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oVEr Fom 

Bij de Stichting voor Fundamenteel 
Onderzoek der Materie (FOM) vindt  
natuurkundig toponderzoek plaats aan 
vier FOM-instituten, universiteiten en 
kennisinstellingen in Nederland. Rond 
de 1.100 werknemers werken nauw 
samen met andere relevante disciplines. 
FOM bestrijkt het hele spectrum van 
fundamenteel onderzoek, van nieuws-
gierigheidsgedreven tot door toepas-
singen geïnspireerd onderzoek. In dat 
laatste ligt ook een belangrijke link naar 
het bedrijfsleven en maatschappelijke 
uitdagingen. FOM maakt deel uit van 
de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek 
(www.nwo.nl). NWO is in transitie. Volg de 
ontwikkelingen via www.fom.nl/transitie.

FOM heeft de status van een  
Algemeen Nut Beogende  
Instelling.

CoLoFoN 

FOM expres is het relatiemagazine  
van de Stichting FOM en verscheen  vier 
keer per jaar.  In de FOM expres gepubli-
ceerde opvattingen en meningen vallen 
onder de verantwoordelijkheid van de 
redactie en weerspiegelen niet nood- 
zakelijk het standpunt van het bestuur 
en de directeur van FOM. 

abonneren 
Dit is de laatste FOM expres.  
Wilt u zich abonneren op de digitale 
Nieuwsbrief? Meld u dan aan via  
de website van FOM, hiervoor is alleen 
uw e-mailadres nodig:  
➥ www.fom.nl/newsletter 

opmerkingen en suggesties 
Heeft u opmerkingen of suggesties  
voor de redactie? Mail naar  
fomexpres@fom.nl.

Uitgave 
Stichting FOM, Postbus 3021 
3502 GA Utrecht, T (030) 600 12 11 

➥ www.fom.nl 
➥ info@fom.nl
➥ @FOMphysics

FOM opent de aanvraagperiode 
voor het nieuwe financierings- 
instrument LIFT-HTSM. Dit 
instrument is met name bedoeld 
om onderzoek met het midden- en 
kleinbedrijf te bevorderen. Het gaat 
hier om vernieuwend onderzoek 
dat past binnen de roadmap van de 
Topsector High Tech Systemen en 
Materialen (HTSM).

Het programma LIFT-HTSM is er 
voor projecten, waarin onderzoe-

kers en private partijen samen-
werken aan kennisvragen uit de 
industrie. Er is in ieder geval budget 
beschikbaar voor drie projecten. 
FOM zet in op een grote deelname 
van het midden- en kleinbedrijf, 
maar de call is hier niet toe  
beperkt. 

Het gaat hier om een pilot naast de 
bestaande NWO LIFT-instrumenten. 
De omvang van de projecten ligt 
tussen de 150.000 en 300.000 euro, 

waarvan het bedrijfsleven minimaal 
een kwart van dat bedrag in-cash 
bijdraagt. De call sluit op 28 februari 
2017, medio 2017 zijn de toekennin-
gen bekend.

In juli lanceerde FOM de call voor 
KIEM-HTSM, eveneens voor samen-
werkingsprojecten van academici 
en mkb. Het gaat bij KIEM-HTSM om 
kleinere projecten. De uitslag van 
die call wordt in december bekend-
gemaakt.

Microsoft richt een Nederlandse afdeling op voor 
onderzoek naar de quantumcomputer. Leo Kouwen-
hoven is aangesteld als leider van dit nieuwe lab. Hij 
treedt terug als directeur van QuTech, maar blijft als 
universiteitshoogleraar verbonden aan de TU Delft. Het 
Microsoft lab wordt gevestigd op de Delftse campus, 
dicht bij QuTech, waarmee de nauwe samenwerking 
voor in elk geval tien jaar wordt voortgezet.  Microsoft 
verdubbelt zijn investering in het onderzoek naar de 
quantumcomputer.

QuTech, het onderzoeksinstituut dat in 2013 is opgericht 
door Kouwenhoven, werd eerder door de Nederlandse 
overheid aangewezen als 'nationaal icoon'. De publieke 
sector, inclusief FOM, NWO en STW, stak vorig jaar 
vorig jaar 135 miljoen euro in QuTech, en ook chipmaker  
Intel investeerde 50 miljoen euro. Ronald Hanson zal 
Kouwenhoven ad interim vervangen als weten- 
schappelijk directeur van QuTech.
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leO kOuwenHOven gaat laB MicrOsOFt nl leiden

nieuwsBrieF natuurkunde vervangt FoM expres

MELD U AAN!  

Het einde van een tijdperk: dit is de laatste FOM expres. 
Hoofd communicatie Gabby Zegers: "Het blad verdwijnt,  
maar wij blijven de natuurkunde-achterban op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen bij NWO en in het veld. 
Onder meer met onze nieuwe digitale nieuwsbrief 
'Dutch physics news', die we in december lanceren." Deze 
Engelstalige nieuwsbrief zal maandelijks verschijnen. 
'Dutch physics news' bevat onderzoeks- en beleids-
nieuws, en een agenda voor bijeenkomsten en calls. De 
huidige lezers van FOM expres krijgen de nieuwsbrief 
automatisch, als er een zakelijk e-mailadres bij FOM 
bekend is. Andere lezers vragen wij hierbij zich aan te 
melden . U kunt aan- en afmelden via de website van  
FOM, hiervoor is alleen uw e-mailadres nodig.

                          ➥ www.fom.nl/newsletter
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aan de wieg van de nederlandse  
nanO-wetenscHap
Bart van Wees werkt al jaren als hoogleraar tech-
nische natuurkunde aan het Zernike Institute 
for Advanced Materials van de Rijksuniversiteit  
Groningen, maar begon zijn carrière aan de  
andere kant van het land. En hoe: zijn promotie-
onderzoek in de groep van Hans Mooij aan de 
Technische Universiteit Delft 
in de jaren tachtig leidde  
tot verschillende doorbraken in 
de nano-elektronica, waaron-
der het principe van de gequan-
tiseerde elektrische geleiding.

"Toen ik promoveerde, was 
Nederland 'Mr Nobody' op het 
gebied van nanowetenschap. 
Sindsdien is het vakgebied 
sterk opgekomen. Alle Neder-
landse universiteiten werken 
er inmiddels aan," aldus Van 
Wees, die erop wijst dat hij van 
de groep met wie hij indertijd  
samenwerkte, inmiddels de  
derde Spinozawinnaar is. Carlo 
Beenakker en Leo Kouwen- 
hoven gingen hem voor, respec-
tievelijk in 1999 en 2007.

spintrOnica 
Voor Van Wees draait het 
steeds om hoe elektronen 
zich in materie gedragen. Na 
zijn overstap naar Groningen,
verdiepte hij zich verder in een andere quantum-
mechanische eigenschap van elektronen, de spin. 
"Wij werkten als eerste aan mesoscopische fysica: 
natuurkunde tussen de schaal van atomen en die 
van alledaagse, macroscopische verschijnselen in," 
vertelt hij. "De spin van elektronen, ofwel de rich-
ting waarin ze om hun as tollen, biedt een unieke 
vorm van informatieopslag en -overdracht die hele 
nieuwe elektronica mogelijk maakt."

Zo ontstond de spintronica, waarbij niet de elektri-
sche lading van de elektronen, maar hun spin zich 
verplaatst door een materiaal. Van Wees ontdekte 
als eerste dat het tweedimensionale materiaal 

grafeen bijzonder geschikt is voor spintronica. "In 
grafeen kunnen spins over zeer lange afstanden 
bewegen zonder dat de spinrichting verloren gaat," 
aldus Van Wees. "Dat maakt grafeen en vergelijk-
bare tweedimensionale materialen waar we aan 
werken, heel geschikt als mogelijke elementaire 
bouwsteeen voor nieuwe soorten van elektronica."

BOuwstenen
Die toepassingen zijn voor 
Van Wees geen doel op zich, 
maar hij houdt ze wel in het 
achterhoofd. Zelf noemt hij 
zijn manier van onderzoek 
doen exploratief: "Niet puur 
fundamenteel, maar ook weer 
niet strikt toegepast."
Hij beschouwt de Spinoza- 
premie dan ook niet alleen als 
een grote eer voor hemzelf, 
maar ook als erkenning voor 
zijn manier van onderzoek 
doen. "Dat is belangrijk, nu 
de druk om te specialiseren 
toeneemt. En, zeker voor 
Europese projecten, is de kans 
op financiering bedroevend 
laag," zegt Van Wees. "Bij FOM 
is dat veel beter geregeld. 
Projectvoorstellen worden 
echt op kwaliteit beoordeeld 
en er is ruimte voor risicovolle 
projecten, met een lange of 
onzekere toepassingshorizon. 
Veel van wat ik doe heeft een 

toepassingshorizon van een jaar of tien.  
Het is exploratief, maar niet met oogkleppen  
op."

Wat de Spinozalaureaat precies wil gaan  
onderzoeken met het prijzengeld van 2,5 miljoen 
euro, weet hij nog niet precies. Het geeft hem in  
elk geval de vrijheid om te werken zonder het 
keurslijf van eindeloze verantwoording vooraf, 
tijdens het project, én achteraf, dat hij steeds 
strakker ziet worden. Van Wees: "Eigenlijk zou je 
als wetenschapper altijd het vertrouwen moeten 
krijgen dat je nuttige dingen zult doen met onder-
zoeksgeld." (BV)

3expres

spinOzapreMie 2016 VOOR GRONINGSE  
NANOFySICUS BART VAN WEES 

Nieuws

BEN FERINGA WINT  
nOBelprijs VOOR  
DE SCHEIKUNDE 
Fom-werkgroepleider Ben Feringa (rUg) heeft de 
Nobelprijs voor de Scheikunde 2016 gewonnen. Hij deelt 
de prijs met de Fransman Jean-Pierre Sauvage en de 
amerikaanse onderzoeker James Fraser Stoddart. ze 
sleepten de prijs in de wacht voor het ontwerpen van 
moleculaire nanomachines. 

De drie Nobelprijswinnaars hebben moleculen ontwik-
keld die gecontroleerd kunnen bewegen en daardoor 
een taak kunnen uitvoeren. Deze kleinste machines ter 
wereld noemen we moleculaire nanomachines. Hiermee 
hebben ze "chemie naar een nieuwe dimensie gebracht", 
aldus het Nobelprijscomité.

van Bewegende MOleculen naar  
MOleculaire MOtOrs
Sauvage zette in 1983 de eerste stap naar een molecu-
laire machine, door twee ringvormige moleculen te ver-
weven tot een ketting. De moleculen zaten niet vast met 
behulp van covalente bindingen, maar waren mechanisch 
aan elkaar gelinkt, waardoor ze meer bewegingsvrijheid 
hadden. In 1991 wist Fraser Stoddart een moleculaire 
ring op een moleculaire as te plaatsen en vrij over die as 
te bewegen. Ben Feringa maakte vervolgens in 1999 de 
eerste moleculaire motor met een continu draaiend mo-
leculair rotorblad, aangedreven door licht. De potentiële 
toepassingen van moleculaire nanomachines zijn even 
talrijk als spectaculair. Zo wordt gedacht aan moleculaire 
motoren die via de bloedbaan geneesmiddelen met grote 
precisie naar tot op heden ontoegankelijke plaatsen in 
het menselijk lichaam kunnen transporteren.

