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PROLOOG
MIJNHEER DE RECTOR MAGNIFICUS
MIJNHEER DE DECAAN VAN DE FACULTEIT
BESTE FAMILIE, VRIENDEN, COLLEGA’S, DAMES EN HEREN
Van harte heet ik u welkom bij mijn intreerede “Bij nader inzien:
nano-elektronica onder de loep” hier in Twente als hoogleraar Theory
of Organic and Hybrid Nanoelectronics.
Bij het nadenken over een titel van mijn intreerede was ik ervan overtuigd
dat ik het in ieder geval zou willen hebben over de gevolgen van de hectiek
die tegenwoordig het werk van de wetenschapper beheerst. Als je als
wetenschapper tegenwoordig mee wilt tellen dan
-	moet je toch wel zo’n tien artikelen per jaar publiceren, waarvan eigenlijk
wel tenminste één in een toptijdschrift,
- 	moeten per jaar een stuk of drie, maar liefst meer, voorstellen
worden geschreven voor de aanvraag van onderzoeksgelden, met
honoreringspercentages van soms maar een paar procent,
- 	moeten op tijd, anders kan de financiering worden teruggetrokken,
schaarse goede kandidaten voor de in de gehonoreerde
projectvoorstellen aangevraagde promotie- of postdocposities worden
gevonden, waarbij het wervingsgebied en dus de concurrentie
wereldwijd is,
-	moet je ervoor zorgen dat een promovendus binnen vier jaar promoveert
en toch wel drie of meer artikelen schrijft,
-	moeten voor de organisaties waarvan wij ons geld betrekken rapporten
geschreven worden waarin we laten zien dat we precies de voortgang
maken die we van tevoren hebben beloofd; in EU projecten zijn dat
bijvoorbeeld de zogenaamde “deliverables”,
-	moeten elke dag deadlines in de gaten worden gehouden, zoals
deadlines voor abstracts voor conferenties waar je naar toe moet,
-	moeten de voordrachten en posters voor die conferenties natuurlijk op
tijd klaar zijn,
-	moet je naar die conferenties toe en moet je daarna zo snel mogelijk
weer op kantoor zijn voor al het andere werk,
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-	moet je wekelijks artikelen of voorstellen van collega-wetenschappers
beoordelen,
-	moet je dagelijks een reeks urgente e-mails beantwoorden, vaak over
het met spoed aanleveren van informatie voor rapportages,
- 	wordt er, o help, van je verwacht een intreerede te houden na je
benoeming tot hoogleraar.
Dit alles is van belang om de trein van het onderzoek rijdend te houden, de
schoorsteen te laten roken, carrière te maken, aanzien te verwerven én de
maatschappij verder te helpen met de resultaten van je onderzoek. En als
wetenschapper aan een universiteit is dit geeneens je hoofdtaak, want dat
is het onderwijs. Dat moet dus ook steeds sneller en efficiënter. Daarover
straks meer.
Als tegenwicht luidt de eerste helft van de titel van mijn intreerede
daarom “bij nader inzien”. Want het zijn de twijfel, de tijd en de rust
nodig voor bezinning en het afwijken van de gebaande wegen, kortom
het “bij nader inzien”, dat leidt tot doorbraken in de wetenschap. En dat
staat op gespannen voet met het jachtige leven van de hedendaagse
wetenschapper.
Niettemin voel ik mij bijzonder bevoorrecht om in dit tijdsgewricht
wetenschapper te zijn in Nederland, werkzaam aan deze prachtige
universiteit en mijn thuisuniversiteit in Eindhoven. Bijna nergens ter wereld
zijn de omstandigheden en faciliteiten voor het doen van wetenschap
momenteel zo goed als in Nederland, en in het bijzonder aan onze
technische universiteiten. Daarnaast zie ik overal om mij heen tot in hun
tenen gemotiveerde en leergierige studenten: allemaal sponzen die kennis
willen opzuigen en met die kennis mooie dingen willen doen. Laten we ze
daarbij het beste geven dat we te bieden hebben en ze leren het “bij nader
inzien” niet te schuwen.

MIJN WETENSCHAPPELIJKE LEVENSLOOP EN LESSEN
Wat zijn de lessen die ik zelf heb geleerd in mijn carrière?
Studie in Leiden
Ik heb Theoretische Natuurkunde gestudeerd in Leiden, dus aan een
algemene universiteit. Geïnteresseerd in de Grote Zaken des Levens was
mijn vage plan om na mijn studie Natuurkunde door te gaan in de filosofie.
Ik vond de natuurkunde echter boeiend genoeg om dit plan te laten varen,
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en ik was eerlijk gezegd ook een beetje lui. Als gevolg ben ik tot op de
dag van vandaag in de natuurkunde blijven hangen. Gelukkig ook maar,
want met die filosofie was het waarschijnlijk toch niets geworden. Mijn
afstudeerwerk bij Peter Bongaerts in Leiden aan supersymmetrie en in het
bijzonder aan Grassman-algebra’s vond ik fantastisch. Een heel diepzinnig
onderwerp waarbij ik geen moment nadacht over enig nut voor de
maatschappij.
Promotie in Leiden
Omdat er in Leiden geen promotieplaats in de theoretische deeltjesfysica
voor mij was besloot ik - we schrijven 1984 - een aanbod voor een
promotieplaats aan te nemen op een veel praktischer onderwerp: de theorie
van lichtreflectie aan ruwe oppervlakken. Mijn begeleiders waren Jan
Vlieger en Dick Bedeaux. Wat was dat een prachtige tijd! Zonder hectiek
en met een royale NAVO-beurs voor reizen naar het buitenland deden we
leuk onderzoek en maakten we grote vooruitgang. Ik ontdekte dat ik plezier
had in het schrijven van computerprogramma’s en ik ontwikkelde een
computerprogramma om de lichtverstrooiing van een bol op een oppervlak
heel precies uit te rekenen met een gewiekste wiskundige methode.
Dag in dag uit, nacht in nacht uit, werkte ik aan dat computerprogramma.
Terugkijkend besef ik dat dit soort werk tegenwoordig bijna niet meer
gedaan zou kunnen worden. Niet alleen ikzelf, maar ook mijn promovendi
zouden daar geen gelegenheid meer voor hebben vanwege de niet
aflatende tijdsdruk om snel met resultaten te komen.

