat
bestaat uit fotonen, zoveel energie dat het gebruikt
kan worden voor bewerking van materiaal. Deze

impact van licht is het onderwerp dat in het onderzoek van de leerstoel
Toegepaste Lasertechnologie centraal zal staan.
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In 1965 waren de kortste pulsen circa 100 ps lang, in 2001 was dat 5 fs
geworden [5]. Dit wordt bereikt door z.g. Q switched mode locking waarbij de
energie uit de resonantieholte in zeer korte tijd vrijkomt.
Inmiddels wordt gewerkt met pulsen die nog duizend keer korter zijn dan
een femtoseconde, waarmee we in het attoseconde bereik komen. 1 atto-

seconde is 10-18 seconde. Hiermee kan bijvoorbeeld de beweging van elektronen bestudeerd kan worden, en dit gebeurt inmiddels op een aantal plaatsen wereldwijd [6].

Laser
Material
Nd: YAG
Nd: YLF
Nd: LSB
Nd: YVO4
Nd: fiber
Nd: glass
Yb: YAG
Yb: glass
Ti: Al2O3
Cr4+: Mg2SiO4
Cr4+: YAG

Absorption
Wavelength

Average
Emission λ

Band
Width

Pulse
Width

808 nm
797 nm
808 nm
808 nm
804 nm
804 nm
940, 968 nm
975 nm
480-540 nm
900-1100 nm
900-1100 nm

1064 nm
1047 nm
1062 nm
1064 nm
1053 nm
1053 nm
1030 nm
1030 nm
796 nm
1260 nm
1430 nm

0.45 nm
1.3 nm
4 nm
2 nm
22-28 nm
22-28 nm
6 nm
30 nm
200 nm
200 nm
180 nm

˜ 6 ps
˜ 3 ps
˜ 1.6 ps
˜ 4.6 ps
˜ 33 fs
˜ 60 fs
˜ 300 fs
˜ 90 ts
˜ 5 fs
˜ 14 fs
˜ 19 fs

Er worden veel verschillende materialen gebruikt voor laserwerking. De transitiemetalen bijvoorbeeld Cr3+ en Ti3+, Ni2+, CO2+ etc. waar de buitenste
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3d-elektronen worden aangeslagen geven een grote bandbreedte, de zeldzame aarde elementen Nd3+, Tm3+, Ho3+, Er3+ etc. waar de afgeschermde
4f-elektronen worden aangeslagen geven een kleine bandbreedte.
Waarom zijn korte laserpulsen interessant? Wanneer een korte puls met
veel energie een materiaaloppervlak treft is de puls al afgelopen voordat er
opwarming of andere thermische effecten kunnen optreden. De thermische
reactie van het materiaal komt pas op gang als de puls al voorbij is.
In fysisch-chemische termen betekent dit dat er niet evenwichtreacties
optreden. En deze reacties maken veranderingen mogelijk die anders niet
optreden.
De toepassingen van deze ultrakorte energierijke laserpulsen liggen o.a. op
het gebied van:
• micro- en nanobewerkingen
• foto chemische spectroscopie
• chirurgie op micro en nanoschaal
• opwekking van zeer hoge vermogensdichtheid
• attoseconde fysica

Dit roept de vraag op wat is kort en ultrakort?
Voor het antwoord maken we een afschatting gebaseerd op de, voor een
metaal, realistische aannames dat de indringdiepte van een laserpuls circa
100 nm (Lp) bedraagt en dat de snelheid waarmee thermische energie wordt
verspreid (Dtherm )1 cm2 per seconde bedraagt. Vervolgens berekenen we de
tijd die nodig is voor thermisch evenwicht τtherm:
• τtherm ˜ Lp2/Dtherm
• Met Lp = 100 nm en Dtherm = 1 cm2s-1 wordt τtherm = 100 ps
Als de pulsduur τp << τtherm veel korter is dan 100 ps is de puls afgelopen lang
voordat thermisch evenwicht wordt bereikt.
De tijd die relaxatie van spanning nodig heeft is ook eenvoudig af te schatten aan de hand van de snelheid van het geluid in het materiaal (vs). Nemen
we opnieuw Lp = 100 nm en delen we door vs = 103 ms-1 dan komen we
opnieuw uit op 100 ps.
Ultrakorte pulsen zijn pulsen die veel korter zijn dan de tijd die nodig is voor
het bereiken van thermisch evenwicht of relaxatie van spanning die het
gevolg is van de impact van een laserpuls.
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Pulsen van circa 10 ps en zeker die in het femtoseconde bereik, zijn dus in
staat om niet evenwicht reacties te bewerkstelligen.
0,125 joule per 10 ps levert een vermogen van 12,5 GW. Als het lukt deze
energie samen te bundelen op 400 µm2 dan bereiken we een vermogens-

dichtheid van 3 .1015 W/cm2. Heel veel sterker dan een elektrische lasboog
met een vermogensdichtheid van 104 W/cm2.
Zoals bovenstaand figuur laat zien betreden we hiermee een nieuw gebied
dat gekenmerkt wordt door ultrakorte pulsen en een extreem hoge vermogensdichtheid. Voor deze ultrakorte pulsen is de laser materiaal interactie
bepalend voor de reactie i.p.v. thermische materiaaleigenschappen.

4.

