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I
ndewerkkamer vanLeoKouwen
hovenhangt een foto aandemuur
dienoghetmeest doet denkenaan
eenechogram.Maarde zwarte vlek
ken tonengeenongeborenbaby. Ze
markerenhetmomentwaaropde

wetenschappelijke loopbaan vande
vermaardeDelftsenanotechnoloog van
degrondkwam. ‘10november 1987’,
zegt hij uit het hoofd.

Toenzijnbegeleiderdiedinsdagavond
aankondigde te gaanbadmintonnen,
dookde23jarigeKouwenhoven voorde
zoveelste keerhet lab in, in eenkelder
vandeTUDelft. Teruggekeerd vanhet
sporten trof hij Kouwenhovenaan in een
staat vaneuforie. Zijn studenthadeen
belangrijke ontdekking gedaanoverhet
verband tussenelektrische geleiding en
kwantummechanica.

‘Als je begeleider gaat badmintonnen,
kun je tweedingendoen’, lachtKouwen
hoven, terwijl hij zijn in gympengesto
ken voetenop tafel legt. ‘Je gaat voetbal
lenof je denkt: dit ismijnkansomhet
zelf te doen.’Omalswetenschapperde
top tebereiken, is eengrote intelligentie
of zelfs genialiteit niet genoeg,meent
hij. ‘Ik ben slim,maar geenEinstein. Ik
heb vooral oog voorwaarhet dekomen
de jarenomgaat draaien.Daarnaast
moet jehardblijvenwerken. Ikbenheel
competitief, ik draai deuren vaneen
startup. Andershoudthet snel op.’

De52jarigeKouwenhovengroeide
op in eenboerenfamilie inPijnacker.
‘Samenmet zes zussen, dus ikmoest
opde trekker.’Het dagelijkswerkop
het land vormdehem.Daar leerdehij
zijnbelangrijkste levensles: ‘Je kunt
nietwegduiken.Hethooimoet vanhet
landals het er klaar voor is engeendag
later. Als het precairwordt,moet jeniet
uitstellen,maarhet oplossen.’ Als eerste
inde familie gingKouwenhovennaar
deuniversiteit,maarhijwerduitgeloot
voor zijn studiediergeneeskunde. ‘Toen
besloot ikhetmoeilijkste te studeren
wat er bestond.’Datwas volgenshem
natuurkunde.Opeenhalfuurfietsen van
deboerderij lagdeTUDelft.

Kouwenhovenpromoveerde in1992
enwerd in1999hoogleraar. Zijnpromo
torHansMooij gundehemhet succes.
‘Ik benhemnogaltijddankbaar. Als
studentmocht iknaar conferenties om
over gekwantiseerde geleiding tepraten.
Hanswildeookgeenmedeauteur zijn
vanhet artikel.Dat is heel bijzonderbij
zo’n grote ontdekking.’

Eenandere vindingbrachtKouwen
hovenwereldfaam. In2012beweeshij
met zijn teamhetbestaanvanhet zoge
hetenMajoranafermion.De Italiaanse
natuurkundigeEttoreMajoranaschreef
in1937overhetdeeltje,maarhetwasnog
nooitdoor iemandgezien.HetMajora
nadeeltje voegt zichnaardewonderbaar
lijkewettenvandekwantummechanica:
hetkanopmeerdereplaatsen tegelijk
aanwezig zijnen is zijneigenantideeltje.

Daarmeewordt debouwvaneen
kwantumcomputer een stukdichterbij
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‘Op de boerderij leerde ik datwegduiken geen optie is’

gebracht.Die voert in secondenbereke
ningenuitwaar eengewone computer
miljarden jaren voornodigheeft.Het
apparaat kan zakenbecijferendienu
nogwordengetest inwindtunnels,
reageerbuizenof opproefdieren. ‘Er
wordt straks veelmogelijkwatwenog
nietweten.Watweonsnukunnen voor
stellen, is hetmeest saaie.’ Dekomst van
eenkwantumcomputer duurt nogmin
stens vijftien jaar, schatKouwenhoven.
Tochkwameronlangs al eendelegatie
van eengrote vliegtuigbouwerbij hem
langs. ‘Nee, ik ga geennamennoemen’,
zegt hijmet een schaterlach.