Figuur 1. Links: omslag van mijn proefschrift. Rechts: door mij experimenteel en theoretisch bepaalde
lichtverstrooiing aan groeiende kwikdeeltjes op een platina substraat, voor verschillende verstrooiingshoeken
en voor loodrecht (s) en parallel (p) gepolariseerd licht.
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Experimenten in Utrecht
Mijn promotie kon ik prachtig afsluiten met drie maanden experimenteel
werk in de elektrochemiegroep van het echtpaar Sluyters-Rehbach aan
het Van ’t Hoff-laboratorium in Utrecht. Door lichtverstrooiingsmetingen
aan elektrochemisch groeiende kwikbolletjes op een platina substraat
kon ik mijn eigen lichtverstrooiingstheorie testen. En het werkte! Zie
Figuur 1. Ik kijk met plezier terug op deze korte maar leerzame ervaring
als experimentator. Het heeft mij een gevoel gegeven voor de problemen
waar experimentatoren mee worstelen en me geleerd om met hen samen
te werken. Het computerprogramma heb ik aan de groep in Utrecht
overgedragen en daar zijn naderhand nog mooie dingen mee gedaan.
Postdoc in Delft
Uli Geigenmüller, collega-promovendus in Leiden en daarna postdoc, tipte
mij voor de mogelijkheid van een postdoc op een KNAW-beurs bij Gerd
Schön in Delft, bij wie hijzelf ook werkte. De postdoc-periode in Delft was
voor mij een uiterst leerzame schok. Door het predicaat cum laude bij mijn
promotie in Leiden verkeerde ik in de misplaatste veronderstelling dat ik
talent genoeg had om op mijn gemak een succesvol wetenschapper te
worden. De publicaties van mijn promotietijd in het tijdschrift Physica A,
waarvan Jan Vlieger redacteur was, telden hier echter nauwelijks. Alleen
publicaties in Physical Review Letters telden echt. In Delft zag ik pas in hoe
noodzakelijk het is om als wetenschapper bij tijd en wijle keihard te werken
en de hoogste ambitie te hebben. Die Delftse houding van “aanpakken
en voor het allerhoogste gaan” kom ik nu weer tegen in de groep
Nanoelectronics hier in Twente, met twee voormalige Delftenaren in de staf.
Van harte beveel ik het boek “Talent Is Overrated: What Really Separates
World-Class Performers from Everybody Else” aan van Geoff Colvin, editor
van het blad Fortune, waarin hij aan de hand van voorbeelden zoals Mozart
laat zien dat succes vooral het gevolg is van keihard werken, hoge ambities
en een stimulerende omgeving, en in slechts beperkte mate van talent.
Ik werkte in Delft trouwens aan de theorie van quantumfaseovergangen.
Dat was heel andere kost dan supersymmetrie of lichtreflectie aan ruwe
oppervlakken. Een constante in mijn wetenschappelijke carrière is de grote
variëteit aan onderwerpen waaraan ik heb mogen werken, waardoor ik van
veel onderwerpen wel wat afweet. Nu er van mij niet alleen verwacht wordt
dat ik zelf onderzoek doe, maar ook onderzoek coördineer, is die brede
kennis zeer behulpzaam.
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Harvard
De KNAW-beurs bood mij ook de fantastische gelegenheid om een korte
tijd in het buitenland door te brengen. Dat gebeurde, samen met mijn
vrouw Renate en pas geboren dochter Inge, in Harvard in de supergeleiding
groep van Michael Tinkham. Daar leerde ik 1) dat Amerikanen ook heel
hard werken - althans lang op kantoor zijn - maar dat Nederlanders vaak
een stuk efficiënter zijn, en 2) dat Amerikanen door hun “drive” - daar is,
veelbetekenend, geen goed Nederlands woord voor - uiteindelijk toch vaak
meer voor elkaar krijgen. In ieder geval twee van de jonge wetenschappers
die ik toen heb leren kennen hebben het zeer ver geschopt.
Aanstelling in Eindhoven
Wat een geluk had ik toen ik na mijn postdoc direct aan de slag kon als
Universitair Docent in Eindhoven - Renate had de advertentie gevonden
- in de vaste stof fysica groep van Wim van Haeringen, als opvolger van
Daan Lenstra. Nog steeds heb ik de bureaulamp en nietmachine van Daan
als relikwieën op mijn bureau staan. Zie Figuur 2. Inmiddels was er bij
ons een tweede op komst, Judith, en de zekerheid van een vaste positie tegenwoordig een zeldzaamheid op de leeftijd die ik toen had - was zeer
welkom. Er brak voor mij weer een periode aan waarin ik in betrekkelijke
rust diepzinnige zaken kon uitzoeken. In dit geval ging het om de
berekening van elektronisch geëxciteerde toestanden, wat niet mogelijk is
met ingeburgerde theorieën zoals dichtheidsfunctionaaltheorie. Zie Figuur
3. Weer had ik tijd om, samen met Peter van Gelderen, een promovendus
die werkte bij Paul Kelly en Geert Brocks hier in Twente en bij Rob de Groot
in Nijmegen, vanuit het niets mooie computerprogramma’s te ontwikkelen
die heel bruikbaar bleken en naderhand hier in Twente nog vruchtbaar zijn
gebruikt. Voor het krijgen van geld voor promovendi hoefden we in die
tijd niet veel moeite te doen. Er was nog de luxe van eerste-geldstroom
promovendi en we kregen keer op keer na een lichte beoordeling geld voor
een nieuwe FOM-promovendus toegewezen: nu totaal ondenkbaar!
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Figuur 2. Nog steeds goed functionerende relikwieën op mijn bureau. Links: bureaulamp, waarvan ik de lamp
slechts eenmaal in 25 jaar heb hoeven te vervangen (let op het prachtig hoekige THE-logo).
Rechts: prachtig vormgegeven antieke nietmachine.