Feringa promoveerde in 1978 aan de Rijksuniversiteit 
Groningen waar hij, na zes jaren bij Shell, in 1984 terug-
keerde. Hij werd er in 1988 hoogleraar organische chemie. 
Feringa is vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen en voorzitter van het 
NWO-gebiedsbestuur  Chemische Wetenschappen. 

In oktober won Feringa ook de prestigieuze 2016  
Tetrahedron Prize for Creativity in Organic Chemistry. 

Op 23 november is Feringa koninklijk onderscheiden als 
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij 
ontving deze hoge onderscheiding in het Haagse Maurits-
huis van minister Jet Bussemaker (OCW).

Eén van de vier Spinozapremies gaat dit jaar naar Fom-werkgroepleider Bart van Wees. De groningse 
natuurkundige stond mede aan de wieg van de mesoscopische fysica in Nederland en is dé Europese 
autoriteit op het gebied van spintronica. De Spinozapremie krijgen is een persoonlijke eer, maar ook 
een erkenning van zijn vakgebied en zijn manier van onderzoek doen, aldus Van Wees: "Dat is belang-
rijk in tijden van verregaande specialisatiedruk."

grafeen is een tweedimensio-
naal kristal van koolstofatomen 
in een zeshoekig rooster en 
slechts één atoomlaag dik. Het 
heeft vele unieke eigenschap-
pen: het is extreem dun, sterk, 
licht en flexibel, het is een zeer   
goede geleider voor elektrische 
stroom en warmte, en het heeft 
ook nog goede optische eigen-
schappen. om de potentiële 
toepassingen van grafeen ten 
volle te benutten, is in 2013 het 
graphene Flagship gelan-

ceerd. "grafeen is ook voor 
spintronica een veelbelovend 
materiaal, omdat spins over 
lange afstanden stabiel blijven. 
Bovendien gebeurt dat bij 
kamertemperatuur, wat de weg 
naar eventuele toepassingen 
aanzienlijk makkelijker maakt," 
aldus Van Wees, die bij het 
graphene Flagship betrokken 
is als leider van het spintronica 
deel. "De eerste jaren waren 
duidelijk nog verkennend van 
aard, maar de komende jaren 

zal de focus meer liggen op 
concrete toepassingen."

ook Fom is nauw betrokken bij 
het graphene Flagship, via het 
programma FLag-Era. Eind 
2015 werd daaruit een project 
van Van Wees gefinancierd bin-
nen het taiLSPiN consortium. 
Naast Van Wees kregen ook 
Fom-werkgroepleiders kees 
Flipse (tU/e) en rob Lammer-
tink (Ut) geld voor grafeen- 
onderzoek. (BV)

Ben Feringa

GRAPHENE FLAGSHIP EU   Met vlaggenscHip vaart graFeen naar de Markt
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“Dit is een 
erkenning 

voor 
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eerste gender 
IN pHysics-DAG  
INSPIREREND 
Het ging vooral over het ‘hoe’, op de eerste gender in Physics-dag. 
Wel of geen verplichte cursus gender awareness? Wel of geen 
boycot voor conferenties met te weinig vrouwelijke hoofdspre-
kers? Dat er nog veel moet gebeuren om vrouwen in de fysica 
gelijke kansen te geven, dat stond voor de deelnemers als een 
paal boven water.

FOM neemt deel aan het Europese programma GENERA. GENERA 
is een project om gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de 
natuurkunde te bevorderen. De deelnemende landen aan GENERA 
onderzoeken de beste manier om genderverschillen aan te pakken. 
FOM organiseerde op 1 november 2016 de eersteGender in Physics-
dag. De dag was bedoeld voor wetenschappers, bestuurders en 
personeelsadviseurs. Organisator Sandra Hesping: "Het is belang-
rijk te leren van ervaringen uit de praktijk. De dag is ook bedoeld 
om een netwerk te vormen." Na een ochtend met lezingen waren er 
workshops waarin de deelnemers het GENERA-team advies gaven. 
Zo adviseerde de groep bestuurders om genderbeleid top-down te 
regelen. "Het moet volstrekt duidelijk zijn dat de bestuurders dit 
onderwerp belangrijk vinden en er naar handelen", aldus Sijbrand 
de Jong van de Radboud Universiteit. Een groep jonge fysici raadde 
verplichte cursussen gender awareness aan. De bevindingen van de 
dag zijn symbolisch overhandigd aan FOM. (AV)
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NWO NATUURKUNDE VERDIENT gOuden puMp
Het NWO-gebied Natuurkunde heeft dit jaar de NWO-diversiteitsprijs de Gouden Pump gekregen. Het was de vijfde en 
laatste keer dat de prijs is uitgereikt. De uitreiking vormde de afsluiting van de charter Talent naar de Top 2010 – 2015, 
een programma waaraan NWO en FOM deelnemen om meer vrouwen in de top van de organisatie te krijgen. Natuurkunde 
kreeg de Gouden Pump, omdat het gebied natuurkunde binnen NWO de grootste stijging heeft laten zien in het percentage 
vrouwen in de besturen en commissies.  Bij de nulmeting in 2011 was dat percentage negen procent, in 2015 maar liefst 31. 

diFFer nieuwsBrieF
FOM-instituut DIFFER startte in oktober zijn nieuwsbrief Explore.  
De nieuwsbrief van het energie-instituut verschijnt elk kwartaal en 
bevat nieuws over onderzoek, wetenschappers, faciliteiten en  
bijeenkomsten. Inschrijven en de laatste editie teruglezen kan via  
➥ http://eepurl.com/bHGMoX.

Op 24 mei kwamen 150 bètavrouwen op uitno-
diging van NWO bij elkaar op de conferentie 
Insight Out, om ervaringen uit te wisselen en 
te leren van ervaren vrouwelijke wetenschap-
pers. Onder dagvoorzitterschap van FOM-
communicatieadviseur Ans Hekkenberg hielden 
natuurkundige Tamalika Banerjee, ecoloog 

Corina Brussaard, en ingenieur Gabby Kroes 
inspirerende presentaties over hun carrière. 
Ook volgden de deelnemers workshops.

In de wetenschap wordt excellentie al gauw 
geassocieerd met typisch mannelijke eigen-
schappen. Het draait vaak om individuele en 

aantoonbare prestaties, en minder om team-
geest of het inspireren van nieuwe generaties. 
De spreeksters echter moedigden hun jongere 
collega’s aan een eigen niche in hun vakgebied te 
vinden en daarbinnen het initiatief naar zich toe 
te trekken. En hun vrouwelijke eigenschappen 
daar juist voor in te zetten.

150 BètavrOuwen BIJ INSIGHT OUT
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leven Onder de lOep 
DUTCH BIOPHySICS 2016
DutchBiophysics, het jaarlijkse FOM-congres voor moleculaire en 
cellulaire biofysica en microscopie, trok in oktober vijfhonderd bezoe-
kers naar Veldhoven. Hoofdspreker was de Amerikaanse celbioloog 
Jennifer Lippincott-Schwartz. Zij is een pionier in het bestuderen van 
de dynamica van levende cellen met geavanceerde lichtmicroscopi-
sche technieken. Zo liet zij zien hoe 'spectrale ontmixing' het mogelijk 
maakt om wel vijf verschillende celstructuren tegelijk te volgen. Met 
verschillende zeer nauwkeurige resolutietechnieken is het mogelijk 
nieuwe organisatieprincipes te onthullen. Naast deze inspirerende 
keynote waren er plenaire lezingen over onder meer patroonvorming, 
synthetische cellen en cellulaire faseovergangen, en parallelsessies die 
de breedte en diepte van de Nederlandse biofysica demonstreerden. 
De Vereniging voor Biofysica en Biomedische Technologie (BIOPM) 
beloonde Gerrit Sitter voor het beste proefschrift op dit vakgebied. 
Agustin Enciso Martinez van de Universiteit Twente kreeg de prijs voor 
de beste poster. (LK)

'De gouden  
Pump' 
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CSER RESEARCHERS MEET AT  
Future energy cOnFerence
Seventy-five PhD students from india, brought together by a unique 
cooperation between Fom, Shell and NWo, gathered in Utrecht on 
the 11th of october for the  Computational Sciences for Fu-
ture Energy conference. the PhD students were chosen 
from thousands of applicants in their home country to 
participate in the 'Computational sciences for energy 
research' (CSEr) programme, which was launched 
in 2012. as part of the programme, they are currently 
conducting research in various fields of computational sciences in 
research institutes and universities across the Netherlands. 

The evening before the conference, the PhD students were joined by 
the Indian Ambassador in the Netherlands H.E. Mr. J.S. Mukul for dinner 
and presentations in the beautifully restored historic Paushuize.

The conference gathered specialists in the field of computational 
sciences from across the globe. In plenary sessions, they addressed to-
pics such as predicting the properties of matter and simulation of the 
wake of wind farms. In a more unusual session, 15 students took to the 
stage to pitch their poster presentation to the audience in one minute, 
with special awards being granted to the students with the best poster 

and best presentation. The winners were Priyanka Agrawal 
(Utrecht University) and Tejas Sherkar (University of 

Groningen).

As Dirk Smit, vice president of Exploration Technology 
R&D of Shell commented, "people who are trained in 

computational sciences over a wide spectrum are es-
sential for the operations of Shell, be it for the development of better 
materials or better understanding of processes.”  
 
With 'energy' set to be a defining topic of the 21st century, the CSER 
programme has the potential to yield a valuable pool of well educated 
people for research, as well as extending collaboration 
between the Netherlands and India and strengthening 
the field of computational sciences in the Netherlands. 
(MH)

➥ For more information about the computational sciences 
for energy research programme, see www.FOM.nl/CSER. 

           SNAREN, SPIEGELS EN PLAKBAND

Snaren, spiegels en plakband gaat over 70 jaar Nederlandse natuur-
kunde. Het is het verhaal over wetenschappelijke hoogtepunten, 
Nobelprijswinnaars en tot de verbeelding sprekend onderzoek. In 1946 
richtten vooraanstaande fysici samen met de regering de Stichting 
voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) op. Het doel van 
de nieuwe stichting was het stimuleren van fysisch toponderzoek. Dit 
nieuwe boek laat aan de hand van een groot aantal foto’s zien hoe fysici 
succesvol meebewogen in de tijd. De samenwerking van onderzoekers 
met de Nederlandse industrie is er een voorbeeld van. De presentatie 
van het boek (de Nederlandse én Engelse editie) vindt plaats tijdens 
Physics@Veldhoven. 

➥ http://wbooks.com/winkel/verwacht/snarenspiegels-en-plakband/ 

FOr Our englisH readers

tHis BOOk is alsO availaBle in englisH
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In de zomermaanden is hard gewerkt aan het 
detailontwerp voor de nieuwe organisatie. De 
voorstellen liggen nu bij de ondernemingsra-
den, die half december zullen adviseren. Bij een 
positief advies worden de volgende wijzigingen 
in gang gezet:
Het FOM-bureau wordt in drie delen gesplitst, 
een deel (granting) gaat naar het domein Exacte 
en Natuurwetenschappen (ENW), een deel 
naar het onderdeel Bedrijfsvoering van het 
nieuwe NWO, en het deel dat de instituten en de 
universitaire werkgroepen ondersteunt wordt 
omgevormd tot de NWO-institutenorganisatie 
(NWO-I). De NWO-instituten NSCR, NIOZ,  
ASTRON, CWI en SRON fuseren per 1-1-2018  
met die institutenorganisatie.

