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Inleiding

3 Minuscule magneten

Velen onder ons weten dat de elektrische lading een fundamentele eigen-
schap van het elektron is, noem het de geur van elektronen. Maar daar-
naast heeft het elektron nog een andere geur, een andere verschijnings-
vorm, en dat is de zogenaamde ‘spin’, een kernbegrip binnen de 
kwantummechanica. Voor de niet-ingewijden, denk bij het elektron aan
een zeer klein geladen bolletje als onderdeel van het atoom waaruit alles
om ons heen is opgebouwd. En denk bij spin aan het supersnel rond-
tollen van het geladen elektron, waarmee elektronen ook piepkleine,
minuscule magneten zijn, zo klein dat ze met het blote oog niet zichtbaar
zijn, zelfs niet met de meest krachtige microscopen. Bij het combineren
van spin met elektriciteit en magnetisme zijn we aanbeland in de wereld
van de ‘spintronics’ of spintronica. Dit is nieuwe elektronica of elek-
trische apparatuur die gebaseerd is op de interactie tussen spin en
elektromagnetisme. 

Vandaag wil ik u graag laten zien hoe dit gebied zich de laatste jaren
razendsnel heeft ontwikkeld en steeds weer voor nieuwe doorbraken zal
zorgen. Ik hoop dat het me zal lukken om mijn fascinatie voor deze
moderne magneten op een heldere manier aan u over te brengen. In die
poging laat ik me inspireren door Michael Faraday, die zei dat ‘The 
lecturer should give the audience full reason to believe that all his powers
have been exerted for their pleasure and instruction’. Met dit in zijn 
achterhoofd heeft hij in London jarenlang volle zalen getrokken met de
Royal Institution Christmas Lectures, speciaal voor jonge mensen en op
het raakvlak van informatie en entertainment. Faraday was niet alleen
een uiterst creatieve en gedreven experimentator, hij wist een enorm 
aantal wetenschappelijke doorbraken op het gebied van elektriciteit en
magnetisme op zijn naam te zetten, waarvan we de vruchten mogen
plukken tot op de dag van vandaag. 

We zijn nu aanbeland in het jaar 2007, honderdveertig jaar na het over-
lijden van Faraday, en het is prachtig om te zien dat de natuurkunde zich
turbulent blijft ontwikkelen. Onderzoek naar de fundamenten van de
natuurkunde, doorbraken in de kosmologie, deeltjesversnellers, 
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Higgs-velden, en daarnaast technologie die nodig is om globale pro-
blemen het hoofd te bieden zoals klimaatmodellen, kernfusie, energie-
zuinige apparatuur en zonnecellen. Maar we leven ook in het tijdperk
van de informatievoorzieningen, van ongekende nieuwe mogelijkheden
door technologische hoogstandjes op het gebied van computers, super-
snelle communicatie via satellieten, glasvezel en enorme hoeveelheden
gegevens die ons bereiken via digitale media en netwerken. En dat is 
precies waar u dit betoog van spin, van spintronica en van minuscule
magneten moet plaatsen. Het gaat over de zoektocht naar nieuwe 
natuurkundige verschijnselen en over de manier waarop we dit kunnen
gebruiken voor toekomstige technologie. 

Maar u kunt zich natuurlijk afvragen: wat is de rol van moderne mag-
neten, waar komt de noodzaak tot miniaturisering vandaan, en misschien
als een soort zelfreflectie: wat is de achtergrond van mijn fascinatie voor
dit soort magische materialen, waarom is het nodig om hier onderzoeks-
gelden aan te besteden, waarom sta ik hier? Al eeuwenlang weten 
magnetische materialen ons te betoveren door de krachten die op afstand
voelbaar zijn tussen deze vaste stoffen. Maar daar wil ik het vandaag niet
over hebben. De afgelopen twintig jaar hebben magnetische materialen
een enorme comeback gemaakt in de samenleving, vooral door de ont-
wikkelingen van de nanotechnologie, waarmee ze ontworpen kunnen
worden met ongekend kleine, minuscule afmetingen. Het is een gebied
dat voortdurend bezig is zich verder aan ons te openbaren, en waarin
wetenschappelijke ontdekkingen zich aandienen en technologisch toe-
passingen als een spin-off de samenleving in verdwijnen. Maar de vraag
blijft: waarom is de impact hiervan zo bijzonder en wat is de rol van
natuurkundig onderzoek en hoe kan dit onze samenleving blijven beïn-
vloeden? En vooral, wat zijn mijn verwachtingen voor de toekomst?

Ik zal vandaag proberen u een indruk te geven van deze ontwikkelingen,
waarbij het diagram in figuur 1 als leidraad dient voor mijn visie op
toekomstig onderzoek aan minuscule magneten en spintronica. Via
magnetische manipulatie of ‘engineering’ (linksboven) zijn er een aantal
onderzoeksrichtingen waar ik me op wil richten, niet alleen uit pure
wetenschappelijke interesse, maar vooral ook met het oog op nieuwe
spintronica apparatuur of ‘devices’. Na het toelichten van het onderzoek
zal ik in het tweede deel van de rede vooral ingaan op onderwijsaspecten,
waarbij studie en student het overkoepelende thema zal zijn. 
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figuur 1

Het diagram geeft een integraal beeld van huidige en toekomstige onderzoeksrichtingen die liggen op

het gebied van ‘minuscule magneten’ en een ‘een nieuwe draai aan spintronica’. 



Magische manipulatie 
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Zonet vertelde ik dat het ontwerpen van nanomagneten een enorme
vlucht heeft gemaakt doordat het mogelijk werd om de eigenschappen
van magnetische materialen naar believen te manipuleren. Wat bedoel ik
daarmee nu precies? Als illustratie daarvoor gebruik ik een ferro-
magnetisch materiaal, u misschien beter bekend als een permanente
magneet; zie het linkerdeel van figuur 2. De noord- en zuidpool van de
magneet zijn aangegeven, en wordt ook wel als een enkele pijl getekend.
U bent waarschijnlijk bekend met de mogelijkheid om dit systeem om te
polen met een magneetveld, bijvoorbeeld door er een andere permanente
magneet in de buurt te houden. Misschien lijkt dit verwisselen van de
polen een alledaagse trivialiteit, maar dit proces is uiterst complex en er
zijn vele onderzoeksgroepen actief op dit gebied. Zo bestudeert collega
Bert Koopmans deze dynamische spinprocessen met behulp van 
moderne gepulste laserapparatuur met als doel de fysica te ontrafelen op
onvoorstelbare korte tijdschalen van minder dan een miljardste seconde! 
Maar nu weer terug naar de magnetische manipulatie of ‘magnetic 
engineering’. De nanotechnologie heeft ons geleerd dat we een perma-
nente magneet (figuur 2) ook op een alternatieve manier kunnen 

figuur 2

De polen van een permanente magneet (links) kunnen verwisseld worden door er een tweede

magnetische laag op nanometerafstand in de buurt te brengen. Deze ‘magnetic engineering’ vindt haar