Laser materiaal interactie

Alvorens in te gaan op de impact van laserlicht op materie zal ik een beeld
schetsen van de structuur van materie. Reeds in het oude Griekenland werd
de veronderstelling uitgesproken dat alle materie is opgebouwd uit ondeelbare deeltjes, die atomen (a-tomos = niet deelbaar) werden genoemd. En dit
is wat leerlingen tegenwoordig leren op de middelbare school, quarks laat
staan snaartheorie zijn nog niet tot de tekstboeken doorgedrongen en ik vermoed dat we ook hier met atoomkernen en elektronen kunnen volstaan.
Weinigen realiseren zich hoe klein een atoom is en hoe leeg materie in feite
is. Hoe klein is een atoom? Stel we maken een heel klein stalen kogeltje met
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een diameter van 0,3 mm zodat het nog net zichtbaar is voor het menselijk
oog. In dat kogeltje bevinden zich ruim 1018 atomen; een miljoen maal een
miljoen, maal een miljoen atomen. Als we dat even willen natellen en we
tellen 3 kogeltjes per seconde, dan zouden we er na een jaar continu tellen
zonder slaap en zelfs geen pauze 100 miljoen (108) hebben geteld. Om alle
atomen in het minuscule, bijna onzichtbare bolletje te tellen hebben we
ruim 1010, dat is ruim 10 miljard jaar nodig, een tijd langer dan de ouderdom
van ons zonnestelsel [7].
Elk afzonderlijk atoom kan zich gedragen als een tamelijk harde elastische
bol, maar toch is een atoom vooral leeg. Meer dan 99,9 % van de massa
bevindt zich in een kleine kern, met op grote afstand hiervan de elektronen.
Als de zware kern een speldenknop is, dan bewegen de veel lichtere (verhouding 1:1836) elektronen zich op tientallen meters afstand. Met als fascinerende conclusie dat materie eigenlijk vrijwel leeg is. En verder concludeer ik dat
een leeghoofd een kwalificatie is waar materiaalkundig weinig op aan te
merken is.
Met dit beeld van materie richten we vervolgens een laser straal op een stel
atomen die zich geordend hebben in een rooster. De laserbundel brengt
vooral energie over naar de elektronen die op grote afstand om de kernen

bewegen en pas veel later worden ook de veel zwaardere kernen geraakt.
Als het elektron zoveel energie absorbeert dat het loskomt van de kern is er
sprake van ionisatie.
Volledige beschrijving van het laser materiaal interactie proces en de structuur verandering zou moeten beginnen met de Maxwell vergelijkingen,
aangevuld met de energieverdeling van elektronen en ionen (fononen) en
ionisatievergelijkingen. Een dergelijke beschrijving is veelomvattend en
ingewikkeld. We zullen het proces hier opsplitsen in eenvoudige elkaar
opvolgende stappen:

ablation

laser

solid
• Absorptie van licht
• Ionisatie van materie

coupling
lattice

electrons

• Energieoverdracht van elektronen
naar ionen

di
ffu
sio
n

• Verdeling van temperatuur
• Schokgolven
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Het laserlicht draagt zijn energie over aan de elektronen die daardoor een
bedraagt al snel enkele tientallen elektronvolts:
kT = q V met e = 1,6 10-19 C en k = 1,38 10-23 J/K berekenen we dat
1 eV overeenkomt met 11606 K.
De temperatuur van elektronen kan dan ook gemakkelijk 100.000 K of hoger
worden met als gevolg explosies op micro schaal en schokgolven.
Lasers werken in metaal op de vrije elektronen in de geleidingsbanden in
het gebied onder de laserspot en begrensd door de indringdiepte. Omdat de
elektron fonon wisselwerking werkt op een tijdschaal van tientallen tot 100
picoseconden, heeft een femtoseconde puls primair invloed op de elektronen
die een hoge temperatuur bereiken, terwijl het rooster koel blijft. De elektronen de roostertemperatuur zijn ontkoppeld, en het metaal heeft kortstondig
twee temperaturen.
We komen hiermee in het gebied, dat de komende jaren belangrijk is voor
het onderzoek, de foto fysica en -chemie van materiaalverandering ten
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veel hogere temperatuur krijgen. De thermische energie van een elektron

gevolge van zeer korte laserpulsen, korter dan de reactie (relaxatie) tijden
van materiaal [8]. We komen in het gebied van de niet evenwicht materiaal
bewerkingsprocessen met de volgende kenmerken:
1. Ultrakorte laserpulsen creëren een hoge electron en trillings excitatiedichtheid zowel in de tijd als in de ruimte.
2. De laser pulsduur is zo kort dat terugkeer naar thermisch en spanningsevenwichtstoestand na aflevering van de laser energie plaatsvindt.
3. De hoge kans op niet lineaire laser processen, zoals multi foton absorptie,
geeft toegang tot toestanden die niet bereikbaar zijn via de weg van
thermisch evenwicht.
Het essentiële verschil tussen nanoseconde en femtoseconde laserpulsen is
dat voor nanoseconde pulsen de fluence (energie per oppervlakte) bepalend
is, terwijl dat voor femtoseconde pulsen de intensiteit (vermogen per oppervlakte) is. Dit impliceert dat de elektron excitatiedichtheid en de sterkte van
de elektron–rooster koppeling bepalend is voor elk ultrasnel laser proces.
Een niet thermisch smeltmechanisme werd voorgesteld en ook algemeen
geaccepteerd. Echter, ultrasnelle elektron diffractie opnamen laten krachtige
trillingen van geïoniseerde atoomkernen zien. Dit komt overeen met temperaturen ver boven de gebruikelijke smelttemperatuur (superheating). Hierna
verdwijnt de kristallijne structuur en gaat in enkele picoseconden over in
een amorfe toestand. De transities kunnen worden opgevat als een puur
thermisch mechanisme met een initiële toestand ver boven de gebruikelijke
smelttemperatuur. Dit suggereert dat in metalen ultrasnel smelten een betere aanduiding is dan de veel gebruikte term “niet thermisch” smelten [8].