Vooral voor de medewerkers van het FOM-
bureau verandert er veel. Zij krijgen allemaal een 
andere plek in het nieuwe NWO. De plaatsings-
procedure vindt begin 2017 plaats. De mede-
werkers van het FOM-bureau zullen, net als de 
NWO en STW collega's, zoveel mogelijk hun werk 
volgen. Dat betekent dat contactpersonen niet 
veranderen en dat de transitie zo min mogelijk 
het reguliere werk stoort. E-mailadressen en 
telefoonnummers blijven gewoon in de lucht, we 
blijven bereikbaar! 
 

Omdat de NWO-instituten later fuseren met 
de institutenorganisatie, en omdat ZonMw pas 
per 1-1-2019 meegaat in het nieuwe NWO, zal er 
op drie momenten sprake zijn van plaatsing van 
medewerkers.

Alle andere werknemers van FOM (dus buiten 
het FOM-bureau), blijven in dienst van FOM, dat 
verder gaat onder de naam NWO-I. 
 
➥ Meer informatie over de NWO-transitie  
vindt u op de FOM-website:  
www.fom.nl/transitie

Nieuw NWO krijgt steeds meer vorm   

inBedding FOM Op scHeMa
De Stuurgroep Transitie NWO heeft na de zomer de voorstellen voor de inrichting van de nieuwe organisatie besproken,  

zoals die vanaf 1 januari 2017 van start moet gaan; dit onder voorbehoud van een positief advies van de OR. De voorstellen

zijn gebaseerd op het Integraal Plan, dat zij in maart vaststelden. Inmiddels zijn de bestuursleden voor het nieuwe NWO ook  

bekend  en is de wet door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Net na zomer meldde het Algemeen Bestuur dat zij eerder 

dan gepland de bestuursverantwoordelijkheden zullen overdragen. Stan Gielen en Caroline Visser vormen per 1 oktober het  

Algemeen Bestuur van NWO, vanaf januari aangevuld met de domeinvoorzitters. Duidelijk is dat 2017 een overgangsjaar  

zal zijn: de organisatie krijgt dan verder gestalte en de domeinen gaan zorgen dat de financieringsinstrumenten op elkaar  

aansluiten. Wijzigingen in de financieringsinstrumenten zullen minimaal een half jaar voor deze ingaan, bekend zijn.

Nieuws

De bestuursoverdracht bij de Nederlandse organisatie 
voor Wetenschappelijk onderzoek (NWo) vindt plaats 
per 1 oktober 2016. Het huidige algemeen Bestuur 
draagt dan de bestuursverantwoordelijkheid over aan 
de nieuwe voorzitter Stan gielen en Caroline Visser.  
zij vormen het algemeen Bestuur totdat de nieuwe 
raad van Bestuur in zijn geheel per 1 januari 2017  
aantreedt. De bestuurswissel is onderdeel van de  
transitie naar een nieuw NWo. 

Fom bedankt de leden van het vertrekkend algemeen 
Bestuur van NWo voor de gedrevenheid en kundigheid 
waarmee zij zich afgelopen jaren hebben ingezet voor 
de Nederlandse wetenschap. Het aB heeft het ingrij-
pende vernieuwingsproces van NWo geïnitieerd dat nu 
met inzet van velen, binnen en buiten de organisatie, 
de voltooiing nadert. Fom ziet het vernieuwde NWo, 
waarin Fom zal worden geïntegreerd, met veel vertrou-
wen tegemoet en wenst de nieuwe bestuurders gielen 
en Visser veel succes.

Begin juli maakte NWo de namen bekend van alle le-
den van de nieuwe raad van Bestuur. Naast voorzitter 
gielen en Visser, portefeuillehouder Bedrijfsvoering en 
Financiën, zal de rvB per januari 2017 bestaan uit vier 
wetenschappelijke leden, die ook voorzitter worden  
van de toekomstige domeinbesturen. Deze vier  
wetenschappelijke leden zijn: ineke Braakman,  
Wim van den Doel, Jeroen geurts en Jaap Schouten. 

om een voortvarende start van het nieuwe bestuur 
mogelijk te maken heeft het zittende bestuur, geleid 
door Jos Engelen, in goed overleg met de nieuwe 
bestuurders besloten om de verantwoordelijkheid per 
1 oktober over te dragen aan gielen en Visser. "Er is de 
afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw NWo", zegt 
Engelen. "De benoeming van het nieuwe bestuur is een 
logische stap in dat proces. Wij denken dat het voor 
NWo goed is dat het nieuwe bestuur zo snel mogelijk 
aan de slag gaat."

Het huidige NWo-bestuur blijft tot 1 januari 2017 
beschikbaar om bij te dragen aan een vlotte over- 
dracht. "Het nieuwe bestuur bereidt zich in rap  
tempo voor op de bestuurswisseling", zegt gielen.  
"Dat we in goed overleg kunnen overschakelen  
naar het 'nieuwe NWo' is een steun in de  
rug."

De organisatie van NWo wordt 
efficiënter en transparanter 
ingericht. De huidige negen 
gebieden waaruit NWo tot nu 
toe bestaat worden geclusterd 
tot vier domeinen: Exacte en 
Natuurwetenschappen (ENW); 
toegepaste en technische we-
tenschappen (ttW); Sociale en 
geesteswetenschappen (SgW) 
en zorgonderzoek en medi-
sche wetenschappen (zonmw). 
tevens worden de instituten 
ondergebracht in één NWo-
institutenorganisatie. Per 1 
januari 2017 start NWo met 
de nieuwe organisatiestruc-

tuur en treden de leden van 
de nieuwe raad van Bestuur 
aan. Na aanpassing van de 
NWo-wet worden Braakman, 
Schouten en Van den Doel 
domeinvoorzitter van respec-
tievelijk ENW, ttW en SgW. 
geurts begint per 1 januari als 
voorzitter van het zelfstandige 
zonmw, waarvan de integratie 
als vierde domein binnen NWo 
is voorzien voor begin 2019. 

De toekomstige rvB  van NWo 
fungeert als collegiaal bestuur 
en wordt verantwoordelijk voor 
de integrale strategie en pro-

grammering van de organisatie 
en de budgetverdeling over 
de domeinen en instituten. 
zo kan NWo zich meer dan nu 
strategisch positioneren, wint 
ze aan besluitvaardigheid en 
organiserend vermogen, kan 
ze middelen flexibeler inzetten 
en gaat ze meer werken vanuit 
één samenhangende program-
mering. 

De namen van de leden van 
de raad van toezicht zijn nog 
niet bekend; hetzelfde geldt 
voor de overige leden van de 
domeinbesturen. 

Bestuursoverdracht NWO  
per 1 oktober 2016 

Achtergrond: nieuw NWO
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De organisatieaanpassing heeft gevolgen voor de 
onderzoeksfinanciering. Dit zal vooral te merken zijn 
bij nieuwe financieringsinstrumenten die de domeinen 
gaan ontwikkelen. ook zullen bestaande instrumenten 
beter op elkaar gaan aansluiten. zoals eerder gemeld, 
zullen we veranderingen in de financieringsinstrumen-
ten ruim van tevoren aankondigen. Voor Vici en rubicon 
is al een wijziging aangekondigd. Houd de website goed 
in de gaten! Nieuwe calls zullen uitgaan vanuit de nieuwe 
domeinen en de domeinbesturen zullen besluiten over 
toekenningen. 

onderzoeksfinanciering  
vanaf 2017

Ineke Braakman

1961, in Delft

Uit CW bij NWO maar ik ben  
Farmaceut/Farmakineticus/ 

Moleculair Celbioloog/Biochemicus

30 jaar samenwonend

Afrikaanse percussie, joggen, fietsen, 
en als ooit tijd lezen, kleding maken

hoogleraar Cellulaire Eiwitchemie, 
Bijvoet Institute for Biomolecular 

Research, Faculty of Science, 
Universiteit Utrecht

Biedt kans het wetenschappelijk on-
derzoek in NL vorm te geven: enerzijds 

inter- en multidisciplinair werken 
bevorderen, anderzijds disciplines 

bewaken; de kans NWO tot dé onder-
zoeksmakelaar van NL te vormen.

Als we met maatschappelijke  
instemming het onderzoeksbudget 

voor NWO, en met name voor  
het werkelijk innoverende  

nieuwsgierigheidsgedreven onder-
zoek, hebben zien toenemen  

en alle best practices in NWO hebben 
behouden, gebruikt en versterkt:  

de inhoud voorop.

Stan Gielen

1952, in Breda

Natuurkundige

Gehuwd, drie kinderen (35, 33 en 31 jaar)

Pianospelen, muziek,  
hardlopen, kunst

Decaan Fac. NWI van Radboud
Universiteit

Ik wil het onderzoeksklimaat in  
Nederland verbeteren.

1. Als de transitie van NWO (inclusief 
samengaan met ZonMw) met succes 
is afgerond en tot volle tevredenheid 
werkt.
2. Als NWO nadrukkelijker dan nu het 
geval is  een rol speelt in het sturen van 
het Nederlandse onderzoeksbeleid. Ik 
wil dat doen samen met de KNAW, VSNU 
en andere deelnemers aan de kennis-
coalitie.
3. Als we er in slagen om in het kader van 
de nationale wetenschapsagenda naast 
de bestaande topsectoren succesvolle 
publiek- private en publiek- publieke 
samenwerking te realiseren om daarmee 
meer mogelijkheden te creëren voor 
onderzoek en de impact van de in 
Nederland aanwezig kennis nadruk-
kelijker zichtbaar te maken.

Wie zijn de nieuwe NWO-bestuurders?
Wie bent u? 

geboren

Uit welke 
discipline 
afkomstig

Privé

Hobby's

Wat is uw 
huidige 
functie? 

Waarom 
vindt u de 

nieuwe 
functie fijn?

Wanneer 
bent u  

tevreden  
als u over  
pakweg  
vijf jaar  

terugkijkt  
op uw voor-
zitterschap 
van respec-

tievelijk rvB  
ENW en 

het NWo-
domein? 

expres
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persOnalia
FOM-werkgroepleider 
en nanofysicus prof.dr.ir. 
Bart van Wees, fysisch-
organisch chemicus prof.
dr. Wilhelm Huck, filosoof 
prof.dr. Lodi Nauta en prof.
dr. internist/infectioloog 
mihai Netea hebben op 
13 september de NWO-
Spinozapremie ontvangen. 
De NWO-Spinozapremie 
is de hoogste wetenschap-
pelijke onderscheiding in 
Nederland en bestaat uit 
een bedrag van 2,5 miljoen 
euro voor wetenschap-
pelijk onderzoek. (Lees ook 
het interview met Bart van 
Wees op bladzijde 3.)

