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Deeltjesvoorspellers. Paul Dirac was de eerste deeltjesvoorspeller. In 1927 had Dirac 
een formule gevonden die twee nieuwe theorieën met elkaar verbond: Einstein’s speciale 
relativiteitstheorie met de kwantummechanica. Dirac’s formule had echter meerdere 
oplossingen. Allereerst  een oplossing die het bekende elektron beschreef: een negatief 
elektrisch geladen deeltje met een zekere hoeveelheid positieve energie. Daarnaast was er 
ook nog een precies tegengestelde oplossing, een positief geladen deeltje met een zekere 
hoeveelheid negatieve energie. In plaats van deze extra oplossing van zijn vergelijking te 
negeren, stelde Dirac dat er dus een deeltje in de natuur zou moeten bestaan met een 
positieve elektrische lading en een negatieve energie. Dit deeltje heeft dus eigenschappen 
die precies gespiegeld zijn ten opzichte van de eigenschappen van een elektron. Enkele 
jaren later werd dit deeltje inderdaad gevonden, het positron. Het elektron en het positron 
vormen een paar van deeltje en antideeltje.  
 Bijzonder en baanbrekend was het feit dat Paul Dirac zo overtuigd was van het 
waarheidsgehalte van zijn formule. Als zijn formule een bepaalde oplossing had, dan 
moest er wel een corresponderend deeltje bestaan in de natuur. Sindsdien zijn er op 
vergelijkbare wijze heel wat deeltjes voorspeld en gevonden, met als recent hoogtepunt 
de zoektocht naar het Higgs deeltje.  
 Ettore Majorana was een natuurkundige in de tijd van Dirac. Majorana heeft een 
mysterieus leven geleid waarover in Italië vele boeken en films gemaakt zijn. Een recent 
boek over Ettore Majorana is beschreven in de Academische Boekengids 
(http://www.academischeboekengids.nl/abg/do.php?a=show_visitor_artikel&id=1249). 
Ergens in de jaren dertig was Majorana aan het spelen met Dirac’s formule en door een 
kleine aanpassing vond hij een nieuwe oplossing: een deeltje wat identiek is aan z’n 
antideeltje. Iets wat gelijk is aan het tegenovergestelde kan eigenlijk alleen maar iets zijn 
waarvan alle eigenschappen nul zijn. Ook Ettore Majorana 
had een rotsvast vertrouwen in formules en publiceerde in 
1937 de voorspeling van zijn nieuwe deeltje, het Majorana 
fermion.  
 Decennia lang kreeg het Majorana deeltje weinig 
aandacht maar vanaf de jaren zeventig begon er een actieve 
zoektocht. Met grote versnellers en detectoren is er gezocht 
naar neutrino deeltjes die Majorana eigenschappen zouden 
hebben. Dit zouden elementaire deeltjes zijn die 
mogelijkerwijs het raadsel van de donkere materie in het 
heelal kunnen oplossen. Deze elementaire Majorana deeltjes 
zijn tot op heden nog niet gevonden, maar deze belangrijke 
zoektocht wordt actief voortgezet bij het CERN in Geneve. 
 
Deeltjesmakers.  Behalve elementaire deeltjes kennen we in de natuurkunde ook 
samengestelde of collectieve deeltjes (zie kader). Zo kennen we warmtedeeltjes 
(phononen), dichtheidsgolven van elektronen (plasmonen), magnetische golven 
(magnonen), en nog een lange lijst van andere collectieve deeltjes. Deze collectieve 
deeltjes zijn geliefd, want ze maken de natuurkunde van materialen een stuk eenvoudiger.  
Materialen nemen een bijzondere plek in de natuurkunde in, omdat we door nieuwe 
materiaalcombinaties te bedenken zelf speciale eigenschappen kunnen creëren. 
Technologie zit bijvoorbeeld vol met bijzondere materiaalcombinaties. Maar ook voor 
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fundamentele natuurkunde kunnen materiaalcombinaties worden gebruikt om iets nieuws 
te creëren. Dit heeft een aantal theoretisch natuurkundigen aan het denken gezet met de 
vraag of we een materiaalcombinatie kunnen verzinnen zodanig dat de collectieve 
deeltjes in dit materiaal de eigenschappen hebben van een Majorana fermion. Het eerste 
voorstel van Alexei Kitaev in 2001 was nog uitermate wiskundig en abstract. Vervolgens 
werden er een aantal voorstellen bedacht gebaseerd op (p-wave supergeleidende) 
materialen die nog niet bestaan. Het voorstel van Liang Fu en Charles Kane in 2008 ging 
voor het eerst uit van bestaande materialen, maar was nog steeds lastig te realiseren. In 
2010 werd onafhankelijk van elkaar door twee groepen theoretici vrijwel identieke 
voorstellen gepubliceerd in het blad Physical Review Letters die voor het eerst praktisch 
uitvoerbaar leken. De ene publikatie kwam van theoreten van de universiteit van 
Maryland in de VS (Roman Lutchyn, Jay Sau en Sankar Das Sarma), de andere kwam 
van een samenwerking tussen theoreten van het Weizmann Institute in Israel, Caltech 
University in California en de Free University of Berlin (Yuval Oreg, Gil Rafael en Felix 
von Oppen). Het belang van de hierboven beschreven theoretische ontwikkeling was dat 
niet langer werd gezocht naar datgene wat in de natuur voorkomt, maar naar een 
kunstmatige creatie van deze deeltjes. 
 De Majorana fermionen in dit soort bijzondere materiaalcombinaties zijn niet 
alleen interessant vanuit fundamenteel oogpunt. Deze Majoranas hebben bijzondere 
eigenschappen die gebruikt kunnen worden om een 
speciale kwantumcomputer te bouwen, een zogenaamde 
topologische kwantumcomputer. Field medallist Michael 
Freedman werkt bij Microsoft en doet met een team 
theoretici al sinds 2005 actief onderzoek naar 
topologische kwantumcomputers.  

