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MIJNHEER DE RECTOR MAGNIFICUS, GEACHTE AANWEZIGEN,

Dames en heren, als mensheid lijken we een enorm begrip van de we-

reld te hebben. We sturen ruimteschepen naar verre planeten, miljoe-

nen stukjes informatie worden per seconde door onze computers en 

telefoons verwerkt en verstuurd. Dit zijn technologische hoogstandjes 

die zijn gerealiseerd dankzij ons inzicht in de natuurwetten. Maar te-

gelijkertijd weten we maar van een paar procent van ons heelal waar 

het uit bestaat, de rest is onbekend. En we weten niet waarom de 

zwaartekracht zo aan u trekt. Of waarom, op het niveau van de al-

lerkleinste deeltjes, iets tegelijk op twee plaatsen lijkt te kunnen zijn.

 

Met veel plezier mag ik u vandaag toespreken als hoogleraar van de 

leerstoel Quantum Transport in Materie. Het is gebruikelijk om in een 

inaugurele rede als deze een beeld te schetsen van het vakgebied van 

de nieuwe professor. Maar soms ook hebben collega’s de gelegen-

heid te baat genomen om middels scherpe uitspraken hun mening te 

geven over van alles. Zelf zou ik willen proberen om in deze oratie iets 

te delen van mijn grote verwondering over de natuur. En in plaats van 

uit te leggen hoe het zit, zou ik eigenlijk willen vertellen over een aantal 

zaken die we nog helemaal niet snappen. En waarom dat zo leuk is.

DE VERWONDERDE STUDENT

Als het goed is heeft u na deze oratie dus meer vragen dan antwoorden. 

Maar dat is misschien wel de kern van wat wetenschappelijk onderwijs 

zou moeten zijn. Aan de Universiteit Twente wordt continu nagedacht 

over verbeteringen in het onderwijs. Maar los van de vorm waarin dit 

wordt gegoten zie ik het als docent als mijn taak om de student aan het 

werk te krijgen. En één van de manieren om dit te doen is door iemand 

gefascineerd te laten raken door de vragen binnen een vakgebied.
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In de quantummechanica komen tegen-intuïtieve zaken aan bod zo-

als onzekerheidsrelaties en zelfs teleportatie. Menige knappe kop 

heeft zich hier het hoofd over gebogen en eigenlijk snappen we het 

nog steeds niet. Daar zal ik het straks over hebben. Maar ik kan het 

niet laten om eerst iets over het onderwijs te zeggen. Want wat is er 

nu mooier dan zelf de uitdaging aan te gaan om het wel te probe-

ren te snappen? Studenten raken vaak enthousiast als hun bij een 

werkcollegeopgave wordt verteld waar Einstein bij onderdeel 2c 

de mist in ging en dat ze zelf al verder zijn in de afleiding bij som 

3b dan hij ooit gekomen is. Het pioniersgevoel komt dan boven.

Wanneer studenten vroeg in aanraking komen met vragen uit de we-

tenschap, de maatschappij en het bedrijfsleven, en daar samen met 

de docenten aan werken, dan ontstaat sneller een gevoel van pro-

fessionaliteit bij de student. De ontwikkeling van graduate schools 

binnen onderzoeksinstituten zie ik dan ook als een gunstige ontwik-

keling. Toen ik als promovendus een tijdje aan het Massachusetts In-

stitute of Technology werkte, kreeg ik een T-shirt met als leus: “MIT 

graduate school. It’s not a job but an indenture”. Een in-de-leer-na-

me. Mijn visie op het Twentse onderwijsmodel zou zijn om het con-

cept van in-de-leer-nemen ook al op bachelorniveau toe te passen. 

Dat vereist een veel verdergaand mentoraat voor docenten dan 

nu het geval is, net zoals een leerling in de leer gaat bij een mees-

ter in het gilde. Maar juist de Universiteit Twente is hiervoor ge-

schikt, vanwege de kleinschaligheid van met name de technische 

opleidingen. Een wetenschapper die tussen een bijeenkomst in Ja-

pan en een conferentie in de VS een student spreekt over zijn voort-

gang maar ook iets weet uit te stralen van de dynamiek en spanning 

van het internationale onderzoek lijkt mij daar prima voor geschikt. 

Zo zou ik u vandaag willen meenemen naar de wondere wereld van de 

quantummechanica.
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HET WONDERLIJKE QUANTUM

Quantummechanica is de theorie die de natuur beschrijft op het niveau 

van elektronen, atomen en moleculen. Op dit niveau gelden niet meer 

de wetten zoals we die kennen uit de alledaagse werkelijkheid, maar 

gebeuren er wonderbaarlijke dingen. Zo blijken dingen tegelijk een golf 

en een deeltje te kunnen zijn. 

Als voorbeeld kunnen we kijken naar licht. Wat is licht eigenlijk? De 

Engelse natuurkundige Isaac Newton had hier een sterke mening over, 

namelijk dat licht bestond uit deeltjes. Dat verklaarde in zijn optiek na-

melijk goed waarom licht rechtdoor gaat in een lichtstraal1. En zelfs 

voor het breken van een lichtstraal op de overgang tussen lucht en wa-

ter of glas had Newton een verklaring in termen van lichtdeeltjes. Hij 

moest hiervoor wel aannemen dat licht harder beweegt in materie dan 

door lucht, terwijl we nu weten dat dat helemaal niet klopt. Studenten: 

wees niet bang om een fout te maken en achter je eigen ideeën te staan.

Maar Newton was zo gezaghebbend dat het de aanhangers van de 

Nederlander Huygens moeite kostte om er tegenin te gaan. Toch bleek 

zijn golftheorie van licht uiteindelijk wel succesvol. Van een golf we-

ten we immers hoe die zich voortplant, denk maar aan een watergolf. 