Figuur 3. Met bloed, zweet en tranen heb ik begin jaren 90 de vertexcorrecties op de GW zelfenergie van silicium
uitgerekend (links). Bij nader inzien bleek ik een fout te hebben gemaakt in de berekening van één van de
Feynmandiagrammen (rechts). Deze fout is later opgespoord door een promovendus van mij en gecorrigeerd.
Dit soort werk zou tegenwoordig niet meer aan een Nederlandse technische universiteit kunnen worden gedaan,
laat staan dat iemand de tijd zou hebben om de fouten te vinden!
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Kering van het tij
Halverwege de jaren negentig begon het financiële tij aan onze
natuurkundefaculteit in ongunstige zin te keren. Wim van Haeringen,
inmiddels decaan, zag zich gedwongen om ter verlichting van de financiële
last van onze faculteit samen met een aantal andere collega’s met vervroegd
pensioen te gaan. De groep werd opgeheven en hetzelfde lot trof later de
vakgroep Theoretische Natuurkunde. Zelf trok ik de conclusie dat ik met het
fundamentele werk aan geëxciteerde toestanden wetenschappelijk niet in
leven zou kunnen blijven. En onze derde dochter Margot diende zich aan,
dus ik moest ervoor zorgen dat ik aan het werk bleef.
Nieuw onderzoeksgebied: organische elektronica
Ik besloot me te richten op een nieuw onderzoeksgebied dat vanwege
bijzondere toepassingen - daarover straks meer - in de belangstelling was
komen te staan: de organische elektronica. Op een zomerschool in Siena
kwam ik voor het eerst in aanraking met dit nieuwe vakgebied en leerde
ik Michel de Jong kennen, nu collega in de groep Nanoelectronics. Het
theoretische onderzoek aan organische elektronica kon ik doen in de
nieuwe groep Polymeerfysica in Eindhoven, die onder leiding van Thijs
Michels kwam te staan. Een enerverende periode van hard werken en
spannende resultaten die internationaal de aandacht trokken brak aan. Er
ontstond een zeer vruchtbare samenwerking met Philips, in het bijzonder
met Dago de Leeuw en Reinder Coehoorn. We waren zeer succesvol in
het werven van geld voor dit onderzoek bij het Dutch Polymer Institute,
STW, FOM, NanoNed, NanoNextNL en Europa.
Organische magnetoweerstand
Inmiddels had ik ook contact gelegd met Wilfred van der Wiel, die ik
ontmoette bij een bijeenkomst van de Nederlandse Natuurkunde Vereniging
in Leiden. Na een promotie in Delft bij Leo Kouwenhoven en een postdoc in
Tokio was hij terug in Nederland en bezig een nieuwe groep op te zetten in
Twente. We hadden een gezamenlijke interesse in een bizar effect genaamd
“organische magnetoweerstand”: de weerstand van een organische halfgeleider kan flink veranderen door het aanzetten van een relatief klein
magneetveld. Samen met Bert Koopmans uit Eindhoven en Markus
Wohlgenannt van de universiteit van Iowa, een pionier op het gebied van
organische magnetoweerstand, had ik een theorie ontwikkeld voor het
effect. Zie Figuur 4.
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Figuur 4. Magnetoweerstand gemeten in een aantal organische halfgeleiders.
Links: metingen van de groep Wohlgenannt. Rechts: theoretische beschrijving van het effect. Als functie van
een vertakkingsparameter b verandert de lijnvorm van het effect van een Lorentziaan (rood) naar een nietLorentziaan (blauw), precies zoals gemeten in verschillende organische halfgeleiders.

Aanstelling in Twente
Groot was de opwinding toen in de groep Nanoelectronics van Wilfred
een paar jaar geleden een enorm grote magnetoweerstand leek te zijn
gemeten in eendimensionale moleculaire draden. Het effect was in
overeenstemming met een door ons in Eindhoven gedane theoretische
voorspelling. Dit leidde tot de eerste daadwerkelijke samenwerking tussen
Wilfred en mij en een publicatie in een vooraanstaand tijdschrift. Bij nader
inzien bleek het gemeten effect ondanks grote inspanningen in de groep
echter niet reproduceerbaar. Na een door Wilfred ingezet grondig intern
onderzoek bleek de inmiddels vertrokken postdoc op een ongepaste wijze
om te zijn gegaan met de experimentele data. De conclusie was duidelijk:
het artikel moest worden teruggetrokken en aldus geschiedde. Dit blijft
een zwarte bladzijde, maar ook een goede les: zorgvuldigheid en integriteit
zijn de kroonjuwelen van de wetenschapper en mogen onder geen enkel
beding en onder geen enkele druk worden opgegeven. Maar hoe vaak
zal dat toch gebeuren en hoeveel blijft er onder de oppervlakte in de
hectiek van de hedendaagse wetenschap? De inzet is hoog en er zijn grijze
gebieden.
Ondanks deze affaire heb ik toch besloten om de samenwerking met de
nano-elektronica groep van Wilfred voort te zetten, want er zijn zoveel
andere onderwerpen in de nano-elektronica waarbij een samenwerking
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tussen experiment en theorie tot doorbraken kan leiden. Dat is uiteindelijk ook de reden geweest voor mijn aanstelling hier in Twente als
deeltijdhoogleraar “Theory of Organic and Hybrid Nanoelectronics”.
Overstap naar de groep Molecular Materials and Nanosystems
Terug naar Eindhoven. Door een verschuiving in focus van de groep
Polymeerfysica, die inmiddels Theory of Polymers and Soft Matter heette,
paste mijn werk steeds minder in die groep. Gelukkig kreeg ik in 2014 de
mogelijkheid om een overstap te maken naar de groep Molecular Materials
and Nanosystems geleid door René Janssen, met zowel een afdeling
in de faculteit Scheikundige Technologie als in de faculteit Technische
Natuurkunde. Daar voelde ik me gelijk als een vis in het water, met
experimenten die om de hoek werden gedaan en direct verbonden waren
met de theorieën waarmee ik bezig was.
Geboorte van Simbeyond
De vruchtbare samenwerking met Reinder Coehoorn bij Philips bleef in
stand. Uit die samenwerking was inmiddels een computerprogramma met
de naam Bumblebee ontstaan, waarmee allerlei elektronische processen in
organische devices konden worden gesimuleerd. De commerciële waarde
van het programma was duidelijk, maar we konden er niet mee de boer
op vanwege de claim van Philips op de software. Gaandeweg werd het
echter duidelijk dat Philips zou gaan stoppen met organische elektronica,
omdat de toepassing waarop Philips had gemikt - verlichting - nog te ver
weg bleek te zijn. Een positieve ontwikkeling was dat Reinder een overstap
kon maken naar onze groep en dat we dus de handen vrij hadden voor
de commercialisatie van Bumblebee. Zo werd het bedrijfje Simbeyond
anderhalf jaar geleden geboren. Zie Figuur 5.