FOM-werk-
groepleider 
prof.dr. 
thom Pal-
stra is per 25 

november 2016 benoemd 
tot rector magnificus van 
de Universiteit Twente. 
Palstra, hoogleraar Vaste 
Stof Chemie aan de Rijks-
universiteit Groningen en 
wetenschappelijk directeur 
van het Zernike Institute 
for Advanced Materials, 
volgt prof.dr. Ed Brinksma 
op, die sinds 2009 rector 
was. 

De positie 
van weten-
schappelijk 
directeur 
Zernike 

Institute for Advanced 
Materials aan de Rijksuni-
versiteit Groningen is per 
1 november 2016 ingevuld 
door prof.dr. Caspar van 
der Wal. Van der Wal is lid 
van de FOM-Nanocom-
missie.   

NWO heeft aan zes talen-
ten in de natuurkunde een 
Veni-subsidie toegekend: 
dr. Saeedeh Farokhipoor 

(RUG), dr.ir. 
Hanneke 
gelderblom 
(TU/e),  dr. 
Enej ilievski 

(UvA), dr. andrew musser  
(AMOLF), dr. Juan Pedraza  
(UvA) en dr. Scott 
Waitukaitus (AMOLF). 
In totaal krijgen dit jaar 
158 pas gepromoveerde 
onderzoekers een Veni. Een 
Veni-financiering bedraagt 
maximaal 250.000 euro 
en is een van de persoons-
gebonden financierings-
vormen van NWO om 
wetenschappelijk talent  
te stimuleren.

Per 1 novem-
ber is prof.dr. 
Hester Bijl, 
FOM-werk-
groepleider 

en lid van de Raad van Be-
stuur van FOM, vice-rector 
magnificus van de universi-
teit Leiden. Ze volgt prof.dr. 
Simone Buitendijk op. Bijl is 
hoogleraar Lucht- en Ruim-
tevaarttechniek in Delft. 

Per 1 novem-
ber 2016 
is dr. auke 
Pieter Colijn 
benoemd 

tot bijzonder hoogleraar 
aan het Instituut voor 
Subatomaire Fysica van 
de Universiteit Utrecht. 
Colijn bekleedt de Nikhef-
leerstoel Experimental 
Astroparticle Physics. 
Hij doet onderzoek naar 
donkere materie. 

Dr. Wouter Verkerke is 
benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Data-analyse 
in de (astro)deeltjesfysica 

aan de UvA. 
Verkerke 
gaat zich 
in zijn 
onderzoek 

richten op geavanceerde 
data-analyse in de (astro)
deeltjesfysica. Hij heeft 
een aanstelling bij Nikhef.

Prof.dr. albert Polman, 
groepleider op AMOLF, 
heeft de Research into 
the Science of the Light 

Prize 2017 
gewonnen. 
De Quantum 
Electronics 
and Optics 

Division (QEOD) van de 
European Physical Society 
(EPS) kent de tweejaar-
lijkse prijs toe aan Polman 
als erkenning voor weten-
schappelijke excellentie 
van recent onderzoek op 
het gebied van de optica. 

Na 26 jaar  
FOM, waar- 
van tien jaar 
als hoofd 
van de 

Centrale Personeelsdienst, 
wordt mr. renée-andrée 
koornstra per 1 januari 
2017 directeur HRM Arbo & 
Milieu bij de Vrije Universi- 
teit in Amsterdam. FOM-
directeur Christa Hooijer 
schrijft: "Renée-Andrée 
heeft zich enorm ingezet 
voor een goede landing 

van FOM in het nieuwe 
NWO, en dan vooral voor 
een goede landing van de 
mensen bij FOM. Want 
hoewel haar hart inmiddels 
ook sneller gaat kloppen 
van de mooie wetenschap 
die FOM mogelijk maakt, 
heeft zij zich de afgelopen 
26 jaar vooral met hart en 
ziel op de mensen gericht. 
Daarvoor waarderen en 
bedanken wij haar zeer." 

Het Algemeen Bestuur van 
De Nederlandse Natuur-
kundige Vereniging heeft 

op haar 
algemene 
ledenverga-
dering FOM-
werkgroep-

leiders prof.dr.ir. kobus 
kuipers (TUD) en dr. Dries 
van oosten (UU) benoemd 
tot Lid van Verdienste. Dit 
zijn leden die een grote 
actieve bijdrage aan deze 
vereniging van en voor 
natuurkundigen hebben 
geleverd. 

De Optical Society (OSA) 
heeft AMOLF-groepsleider 
prof.dr. albert Polman 
benoemd tot Fellow of 
the OSA. Ook prof.dr. Paul 
Planken (ARCNL/UvA) is 
gekozen tot Fellow.  De 
huidige leden van de OSA 
nomineren kandidaten voor 
het Fellow Membership. 

Prof.dr. Petra 
rudolf (RUG) 
is in oktober 
verkozen tot 
lid van de 

German National Academy 
of Science and Engineering 
(Acatech). 

Drs. Job de kleuver is op 
7 november in Stockholm 

benoemd tot 
General Se-
cretary van 
de APPEC, 
de Europese 

organisatie voor astro-
deeltjesfysica (voor twee 
jaar met een optie voor nog 
eens twee jaar). 
Tijdens de jaarvergadering 
van APPEC legde prof.dr. 
Frank Linde (Nikhef) na zijn 
reguliere termijn van twee 
jaar de voorzittershamer 
neer. 

Dr. Jasper reijnders wordt 
per 1 januari 2017 hoofd van 
het bureau van de Raad 
van Bestuur van NWO. Het 

(nieuwe) 
bureau heeft 
zowel een 
onder-
steunde 

als adviserende functie 
naar de Raad van Bestuur. 
Reijnders werkte eerder als 
consultant bij A.T. Kearney, 
als programmacoördinator 
bij FOM en hij was manager 
bedrijfsvoering bij ARCNL. 
Sinds medio 2015 is Reijn-
ders programmamanager 
transitie bij NWO.

Voormalig FOM-oio dr. 
Bernard van Heck heeft 
de Christiaan Huygens-
prijs ontvangen voor het 
onderzoek waarop hij in 
2015 promoveerde aan de 
universiteit Leiden. Van 
Heck ontwierp, gebaseerd 
op supergeleidende 
elektronica, een schake-
ling waarmee Majorana-
deeltjes zich door middel 
van elektrische signalen 
op commando kunnen 
vervlechten. 

Programmacoördinator 
dr. Victor Land nam in mei 
afscheid van het FOM-
bureau. Hij werkt nu aan de 
TU/e als Project Officer 
kennisvalorisatie.

Dr.ir. marcel Hoek is sinds 
1 mei programmacoördi-
nator op het FOM-bureau, 
waarhij nanotechnologie 
en duurzame energie in zijn 
pakket heeft en mede-or-
ganisator is van Physics@

Veldhoven. 
Hoek is ge-
promoveerd 
aan de UT in 
de vastestof-

fysica op onderzoek naar 
hogetemperatuursuper-
geleiding. Na zijn promotie 
heeft hij een postdoc 
gedaan aan Boston College, 
USA.  

Dr.ir. Peter Spijker is sinds 
15 juni programmacoördi-
nator op het FOM-bureau. 
Spijker is gepromoveerd 
aan de TU/e in de com-
putationele natuurkunde 
(moleculaire dynamica 
simulaties). Tussen zijn 

promotie en 
zijn komst 
naar FOM 
werkte hij als 
postdoc drie 

jaar op EPFL (Zwitserland) 
en vier jaar aan de Aalto 
University (Finland).

Vanaf 15 juli is ir. anouk 
de Hoogh werkzaam 
op het FOM-bureau als 
programmacoördinator, 
waar ze zich onder andere 
bezighoudt met de FOM-
Projectruimte. De Hoogh 
heeft haar promotieonder-

zoek gedaan 
bij AMOLF 
en is gespe-
cialiseerd in 
niet-lineaire 

optica en optische singula-
riteiten. In december ver-
dedigt zij haar proefschrift 
aan de TU Delft.  

Dr.ir. Bram Borkent is per 
1 september program-
macoördinator op het 

FOM-bureau 
waar hij zich 
bezighoudt 
met publiek-
private 

samenwerking. Borkent is 
in 2009 gepromoveerd aan 
de UT op een onderzoek 
naar micro&nanofluidics. 
Daarna werkte hij ruim 
zes jaar als consultant bij 
Ecofys aan het ontwerpen 
en de implementatie van 
effectief klimaatbeleid.

indienen vOOrdracHten nwO-prijzen 2017
De eerstvolgende deadline voor het indienen van 
voordrachten voor de NWO-prijzen 2017 is 1 april 2017.

Awarded each 
year to the best 
physics thesis

Awarded once every 
two years to a female 
writer of the best  
physics publication

Awarded each year 
to a (group of) 
physics researcher(s) 
actively making  
research results  
useful for society
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Awarded each year 
to a PhD student in 
physics with the best 
chapter dedicated to 
valorisation of his or 
her research

Submit before 1 April 2017
www.fom.nl/prizes 



FOM valOrisatie prijs
Om kennisbenutting van fysisch onderzoek te 
stimuleren, reikt de Stichting FOM jaarlijks de 
FOM Valorisatie Prijs van 250.000 euro uit aan 
een Nederlandse fysicus (of groep van fysici) die 
resultaten uit het eigen onderzoek op succesvolle 
wijze tot nut voor de maatschappij heeft weten te 
maken. De prijs voor 2016 gaat naar Ekkes Brück, 
hoogleraar fundamentele aspecten van materi-
alen en energie aan de TU Delft. De selectiecom-
missie waardeert dat hij, naast de hoge weten-
schappelijke kwaliteit van zijn werk, een duidelijke 
visie heeft op de toepasbaarheid van dat werk, en 
daarvan ook de industrie weet te doordringen. 

"Als je wilt dat je onderzoek niet 
alleen gewaardeerd wordt door 

je directe peers, moet je wel de 
boer op met je ideeën", zegt 
Brück die baanbrekend, funda-

menteel onderzoek doet naar 
magnetocalorische materialen. 

"Grappig genoeg onderzocht ik 
materialen in eerste instantie met een heel ander 
doel, namelijk het vinden van goede elektronische 
eigenschapen voor efficiënte dataopslag. We 
vonden rare eigenschappen in een bepaalde groep 
materialen, die heel geschikt bleek voor toepas-
sing in een warmtepomp. Zo kwam ik de magneto-
calorische materialen op het spoor." 

Het juryrapport roemt de vasthoudendheid van de 
Delftse hoogleraar in het realiseren van toepas-
singen voor deze materialen, onder andere in revo-
lutionaire koeltechnologieën, in efficiëntere warm-
tepompen en voor de opwekking van elektriciteit 
uit laagcalorische warmte. "De hele industriële 
keten is belangrijk als je nieuwe materialen wilt ge-
bruiken in een beter eindproduct. Dat vond ik erg 
interessant", aldus Brück. Hij waardeert dat FOM 
valorisatie-inspanningen op deze manier beloont: 
"Ik ben natuurlijk blij dat ik de Valorisatieprijs heb 
gekregen, maar vind de prijs an sich ook bijzonder. 
Die waardering voor toepassing van wetenschap 
zie je niet veel."