˜˜ 80 nm
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13 µm

13 µm
Confocale lichtmicroscopische opname van laserablatie-sporen op een
gepolijst rvs oppervlak. Grootte van de effectieve laserspot is ingetekend.
We zien drie sporen waar ablatie is opgewekt m.b.v. laserpulsen (0,15 J/cm2
en 50 mm/s en 2 overscans). De grootte van de laserspot bedraagt ongeveer

13 µm. Nadat de sporen tweemaal zijn gescand meten we sporen die ongeveer 80 nm diep zijn. Bovendien is zichtbaar dat het oppervlak na ablatie
geribbeld is.
Ablatie is het effect dat onder invloed van een grote energietoevoer materiaal van de vaste toestand direct overgaat in de dampfase. Een voorbeeld van
laserablatie is weergegeven in bovenstaand figuur. Via moleculaire dynamica
simulaties worden de verschillende ablatieregimes (verdamping, fragmentatie, explosie en openbreken) uit elkaar gehaald [9].
Halfgeleiders verschillen van metalen door de energie die elektronen tekort
komen om geleidend te worden. Deze z.g. band gap kan worden overbrugd
m.b.v. laser energie. Aan het oppervlak of bij defecten in het rooster is de
band gap verstoord, waardoor anders dan in het perfecte bulk materiaal
extra absorptie mogelijk is. Voor materialen met een grotere band gap zijn
twee of meer fotonen nodig (multi-foton excitatie) om een elektron in de
geleidingsbaan te krijgen. En anders dan bij metalen zal de structuur een rol
gaan spelen omdat de elektronen niet vrij zijn. Bijvoorbeeld grafiet heeft
twee ablatiemechanismen. De eerste hangt samen met de C-C bindingen in
het hexagonale vlak, de tweede hangt samen met de C-C binding tussen
twee vlakken.
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multi foton effecten een essentiële rol vervullen. Verder is de polariseerbaarheid van het rooster van groter belang door de grotere Coulomb krachten.
Laserstraling genereert nieuwe energie toestanden in de band gap waardoor
de optische eigenschappen zullen veranderen.
Samengevat: een hoge kans op multi-foton excitatie en sterke niet lineaire
effecten.

Laser textuur op Al2O3 (midden) geeft (super) hydrofobe eigenschappen. De confocale
opname (links) toont lasersporen die circa 18µm breed zijn. Rechts is afgebeeld dat
de Al2O3 deeltjes van het uitgangsmateriaal ˜˜1,5 µm groot zijn, maar na de laserbehandeling globulair zijn met een diameter van circa 250 nm [10].
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In vergelijking met halfgeleiders zorgt bij isolatoren de grotere band gap dat

Deze multifoton excitatie geeft de mogelijkheid van lasermicrobewerking de
stap te zetten naar lasernanobewerking. Hiervoor is een goede bundelkwaliteit met een Gaussiche energieverdeling vereist.
Ultra-hoge precisie laser nanomachining biedt de mogelijkheid gaatjes en
lijntjes te maken met een afmeting tot 10 nm, dit is van groot belang voor
nanofluidics, de fabricage van micro electromechanische systemen (MEMS)
en ook voor nanochirurgie [11].
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Principe van Laser bewerking met de top van de Gaussische energieverdeling
in de laserbundel waardoor details kleiner dan 100 nm “geschreven” kunnen
worden, hieronder circa 40 nm [12].
Voor wie het lastig vindt zich voor te stellen hoe veel een nm is kan bedenken dat onze haren circa 12 cm per jaar groeien en daarmee circa 4 nm per
sec. Sinds ik deze berekening heb gemaakt is de conversatie bij de kapper
veel geanimeerder geworden.
Op materiaaloppervlakken ontstaat t.g.v. laserablatie een geribbelde structuur die we uit de macrowereld o.a. kennen van het zandstrand. Deze ribbels
ontstaan ook t.g.v. bestraling met ionen en worden al langer bestudeerd
omdat ze interessante toepassingsmogelijkheden geven.

Gobi
woestijn

Ag na ionen
sputteren

fs pulsen
op staal

1m

50 nm

500 nm

zeekust

Deze ribbels ontstaan spontaan na bestraling van het materiaal en hebben
o.a. de volgende toepassingsmogelijkheden:
• Hydrofobe of hydrofiele eigenschappen
• Optische effecten (polarisatie)
• Absorptie en reflectie van (electro magnetische) straling
• Tribologische eigenschappen: wrijving, slijtage, sticking
De initiatie en groei van deze ribbels is het afgelopen jaar verder onderzocht,
waarbij fijne ribbels met een afwijkende oriëntatie zijn ontdekt. In 2009 zal
nader onderzoek volgen in het kader van M2i en in samenwerking met
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RUGroningen om het ontstaan van deze zich zelf organiserende nanostrucmethoden ingezet worden om de structuur beter te kunnen bestuderen.
Een van de eerste vragen hierbij is of de lagen volledig kristallijn zijn.

200

80

40

Bewerkingssnelheid in mm/s

SEM opname

AFM opname

Lichtmicroscopische opname

Ribbels zijn al vele jaren bekend maar er is geen sluitende theoretische verklaring voor de variatie in de geribbelde structuren of de afhankelijkheid van
de bewerkingssnelheid en in het geheel niet voor de afwijkende oriëntatie
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turen materiaalkundig te ontrafelen. In het onderzoek zullen nieuwe analyse-

van de fijnste ribbels met golflengtes van 150 nm en amplitudes van circa 10
nm, welke transformeren (zie AFM opname) in de bekende grovere ribbels
met golflengtes tot circa 1 µm en een evenredig grotere amplitude [13].

Scanning Helium Ionen Microscopie (SHIM) opnamen van grovere ribbels die
initiëren in een veld van fijnere ribbels [14]. Het zwarte balkje op de linker
opname is 200 nm lang, in het midden en rechts 500 nm. In de dalen van de
grovere ribbels is de oriëntatie van de fijnere ribbels nog aanwezig.
De ontdekking van deze nieuwe ribbels is een mooi voorbeeld hoe door
effectieve samenwerking tussen UT-CTW en TNO-Industrie en Techniek,
door de sterktes aan beide kanten te benutten, nieuwe kennis en inzicht
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ontstaan.

+

=

Combinatie van nanostructuur en ablatie op microschaal geeft lotus effect
[26]. Op basis van het onderzoek binnen de vakgroep is de start-up
Lightmotif bezig met toepassingen van lasermicro/nanotextuur.
We weten al heel wat en passen het ook toe, maar het is altijd interessant te
omschrijven wat we niet weten:
• Hoe verloopt de laser materiaal interactie in de 3D ruimte, hoe is de 3D
verdeling van geabsorbeerde energie en welk effect heeft dat op textuur.
• Hoe hoog zijn de temperaturen en drukken in het bereik van fs en ps.

