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Mijnheer de rector magnificus,

Zeer gewaardeerde toehoorders,

Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan dat de elektronische industrie in 

de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. De con-

sument merkt dit doordat produkten van gelijkblijvende dimensies en prijs,

zoals bijvoorbeeld een personal computer of een mobiele telefoon, steeds

krachtiger en veelzijdiger worden. Het moge duidelijk zijn dat voor deze 

evolutie een enorme inspanning op het gebied van onderzoek en ontwikke-

ling noodzakelijk is. Ook de onderzoeksactiviteiten van de afgelopen jaren

van mijn studenten en promovendi hebben betrekking gehad op dit gebied.

Vanmiddag wil ik u niet alleen deelgenoot maken van een gedeelte van dat

onderzoek, maar ik wil ook proberen om aan te geven in welke richting ons

onderzoek zich in de komende jaren zal gaan bewegen.

Met betrekking tot het lopende onderzoek zal ik u bijvoorbeeld laten zien

hoe we de ultieme draden kunnen produceren die slechts een doorsnede van

één enkel atoom hebben en kaarsrecht zijn. Natuurlijk zijn deze minuscule

draadjes niet met het blote oog zichtbaar. Toch zal ik u enkele opnamen van

deze ultradunne draadjes tonen, maar daarover straks meer.

Allereerst wil ik u duidelijk maken dat het technologisch gezien wel degelijk

interessant én relevant is om zo klein mogelijke structuren te produceren.

De wedrace in de computerbranche weet maar van geen ophouden. De nieuwe

generatie personal computers (PCs) is weer krachtiger en sneller dan z’n

voorganger. Hoe kan het toch dat de geheugencapaciteit en de klokfrequen-

tie van de PC maar blijft toenemen? De sleutel tot het antwoord op deze

vraag kunt u vinden in de voortdurende schaalverkleining van de compo-

nenten waaruit uw PC is opgebouwd. De huidige generatie elementaire com-

ponenten heeft een laterale afmeting die zelfs kleiner is dan 100 nm (d.i.

1 tienduizendste mm). Vanzelfsprekend wordt uw PC niet opgebouwd door

dit soort kleine componenten, die u niet eens beet kunt pakken, één voor

één te assembleren tot een groter geheel. De kleinste assemblage-eenheid is

een integrated circuit (IC). Een IC met typische afmetingen in de orde van

grootte van enkele millimeters tot centimeters, is opgebouwd uit een zeer

groot aantal kleinere componenten. Het moge duidelijk zijn dat deze minia-

turisering in ieder geval leidt tot een drastische reductie van de hoeveelheid

benodigd materiaal en dus ook de kosten. Omdat er veel meer componenten
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op een IC gehuisvest kunnen worden neemt in het algemeen ook de functio-

naliteit van de ICs toe.

Afgezien van de eerder genoemde economische voordelen van deze kleine

structuren is er nog een ander, misschien wel veel interessanter, aspect dat

enige toelichting behoeft. De materiaaleigenschappen blijken bij deze kleine

afmetingen, u moet hierbij typisch aan nanometers (= 1 miljoenste millime-

ter) denken, ook af te hangen van de grootte en de vorm van het materiaal.

Dit is op zich niet zo merkwaardig als u zich bedenkt, dat de fysische eigen-

schappen van materialen in belangrijke mate door het gedrag van de elek-

tronen worden bepaald. Elektronen hebben naast een deeltjeskarakter (de

massa van een elektron is slechts 9.1 10-28 gram) ook een golfkarakter.

Het golfkarakter van de elektronen maakt het mogelijk om op een eenvoudi-

ge manier in te zien dat de materiaaleigenschappen van nanostructuren van

de grootte en vorm kunnen afhangen. Stelt u zich eens een stukje materiaal

voor in de vorm van een kubus met ribbe L. Vervolgens stoppen we een ein-

dig aantal elektronen in dit blokje materiaal. Indien we veronderstellen dat

de elektronen zich vrij in het materiaal mogen bewegen, kunnen op eenvou-

dige wijze de toegestane energieniveaus worden berekend. Vervolgens gaan

we de beschikbare elektronen verdelen over de zojuist berekende energie-

niveaus. Indien we voor het gemak even veronderstellen dat de temperatuur

zich op het absolute nulpunt bevindt (-273 graden Celsius) dan zullen eerst

de laagste energieniveaus moeten worden opgevuld. Dit laatste is triviaal

daar het systeem immers naar een zo laag mogelijke totale energie streeft.

De meest voordelige oplossing is natuurlijk om alle elektronen in de laagste

energietoestand te stoppen. Het Pauli principe verbiedt dit echter en staat

ons toe om maximaal slechts 2 elektronen in een energieniveau te stoppen.

Het hoogste energieniveau dat nog elektronen bevat wordt het Fermi niveau

genoemd. Omdat de energie van een vrij elektron omgekeerd evenredig is

met het kwadraat van de golflengte van het elektron, hebben de Fermi elek-

tronen dus de kleinste golflengte. Voor veel materiaaleigenschappen zijn

juist deze Fermi elektronen van doorslaggevende betekenis. Zo zijn het bij-

voorbeeld alleen de elektronen in gedeeltelijk gevulde energiebanden (en dit

zijn precies de energieniveaus in de nabijheid van het Fermi niveau) die 

bijdragen aan de geleidbaarheid van het stukje materiaal. De Fermi golflengte

van een metaal ligt typisch in de orde van grootte van enkele tienden van

nanometers, terwijl de Fermi golflengte van een intrinsieke (zuivere) half-

geleider wel een waarde van 30 tot 40 nm kan aannemen.