Figuur 5. Webpagina van Simbeyond B.V. met een aanprijzing van de simulatiesoftware Bumblebee.
Zie www.simbeyond.com.
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Geboorte van het Center for Computational Energy Research
Tegelijk met mijn overstap naar de groep Molecular Materials and
Nanosystems vroeg het bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde
mij om een plan te ontwikkelen voor een nieuwe groep op het gebied van
rekenkundig energieonderzoek, in samenwerking met het FOM-instituut nu NWO-instituut - DIFFER, het Dutch Institute For Fundamental Energy
Research. DIFFER zou in mei 2015 naar de TU/e campus komen en dat
was een unieke mogelijkheid voor samenwerking. Een inspiratiebron was
het FOM-Shell programma Computational Sciences for Energy Research,
met als dubbel doel het stimuleren van het rekenkundig energieonderzoek
in Nederland én het als promovendus opleiden van Indiase studenten in
Nederland tot toekomstige werknemers van het rekenkundig lab van Shell
in Bangalore.
Inmiddels is de nieuwe groep, het Center for Computational Energy
Research, het CCER, in oprichting. Vianney Koelman, voormalig vicepresident Computational Technologies van Shell en sinds kort directeur
van het CCER, en ik zijn, ondersteund door Paul Bezembinder, momenteel
bezig het CCER verder vorm te geven. De groep wordt ingekwartierd in
het gloednieuwe DIFFER gebouw op de TU/e campus. Het CCER heeft
de ambitie om het nationale, en misschien zelfs het Europese, centrum
voor rekenkundig energieonderzoek te worden. Net als in Eindhoven
is het rekenkundig energieonderzoek in Twente sterk en met twee
wetenschappers van de UT zijn we in gesprek over deeltijdaanstellingen bij
het CCER. Ik ben blij dat ik daarin een rol kan spelen als brug tussen Twente
en Eindhoven.

SAMENVATTING VAN DE GELEERDE LESSEN
Het is nu tijd voor een tussenstand en een samenvatting van de lessen die
ik in mijn wetenschappelijke carrière heb geleerd:
1) 	Nederland en in het bijzonder de technische universiteiten bieden
een uitstekende omgeving en topfaciliteiten voor het doen van
wetenschappelijk onderzoek.
2)	De efficiëntie waarmee in Nederland gewerkt wordt is hoog, maar hoe
zit het met de effectiviteit? Is er voldoende oog voor moeilijk meetbare,
maar cruciale ingrediënten voor succes: “drive”, focus, concentratie,
rust?
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3) 	De samenwerking tussen universiteiten en bedrijven in Nederland is zeer
vruchtbaar, maar de soms inconsistente strategie van (grote) bedrijven
kan leiden tot schadelijke schokgolven in het wetenschappelijke
landschap.
4) 	Er is in Nederland altijd ruimte voor nieuwe initiatieven: zet een nieuwe
onderzoeksactiviteit op, sticht een nieuw bedrijf!
5) 	Tot begin jaren negentig was de sfeer in wetenschappelijk Nederland
redelijk ontspannen, daarna is de druk toegenomen. Inmiddels is er
sprake van een hogedrukpan.
6) 	Er is bijna geen tijd en ruimte meer voor “bij nader inzien”. Dit kan
schadelijk zijn voor de kwaliteit en integriteit van het Nederlandse
onderzoek.

NANO-ELEKTRONICA ONDER DE LOEP
Organische elektronica
“Bij nader inzien” betekent ook een nauwkeurige en kritische blik
ontwikkelen op het onderwerp van je onderzoek. Mijn belangrijkste
onderzoeksgebied is momenteel de organische elektronica. We zullen dit
onderzoeksgebied eens onder de loep nemen en dan zien dat dit echte
nano-elektronica is.
Laten we eerst eens kijken naar de momenteel belangrijkste toepassing
van organische elektronica: organische licht-emitterende diodes, afgekort
OLEDs. Het meest aansprekend zijn de OLEDs die gebruikt worden in
displays van smartphones, maar tegenwoordig kunt u ook grote OLED
TV’s kopen. Zie Figuur 6. Het scherm van die TV’s bestaat uit een groot
aantal OLEDs die verschillende kleuren licht uitzenden. Maar die OLEDs
kunnen ook helemaal uitgezet worden, zodat “zwart” ook echt zwart is.
Dat is waar veel OLED TV fabricanten mee adverteren. Als we de materialen
waarvan die OLEDs gemaakt zijn onder de loep nemen dan blijken ze te
bestaan uit een wanordelijke “soep” van organische moleculen van elk
ongeveer een nanometer, dat is 10-9 m, groot. We noemen dit “organische”
moleculen, omdat ze opgebouwd zijn uit de elementen waaruit het leven
zelf is opgebouwd: koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof en nog wat andere
elementen.
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Figuur 6. Links: ’s werelds “eerste” OLED TV. Rechts: simulatie van de op moleculaire schaal wanordelijke structuur
van een typisch materiaal gebruikt in een OLED, uitgevoerd door de groep van Prof.dr. Wolfgang Wenzel uit Karlsruhe.