• Hoe initiëren, groeien en transformeren zelf organiserende nanostructuren,
waaronder ribbels

5.

Lasers voor zonne-energie

De ambities om uit zonnestraling elektriciteit te winnen zijn wereldwijd, in
Europa en Nederland hoog. Het Europese doel voor 2020 is: 3% van het elektriciteit gebruik is afkomstig uit zonne-energie. (Solar PV ) Hiervoor is 100
GWp (piek)geïnstalleerd Photo-Voltaisch (PV) vermogen ofwel 1000 km2 zonnepanelen nodig.
Of zonne-energie economisch verantwoord is hangt voornamelijk af van de
toekomstige ontwikkeling van de elektriciteitsprijs en de kostprijs voor het
maken van PV opvangcapaciteit. De elektriciteitsprijs kunnen we moeilijk
beïnvloeden, maar we kunnen wel werken aan het reduceren van de kostprijs van PV vermogen.
Het prijsniveau in 2007 is circa 4-6 Euro per Wp en dit moet omlaag naar
0,5 Euro per Wp. Wat staat ons te doen:
•

Tweemaal hogere efficiency van modules.
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• Vijfmaal lagere produktiekosten van zonnepanelen.

nen minstens 20 jaar operationeel en stabiel te blijven en het gebruik van
schaarse materialen moet worden vermeden.
Op deze wijze kan voor een groot deel van Europa z.g. grid parity bereikt
worden en hierbij is de toepassing van lasertechnologie essentieel.

Er is voldoende instraling van zonne-energie op aarde; wereldwijd is het
energieverbruik 500 ExaJoule per jaar (500 . 1018 J/jaar), terwijl de zon
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Hiernaast gelden eisen op het gebied van duurzaamheid: de systemen die-

5 miljoen ExaJoule/jaar instraalt. De doelstelling voor de komende decennia
is hiermee duidelijk: efficiënte opvangcapaciteit bouwen voor duurzame
energie. Dit is misschien wel onze grootste uitdaging voor deze eeuw op het
gebied van duurzaamheid.
Laserprocessen worden op verschillende plaatsen in het productieproces van
zonnecellen steeds meer toegepast. Bij kristallijn Si-cellen worden met lasertechnologie randen geïsoleerd, om te voorkomen dat er kortsluiting ontstaat
tussen p- en n-type Si. Bij dunne film zonnecellen worden cellen gecreëerd
door met een laser groefjes te maken in de elektrodes of de actieve laag.
Dit proces noemt men laser scribing en hierbij is naast snelheid en nauwkeurigheid van groot belang dat het proces selectief is en dat er geen redepositie optreedt. Het maken van de laser scribes is weergegeven in onderstaand figuur. De stroomgang is getekend in de eerste figuur waarbij opgemerkt moet worden dat de lagen enkele micrometers dik zijn. In de middelste (actieve) laag vindt onder invloed van licht de ladingscheiding plaats.
De elektrodes voor de geleiding van de ladingsdragers zijn transparante
geleidende oxides (TCO) [15].
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Grijs: TCO laag
Bruin: actieve laag
Rood: TCO laag

TCO: Transparant geleidende oxyde

Voorbeeld van een laser scribe
met een breedte van ≈˜˜ 20 µm.

Deze cel wordt gemaakt door in de lagen na depositie drie keer laser scribes
aan te brengen. Om te beginnen in de onderste (rode) TCO laag, hierna wordt
de actieve (bruine) laag aangebracht, en ook hierin worden scribes aangebracht. Tot slot wordt de bovenste TCO laag (grijs) aangebracht en worden
scribes in de bovenste twee lagen gemaakt [15].

Glas met TCO laag.

Glas met scribes in de TCO laag.

Actieve laag aangebracht op de TCO laag

Scribes in de actieve laag

Bovenste TCO laag aangebracht

Scribes in de bovenste TCO en de actieve
laag

Voor sommige typen zonnecellen bevinden beide elektrodes zich aan de
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onderzijde met als voordeel dat de elektrodes geen licht kunnen tegenhoustroomdoorvoer gemaakt. Hiervoor worden met een laser eerst gaatjes
gemaakt die later worden opgevuld met een elektrisch geleidend materiaal.
In een oppervlak van 15 bij 15 cm2 moeten circa 20.000 gaatjes worden
gemaakt.
Voor het maken van 1 gaatje zijn 20 pulsen van 1mJ energie nodig. Doordat
lasers met een repetitiefrequentie van 20 kHz gebruikt worden, worden 1000
gaatjes per seconde gemaakt [15]. De gaatjes hebben een diameter van circa
100 µm, zodat een menselijke haar er gemakkelijk inpast.
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den. Om de lading goed af te voeren wordt in elke vierkante millimeter een