FOM valOrisatieHOOFdstuk prijs
Om promovendi aan te moedigen een hoofdstuk in 
hun proefschrift te wijden aan valorisatieaspecten 

van hun onderzoek, heeft FOM  
de Valorisatiehoofdstuk Prijs  

van 5.000 euro ingesteld.  
Dit jaar gaat de prijs naar  
Slava medvedev, die op  

4 november 2015 cum laude is 
gepromoveerd aan de Univer-

siteit Twente. Hij deed onderzoek 
naar reflecterende multilaag optieken voor 
EUV-straling onder leiding van Fred Bijkerk. In zijn 
valorisatiehoofdstuk beschrijft Medvedev werk-
bare oplossingen voor het zuiveren van EUV-licht, 
die inmiddels door de industrie worden toegepast. 
Volgens de selectiecommissie scoort hij hoog op 
realiteitsgehalte en inzet en heeft hij ook oog voor 
minder voor de hand liggende toepassingen, zoals 
het belang van onderzoek naar zonneactiviteit 
voor een beter begrip van het klimaat. 

Passend bij zijn duidelijke ideeën over valorisa-
tie, werkt Medvedev sinds zijn promotie op het 
snijvlak tussen wetenschap en industrie. "Ik was 
verrast door de prijs, omdat ik niet eens wist 
dat ik was genomineerd", vertelt hij. "Maar ik 
heb persoonlijk wel een duidelijke voorkeur voor 
praktische wetenschap. Voor mij zijn mogelijke 
toepassingen een belangrijke aanjager voor we-
tenschappelijk onderzoek."

FOM natuurkunde prOeFscHriFtprijs
Om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek 
door jonge onderzoekers te belonen heeft FOM 
in 2010 de jaarlijkse FOM Natuurkunde Proef-
schrift Prijs ingesteld. Winnares Julija Bagdonaitė 
schreef dit jaar het beste natuurkundige proef-
schrift en wint daarmee een bedrag van 10.000 
euro. Zie ook www.fom.nl/prijzen.
Bagdonaitė promoveerde cum laude op 7 april 
2015 aan de VU bij Wim Ubachs en Lex Kaper. Ook 
voor haar kwam de prijs als een verrassing. "Ik wist 
niet van mijn nominatie", zegt Bagdonaitė. "Het is 
geweldig hoe mijn promotor altijd een stap extra 
doet voor zijn projecten."

Voor haar proefschrift, 
'Search for a variation of the 
proton-electron mass ratio 
from molecular hydrogen 

and methanol', onderzocht 
Bagdonaitė op verschil-

lende manieren hoe constant 
de proton-elektron-massaverhouding is in het 
universum. Zij toonde aan dat deze fundamentele 
natuurconstante al miljarden jaren lang constant 
is en ook niet varieert in zwaartekrachtsvelden. 
De selectiecommissie roemt de originaliteit van 
het onderzoek waarin Bagdonaitė een veelheid 
aan technieken en concepten combineert uit de 
astrofysica, fundamentele fysica en moleculaire 
fysica. Behalve het inleidende hoofdstuk, zijn alle 
hoofdstukken op zichzelf staande, wetenschappe-
lijke artikelen, waarvan er één in Science en drie in 
Physical Review Letters ook zijn gepubliceerd.

Ondanks die hoge wetenschappelijke kwaliteit, 
heeft Bagdonaitė de wetenschap verlaten om te 
aan werken in de technologie-industrie van Silicon 
Valley. Momenteel werkt ze als data-analist bij 
Facebook. "Ik gebruik applied machine-learning
voor het oplossen van big data-problemen", vertelt 
ze. "Er is in de technologiesector veel waardering 
voor mensen met een wetenschappelijke achter-
grond. Ook als ik in de toekomst niet terugkeer 
naar de wetenschap, hoop ik via innovaties in deze 
sector toch bij te dragen aan het vergroten van 
onze kennis."

FOM-PRIJZEN VOOR valOrisatie EN prOeFscHriFt
De Delftse energieonderzoeker Ekkes Brück krijgt de FOM Valorisatie Prijs 2016 voor zijn vasthoudende inzet 

voor de valorisatie van fundamentele kennis op het gebied van energiematerialen. De FOM Valorisatiehoofdstuk 

Prijs 2016 gaat naar Slava Medvedev die aan de Universiteit Twente promoveerde en in zijn proefschrift aandacht 

besteedde aan de praktische toepassingen van extreem-ultraviolette straling. Het promotieonderzoek van  

Julija Bagdonaitė aan de Vrije Universiteit, waarin zij zocht naar variaties in fysische constanten, is goed voor de 

FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 2016. 

Fom reikt deze prijzen uit op 17 januari 2017 tijdens het jaarlijkse, landelijke natuurkundecongres Physics@Veldhoven 2017.  
De winnaars ontvangen behalve hun prijs ook een Pr-pakket, met onder andere een mediatraining van Science on air.
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Fom Valorisatie-
hoofdstukprijs, 

Fom Valorisatieprijs en
Fom Natuurkunde 

Proefschrift Prijs
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Op 27 oktober 2016 verscheen de eerste editie van 
SciPost Physics, een nieuw wetenschappelijk tijdschrift 
dat zowel voor auteurs als lezers gratis is (two-way 
open access). Het is onderdeel van de voor fysici unieke 
wetenschappelijke publicatieportal SciPost, die de 
strenge maar transparante selectiemethode van  
peer-witnessed refereeing hanteert. Hoogleraar en 
FOM-werkgroepleider Jean-Sébastien Caux (UvA) 
initieerde SciPost uit onvrede over het traditionele 
systeem van wetenschappelijk publiceren, waarin 
onderzoekers moeten betalen om hun eigen publicaties 
te kunnen inzien en delen. 

Caux geeft gehoor aan de roep van vele wetenschap-
pers om open access van peer-reviewed wetenschap-
pelijke artikelen, door in juni van dit jaar met enkele 
collega’s SciPost te lanceren. De website SciPost.org is 
volledig in beheer van wetenschappers en is kosteloos 
voor lezers en auteurs: two-way open access. De  
kwaliteit wordt gegarandeerd door een strenge  
selectie, met behulp van een open peer-witnessed- 
review-proces. In andere vakgebieden bestaan al langer 
dergelijke innovatieve tijdschriften. 

kwaliteit dOOr OpenHeid
In enkele maanden is SciPost uitgegroeid van een  
idee van één wetenschapper tot een platform waar-
aan verschillende internationale experts zich hebben 
gecommitteerd, onder meer door toe te treden als lid  
van de adviesraad of van het Editorial College.  

Caux: "Natuurlijk is er soms wat aarzeling bij het 
loslaten van oude tradities, maar wetenschappers 
zijn van nature nieuwsgierig. En wie eenmaal heeft 
kennisgemaakt met onze methode van peer-witnessed 
refereeing is snel overtuigd. Deze reviewmethode, 
waarbij niet alleen aangewezen referenten maar alle 
geregistreerde SciPost gebruikers een conceptartikel 
mogen beoordelen, en bovendien alle commentaren 
openbaar zijn, leidt tot hoge kwaliteit en bruikbaarheid 
én biedt erkenning voor het vele werk dat referenten 
verzetten."

eerste editie scipOst pHysics
SciPost krijgt steeds meer bekendheid in de weten-
schappelijke gemeenschap. De inzendingen voor  
publicaties op SciPost zijn internationaal en gevari-
eerd. In september verscheen het allereerste artikel  
op SciPost, over een onderzoek naar een quantum- 
mechanisch gas. Met de artikelen die daarna zijn ver-
schenen, vormt het de basis voor de eerste editie van 
het tijdschrift SciPost Physics. "De andere inzendingen 
voor de eerste editie beslaan een grote variatie in 
onderwerpen, van theoretische verhalen over quan-
tumfysica tot de experimentele implementatie van 
een frequency-shifted feedback laser. SciPost Physics 
biedt ruimte aan hoogstaande fysica uit alle delen van 
het vakgebied", vertelt Caux. 

"Inmiddels werken we ook aan de eerste uitgave van 
een tweede tijdschrift: SciPost Physics Lecture Notes, 
waarin onderzoekers didactisch materiaal kunnen 
publiceren. Binnenkort lanceren we bovendien SciPost 
Physics Select, een tijdschrift met highlights die door 
de redactieraad worden geselecteerd", laat Caux 
weten. De SciPost-tijdschriften bestrijken niet alleen 
het hele fysische onderzoeksveld. SciPost is ook dé 
plek voor commentaren en aanvullingen op andere 
publicaties, en er komen links naar wetenschappelijke 
scripties." (AH)

 
➥ Meer informatie is te vinden op www.scipost.org. 

OPEN ACCESS PLATFORM SCIPOST LANCEERT EERSTE EDITIE SCIPOST PHySICS

geHeiMen OntHullen van inktjetprOces
De Stichting FOM, Océ, de Universiteit 
Twente (UT) en de Technische Universi-
teit Eindhoven startten dit voorjaar een 
omvangrijk FOM Industrial Partnership 
Programme met de naam Fundamental 
fluid dynamics challenges
in inkjet printing. Het 
programma moet leiden 
tot fundamenteel begrip 
van het gehele inktje-
tproces. "Uiteindelijk 
hopen we bij te dragen 
aan de inktjettechnolo-
gie van morgen," aldus programmaleider 
Detlef Lohse. Het programma heeft een 
looptijd van zes jaar, met de intentie om 
de samenwerking na afloop met nog 
eens zes jaar te verlengen. 

Het nieuwe onderzoek richt zich op drup-
pelvorming  - waarbij het voorkomen 
vanstorendeluchtbellen in het inktkanaal 
een belangrijk onderwerp is - en op het 
drogen van de druppels op papier. Verder 
gaan de wetenschappers de interactie 
van inkt met verschillende soorten sub-
straten onderzoeken. Lohse verwacht 
dat het onderzoek tot veel nieuwe 
inzichten zal leiden: "Je zou denken dat 
alle geheimen van het inktjetproces 
inmiddels zijn onthuld. Dat is niet waar. 
Zo is het bijvoorbeeld niet bekend hoe 
snel men kan jetten zonder de stabiliteit 
van het jetting-proces te verliezen. Ook 

begrijpen we het droogproces van sus-
pensies en vloeistofmengsels nog niet 
goed. En inkt is uiteindelijk niets anders 
dan een vloeistofmengsel."
Met een beter inzicht in de mechanismen 
van het jet-proces, hopen de onder-

zoekers de ontwikkeling 
van een nieuwe generatie 
inktjetprinters mogelijk te 
maken. "Belangrijk aan dit 
programma is dat het ook 
voldoende ruimte geeft 
voor fundamenteel on-

derzoek", zegt Lohse. "Dat was bij onze 
samenwerking met Océ in het verleden 
ook zo en dat heeft vele nieuwe vondsten 
en aansprekende publicaties opgeleverd 
over fundamentele problemen in de 
fysica van vloeistoffen."

Océ en FOM werkten al eerder samen, 
in het afgesloten Industrial Partership 
Programme (IPP) 'Contact line control 
during wetting and dewetting', waarvan 
Lohse (UT) eveneens programmalei-
der was. Ook werkte Océ vaker één op 
één samen met onderzoeksgroepen 
in Twente en Eindhoven. In dit nieuwe 
programma wordt alle beschikbare 
expertise benut om het onderzoek tot 
nieuwe hoogtes te stuwen. Hiervoor 
start onder andere een nieuwe  
FOM-onderzoeksgroep gehuisvest  
binnen Océ. 