De voorstellen van Lutchyn e.a. en Oreg e.a. gaan 
beiden uit van een halfgeleidende nanodraad die in 
contact wordt gebracht met een supergeleidend materiaal. 
Deze combinatie hebben wij in Delft al eerder succesvol 
onderzocht, wat resulteerde in publikaties in Science 
(2005) en Nature (2006). Door deze specifieke 
combinatie  van materialen waren we plotseling de 
experimentele specialisten in de zoektocht naar Majorana 
fermionen. Dit werd duidelijk toen we in het voorjaar van 
2010 door Microsoft werden gebeld om te praten over 
een samenwerking. Die samenwerking is er gekomen in 
de vorm van een FOM IPP-programma (Industrial 
Partnership Program), zie 
http://www.fom.nl/live/onderzoek/artikel.pag?objectnumber=153582.  
De Majorana zoektocht is al in een vroeg stadium in Science beschreven, zie  
http://www.sciencemag.org/content/332/6026/193.full.pdf?sid=c1e05a9a-11d8-4c08-ac6fd9e19b81a2c2. 
 
Majorana in Delft.  Hoe creëer je een Majorana? Vanuit de voorwaarde dat het deeltje 
gelijk is aan z’n antideeltje kun je gaan terug redeneren. Het mag bijvoorbeeld geen 
elektrische lading, geen energie en geen spin hebben. De theoretische voorstellen 
realiseren die eigenschappen door een materiaalcombinatie van een supergeleider met een 
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speciale halfgeleider die een sterke spin-baan koppeling heeft. Deze halfgeleider moet de 
vorm hebben van een één-dimensionale nanodraad. Als er dan ook nog een magneetveld 
wordt aangezet, zou bij lage temperaturen net boven het absolute nulpunt de Majorana 
moeten verschijnen. Wij hebben deze materialen op een chip gecombineerd. Voor de 
halfgeleider hebben we speciale InSb (Indium Antimonide) nanodraden ontwikkeld. InSb 
heeft een sterke spin-baan koppeling. Als supergeleider hebben we een Nb legering 
gebruikt. Dit materiaal blijft supergeleidend, ook in de aanwezigheid van een extern 
magneetveld. Voor dit materiaal hebben we 
gebruik mogen maken van de aanwezige 
technologie in de groep van Teun Klapwijk in 
Delft. Met nanotechnologie maken we daar een 
elektronische chip van, die er best rommelig 
uitziet (rechtsboven). Als we inzoomen naar een 
schaal van een micrometer dan zien we de 
nanodraad en de elektrische contacten 
(rechtsonder).  
 
In deze opzet is de supergeleider groter dan de 
halfgeleider. Het nanodraadje heeft zelfs zo’n 
kleine diameter dat het een 1-dimensionale 
geleider is. Doordat een groot stuk supergeleider 
op de nanodraad ligt, is het resultaat dat de 
supergeleiding de halfgeleider binnendringt en 
effectief een 1-dimensionale supergeleider maakt. 
Die bestaan niet in de natuur maar kunnen we op 
deze manier induceren. Deze 1-dimensionale 
supergeleider is extra bijzonder door de sterke 
spin-baan koppeling in de InSb nanodraad. Het 
heeft een zogenaamde p-symmetrie en die komt 
ook al niet voor in de natuur.  Deze p-
supergeleider strekt zich uit over het hele stuk 
waar de nanodraad in contact is met de 
supergeleider. Aan de eindpunten, daar waar de p-
supergeleider ophoudt, verschijnen twee 
Majoranas, één op elk eindpunt.  
 