Klein is anders
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Om u op een eenvoudige manier duidelijk te maken hoe deze elektronen

zich nu precies in de vaste stof gedragen, is het handig om het stukje vaste

stof voor te stellen als een afwasteiltje met daarin een laagje water. Gooi ik

nu een steentje in het afwasteiltje dan zal er zich een golfpatroon gaan ont-

wikkelen. Alleen die golflengtes die “passen” in het teiltje blijven bestaan en

geven aanleiding tot staande golven. Deze staande golven corresponderen

nu met het eerder genoemde golfkarakter van het elektron. Afhankelijk van

de vorm en de grootte van het afwasteiltje zal het staande golfpatroon in het

teiltje variëren. Daarmee zijn we precies aangekomen bij het punt dat ik wil

maken: de materiaaleigenschappen van een klein stukje materiaal hangt af

van zijn vorm en  grootte. Natuurlijk is het wel zo dat boven een bepaalde

grens de vorm en de grootte van het betreffende materiaal niet echt meer

relevant is. Ruwweg kunt u stellen dat de Fermi golflengte een maat is voor

deze kritische grens: voor afmetingen vergelijkbaar met de Fermi golflengte

of kleiner, hangen de materiaaleigenschappen van de grootte en de vorm af,

terwijl voor afmetingen die beduidend groter zijn dan de Fermi golflengte de

materiaaleigenschappen vergelijkbaar zijn met de bulk eigenschappen van

dat materiaal.

Alvorens u enige opnamen te tonen van de eerder genoemde superdunne

draden moet ik u iets meer vertellen over de rastertunnel microscoop.

In 1972 ontwikkelden Young, Ward and Scire de topografiner, een apparaat

waarmee in principe de oppervlakte morfologie zou kunnen worden geme-

ten [1]. Gebaseerd op de ideeën van deze topografiner bouwden Binnig en

Rohrer, beiden werkzaam bij het IBM laboratorium in Rüschlikon, in 1981 de

rastertunnel microscoop (ook wel scanning tunneling microscope genoemd).

Met deze microscoop, die gebruik maakt van het principe dat elektronen

kunnen tunnelen, kan men oppervlakken, onder gunstige omstandigheden,

op atomaire schaal afbeelden [2]. De microscoop bestaat uit een uiterst

scherpe naald waarmee op een zeer nauwkeurige manier het oppervlak kan

worden afgescand (zie Figuren 1-3: de scanning tunneling microscope in opbouw).

De typische afstand tussen het uiteinde van de naald en het oppervlak is zo

klein (typisch 1 nm) dat de elektronenschillen van atomen van de naald en

het oppervlak elkaar overlappen. Door deze overlap kunnen elektronen over-

springen van een elektronenschil van de naald naar een elektronenschil van

het oppervlak of vice versa. Indien er geen spanningsverschil tussen naald

en oppervlak is aangelegd zal er effectief geen stroom lopen. Een gering

spanningsverschil is echter al voldoende om een stroom te laten vloeien in

de orde van een nanoampère of minder. Door nu tijdens het scannen de 
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tunnelstroom op een constante waarde te houden, kan op eenvoudige wijze

een opname gemaakt worden van de topografie van het gescande oppervlak.

Onder ideale condities kunnen zelfs individuele atomen worden waarge-

nomen (zie figuur 4: hier ziet u de eerste atomair opgeloste opname van een opper-

vlak die aan de UT is gemaakt). In 1986 was het belang van deze rastertunnel

microscoop zo overduidelijk gedemonstreerd, dat Binnig en Rohrer hiervoor

de Nobelprijs ontvingen. In de beginperiode van het scanning 

tunneling microscope tijdperk concentreerde men zich voornamelijk op het

bepalen van de atomaire structuur van het oppervlak. Pas aan het eind van

de jaren tachtig, begin jaren negentig, gaat men zich realiseren dat er meer

informatie uit de scanning tunneling microscope-metingen valt te halen 

(zie figuur 5: de diffusie van een atoompaartje op een germaniumoppervlak,

meest opmerkelijk zijn de veranderingen van het substraat tijdens het diffusieproces).

Zo kan de scanning tunneling microscope ook gebruikt worden om bijvoor-

beeld spectroscopische metingen uit te voeren. Daarnaast heeft er tevens

een enorme ontwikkeling plaatsgevonden in de hoek van de atomaire

krachtmiscroscopie. Ik wil hier met name refereren aan het werk van 

Prof. Julius Vancso, Dr. Holger Schönherr, Prof. Cock Lodder, Prof. Vinod

Subramaniam, Prof. Jan Greve en Prof. Niek van Hulst.

Klein is anders

Figuur 1 Detailopname van het hart van een scanning tunneling microscope.

In het midden van de foto treft u de naald van de microscoop aan.
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Figuur 2 Werk in uitvoering. Van meters naar nanometers.
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Figuur 3 Foto van een lage temperatuur scanning tunneling microscope waarmee 

microscopische en spectroscopische metingen kunnen worden uitgevoerd 

in het temperatuurgebied van -269 graden Celsius tot kamertemperatuur.

Figuur 4 Boven: De eerste atomair opgeloste scanning tunneling microscope 

opname die gemaakt is aan de Universiteit Twente (met dank aan  

Jaap Broeze, Gerard Kip, Geert Mentink en Herman Oerbekke (1993)).