oorsprong in de interactie met de spin van de elektronen in deze nanostructuren. 
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beïnvloeden. We verlaten dus voor even de macroscopische wereld om
ons heen en gaan over op een moderne magneet die een dikte heeft van
één miljoenste millimeter, een nanometer. In het rechterdeel van de
figuur zien we het effect van de miniaturisering. Opeens zijn de noord-
en zuidpool verwisseld, zonder dat we daarbij een magnetisch veld aan-
leggen. Hoe kan dit? Wel, ik heb daarvoor een tweede magnetische laag
op zeer geringe afstand gebracht van de permanente magneet, typisch op
een afstand van één nanometer. Dankzij deze uiterst geringe afstand 
zullen deze lagen met elkaar communiceren via de kwantum-
mechanische spin van het elektron, welke altijd in twee tegenovergestelde
richtingen wijst (in de figuur naar links en naar rechts). Deze wissel-
werking zorgt ervoor dat deze nieuwe generatie nanomagneten zich op
een specifieke manier gedragen wanneer ik de lagen ‘onderdompel’ in
een magneetveld, zodat we hiermee een supergevoelige magneetveld-
sensor kunnen bouwen. Een enorme onderzoeksinspanning, ook hier in
Eindhoven bij Philips Research en bij de groep ‘fysica van nanostruc-
turen’, heeft geleid tot een veel groter begrip van dit unieke verschijnsel.
Het gebruik van antiferromagneten (magneten die niet-magnetisch lijken
maar op zeer kleine schaal dit wel degelijk zijn) om een permanente
magneet te beïnvloeden staat trouwens nog steeds volop in de belang-
stelling, omdat we niet goed begrijpen wat er precies gebeurt. Zo is 
collega Jürgen Kohlhepp in onze onderzoeksgroep momenteel bezig de
fysische grenzen van dit effect op te zoeken door antiferromagneten te
gebruiken van slechts enkele atoomlagen dik. 
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Deze extreem elegante vorm van magnetische manipulatie op de schaal
van een nanometer wordt sinds kort toegepast in iedere moderne hard
disk, en wel in de sensor die het schijfoppervlak aftast naar gegevens,
tekst, muziek of video (zie figuur 3). Deze sensor is gebaseerd op reuzen-
magnetoweerstand (‘giant magnetoresistance’ of kortweg GMR) welke in
1988 ontdekt is door de onderzoeksgroep van Peter Grünberg uit Jülich
en de groep van Albert Fert in Parijs. Na deze doorbraak volgde er een
ware hausse aan onderzoeksactiviteiten, die doorgaat tot op de dag van
vandaag. De werking van zo’n sensor wordt duidelijk als we de eerder
getoonde ferromagnetische lagen, gescheiden door een extreem dunne
niet-magnetische laag, aansluiten op een batterij. Het blijkt dat de hoe-
veelheid stroom die door dit apparaat gaat lopen, oftewel de elektrische
weerstand, afhangt van de richting van de noord- en zuidpolen van de
twee lagen, gelijk gericht of juist in tegenovergestelde richting. De oor-
zaak hiervan is gelegen in de wisselwerking tussen de spin van de
mobiele elektronen en het magnetisme van de nanolagen. Ik zal daar 
later nog op terugkomen. In een experiment kunnen we deze verandering 
van weerstand meten door de oriëntatie van de noord- en zuidpool van de
magneten te beïnvloeden via een magneetveld, bijvoorbeeld door een na-
burige permanente magneet. Dit is vergelijkbaar met wat er gebeurt in de 
sensor die boven het oppervlak van uw harde schijf beweegt (zie figuur 3). 
Andere sensortoepassingen zijn volop voorhanden of in ontwikkeling,
omdat de gevoeligheid voor specifieke magneetvelden uiterst flexibel in 
te stellen is via de zojuist genoemde ‘magnetic engineering’. 

De ontdekking van reuzenmagnetoweerstand en het besef dat spinstromen
zo’n directe invloed kunnen hebben op vooraanstaande ICT-toepassingen,
heeft veel nieuw onderzoek gegenereerd. We hebben hieraan in Eindhoven
relevante bijdragen kunnen leveren en de huidige en toekomstige inspan-
ningen hebben te maken met een myriade aan spin-offs in aanverwante
onderzoeksgebieden. Typische voorbeelden zijn het integreren van deze
spin-effecten in halfgeleiders om tot nieuwe functies en slimme apparaten
te komen. Dit onderzoek maakt deel uit van mijn VICI-project ‘spintronics’
en is ook ondergebracht bij collega’s Paul Koenraad en Andrei Silov.
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Andere initiatieven zijn er op het gebied van de integratie met moleculen
en polymeren, een ontwikkeling die ik van dichtbij mag meemaken onder
leiding van Bert Koopmans, die dit werk verricht in nauwe samenwerking
met collega’s René Janssen, Peter Bobbert en Reinder Coehoorn. De uit-
daging van ‘organic spintronics’ of ‘plastic spintronics’ ligt in eerste instan-
tie op de complexe materiaalkunde van deze hybride systemen en het ver-
kennen van fundamentele aspecten van elektrisch transport op het grens-
vlak van chemie en fysica. Collega Menno Prins van Philips Research en
van de groep ‘molecular biosensors for medical diagnostics’ bij de faculteit
Technische Natuurkunde gebruikt deze spintronica in nieuwe biomedische
apparatuur. Door biologische moleculen te koppelen aan kleine magne-
tische ‘beads’ of knikkertjes kunnen deze met een ongekende gevoeligheid
opgespoord worden via een sensor gebaseerd op reuzenmagnetoweerstand.
Nieuwe biomedische technologie waarvan de ontwikkeling nog maar net
begonnen is! In de groep van Bart van Wees aan de Rijksuniversiteit
Groningen is pas geleden aangetoond dat spins geïnjecteerd kunnen wor-
den in zeer dunne koolstoflagen, waarbij de atomen een soort eendimen-
sionale kippengaasstructuur aannemen. Alhoewel de unieke eigenschap-
pen van dit ‘graphene’ al lang geleden voorspeld werden zorgen de eerste
experimenten momenteel voor een ware hype in de natuurkunde. 

figuur 3

De leeskop van een moderne harde schijf wordt zeer dicht boven het schijfoppervlak bewogen, zodat de

magnetische velden in staat zijn de oriëntatie van de noord- en zuidpool van de actieve laag in de sensor

te beïnvloeden. Dit vertaalt zich in een verandering van de elektrische stroom in dit nano-apparaat.

