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rans van Vught, ex-rector en bestuursvoorzitter Universiteit Twente, thans
topadviseur Europese Commissie en
lid van het Innovatieplatform, over nanotechnoloog Dave Blank: 'De combinatie van
nanotechnologie en materiaalwetenschappen
is een van de aantrekkelijkste en meest
innovatieve vakgebieden in de hightech
sector. Daar wordt bijvoorbeeld gewerkt aan
stoffen met ingebouwd geheugen: denk maar
aan een overhemd dat de drager automatisch
zijn medicijnen toedient. Dat is allemaal niet
zo heel ver weg. Daves grootste verdienste is
dat hij materialen heeft voorzien van een
compleet
nieuwe
wetenschappelijke
benutting, waardoor dit soort futuristische
toepassingen mogelijk worden.
Met het MESA+ instituut behoort Nederland internationaal tot de top vijf op het gebied
van
de
nanotechnologie. Als
wetenschappelijk directeur van het instituut
neemt Dave dus een belangrijke positie in.
Hij is bij uitstek iemand die de koppeling
tussen fundamenteel academisch onderzoek
en praktische toepassingen kan maken.
Blank is begonnen op de LTS en is via de
MTS en de HTS opgeklommen,
gepromoveerd en uiteindelijk hoogleraar
geworden. Die motivatie om het allerhoogste
te bereiken, vind ik prachtig.
In Nederland is een tekort aan technisch
opgeleiden, dus we moeten heel veel doen
om te zorgen dat de generatie hierna internationaal ook kan meedoen. Dave heeft de
motivatie om anderen daarbij te betrekken;
hij is erg begaan met onderwijs, met leerlingen en studenten. Hij is niet voor niks hoofdredacteur van www.natuurkunde.nl. hij heeft
aan de wieg gestaan van de nieuwe bacheloropleiding Advanced Technology aan
de UniversiteitTwente en is lid van de adviesraad van het Roe van Twente. Dave heeft een

groot hart voor de toekomst.'

'Dave is bij uitstek iemand die de koppeling
tussen fundamenteel academisch
onderzoek en praktische toepassingen kan
maken'