Wanneer een watergolf door een nauwe spleet beweegt, dan ontstaat 

achter de spleet een nieuwe cirkelvormige golf. En wanneer een golf 

op twee spleten invalt, ontstaan er twee cirkelvormige golven die met 

elkaar interfereren. Net als het werpen van twee stenen in de vijver 

van het torentje van Drienerlo (zie figuur 1). Waar immers twee golf-

toppen samenvallen ontstaat een hogere golftop, net zoals een golf-

top en een golfdal elkaar precies opheffen. En precies zo’n interfe-

rentiepatroon bleek te zien te zijn wanneer licht op twee spleten valt. 
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Eén-nul voor Nederland zou je denken. Totdat Einstein zijn intrede 

deed. Om te verklaren hoe licht elektronen kan vrijmaken uit materi-

alen, het foto-elektrisch effect, bedacht hij dat een lichtstraal wel de-

gelijk bestaat uit deeltjes met een bepaalde energie2. Zo’n gequanti-

seerde hoeveelheid energie zijn we later quantum gaan noemen en 

hier liggen duidelijk de wortels van de quantummechanica. Einstein 

werd hiermee één van de grondleggers van de quantummecha-

nica terwijl hij de rest van zijn leven juist als een grote quantumcri-

ticus zou optreden. Des te frappanter is het dat zijn Nobelprijs niet 

voor zijn beroemde relativiteitstheorie is gegeven maar juist voor zijn 

uitleg van het foto-elektrisch effect, voor quantummechanica dus.

Dat is licht. Maar hoe zit het met elektronen? Al aan het einde van de 

negentiende eeuw was de Engelsman Thomson in staat om enkele 

elektronen vrij te maken (puur fundamenteel onderzoek wat veel later 

Figuur 1. Interferentie door golven. (a) Twee cirkelgolven interfereren op het wateroppervlak van de vijver van  
 het torentje van Drienerlo. (b) Een schets van Young uit 1803 met een interferentiepatroon.  
 (c) Het tweespletenexperiment waarbij een vlakke golf in twee spleten van een barrière twee nieuwe  
 cirkelgolven induceert. De cirkelgolven interfereren en wanneer de intensiteit op een bepaalde afstand  
 gemeten wordt, ontstaat het geschetste patroon. Daar waar twee golftoppen samenvallen ontstaat een  
 maximaal signaal. Dit zijn duidelijk golfverschijnselen en zouden voor deeltjes niet optreden.
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de bekende beeldbuis van de televisie zou opleveren) en die te be-

invloeden met magneten en elektrische velden. Alles wees erop dat 

elektronen deeltjes waren. Totdat in de jaren zestig van de vorige eeuw 

dubbelspleetexperimenten werden gedaan met elektronen. De elek-

tronen bleken niet als deeltjes recht door de spleten te gaan, maar er 

werd een interferentiepatroon zichtbaar. Elektronen hebben blijkbaar 

ook een golfkarakter.

En nu komen we bij de essentie van het mysterie van quantumme-

chanica. Als je gedetailleerd genoeg kijkt naar het interferentiepa-

troon van figuur 2, dan blijkt deze opgebouwd uit individuele punt-

jes. De detector achter de spleten neemt de elektronen dus als enkele 

Figuur 2 De waarnemingen van losse elektronen als deeltjes op het detectorscherm bouwen een interferentie- 
 patroon op in een dubbelspleetexperiment. Het aantal elektronen op het scherm is (a) 8 elektronen;  
 (b) 270 elektronen; (c) 2000 elektronen; (d) 160000 elektronen. Deze figuur is afkomstig van het  
 experiment van Tomomura et al.3.
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deeltjes waar, maar in hun reis naar de detector hebben de elektro-

nen zich als golf gedragen. Het interferentiepatroon geeft de kans 

weer waar het elektron terecht kan komen. Als je nu maar één elek-

tron had gebruikt, dan had die toch voldaan aan het kans-interferen-

tiepatroon. Het ene elektron is door beide spleten tegelijk gegaan.

QUANTUM ONZIN

Zo’n mooi, onbegrepen mysterie in de natuurwetenschap heeft ech-

ter ook een keerzijde. De popularisering van de quantumfysica geeft  

namelijk ook aanleiding tot allerlei onzinnige beweringen. Quantum 

onzin. 

Van quantum-yoga tot quantum-touch en quantum-healing, over-

al worden zogenaamd de nieuwste inzichten in de quantumfy-

sica aangewend door zweverige types en charlatans. Het valt me 

mee dat er nog geen quantum-toetjes in de winkel liggen. Een na-

dere blik op enkele van dit soort claims laat vrij snel zien waar het 

fout gaat*. Meestal wordt een quantumwetenschapper geciteerd 

die bij nader onderzoek helemaal geen wetenschapper blijkt te zijn 

maar directeur van een homeopathiebedrijf of erger. Of, iets on-

schuldiger, leest bijvoorbeeld een cardioloog iets over quantumme-

chanica en hanteert deze de begrippen vervolgens buiten hun con-

text wanneer hij bijna-dood-ervaringen denkt te kunnen verklaren4. 

Quantum onzin is vaak vermakelijk om te lezen, maar er schuilt ook een 

gevaar in. Naast het feit dat goedgelovige mensen zo met alternatieve 

geneeswijzen uit de reguliere genezing worden gelokt, vinden sommi-

ge concepten nu zelfs ingang in de anesthesiologie en de oncologie5. 

* Een verhelderende analyse van het misbruik van quantumfysica is gegeven door M. Bier in tijdschrift Skepter, 
jaargang 21 (2), 2008.
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De wetenschap draagt hieraan zelf ook schuld. Bekende natuurkundi-

gen zoals Fröhlich6 en Penrose7 opperen soms interessante maar spe-

culatieve theorieën waarbij hun vakgebied wordt geëxtrapoleerd naar 

nieuwe toepassingsgebieden zoals de biologie. Deze wetenschappers 

hebben hun sporen in de wetenschap verdiend en worden vaak te 

makkelijk geloofd. Zelfs wanneer hun theorieën allang zijn afgedaan 

door vervolgonderzoek, blijven de originele publicaties wel vaak be-

staan. Ik zou hier willen pleiten voor een nieuw systeem van referen-

ties met een automatische doorverwijzing van artikelen naar belang-

rijk vervolgonderzoek wanneer die het originele werk in een ander 

daglicht stellen. De wetenschappelijke methode werkt namelijk goed 

(fraude daargelaten), maar we kunnen niet van de media, van politi-

ci, wie dan ook, verwachten dat ze alle ins en outs van vervolgwerk 

kennen. Een gekoppeld systeem zou hier uitkomst bij kunnen bieden. 