We kunnen de Majoranas meten in de elektrische 
geleiding. Vanuit het goud contact sturen we 
elektronen de nanodraad in richting de onderste 
Majorana. Alleen als we elektronen naar binnen 
sturen met precies nul energie dan meten we een 
stroompje. Als we met een elektrische spanning 
de elektronen extra energie geven, dan worden ze 
gereflecteerd door de p-supergeleider en meten 
we een geleiding van nul. De aanwezigheid van 
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de Majorana in ons systeem is dus zichtbaar als een piekje in de geleiding bij een 
eletrische spanning die exact nul is.  
 
In de publikatie in Science laten we tevens allerlei controle experimenten zien, die 
aantonen dat alle ingrediënten uit het oorspronkelijk theoretische idee essentieël zijn voor 
deze waarneming. De uitkomsten zijn alleen te begrijpen als we de aanwezigheid van 
Majoranas veronderstellen. Niemand heeft een alternatieve verklaring kunnen verzinnen. 
Ook niet de vier referees die voor Science een uitgebreide peer review van ons artikel 
hebben gedaan. Het artikel verschijnt 12 April online bij Science Express.  
 
Signatures of Majorana fermions in hybrid superconductor-semiconductor nanowire devices, V. Mourik1†, 
K. Zuo1†, S.M. Frolov1, S.R. Plissard2, E.P.A.M. Bakkers1,2, L.P. Kouwenhoven1* 

1Kavli Institute of Nanoscience, TU Delft, 2600 GA Delft. 
2Department of Applied Physics, TU Eindhoven, 5600 MB Eindhoven. 
†Deze auteurs hebben een gelijkwaardige bijdrage geleverd.*E-mail: l.p.kouwenhoven@tudelft.nl 
 
We zijn inmiddels al met nieuwe experimenten bezig. Zoals de titel van ons artikel al 
aangeeft met “Signatures of….” hebben we nog geen volledig bewijs geleverd van alle 
bijzondere eigenschappen van een Majorana fermion. En onze Majoranas zijn letterlijk 
bijzonder. De natuur bestaat uit twee typen deeltjes fermionen (zoals elektronen, 
positronen, neutronen, etc.) en bosonen (photonen, Higgs deeltjes, phononen, etc.). Onze 
Majoranas hebben waarschijnlijk andere eigenschappen dan fermionen en bosonen. De 
natuurkundige term is dat hun gedrag wordt beschreven door niet-Abelse statistiek. Als 
we die statistiek in onze nieuwe experimenten kunnen laten zien dan doen we echt nog 
nooit vertoonde natuurkunde. Deze nieuwe ronde van experimenten hebben een 
behoorlijke theoretische inslag met allerlei nieuwe concepten die nog niet geheel 
duidelijk zijn. Om die abstracte concepten een experimentele vertaling te geven werken 
we nauw samen met de theoriegroep van Carlo Beenakker uit Leiden. De niet-Abelse 
statistiek is ook de reden dat Majoranas bruikbaar zijn voor een topologische 
kwantumcomputer.   
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Voorkennis:	  Je	  hebt	  deeltjes	  en	  je	  hebt	  deeltjes….	  
	  
Als	  je	  in	  je	  hand	  blaast	  dan	  voel	  je	  voornamelijk	  de	  zuurstof	  en	  stikstof	  moleculen.	  Die	  moleculen	  
zijn	   deeltjes	   zo	   klein	   als	   een	   nanometer	   en	   bestaan,	   in	   dit	   geval,	   uit	   twee	   atomen.	   Elk	   atoom	  
bestaat	  weer	  uit	  een	  atoomkern	  en	  een	  schil	  van	  elektronen.	  Het	  elektron	  kunnen	  we	  niet	  verder	  
opdelen,	  dat	  is	  een	  “elementair”	  deeltjes.	  De	  protonen	  en	  neutronen	  die	  in	  de	  kern	  zitten	  kan	  je	  
nog	   wel	   kapot	   schieten	   zodat	   nog	   kleinere	   deeltjes	   ontstaan.	   Dat	   kapot	   schieten	   gebeurt	   in	  
versnellers	  zoals	  in	  Geneve	  bij	  het	  CERN	  waar	  ze	  nu	  naarstig	  op	  zoek	  zijn	  naar	  het	  Higgs	  deeltje.	  
Andere	  populaire	  deeltjes	  zijn	  de	  neutrinos	  (die	  even	  sneller	  dan	  het	   licht	   leken	  te	  gaan)	  en	  de	  
Majorana	   fermionen.	   Deze	   Majoranas	   lijken	   voorlopig	   niet	   gevonden	   te	   worden	   bij	   het	   CERN	  
want	  de	  benodigde	  energie	  is	  daar	  vooralsnog	  niet	  voorhanden.	  De	  Majoranas	  zouden	  de	  sleutel	  
kunnen	  vormen	  naar	  de	  verklaring	  van	  donkere	  materie	  in	  het	  universum.	  Er	  is	  in	  het	  universum	  
vijf	   keer	   meer	   donkere	   dan	   gewone	   materie	   dus	   Majoranas	   zouden	   zo	   maar	   eens	   het	   meest	  
voorkomende	  deeltje	  in	  het	  heelal	  kunnen	  zijn.	  	  
	  