Deze moleculen moeten natuurlijk licht uitzenden, maar ook elektrische
stroom geleiden. Zie hier een prachtig voorbeeld van elektronica op
nanometerschaal, dus nano-elektronica. De theoretische beschrijving van
de stroomgeleiding lijkt vanwege de wanorde een hopeloze zaak. Maar
bij nader inzien blijkt het juist dat die wanorde ons helpt in het begriipen
van hoe deze materialen de elektrische stroom geleiden. Figuur 7 is het
resultaat van een simulatie van de stroom in zo’n wanordelijk systeem van
moleculen, voor het gemak nu even in twee in plaats van drie dimensies
en voor moleculen die op een rooster liggen. De temperatuur daalt in
Figuur 7 van het linker naar het rechter plaatje. De werkelijkheid bij
kamertemperatuur zit ergens tussen de laatste twee plaatjes in. De dikte
van de lijnen geeft de grootte van de stroom weer tussen twee moleculen
in een paar. In de rood omcirkelde molecuulparen gaat de meeste energie
verloren. Als we de moleculen zouden vervangen door stoppen in een
stoppenkast dan zouden dat de stoppen zijn die het eerste doorslaan.
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Figuur 7. Stroomverdeling in een tweedimensionaal roostermodel van een wanordelijk systeem van halfgeleidende
organische moleculen. De temperatuur daalt van het linker naar het rechter plaatje (σ is een energiemaat voor de
wanorde en kB T is de thermische energie). De dikte van de lijnen is een maat voor de grootte van de stroom tussen
twee moleculen van een molecuulpaar. In de rood omcirkelde paren is de energiedissipatie tenminste 30% van
het maximum. In het rechterplaatje vindt bijna alle energiedissipatie plaats in één paar. De figuren zijn gemaakt
door een voormalig promovendus, Jeroen Cottaar.

U ziet dat bij lage temperatuur de stroom nog maar één pad volgt en dat
bijna alle energie verloren gaat in maar één molecuulpaar. Dit fenomeen
heet “percolatie”, vernoemd naar een verwant fenomeen dat zich voordoet
in een koffiepercolator, waarbij verhit water door fijngemalen koffie
wordt geperst. Zie Figuur 8. Het mooie van dit fenomeen is dat juist de
complexiteit leidt tot een grote vereenvoudiging. De stroom zoekt letterlijk
de paden van de minste weerstand, ook al zijn dat heel kronkelige paden.
Uiteindelijk, bij heel lage temperatuur, gaat de stroom maar langs één pad
en is er in dat pad maar één molecuulpaar dat de grootte van de stroom
bepaalt. U kunt dit vergelijken met uw vakantiereis naar Italië, waarbij het
onbelangrijk is hoe en hoe snel u precies door Duitsland rijdt, omdat u
uiteindelijk toch door de Gotthardtunnel of over de Brennerpas moet, die
de uiteindelijke doorstroom van het vakantieverkeer naar Italië bepalen.

Figuur 8. Links: koffiepercolator, waarbij heet water door fijngemalen koffiekorrels stroomt (bron: Wikipedia).
Rechts: file op de Brennerpas. Al het vakantieverkeer naar Italië moet lastige passages door of over de Alpen
passeren. Deze passages bepalen de totale verkeersstroom.

Hybride elektronica
Deze vereenvoudiging heeft ons in staat gesteld om theorieën voor de
geleiding van deze zogenaamde organische halfgeleiders te maken die
nu over de hele wereld worden gebruikt. Ook hier in Twente maken
we vruchtbaar gebruik van deze theorieën in de beschrijving van de
stroomgeleiding door heel dunne lagen van organische halfgeleiders.
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Nanofabricage is natuurlijk bij uitstek sterk hier in Twente, vanwege de
MESA+ faciliteiten. In Figuur 9 ziet u een in de groep Nanoelectronics met
nanofabricage gemaakt device dat bestaat uit een ongeveer 40 nm dik
laagje van de organische halfgeleider P3HT tussen twee goudcontacten.
Deze laagjes kunnen zelfs zo dun worden gemaakt als 5 nm. We kunnen de
bij verschillende temperaturen gemeten stroom-spanningskarakteristieken
van deze devices heel goed beschrijven met de theorie. Bij nader inzien
blijkt dit voor de allerdunste laagjes echter niet zo goed meer te gaan.
We weten nog niet precies waarom dat zo is. De reden zou kunnen zijn
dat de moleculen aan het contact met het goud een specifieke oriëntatie
hebben die de stroom belemmert. Niettemin gaan er door deze laagjes voor
organische halfgeleiders stromen van een recordgrootte.

Figuur 9. Links: opname met een elektronenmicroscoop van een ongeveer 40 nm dik laagje van de organische
halfgeleider P3HT tussen twee goudcontacten, gemaakt met nanofabricage in de groep Nanoelectronics hier in Twente.
Rechts: gemeten (punten) en gemodelleerde (lijnen) stroomdichtheid J als functie van het voltage V, voor
verschillende temperaturen en laagdiktes. Overgenomen uit het proefschrift “Charge Transport in Nanoscale
Lateral and Vertical Organic Semiconductor Devices” van Bojian Xu, Enschede, 2017.

Een volgende stap die gezet is in de groep Nanoelectronics is het
aanbrengen van een gate (poort) elektrode aan de zijkant van deze laagjes.
De bedoeling hiervan was om snel schakelbare en goed geleidende
transistoren te maken waarmee bijvoorbeeld de pixels van een OLED TV
aan- en uitgezet kunnen worden. Bij nader inzien blijkt het moeilijk te zijn
om zulke transistoren te maken, waarschijnlijk omdat door de manier van
fabricage de zijkant van de organische laagjes beschadigd raakt. Dit is juist
het gebied waar de elektrische stroom zou moeten lopen en dat lukt dan
dus niet meer.
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Iets anders waar we in de groep Nanoelectronics mee bezig zijn is het
nadenken over en het maken van nano-elektronische systemen die de
werking van ons brein in sommige aspecten nabootsen. In Figuur 10
ziet u een wanordelijk systeem van gouddeeltjes met een grootte van
enkele tientallen nanometers, die door een dun laagje moleculen van
elkaar gescheiden zijn. Elektronen kunnen quantummechanisch tunnelen
tussen de gouddeeltjes dwars door het dunne laagje moleculen heen.
Onder het systeem van gouddeeltjes bevinden zich contacten, die ervoor
zorgen dat er een stroom door de gouddeeltjes kan lopen, maar die ook
lokaal de potentiële energie van de ladingen op de gouddeeltjes kunnen
beïnvloeden. Het is nu mogelijk om deze systemen via het veranderen
van de potentialen op een aantal van deze contacten zó te trainen dat ze
een bepaalde functie kunnen uitvoeren. In dit voorbeeld is het systeem
op verschillende manieren getraind om drie verschillende logische
functies uit te voeren, namelijk een AND-, OR- en XOR-poort. Er zijn geen
principiële belemmeringen voor het maken van complexere systemen
die letters en cijfers of zelf menselijke gezichten kunnen herkennen. De
analogieën tussen het functioneren van deze wanordelijke systemen van
gouddeeltjes en de wanordelijke systemen van moleculen in de organische
elektronica zijn groot. Er zijn dan ook grote overeenkomsten tussen de
oplossingsstrategieën voor het berekenen van het elektrische gedrag van
beide soorten systemen.