Daarnaast is het goed om de mogelijke onzekerheden en speculaties 

duidelijk aan te geven. Onzekerheden zijn namelijk een inherent onder-

deel van wetenschap. Het aangeven van onzekerheden zal juist positief 

kunnen uitwerken op publieke opinievorming. Inzicht in de wetenschap-

pelijk methode vergroot de betrouwbaarheid ervan, juist wanneer de 

bewijzen sterk zijn. Dit proces zou geholpen hebben8 bij het klimaatde-

bat waarin populisten te makkelijk in staat waren om solide maar com-

plexe wetenschappelijke resultaten in een kwaad daglicht te stellen. 

QUANTUMMATERIE

De reden dat quantumfysica niet zichtbaar is in de alledaagse biolo-

gische  wereld (zoals bijvoorbeeld de hiervoor genoemde geneesme-

thoden) komt door de grote hoeveelheid vrijheidsgraden waaruit grote 

objecten zijn opgebouwd. Elk elektron, atoom of molecuul kan op vele 

manieren gekoppeld zijn aan bewegende naburige elektronen, atomen 

en moleculen. In deze brij van mogelijke interacties zijn de oorspronkelij-
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ke quanta niet meer terug te vinden. Voor de experts: een enkel elektron 

in een potentiaalput heeft goed gedefinieerde quantummechanische 

eigentoestanden. Maar voor een steeds groter aantal vrijheidsgra-

den worden de verschillen tussen deze quantumtoestanden evenre-

dig kleiner en niet meer van het continuüm (de brij) te onderscheiden. 

Hoe kunnen we dan toch in onze macroscopische wereld de wondere 

quantumwereld onderzoeken of zelfs benutten? We kunnen natuur-

lijk, zoals in het dubbelspletenexperiment onderzoek doen naar losse 

lichtdeeltjes of elektronen, maar de meest interessante quantumver-

schijnselen ontstaan juist in gekoppelde systemen. Systemen met een 

beperkt aantal vrijheidsgraden zijn ideaal. Er moeten net genoeg vrij-

heidsgraden zijn om quantummechanische interacties te kunnen creë-

ren en detecteren, maar niet zoveel dat de quantumniveaus verdwijnen. 

En hier komt de nanotechnologie om de hoek kijken. Nanotechnologie 

is de technologie die ons in staat stelt om materialen op de schaal 

van de nanometer (= een miljardste van een meter) te manipuleren.

In het Twentse MESA+ Instituut voor Nanotechnologie zijn we in 

staat om materialen te maken met atomaire precisie (zie figuur 3). 

U kunt zich voorstellen dat het een enorme tour-de-force is om een 

dunnelaags kristal te maken zoals afgebeeld in figuur 3b. Speci-

ale groeitechnieken zijn nodig om de atomen aan te brengen en 

om vervolgens te weten wanneer een atoomlaag af is. Toch komen 

zelfs bachelor studenten al met dit soort apparatuur in aanraking. 
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Figure 3. Hightech materialenonderzoek in het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie. (a) Het blauwe plasma 
 bevat atomen die met behulp van gepulste laserdepositie atoomlaag voor atoomlaag op een kristal  
 worden aangebracht. (b) Met behulp van transmissie elektronen microscopie kunnen de atomen in het  
 kristal zichtbaar worden gemaakt9. (c) Foto van het nanolab. (d) De cleanroom faciliteiten worden 
 geïnspecteerd door prins Willem-Alexander. (e) Met behulp van elektronenstraal lithografie zijn nano- 
 strukturen (elektrode separatie 50 - 300 nm) gemaakt10 van supergeleidend Nb op de topologische 
 isolator Bi2Te3. (f) Ultragevoelige elektrische metingen op deze nanostrukturen vlakbij het absolute 
 nulpunt tonen Shapirostappen, één van de bijzondere manifestaties van het Josephson effect10. 
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Wanneer de atomen zo netjes gerangschikt zijn kunt u zich voorstel-

len dat de hoeveelheid vrijheidsgraden al drastisch is afgenomen en 

dat quantumeffecten zichtbaar kunnen worden. Een materiaalklasse 

die bijzonder geschikt lijkt te zijn voor quantummaterialen is die van 

de oxidische materialen. In veel oxides zijn er namelijk sterke correlatie 

tussen de elektronen die juist voor bijzondere quantumeffecten zorgen.

Toch blijkt bij de temperatuur waarbij wij leven, zo’n 300 graden Kel-

vin boven het absolute nulpunt, dat de atomen nog zo drastisch be-

wegen dat deze bewegingsenergie allerlei quantumeffecten overscha-

duwt. Daarom koelen we in onze experimenten ook bijna altijd af tot 

vlakbij het absolute nulpunt. En dan nog is ultra-precieze meetappara-

tuur nodig om bijvoorbeeld de beweging van slechts enkele elektronen 

waar te nemen. Dergelijke elektronenbeweging is een goed voorbeeld 

van ‘quantum transport’, zoals genoemd in de titel van de leerstoel. 

Naast de mogelijke technologische toepassingen van ons onderzoek, 

geeft de technologische complexiteit van dit soort quantummaterialen 

en van de experimenten ook aan waarom dit onderzoek thuishoort op 

een technische universiteit. 

SUPERGELEIDING

Er zijn bepaalde quantummaterialen die een hele bijzondere eigen-

schap hebben. Supergeleiders zijn materialen die elektrische stroom 

kunnen geleiden zonder enige vorm van weerstand. Deze bijzondere 

eigenschap komt tot stand doordat de geleidingselektronen in een 

supergeleider collectief dezelfde quantumeigenschap aannemen, on-

danks dat de supergeleider macroscopisch groot kan zijn. 

