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INHOUD

‘K
lein is mijn onderwerp, maar niet klein is mijn roem.’ Het 
was de dichter Vergilius die dit zei, zo’n tweeduizend jaar 
geleden. Het had ook een uitspraak van Nobelprijswinnaar 
Ben Feringa kunnen zijn, als hij daarvoor niet te bescheiden 

was geweest. Als trotse universiteit vertellen we graag over deze drager van 
grote wetenschappelijke roem én over zijn nanotechnologisch onderwerp, 
de bouw van nieuwe, organische moleculen. 
Natuurlijk is het niet zo moeilijk iets groots als de toekenning van de 
Nobelprijs onder veler ogen te brengen. Foto’s, filmpjes, verhalen, een 
borstbeeld, een spandoek of deze Broerstraat 5 ‘Special’, ze dragen er 
allemaal toe bij. Het zichtbaar maken van iets nanokleins als een molecuul, 
al is het ‘four-wheel-driven’, is een stuk problematischer. Nanometers zijn 
immers niet groter dan een miljoenste millimeter. Scheikundigen hebben 
daar echter het volgende op gevonden: Zij blazen de werkelijkheid op 
door modellen te knutselen van gekleurde plastic bolletjes en staafjes, die 
atomen en hun onderlinge verbindingen moeten voorstellen. Nog simpeler 

is het de staafjes achterwege te laten en een nano-autootje te maken dat 
ten minste een bééld geeft van de gigantisch revolutionaire doorbraak 
die Feringa in de scheikunde tot stand heeft gebracht. Dit nu al iconische 
model zal de komende tijd op raceautoformaat tentoongesteld worden op 
Groningse pleinen. 

Toch heeft iedereen, dankzij een bijzondere breking van het licht, ook 
met het blote oog wel iets van nanometrische proporties aanschouwd: 
de zeepbel. Die mag voor economen een gruwel zijn, in de ogen van 
kinderen, natuurwetenschappers en kunstenaars is het een wonderbaarlijk 
fenomeen. Een tere bol, dansend in de lucht, omringd door een vlies. Een 
vlies van slechts enkele nanometers dik.
Een mooi beeld voor een bijzondere tak van wetenschap, om aan te denken 
bij de kerstboom.

Wij wensen u feestelijke dagen.
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