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André Geim
Prof. dr. André Geim krijgt vandaag een eredoctoraat in de fysica van de Universiteit Antwerpen. Als wetenschapper 
zou je hem als een geniale grapjas kunnen omschrijven. Hij maakte naam door een kikker te laten zweven, liet ooit 
zijn hamster Tisha doorgaan voor mede-onderzoeker bij de ondertekening van een wetenschappelijke publicatie 
(H.A.M.S. ter Tisha), maakte spiderman echt en ontdekte het dunste en sterkste materiaal ter wereld: grafeen. Meer 
over een wonderlijke man en drie ‘uitvindingen’ waarmee hij naam maakte.

Wetenschap 0  Opmerkelijke fysicus krijgt vandaag eredoctoraat in Antwerpen  

   Zweefkracht

Prof. dr. André Geim.

 Gekkotape

In 2003 ontwierp hij de 
gekkotape: tape met de 
superieure kleefeigenschap-
pen van gekkopoten.

Een gekko is een soort 
hagedis die ondersteboven 
tegen het plafond kan lopen.
Dat doet de gekko door 
miljoenen haartjes onder 
zijn voetzolen. Tussen materialen 
is er altijd een soort moleculaire 
aantrekkingskracht werkzaam, de 
zogenaamde Van der Waals-kracht. 
Hoe kleiner het materiaal, hoe sterker 
die kracht. Op het einde van elk 
haartje is er die kracht.

Een schijfje grafiet zweeft boven 
echte magneten. De kracht in 
het schijfje (of de kikker) die de 
zwaartekracht neutraliseert, 
heet dan diamagnetisch.

In 1997 liet Geim in zijn labo-
ratorium een kikker zweven 
om aan te tonen dat ook een 
object dat zelf niet magnetisch 
is nabij een magnetisch veld 
relatief sterke magnetische 
eigenschappen krijgt. 
Hij deed hetzelfde met water-
druppels en kleine tomaten, 
maar vooral de kikker haalde 
de media.
Om een mens te laten 
zweven zou je wel een forse 
kerncentrale moeten hebben 
om een voldoende krachtig 
magnetisch veld te creëren.
De techniek is vooral nut-
tig voor wetenschappelijk 
onderzoek.

De techniek is 
gebruikt voor 
medisch, biologisch 
afbreekbaar verband.

Geim imiteerde de haartjes 
van een gekko met silicium. Zo 
maakte hij tape waarmee hij een 
spiderman-speelgoedfiguur aan 
het plafond kon laten hangen.

In 1997 liet Geim in zijn labo-
ratorium een kikker zweven 

genie en grapjas
Nobelprijs in aantocht

Geim (°1958) is van Duits-
joodse afkomst, groeide 
op in Rusland en werkte in 
Moskou en aan verschillende 
universiteiten in Nederland en 
Engeland.
Volgens de Antwerpse profes-
sor fysica François Peeters, 
die met Geim heeft samenge-
werkt, is de kans groot dat hij 
de Nobelprijs krijgt over enkele 
jaren. 
Geim is evenzeer een ontdek-
ker als een wetenschapper. 
Hij omschreef zichzelf ooit als 
iemand die met lego speelt: 
iemand die met bestaande 
bouwstenen iets nieuws 
creëert.
Hij ontving prestigieuze prijzen 
over de hele wereld.

Uitspraken

”Ik werd vroeger in Rusland 
de ene keer voor fascist uitge-
maakt vanwege mijn Duitse 
ouders, de andere keer voor 
’verdomde jood’. In Engeland 
was ik ineens ’een Rus’. Dat 
klonk heel raar.”
”De cultuur aan 
universiteiten in 
Nederland is nogal 
hiërarchisch en 
er worden politieke spelletjes 
gespeeld. Dat kan behoorlijk 
onaangenaam zijn. In Groot-
Brittannië zijn alle medewer-
kers gelijk.”
”Wetenschap hoeft niet saai 
te zijn om goed te zijn. En 
mensen zonder gevoel voor 
humor zijn doorgaans geen 
goede wetenschappers.”

     Grafeen

Het kan dienen voor zonnecellen 
vanwege zijn transparante en 
geleidende eigenschappen.

Het kan dienen in de plaats van 
silicium voor de aanmaak van 
transistoren voor computerchips. 
Die zullen zo nog kleiner en 
krachtiger worden.

Het kan indium vervangen, een 
stof voor bijvoorbeeld compu-
terschermen die uitgeput raakt.
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maakte hij tape waarmee hij een 
spiderman-speelgoedfiguur aan 

De meest opmerkelijke toepassingen:

Het kan vermengd worden met 
materialen zoals plastic om die 
sterker te maken.

In 2004 ontdekte Geim 
grafeen, het dunste 
materiaal ter wereld, 200 
keer sterker dan staal en 
geleidend voor electriciteit.
Grafeen is één laagje 
koolstof van één atoom 
dikte. Een mensenhaar is 
tienduizenden keren dikker.

Grafeen komt uit 
grafiet, dat eigenlijk 
een koolstofverbinding 
is, net als diamant.
Een potloodpunt 
bestaat uit miljoenen 
laagjes grafeen. Wie 
schrijft met een pot-
lood scheidt eigenlijk 
duizenden donkere 
laagjes grafeen af.

Geim slaagde er in één 
laagje te isoleren. 

 Grafeen is vandaag een 
van de meest bestu-
deerde materialen in de 
fysica. 
Honderden wetenschap-
pers zijn er over heel de 
wereld mee bezig.

Grafische uitwerking: Joost Ringoot  • Samenstelling: Dirk Hendrikx • Bronnen: UA-professor fysica François Peeters, BBC,    Physics World, Scientific Computing World, Wikipedia, Graphic News.
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