Figuur 10. Links: opname gemaakt met een atomaire kracht microscoop van een systeem van gouddeeltjes liggend
op een aantal contacten. De gouddeeltjes zijn door een dunne laag moleculen van elkaar gescheiden. Elektronen
kunnen door deze laag quantummechanisch tunnelen tussen de gouddeeltjes. Rechts: dit systeem kan worden getraind
om logische functies uit te voeren, in dit geval een AND-, OR, en XOR-poort. Hierbij dienen twee spanningen Vin1
en Vin2 als invoer en is de stroom IOUT de uitvoer. Overgenomen uit Nature Nanotechnology 10, 1048 (2015).
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Nu heeft u twee typische voorbeelden gezien van nano-elektronica waaraan
ik hier in Twente een theoretische bijdrage probeer te leveren. U ziet dat het
in deze voorbeelden gaat om organische elektronica en combinaties van
verschillende soorten elektronica, in beide gevallen op de nanoschaal.
Nu begrijpt u de naam “Theory of Organic and Hybrid Nanoelectronics”
van mijn leerstoel.

ONDERWIJS ONDER DE LOEP
Uitdaging voor de inrichting van het hedendaagse universitaire
onderwijs
De grote uitdaging van het onderwijs aan onze universiteiten is dat de
belangrijke wetenschappelijke doorbraken tegenwoordig plaatsvinden op
de raakvlakken tussen disciplines, in het vakgebied van de organische
elektronica bijvoorbeeld op de raakvlakken tussen natuurkunde en
scheikunde, terwijl wij uit een traditie komen waarin studenten disciplinair
worden opgeleid. Dat betekent dat we goed moeten nadenken over de
manier waarop we ons onderwijs inrichten. Ik heb heel veel onderwijsreorganisaties meegemaakt en daar ook actief aan deelgenomen. Al die
reorganisaties passen bij de typisch Nederlandse eigenschap om nooit
tevreden te zijn. Maar heeft dit allemaal geleid tot echte verbeteringen?
Mijn antwoord hierop is niet eenduidig.
Logisch en abstract denken
Doordat ik vijfentwintig jaar lang het vak Quantumtheorie van de Vaste
Stof heb gegeven - een vak dat ik nog heb overgenomen van Wim van
Haeringen - heb ik kunnen onderzoeken hoe het vermogen tot logisch
en abstract denken zich bij de studenten Technische Natuurkunde in
Eindhoven heeft ontwikkeld. Steevast ging mijn eerste vraag bij het
mondelinge tentamen van dit vak over het Bloch-theorema, een centraal
theorema in dit vak. Het Bloch-theorema is van toepassing op de
eigentoestanden van de Hamiltoniaan van een kristallijne vaste stof, met
een periodiciteit die gegeven wordt door vectoren van een rooster. Het
Bloch-theorema kan op twee manieren manieren worden geformuleerd:
r

a)	De eigentoestanden
van de Hamiltoniaan kunnen zó gekozen
worden dat er bij iedere eigentoestand een reële vector is zodanig dat
voor alle van het rooster.
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b)	De eigentoestanden
van de Hamiltoniaan kunnen zó gekozen
worden dat iedere eigentoestand geschreven kan worden als
met een reële vector en met
een periodieke functie:
voor alle van het rooster.