De nieuwste lasersystemen hebben meer vermogen en een hogere repetitiefrequentie zodat het mogelijk wordt de snelheid van dit proces nog verder te
verhogen. Met 50 kHz en 50 W vermogen is het maken van 2500 gaatjes per
seconde in principe te realiseren. We verwachten in de nabije toekomst
lasers met een repetitiefrequentie van 400 kHz en meer vermogen te kunnen
inzetten, waarmee 20.000 gaatjes per seconde binnen bereik komt.
Hier ligt een mechatronische uitdaging om het proces zowel snel als ook
nauwkeurig te maken.
Eén ontwikkelingsrichting bestaat uit het splitsen van de laserbundel in
meerdere parallelle bundels die afzonderlijk aangestuurd kunnen worden.
Deze benadering is op industriële schaal toepasbaar en biedt perspectief op
snellere processen [16].
Op het gebied van lasertextuur is binnen de vakgroep al veel kennis opgebouwd. Deze kan worden benut en gecombineerd met de realisatie van open
structuren die licht invangen. We zetten hiermee een stap in de richting van
onderzoek naar fotonische kristallen.
Fotonische kristallen die zichtbaar licht of nabij infrarood licht absorberen
hebben structuren nodig met regelmatige afstanden van die golflengtes dus
circa 200 nm tot circa 1 µm. en dan bij voorkeur in 3 dimensies. Laser micro-
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structurering van materialen is een veelbelovende methode voor de vervaardiging van deze fotonische kristallen. En ultrakorte laserpulsen zijn bij uitstek geschikt vanwege de sterke niet lineaire effecten en hoge efficiency.
Bovendien is het een belangrijk voordeel dat met lasers vrijwel alle materialen te bewerken zijn [17].
Tot slot zal het onderzoek zich niet uitsluitend richten op het verwijderen
van materiaal, ook het met de laser deponeren van materiaal zal worden
ontwikkeld. Het in één proces maken en aanbrengen van een elektrische
doorvoer is hierbij een van de doelstellingen.
Overzicht van laserprocessen in de productie van zonnecellen:
• Laser scribes
• Gaatjes maken
• Textureren
• Groeven maken
• Snijden van Si wafers
• Verwijdering van oxides
• Lassen of solderen
• Randen isoleren

Samenvatting van de uitdagingen voor de vakgroep op het gebied van
zonne-energie:
• Toepassing van parallelle laser bundels voor hogere productiesnelheden
• Processen ontwikkelen die hoge snelheid, nauwkeurigheid en selectiviteit
combineren
• Ontwikkeling van een laser geactiveerd depositieproces
• Doorontwikkeling van laser textuur voor efficiency verbetering
• Vervaardiging van fotonische kristallen

6.

Leerstoel Toegepaste Lasertechnologie

De eerste lasers met voldoende vermogen voor materiaalbewerking kwamen
beschikbaar in de jaren 80. En sindsdien is veel onderzoek verricht naar de
toepassing van lasers voor snijden, harden, boren, lassen, cladden etc..
Deze processen bestaan nu en het onderzoek richt zich internationaal verder
op de materiaalkundige aspecten en de automatisering van deze processen.
In Twente zullen we ons de komende jaren richten op twee onderwerpen.
De eerste is de automatisering van lassen en cladden. Het tweede en nieuwe
onderwerp is lasermicrobewerking. Hier is de afgelopen jaren een begin mee
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gemaakt dat met kracht zal worden voortgezet. Hiervoor worden in het nieuwe
nieuwe picoseconde lasers opgesteld.

Lassen - automatisering - cladden & micro-nano bewerking

Op het gebied van lassen en cladden staan snelheid, nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid van de processen centraal. Voor de ontwikkeling van sensoriek en feed back systemen bestaat een gunstige uitgangspositie door de
inbedding van de laseractiviteiten in de vakgroep werktuigbouwkundige
automatisering. De doelstelling hier is het ontwikkelen van geavanceerde
besturingssystemen om de energie en temperatuurverdeling en de daarmee
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laser microlaboratorium naast de al beschikbare femtoseconde laser twee

samenhangende spanningen te beheersen. Een beter inzicht in de spanning
en temperatuurverdeling is gewenst, wat meer aandacht voor simulatie vereist.

Een mooi voorbeeld van recente resultaten op dit gebied is te vinden in het
proefschrift van Jonathan Hofman[18]. Tijdens het laserproces wordt het
werkstuk langzaam opgewarmd, waardoor de eigenschappen van de cladlaag
op het onderliggende substraat verlopen. Door met een sensor de breedte
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van de cladlaag te volgen kan het laservermogen worden geregeld waardoor
een constante kwaliteit van de cladlaag wordt verkregen.
Constante kwaliteit door beheersing van de
opmenging, wat bereikt wordt door het laservermogen (blauwe lijn) bij te regelen als het
cladproces voortschrijdt

Lasertechnologie en laserprocessen vormen in het geheel van de industriële
produktietechnologie een niche waar de afgelopen jaren veel ontwikkelingen
hebben plaatsgevonden. Binnen de groep toegepaste lasertechnologie blijft
de laser materiaalinteractie centraal staan. Er zal wel een verschuiving
optreden. Daar waar in de afgelopen decennia vooral de macro toepassingen
van laser materiaalinteractie voor nieuwe toepassingen zorgden, verwacht ik
voor de komende jaren de nieuwe impulsen juist vanuit de microbewerkingen. Hierbij zal de tendens van macro- naar micro- zich uitbreiden in de
richting van nanobewerkingen.

Onderstaand figuur geeft verschillende processen die in precisietechnologie
van belang zijn. In het micro gebied zien we o.a. draaien, frezen en slijpen,
maar ook excimeer- en YAG laserbewerking, ultrasoon bewerken en chemischmechanisch polijsten [19]. In het nanogebied zien we o.a. lithografie, scanning tunneling microscopie en atomic layer deposition (epitaxy). Daartussen
bevinden zich nog etsprocessen of bewerking met ionen- of electronenbundels.
De zogenaamde micro-nano manufacturing gap [20]is rood gemarkeerd.
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sen details kleiner dan 10 µm worden gemaakt. Door een laserbundel met
een objectief lens een factor 10 te focuseren kunnen ook nu al details van
1 µm worden gemaakt. We zullen de komende jaren het gebied tussen 1 µm
en 100 nm bewerken en de ontwikkeling om details kleiner dan 100 nm met
een laserbundel direct te schrijven is internationaal inmiddels in volle gang.
In de zogenaamde micro nano manufacturing gap, in het gebied tussen
100 nm en 10 µm, kunnen met laserprocessen unieke resultaten bereikt
worden omdat laserlicht op vrijwel alle materialen impact heeft en het
verwijderen van materiaal bovendien veel sneller gebeurt dan bij andere
processen, bijvoorbeeld dan ionen processen. Bovendien kunnen lasers toegepast worden onder atmosferische condities, waarbij een semi-clean-room
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Met laserprocessen kunnen beter dan met conventionele productie proces-