De reden hiervoor heeft met de spin van de elektronen te maken. Spin 

is een typisch quantummechanische eigenschap die zich nog het beste 

6070 Oratieboekje Brinkman.indd   13 09-02-12   14:52



14

laat vergelijken met het draaien om een as. Dit draaimoment heeft zo-

wel een richting als een waarde. In de natuur blijken alle elementaire 

deeltjes in te delen te zijn op grond van hun spin-waarde, namelijk in 

deeltjes met halftallige of heeltallige spin (in eenheden van de con-

stante van Planck). Alle deeltjes met halftallige spin (dus ½, 1½, etc.) 

heten fermionen en alle deeltjes met heeltallige spin (0, 1, 2, etc.) heten 

bosonen. Een elektron heeft een spin van ½ en is dus een voorbeeld 

van een fermion. Wolfgang Pauli heeft aangetoond dat twee fermionen 

niet dezelfde quantumeigenschappen mogen hebben. Anders zouden 

ze elkaar namelijk juist uitdoven.   

Normaalgesproken zou het principe van Pauli het collectieve gedrag 

van elektronen in een supergeleider verbieden. Eenzelfde quantum-

toestand voor alle elektronen lijkt immers uitgesloten. Maar de natuur 

heeft een truc in petto. In een supergeleider paren de elektronen name-

lijk twee aan twee en zo’n elektronenpaar vormt een nieuw deeltje met 

heeltallige spin. Dit nieuwe deeltje is dus een boson en hoeft zich niet 

aan het Pauli-principe te houden en dus is een collectieve quantumtoe-

stand mogelijk.

Dit bijzondere fenomeen zien we in sommige supergeleiders zelfs bij vrij 

hoge temperaturen, slechts zo’n -200 °C, vandaar de naam hoge-tempe-

ratuur supergeleiders. De reden waarom de elektronen paren vormen in 

deze materialen is zelfs 25 jaar na de ontdekking nog steeds niet begre-

pen en vormt natuurlijk één van onze onderzoeksvragen in de leerstoel.

Los van het onderzoek naar dit paringsgedrag kunt u zich voorstellen 

dat het collectieve quantumgedrag een ideale bron is van quantum-

toestanden die we bijvoorbeeld gebruiken in ons onderzoek naar quan-

tum teleportatie of bij het creëren van nieuwe soorten deeltjes, zoals ik 

hieronder zal toelichten.
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NIEUWE DEELTJES EN NIEUWE INTERACTIES

In Genève vindt momenteel één van de grootste natuurkundige ex-

perimenten plaats, namelijk in de deeltjesversneller van CERN waar 

onder andere naar aanwijzingen wordt gezocht voor de aanwezig-

heid van nieuwe bouwstenen van materie. Eén zo’n deeltje is het 

Higgs deeltje dat wel eens de veroorzaker van massa zou kunnen 

zijn11. Hoe raar het ook klinkt, de mensheid snapt nog steeds niet 

waar massa vandaan komt. In één van de theorieën wordt voor-

speld hoe de koppeling van bekende deeltjes aan het Higgs deeltje 

tot massa zou kunnen leiden. Dit soort experimenten kost miljarden 

euro’s, maar is dat ook zeker waard. De output is vaak onverwacht; 

zo is onder andere het World Wide Web er bedacht en ontwikkeld. 

Maar tegelijkertijd wil ik hier betogen dat quantummaterialen ook on-

derzoek mogelijk maken naar dit soort fundamentele nieuwe deeltjes. 

Wat het ontstaan van massa betreft was het eigenlijk niet Peter Higgs 

maar Philip Anderson die het mechanisme voor het ontstaan van 

massa bedacht12. In de eerder genoemde supergeleiders komt name-

lijk ook een soort Higgs deeltjes voor, maar die heten daar Cooper-

paren. En wanneer je massaloze lichtdeeltjes door een supergeleider 

schijnt, krijgen de lichtdeeltjes massa doordat ze interactie hebben 

met de Cooperparen. Een quantummateriaal zoals een supergelei-

der is dus een ideaal platform om nieuwe deeltjes te onderzoeken. 

Een ander voorbeeld is het Majorana fermion. We zijn met ons on-

derzoeksteam in een wereldwijde race verwikkeld om een Majorana 

deeltje te creëren. Van de Verenigde Staten tot China zijn wetenschap-

pers geobsedeerd geraakt door dit hypothetische deeltje. Hypes zijn de 

wetenschap zeker niet vreemd en in dit geval wordt dat nog eens aan-

gewakkerd door de interesse van grote bedrijven als Microsoft die in  

Majorana fermionen brood zien als mogelijk nieuwe bits in de elektro-

nica.
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Ettore Majorana was een Italiaanse natuurkundige die voortborduurde 

op het werk van Paul Dirac. Dirac toonde aan dat elementaire deel-

tjes in de natuur ook een antideeltje als tegenhanger kunnen heb-

ben. Zo is bijvoorbeeld het positron het antideeltje van het elektron 

met precies tegengestelde eigenschappen. Een deeltje en een anti-

deeltje kunnen elkaar opheffen waarna alleen maar energie overblijft 

en geen materie. Majorana herschreef vervolgens in 1937 deze the-

orie zodanig dat het in principe mogelijk zou moeten zijn dat er be-

paalde ladingsneutrale deeltjes zijn die hun eigen antideeltje zijn13. 

Op jonge leeftijd kreeg Majorana alle lof voor deze bijzondere inzich-

ten en een hoogleraarspositie in Napels. Helaas verdween hij spoe-

dig daarna. Vermoedelijk is hij van boord gesprongen op een bootreis 

naar Capri, hoewel er ook geruchten de ronde doen van een intrede 

in een klooster of een vlucht naar Argentinië14. Wellicht is de uni-

versitaire publicatie- en prestatiedruk niet alleen iets van deze tijd.

In de elementaire deeltjesfysica probeert men nu Majorana deeltjes te 

ontdekken. Het neutrino is een kandidaat hiervoor. Ook zouden Ma-

jorana fermionen een verklaring kunnen vormen voor het eerder ge-

noemde probleem dat we voor een groot gedeelte van de inhoud van 

het heelal nog geen verklaring hebben15. 

