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WA A R N E M I N G VA N H E T H E E L A L E N VA N H E T B E E L D

In dit project ontmoeten kunst en experimentele wetenschap elkaar in het kader van het thema ‘Dé Waarneming’. Hoe gaan
wetenschapper en kunstenaar met dit gegeven om en hoe kunnen wij proberen om samen met hen hierin enige helderheid te
verschaffen. Een boeiende overeenkomst geldt voor de beide door ons genode heren en dat is hun bevlogenheid.
Merlijn Hajenius beleefde, mede door zijn toenmalige docent op de middelbare school, natuurkunde als een intrigerend vak en
verkoos daarom ook natuurkunde te gaan studeren. Zoekend naar een onderwerp om aan te werken, af te studeren of op te promoveren verkoos hij de nanofysica, een van de meest spannende stukjes onderzoek die je kunt doen. Merlijn heeft gewerkt aan een
minuscule, maar supergevoelige sensor die ons kan helpen raadsels in de uithoeken van het heelal op te lossen. De kosmische
straling met de zogenaamde terahertz-frequenties die de sensor detecteert, bevat voor sterrenkundigen belangrijke informatie
over het ontstaan van sterrenstelsels en planeten. De ’maiden flight’ van Hajenius’ detector is vermoedelijk volgend jaar. Niet in
een satelliet om kosmische wolken te bestuderen, maar aan een ballon voor onderzoek naar de aardatmosfeer. Deze ballon zal
boven Brazilië metingen gaan doen van moleculen in de atmosfeer, die van invloed zijn op de vorming van het gat in de ozonlaag.
Pantaleon Hajenius componeert beeldende kunst: in zijn schilderijen ontstaat een nieuwe wereld die naar buiten wil, die naar
buiten moet. Op de wordingsplek is iets ontstaan dat zo ambitieus en zo geladen is dat het erkend wil worden, maar niemand
kent het nog. Pas op ons netvlies wordt het bestaan ervan compleet, tenminste als wij het waarnemen. Bij het zien van meerdere
werken komt onmiddellijk de constatering dat zijn creatieve proces niet volgens een vast patroon verloopt. Het varieert van het
associëren met visuele ervaringen tot het vangen van literatuur of muziek in een beeld, zelfs tot het vrijelijk lenen bij grote voorgangers. Een van de kenmerken van Pantaleons integriteit is dat hij nieuwe dingen zegt middels zijn taal, met figuratiemiddelen
als stippen en stippellijnen, gesloten lijnen, rechte en kromme arceringen, vlakken. Niet dat hij deze figuraties heeft uitgevonden,
maar wat hij ermee gemaakt heeft - de wereld die op zijn werkvlak is ontstaan - is nieuw en zeer persoonlijk.
Wij danken zowel Merlijn als Pantaleon Hajenius voor hun spontane inzet en bijdrage aan ons nieuwe thema, alsook Dave Blank,
Paul Hajenius en Hans Meeuws voor de beschrijvingen.

Martha J. Haveman
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O B S E R VAT I O N S O F T H E U N I V E R S E A N D T H E I M A G E

In this project, art and experimental science meet within the framework of the theme ‘Observation’. How do scientists and artists
deal with this subject and how can we, together with them, try to provide some clarity. The fascinating link between the two
gentlemen invited by us is their enthusiasm.
Merlijn Hajenius looked upon physics as an intriguing subject, also thanks to his then teacher at his secondary school, and
therefore decided to study physics at university. Searching for a subject to work on, to study or to get a doctorate in, he opted
for nanophysics, one of the most exciting categories in research. Merlijn has worked on a minuscule, but supersensitive sensor
which may help us to solve the enigmas in the remote corners of the universe. The cosmic radiation with the so-called terahertzfrequencies, detected by the sensor, holds important information for astrologists about the origin of stellar systems and planets.
The ‘maiden flight’ of Hajenius’ detector will probably take place next year, not placed in a satellite to study cosmic clouds, but
attached to a balloon to research the earth’s atmosphere. Above Brazil, the balloon will measure the molecules in the atmosphere
that could lead to the formation of the hole in the ozone layer.
Pantaleon Hajenius composes visual art: in his paintings a new world is born which wants out. In this place of creation something
comes into being that is so ambitious and so charged that it wants to be recognized, but as yet it is unknown to man. Not until we
see it with our own eyes does it become reality, provided we perceive it. When looking at more of his works we immediately come
to the conclusion that his creative process is not of a uniform nature. It varies from associations with visual experiences to capturing literature or music in an image, even to freely borrowing from great predecessors. One of the characteristics of Pantaleon’s
integrity is that he says new things through his language, through figurations like dots and dotted lines, closed lines, straight and
curved shading, planes. It is not as if he invented these figurations, but what he has done with them – the world created on his
canvas – is new and very personal.
Our thanks to Merlijn as well as Pantaleon Hajenius for their spontaneous efforts and contributions to our new theme. We also
thank Dave Blank, Paul Hajenius and Hans Meeuws for the descriptions.