Bij de start krijgt Fom-directeur Christa Hooijer een 3D-geprinte monet cadeau  
van océ. met echt nepheidscertificaat en verfklodders die je kunt voelen. 

SAMENWERKING  

OCé, TU/E, 

UT EN FOM 

Nieuws
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“Eens zal men weten waarom in onze eeuw zoveel grote 
kunstenaars zoveel onleesbare boeken hebben geschre-
ven, en door welk wonder deze onleesbare en ongelezen 
boeken toch voor onze eeuw beslissend waren”.

Ik zou deze prachtige, intrigerende zin, in de eerste helft 
van de vorige eeuw geschreven door de Poolse schrijver 
Gombrovicz, willen parafraseren en zeggen: “Eens zullen 
wij weten hoe het kan dat zulke grote geleerden zulke on-
begrijpelijke en onbegrepen wetenschap hebben geprodu-
ceerd die nochtans voor onze maatschappij beslissend is.”

Zonder Einstein geen navigatie, zonder fotovoltaïsch ef-
fect geen satellieten, zonder quantummechanica geen 
communicatie, zonder laser … bijna niks eigenlijk, zonder 
Cooper-paar geen medical imaging, zonder bandgap geen 
tablet, zonder Higgs-deeltje geen Body Mass Ratio. Zonder 
… vult u maar in. Zonder Dirac-vergelijking geen Pokemon-
go. Zonder atoombom geen vrede.

Onze samenleving is gebouwd op inzichten die slechts een 
handjevol mensen begrijpen. Specialistische kennis kan 
ook geen gemeengoed te zijn, maar je moet er wel goed 
op passen. Kennis is als de maan: als zij niet groter wordt, 
wordt zij kleiner. De maatschappij heeft mensen nodig die 
kennis kunnen vasthouden, onderhouden, ontwikkelen en 
doorgeven. 

Het is kennis die de welvaart schraagt. Als de bomen tot in 
de hemel groeien, is dat omdat de wortels steeds dieper de 
grond in gaan. Die wortels, dat zijn wij. 

Is in 70 jaar FOM de kloof tussen fundamentele wetenschap 
en de maatschappij wijder geworden, de afstand tussen 
wortel en kruin groter? Is ondanks het onmiskenbare be-
lang de maatschappelijke en politieke waardering voor de 
wetenschap en de onderzoeker afgenomen? Tot voor kort 
zou ik die vraag bevestigend hebben beantwoord. Maar ik 
ben hoopvol.

De politieke waardering voor onderzoek, R&D, lijkt zich 
gunstig te ontwikkelen met de  Nationale Wetenschaps- 
agenda, de investeringsagenda en de reacties daarop. 

Laten we het maar als een verjaarscadeau zien. Want FOM 
is 70 geworden. 70 jaar en 153 dagen om precies te zijn. “Ge-
feliciteerd met je verjaardag en nog vele dagen. Nog 105. 
Om precies te zijn.” 

Hoe belangrijk is FOM eigenlijk? In uw leven, in mijn leven? 
Voor de Nederlandse natuurkunde, voor de wetenschap, voor de economie, de cul-
tuur, voor Henk en Ingrid? 

Laat mij voorop stellen: FOM gaat niet om FOM. FOM gaat om fundamenteel onder-
zoek en onderzoekers. Om de zoektocht naar de grenzen van kennis, van het voorstel-
lingsvermogen, van het kenbare. Het verkennen van het onverwachte. Het herkennen 
van het ongekende.

Natuurkunde gaat soms over concepten die zo abstract en zo mensvreemd zijn dat 
maar weinigen ze doorgronden. Zwaartekrachtsgolven bijvoorbeeld, of de geboorte 
van het heelal waar alle theorie samensmelt, de ruimte ophoudt en tijd tot stilstand 
komt. Maar ook over die andere extreme wereld, van het onbevattelijk kleine, waar 
quantummechanica heerst en schijnbaar magische dingen mogelijk zijn.  

En de nano-wereld, waarin het klassieke onderscheid tussen scheikunde en biologie 
en natuurkunde  volkomen verdwijnt. En over de wereld van onvoorstelbaar lage 

temperaturen, waarbij moleculen tot stilstand komen. Of 
juist van onvoorstelbare hitte, waarbij atomen uit elkaar 
vallen en kernen versmelten.

Natuurkunde gaat ook over de wereld die we wel kunnen 
zien, aanraken, ruiken. Waarin windmolens draaien,  
vliegtuigen vliegen, inkjetprinters printen, zonnepanelen 
stroom produceren. Waarin onze intuïtie wel werkt, maar 
waarvan het begrip niettemin op diepzinnige natuurkun-
dige theorie is gestoeld.

Iedere vezel van het weefsel van deze maatschappij is 
geïmpregneerd met fundamentele natuurkunde. Soms 
zichtbaar, vaak onzichtbaar. Soms begrijpelijk, vaak 
onbegrijpelijk. Maar al die, onzichtbare, onmeetbare, 
onbegrijpelijke en onbetaalbare kennis gaat wel het 
klimaatprobleem oplossen. En zelfrijdende auto’s maken 
en zelfgroeiende biefstuk. En de dood een keuze. 
Is dit alles nu nog wel natuurkunde? Zeker niet alleen 
maar. Soms is natuurkunde slechts een splinter in het 
bouwwerk, soms een steen in het fundament. 

Hoe dan ook moet de natuurkunde – de discipline – zich 
blijven ontwikkelen. FOM was de nationale hoeder van 
die discipline. Maar in de afgelopen periode was FOM ook 
steeds meer  een verbinder van fundamenteel natuurkun-
dig onderzoek met andere disciplines, met maatschappe-
lijke vragen, met toepassingen, met bedrijven. 

Daarom is het fantastisch om dit verjaardagsfeest te 
vieren met zoveel vrienden van andere disciplines, be-
stuurskringen en bedrijven. Fantastisch en passend, want 
na 70 jaar gaat FOM splitsen en fuseren, integreren in het 
nieuwe NWO.

Het is extreem turbulent in de wereld. En in deze dyna-
mische wereld is het feit dat NWO wordt omgebouwd 
een rimpeling, die maar weinig mensen buiten NWO zal 
opvallen.  En dat FOM in dat proces ophoudt te bestaan is 
een minuscule beving in the grand scheme of things. Maar 
voor mij, voor u, voor ons, voor de 1100 FOM-medewer-
kers die zich dagelijks inzetten voor de natuurkunde, voor 
duizenden onderzoekers, is het forse beving. Richter 10, 
zeg maar. 

Ik had een droom waarin ik werd achterna gezeten door 
een angstaanjagend monster. Ik rende voor mijn leven, 
maar het monster kwam met grote stappen achter mij 
aan. Ik hoorde de stampende voetstappen, de verstik-
kende lucht sneed mijn adem af, ik voelde de kracht uit 

mijn benen vloeien en viel. Het monster greep mij bij de keel en ik riep in doodsnood 
‘Monster, Monster wat ga je met mij doen?’ Waarop het monster zei: 'Hoe kan ik dat nu 
weten, Niek, het is jouw droom, niet de mijne.'

Dames en heren, de omvorming van FOM, de opsplitsing, de integratie in NWO, maar 
vooral: de heruitvinding van NWO met de natuurkunde daarin geïntegreerd,  is geen 
nachtmerrie. Het is onze eigen droom.

En ik zie binnen NWO en de FOM-organisatie zo’n enorme energie en enthousiasme 
om die droom zelf vorm te geven, dat ik alleen maar kan zeggen: chapeau voor alle 
medewerkers die er voor hebben gezorgd, met inzet van hun talen en passie, dat FOM 
een fantastische organisatie is, en chapeau voor de toewijding waarmee de FOM en 
NWO medewerkers nu – ondanks de aanzienlijke onzekerheid die met zo’n transitie 
gepaard gaat - gezamenlijk het nieuwe NWO gestalte geven.
 
Chapeau. Chapeau. Chapeau.

Van het weefsel van de maatschappij is iedere vezel 
geïmpregneerd met fundamentele natuurkunde 
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tijdens het Fom70-symposium op 16 september stond Fom-voorzitter Niek Lopes Cardozo stil bij wat Fom heeft betekend. Dit is een ingekorte versie van zijn speech.

niek lOpes cardOzO 

“Kennis is als de maan: 
als zij niet groter wordt, 

wordt zij kleiner.”
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gerard meijer: "ik hoop dat de Nederlandse 

fysica à la Fom bij de Nederlandse overheid 

weerklank blijft vinden." 

ook NWo-voorzitter Jos Engelen vindt dat 

Fom altijd voor de muziek uit liep.

gijsje koenderink: "Fom is kampioen multidisciplinair."

Christa Hooijer spreekt haar dank uit, in het bijzonder 

aan het Uitvoerend Bestuur van Fom. "En we zien  

de toekomst bij NWo met vertrouwen tegemoet." 

Jos Benschop: "zonder fundamenteel onderzoek geen 

innovatie. De weg naar toepassingen is lang en daarom 

zijn mogelijkheden als iPP en arCNL zo belangrijk." 

Viktoria Wollrab (amoLF)
Sander Breur (Nikhef)

Frank Linde: "Fom, soms te goed georga-

niseerd, toonde in 1997 visie en lef door te 

investeren in het atLaS-onderzoek op CErN." 

oscar Versolato (arCNL)

Suzanne van Dam (Qutech/tUD)

ivana abramovic (tU/e)

ronald Hanson: "Fom initieerde de focusgroep 

waarvan het onderzoek uitmondde in het 'spooky 

interaction at a distance' en Qutech succes."

FOM70-verjaardag MET EEN GOUDEN RANDJE 

Sprekers blikken op inspirerende wijze terug op zeventig jaar Fundamenteel  

onderzoek der materie en Fom'ers op de dansvloer 'never grow old'

op 16 september vierde Fom haar 70-jarig bestaan in de rijtuigenloods in amersfoort, 

met 's middags een symposium en aansluitend een feest. onder de bezielende aanvoe-

ring van dagvoorzitter Joost Frenken wisselden de sprekers van het symposium elkaar  

in rap tempo af. Het symposium kreeg een gouden randje, want veel Fom-successen pas-

seerden de revue. De sprekers introduceerden ook veelbelovende jonge onderzoekers 

die in een korte pitch over hun onderzoek belichaamden dat Fom vooral graag vooruit-

kijkt, over de horizon naar de vele talenten die voor mooie nieuwe natuurkunde zorgen. 

Na het symposium stroomden de gasten voor het feest binnen. 'Power to the future'  

was het motto van de feestcommissie, met de opdracht 'sparkle and shine' en velen  

namen dit letterlijk. in alle hoeken en wagons konden de Fom'ers terecht, voor onder 

meer karaoke, cocktails, een toekomstvoorspelling bij een waarzegster, bordspelletjes,  

een photo booth, flipperkasten, en op de dansvloer. 'Fom also knows how to party', 

becommentarieerde een promovendus van DiFFEr na afloop. No need to say more.  

12 expres

Fom-directeur Christa Hooijer 'overhandigt' Fom, het schaap met vijf poten, aan de nieuwe  

NWo-directeur Stan gielen. "zorg goed voor haar", vraagt ze. gielen belooft dit te doen.

robbert Dijkgraaf feliciteert Fom via een videoboodschap.  