De manier waarop we in Twente proberen Majorana fermionen te cre-

eren is door gebruik te maken van een heel nieuw type quantummate-

riaal: de topologische isolator. De materialen zelf zijn niet heel nieuw 

en komen bijvoorbeeld al voor in sommige koelelementen, maar het 

bijzondere zit hem in de recent ontdekte quantumeigenschappen. 
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TOPOLOGISCHE ISOLATOREN

De topologische isolator geleidt geen stroom zoals de naam al doet 

vermoeden. Maar het oppervlak van het materiaal geleidt wel stroom 

en zelfs op een heel bijzondere wijze. De reden hiervoor zit hem in het 

topologische karakter. 

Topologie is de tak van wiskunde die zich bezighoudt met de eigen-

schappen die behouden blijven onder het vervormen van objecten. Om 

een bol qua vorm hetzelfde te maken als een ring volstaat het niet om 

alleen maar te vervormen, er moet een gat in de bol worden geprikt. 

Een ring en een bol zijn dus topologisch verschillend. Maar een ring en 

een koffiekopje zijn topologisch wel gelijk, al vergt het misschien wat 

creativiteit. 

In topologische isolatoren heeft de topologie geen betrekking op het 

aantal gaten in een object, maar op de zogenaamde bandenstructuur 

van een materiaal. Een bandenstruktuur geeft aan of een materiaal 

elektrische stroom kan geleiden. Wanneer rond een bepaalde ener-

gie (de Fermi energie) een verboden energiezone zit, dan is het ma-

teriaal isolerend. Twee bandenstrukturen zijn topologisch equivalent 

als ze continu in elkaar kunnen worden gedeformeerd zonder dat er 

een fase-overgang plaatsvindt. Een fase-overgang treedt op wanneer 

de verboden energiezone verdwijnt en het materiaal dus niet meer 

isoleert en metallisch wordt*. In figuur 4 is dit schematisch weer-

gegeven. De geschetste deformatie kan optreden in sommige ma-

terialen met zware elementen vanwege een sterke koppeling tussen 

de spin van de elektronen en hun beweging rond de atoomkernen.

* Een uitgebreidere inleiding over topologische isolatoren is te vinden in: M. Snelder, A. Brinkman, Topologische 
isolatoren: oppervlakkig bekeken, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, jaargang 78, februari 2012.
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Een topologische isolator is isolerend in de bulk. Maar omdat de to-

pologische isolator is omringd door materialen met een andere to-

pologie, zoals de lucht (zelfs vacuüm heeft een energiegap), moet 

de topologie aan de rand van de isolator veranderen. Er moet dan 

ergens een energiegap sluiten en dat betekent dat er dus metalli-

sche toestanden aan het oppervlak van zo’n materiaal aanwezig zijn.

Deze metallische toestanden hebben de bijzondere eigenschap dat de 

spin die het elektron heeft, afhangt van de propagatierichting van het 

elektron. Maar dat betekent ook dat een elektron met een bepaalde 

spin niet zomaar terug kan kaatsen, want voor die spin is er maar één 

richting mogelijk. Er ontstaat als het ware een snelweg van elektronen 

Figuur 4. Van links naar rechts is schematisch de verandering weergegeven van mogelijke energieniveaus (banden)  
 in een halfgeleider of isolator. Een s-type geleidingsband zakt geleidelijk onder de p-type valentieband  
 waarbij de topologie van het materiaal verandert op het moment dat de bandgap van het materiaal sluit  
 (Eg = 0). Op dat moment geleidt het materiaal. De verandering in topologie van de bandenstruktuur is 
 schematisch weergegeven in de rij eronder waarin een bol in een ring verandert door het prikken van een  
 gat. De inzet (© K. Kuroda, Hiroshima University) is een schematische weergave van de elektronische  
 snelweg in een topologische isolator waarbij spin-up elektronen een andere kant op bewegen dan  
 spin-down elektronen.
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die zonder terugkaatsen voort kunnen bewegen, zie figuur 4. En dit 

is erg interessant voor elektronische toepassingen. Elke botsing levert 

namelijk wrijving op en dit zorgt er in elektronica voor dat er warmte 

ontstaat en is de reden dat een smartphone bijvoorbeeld bijna elke dag 

moet worden opgeladen en de reden dat een laptop zo warm wordt 

op schoot. De industrie volgt deze ontwikkelingen dan ook op de voet. 

Daarnaast gebruiken we deze materialen in Twente voor de speurtocht 

naar het Majorana fermion, het deeltje dat zijn eigen antideeltje is. Op 

het grensvlak tussen een supergeleider en een topologische isolator 

zouden volgens de theoretische voorspellingen namelijk bepaalde qua-

sideeltjes de rol van Majorana fermion kunnen vervullen16. Het anti-

deeltje van het elektron is in dit geval niet het gebruikelijke positron 

maar een gat. Een gat is een missend elektron in een materiaal en heeft 

dus eigenlijk een lading die tegengesteld is aan die van het elektron. 

De supergeleider zorgt voor een koppeling tussen elektronen en gaten 

en samen met de topologische isolator ontstaat een deeltje dat half-

elektron, half-gat is.

Naast het enthousiasme over de mogelijkheid om een nieuw type 

deeltje te ontdekken, ben ik ook geïnteresseerd in Majorana fer-

mionen omdat deze relevant kunnen zijn voor het maken van een 

quantumcomputer. De huidige realisaties van quantumbits met 

vastestofsystemen zijn erg gevoelig voor storingen van de omge-

ving. Het halve elektron-gat deeltje heeft echter een andere helft 

op een hele andere plek op de chip en is daarmee veel minder ge-

voelig voor bepaalde storingen hetgeen Microsoft al heeft doen be-

sluiten om topologische quantumcomputers te gaan ontwerpen17.

HET VERWEVEN QUANTUM

Mijn verwondering over de quantumwereld mag ondertussen duide-

lijk zijn. Maar het meest wonderlijke moet nog komen en betreft het 
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andere woord uit de titel: ‘verweven’. U vraag zich af of ik hier de 

Twentse textieltraditie van weven wil voorzetten? In zekere zin wel. 

Weven 2.0 betreft in dit geval het verweven van quantummechanische 

eigenschappen. In potentie herbergt dit weven namelijk grote techno-

logische mogelijkheden zoals quantum computation en quantum te-

leportatie, wellicht een interessante hightech industrie voor Twente. 