Fotografie Rob Stork.
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Nieuwe effecten treden er ook op wanneer elektronen met hun spin ver-
plaatst worden door een klassiek verboden gebied, dit is in termen van de
kwantummechanica een tunnelbarrière. Mogelijk bent u op de hoogte
van dit kwantummechanische effect via de scanning tunneling 
microscoop oftewel STM, een microscoop met een ultieme gevoeligheid
waarmee we kunnen inzoomen tot op de schaal van een enkel atoom. Ik
zal daar later nog op terugkomen. Een tunnelbarrière kunnen we creëren
door een isolerende nanolaag te plaatsen tussen twee minuscule mag-
neten. Alhoewel klassiek verboden zal er nu een extreem kleine elek-
trische stroom gaan lopen wanneer we een batterij aansluiten op dit
apparaat. In de jaren negentig heeft Jagadeesh Moodera die werkzaam is
aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge aan-
getoond dat deze kwantumstroom sterk afhangt van een magnetisch veld,
waarmee TMR of tunnelmagnetoweerstand geboren is. In de cartoon aan
de linkerzijde van figuur 4 ziet u hoe een elektron met het label TMR
kans ziet een klassiek verboden gebied te doorboren.

Na deze ontdekking volgde er een nieuwe hausse aan wereldwijde onder-
zoeksactiviteiten en ook in onze onderzoeksgroep hebben we pioniers-
werk mogen verrichten om deze spin- en tunnelstromen beter te leren
begrijpen. Maar de echte doorbraak op dit gebied liet nog even op zich
wachten. Theoretici voorspelden dat de kwantummechanica die we ken-
nen uit onze tekstboeken verre van compleet is. We leren onze studenten
dat de weerstand die elektronen ondervinden wanneer ze een energetisch
verboden gebied doorkruisen op een specifieke manier afhangt van de
breedte en energie van de barrière. Dit beeld verandert drastisch wanneer
we in zulk een tunnelapparaat daadwerkelijk de atomen op hun plaats
zetten en we de effecten daarvan meenemen in kwantummechanische
berekeningen van de elektrische weerstand. Dan blijkt dat de wetten
waarmee we zo vertrouwd zijn niet langer toereikend zijn. En bovendien
blijkt, en dat is nog veel belangrijker, dat het mogelijk is om via geschikte
materialen ervoor te zorgen dat er effectief maar één spinsoort door de
barrière kan tunnelen. Wanneer de richting van de spin past bij de
noord-zuid richting van de nanomagneet, is er een zeer grote transmissie
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over de barrière, terwijl deze voor de andere spinrichting volledig geblok-
keerd wordt. U kunt zich voorstellen dat we door deze unieke en ultieme
spinselectie een zeer grote magnetoweerstand kunnen creëren. In re-
cente experimenten hebben onderzoekers aan IBM Almaden en AIST
Tsukuba laten zien dat dit inderdaad aanleiding geeft tot een gigantische
magnetoweerstand bij kamertemperatuur, bijvoorbeeld in (nano)mag-
netisch kobalt of ijzer gescheiden door kristallijn MgO (zie ook het rech-
terpaneel van figuur 4). Voor het eerst in de korte geschiedenis van de
spintronics zijn we nu in staat om zeer efficiënt spins te selecteren en
deze vervolgens te gebruiken voor grote magnetoweerstand, voor effi-
ciënte injectie in halfgeleiders, voor detectie van nanodeeltjes in biosen-
soren, en niet in de laatste plaats voor allerhande nieuwe toepassingen. 

Een van die toepassingen waarvoor de industrie momenteel warm loopt
is een zogeheten magnetic-random-access-memory (MRAM), een chip
met een tweedimensionaal netwerk van tunneldevices, waarin de weer-
stand van een tunnelelement hoog of laag kan zijn, corresponderend 
met een binaire nul of één. MRAM heeft trouwens erg veel weg van het
inmiddels in vergetelheid geraakte magnetische ringkerngeheugen zoals

figuur 4

Via het kwantummechanisch tunnelen van elektronen door een zeer dunne isolator (links voorgesteld 

door de getekende muur) zijn we sinds kort in staat om een gigantische tunnelmagnetoweerstand of TMR 

waar te nemen, zeer veel groter dan het effect van reuzenmagnetoweerstand (GMR). Cartoon Frans Snik.
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dit in de jaren vijftig is ontwikkeld voor de toenmalige computers 
(zie verderop in figuur 7). Ik hoop dat MRAM zich binnenkort zal
ontwikkelen tot een permanent geheugen met ongekende informatie-
dichtheden, waarmee er vooruitzichten zijn op integratie in allerlei ICT-
snufjes, computers, mobiele telefoons, enzovoorts. Samen met 
Emile van der Drift van de Technische Universiteit Delft en Ron Jansen
van Universiteit Twente zijn we in het kader van het nationale pro-
gramma voor Nanotechnologie bezig deze generieke structuren kleiner
en kleiner te maken, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de stabiliteit
van het magnetisme, maar ook om het gebruik van verfijnde litho-
grafische processen te verkennen wanneer we in de buurt komen van een
nanometer. Ook de fysica achter deze gigantische weerstandsver-
anderingen is nog verre van begrepen en we proberen met behulp van
supergeleidende lagen deze spinselectie te meten, beter te begrijpen, of
nog verder te optimaliseren via slim gekozen materialen. Een van de
‘smart materials’ waarvan ik hoge verwachtingen heb is bijvoorbeeld een
mengsel van kobalt, ijzer en boor. Met dit materiaal is het mogelijk om
recordhoge weerstandsveranderingen te krijgen en we proberen in
samenwerking met Rob de Groot en Gilles de Wijs van de Radboud
Universiteit Nijmegen te begrijpen hoe dit samenhangt met de structuur
van zo’n complex materiaal. 
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Ik had u beloofd om terug te komen op de tunnelmicroscoop. Dit is het
ultieme nano-apparaat om atomen en oppervlakken te visualiseren door
een extreem scherpe naald met grote precisie heen en weer te bewegen
over een oppervlak. Eigenlijk heeft dit experiment veel weg van de 
tunnelstromen tussen twee nanomagneten die we zojuist hebben beke-
ken. Alleen hebben we nu de isolerende tussenlaag vervangen door een
energiebarrière van lucht of vacuüm. En inderdaad, als we én de nano-
naald van de microscoop én het oppervlak waarboven deze beweegt van
magnetisch materiaal kiezen, dan kunnen we het magnetisme van het
oppervlak zichtbaar maken op een schaal van een nanometer, simpelweg
door de weerstand te meten. Net als bij een tunnelstructuur is de weer-
stand dan afhankelijk van de onderlinge oriëntatie van de polen van de
gebruikte magneten. Met name de groep van Roland Wiesendanger en
Matthias Bode in Hamburg heeft fantastische resultaten geboekt op dit
gebied. Ik denk dat we hier in Eindhoven ook een aantal unieke kansen
hebben. Paul Koenraad van de capaciteitsgroep ‘fotonica en halfgeleider
nanofysica’ doet baanbrekend onderzoek naar het visualiseren van mag-
netische atomen in GaAs, materiaal waarvan wereldwijd gedacht wordt
dat dit een kandidaat is om spins efficiënt te injecteren in halfgeleiders.
Kees Flipse van de groep ‘moleculaire materialen en nanosystemen’
gebruikt microscopische technieken om wrijving op een nanometer-
schaal te bestuderen, maar is ook actief op het gebied van moleculaire
systemen, waarbij hij bijvoorbeeld de energie van trillingstoestanden kan
meten van één enkel molecuul.