atmosfeer gewenst is voor constante temperatuur en ook om stofdeeltjes te
vermijden.
Wat betreft de kleinste hoeveelheden te verwijderen materiaal is er voor de
laserprocessen geen beperkende ondergrens. Het verwijderen van afzonderlijke atomen met een lage laserenergie behoort tot de mogelijkheden.
Laser materiaal interactie is een multidisciplinair onderwerp met verbindingen naar veel andere onderwerpen en onderzoekgroepen. Die samenwerking
zal ik daar waar mogelijk opzoeken en stimuleren. Hierbij kijk ik met voldoening terug op het afgelopen jaar waarin met een aantal groepen, binnen en
buiten de faculteit kiemen voor samenwerking zijn ontstaan en projectvoorstellen zijn geschreven of in de maak zijn.
De lasertechnologie en de ontwikkeling van laserprocessen zorgt voor onderzoeklijnen naar veel andere disciplines, in het bijzonder:
• Fundamentele en toegepaste fysica waaronder optica
• Organische en anorganische chemie
• Halfgeleiderfysica en elektronica
• Biologie en medische wetenschap.
Van de processen die door laser geactiveerd of ondersteund worden zijn in
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de loop van de jaren veel varianten ontstaan. Veel onderzoek is verricht aan
laser CVD processen, maar deze zijn relatief traag en daardoor voor massafabricage minder aantrekkelijk[21]. Een basis voor veel depositieprocessen is
het LIFT proces: Laser Induced Forward Transfer dat hieronder schematisch
is weergegeven [22].

laser pulsen

x-y
translatie
stage

transparante drager

dunne film
materiaal
depositie

substraat

Dit proces is snel met minimale thermische beïnvloeding. Het kent veel
varianten en is ondermeer geschikt voor overdracht van metaal, voor de
vervaardiging van elektronische componenten, voor vloeistof druppels en
biologisch materiaal.
We mogen stellen dat 3D laser micro- en nanobewerking en microfabricage
een zeer boeiend, actief en dynamisch onderzoeksterrein is geworden en we
verwachten dat 3D laser micro bewerking zich zal ontwikkelen tot een van
de drijvende krachten achter toekomstige nano en micro technologie, ondermeer doordat laser micro- en nanobewerking van vrijwel alle materialen
mogelijk is.
Het gemiddelde vermogen van de nieuwe ps laser is 50 W en het beschikbare vermogen van deze systemen zal naar verwachting in de komende
jaren verder toenemen. Waardoor met hogere snelheid gewerkt kan worden.
Voor de productiesnelheid is de puls-repetitiefrequentie een belangrijke
eigenschap. Het nieuwe systeem in de vakgroep heeft een repetitiefrequentie
van 400 kHz. Dat zijn 400.000 pulsen per seconde, ofwel één puls per 2,5 µs,
en nog steeds is de tijd tussen twee pulsen relatief erg lang, doordat de pulsen zelf slechts 10 ps duren. Als een puls één meter lang is, is de afstand
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tussen twee pulsen 250 km.

de bewerking van grote oppervlakken dichterbij; de ontwikkeling van directe
schrijf technieken met meerdere bundels tegelijkertijd, mogelijk door interferentieverschijnselen toe te passen, zijn realistische opties. Het streven is
met een laserbundel één m2 oppervlak te bewerken in één uur tijd.

7.

Nederland: handelsland en kenniseconomie

Nederland wil tot de beste kenniseconomieën van deze wereld behoren.
Maar zijn we wel op de goede weg om die doelstelling te realiseren?
Een eerste vraag is of kenniseconomie überhaupt de juiste richting betekent.
Moeten we ons niet richten op een kennisintensieve industrie. Nu behoor ik
niet tot degenen die economie als een pseudowetenschap beschouwen, maar
enige reserve ten opzichte van economie als wetenschap is mijns inziens
wel op zijn plaats. Omdat kennisintensieve industrie veel beter uitdrukt
waar het uiteindelijk omgaat, lijkt mij dat de na te streven doelstelling.
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Korte laserpulsen met hoog vermogen en hoge repetitiefrequenties brengen

Wat is eigenlijk innovatie? Volgens Trompenaars is er sprake van innovatie
wanneer tegengestelde waarden met elkaar verenigd worden. Bij lasermicrobewerking is dat o.a. het combineren van nauwkeurigheid met snelheid.
Het is niet zo moeilijk om een nanostructuur met lasertechnologie te vervaardigen maar het is innovatief om dat in een fractie van een seconde te
doen. Nieuwe oplossingen hiervoor zijn per definitie innovatief.
Die oplossingen ontstaan door nieuwe verbindingen te leggen; dit vereist
een hersenproces dat vergelijkbaar is met humor. Humor als embryo voor
creativiteit [23].Ook een goeie grap verbindt twee werelden die niet direct
met elkaar in contact staan en het liefst met een onverwachte wending.

Nederlandse taal
Deze tekst spreek ik uit in het Nederlands en ik heb bewust gekozen deze
rede in mijn moeder(s)taal uit te spreken. De tendens om Engels als voertaal
te gebruiken heeft zich de afgelopen jaren versterkt en met de toename van
het aantal onderzoekers en studenten van buitenlandse komaf zal die tendens doorzetten. Als er iets internationaal is dan is het wel kennis. En daarmee is de opmars en introductie van Engels als voertaal vrijwel onstuitbaar
en in veel technische sectoren inmiddels realiteit geworden. Toch zou het
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m.i. jammer zijn als de Nederlandse taal op onze universiteiten op den duur
geheel zou verdwijnen. Het is daarom dat ik zou willen pleiten voor een
tweetaligheid waarbij de universiteit aangeeft bij welke gelegenheden de
Nederlandse taal de voorkeur geniet. Hierbij kan gedacht worden aan een
laudatio bij promoties of een oratie. Naar mijn inzicht behoeft de introductie
van het Engels in het onderwijs en onderzoek niet zoveel sturing want de
anglificering is een onomkeerbaar proces dat zich in snel tempo voltrekt.
Juist het behoud van de Nederlandse cultuur en taal, inclusief de verschillende dialecten, heeft in deze periode van internationalisering extra aandacht
nodig.
Anglo-Amerikaans of Rijnlands
De introductie van het Engels als voertaal is de afgelopen decennia gepaard
gegaan met de opmars van het Anglo Amerikaanse model, dat zich kenmerkt door een organisatie bestuurd als een financiële machine gericht op
korte termijn winst [24]. Er bestaat een grenzeloos vertrouwen in de zelfregulerende werking van de markt en de manager heeft minstens een MBA.
In dit model is de vakinhoudelijke kennis de verantwoordelijkheid van de
medewerker, vanuit de directiekamers aangeduid met de werkvloer.