,

Mijn eerste vraag was dan om een formulering (één van de twee) te geven
van het Bloch-theorema en mijn tweede vraag was om te laten zien dat
de twee formuleringen equivalent zijn. Vijfentwintig jaar geleden konden
de meeste studenten deze vragen zonder problemen beantwoorden.
Bij mijn laatste tentamens van dit vak die ik twee jaar geleden heb
afgenomen waren er bijna geen studenten meer die deze vragen konden
beantwoorden, ook niet de studenten die wij nu tot de allerbesten
rekenen. Met zelfs de meest basale redeneringen uit de logica hadden veel
studenten moeite, zoals met de logische redenering dat twee uitspraken
a) en b) alleen dan equivalent zijn als niet alleen b) uit a) volgt, maar ook
a) uit b). In een nieuw vak dat ik nu samen met mijn collega’s Erik Bakkers
en Kees Flipse geef heb ik het opgegeven om al te diep in te gaan op het
Bloch-theorema en dit soort logische redeneringen. Nu kunt u zich afvragen
of dat wel zo erg is. Ik zal u het antwoord geven: ja dat is erg. Het Blochtheorema ligt aan de grondslag van zo’n beetje alle ICT apparatuur in onze
moderne samenleving. Dan zou u nog kunnen zeggen: mooi, het Blochtheorema is al bedacht, dus dat hoeven we niet nog een keer te bedenken.
Dat klopt, maar wie gaat dan de theorema’s bedenken die komende
technologische ontwikkelingen mogelijk moeten maken?
Wat is nu de oorzaak van deze achteruitgang in abstract logisch denken.
Heeft het iets te maken met de werkhouding van de studenten? Nee,
de studenten die ik tegen kom zijn leergierig als nooit te voren en
werken keihard. Komt het doordat er in de moderne maatschappij meer
nadruk is op beelden dan op abstracties? Ja, ik denk dat dat een rol
speelt: alle beelden die tegenwoordig op ons af komen belemmeren de
verbeeldingskracht en het abstracte denken. Maar bij nader inzien denk ik
dat wij in de opzet van ons onderwijs ook fouten hebben gemaakt. Vrijwel
alle reorganisaties in het onderwijs die ik heb meegemaakt zijn top-down
reorganisaties geweest, veelal gedreven door financiële motieven. Maar
niemand aan de top is in staat om alle fijnmazigheid die noodzakelijk is voor
het leren logisch na te denken te overzien. Het gevolg is dat veel van die
fijnmazigheid in het onderwijs in reorganisaties is verdwenen. En ja, het
“bij nader inzien”, noodzakelijk om kritisch en logisch te leren denken kost
tijd en dus geld. Maar volgens mij zijn we hier iets essentieels kwijtgeraakt
dat we terug moeten zien te veroveren.
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Het vak Nanoelectronics
Hier in Twente heb ik afgelopen december het genoegen gehad om het
gedeelte Organic Electronics van het mastervak Nanoelectronics te mogen
geven aan zo’n veertig studenten. Dat was een bijzondere ervaring. Men
heeft aan deze universiteit goed door dat de toekomstige doorbraken
op de grensgebieden tussen disciplines liggen. Daarom zijn hier, een
heel goed idee, discipline-overschrijdende masteropleidingen opgezet,
zoals de veelgeprezen en succesvolle masteropleiding Nanotechnology.
Het vak Nanoelectronics is een belangrijk vak binnen deze opleiding. De
studenten die dit vak volgen zijn tot in hun tenen gemotiveerd. Echter,
veel van deze studenten hebben geen of nauwelijks quantummechanica
gehad. Aangezien bijna alles dat zich op de nanoschaal afspeelt te maken
heeft met quantummechanica is dat een groot probleem. De pauzes van
het vak heb ik daarom gebruikt om met handen en voeten aan groepjes
studenten de basisprincipes van de quantummechanica uit te leggen. Hier
wreekt zich het grote probleem waar ik het net over had: we willen onze
studenten naar de grensgebieden tussen verschillende disciplines leiden
omdat daar de spannende dingen gebeuren, maar om succesvol te zijn
hebben ze wel de basiskennis uit die disciplines nodig. Dit is een dilemma
waar geen gemakkelijke oplossing voor is. Ik zou willen voorstellen om voor
een vak als Nanoelectronics eerst goed in kaart te brengen welke stukken
disciplinaire kennis essentieel zijn en dan op zoek te gaan naar compacte
onderwijsmodules die die kennis behandelen, om de studenten daar
vervolgens naar te verwijzen. Dit is een uitdaging waar ik zelf graag aan
mee zou willen werken.
Ik wil u niet onthouden dat ik in dit vak op een onderwijskundig dilemma
ben gestuit waar ik ook geen gemakkelijke oplossing voor heb. Dit heeft
te maken met de vraag hoe een elektron in een organische moleculaire
halfgeleider precies van een molecuul naar een ander molecuul springt.
Het heersende idee daarbij is dat dat gebeurt doordat de energieën van
beide moleculen in de tijd fluctueren door thermische vibraties. Het kan dus
gebeuren dat op een gegeven moment het energetisch om het even is of
het elektron op het ene of het andere molecuul zit. Dit is dan het moment
waarop volgens dit idee het elektron via een quantummechanisch proces
over zou springen van het ene naar het andere molecuul. Zie Figuur 11. In
alle leerboeken over organische elektronica vindt u de Marcus-formule voor
dit proces, naar de bedenker van dit idee, Rudolph Marcus. Bij nader inzien
blijkt echter dat er niet voldaan is aan de voorwaarden voor de toepassing

21

van dit idee. Het merkwaardige is nu dat veel wetenschappers werkend
aan organische elektronica dit niet beseffen, en dat degenen die dat wel
beseffen, zoals ikzelf, toch moeite hebben om afstand te doen van dit
toch zo elegante idee. Hierbij speelt ongetwijfeld ook een rol dat Marcus
voor dit idee een Nobelprijs heeft gekregen, namelijk de Nobelprijs voor
Chemie in 1992, een feit dat aanleiding geeft tot bewondering, maar niet
tot een kritische houding. Uiteindelijk hebben we samen met een groep in
Karlsruhe recent de moed opgevat om met pijn en moeite uit te zoeken hoe
het nu wel in elkaar steekt. De conclusie is dat de Marcus-formule die we
onze studenten leren niet correct is en dat de werkelijkheid zich niet laat
vatten in een formule die net zo elegant is. Hier is het dilemma: gaan we
door met het doceren van een aansprekend idee dat zich onderwijskundig
makkelijk laat vertellen maar waarvan we weten dat het eigenlijk niet juist
is, of gaan we de studenten een complex maar juist verhaal vertellen dat ze
de volgende dag vergeten zijn? Volgend jaar kan ik u vertellen of ik uit dit
dilemma ben gekomen.