In de groep ‘fysica van nanostructuren’ ben ik bezig om dit afbeelden van
spin en nanomagnetisme hier in Eindhoven op de kaart te zetten in het
kader van het eerder genoemde VICI-programma en ook dankzij infra-
structurele steun van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der
Materie (FOM). Oleg Kurnosikov van onze onderzoeksgroep is in dit 
verband inleidende experimenten aan het opzetten, waarvan het resultaat
afgebeeld is in figuur 5. Een drietal driehoekige nanomagneetjes, met
een zijde van ongeveer vijftien nanometer en een dikte van slechts een
fractie van een nanometer, vertonen vooralsnog een donkere kleur, 
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corresponderend met een hoge weerstand (links). Dit wordt veroorzaakt
doordat het oppervlak vooraf bedekt is met waterstof. In de daarop vol-
gende stappen worden de eilanden stapsgewijs gezuiverd van waterstof
waardoor ze één voor één verkleuren naar helder wit. Deze zuivering op
nanometerschaal wordt gestimuleerd door de elektronen die vanuit de tip
in het nanomagneetje verdwijnen, waarmee de weerstand van het nano-
object zeer lokaal beïnvloed kan worden. Vervolgens kunnen we dit expe-
riment herhalen met een magnetische naald. Nu ontstaat er een verschil
in geleiding wanneer de polen van ons nanomagneetje van richting
omkeren. En dit is precies wat we in een eerste experiment hebben waar-
genomen, de verschillende ‘kleuren’ van de magnetische eilanden corres-
ponderen met de oriëntatie van de nanomagneet. Dit is een prachtig
voorbeeld van magnetisme en manipulatie op de allerkleinste lengte-
schalen, en we gaan de komende jaren nieuwe spinsystemen bestuderen
die relevant zijn vanuit wetenschappelijke belangstelling of met het oog
op toepassingen in spintronica. 

figuur 5

In een tunnelmicroscoop wordt op nanometerschaal de geleiding gemeten van een oppervlak. Links zijn

een drietal kobalteilanden bedekt met waterstof waardoor de weerstand hoog is. In de daarop volgende 

stappen worden de eilanden één voor één ontdaan van het waterstof via lokale interactie met de naald van 

de microscoop. De zijde van elke driehoek bedraagt ongeveer vijftien nanometer (Muriel Sicot et al. TU/e). 



Magnetiseren met elektriciteit 
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Ik wil u tenslotte vertellen over nog een fascinerende, maar ook on-
verwachte ontwikkeling binnen de spintronica, waarmee het mogelijk is
de poolrichting van nanomagneten op een revolutionaire manier om te
schakelen. Denkt u even terug aan het begin van mijn betoog. Ik liet u
zien hoe we nanomagneten kunnen beïnvloeden door er andere lagen
extreem dicht in de buurt te brengen. Hiermee hebben we de mogelijk-
heid om magnetisme flexibel te beïnvloeden, maar het vereist wel com-
plexe multigelaagde materialen die we alleen met moderne vacuüm-
technieken kunnen fabriceren, en we moeten soms behoorlijk wat elek-
trisch vermogen steken in het aanleggen van een magneetveld. Om nano-
magneten op een alternatieve manier om te polen is het belangrijk om u
te realiseren dat een magnetisch materiaal in werkelijkheid bestaat uit
zogenaamde domeinen. Dit betekent dat een magneet eigenlijk is op-
gebouwd uit talloze kleine permanente magneetjes die kriskras door
elkaar staan. De bits die informatie dragen op een creditcard of een harde
schijf zijn vergelijkbaar met deze magnetische domeinen, maar nu
kunstmatig aangebracht en keurig in rijtjes gerangschikt (zie het linker-
deel van figuur 6). Het was Pierre Weiss die het bestaan van domeinen
voorspelde. Daarna werden ze in 1919 door Heinrich Barkhausen waar-
genomen in een zeer eenvoudig experiment waarbij een geleidende
draad om een magneet wordt gewikkeld. Door nu een permanente mag-
neet hier in de buurt te houden verspringen de domeinen van plaats en
kan de geïnduceerde spanning in de geleidende draad vertaald worden in
een zuchtend, hijgend geluid uit een aangesloten luidspreker. 

Luc Berger en John Slonczewski hebben in de jaren zeventig en tachtig
echter een veel aantrekkelijkere manier voorgesteld om magnetisme te
beïnvloeden, en wel door middel van een elektrische stroom. Let op, dit
betekent een behoorlijke breuk met ons traditionele fysische denkbeeld
over magnetisme, waarbij de beïnvloeding via een magneetveld ver-
vangen wordt door een magnetisch materiaal op een batterij aan te slui-
ten. Om te beginnen, hoe kunnen we dit begrijpen? Voor het gemak
nemen we een lange magnetische draad die uit twee domeinen bestaat
en waarover we een spanning aanleggen. De elektrische stroom die door
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de magneet zal lopen bevat een lawine van elektronen met de eerder
genoemde twee spinrichtingen. Op de plek waar het interne magneetveld
van de draad geleidelijk van richting verandert, precies tussen twee
domeinen in, is er een netto beïnvloeding (een ‘torque’) op de lokale
oriëntatie van de noord- en zuidpool, en deze is zodanig dat de domein-
wand effectief verplaatst wordt door de draad. Dit is schematisch ge-
tekend in het rechterdeel van figuur 6. Ondanks de voorspellingen van
enige tijd geleden heeft het lang geduurd voordat deze effecten daad-
werkelijk zijn waargenomen. Dit heeft te maken met de stroomdichtheid
die we minimaal nodig hebben om een merkbaar effect te hebben op de
domeinwand, typisch een miljoen Ampère per vierkante millimeter! 
Bij het gebruik van een macroscopische draad met een dikte zoals van
een paperclip, correspondeert dit met een extreem hoge, onrealistische 
stroomsterke. Daarmee kunt u meteen aanvoelen waarom deze zogeheten 
‘spin-torque’ experimenten zo lang op zich hebben laten wachten, want
er is de absolute noodzaak om de doorsnede van het draadje zeer klein te

figuur 6

Domeinen in een magnetisch materiaal worden gescheiden door een domeinwand,  een gebied waarin de 

noord- en zuidpool geleidelijk verwisseld worden (rechtsboven). Daaronder is schematisch weergegeven

hoe een elektronenstroom de positie van de wand naar rechts doet bewegen. Dit effect zal mogelijk toe-

gepast worden in een ‘racetrack’ geheugen, een chip waarop enorme hoeveelheden verticale magnetische 

draden zijn aangebracht. Elk van de draden herbergt een groot aantal bits in de vorm van magnetische 

domeinen (rechtsonder). Kunstmatig aangebrachte domeinen zijn te zien in een microscopische afbeelding 

van de magneetstrip van een creditcard (linksboven) en van het oppervlak van een harde schijf (onder). 
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maken, typisch van de orde van tientallen tot honderden nanometers. Dit
jaar gaan we in Eindhoven een magnifiek apparaat installeren waarmee
we deze structuren op een flexibele manier en met ongekende precisie
kunnen fabriceren. Deze zogeheten focused-ion-beam of kortweg FIB 
is een soort freesmachine op de schaal van de nanometer om immens
kleine structuren uit een lagenpakket te snijden, state-of-the-art techno-
logie die overigens afkomstig is uit de regio Eindhoven.