Elk bolletje correspondeert met een silicium atoom van het silicium 

(111)-7x7 oppervlak. De grootte van de opname is slechts 10 nm bij 15 nm.
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Medio 2002 onderzochten FOM promovendus Oguzhan Gurlu en natuurkunde-

student Omer Adam in het kader van een gezamenlijk project met de groep

van Prof. Cock Lodder of het mogelijk was om een germanium (001) opper-

vlak te bedekken met een monolaag platina atomen. Voorafgaand aan dit

onderzoek waren we al tot de conclusie gekomen, dat de depositie van 

platina atomen op een silicium (001) oppervlak niet leidde tot een vlakke

platina laag bovenop het silicium kristal. Zelfs bij kamertemperatuur bleken

de platina atomen al in het silicium kristal te duiken. Onze teleurstelling

was groot toen bleek dat ook de platina atomen die op het germanium

oppervlak werden gedeponeerd het germanium kristal in doken. In een

poging om dit germanium kristal schoon te maken, zodat het nog bruikbaar

zou zijn voor een nieuwe serie experimenten, deden Omer Adam en

Oguzhan Gurlu wel een uiterst merkwaardige ontdekking. Na een tempera-

tuurbehandeling van het kristal boven 725 graden Celsius bleken zich 

spontaan atomaire ketens op het oppervlak te formeren. Deze zelfrijgende

atomaire ketens waren kaarsrecht, hadden een doorsnede van slechts één

enkel atoom en waren soms wel duizenden atomen lang [3]. In figuur 6 treft

u een 3-dimensionale opname aan van een aantal van deze platina nano-

draden op een germanium oppervlak.
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Figuur 5 (video 1) De diffusie van een germanium atoompaartje (een dimeer) op 

een germaniumoppervlak (opmerkelijk is dat het oppervlak 

tijdens sommige diffusiesprongen een verandering ondergaat).
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Hoe vaak we het kristal ook schoonmaakten de atomaire ketens werden keer

op keer op het oppervlak aangetroffen. Een snelle berekening leerde ons dat

1 cm2 germanium oppervlak wel tot 100 km van dit ultradunne draad kon

bevatten. Een prettige bijkomstigheid was ook nog eens dat deze draden

elkaar nooit raakten. Zou het u lukken om 100 km draad op een klosje met

een breedte van 1 cm en een diameter van 3 mm te wikkelen zonder dat de

draadwikkelingen elkaar raken?

Gefascineerd door de perfectie van deze atomaire ketens besloten we deze

“nanodraden” nader te onderzoeken. Al gauw ontstond het vermoeden dat

deze nanodraden uit platina atomen bestonden. Spectroscopische metingen

met de scanning tunneling microscope toonden aan dat gebieden welke

bedekt waren met nanodraden, metallisch waren, in tegenstelling tot het

schone germanium oppervlak dat gewoon halfgeleidend was. Toen we ook

nog eens pieken met een sterk 1-dimensionale signatuur (zogenaamde Van

Hove singulariteiten) in onze spectra aantroffen, trokken we al snel de con-

clusie dat de platina nanodraden metallisch waren. Bijna een half jaar later

zou echter blijken dat we met deze conclusie de plank volledig missloegen.

Ruimtelijk opgeloste metingen van deze 1-dimensionale toestand uitgevoerd

Klein is anders

Figuur 6 Opname van een germaniumoppervlak bedekt met een aantal platina 

nanodraden gemaakt met een scanning tunneling microscope.
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door de promovendi Nuri Oncel en Arie van Houselt toonden aan, dat de

elektronen zich ophielden tussen de nanodraden in plaats van in de nano-

draden zelf. Een totaal contra-intuïtief resultaat dus. In figuur 7 kunt u zien

hoe de elektronengolven (paars) gevangen worden tussen de nanodraden

(rood/geel).

Via een slimme truc lukte het ons ook om metingen te doen aan platina

nanodraden die zich niet op de onderling gebruikelijke afstand van 1.6 nm,

maar op een onderlinge afstand van 2.4 nm bevonden (zie figuur 8).

Uiteindelijk waren het deze metingen die onomstotelijk aantoonden dat de

elektronen gevangen waren tussen de draden en niet in de draden. In figuur

8a is te zien hoe de enkele piek bij 90 meV, die gevonden wordt bij een

onderlinge afstand van 1.6 nm, zich opsplitst in twee pieken bij respectieve-

lijk 40 en 160 meV indien de onderlinge afstand wordt vergroot tot 2.4 nm.

De posities van deze drie pieken bleken perfect in overeenstemming te zijn
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Figuur 7 Boven: Scanning tunneling microscopy opnames van de topografie 

(links) en de differentiële geleiding (rechts) van een groep platina 

nanodraden.

Onder: De scanning tunneling microscopy opnames van de topografgie 

en differentiële geleiding zijn gecombineerd in één figuur. Duidelijk is te 

zien dat de elektronen (paars) gevangen worden tussen de platina 

nanodraden (geel/rood).
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met het simpele model van een kwantummechanisch deeltje in een doosje

(figuren 7, 9b-d). Het kostte ons vervolgens weinig moeite om dit verhaal

gepubliceerd te krijgen in het gerenommeerde tijdschrift Physical Review

Letters [4]. Toen één van de figuren uit ons verhaal ook nog eens gekozen

werd voor de cover van het tijdschrift was de euforie compleet.

Klein is anders

Figuur 8 Een scanning tunneling microscope opname van platina nanodraden 

die zich op verschillende onderlinge afstanden bevinden (1.6 en 2.4 nm).
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Figuur 9a Differentiële geleiding tegen de spanning voor platina nanodraden op 

een onderlinge afstand van 1.6 nm en 2.4  nm.