Martha J. Haveman
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KUNST EN WETENSCHAP

Dit jaar heeft de werkgroep Qua Art Qua Science gekozen voor het thema Waarnemen. Dat is mooi, handig of slim. We kunnen
er alle kanten mee op, zowel binnen de wetenschap als de kunst. Haak in, dans mee, leve de polonaise. Nee, even wachten nog,
eerst nog iets over waarnemen. Het begrip betekent gevoelig zijn, in staat tot het opnemen van prikkels, golven, vibraties. Horen,
ruiken, proeven, voelen, zien en ... helder zien? Zenden en ontvangen, vervormen, versterken, filteren, interpreteren, vertalen.
Zoek maar uit, voor ieder wat wils. Het hele leven zit er vol mee. Een creatieve geest maakt zijn eigen verhaal, geeft vorm aan
zijn observaties, deelt mee, voegt toe, maakt het waarneembaar. Ter lering, vermaak of vervolmaking van het bestaan. Is dit de
overeenkomst tussen de kunstenaar en de wetenschapper? Het creatieve vermogen om het onzichtbare zichtbaar te maken, iets
ineens inzien? Bestaat er zoiets als de creatieve flits, das aha Erlebnis, the small Bang? Wat ligt aan dat vermogen ten grondslag?
Welke impulsen bevorderen ‘the creative brain’? Zijn het genen of memen, opvoeding, goddelijke inspiratie, verlichting of gewoon
hard werken of... misschien toeval?
Als componenten in de alchemie van kunst en wetenschap is deze keer een duo aan zet, dat misschien vanuit hun familiaire
verwantschap antwoord kan geven op bovenstaande en andere vragen. Hajenius & Hajenius. Pantaleon Hajenius voor de kunst en
Merlijn Hajenius voor de wetenschap.
Pantaleon toont in zijn kunst een eigen universum. Zonder voorbedachten rade laat hij zich leiden door materialen en kleuren.
Het kunstwerk op zich is niet zijn doel. De weg er naar toe, daar gaat het om. Het resultaat is, ook voor hemzelf, altijd weer
verbazingwekkend.
Merlijn is onlangs gepromoveerd op een nanodetector voor onderzoek van kosmische uithoeken. Een minuscule, supergevoelige
detector die ons misschien meer kan vertellen over het ontstaan van sterrenstelsels en planeten. ‘Wie weet wat voor onverwachts
we te zien krijgen’. Wordt het een confrontatie van twee verschillende werelden of vloeien ze ineen? Wat zijn de parallellen en
wat valt er uiteindelijk van te leren.
Kunst en wetenschap... wij laten ons verrassen.

Paul Hajenius, moderator en katalysator
(directeur Nieuwe Ruimte)
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ART AND SCIENCE

This year the working group of Qua Art Qua Science has opted for the theme ‘Observation’, which is interesting, convenient and
smart. It may serve all sorts of purposes, within science as well as art. Link arms, join the dancing, long live the polonaise. No,
just a moment, first something about observation. The concept implies being capable of taking in stimuli, waves, vibrations.
Hearing, smelling, tasting, feeling, seeing and... seeing clearly? Transmitting and receiving, transforming, reinforcing, filtering,
interpreting, translating. Take your pick, each to his taste. Life is full of it. Creative spirits create their own stories, give shape
to their observations, share, embellish, and make things visible. For education, enjoyment or the perfecting of existence. Is this
what artist and scientist have in common? The creative power to make the invisible visible, a flash of understanding? Is there
something like a creative flash, the aha-experience, the small Bang? What is this power founded on?
What impulses foster ‘the creative brain’? Genes or memes, education, divine inspiration, enlightenment, or plain hard work
or... chance, by any chance?
This time, the components in the alchemy of art and science are a twosome that, from their familial relationship, might be able
to answer these and other questions. Hajenius & Hajenius. Pantaleon Hajenius for art and Merlijn Hajenius for science. In his art
Pantaleon shows a universe of his own. Quite intuitively he lets himself be inspired by materials and colours. The work of art as
such is not his objective. It is the getting there that counts. The results never cease to amaze even him.
Not so long ago Merlijn obtained his doctorate with his thesis on a nanodetector for the research of remote corners of the
cosmos. A minuscule, supersensitive detector which might tell us more about the genesis of stellar systems and planets. ‘Who
knows what surprises are in store for us’. Will it be a confrontation of two diverse worlds or will they amalgamate? Are there any
parallels and is there anything to be learned from all this in the end?
Art and science... surprise us!