Nano-apparaten voor morgen ...
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De vooruitzichten op nieuwe apparaten gebaseerd op dit nieuwe nano-
effect zijn bijzonder veelzijdig. Het is om te beginnen niet langer nodig
om spintronica te schakelen met magneetvelden, maar veel eenvoudiger
met elektrische stroom. De introductie van MRAM waarover ik eerder
sprak zal zich sneller kunnen voltrekken, en inderdaad, grote industriële
laboratoria (IBM, Freescale, NVE) zijn druk doende om dit ‘spin torque’
effect te implementeren. Het additionele netwerk van stroomdraden om
lokale magneetvelden te genereren op de plek van magnetische nano-
elementen lijkt nu overbodig en de stroom die we gebruiken om de
binaire informatie te lezen is nu ook geschikt om een bit te schrijven.

De groep van Stuart Parkin aan het IBM Almaden Research Center heeft
momenteel een revolutionaire toepassing in gedachten met een veel gro-
tere impact, het zogenaamde ‘racetrack memory’, het racebaangeheugen.
Zij denken dat het manipuleren van domeinwanden aan de wieg staat
van een radicaal nieuw opslagmedium, welke het einde van de harde
schijf zal betekenen. Het racebaangeheugen bestaat uit een chip vol met
verticaal geëtste magnetische draden. Op iedere individuele draad (de
racebaan) bevinden zich een groot aantal domeinen die razendsnel 
verplaatst kunnen worden door kleine stroompulsjes. Rechtsonder in 
figuur 6 ziet u een schematische weergave van een enkele nanomagne-
tische draad of strip waarop een aantal domeinen te vinden is. De indivi-
duele oriëntatie van de polen van ieder domein correspondeert nu met de
opgeslagen (binaire) informatie. Met behulp van elektrische stroom kun-
nen we via ‘spin torque’ elk van deze domeinen nauwkeurig verplaatsen,
precies naar de plek waar de informatie wordt uitgelezen. Dit lezen
gebeurt met behulp van een supergevoelige sensor die geïntegreerd is
aan de onderzijde van iedere verticale magnetische draad en is gebaseerd
op tunnelmagnetoweerstand. Het schrijven van data gebeurt ook aan de
onderzijde van de ‘racetrack’. Een tweede strip loopt onder iedere track
door en creëert een magneetveld dat in staat is om de oriëntatie van een
domein om te keren.



19 Minuscule magneten

Dit geheugen integreert op een originele manier een aantal complemen-
taire ontwikkelingen in de spintronica, maar de doorbraak naar dit soort
nieuwe toepassingen is daarnaast ook uitermate onzeker. Enorme weten-
schappelijke uitdagingen liggen er voor het oprapen, niet alleen op het
gebied van ‘engineering’ van dit type nanomaterialen, maar vooral ook op
het vlak van de fundamentele fysica. Hoe kunnen we de interactie tussen
elektronspin en de domeinwand begrijpen en meer efficiënt maken, 
bijvoorbeeld met als doel de snelheid van de wandbeweging te optimali-
seren? Op welke tijdschaal vinden de niet-lineaire bewegingen plaats en
kunnen we de mogelijkheid benutten om de wanden op een resonante
manier te manipuleren? En welke rol speelt de nanotechnologie en de
kunst om op zeer kleine schaal goed gedefinieerde structuren te maken
met een controleerbare samenstelling, hoeveelheid defecten, ruwheid van
de randen? Ik zal de komende jaren proberen antwoorden te vinden op
een aantal van deze intrigerende vragen. Het doet me overigens deugd
dat dit werk momenteel wordt gesteund in het kader van het postdoc-
programma van de TU/e-profileringsgebieden, zodat we dit jaar een 
vliegende start kunnen maken met het onderzoek. 

Mocht het bovenstaande een beetje de geur van sciencefiction met zich
mee dragen, dan is dit zeker het geval bij nog een ander revolutionair
voorstel om magnetische nanostructuren te gebruiken voor toekomstige
ICT toepassingen. Het idee dat recentelijk gelanceerd is komt kortweg
neer op het overbodig maken van traditionele transistoren. De logische
operaties die we kennen in digitale elektronica, en die het kloppende hart
van een computer vormen, kunnen ook uitgevoerd worden met behulp
van spintronica. In een van de voorstellen maakt men gebruik van een
array zoals ik dit heb besproken bij de introductie van MRAM. Extra
stroomdraden die we in zo’n circuit opnemen maken het mogelijk om
niet alleen een bit op te slaan, maar ook om de toestand van een element
vooraf te zetten, en vervolgens een logische operatie uit te voeren.
Daarnaast zijn er andere ideeën, bijvoorbeeld door gebruik te maken van
grote arrays van kleine magnetische nanoclusters. Door een geschikte
keuze van bijvoorbeeld de onderlinge afstand en de grootte en de vorm,
kan informatie uitgewisseld worden via het magneetveld dat elke indivi-
duele magneet produceert. Deze rekenschema’s worden ook wel ‘cellular
automata’ genoemd, en maakt het mogelijk informatie te laten propa-
geren door een nanonetwerk zodat we logische operaties kunnen 
uitvoeren en kunnen rekenen. 