Figuur 9b Schematische voorstelling van de golffunctie van de 

3 laagste energieniveaus van een kwantum 

mechanisch deeltje in een put. De elektronendichtheid 

kan gevonden worden door het kwadraat van de golf-

functie te nemen (n(x)=|Ψ(x)|2).
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Klein is anders

Figuur 9c Gesloten lijn: gemeten elektronendichtheid tussen de nanodraden 

(40 meV piek, L=2.4 nm). Gestippelde lijn: elektronendichtheid van de 

n=1 toestand van een quantum mechanisch deeltje in een doosje.

Figuur 9d Gesloten lijn: gemeten elektronendichtheid tussen de nanodraden 

(160 meV piek, L=2.4 nm). De gemeten curve bevat bijdragen van de 

n=1 en n=2 toestanden. Gestippelde lijn: elektronendichtheid van de 

n=2 toestand.
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Nu moet u niet denken dat we daarmee het systeem van de platina nano-

draden op het germanium oppervlak volledig begrijpen. Ik zal u een voor-

beeld geven van een vraagstuk dat we nog steeds niet hebben opgelost.

Misschien is het u opgevallen dat de platina atomen in de nanodraden zich

lijken te paren in units van twee atomen. Door deze paring van atomen tot

dimeren, verdubbelt de periodiciteit van de nanodraad zich. In de jaren 

dertig had Peierls al voorspeld dat een 1-dimensionale keten van mono-

valente atomen op onderlinge afstand a z’n energie kan verlagen indien 

de atomen paren in units van twee atomen [5]. Dit kost weliswaar de nodige

elastische energie, maar dit kan worden gecompenseerd door de energie-

winst die gepaard gaat met het openen van een energiegap aan de randen

van de Brillouin zones. Ondanks het feit dat de platina nanodraden over-

duidelijk een dubbele periodiciteit vertonen over een breed temperatuur-

gebied, duiden onze spectroscopische metingen op een isolerend gedrag 

bij 77 K, maar een metallisch gedrag bij kamertemperatuur.

Vooruitgang in het onderzoek is niet te voorspellen. Zou dat wel het geval

zijn dan zou onderzoek saai zijn. Laten we eerlijk wezen: u gaat toch ook

niet een 1-sters puzzel maken indien u gewend bent om puzzels met 3 ster-

ren op te lossen. Ik kan u verzekeren dat de leukste en meest intrigerende

ontdekkingen vaak volledig onverwacht komen. Zo heb ik u al verteld over

de verrassende ontdekking die we deden toen we een germanium oppervlak

met platina gingen bedekken. Ik wil u hier graag nog een tweede voorbeeld

geven.

Sinds het begin van m’n wetenschappelijke carrière ben ik al geïnteresseerd

in fase-overgangen. In dat verband hebben we in de periode van 1993 tot

1999 uitvoerig naar het thermisch verruwen van kristaloppervlakken geke-

ken. Een kristaloppervlak begint spontaan te verruwen indien de vrije ener-

gie, die nodig is om een atomaire staprand te creëren, nul wordt. In 1999

lukte het ons uiteindelijk om een formule af te leiden voor de vrije energie

van een staprand van een vierkantsrooster met nabuur en naaste nabuur

interacties [6]. Pas veel later begonnen we ons te realiseren, dat dit model

ook gebruikt kon worden om de orde-wanorde temperatuur van een zoge-

naamde Ising spinrooster te berekenen. Ik zal u eerst iets meer over deze

spinroosters vertellen.

Laten we eens uitgaan van een rooster in een 1-, 2- of 3-dimensionale 

ruimte. Op ieder roosterpunt bevindt zich een spin in de up (� ) of down (�) 

configuratie. Verder nemen we, althans voorlopig, even aan dat alleen

Kl
ei

n 
is

 a
nd

er
s

060411 Oratie Zandvliet  24-04-2006  09:24  Pagina 16



17

nabuurspins elkaar kunnen voelen. Indien de koppelingsconstante, J, tussen

de nabuurspins positief is, dan betekent dit, dat de nabuurspins de voorkeur

zullen vertonen om de �� of �� configuraties aan te nemen in plaats van

de �� of �� configuraties. Bij toenemende temperatuur kunnen echter

thermische fluctuaties deze voorkeursoriëntaties teniet doen. Het boven-

staande model wordt het Ising model genoemd en is in 1920 geïntroduceerd

door Lenz. In 1925 kwam een student van Lenz, Ising genaamd, tot de con-

clusie dat het 1-dimensionale spinsysteem geen fase-overgang vertoont.

Bij iedere temperatuur boven 0 K is het 1-dimensionale spinrooster dus

wanordelijk. Daaruit trok hij, foutief zo bleek later, de conclusie dat ook de 

2- en 3-dimensionale Ising spinsystemen geen fase-overgang zouden ver-

tonen. In 1936 kwam Peierls echter tot de conclusie dat voor voldoende lage

temperaturen het 2- en 3-dimensionale Ising spinsysteem ferromagnetisch

(geordend) zou moeten zijn. Het analytisch oplossen van het Ising spin-

systeem in zijn meest elementaire vorm, d.w.z. alleen nabuurspins voelen

elkaar, bleek echter mathematisch gezien vooralsnog een onbereikbaar doel.

Stapje voor stapje maakten fysici als, Kirkwood, Bethe, Chang, Wakefield,

Kramers en Wannier echter vorderingen. In 1943 slaagde de latere

Nobelprijswinnaar, Lars Onsager, er uiteindelijk in om het 2-dimensionale

Ising spinsysteem exact op te lossen. Zijn bevindingen schreef hij op in een

fantastisch artikel van 33 pagina’s, dat bol stond van de formules en in 1944

werd gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Physical Review [7].