Dit model is weliswaar het sterkst te vinden in de industrie maar ook de
overheden, instituten en universiteiten zijn er niet immuun voor.
Deze aanpak staat tegenover het Rijnlandse model waarin continuïteit op
lange termijn en vertrouwensrelaties met werknemers en klanten sleutelbegrippen zijn. De manager is een meewerkende voorman en het behoud
van inhoudelijke deskundigheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van
medewerkers en organisatie. De manager is ook in staat om door de stroom
van financiële cijfers, prestatie-indicatoren, mid-term reviews etc. heen te
kijken, omdat hij of zij weet hoe de organisatie werkelijk functioneert.
Die manager heeft een visie en draagvlak in de organisatie. In dit model
staat maatschappelijke consensus centraal wat tot gevolg heeft dat veranderingen geleidelijk worden doorgevoerd. Het is goed te onderkennen dat naast
voorzichtigheid en deugdzaamheid hier behoudzucht en traagheid op de loer
liggen.
Het is onmiskenbaar dat de Nederlandse aanpak kenmerken van beide culturen vertoont. Dat is zo gegroeid in de afgelopen eeuwen waarin Nederland
handelsland met uitzondering van de laatste 60 jaar een neutrale koers heeft
gevaren. Maar de laatste decennia heeft de Anglo Amerikaanse cultuur de
overhand verkregen. Het is naar mijn mening van belang het evenwicht tus-
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sen beide culturen te herstellen en de voordelen van beide te verenigen.
passend uitgangspunt. Wil Nederland als innovatieland ook op technologisch
gebied een voortrekkersrol vervullen dan is het van belang de juiste ingrediënten uit het Anglo-Amerikaanse model hieraan toe te voegen. De dynamiek van de markt past uitstekend bij Nederland als handelsland waarin de
marktgedrevenheid van technologische vernieuwing een sleutelbegrip is.
Kenniseconomie top of subtop?
Nederland wil tot de beste kenniseconomieën van deze wereld behoren.
Maar hanteren we wel het juiste beleid om de kennisintensieve industrie te
stimuleren?
Met de genoemde kanttekening heeft Nederland de terechte ambitie om tot
de beste kenniseconomieën van de wereld te behoren De duurzaamheid van
onze welvaart en van ons sociaal welzijn zijn namelijk afhankelijk van vernieuwingen die in belangrijke mate gebaseerd zijn op kennis.
Nederland presteert internationaal gezien goed met een hoge arbeidsproductiviteit en een sterke positie op de internationale exportmarkt. Die hoge
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Voor innovatie op sociaal-economisch gebied is het Rijnlandse model een

productiviteit wordt in zeer sterke mate bepaald door de inzet van goed
opgeleide en effectieve werknemers die beschikken over moderne faciliteiten
en de meest recente kennis.
Nederland doet het goed op het gebied van de wetenschap, maar besteedt
relatief weinig aan Onderzoek en Ontwikkeling ofwel Research en
Development (R&D). Over het geheel genomen, lijken wij te weinig te investeren in ons kennissysteem om de groei in de ons omringende landen bij te
houden. In combinatie met knelpunten ten aanzien van het beschikbare
reservoir aan kenniswerkers, kan dit op termijn de prestaties van het
Nederlandse kennissysteem aantasten. Deze tendens staat in schril contrast
met de ambitie van de Nederlandse overheid om tot de beste kenniseconomieën ter wereld te willen behoren en om de internationale concurrentie te
blijven volgen.
Hoewel de conclusie (van het NOWT rapport 2008) is dat het Nederlandse
R&D systeem redelijk goed presteert, is er zeker geen reden tot genoegzaamheid: alle toonaangevende kenniseconomieën en R&D intensieve bedrijven
moeten mondiaal blijven concurreren om hun marktpositie te behouden of
uit te bouwen. Er wordt steeds meer kennis gegenereerd, kennis veroudert
snel en kenniswerkers worden steeds mobieler [25].
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Om wetenschap en R&D beter met elkaar te verenigen is het van belang
dat enerzijds het fundamentele onderzoek de wetenschappelijke vrijheid
behoudt. Er moet voldoende ruimte zijn voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat niet wordt beoordeeld op applicatie en utilisatie mogelijkheden, maar juist op wetenschappelijke allure die internationaal toonaangevend is.
Anderzijds is het van groot belang dat het meer op de toepassing gerichte
onderzoek niet uitsluitend op academische criteria afgeleid uit de aantallen
publicaties en de citaties, wordt beoordeeld. R&D is meer dan een wereldkampioenschap publiceren met voetnoten.
Voor nieuwe bedrijvigheid is open innovatie een bruikbaar concept, maar het
belang van start ups kan moeilijk overschat worden. Het is de combinatie
van flexibiliteit en nieuwe kennis van start-ups, juist ook in een universitaire
omgeving of gekoppeld aan onderzoekinstituten, waardoor het innovatief
vermogen versterkt wordt.