Een soortgelijke aanpak maakt actief gebruik van de zojuist geïntrodu-
ceerde domeinwanden en de beweging ervan ten gevolge van veld of
stroom. We nemen hiertoe weer een nanodraad van magnetisch mate-
riaal, maar nu met een knikje erin bijvoorbeeld in de vorm van een V.
Met een domeinwand ter plekke van de knik kunnen we nu twee binaire
toestanden definiëren, één waarbij de noordpool van de twee domeinen
naar de wand toe wijst, en de ander waarbij de zuidpool naar de wand
wijst. Vervolgens kunnen we de binaire toestanden inverteren door een
roterend magneetveld aan te leggen in het vlak van de geknikte nano-
draad, waarbij een rotatie van driehonderdzestig graden ervoor zorgt dat
de polen van de twee domeinen verwisseld zijn. En dat is precies de
werking van een NOT-gate, een bekende logische operatie die een 0 in
een 1 converteert en visa versa. Het grote voordeel van zulke magnetische
logica is het goede vooruitzicht wat betreft schaling naar het bereik van
de nanometer, de ongevoeligheid voor straling en het intrinsieke niet-
vluchtige, permanente karakter van magnetische materialen. Net als bij
het ‘racetrack’ geheugen is de daadwerkelijke toepassing in geïntegreerde
elektronische apparatuur nog toekomstmuziek, en kunnen we als univer-
siteit bijdragen aan het begrip van de fysische processen die deze nieuwe
toepassingen mogelijk maken. Wat zijn bijvoorbeeld de ultieme snel-
heden van de domeinwanden die we kunnen genereren in deze logica, 
kunnen we meer geschikte materialen creëren, kunnen we zulke patronen 
extreem klein maken, en zijn er hybride experimenten te bedenken
waarbij we ook de beïnvloeding door elektrische stroom actief gaan ge-
bruiken in deze spinlogica? Er is een hoop werk te doen, en ik sta hier in
Eindhoven te popelen om aan de slag te gaan! 
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‘Academic community’
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Als ik studenten, promovendi en wetenschappers hoor praten over expe-
rimenten zoals zonet beschreven, dan ontroert het me om te zien hoe
enorm gedreven en bijna bezeten men kan zijn over het werk; prachtig
om deel uit te maken van deze gemeenschap. Maar die bezetenheid is
natuurlijk ook een valkuil. Een vaak gehoorde klacht over wetenschappers
en ook natuurkundigen is dat ze enigszins wereldvreemd zijn, eventueel
gecombineerd met sociale onhandigheid. Ik denk overigens dat dit wel
meevalt en dat het een imagoprobleem is waar we maar moeilijk van
afkomen, maar het is zeker niet zo dat we onze studenten, ondanks hun
gedrevenheid en fascinatie voor de natuurwetenschappen, moeten
afschermen van de rest van de wereld. We moeten studenten maatschap-
pelijk bewust maken gezien de enorme uitdagingen die we de komende
decennia hebben om technologie op verantwoorde wijze in te zetten voor
maatschappelijke doeleinden. Dit heeft ook alles te maken met de 
‘academic community’ waarover de rector van de universiteit sprak 
tijdens de opening van dit academische jaar. Enkele kernbegrippen in
zijn betoog waren hechte academische gemeenschap, maatschappelijke
debatten, bruisende activiteiten (ook in de avonduren en de weekenden),
academische plechtigheden, een internationaal klimaat, en tenslotte, de
uitnodiging om mee te denken over de gewenste ‘community’-vorming.

Om te beginnen denk ik dat er behoorlijk wat initiatief is op dit gebied,
zeker als we terugkijken op de talloze succesvolle activiteiten in het jubi-
leumjaar dankzij de inzet van vele medewerkers en studenten. We moe-
ten onze studenten zo actief mogelijk betrekken bij al dit soort ‘commu-
nity’-activiteiten en het is naar mijn mening een illusie om studenten te
vragen dit allemaal binnen de gegeven studieduur op te pikken. Studie-
uitloop kan dus gewenst zijn als een student er bewust voor kiest om
zich naast het verplichte curriculum in te zetten voor een brede acade-
mische vorming en de ‘academic community’ in Eindhoven, bijvoorbeeld
door actief te zijn bij een studievereniging, studentenpolitiek, of iets
degelijks. Vorming heeft tijd nodig. Maar er is ook een keerzijde, studie-
vertraging kan ook ongewenst zijn, bijvoorbeeld vanuit de ontwikkeling
en het carrièreperspectief van de student. Om u een indruk te geven:
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momenteel zijn de studenten Technische Natuurkunde gemiddeld onge-
veer zeven jaar bij ons voordat ze afstuderen. Als het zo is dat een deel
van deze vertraging te maken heeft met studenten die studie en acade-
mische vorming niet op de eerste plaats zetten, om wat voor reden dan
ook, dan vind ik dat we hieraan actief moeten bijsturen, afgezien van
eventuele politieke of maatschappelijke redenen om dit te doen. En dan
zijn er een aantal instrumenten waaraan u kunt denken, zoals een selec-
terende propedeuse, actieve stimulansen voor snellere studenten al dan
niet in de vorm van financiële prikkels, intensieve studiebegeleiding, een
kernachtig en studeerbaar onderwijsprogramma met actieve en inten-
sieve leervormen, en misschien zelfs een milde vorm van selectie aan de
poort, alhoewel dit laatste geen steun vindt bij de huidige onderwijs-
minister. Ook de 3-tentamenregeling zoals deze momenteel gehanteerd
wordt aan de TU/e is in dit kader een uitstekend instrument.

Terug naar de ‘academic community’. Binnen het huidige curriculum
van onze studenten moet er voldoende aandacht zijn en blijven voor aca-
demische vorming. Verplichte studieonderdelen om dit te bevorderen
zouden we moeten koesteren, zoals het bijwonen van interdisciplinaire 
lezingen, het actief meedoen aan wetenschappelijk debat, het schrijven van 
essays of publicaties voor een breed publiek, het organiseren van vakin-
houdelijke workshops, en ga zo maar door. We moeten studenten stimu-
leren om in de masteropleiding hun werk ook buiten de onderzoeksgroep 
te presenteren, via workshops of conferenties, via populaire artikelen in

figuur 7

Illustraties op het grensvlak van kunst en wetenschap. Links ‘ferrofluid’ patronen ten gevolge van zeven

onderliggende permanente magneten; rechts een detailopname van een magnetisch ringkerngeheugen.

Fotografie Felice Frankel.
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locale of nationale tijdschriften, door interactie met andere universiteiten,
of zelfs middelbare scholen. Een van de aspecten die daarbij van belang
zijn is het studenten aanleren om hun werk creatief te visualiseren, via
beeld of geluid, en op een dusdanige manier dat de samenleving zich een
idee kan vormen over de inhoud en het belang van ons onderzoek.

Het is dan ook een groot voorrecht om te mogen werken in een vak-
gebied waarin het niet alleen wemelt van enorme prestaties op weten-
schappelijk gebied, maar ook op het gebied van de maatschappelijke 
relevantie en de presentatie naar de buitenwereld, soms zelfs gepaard
gaande met innoverende initiatieven op het grensvlak tussen kunst en
wetenschap. Denk bijvoorbeeld terug aan de SuperTU/esday Nano-
technologie die Bert Koopmans vorig jaar organiseerde. Er was sprake
van interactie met een breed publiek en de ondersteunende performan-
ces van DJ Lady Aïda, Halina Witek en Laetana laten zien dat kunst en
wetenschap bijdragen tot maatschappelijk besef en ‘community’-
vorming. Bij de faculteit Biomedische Technologie is er samen met gra-
fisch ontwerper John van Litsenburg gewerkt aan prachtige biomedische
prenten, wederom op de grens van kunst en technologie. In het boek
Envisioning Science van Felice Frankel, werkzaam bij Harvard en MIT,
wordt de kunst van het wetenschappelijk visualiseren prachtig uit de
doeken gedaan. Ze laat zien dat grafisch werk een enorme meerwaarde
krijgt wanneer we ook kunnen communiceren met een multidisciplinair
publiek. Met pakkende en toegankelijke figuren en foto’s zijn we in staat
om het publiek te interesseren voor de wetenschap, net zoals Faraday dat
vroeger deed in zijn Kerstlezingen, en slaan we een brug tussen weten-
schap en samenleving. Op afbeelding 7 ziet u twee voorbeelden uit het
werk van Frankel, met links structuren die waarneembaar zijn door
gebruik te maken van zogeheten ‘ferrofluid’ (net zoals bij figuur 6 links-
boven), en rechts een detail van het eerder besproken magnetische ring-
kerngeheugen. Ik hoop dat dit soort creatieve uitingen zullen bijdragen
tot een intellectueel prikkelend studie- en werkklimaat dat inspireert tot
brede persoonlijke ontwikkeling, tot maatschappelijk en cultureel engage-
ment en tot een ondernemende ‘attitude’, waarbij ik citeer uit een jaar-
verslag van de universiteit.