Onsager toonde aan dat er bij een temperatuur Tc een fase-overgang van de

ferromagnetische (geordende) fase naar de paramagnetische (wanordelijke)

fase optrad. De fase-overgangstemperatuur kan eenvoudig met behulp van

de formule, sinh(2J/kbTc)=1, worden berekend. Dit resultaat hadden Kramers

en Wannier overigens al in 1941 afgeleid door gebruik te maken van het

principe van de Kramers-Wannier dualiteit. Onsager was echter met zijn

methode in staat om het gedrag van veel meer thermodynamische groot-

heden te berekenen.

Klein is anders

Figuur 10 Een 2-dimensionaal Ising spinrooster met 

nabuur (Jx,y) en naaste nabuur (Jd) wissel-

werkingen. Op ieder roosterpunt bevindt 

zich een spin in de spin up (�) of spin 

down (�) configuratie. De gestippelde lijn 

markeert een domeinwand tussen twee 

domeinen met verschillende spinordening.
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Welnu, ik kan u aantonen dat de fase-overgangstemperatuur op een heel

eenvoudige wijze valt af te leiden door gebruik te maken van een uitdruk-

king voor de domeinwand vrije energie. De domeinwand scheidt gebieden

met een correcte spinordening van gebieden met een foute spinordening 

(zie figuren 10 en 11). Vooralsnog weinig nieuws onder de zon dus. Het ver-

haal krijgt echter een totaal andere wending indien we tevens een naaste

nabuur interactie gaan introduceren. In termen van het eerder besproken

Ising spinsysteem moet opgemerkt worden, dat door toevoeging van naaste

nabuur interacties dit model vooralsnog niet exact is opgelost. Ondanks het

feit dat er geen exacte oplossing voorhanden is, zijn er vele wetenschappers

geweest die via benaderende methodes en numerieke technieken de fase-

overgangstemperatuur voor bepaalde interactiewaarden hebben bepaald.

Doorgaans worden deze resultaten in een zogenaamd fasediagram gepresen-

teerd. Gebruikmakend van de door ons eind jaren negentig afgeleide (bena-

derende) formules voor de stap vrije energie, konden we echter het fase

diagram van het 2-dimensionale spinrooster met nabuur en naaste nabuur-

interacties op relatief eenvoudige wijze bepalen [8]. De resultaten hiervan
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Figuur 11 De ferromagnetische (F), antiferromagnetische (AF), superantiferro-

magnetische (SAF)  en paramagnetische (P) fasen.

060411 Oratie Zandvliet  24-04-2006  09:24  Pagina 18



19

heb ik in figuur 12 gepresenteerd. Zoals u kunt zien is de overeenstemming

tussen de reeds voorhanden zijnde numerieke data en de door ons afgeleide

(benaderende) analytische uitdrukking vrij goed [9-13].

Klein is anders

Figuur 12 Fasediagram van het 2-dimensionale Ising spinrooster met nabuur en 

naaste nabuur wisselwerkingen. De lijnen vormen de overgang van de 

ene fase naar de andere fase (F staat voor ferromagnetisch, AF voor 

antiferromagnetisch, SAF voor super antiferromagnetisch en P voor 

paramagnetisch). De datapunten verwijzen naar serie expansie resul-

taten (driehoekjes: Oitmaa [9]), transfer matrix resultaten (vierkantjes,

Nightingale [10]), Onsager’s exacte resultaat (gevulde cirkels, Onsager 

[7]), Monte Carlo simulaties (open cirkels, Blöte, Compagner en 

Hoogland [11] en  open sterretjes, Landau [12]) en vrije-fermion 

benadering (gesloten sterretjes, Fan en Wu [13]).

De gestippelde lijn is de asymptoot in de sterke wisselwerkingslimiet 

. De fasegrens tussen de (anti)ferromagnetische en para-

magnetische fase wordt beschreven door,

De fasegrens tussen de superantiferromagnetische en paramagnetische 

fase wordt beschreven door,

( ) cTbkdJcTbkdJcTbkyJxJcTbkyJcTbkxJ eeeee /4/4/)(2/2/2 2 =−++ −+−−−

xd JJ
2

1−=( ).

( ) cTbkdJcTbkdJcTbkyJxJcTbkyJcTbkxJ eeeee /4/4/)(2/2/2 2 −−−− =−++
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Ik moet u in alle eerlijkheid bekennen dat we bij toeval tegen deze resultaten

zijn aangelopen. Eigenlijk hadden we in 1999 al een gesloten uitdrukking

voor de domeinwand vrije energie, maar het heeft uiteindelijk tot 2005

geduurd voordat we ons het belang van deze vinding begonnen te realiseren.

Op dit moment zijn prof. Kees Hoede en ik druk doende om het model uit te

breiden naar het 3-dimensionale geval. Ik hoop met deze twee voorbeelden

uit mijn onderzoek plausibel te hebben gemaakt dat vooruitgang in het

onderzoek niet te voorspellen is.

Op dit punt aangekomen wordt het tijd dat ik u deelgenoot probeer te

maken van mijn visie op het onderzoek van de fysische eigenschappen van

laag-dimensionale systemen. Misschien dat ik bij u de indruk heb gewekt

dat vooruitgang in de wetenschap slechts een zaak van louter toeval is. Dit is

echter niet volledig correct. Vrijwel al het onderzoek dat aan de universiteit

wordt uitgevoerd is een direct uitvloeisel van gehonoreerde onderzoeksvoor-

stellen. Het schrijven van een onderzoeksvoorstel over een bepaald onder-

werp dwingt je ertoe, om je niet alleen precies op de hoogte te stellen van 

de stand van zaken, maar het dwingt je er tevens toe om, goed onderbouwd,

een urgent dan wel interessant onderzoeksplan te formuleren. De instellin-

gen zoals de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

(NWO), de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en de

Stichting Technische Wetenschappen (STW) die ons uiteindelijk voorzien 

van de benodigde financiële middelen, horen maar al te graag hoe nuttig en

maatschappelijk relevant ons werk wel niet is. Via gebruikerscommissies,

utilisatieparagrafen en valorisatietrajecten worden we in een keurslijf

gedrukt, waarin steeds minder plaats is voor puur door nieuwsgierigheid

gedreven onderzoek. Ik vind het aan de ene kant begrijpelijk dat deze korte

termijnvisie zo de bovenhand voert, maar aan de andere kant weet ik ook

dat vooruitgang in het onderzoek onvoorspelbaar is. Het merendeel van de

doorbraken in de wetenschap komt onverwacht en onaangekondigd.