Verwevenheid is de Nederlandse vertaling van het Engelse woord  

‘entanglement’ en het geeft aan dat de eigenschappen van deeltjes 

verbonden zouden zijn. Verstrengeling is misschien een nog beter 

woord. Als voorbeeld kan worden gedacht aan een hoog-energetisch 

lichtdeeltje dat uit elkaar valt in een elektron en een positron. Stel 

dat het oorspronkelijke deeltje geen eigen draaimoment (spin) heeft 

maar het elektron en het positron wel. Mocht het elektron linksom 

draaien (spin-up) dan moet het positron wel rechtsom draaien (spin-

down) om in totaal geen draaiing te hebben. Of omgekeerd natuurlijk. 

Maar wanneer we terugdenken aan het voorbeeld van de elektronen in 

het dubbelspletenexperiment dan wordt duidelijk dat de eigenschap-

pen van een quantumdeeltje pas worden vastgelegd als deze worden 

gemeten. Bij het dubbelspletenexperiment bleek immers de eigen-

schap van het elektron, namelijk door welke spleet het was gegaan, 

niet van tevoren te zijn vastgelegd. Het elektron kan door beide spleten 

tegelijk maar als er in één van de spleten wordt gemeten dan verdwijnt 

de interferentie en is bekend welke spleet het elektron heeft genomen.

Stel dat onze twee verweven deeltjes nu ver uit elkaar worden gehaald, 

bijvoorbeeld zo ver dat licht 10 minuten nodig heeft om van het ene 

naar het andere deeltje te reizen. En stel dat ik nu als waarnemer de 

eigenschap van één van de deeltjes ga meten. Dan is er op dat moment 

iets heel bijzonders aan de hand. Want op het moment dat ik de eigen-

schap van het ene deeltje vastleg (ik meet bijvoorbeeld dat het deeltje 

linksom draait) dan weet ik onmiddellijk ook wat de eigenschap is van 
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het andere deeltje. Maar volgens de relativiteitstheorie van Einstein kan 

informatie niet sneller dan het licht worden overgebracht (vandaar de 

grote ophef toen onlangs in Genève werd gedacht dat bepaalde deel-

tjes wel iets sneller dan het licht zouden kunnen). Deze paradoxale 

vaststelling vormde de basis van de kritiek van Einstein op de quan-

tummechanica. Volgens Einstein kon de quantummechanica dus niet 

compleet zijn18.

QUANTUM TELEPORTATIE

Experimenten met gepolariseerde lichtdeeltjes hebben intussen ech-

ter aangetoond dat de quantummechanica toch klopt en dat deeltjes 

door hun verstrengeling toch instantaan bepaalde eigenschappen 

kunnen krijgen. De suggestie van Einstein dat er een verborgen va-

riabele is die toch van tevoren de eigenschappen van deeltjes vast-

legt, kon door vernuftige experimenten worden uitgesloten19. Vernuf-

tigheid is niet alleen nodig op technologisch vlak, maar ook bij het 

bedenken van allerlei zogenaamde ‘loopholes’ die filosofisch door-

dacht moeten worden. Bijvoorbeeld: als oorzaak-gevolg relaties niet 

meer op de gebruikelijke manier optreden, dan mag je ook niet zomaar 

het begrip causaliteit a priori veronderstellen en gebruiken bij het op-

stellen van een experiment. Het blijkt echter in de praktijk wel dat er 

een extra signaal nodig is om te weten wanneer de eigenschap van 

het ongemeten deeltje gecontroleerd mag worden. Dit klassieke sig-

naal zorgt er uiteindelijk voor dat er geen bruikbare informatie sneller 

dan het licht gaat, hetgeen Einstein veel plezier gedaan zou hebben.

In plaats van het meten van één van de eigenschappen van verwe-

ven deeltjes, kan je het deeltje ook dwingen een bepaalde eigen-

schap aan te nemen. Stel dat ik één van de gescheiden deeltjes nu 

koppel aan een derde deeltje met een vastgesteld draaimoment (la-

ten we zeggen rechtsom) en ik laat ze samengaan in een deeltje dat 
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niet draait, dan dwing ik het verstrengelde deeltje als het ware om de 

linksomdraaiende eigenschap te krijgen. Maar juist vanwege de ver-

strengeling krijgt het ver verwijderde deeltje de eigenschap dat het 

rechtsom draait. Ik heb dan de rechtsomdraaiende eigenschap van het 

geprepareerde deeltje geteleporteerd naar het ver verwijderde deel-

tje. Dit is wat we in de natuurkunde quantumteleportatie noemen. 

Er wordt dus geen materie van A naar B geteleporteerd maar slechts 

de eigenschap van een deeltje. En dit geeft dan ook gelijk aan waarom 

quantumteleportatie niet gebruikt zal kunnen worden voor het telepor-

Figuur 5. Schematische weergave van teleportatie waarbij de verstrengelde deeltjes B en C ruimtelijk worden  
 gescheiden. De eigenschap van A wordt vervolgens gekoppeld aan B waardoor teleportatie van de  
 eigenschap naar C plaatsvindt. De inset laat een proces zien waarbij een hoog-energetisch lichtdeeltje  
 (foton) zonder draaimoment uiteenvalt in een elektron en een positron met tegengestelde spin.
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teren van mensen zoals in de televisieserie Star Trek. Je zou dan twee 

identieke klonen van een mens zo moeten prepareren dat ze volledig 

verweven eigenschappen hebben. Naast het feit dat dit niet zal lukken 

vanwege het grote aantal vrijheidsgraden, is het ook niet ethisch om 

een individu zijn individuele eigenschappen te ontnemen zoals zowel 

bij het prepareren als de daadwerkelijke teleportatie zou gebeuren.