Bij	   het	   CERN	   bestuderen	   ze	   fundamentele	   deeltjes.	   Die	   deeltjes	   zijn	   allemaal	   kleiner	   dan	   het	  
kleinste	   atoom,	   waterstof.	   Onze	   wereld	   van	   materie	   is	   gebaseerd	   op	   atomen	   en	   clusters	   van	  
atomen	  die	  moleculen	  vormen.	  De	   lijm	  die	  atomen	  bindt	  tot	  moleculen	  wordt	  beschreven	  door	  
de	   theorie	   van	   de	   kwantummechanica.	   Zo	   is	   bijvoorbeeld	   ons	   lichaam	   een	   chemische	   fabriek	  
waarin	   atomen	   met	   kwantumlijm	   aan	   elkaar	   geplakt	   worden.	   Echter,	   behalve	   complexe	  
biologische	  materialen	  zijn	  er	  ook	  nog	  kristallen	  waarin	  steeds	  dezelfde	  atomen	  regelmatig	  zijn	  
opgestapeld	   in	   een	   rooster.	   Zelfs	   als	   een	   materiaal	   heel	   klein	   is	   kunnen	   er	   toch	   al	   heel	   veel	  
atomen	  inzitten.	  Bijvoorbeeld	  in	  een	  nanodraad	  met	  een	  diameter	  van	  100	  nm	  en	  een	  lengte	  van	  
1000	  nm	  (1000	  nm	  =	  1	  micrometer)	  zitten	  alweer	  zo’n	  10	  miljard	  atomen.	  	  
	  
Behalve	  de	  fundamentele	  deeltjes	   en	  de	  atomen	  hebben	  we	  ook	  nog	  de	  collectieve	  deeltjes.	  De	  
“wave”	   in	   een	   stadion	   is	   een	  mooi	  voorbeeld.	  De	   ‘wave’	   is	   simpelweg	  opspringend	  publiek	  dat	  
gezamenlijk	   een	   golf	  maakt.	   Stel	  we	  willen	   die	   golf	  wiskundig	   beschrijven	   dan	   kunnen	  we	   dat	  
doen	   door	   iedereen	   op	   te	   nemen	   in	   een	   grote	   formule.	   Maar	   het	   kan	   ook	   eenvoudiger	   door	  
simpelweg	   al	   die	   individuen	   te	   vergeten	   en	   alleen	   het	   collectieve	   gedrag,	   namelijk	   de	   golft,	   te	  
beschrijven.	  En	  voor	  het	  gemak	  noem	  je	  de	  “wave”	  een	  deeltje,	  in	  dit	  geval	  een	  collectief	  deeltje.	  
Zo’n	  overgang	  naar	  collectieve	  deeltjes	  geeft	  een	  enorme	  vereenvoudiging	  en	  is	  vaak	  ontzettend	  
succesvol.	   Een	   voorbeeld:	  warmte	   in	   een	  materiaal	   beschrijven	  we	   niet	   met	   allemaal	   trillende	  
atomen	  maar	  veel	  eenvoudiger	  met	  warmtedeeltjes	  die	  phononen	  worden	  genoemd.	  	  
	  
Je	   zou	   kunnen	   denken	   dat	   collectieve	   deeltjes	   een	  wat	   onnauwkeurige	   beschrijving	   geven	   van	  
wat	  er	  precies	  gebeurt.	  Bij	  de	  wave	  is	  dat	  misschien	  waar.	  Maar	  phononen	  bijvoorbeeld	  kunnen	  
juist	  een	  heel	  exacte,	  realistische	  beschrijving	  geven.	  Misschien	  wel	  het	  meest	  verrassende	  is	  dat	  
ook	  collectieve	  deeltjes	  zich	  kwantummechanisch	  kunnen	  gedragen.	  Een	  phonon	  kan	  zich	  in	  een	  
superpositie	   bevinden	   van	   tegelijkertijd	   warm	   en	   koud.	   Een	   dergelijke	   kwantumsuperpositie	  
klinkt	  al	  absurd	  voor	  elementaire	  deeltjes,	  maar	  nog	  meer	  voor	  collectieve	  deeltjes.	  	  	  	  
	  