Wel vind ik dat we als wetenschappers de plicht hebben om een open oog 

te hebben voor de mogelijke toepassingen en valorisatie van de met

gemeenschapsgeld verworven kennis. De realiteit zal echter wel zijn dat

veel van onze uitvindingen helemaal niet of pas in een veel later stadium 

tot praktisch nut zullen leiden.

Dit laatste laat onverlet dat het wel degelijk van groot belang is om een

onderzoekslijn uit te zetten, die voldoende potentie heeft om, al is het op

termijn, tot toepassingen te leiden.
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In de nabije toekomst ben ik voornemens om samen met mijn studenten en

promovendi de fysische eigenschappen van 1-dimensionale systemen nader

te onderzoeken. 1-Dimensionale systemen vertonen namelijk een weelde

aan exotisch fysische fenomenen zoals bijvoorbeeld, charge density waves,

Luttinger liquid gedrag, Peierls instabiliteit en gequantiseerde geleiding.

De reden dat 1-dimensionale elektron systemen zo interessant zijn heeft te

maken met het feit dat, zelfs relatief zwakke elektron-elektron wisselwerkin-

gen een grote invloed hebben op de fysische eigenschappen. Het effect van

deze elektron-elektron wisselwerkingen is met name in de directe omgeving

van defecten in principe meetbaar met de scanning tunneling microscope.

Willen we op een systematische wijze de fysische eigenschappen van 

1-dimensionale systemen onderzoeken, dan is het dus erg prettig dat we 

op een gecontroleerde wijze defecten aan kunnen brengen en kunnen ver-

wijderen.

Het aardige is nu dat de scanning tunneling microscope ook gebruikt kan

worden om atomen op te pakken of voort te slepen en ze elders weer te

deponeren of achter te laten. Op deze manier kan in principe iedere gewens-

te structuur atoom-voor-atoom worden opgebouwd of afgebroken. In figuur

13 treft u een voorbeeld aan van de reparatie van een defect in een platina

nanodraad.

Klein is anders

Figuur 13 Atomaire manipulatie van platina atomen met behulp van de scanning 

tunneling microscope. In de linker opname ziet u dat in nanodraad 1 een 

aantal atomen ontbreken. Met behulp van de scanning tunneling micro-

scope zijn een aantal platina atomen één voor één uit nanodraad  

2 opgepakt en vervolgens zorgvuldig in de gaten van nanodraad  

1 geplaatst. De metingen zijn uitgevoerd bij kamertemperatuur.
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Nu moet u niet denken dat deze methode om nanostructuren te assemble-

ren technologisch gezien relevant is of zal worden. Nee verre van dat, de

methode is kostbaar en uiterst tijdrovend. Toch geeft het ons de mogelijk-

heid om structuren te onderzoeken en te manipuleren die in de natuur 

helemaal niet voorkomen. Het systematisch variëren van de vorm, grootte 

of samenstelling van de structuur, geeft ons de gelegenheid om precies te

onderzoeken welke invloed dit heeft op de materiaaleigenschappen.

Daarnaast zijn er inmiddels al een aantal samenwerkingen met andere 

groepen opgestart, die tot doel hebben om de platina nanodraden te gaan

gebruiken voor allerlei toepassingen, u moet hierbij denken aan bv. molecu-

laire geheugens en sensoren.

In dit betoog heeft de nadruk vooral gelegen op het onderzoek dat direct

gekoppeld is aan de preparatie en karakterisatie van nanodraden. Dit bete-

kent geenszins dat ik van plan ben om me alleen maar bezig te gaan houden

met nanodraden. Sinds 2002 heb ik via een vernieuwingsimpuls-subsidie van

de NWO en een samenwerking met Prof. Jurriaan Huskens, Dr. Geert Brocks

en Dr. Bart-Jan Ravoo ook een significante onderzoeksactiviteit in de hoek

van de moleculaire elektronica kunnen ontwikkelen. Het idee van moleculai-

re elektronica is om individuele moleculen te gebruiken om elementaire

elektronische componenten te realiseren, zoals bijvoorbeeld een moleculaire

transistor, een moleculair geheugen of een moleculaire diode. Het lijkt in

eerste instantie misschien frappant dat het vakgebied van de  moleculaire

elektronica, ondanks het feit dat dit idee al in het midden van de jaren

zeventig door Aviram en Ratner [14] werd gelanceerd, nog zo weinig vooruit-

gang heeft geboekt. U moet echter bedenken dat het voor de vooruitgang

van de moleculaire elektronica van essentieel belang is om de eigenschap-

pen van een individueel molecuul te kunnen bepalen. En dat is het waar nu

precies de schoen wringt. De scanning tunneling microscope is pas uitgevon-

den in 1981 en het heeft zeker tot het begin van de jaren negentig geduurd

voordat een scanning tunneling microscope gemeengoed werd in de onder-

zoekslaboratoria. Het afbeelden van een individueel molecuul is in principe

sinds die tijd geen probleem meer. Echter daarmee hebben we nog steeds

niet de fysische en chemische eigenschappen van een individueel molecuul

kunnen vaststellen. Het is wederom de scanning tunneling microscope die

uitkomst biedt. Het is mogelijk om via allerlei spectroscopische opties van de

scanning tunneling microscope een aantal eigenschappen van een individu-

eel molecuul te bepalen. Als voorbeelden wil ik hier noemen: de elektrische

geleidbaarheid, de lokale toestandsdichtheid en de vibratie en rotatie modi
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van de verschillende bindingen waaruit het molecuul is opgebouwd.