Hij wenst de Nederlandse wetenschap de spirit en kameraadschap van Fom toe.

alaska Unlimited veronderstelt dat het op den duur makkelijker zal zijn om in plaats van de zes (instituten)molentjes maar  

één grote (NWo)molen draaiende te houden. Joost Frenken belicht in exact zeven minuten de rijke historie van Fom.
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De feestcommissie krijgt dank voor de organisatie,  

vlnr Henk tamsma, annette Bor, Veer keizer,  

Pieter Braam van Sloten, Petra rodriguez, Floortje van den Berg

Christa Hooijer reikt de prijzen van de Fom-70 dopper fotowedstrijd uit

expresexpres 13
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2 brothers on the 4th floor: You never grow old
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supergeleidende Magneet GEïNSTALLEERD BIJ MAGNUM-PSI
met de installatie van een supergeleidende magneet is de onderzoeksfacili-
teit magnum-PSi van Fom-instituut DiFFEr klaar om wereldrecords neer te 
zetten. Dankzij de upgrade blijft de intense deeltjesbundel in het experiment 
uren achtereen in stand, in plaats van enkele seconden. met hun vernieuwde 
experiment wil het DiFFEr-team als eerste ter wereld de hele levensloop 
van wandmaterialen in een kernfusiereactor onderzoeken. onderzoekers van 
itEr en van bedrijven buiten de fusiewereld staan in de startblokken om hun 
experimenten te komen doen.

DIFFER's onderzoeksfaciliteit Magnum-PSI is de Nederlandse bijdrage aan het 
wereldwijde kernfusieonderzoek. Facility manager dr. Hans van Eck: "Magnum-
PSI kan als enige laboratoriumexperiment ter wereld 
de plasmacondities bij de wand van een fusiereactor 
als ITER nabootsen." Dat internationale experiment 
wordt nu gebouwd om de technische haalbaarheid 
van fusie-energie aan te tonen. Wandmaterialen in 
ITER en zijn opvolgers moeten bestand zijn tegen 
een hitte en deeltjesstroom zoals aan het oppervlak 
van de zon, en dat maanden achtereen. 

Met Magnum-PSI kan DIFFER onderzoeken wat zo'n lange, intense blootstelling 
met materialen doet. De nieuwe supergeleidende magneet vangt de geladen 
deeltjes uit de plasmabron en leidt ze in een geconcentreerde bundel naar 
het testmateriaal. Dat krijgt 1023-1025 deeltjesinslagen per vierkante meter 
oppervlak te verwerken met een warmtebelasting van tientallen megawatts. 
Een speciaal ontworpen condensatorbank kan de plasmabron voor korte tijd 
nog eens een factor honderd opvoeren. Zo bootsen de onderzoekers het effect 
na van plotselinge energieontladingen in een fusiereactor. Gebruikers van 
Magnum-PSI kunnen al die processen volgen met een grote verzameling meet-

instrumenten. Die houden het testmateriaal en de plasmabundel in de gaten via 
patrijspoorten in de supergeleidende magneet en het reactorvat.

aFnaMetests en plan B
Zonder magneetveld geen plasmabundel en geen experimenten. Toen de 
supergeleidende magneet tot twee keer toe niet door zijn afnametest kwam, 
schakelde DIFFER dan ook over op plan B. Magnum-PSI ging in 2011 in bedrijf  
met conventionele, gepulse elektromagneten.  
"We haalden onze geplande plasmaparameters, maar konden de plasmabundel 
maar tien tot vijftien seconden in stand houden", zegt Hans van Eck.  
Na elke ontlading moesten de magneten een kwartier afkoelen.

Ook die korte ontladingen waren aantrekkelijk 
voor de fusiegemeenschap. Onderzoekers van 
ITER vroegen direct meettijd aan om hun wand-
materiaal wolfraam te testen in de nieuwe faci-
liteit. Eén ITER-puls van een kwartier nabootsen 
kostte weken, de volledige levensduur simuleren 
was niet haalbaar. Met de komst van de superge-
leidende magneet is dat scenario voorbij: die houdt 

de plasmabundel geen seconden, maar minuten of zelfs urenlang bijeen. In een 
paar maanden kan zo de hele levensduur van een materiaal in ITER worden 
nagebootst. 

start van experiMenten
Nu de magneet is aangekomen bij DIFFER wordt hij voorzichtig gekoeld tot zijn 
bedrijfstemperatuur van 4,2 kelvin. Tegelijkertijd integreert het team de mag-
neet met de bestaande apparatuur. DIFFER wil Magnum-PSI mét zijn nieuwe 
magneet nog voor het eind van het jaar operationeel hebben. (GdV)

UNIEKE FACILITEIT 

VOOR ONDERZOEK NAAR 

PLASMA-WAND-INTERACTIE 

NU ECHT VAN START

Nieuws
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Eén van de strategische richtingen 
voor de toekomst is Materials for 
Sustainability. Deze richting omvat 
thema's zoals technologieën voor 
energieconversie, duurzame synthe-
se, maar daarnaast ook materialen uit 
hernieuwbare bronnen. FOM en NWO 
stellen op dit moment een gezamen-
lijke call op om vooraanstaand en 
nieuw onderzoek op dit gebied te 

financieren. De call, mede mogelijk 
gemaakt door de NWO-bijdrage aan 
de Topsectoren, richt zich op privaat-
publieke samenwerkingen. De call 
gaat in het voorjaar van 2017 open.

Nederland is sterk in interdisciplinair 
materialenonderzoek. Dit onderzoek 
is van groot belang:   nieuwe materia-
len kunnen bijdragen aan oplossingen 

voor belangrijke maatschappelijke 
en technologische uitdagingen op 
het gebied van voedsel, gezondheid, 
duurzame energie, transport en 
schaarste van grondstoffen.

In de afgelopen maanden heeft een 
omvangrijke groep wetenschappers 
samen met FOM en NWO gewerkt 
aan een brede visie op het materi-

alenonderzoek in Nederland, onder 
andere via een succesvolle workshop 
'Materialen – Made in Holland'.  
Deze workshop heeft geleid tot een 
specifieke 'materialenroute' in de 
Nationale Wetenschapsagenda. (PS)

call Materials FOr sustainaBility OPENT VOORJAAR 2017 

natiOnale rOadMap nwO
Grootschalige onderzoeksfaciliteiten zijn cruciaal 
voor vooruitgang in de wetenschap. De Perma-
nente Commissie voor Grootschalige Weten-
schappelijke Infrastructuur van NWO (PCGWI) 
stelde de Nieuwe Nationale Roadmap Grootscha-
lige Wetenschappelijke Infrastructuur op, na een 
analyse van alle grootschalige onderzoeksfaci-
liteiten die voor Nederlandse wetenschappers 
toegankelijk zijn. De Roadmap is een belangrijk 
kader voor toekomstige NWO-investeringen in 
grote faciliteiten voor wetenschappelijk onder-
zoek. Naast de bestaande faciliteiten zijn op de 
Roadmap ook nieuwe clusters van onderzoeksfa-
ciliteiten opgenomen. PCGWI geeft hiermee vorm 
en inhoud aan haar streven om het onderzoeks-

veld te stimuleren tot meer samenwerking en 
gezamenlijke prioritering. Op 13 december neemt 
staatssecretaris Sander Dekker de Roadmap in 
ontvangst.

knaw-agenda
Begin november maakte de KNAW de Agenda 
grootschalige onderzoeksfaciliteiten bekend:  
een verzameling droomprojecten en ideeën die 
over een aantal jaar op Europese of nationale  
roadmaps terecht zouden kunnen komen. De 
KNAW-Agenda is aanvullend aan de roadmap 
van NWO. De publicatie van de KNAW-agenda 
is het tastbare product van een proces waarin 
wetenschappers hun ‘dromen’ konden indienen 
en in een aantal stappen verder uitwerken. 

De agenda bevat in totaal 13 voorstellen voor 
grootschalige onderzoeksfaciliteiten die rond 
of na 2025 wenselijk zijn voor vernieuwend 
wetenschappelijk werk. Bij vier daarvan speelt 
FOM een  belangrijke rol. Dat zijn twee faciliteiten 
voor het meten van zwaartekrachtsgolven, waar 
Nikhef aan deelneemt: de Einstein Telescope 
wordt een ondergronds observatorium en eLISA 
meet zwaartekrachtsgolven met satellieten in de 
ruimte. Advanced Research Center for Nanoli-
thography (ARCNL) neemt deel aan de bouw van 
een vrije-elektronenlaser (FEL-NL), waarmee de 
nanowereld op femtosecondeschaal gefilmd kan 
worden. Het Nijmeegse High Field Magnet Labo-
ratory (HFML) wil met de 60 Tesla DC-faciliteit de 
sterkste magneet ter wereld ontwikkelen.

grOOtscHalige OnderzOeksFaciliteiten 
                              OP NATIONALE ROADMAP NWO EN KNAW-AGENDA

artist impression van de Einstein telescope in zuid-Limburg
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De grote bottleneck voor commerciële energie uit  
kernfusie is het beschermen van de reactorwand  
tegen de kunstmatige zon die hij gevangen houdt.  
Vooral bij de uitlaat van de fusiereactor is contact  
met de straalstroom van hete deeltjes een probleem. 
FOM-instituut DIFFER start een grootschalig onder-
zoeksprogramma waarin negen nieuwe onderzoekers 
de fusieuitlaat moeten gaan 'temmen' door een mix 
van geavanceerde controletechniek en slimme mate-
riaalontwerpen. Het onderzoek wordt mogelijk door 
strategische middelen van FOM voor de versterking van 

het fusieonderzoek van DIFFER, zoals voorzien  in de 
voorlaatste FOM-strategie.