Het is verschillende onderzoeksgroepen gelukt om lichtdeeltjes te tele-

porteren, onder andere over de Donau in Wenen20. In mijn onderzoeks-

groep proberen we nu elektronen te teleporteren, iets wat nog nergens 

ter wereld gelukt is. Elektronen zijn wat mij betreft wat tastbaarder 

dan lichtdeeltjes (stopt u uw vinger maar in het stopcontact) en het 

teleporteren van elektronen zou natuurlijk gelijk een hele mooie vorm 

van elektronische informatie-overdracht zijn die inherent niet kan wor-

den afgeluisterd (door een waarneming wordt immers gelijk een eigen-

schap vastgelegd en vervalt de entanglement). Er bestaan al quantum-

cryptografie protocollen21 die door banken gebruikt zouden kunnen 

worden zodra het iemand ter wereld lukt elektronische teleportatie te 

realiseren.

Dit onderzoek vereist natuurlijk wel dat we de spin-eigenschappen 

van elektronen kunnen verweven. Hier gebruiken we in Twente de 

eerder genoemde supergeleiders voor22 omdat de elektronen in een 

supergeleider automatisch paren vormen. En het blijkt dat de elektro-

nen binnen zo’n paar tegengestelde spin hebben. De kunst is nu om 

het paar uit elkaar te trekken zonder de verstrengeling op te heffen. 

GELOOF EN WETENSCHAP

Als metafysisch uitstapje is het interessant om na te denken wat het 

voor u als verweven deeltje zou betekenen wanneer de eigenschap 

van het andere deeltje wordt vastgelegd. U wordt op dat moment be-
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invloed door iets buiten uw waarneembare horizon. Of eigenlijk dus 

zelfs buiten uw fysische werkelijkheid. U zou dat wellicht God kunnen 

noemen. 

De vraag naar wat er schuilgaat achter de fysische werkelijkheid 

valt echter buiten het terrein van de wetenschap. En dat zorgt er 

juist ook voor dat er volgens mij helemaal geen tegenstrijdigheid be-

staat tussen wetenschap en het geloof in God, zoals wel wordt be-

weerd. Door persoonlijke ervaringen, getuigenissen en een groei-

end vertrouwen, ben ikzelf gelovig geworden. En ik heb nooit een 

tegenstelling gezien tussen mijn geloof en mijn baan als weten-

schapper. Persoonlijk ervaar ik de wetenschappelijke verwonde-

ring over de natuur juist als een versterking van het geloof. Als iets 

een wonder is dan is het wel het delicate samenspel van natuurcon-

stantes en natuurwetten die materie en dus leven mogelijk maken.

Tegenstrijdigheden doen zich alleen voor als wetenschap en reli-

gie illegitiem uitspraken doen op elkaars terrein. Dit overkwam Gali-

leo toen hij zijn wetenschappelijk inzicht aan de leer van kerk moest 

aanpassen. Maar hetzelfde gebeurt ook wanneer een uitgesproken 

atheïst als Richard Dawkins beweert dat evolutie aantoont dat er 

geen scheppende God zou kunnen bestaan23. Het is wel grappig om 

te noemen dat de atheïstische wetenschappers zich opmerkelijk ge-

noeg vaak veel dogmatischer opstellen dan hun gelovige collega’s 

en zich juist niet zo bewust zijn van de valkuilen van hun uitspraken. 

VERWEVEN: DE WETENSCHAPPER EN HET QUANTUM

Ik heb u nog niet verteld hoe het quantum en de wetenschapper zelf 

verweven zijn, zoals gesuggereerd in de titel van deze oratie. Maar als 

we terugdenken aan het originele tweespletenexperiment van het be-

gin dan herinneren we ons de rare eigenschap dat licht of materie pas 
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een eigenschap krijgt wanneer deze wordt gemeten. Voor die tijd bleek 

het elektron bijvoorbeeld twee eigenschappen tegelijkertijd te kunnen 

bezitten, namelijk dat het door de linker en de rechter spleet was ge-

gaan. Maar wat is meten nu eigenlijk? Blijkbaar vervalt een quantum-

toestand van een complete zee aan mogelijkheden naar slechts één 

mogelijke uitkomst doordat het quantum gekoppeld wordt aan een 

macroscopisch object zoals de detector, of de wetenschapper zelf. Na-

tuurkundigen noemen dit het ineenstorten van de golffunctie, maar 

het proces is nog allerminst begrepen. Wat bepaalt nu welke uitkomst 

er gemeten wordt, welke van de mogelijkheden gerealiseerd wordt? Is 

dit toeval? Einstein dacht intuïtief van niet en was van mening dat God 

niet dobbelt*. Anderen zijn weer van mening dat bij een meting alle 

uitkomsten tegelijk worden gerealiseerd, maar dan in andere, parallelle 

universa.

Zelf zou ik in de toekomst willen onderzoeken of het misschien niet 

eenvoudiger ligt. Quantummaterialen kunnen hier uitkomst bieden. 

Een quantummateriaal ontwerpen we immers zodanig dat er niet te-

veel vrijheidsgraden zijn, om de quantisatie te behouden, maar wel 

zoveel dat we interessante koppelingen kunnen bestuderen. Zou je 

nu niet een goed gedefinieerd quantumsysteem kunnen verstrenge-

len met een quantummateriaal met meer vrijheidsgraden en vervol-

gens nog één met nog meer vrijheidsgraden? Gradueel wordt het 

systeem dan macroscopisch zonder dat er een scherpe grens bestaat 

tussen het quantum en het klassieke systeem. Als we snappen hoe 

we een macroscopische detector verstrengelen met het quantum, 

dan zouden we halverwege dat proces wel eens hele andere corre-

laties tussen elektronen kunnen tegenkomen die op hun beurt wel 

eens tot hele nieuwe materiaaleigenschappen zouden kunnen leiden. 

* Brief aan Max Born in 1926: „Die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns doch nicht 
näher. Jedenfalls bin ich überzeugt davon, dass der nicht würfelt.“
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DE VERWEVEN WETENSCHAP

Net zoals de wetenschapper letterlijk verweven is met het quantum, 

is de wetenschap figuurlijk gezien verweven met de hele maatschap-

pij. Zowel vanuit economisch perspectief als vanuit het oogpunt van 

het ontwikkelen van beschaving is wetenschap al duizenden jaren van 

belang geweest. Maar in de recente discussies over de innoverende 

functie van de Nederlandse wetenschap lijkt het er soms op dat slechts 

de mammon hoogtij viert. Met het recent overhevelen van geld voor 

wetenschappelijk onderzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap naar het ministerie  van Economische zaken, Land-

bouw en Innovatie lijkt de toon voor de komende jaren gezet. Onder-

zoek moet geld gaan opleveren. ‘Van kennis naar kunde naar kassa’ is 

de leus van het kabinet. 