UT en TNO
Nieuwe kennis, expertise en technologieën gaan renderen als die worden
toegepast in de praktijk. Het is om deze reden dat versterking van de relatie
tussen universiteiten en GTI’s en in mijn geval tussen de Universiteit van
Twente en TNO meer dan ooit gewenst is en op termijn zal bijdragen aan
versterking van de internationale positie van onze kenniseconomie.
Waarbij sprake is van een positieve wisselwerking: enerzijds wordt nieuwe
kennis sneller toegepast en anderzijds sturen de industriële uitdagingen de
kennisopbouw.
Een belangrijk aspect hierbij dat nogal eens over het hoofd wordt gezien is
dat Nederland in staat moet zijn de elders ontwikkelde kennis te kunnen
absorberen. Aangezien meer dan 95% van de mondiale kennis buiten
Nederland wordt ontwikkeld moeten aan het absorptie vermogen van onze
kennisinfrastructuur hoge eisen worden gesteld. Er is veel oog voor nieuwe
kennis en vernieuwing in het algemeen, terwijl het voor een goed functionerende kennisinfrastructuur ook van belang is bestaande kennis te verankeren.

8.
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ook dat de lasertechnologie die dit jaar 49 jaar oud wordt, ons heel veel te
bieden heeft. Ik wil me ervoor inzetten onze kennis van de lasertechnologie,
de laser materiaal interactie en de laserprocessen langs de geschetste paden
verder te brengen, en dat inzicht te gebruiken voor innovatie. Om aldus een
bijdrage te kunnen leveren aan versterking van de kennisinfrastructuur, in
het bijzonder door de samenwerking tussen deze universiteit en de organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) te versterken.
Op het persoonlijke vlak wil ik dit slotwoord beginnen met de gedachte dat
beroeps- en privé leven vaak moeilijk te scheiden zijn en om goed te kunnen
functioneren is het van groot belang dat beide in evenwicht zijn. Het mag
best een dynamisch evenwicht zijn, zolang er maar sprake is van balans op
de langere termijn en daarvoor is aan beide zijden flexibiliteit nodig.
In het bijzonder wil ik mijn dank en waardering uitspreken voor mijn leermeesters en dat zijn er door de jaren veel geweest. In de thuissituatie zijn
dat ook familieleden en vrienden en in de werksituatie zijn dat een groot
aantal collega’s. Ik denk hierbij zeker aan het Metaalinstituut van TNO in
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Ik hoop u enig gevoel voor de impact van licht te hebben kunnen geven en

Apeldoorn, waar zoveel metaalkundige ervaring door de gangen liep dat ik er
in de periode van 1987 tot 1998 veel heb kunnen leren. Van velen heb ik iets
geleerd, eigenlijk zijn er maar weinigen waar ik niets van geleerd heb.
Sommigen hebben mij hartelijk gesteund en dat is wat het leven waardevol
maakt.
Dit is een moment waarop het uit mag zijn met de terughoudendheid tegenover degenen die we het meest bewonderen.
Daarom wil ik in dit slotwoord een aantal leermeesters speciaal bedanken,
die op mijn levenspad kwamen. Dan begin ik in mijn jeugd waar ouders en
een paar tantes zorgden voor liefde, vertrouwen en vrijheid waardoor ik een
surplus aan zelfvertrouwen kon ontwikkelen. Later kwam daar de waardering en belangstelling van schoonfamilie bij; dat heeft mij goed gedaan.
Het is fijn velen van jullie hier vandaag te zien.
Mijn belangstelling voor de fysica en ook voor lasers is gewekt op de middelbare school in Deventer, in het bijzonder door mijn natuurkunde leraar,
dr. Roes. Hij was het die in 1974 mij mijn eerste laser diffractie experiment
liet doen.Vervolgens heb ik overwogen in Twente Werktuigbouw te gaan
studeren maar uiteindelijk gekozen voor Technische Natuurkunde.
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Een studietijd waar ik met warme gevoelens aan terugdenk niet in de laatste
plaats door het studentenleven, eerst op de campus en later in Enschede.
Wel heb ik me de laatste jaren regelmatig afgevraagd waarom ik toen uiteindelijk niet gekozen heb voor de laserfysica als afstudeerrichting. Achteraf
weet ik dat ik eerst kennis moest maken met het gedrag van materialen bij
lage temperaturen om de kiem te leggen voor het materiaalkundige promotie onderzoek aan de Rijksuniversiteit van Groningen bij professor Jeff de
Hosson waar in 1986 de eerste laser voor materiaalbewerking binnenkwam.
Bij Jeff heb ik de ware wetenschap leren waarderen en koesteren; het
Academiegebouw siert nog steeds mijn werkkamer bij TNO.
Vervolgens heb ik bij TNO het nodige geleerd van ervaren collega’s, die een
wetenschappelijke aanpak combineren met industriële ervaring en ook pragmatisme. Na de verhuizing in 1998 naar Eindhoven, denk ik vooral graag
terug aan de periode waarin ik met Jan Mengelers als directe baas mocht
werken. In die tijd ben ik me ervan bewust geworden dat het voor mij
essentieel is direct bij de technische inhoud van het werk betrokken te zijn.
Uiteindelijk is het de inhoud die mij het meest boeit, met als direct gevolg

dat ik vandaag hier sta. Ik dank TNO voor de ruimte en de steun die ik daarvoor kreeg en krijg.
In de thuissituatie wil ik ook onze kinderen noemen: Pim, Jorrit en Tessa die
mij bij de tijd houden, de weg wijzen op internet of You Tube en op zijn tijd
een spiegel voorhouden. Maar voor het zo belangrijke evenwicht tussen
beroeps- en privéleven hoef ik eigenlijk maar één persoon te noemen en dat
is mijn Carla. Van Carla leerde ik veel, o.a. te vertrouwen op mijn intuïtie en
ook dat het in dit leven erom gaat te worden wie je bent. Carla ik wens dat
we nog veel regenbogen samen mogen aanschouwen, jij hebt als geen ander
impact op mij, jij bent het licht in mijn leven.
Het was een groot voorrecht de afgelopen 45 minuten het woord tot u te
mogen richten.
Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren.
Ik dank u hartelijk voor uw aanwezigheid en aandacht.

Ik heb gezegd.
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