Het bepalen van elk van deze eigenschappen van een individueel molecuul

met de scanning tunneling microscope brengt zo z’n eigen problemen met

zich mee. Zo is het voor het bepalen van de geleidbaarheid van het molecuul

nodig om het molecuul op een goede manier te contracteren met het sub-

straat, alsmede met de naald van de scanning tunneling microscope. Hoewel

de stroom-spanningsmeting (IV meting) na contracteren een wassen neus is,

is de interpretatie des te gecompliceerder omdat ook de elektrische contac-

ten een dominante rol blijken te spelen. Een ander voorbeeld betreft de

interpretatie van “electron loss” spectroscopie metingen. De trillingsmodi

van de verschillende bindingen waaruit het molecuul is opgebouwd geven

aanleiding tot additionele knikjes in de IV spectra, die gerelateerd kunnen

worden aan elektronen die inelastisch tunnelen. In figuur 14 treft u een

voorbeeld van zo’n spectrum, gemeten aan een thiol molecuul door mijn

promovenda Ann-Sofie Hällback [15] (knikken in een IV curve leiden tot 

pieken in de d2I/dV2 curve).

Klein is anders

Figuur 14 Inelastisch elektron tunneling spectroscopy (IETS) spectrum van een 

decanethiol molecuul op een goud oppervlak. De IETS pieken zijn 

spiegelsymmetrisch ten opzichte van 0 Volt. Dit spectrum is onstaan na 

middeling over 2500  afzonderlijke hoge resolutie  spectra. In de inzet 

treft u de bijhorende stroom-spannings curve aan (met dank aan 

Ann-Sofie Hallbäck)
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De metingen zijn om een aantal redenen uiterst complex: ten eerste, de frac-

tie van inelastisch tunnelende elektronen is uiterst klein (<1%), ten tweede,

via allerlei selectieregels blijken niet alle trillingsmodi van het molecuul te

kunnen worden aangeslagen, ten derde, vanwege de thermische verbreding

van de inelastische pieken is het doorgaans noodzakelijk om de experimen-

ten bij extreem lage temperaturen uit te voeren en ten vierde, soms zijn de

moleculen niet sterk genoeg gebonden aan het oppervlak, waardoor het 

uitvoeren van spectroscopische metingen ernstig wordt bemoeilijkt. In de

getoonde video ziet u bijvoorbeeld hoe een aantal CO moleculen over een

array van platina nanodraden diffundeert (figuur 15). Er is dus nog een hoop

werk te doen.

Ik heb getracht u hiermee een idee te geven in welke richting ons onderzoek

zich in de komende jaren zal gaan ontwikkelen. Tevens heb ik geprobeerd

duidelijk te maken dat de tijd rijp is voor dit type onderzoek. Gezien de in de

groep aanwezige expertise op het gebied van de scanning tunneling micros-

copy en spectroscopy, ultra hoog vacuümtechniek, zelf-organisatie en nano-

fysica, heb ik er alle vertrouwen in dat bovengenoemde keuze een goede

keuze zal blijken te zijn. Helaas ben ik, gezien de beperkte tijd, niet in staat

geweest om al het lopende onderzoek de revue te laten passeren. Toch zou ik

graag nog één project expliciet willen noemen, namelijk het surface nano-

bubble project van Jiong Yang dat in samenwerking met Prof. Detlef Lohse

wordt uitgevoerd. Dit project toont, in ieder geval voor mij, aan dat scanning
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Figuur 15 (video 2) Een serie opnamen van twee CO moleculen (A en B) die een 

dronkemanswandeling over een Pt nanodraad uitvoeren.
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probe technieken ook enig licht kunnen scheppen in het fascinerende 

vakgebied van de vloeistoffysica.

Geachte toehoorders, inmiddels ben ik alweer ruim achttien jaar werkzaam

binnen de Faculteit Technische Natuurwetenschappen en ik kan u met een

gerust hart verzekeren dat ik nog nooit één dag met tegenzin naar mijn werk

ben gegaan. Dit komt zeker niet in de laatste plaats door de collegiale en

vriendschappelijke houding van mijn collega’s uit de leerstoel, de faculteit

en het MESA+  onderzoeksinstituut.

Voor diegenen die misschien langzaam in slaap zijn gesukkeld tijdens mijn

verhaal vraag ik toch nog heel even de aandacht voor, denk ik, de meest

belangrijke boodschap van mijn oratie. In mijn nieuwe hoedanigheid als

hoogleraar voel ik mij nog meer dan in het verleden verantwoordelijk voor

het wel en wee van mijn studenten en promovendi. De afgelopen 18 jaar ben

ik gezegend geweest met alleen maar goede studenten en promovendi.

Op ieder van hen ben ik erg trots en ik denk vaak met weemoed terug aan

de fantastische tijd die we samen hebben gehad. Voor die studenten en pro-

movendi die nog met me zullen gaan samenwerken, zal ik m’n uiterste best

doen. Ik zal proberen ze te enthousiasmeren, te motiveren en te stimuleren.