Paul Hajenius, moderator and catalyst
(Director Nieuwe Ruimte)
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OBSERVING THE UNIVERSE
AT T E R A H E R T Z F R E Q U E N C I E S
From early history, mankind has been deeply interested in observing the universe - of which the star spangled sky is known to all
of us. One of the best documented ancient cultures BC, situated between the Euphrates and Tigris river, already addressed astronomy in many of its clay tablets. The observations were likely performed from temple towers (ziggurats), pyramidical buildings of
up to 100 m high with a flat top (like the tower of Babel). The knowledge on star positions served as navigational aid and calendar.
Apart from these practical motivations, early astronomy was deeply interwoven with religion. The task of the priest-astronomers
was to advise the monarch on questions of ‘war and peace’ by reading the will of the gods from the position of the stars and
planets. In different eras and cultures, the type of questions that astronomy addresses has progressed and changed many times.
The culmination of this is that we now hope to find answers about:
What is the start of our universe, the so-called Big Bang?
How do stars and planets form?
Which conditions determine whether life can be initiated?
Is earth the only life-sustaining planet in the universe?
It is partly the fascination for these type of questions that motivates scientists and their sponsors.

The pictures show superconducting hot electron bolometer (HEB) for heterodyne detection of radiation at frequencies above 1.5 terahertz (i.e.: equivalent to a wavelength shorter than 200 um). The center is a niobium nitride (NbN) superconducting bridge with nano/sub-micron dimensions which
connects to an on-chip spiral antenna via additional contact pads. The strip covering the bridge is a left-over of the processing.
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WA A R N E M I N G VA N H E T H E E L A L
BIJ TERAHERTZ FREQUENTIES
Sinds mensenheugenis is men geïnteresseerd geweest in het waarnemen van het heelal, waarvan de sterrenhemel ons allemaal
bekend is. Een van de best gedocumenteerde oude culturen voor Christus, gesitueerd tussen de Euphraat en de Tigris rivier,
beschreef al astronomie in vele kleitabletten. De waarnemingen werden waarschijnlijk gedaan vanaf tempeltorens (ziggurats), piramidale bouwwerken tot wel 100 meter hoog met een afgeplatte piek (net als de toren van Babel). De kennis van sterrenposities
diende als hulp bij navigatie en als kalender. Behalve deze practische motivaties was de vroege astronomie sterk verweven met
religie. De taak van de priester-astronomen was het adviseren van de heerser over kwesties van oorlog en vrede door het aflezen
van de wil van de goden aan de positie van hemellichamen. In verschillende tijden en culturen zijn de vragen waar de astronomie
zich mee bezig houdt voortgeschreden en vele malen veranderd.
De culminatie hiervan is nu dat we nu antwoorden hopen te vinden op vragen zoals:
Wat is het begin van het universum, de zogenaamde Big-Bang?
Hoe vormen sterren en planeten zich?
Welke condities bepalen of leven zich vormt?
Is de aarde de enige ‘levende’ planeet in het universum?
Het is gedeeltelijk de fascinatie voor dit soort vragen die wetenschappers en hun sponsors motiveert.
Tot ongeveer 60 jaar geleden waren praktisch alle waarnemingen beperkt tot het zichtbare gebied, vooral omdat de atmosfeer van
de aarde grotendeels ondoorzichtig is voor straling, behalve in een paar frequentiegebieden waaronder het zichtbare licht. Desalniettemin hebben ongeveer 98% van alle fotonen die na de Big-Bang uitgezonden zijn in het universum een golflengte in het infrarood golflengtegebied (700 nm tot 1 mm), enkele ordes van grootte meer dan in het zichtbare golflengtegebied (700 - 400 nm). De
grotere toegankelijkheid van de ruimte markeert de start van een nieuw en spannend tijdvak voor de astronomie. Waarnemingen
kunnen nu namelijk ook naar het infrarood golflengtegebied uitgebreid worden. Behalve waarnemingen van de intensiteit (directe
detectie), vergelijkbaar met de bekende plaatjes van de telescopen in het zichtbare gebied, is dit frequentiegebied veelbelovender.
Bij de lagere frequenties in het infraroodgebied, tot een frequentie van een aantal terahertz, kunnen frequentie en fase gevoelige
(heterodyne) metingen uitgevoerd worden vergelijkbaar met FM-radio ontvangst.
Veel molecuulsoorten, cruciaal voor astrofysische processen en planetaire wetenschap hebben geïsoleerde en heldere rotationale