In het onderwijs aan onze studenten zullen we voortdurend bezig moeten 
zijn met het ontwikkelen van actieve en intensieve leervormen om
studeerbaarheid en betrokkenheid te waarborgen. Als we in dit verband
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onze traditionele hoorcolleges nog enige kans voor de toekomst willen
geven zullen we ons uiterste best moeten doen om uitstekend beeld- en
geluidmateriaal te gebruiken en te ontwikkelen. Niet alleen is het inter-
net een bron van studiemateriaal van onschatbare waarde, ook het visua-
liseren van theorie en experiment via collegedemonstraties en inter-
actieve simulaties is van groot belang bij de beeld- en begripsvorming van
de huidige generaties studenten. Het ontwikkelen van grensverleggend
materiaal en intensieve en interactieve onderwijsmethoden moet een pro-
minente plek behouden binnen de faculteit en het is schitterend dat we
veel vrijheid hebben om dit naar eigen inzicht vorm te geven. Daarnaast
hebben deze onderwijsactiviteiten een spin-off naar voorlichting voor
middelbare scholieren, naar publieksdagen, naar de Stichting
Techniekpromotie, naar de media, en ga zo maar door. In het inwerk-
traject voor onze docenten pleit ik dan ook voor meer aandacht voor het
maken en creatief gebruiken van prikkelende en didactisch scherpe stu-
die- en collegematerialen. Overigens klinkt het als muziek in mijn oren
dat er op 3TU-niveau een follow-up komt van het (soms vrijblijvende)
didactische inwerktraject voor onze docenten in de vorm van de ‘basis-
kwalificatie onderwijs’, afgekort BKO. We vergeten het soms en we horen
het niet graag, maar ons docentenkorps heeft bij het in dienst treden aan
de universiteit meestal geen didactische scholing of achtergrond. Ik pleit
dan ook voor een actieve onderwijskundige training welke deel uitmaakt
van het integrale opleidingstraject van de wetenschappelijke staf. We zijn
op dit gebied gezegend met een aantal hooggekwalificeerde didactische
trainers en ik hoop van harte dat deze activiteiten dankzij het BKO verder
tot bloei zullen komen.



Onderzoek en onderwijs in teamverband
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In lijn met de traditie zal ik ook deze intreerede afronden met woorden
van dank. En ik weet dat het misschien een open deur is, maar onderwijs
en onderzoek zijn tegenwoordig professionele activiteiten die alleen
mogelijk zijn in teamverband, met de hulp van enthousiaste collega-
onderzoekers, van promovendi, en vooral van studenten. Om te beginnen
wil ik me graag richten tot de studenten van de universiteit. Het is een
waar voorrecht om met hen te mogen samenwerken, om van ze te
mogen leren, om ze bij hoorcolleges enthousiast te maken voor het vak,
te raken met fundamenten van de natuurkunde of juist met moderne
technologische toepassingen, om ze te begeleiden bij projecten, bachelor-
projecten en afstuderen. De vele studenten van de faculteit Technische
Natuurkunde die ik tot nu toe mocht leren kennen, de studenten van de
voormalige groep ‘coöperatieve verschijnselen’, van de huidige groep
‘fysica van nanostructuren’, zij maken mijn baan zo enerverend. En dan
zijn er de activiteiten van onze studievereniging Johannes Diderik van
der Waals, lustrumfeesten, symposia, de buitenlandse excursies, de BuEx
naar China, het was en is een waar genoegen. Ik verheug me enorm op
de nieuwe generaties aan bollebozen die er aan zitten te komen!

Daarnaast is er natuurlijk de overkoepelende organisatie, de universiteit
en de overheid, die het onderwijs en onderzoek mogelijk blijft maken. Ik
waardeer de steun van het College van Bestuur en wil met name ook de
faculteit Technische Natuurkunde bedanken voor het vertrouwen dat ze
mij hebben gegeven. Wat betreft de financiële injecties om dit onderzoek
te mogen uitvoeren, naast de universiteit is er substantiële steun van
NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, en
vanuit NanoNed, het nationale programma voor Nanotechnologie. 

Mijn leermeesters ben ik natuurlijk veel dank verschuldigd. Wim de
Jonge, Klaas Kopinga en Coen Swüste, de wetenschappelijke staf van de
voormalige groep ‘coöperatieve verschijnselen’, en natuurlijk de tech-
nische leermeesters, Gerrie Baselmans, Hans Dalderop, Jef Noijen en
Cees van de Steen. Zij zijn het die me enthousiast hebben gemaakt voor
onderzoek naar magnetisme en magnetische materialen, zij wisten me
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uit te dagen met nieuwe ideeën, grensverleggende projecten, technische
hoogstandjes. Maar het zijn ook de mensen die het belang van de student
hoog in het vaandel dragen, niet alleen in de collegebanken maar ook in
de onderzoeksgroep waar een broederlijke en ongedwongen sfeer enorm
hebben bijgedragen aan de academische successen. Niet in de laatste
plaats is de secretariële ondersteuning van eminent belang voor het
besturen van de onderzoeksgroep. Vele deskundige administratieve leer-
meesters heb ik mogen leren kennen, op dit moment binnen ‘fysica van
nanostructuren’ fantastisch ingevuld door Karin Jansen.

Wim de Jonge heeft voortdurend een voortrekkersrol gehad. Als be-
zielende groepsleider van ‘coöperatieve verschijnselen’ en van de groep
‘fysica van nanostructuren’ wist hij ons op te stuwen in de vaart der vol-
keren. Hij wist mij steeds weer te stimuleren, te motiveren, uit te dagen,
en ik kan u verzekeren, dat gebeurt nog steeds, tot op de dag van van-
daag. Hij stond als decaan van de faculteit aan de wieg mijn NWO-VICI
toekenning, maar ook die van collegae Herman Clercx, Paul Koenraad 
en Bert Koopmans. Mijn bewondering voor hem wordt breed gedragen. 
Ik wil u graag wijzen op het schitterende boekje ‘De bloem der natie,
ruim veertig jaar Wim de Jonge’ dat bij zijn emeritaat tot stand is ge-
komen. 

