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BH: Het mooiste moment uit onze samen-
werking vond ik toen ik in september 2013 
een gesprek had aangevraagd met het  
facilitair management van de universiteit. 
We waren nog in de opstartfase van het  
experiment. We gingen vertellen dat we 
toegang wilden tot alle gebouwen, om een 
plek uit te zoeken voor ons tweede lab. 
En o ja, er moest ook een tunnel worden 
gegraven van een kilometer lang, voor een 
glasvezelkabel. We stonden buiten dat 
kantoor en toen zei jij: “Nou steken we  
onze nek uit.”
RH: Het was een point of no return. 
BH: Daar in dat kantoortje werd voor mij 
duidelijk: we gaan het dus écht doen!

BH: Het idee ontstond toen ik na een 
jaar promotieonderzoek een plan moest 
maken voor de resterende drie jaar. Ik ging 
met Ronald praten voor inspiratie en hij 
kwam met het idee om te proberen  
quantumverstrengeling aan te tonen.
RH: Dat jij dat aandurfde, dat was extreem 
ambitieus. Er werd al heel lang over ge-
praat en er waren veel groepen mee bezig. 
Maar ik dacht: optimistisch ingeschat is 
het haalbaar. Eerst hebben we een tweede 
lab onder de oude kernreactor ingericht, 
dat ging heel voorspoedig. Toen moesten 

alle stapjes worden geoptimaliseerd. Dit 
experiment staat of valt met extreme 
nauwkeurigheid van het protocol. Veel 
kleine dingen verbeteren levert elke keer 
weer twee of drie procent winst op. als je 
dat maar lang genoeg doet, kom je er wel.
BH: Je overwint iets, en dan loop je weer 
tegen de volgende muur aan.
RH: Het is de verdienste van Bas dat hij 
rücksichtslos elk element geoptimaliseerd 
heeft, steeds maar weer. De meesten 
zouden afhaken. Je moet de drive hebben 
om door te gaan, en het vertrouwen dat je 
het zult redden.

BH: Ronald is een heel goede manager. 
Het hielp dat hij pal achter het experiment 
stond, dat hij er prioriteit aan gaf. En als 
er problemen waren in het team, dan loste 
hij die op. als er belangrijke beslissingen 
moesten worden genomen, dan hakte hij 
de knoop door.
RH: Ik heb ook een fysisch probleem 
opgelost.
BH: Ja, toen hadden we een echte crisis.  
Eén meting, daar was niets te zien. We 
zaten vast en we begrepen niet waarom. 
Dat was echt schrikken.
RH: Dat heb ik ’s ochtends vroeg onder de 
douche opgelost, letterlijk door een for-

mule in het condens op de badkamertegels 
te schrijven.
BH: Ik geloofde het eerst niet, maar na 
weken van meten bleek je gelijk te hebben.
RH: Langzaam maar zeker werd duidelijk 
dat we het als eersten op de wereld voor  
elkaar zouden krijgen, dat we de race 
gingen winnen. 

BH: Nu zit ik een beetje in een mid career 
crisis. Mijn promotie is bijna afgerond.  
Ik ben er niet zeker van wat ik daarna zal 
gaan doen. Ik blijf de wetenschap heel 
interessant vinden, maar wil ik mij nu voe-
gen in die grote zwerm postdocs die over 
de wereld zwerft op zoek naar een vaste 
aanstelling? Of zal ik kiezen voor  
een bedrijf of onderzoeksbureau?  
gelukkig kan ik erover praten met een 
loopbaanbegeleider van FOM. Ik vind 
dat FOM jonge promovendi heel goede 
begeleiding biedt. Ook in de vorm van 
cursussen. The Art of Presenting Science 
bijvoorbeeld, daar heb ik veel aan gehad. 
RH: Ik weet niet of ik zo’n mijlpaal als dit 
ooit nog weer meemaak in mijn carrière.  
Er zijn gewoon niet heel veel van die  
fundamentele vragen die je experimenteel 
kunt beantwoorden. Pas achteraf rea- 
liseer ik me dat het toch wel heel bijzonder 
was. Dat de adrenaline van het avontuur 
door onze aderen stroomde. Het ging  
erom de eerste te zijn, en dat is ons  
gelukt. •

costly wisdom • PROF. DR. RONaLD HaNSON & BaS HENSEN MSC.

Ronald Hanson en Bas Hensen verworven afgelopen zomer wereldfaam. Ze toonden 
aan dat twee gekoppelde quantumdeeltjes elkaar beïnvloeden, ook over een kilome-
ter afstand. Het experiment had veel voeten in de aarde; zo moest er een tweede lab 
worden ingericht. Maar het maakte in één klap een einde aan een slepende discussie in 
de fysica. 

ronald hanson (39, l.) is sinds 2012 hoogleraar Quantumfysica  

aan de Technische Universiteit Delft. Zijn lab telt zo’n tien postdocs en  

promovendi en is onderdeel van het instituut QuTech en van het  

Kavli Instituut voor Nanowetenschappen.

DE aDRENaLINE VaN HET aVONTUUR

bas hensen (29, r.) is promovendus in de groep van Ronald Hanson.  

Na zijn bachelor aan de Technische Universiteit Delft studeerde hij een  

jaar aan Downing College, Cambridge. Na zijn master liep hij stage  

bij DIFFER. 
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“Het was heel bijzonder, dat hij 

dit experiment aandurfde.”

“Ronald kan extreem goed 

een team motiveren.”
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