en vibrationele emissie/absorptie lijnen bij THz frequenties, hier grofweg gedefinieerd tussen 1 tot 10 terahertz, corresponderend
met golflengtes tussen 300 μm tot 30 μm. Er kan dus door het doen van heterodyne metingen relevante informatie over het soort
moleculen samen met gedetailleerde informatie over snelheid (Doppler verschuiving), temperatuur en druk (drukverbreding) verkregen worden.
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Up to about six decades ago practically all observations were limited to the visible range because the earth’s atmosphere is
largely opaque (not transparent) except for a few wavelengths (frequency windows). However, approximately 98 % of all photons
in the universe emitted since the Big Bang are in the infrared wavelength range (700 nm - 1 mm), a wavelength longer than that
of visible light (400 - 700 nm), but shorter than that of radio waves. The increased accessibility of space marks the start of a new
and exciting era for astronomy. Observations can now be extended into this infrared range. Apart from observations of intensity
(direct detection), comparable to the familiar pictures from telescopes in the visible range, this frequency range holds more
promises. At the lower frequency end of the infrared, up to several terahertz (THz), frequency and phase resolved (heterodyne)
measurements similar to FM-radio reception becomes possible.
Many molecular species, crucial to astrophysical processes and planetary science, have isolated and bright rotational or vibrational emission/absorption lines at THz frequencies, roughly defined here between 1 THz to 10 THz corresponding to wavelengths
between 300 μm to 30 μm. Thus, by doing heterodyne measurements, relevant molecular species can be identified together with
detailed information about velocity (Doppler shift), temperature and pressure (broadness of the line).
However, an important part of the total frequency range of interest for astrophysical and planetary science, i.e. between 1 to 6
THz, is still largely inaccessible. It is thereby obvious that the development of new detectors using nano-technology due to the
required miniaturization is of key importance. Other options exist, but do not have the spectral resolution required for heterodyne
spectroscopy that can provide information on relative velocities, local temperature and pressure. Observations in the THz range
may provide radically new insights into the formation of life on earth, the birth of new stars and the cosmic life cycle of matter.
In daily life we deal with the frequencies of sound. The average human can hear sounds between 10 Hz and 20,000 Hz (20 kHz).
Radio frequencies are usually given in kilohertz, megahertz, or gigahertz; this is why radio dials are commonly labeled with kHz,
MHz, and GHz (1 GHz = 1000 MHz = 1000000 kHz). In computers, most CPUs are given in terms of their clock speed expressed
in megahertz or gigahertz (109 hertz). 1 Teraherz is even 1000 times faster then 1 gigaherz. Worldwide there are several groups
working on THz computers.

Optical image of part of the orion nebula
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Toch is een belangrijk deel van het totale frequentiegebied dat interessant is voor astrophysici, namelijk tussen 1 en 6 terahertz,
vooralsnog grotendeels ontoegankelijk voor astrofysica en atmospherische wetenschap, omdat er geen geschikte heterodyne
ontvangers bestaan. Het is daarmee duidelijk dat de ontwikkeling van nieuwe detectoren met behulp van nanofysica (wegens de
vereiste miniaturisatie) van groot belang is. Er bestaan andere opties, maar deze hebben niet de spectrale resolutie die vereist
is voor heterodyne spectroscopie. Waarnemingen in het terahertz frequentiegebied met deze nieuwe ontvangers levert wellicht
compleet nieuwe inzichten op over het ontstaan van leven op aarde, de geboorte van nieuwe sterren en planeten en de kosmische
levenscyclus van materie in ons universum.
In het dagelijks leven hebben we vooral te maken met geluidfrequenties. Een gemiddeld mens kan geluiden tussen 10 Hz en
20,000 Hz (20 kHz) waarnemen. Radiofrequenties worden meestal uitgedrukt in kilohertz, megahertz, of gigahertz; daarom spreken
we bij de radio van kHz, MHz, and GHz (1 GHz = 1000 MHz = 1000000 kHz). In computers worden de meeste CPU’s uitgedrukt in
termen van kloksnelheid en is tegenwoordig megahertz of zelfs gigahertz (109 hertz). 1 Terahertz is nog eens 1000 keer sneller dan
1 gigahertz. Wereldwijd werken verschillende groepen aan supersnelle terahertz computers.