Bert Koopmans heeft inmiddels enige tijd geleden het vaandel over-
genomen als groepsleider van ‘fysica van nanostructuren’. De groep ont-
wikkelt zich in hoog tempo, en nieuwe initiatieven onder zijn leiding
waren en zijn aan de orde van de dag, cNM, het ‘center for
NanoMaterials’, ‘organic spintronics’ in VICI verband, het profilerings-
gebied Nano-engineering of Functional Materials and Devices, NanoNed
en kapitein van het vlaggenschip Spintronics, de nu op handen zijnde
installatie van de dual-beam FIB. Met groot respect kijk ik naar al deze
activiteiten, de enorme werklust en het doorzettingsvermogen, de ge-
dreven discussies op de werkvloer, de bewogenheid om iedereen tot zijn
recht te laten komen, het is een genoegen om met Bert Koopmans
samen te werken.

Jürgen Kohlhepp en Oleg Kurnoskov zijn de uitstekende wetenschappers
in de groep die zorgen dat nieuwe ideeën en ontwikkelingen daadwerke-
lijk tot bloei komen. Zij hebben een indrukwekkende, complementaire
expertise en weten me steeds weer te verrassen met unieke nieuwe 
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resultaten waarmee de groep zich verder kan ontplooien voor de toekomst. 
De ondersteuning door hooggekwalificeerde technici is daarbij van groot
belang, hulde dus aan de medewerkers van de technische werkplaatsen.
Binnen onze onderzoeksgroep is deze technische ondersteuning in
handen van Gerrie Baselmans, Jeroen Francke, Jef Noijen en Beatriz
Barcones Campo.

Maar er zijn natuurlijk ook andere leermeesters die ik dankbaar ben en
dat zijn, het klinkt misschien vreemd, de promovendi en postdocs. De
ontwikkeling die zij ondergaan tijdens hun verblijf aan de universiteit is
soms adembenemend. Van pasafgestudeerde, soms nog onervaren en
onzekere onderzoeker, tot een zelfstandige en creatieve fysicus, waarbij
de rol van leermeester en gezel zich gaandeweg dramatisch kan ver-
anderen. Ik wil graag de huidige generatie promovendi en postdocs 
binnen ‘fysica van nanostructuren’ met naam noemen, Omer Adam,
Bastiaan Bergman, Francisco Bloom, Francesco Dalla Longa, Corine
Fabrie, Reinoud Lavrijsen, Gregory Malinowski, Paresh Paluskar, Jeroen
Rietjens, Jurgen Schoonus, Muriel Sicot, Wiebe Wagemans, Sabine
Wurmehl. Op afbeelding 8 ziet u enkele promovendi die aan het werk
zijn bij het ‘eindhoven university nano-film deposition, research and ana-
lysis center’ (EUFORAC), een TU/e-faciliteit op het gebied van de nano-
technologie welke een centrale rol speelt bij het onderzoek waarover ik
vandaag verteld heb. 

figuur 8

Het nanocluster EUFORAC wordt hier bediend door een tweetal promovendi in de groep ‘fysica van nano-

structuren’. Fotografie Rob Stork.
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Geerit Kruis wil ik speciaal bedanken omdat hij mij de laatste maanden
geholpen heeft met de vormgeving van deze presentatie. Via student-
assistentschappen proberen we steeds vaker studenten direct te 
betrekken bij het wel en wee van de onderzoeksgroep, om hiermee de
noodzaak tot een bijbaan buiten de deur zoveel mogelijk te beperken.
Geerit heeft samen met onze voorlichter Stefan van Delft ook gewerkt
aan het ontwikkelen van interactieve demonstraties voor vwo-scholieren.
Andere assistenten waaraan ik goede herinneringen heb zijn de stu-
denten die mij helpen met het ontwikkelen en uitvoeren van college-
demonstraties, vandaag was dit Roeland Huijink, student Technische
Natuurkunde. Onder leiding van Gerard Westerbeek en Jan Millenaar en
met de steun van de mechanische werkplaats van Marius Bogers en con-
sorten, heb ik samen met deze studenten mogen meewerken aan vele
nieuwe natuurkundige demonstraties. Tot mijn grote genoegen zijn dit
veelal ‘proeven die boem doen’, op het grensvlak van leren en amuseren. 



Ten slotte ... 
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Tenslotte wil ik mijn ouders noemen; zij hebben zichzelf altijd wegge-
cijferd om iedereen in het gezin – vijf kinderen – tot bloei te laten komen, 
om een gedegen basis te geven, ons te steunen in onze keuzes, ons te
laten studeren. De fascinatie voor de wetenschap en voor de natuurkunde 
kwam aan de middelbare school pas echt tot ontwikkeling, het bisschoppe-
lijke college, populaire technische tijdschriften, de scheikundeclub,
sterrenkunde, natuurkunde van het vrije veld, het eerste gestoei met
wiskundige formules en natuurwetten, zelfstandig blokken tot je een ons
woog, hard werken. De wiskunde was in die tijd trouwens behoorlijk veel
abstracter dan die nu is, en er werd eindeloos klassikaal gedoceerd,
geoefend, en nog eens geoefend. Nu we het toch over wiskunde hebben,
ik pleit voor selectie aan de poort van onze PABO-opleidingen middels
een reken- en taaltoets, gewoon om het kaf van het koren te scheiden. En
ik hoop verder dat de huidige lawine van discussies over het onderwijs in
Nederland niet zal leiden tot een nieuwe golf van veranderingen. We
hebben bij elke vorm van onderwijs vooral behoefte aan deskundige en
gedreven mensen voor de klas of voor de collegezaal, daar ligt de toe-
komst en daarop moet beleid gemaakt worden.

Ik zie bij mijn eigen kinderen met grote belangstelling hoe het onderwijs
zich momenteel aan het ontwikkelen is op de middelbare scholen. Er
wordt in de media veel over gepraat, meer universitair geschoolde leraren
voor de klas, het nieuwe leren, het dichten van de groeiende kloof aan de
ingang van de universiteit, om zo maar een paar thema’s te noemen. Stef
en Christy, jullie groeien op in een dynamisch tijdperk en ik vind het fijn
jullie van zo dichtbij te mogen volgen en te mogen motiveren. Ik ben
dankbaar voor jullie geduld als ik me weer aan het gezinsleven onttrek
onder het mom van hobbyen voor het werk, maar vooral natuurlijk dank
voor de vele schitterende momenten. 

Ten slotte, Hannie, mijn leven is bijzonder rijk geworden dankzij jou. 
De jarenlange onvoorwaardelijke steun om dit vak te mogen uitoefenen,
ook wanneer onze carrières beide in een stroomversnelling raakten, daar
ben ik je dankbaar voor. Ik heb het genoegen om via jouw passie voor het 



basisonderwijs de ontwikkelingen aldaar van zeer nabij te kunnen volgen. 
Alhoewel jouw studenten nog lang niet toe zijn aan een universitaire
bètaopleiding, denk ik wel dat daar, op de basisschool, de interesse of
juist desinteresse kan worden gekweekt voor techniek en wetenschap.
Boeiende materie, net als de materialen binnen de spintronica waarover
ik vandaag gepraat heb. De zoektocht naar wetenschappelijke ver-
schijnselen en technologie gaat door, en ik sta zelf te popelen om nieuwe
minuscule magneten verder te mogen verkennen. 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid vandaag, ik waardeer dit enorm! 

Ik heb gezegd.
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