Niet alleenhet bedrijfsleven toont
interesse.Kouwenhovenkrijgt ookgeld
vanDarpa, hetwetenschappelijk insti
tuut vanhetAmerikaanseministerie van
defensie. ‘InEuropagevenwegeen cent
uit aanAmerikaanseonderzoekers,maar
andersomduswel. Ikwil geendingen
doenwaar ikniet achter sta,maar ikheb
geenmoeitemetDarpa.Het is in veel ge
vallengoed voordemensheid geweest.’

Na zijn ontdekking vanhetMajorana
deeltjewasKouwenhoveneenmaand
langdeberoemdstenatuurkundige op
aarde. ‘Ik gaf een lezingbij deAmerican
Physical Society, opdebelangrijkstena
tuurkundige conferentie terwereld. Een

journaliste vanNatureblogde erover.’
Daarna volgde eenheusemedialawine.
Kouwenhovengenoot ervan. ‘Het is leuk
ommet je kinderennaar PauwenWit
teman te gaan.Mijn gezinwist dat ikna
tuurkundedeed,maardaardoor voelden
ze veelmeerbetrokkenheid.Mijn tiener
zonen vondenme ineens een “baas”.’

Zijn gezin is belangrijk voorhem. In
1993 sloegKouwenhoveneenaanbod
af omhoogleraar opHarvard teworden.
‘Mijn vrouwen ikwildenallebeiwer
ken enkinderenopvoeden.Dat is erg
moeilijk indeVS.’ EchtgenoteMarleen
Huysmanwerd later hoogleraar bedrijfs
kunde aandeVU.

Het perspectief van eenkwantumcom
puter zetKouwenhovenop scherp.De
volgende stap is laten zienwatMajorana
deeltjes allemaal kunnen. Eerstmoeten
ernanodradenenchipswordengemaakt
in een stofvrije ‘cleanroom’.Daarna
komthet echtewerk, inultrakoudekoel
kastenmet eenwirwar aanelektronica
eraan, eenpaar verdiepingenonder zijn
werkkamer.DaarmeekunnendeMajora
na’swordengevlochten, zoals dat heet.

Wiedat als eerste lukt,maakt een
goedekansopeenNobelprijs. ‘Ikword
ermeewakker, het geeftme focus’,
vertelt Kouwenhoven. ‘Ikprobeermijn

bezoek aanmeetings enmanifestaties
te beperken.Mijnwereldmoet zoklein
mogelijk blijven enbeperkt blijven tot
het experiment.’

Maar ondertussen is hij ookmanager.
Opdegolven van zijn succesheeftKou
wenhoven in2013hetQutechinstituut
opgericht en alleenal inNederland
€135mlnaanwetenschapsfinanciering
binnengesleept. Buitenlandsepartijen
alsMicrosoft en Intel leggendaar zo’n
€100mlnbij. AanQutech zijn inmiddels
ruimhonderdmensen verbonden.

Het opbouwen vanhet instituut viel
hemnietmee. Zijn enormegedreven
heidmaakt somsongewild slachtoffers.
‘Ikwas zestien stappen verder dande
rest. Iedereen vondmeeen irritante
drammer, zehaddenhet gevoel door
mij overlopen teworden.Maar als ik een
groot doel inmijnhoofdheb, vind ikde
kleine aspectenniet zobelangrijk.’

Zijn vader overleed al toenKouwen
hovennog jongwas. Zijnmoederhoudt
hemmetbeidebenenopdegrond,met
denuchterheid vaneenboerin. ‘Zij vond
hetmooi dat ikbenontvangendoorde
koning.Maardirect daarnabegon ze
over een vanmijnneven: “Wist je dat
Maarten zomaar eennieuwefietsheeft
gekocht?”’

Leo Kouwenhoven omschrijft
zichzelf als competitief. ‘ik
draai de uren van een start-up.
Anders houdt het snel op.’
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Focus
‘Mijnwereldmoetzo
kleinmogelijkblijven
enbeperktblijven tot
hetexperiment’
Militair steungeld
‘Het is inveelgevallen
goedvoorde
mensheidgeweest’
Mediastorm
‘Mijn tienerzonen
vondenme ineenseen
“baas”’

Delftse topnatuurkundige Leo Kouwenhoven bikkelt voor een kwantumcomputer én een Nobelprijs
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