Figuur 11. Zo leggen we nu in het college Nanoelectronics uit hoe de overgang van een elektron (e-) tussen twee
moleculen plaatsvindt, met als voorbeeld het waterstofmolecuul. Links: overgang van een elektron van een ongeladen
waterstofmolecuul naar een positief geladen waterstofmolecuul met één ontbrekend elektron.
1) De evenwichtsstructuur van beide moleculen. 2) en 3) Na een toevallige, thermisch geïnduceerde fluctuatie in
de afstand tussen de kernen (protonen, p+) maakt het energetisch niet uit op welk molecuul zich het elektron bevindt.
Op dat moment vindt de overgang van het elektron plaats. 4) De moleculen zijn gerelaxeerd naar hun nieuwe evenwichtsconfiguraties. Rechts: energiediagram, met de energieën van de verschillende configuraties. Het systeem moet
voor de overdracht een energiebarrière λ/4 passeren, waarbij λ de zogenaamde “reorganisatie-energie” is.
Deze thermisch geactiveerde passage leidt bij een temperatuur T tot een overgangssnelheid kMarcus gegeven door
de Marcus-formule. Bij nader inzien is deze beschrijving echter niet correct. Het probleem is dat de energie van
het vibratiequantum groter is dan de thermische energie, zodat een quantummechanische beschrijving van
de vibraties noodzakelijk is. Deze beschrijving leidt tot een heel ander resultaat.
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EPILOOG
Het is tijd om af te ronden. De lessen die ik halverwege genoemd heb
bent u vast grotendeels vergeten. Dat ga ik u niet verwijten, want het
waren er nogal wat. Voor de wijsheid om deze lessen samen te vatten
ga ik mij wenden tot de Groten der Aarde. Om te beginnen tot Einstein,
de grootste geest van de vorige eeuw. Één van zijn uitspraken, mij uit
het hart gegrepen, is:
“I have no special talents. I am only passionately curious.”
Deze uitspraak, die ik ook mijn studenten voorhoud, is tegelijkertijd
geruststellend en verontrustend. Geruststellend, omdat talent niet het
allerbelangrijkste is om tot bijzondere prestaties te komen. Zie mijn
eerdere aanprijzing van het boek “Talent is overrated”. Vind je dat je
ergens onvoldoende talent voor hebt? Maak je geen zorgen: je bent in het
gezelschap van Einstein. Aan de andere kant is het een verontrustende
uitspraak voor degenen die zich willen verschuilen achter een gebrek aan
talent. Denk je dat je ergens onvoldoende talent voor hebt? Geen excuus:
steek als Einstein gepassioneerd de handen uit de mouwen!
Voor de tweede uitspraak ga ik 3000 jaar terug. De volgende uitspraak
wordt toegeschreven aan Salomo, de schatrijke en wijze - denk aan het
salomonsoordeel - troonopvolger van koning David, die omstreeks 1000
voor Christus regeerde over Israel. U kunt de uitspraak vinden in het
Bijbelboek Prediker:
“Beter is een handvol rust dan beide vuisten vol zwoegen en najagen
van wind.”
Hiermee kom ik weer terug bij waar ik deze rede mee begon: de broodnodige rust die nodig is voor het “bij nader inzien”. Dit is niet alleen heilzaam voor uw persoonlijk leven, maar ook voor de wetenschap. Er wordt
heel wat afgezwoegd in wetenschappelijk Nederland en heel veel wind
nagejaagd en lucht verplaatst. Is met alle reorganisaties het onderwijs echt
beter geworden? Leiden wij studenten op met voldoende verbeeldingsen denkkracht om de problemen van morgen te kunnen oplossen?
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Hebben alle veranderingen in de financiering van het onderzoek geleid tot
een stimulering van onderzoek waar de maatschappij echt beter van wordt?
Krijgen wetenschappers de rust om hun aandacht volledig te richten op
werkelijke doorbraken? Laten we de moed hebben om deze vragen onder
ogen te zien.
Met passie en nieuwsgierigheid ga ik proberen mijn werk hier in Twente
te doen. Ik beschouw het als een groot voorrecht om mijn energie en
capaciteiten te mogen gebruiken om bij te dragen aan het onderzoek en
onderwijs aan deze ondernemende universiteit en te helpen haar idealen
te verwezenlijken.
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DANKWOORD
In het verleden is alles wat ik kon doen mogelijk gemaakt door anderen
en in de toekomst zal het niet anders zijn. Ik wil daarom besluiten met
een dankwoord.
Ik dank alle fantastische docenten die ik zelf als student heb gehad.
Ik dank al mijn vroegere bazen en collega's met wie ik heb gewerkt en
die mij mede hebben gevormd. Sommigen heb ik al genoemd. Ik dank
de collega’s van mijn oude groep Theory of Polymers and Soft Matter.
Ik ben blij om te zien dat de groep doet het prima doet, ook al is dat zonder
mij. Alexey Lyulin wil ik danken voor een lange samenwerking bij het
geven van het vak Computational Materials Science en voor onze eindelijk
ontkiemende wetenschappelijke samenwerking. Ik dank mijn huidige
collega’s van de groep Molecular Materials and Nanosystems in Eindhoven,
en in het bijzonder Reinder Coehoorn, voor de geweldige samenwerking
en steun door dik en dun. Ik ben dankbaar en trots dat ideeën waaraan
ik heb bijgedragen hun weg vinden naar de markt via Simbeyond en het
is een plezier om met de slimme en energieke jongens, en tot voor kort
ook een meisje, van Simbeyond samen te werken. Ik ben blij dat mijn
baas in Eindhoven, René Janssen, en het faculteitsbestuur Technische
Natuurkunde mij voor één dag per week af willen staan aan Twente.
Ik zie uit naar de samenwerking met Twente rond het Center for
Computational Energy Research.
Misschien denkt u dat ik nu pas in Twente begin, maar dat is niet zo.
Al zo’n twee jaar draai ik mee in de groep Nanoelectronics. Voor een
theoreticus als ik zijn alle mooie experimenten die in de groep gedaan
worden een ware snoepwinkel en ik ben er dus graag. De sfeer is er
fantastisch en er wordt veel lol gemaakt, met name rond Sinterklaas.
Een goede mix van jonge honden en oude knarren zoals ik zorgt voor een
balans tussen durf en ervaring. Karen, Johnny, Martin, Thijs, Floris, Michel,
Hajo, Wilfred, promovendi, postdocs, studenten: fijn dat ik zo welkom ben
in de groep. Wilfred, bedankt voor je inzet voor mijn aanstelling in Twente.
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Het hectische werk van de wetenschapper past niet in een achtendertigurige werkweek en niet opgenomen vakantiedagen bouwen zich op tot
enorme stuwmeren. De lasten daarvan worden ook gedragen door de
naasten van de wetenschapper. Renate, je hebt in al die jaren heel wat
avonden en weekenden in onze huiskamer maar één kant van mijn gezicht,
gewend naar het computerscherm, gezien. Oneindig veel dank ben ik je
verschuldigd voor je steun en geduld. Inge, Judith, Margot: voor jullie was
ik er niet zo vaak als ik wilde. Één wintersportvakantie is niet genoeg om
dat goed te maken. Familie, vrienden: ook jullie heb ik niet zo vaak gezien
als ik wilde. Hectiek heeft een hoge prijs.
Bij nader inzien vind ik het zo mooi genoeg en bedank ik u allen voor uw
aandacht.
Ik heb gezegd.
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