En als het even tegenzit zullen we samen op zoek gaan naar een oplossing.

Opgeven zal dan, in ieder geval wat mij betreft, geen optie zijn. Ik hoop dat

ik kan bijdragen aan de ontwikkeling van mijn studenten en promovendi in

de breedste zin van het woord. Als ze zich hebben ontwikkeld tot volwassen

academici met waardering en respect voor hun medemensen en zich niet

door het minste of geringste uit het veld laten slaan, weet ik dat ik in mijn

missie geslaagd ben.

Van de Universiteit verwacht ik dat ze, zonder aanzien des persoons,

ondanks de vaak schaarse middelen gelijke kansen biedt aan al haar mede-

werkers.

Bijna aan het eind van mijn verhaal gekomen maak ik graag van de gelegen-

heid gebruik om een aantal personen te bedanken. In de eerste plaats wil ik

mijn ouders bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun. Ik wil dit graag

illustreren aan de hand van een voorbeeld. De hoofdonderwijzer van mijn

toenmalige lagere school was niet bepaald gecharmeerd van mij en van hem

kreeg ik het dringende advies om mijn studie op lager beroepsonderwijs-

niveau voort te zetten. Gelukkig hebben mijn ouders zijn advies niet al te
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serieus genomen. Vader en moeder ik weet dat jullie jezelf hebben weg-

gecijferd om jullie kinderen, 6 in totaal, te kunnen laten studeren. Ik ben 

blij dat jullie beiden deze dag nog in goede gezondheid mee mogen maken.

Verder wil ik Arnanda en Dave bedanken voor het begrip dat zij hebben

getoond als ik weer eens iets voor het werk moest doen. Ik hoop dat ik jullie

niet al te veel te kort heb gedaan.

Een speciaal woord van dank wil ik ook richten aan mijn toenmalige wis-

kundeleraar van de middelbare school, drs. Klinkers. Beste meneer Klinkers,

mijn voorliefde om natuurkundige problemen analytisch op te lossen of te

benaderen heb ik grotendeels aan u te danken.

Hooggeleerde heren Van Silfhout, Sparnaay en Poelsema, beste Arend, Hans

en Bene, jullie zijn mijn wetenschappelijke leermeesters geweest en zonder

jullie steun en vertrouwen in mij had ik hier vanmiddag niet gestaan. Arend

en Hans, jullie hebben mij geïntroduceerd in de oppervlaktefysica en jullie

hebben mij steeds jullie onvoorwaardelijke steun gegeven. Mijn huidige

belangstelling voor onderwerpen als bijvoorbeeld fase-overgangen en ther-

modynamica van oppervlakken heb ik aan jullie te danken. De vele gesprek-

ken die we de afgelopen 2 decennia hebben gevoerd, heb ik altijd als zeer 

stimulerend ervaren. Arend en Hans, bedankt! Bene, jouw komst naar

Twente heeft de leerstoel vaste stof fysica geen windeieren gelegd.

Ondanks het feit dat de eerste jaren voor met name jou, zeer zwaar zijn

geweest, is het jouw verdienste dat de leerstoel uiteindelijk nationaal en

internationaal op de kaart is gezet. De keren dat je, ten koste van jezelf,

voor mij je nek hebt uitgestoken hebben diepe indruk op me gemaakt.

Gesteund door jou heb je me volop de kans gegeven om me verder te 

kunnen ontplooien. Ik beschouw het als een eer dat ik in jouw groep mag

werken. Bij jou ben ik uiteindelijk wetenschappelijk volwassen geworden.

Bene, bedankt!

Ik ben de leden van het College van Bestuur, de decaan van de faculteit

Technische Natuurwetenschappen, Prof. Bliek, en de wetenschappelijk direc-

teur van het MESA+ instituut, Prof. Reinhoudt, dankbaar voor het in mij

gestelde vertrouwen. Ik hoop dat ik jullie niet teleur zal stellen.
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Waarde collega’s, beste Herman, Jaap, Gerard, Geert en Hans. Zonder jullie

steun had ik slechts gedachte-experimenten kunnen uitvoeren. Ik kan jullie

verzekeren dat er in dat geval weinig van mijn wetenschappelijke carrière

terecht zou zijn gekomen. Jullie rol in mijn onderzoek is van onmeetbare

waarde geweest. Ik ben jullie hiervoor uiterst dankbaar.

Waarde collega’s, beste Herbert, Rianne, Stefan en Raoul. Dagelijks bespreken

we de lopende zaken variërend van onderwijs, onderzoek, tot financiën van

de leerstoel. Ik heb het contact met jullie altijd als bijzonder open en prettig

ervaren. Ik hoop dat ik nog lang met jullie mag samenwerken.

Zeergeleerde heer Pouw, beste Clemens. Naast het doen van onderzoek is het

geven van onderwijs een van mijn andere passies waar ik bijzonder veel vol-

doening aan beleef. Onze immer prettige samenwerking op het gebied van

onderwijs en onderwijsontwikkeling heb ik altijd als bijzonder stimulerend

ervaren. Ik hoop dat we nog lang op deze voet mogen doorgaan.

Waarde promovendi en studenten, de zoektocht naar het hoe en waarom

van het allerkleinste is nog lang niet voltooid. Samen met u hoop ik dat we

grenzen van de fysica kunnen verkennen om deze vervolgens te verleggen.

Omgeven door mensen die stuk voor stuk blaken van enthousiasme,

creativiteit en doorzettingsvermogen realiseer ik me dat onze uitgangs-

positie perfect is. Er ligt vast nog wel iets moois in het verschiet.

Hartelijk dank voor uw komst en uw interesse.

Ik heb gezegd.
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