Er komen steeds meer ‘geldwisselaars op het plein van de tempel van 

de wetenschap’24. Toen De Jonge Akademie van de KNAW een aantal 

maanden geleden in NRC haar zorgen uitte25 over de toekomst van fun-

damenteel onderzoek in Nederland probeerde minister Verhagen de ge-

moederen te sussen. Volgens hem blijft fundamenteel onderzoek nodig, 

kijk maar naar genetische ontdekkingen bij tomaten die onze tomaten-

telers concurrerender maken dan in het buitenland, aldus zijn voorbeeld. 

Het moge duidelijk zijn dat een antropoloog bijvoorbeeld niet gerust is 

gesteld. En ik eigenlijk ook niet. Onze staatssecretaris van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap wil “wat meer Pasteur en wat minder Bohr”. 

Bohr is één van de grondleggers van de quantummechanica. Kunt u 

zich moderne elektronica (goed voor een groot percentage aan innova-

tie in Nederland) voorstellen zonder kennis van elektronen en atomen?

Van het geld voor fundamenteel onderzoek dat nu via NWO wordt 

verdeeld wordt de komende jaren wellicht 70% omgebogen richting 

topsectoren. En hoewel u hopelijk in deze oratie hebt gezien hoe het 

fundamentele onderzoek dat ik voor ogen heb op de lange termijn wel 
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degelijk tot toepassingen kan leiden, en zelfs binnen een topsector, 

neem ik het graag op voor mijn vakbroeders en -zusters in de alfa- en 

gammawetenschappen die niet altijd economisch nut kunnen aanwij-

zen. Maar was het bijvoorbeeld niet dankzij antropologisch onderzoek 

naar kannibalisme in Papoea Nieuw Guinea dat men tot de ontdek-

king van de prionziektes kwam (Nobelprijs 1976 en 1997), waartoe 

ook de gekkekoeienziekte behoort? Mijns inziens zou het ontwikkelen 

van kennis en inzicht in de natuur en de mens meer op waarde moe-

ten worden geschat. En het bedrijfsleven onderschrijft dit; er is vooral 

behoefte aan goed gekwalificeerd personeel en een voldoende breed 

aanbod van fundamenteel onderzoek in Nederland is daarbij belangrijk.

En als Nederland mogen we best een beetje trots zijn op ons onder-

zoek. Zo is het Nederlandse natuurkundige onderzoek mondiaal gezien 

gerenommeerd. En dat terwijl de competitie moordend is. Ook het on-

derzoek dat ik vandaag geschetst heb, wordt op mondiaal niveau aan-

gepakt. Zelf werken we natuurlijk samen met groepen uit de hele we-

reld, maar dagelijks verschijnen er op internet ook artikelen met slimme 

ideeën van andere groepen, die vervolgens weer worden opgepikt en 

uitgebreid in vervolgonderzoek elders. De moderne internationale we-

tenschap  heeft op dit moment een heel hoog tempo en het is een groot 

voorrecht om daar aan het voorfront deel van te kunnen uitmaken. 

DANKWOORD

Ik had hier nooit gestaan zonder de hulp van velen. Eerder had ik het 

over de universiteit als gilde, waar studenten en promovendi in de leer 

worden genomen. Zelf heb ik natuurlijk ook leermeesters gehad. Horst 

Rogalla heeft - op een Kamerlingh Onnes achtige manier - in 25 jaar een 

onderzoeksgroep op het gebied van supergeleiding opgebouwd van in-

ternationale faam en waarin hij een enorm vertrouwen en zelfstandig-

heid gaf aan zijn staf. Dit is inmiddels de zevende hoogleraarsbenoe-
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ming die hieruit is voortgekomen en vast niet de laatste. Dave Blank 

heeft mij met zijn grote enthousiasme weten te inspireren voor de ma-

teriaalkunde en ik heb zo’n vermoeden dat we samen nog veel lezingen 

op de Zwarte Cross zullen geven. Sasha Golubov is voor mij een echte 

leermeester in de traditionele, Russische zin van het woord en ik hoop 

nog lang zijn leerling te mogen zijn op het gebied van de supergeleiden-

de devices. Van Dirk van der Marel in Genève heb ik al discussiërend 

achter het schoolbord veel over elektronische interacties geleerd. Hans 

Hilgenkamp heeft mij geleerd ambities na te streven en naast de fysica 

zijn zijn organisatorische vaardigheden en precisie mij tot voorbeeld.

Een nanolab met materiaalkundige experts als Gertjan Koster, Mark 

Huijben en Guus Rijnders is van onschatbare waarde. En aan de meet-

kant waardeer ik de samenwerking met Wifred van der Wiel. Maar daar-

naast ben ik vooral ook blij met de Twentse plezierige omgang en team-

geest. Zowel met de eerder genoemde groepen, maar ook binnen onze 

eigen groep. Studenten, promovendi en collega’s, bedankt hiervoor.

Mijn trotse familie en schoonfamilie wil ik ook bedanken en in het bij-

zonder mijn ouders. Dat ik hier nu sta is dankzij al hun aanmoedigingen. 

Nu ik zelf vader ben, realiseer me misschien pas echt hoe bijzonder mijn 

eigen opvoeding en liefdevolle stimulatie door mijn ouders is geweest.

De twee woorden uit de titel van mijn oratie zijn eigenlijk ook gekozen 

om de twee belangrijkste personen mee te bedanken. Verweven is 

mijn leven met dat van mijn vrouw Marieke. Door haar liefde krijgt mijn  

leven pas zijn volle zin. En dat leven wordt almaar groter met ons uitbrei-

dende gezin. En tot slot, ons zoontje Kasper, die mij het afgelopen jaar 

heeft geleerd om weer door de ogen van een kind te kijken: verwonderd.

Ik heb gezegd.
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