Balloon launch preparations of a gondola with a scientific
instrument. The actual deployment of the TErahertz LImb
Sounder (TELIS) may look very similar.

Early report of astronomical observations: clay tablet 4956 from the
collection of the ‘Vorderasiatisches Museum’ in Berlin.

Voorbereidingen van de lancering van een ballongondel
met wetenschappelijke instrumenten. Het uiteindelijke
exeriment met de terahertz sensor zal er ongeveer
hetzelfde uitzien.
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C U R R I C U L U M V I TA E

Name:

Merlijn Hajenius

Place/Date of Birth:

Sittard, 1977

City:

Delft

Education:

1989-1995 Gymnasium B
1996-2002 Master of Science in Applied Physics, Delft University of Technology
2002-2006 Doctorate in Physics of Nano-Electronica, Delft University of Technology

Employment History:

SRON

Apr 2002-Feb 2007 Instrument scientist
Responsibility: Research and development
of novel RF (THz) detectors for space research.

Mapper Lithography

Jan 2002-Sep 2003 Start-up company
Responsibility: Feasibility study and nanofabrication
of a new electron emission source for direct write

Professional Trainings: Medical training ISO 9001, first aid / AED / fire fighting
Interview, presentation and negotiation skills
Radio broadcasting licence F, allowing 400 W transmitter power
Radiation expert level 3, as specified in ‘Regeling erkenning opleidingen
deskundigen radio-actieve stoffen en toestellen van 24 november 1984 (STCRT.227)’
Based on his fruitful work for SRON, Merlijn Hajenius will defend a PhD thesis
at the Delft University of technology in Jan 2007
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C U R R I C U L U M V I TA E

Naam:

Pantaleon Hajenius

Geboren:

Amsterdam, 1949

Woonplaats: Roermond
Opleiding:

Stadsacademie Maastricht
M.O. Tilburg

Exposities:

1996
1997
1997
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2001
2003
2005
2005
2007
2007

Statement:

Het ‘kleine’ heeft me altijd geboeid.
De kauwgum op de grond en de subtiele stembuiging van de moeder.

Galerie Beeld & Aambeeld, Enschede (publicatie)
ING Bank, Roermond
Galerie Beeld & Aambeeld, Enschede
Kunstgalerij Lochem, 20 Jaar Galerie Beeld & Aambeeld
Art Twente, Hengelo met Galerie Beeld & Aambeeld
Galerie Beeld & Aambeeld, Enschede
World Trade Centre, Rotterdam
Il Granarone, Calcata Italië
Centrum voor de Kunsten, Roermond
Kunsthandel Borzo, `s-Hertogenbosch
Galerie Beeld & Aambeeld, Enschede
Galerie REM, Jabeek
Stedelijk Museum Roermond (groepstentoonstelling)
Galerie Beeld & Aambeeld, Enschede
Faculty Club Universiteit Twente, Enschede, i.k.v. Qua Art Qua Science (publicatie)

In de muziek zijn juist de kleine verschillen door interpretatie en gemoed van levensbelang: Ze geven ‘duende’, ziel.
Dát vind ik nu vooral in de aardse, oudere, West-Afrikaanse muziek.
Zij stimuleert mij, door haar trance, oeroude wijsheid, samenspel en twinkelende invallen, om gelijkaardige
beelden te vinden.
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Ritmisch desintegrerende tafel, 2005, 90x85 cm
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New Orleans Blues, 2005, 70x50 cm
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Impro 2, 2006, 90x35 cm

272 ❘ Qua Art - Qua Science 2004 - 2008

Waarnemingen van het heelal en van het beeld

Pn
ae
nm
t aelnedoen kHuanjsetnei u
Deel
ns
aars

Impro 1, 2006, 47x38 cm
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Conderecon, 2005/2006, 49x49 cm
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Dans & Dance, 2006, 73x69 cm
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Nummertje 5 CP, 2006, 100x120 cm
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By mi (woy moyo), 2006, 58x48 cm
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Tranen van de Griot, 2006, 100x120 cm
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Je t’aime jusque à la †, 2006, 100x120 cm
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Schweiget Stille, 2005, 81x70 cm
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