Oppervlak van de zOn
In het hart van de toekomstige fusiereactor ITER  
reageren waterstofisotopen bij 150 miljoen graden tot  
helium. Daarbij komt net als in de zon  schone energie  
vrij, uit ruim voorradige brandstof. ITER (startjaar  
2025) is de eerste fusiereactor ter wereld die ontwor- 
pen is om meer fusievermogen op te wekken (500MW) 
dan de 50 MW die het hete plasma instandhoudt. 

diFFer start nieuw OnderzOek

Het teMMen van de uitlaat van de FusiereactOr

 Dé uitdaging op weg naar een praktische fusiereactor 
is de uitlaat van de machine. Daarlangs verlaat het reac-
tieproduct helium de reactor, in ITER bij tienduizenden 
graden en met 1023-1025 deeltjes per seconde voor elke 
vierkante meter materiaal. Het is vergelijkbaar met de 
omstandigheden aan het zonne-oppervlak, of zelfs een  
raketuitlaat, maar dan maanden achtereen. In de opvol-
gers van ITER wordt de wandbelasting zelfs nog heftiger. 
In DIFFER's faciliteiten voor plasma-wand-interactie zo-
als Magnum-PSI zijn de enige laboratoriumexperimenten 
ter wereld die zulke omstandigheden na kunnen bootsen.
 
taMing tHe FlaMe
"In onze onderzoekslijn Taming the Flame pakken we het 
probleem van de fusieuitlaat integraal aan", belooft pro-
grammaleider Marco de Baar, hoofd fusieonderzoek bij 
DIFFER. Zijn groep gaat fundamenteel onderzoek doen 
naar het intense hart van de reactor, naar de fasetransi-
ties aan de plasmarand, en naar controletechnieken om 
het intense uitlaatplasma uit te smeren en te verdunnen 
voordat het een slim nieuw wandconcept zoals een vloei-
baar metaal raakt. "Als we de uitlaat onder controle krij-
gen is dat interessant voor mainstream-fusieonderzoek 
zoals ITER", denkt De Baar. "Maar daarnaast ook voor de 
uitdagers van ITER zoals de compacte ARC-reactor van 
MIT, waar het wandprobleem ook speelt. We pakken hier 
een fundamenteel vraagstuk aan." DIFFER stelt in het 
vijfjarige programma zeven extra promovendi en twee 
nieuwe postdocs aan. (GdV)

Vanaf januari 2017 worden de subsidie-instrumenten uitgevoerd binnen het nieuwe domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) van NWO. 
➥ www.fom.nl/transitie

Fom HEEFt iN totaaL 15 MiljOen eurO toEgEkEND aaN zEVEN NiEUWE vrije OnderzOeksprOgraMMa's

Scanning New 
Horizons: 
Emergent 

Space-Time, 
Black Holes and 

Quantum 
Information;  

Programmaleider: 
Eric Bergshoeff 

(RUG)

the mysterious 
size  

of the proton;  
Programmaleider: 

Kjeld Eikema 
(VU)

Physics beyond 
the Standard 

model with cold 
molecules: 

measuring the 
electric dipole 
moment of the 

electron of BaF; 
Programmaleider: 
Steven Hoekstra 

(RUG)

Strange metals; 
Programmaleider: 

Nigel Hussey 
(RU)

Single-molecule  
protein 

sequencing; 
Programmaleider: 

Chirlmin Joo 
(TUD)

NeuroPhotonics: 
unraveling the 

physics of 
signaling in 

intact neuronal 
networks;  

Programmaleider:  
Lukas Kapitein 

(UU)

Skyrmionics: 
Towards new 

magnetic  
skyrmions and 

topological 
matter; 

Programmaleider: 
Maxim Mostovoy 

(RUG)

➥ Kijk voor meer  
informatie over de  
honoreringen op  
www.fom.nl

Fom kENt 5,3 miLJoEN EUro toE aaN vernieuwend OnderzOek iN DE ProJECtrUimtE

the nanophotonic 
solar cell 

Jos Haverkort 
(TU/e)

thinking inside 
the Voxel - What 
can the magnetic 

fields tell us 
about white 

matter properties? 
José Marques 

(RU)

Entanglement 
of massive 
mechanical 

objects 
Simon 

Groeblacher 
(TUD)

Very rare beauty 
decays: 

a magnifying 
glass for 

quantum physics 
Marcel Merk en 

Robert Fleischer 
(VU/Nikhef)

Superconducting 
Cavity 

optomagnonics 
Gerrit Bauer en  

yaroslav Blanter 
(TUD)

Electrons 
roaming in 
Fractional 

Dimensions 
Shenjun yuan 

(RU)

Visualizing 
the emergence of 
high-temperature 
superconductivity 

using the spin 
Hall effect 
Milan Allan 

(LEI)

a single-atom 
memory 

Alexander 
Khajetoorians 

(RU)

Understanding 
cancer through 

physics: is tumor 
initiation a phase 

transition? 
Stefan Semrau 

(LEI)

the influence of  
twist and torque 
on the copying of 
DNa: biophysical 

studies of 
eukaryotic 
replication 

Nynke Dekker 
(TUD)

Superconducting 
mediated long-
range coupling 
between spin 

qubits in silicon 
Menno Veldhorst 

(TUD)

Quantum 
transport in Weyl 

semimetals 
Carlo Beenakker  

(LEI)
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Nieuws

Andrea Baldi

Vrije Universiteit Amsterdam

Condensed Matter Physics

Stanford University

DIFFER 

Het gebruik van nanomaterialen 
voor het omzetten en opslaan van 
energie

Een kwantitatief onderzoek 
uitvoeren naar de energievoor-
raad en het energiegebruik in 
Nederland, en dit gebruiken om 
een realistisch plan te ontwik-
kelen voor een overgang naar 
een volledig duurzame, circulaire 
economie

Richard Stevens

Universiteit Twente -  
Physics of Fluids groep.

Rayleigh-Benard turbulentie

Johns Hopkins University in de 
Turbulence Research Group van 
professor Charles Meneveau

Ik ben nu assistent professor in 
de Physics of Fluids groep aan de 
Universiteit Twente

Windenergie en simulaties van 
turbulentiestromen

Meer investeren in de opwek-
king van duurzame energie, zoals 
bijvoorbeeld wind en zonne-
energie, en in meer fundamenteel 
onderzoek in duurzame energie 
technieken, zodat Nederland een 
leidende rol kan spelen in de ener-
gietransitie naar schone energie

Süleyman Er

Universiteit Twente -  
Computational Materials Science

Verkennende studies naar materi-
alen voor de opslag van waterstof

Harvard University – 
Theoretical Chemistry

Universiteit Leiden – Theoretical 
Chemistry

Ik werk nu bij DIFFER aan het com-
putationele ontwerp van nieuwe 
materialen voor het omzetten en 
opslaan van energie

Om werkelijk duurzame ener-
gieoplossingen te vinden die de 
toekomst veranderen, zou ik een 
innovatief platform opzetten om 
publiek onderzoek op te schalen 
waarmee gedurfde lange termijn 
private investeringen gemoeid zijn

Jonathan Citrin

DIFFER

Modelleren van turbulente stro-
mingen in kernfusie-experimenten

CEA Cadarache

Terug bij DIFFER

Ontwikkeling en toepassing van 
versnelde turbulentiemodellen 
voor ongeëvenaard efficiënt 
voorspellen en optimaliseren van 
kernfusie-experimenten

Het garanderen van de voortzet-
ting van financieringsstromen 
voor innovatieve, 'risicovolle maar 
veelbelovende' energieonder-
zoekvoorstellen 

Naam:

Waar ben je  
gepromoveerd?

op welk  
onderwerp?   

Waar ging je naar 
toe voor je 

YES! fellowship?

Waar landde je in 
Nederland na je 

YES! fellowship?

Welk onderzoek/ 
welke onderzoeksvraag 

heeft momenteel 
jouw belangstelling?

Wat zou je direct 
doen als jij minister 

van Duurzame Energie 
in Nederland was?

Fom startte in 2010 het Young Energy Scientists (YES!) programma. 
Vijf jonge fysici gingen in het buitenland werken aan energievraag-
stukken. Het programma is nu afgerond. Bij het opmaken van de 
balans concludeert Fom dat YES! deed waarvoor het bedoeld was. 

Het young Energy Scientists (yES!) programma van FOM startte in 2010, 
in de tijd vóór DIFFER en voordat er een breed gedragen mening binnen 
FOM was dat energieonderzoek ook bij de F van FOM paste. Met dit pro-
gramma zag FOM in dat alleen engineering niet voldoende was voor het 
energieonderzoek, er moest ook geïnvesteerd worden in fundamentele 
kennis. De opzet was simpel: ambitieuze, jonge onderzoekers gingen drie 
jaar lang naar een buitenlands instituut van wereldformaat om daar te 
werken aan energievraagstukken in een voor Nederland nieuwe richting. 
Bij terugkomst in Nederland zou een eigen onderzoekslijn opgezet 
moeten worden, zo luidde de opdracht. Een dergelijke constructie had 
twee decennia daarvoor een boost weten te geven aan de Nederlandse 
theoretische fysica. FOM trok voor het yES!-fellowships programma 1,6 
miljoen euro uit, wat resulteerde in vijf fellows. De aanvraagprocedure 
was laagdrempelig met een kort voorstel en een interview met de yES!-
selectiecommissie, maar de commissie legde de lat hoog. Fundamen-
tele fysica stond voorop, maar een geschikte yES!-fellow moest ook 
bijdragen aan het Nederlands energieonderzoek, en duidelijke ambitie 
en passie hebben voor energiegerelateerde onderwerpen. 

In de periode 2010-2013 gingen vijf fellows van start, waarbij ze in het 
eerste jaar van hun fellowship het onderzoeksvoorstel voor de komende 
drie jaar schreven. Ze werkten aan uiteenlopende onderwerpen: de 
productie van zonnebrandstoffen, stromingsleer van grote windmolen-
parken, berekeningen aan moleculen om nieuwe  energiematerialen te 
ontdekken en het real-time modelleren van plasmafysica in tokamaks. 
Na hun fellowship zijn vier van de vijf fellows geland in het Nederlandse 
energieonderzoek. Joep Pijpers bleef in de Verenigde Staten waar hij 
aan batterijtechnologie bij Lockheed Martin werkt. De teruggekeerde 
yES!-fellows brengen een schat aan nieuwe kennis en ervaring mee  
naar Nederland.

Uit interviews met de ontvangende instituten is gebleken dat de  
yES!-fellows een duidelijke meerwaarde hadden voor onderzoeks- 
groepen in het buitenland en dat ze ook volledig ingebed waren. Dit  
zorgt ervoor dat ze naast de onderzoekslijn ook de internationale  
contacten mee terug naar Nederland genomen hebben. 

Anno 2016 is het wel duidelijk dat de ontwikkelingen op het gebied van 
duurzame energie steeds sneller gaan met onder andere het akkoord 
van Parijs. Eén ding is zeker, zonder fundamentele inzichten komen we 
er niet met de huidige technologie en de yES!-fellows zullen er alles aan 
doen om Nederland die zet in de goede richting te geven! (MH)

YES! fellows
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Onder de indruk
Van Tijn startte in juni als instituutsmanager bij 
AMOLF. “Mijn nieuwe functie bevalt prima, mijn 
werk staat bol van de afwisseling. Toen ik begon 
kreeg ik een warm welkom. Dat is overigens de 
praktijk voor iedereen die bij AMOLF binnenkomt. 

Dat vind ik heel positief. 
Een tijd geleden ben ik met 
een technicus al onze labs 
langsgegaan. Zo krijg je een 
goed beeld van het onderzoek 
dat er plaatsvindt en welke 
geavanceerde apparatuur 
daarvoor nodig is.”
"Van mijn voorganger  
(Bart van Leijen, red.) dacht ik 

altijd: wat heeft hij toch een leuke baan", vervolgt 
Van Tijn. "Toen hij zijn vertrek aankondigde vond  
ik het in eerste instantie vooral jammer voor  

AMOLF dat ze een goede instituutsmanager 
zouden kwijtraken. Even later realiseerde ik me 
dat er een vacature ontstond en toen heb ik gesol-
liciteerd. Ik was al de FOM-beleidsmedewerker 
voor AMOLF, dus ik kende het instituut en was 
onder de indruk.  Bij FOM was ik een stap verder 
van de wetenschap vandaan. Nu zit ik er middenin 
en ervaar ik direct het gevolg van een beslissing 
die ik neem.“

de Hectiek past Bij Mij
Het directe contact met onderzoekers en journa-
listen, in combinatie met de korte lijnen bij FOM 
en het dicht op beleid zitten, vindt Zegers vooral 
aantrekkelijk aan haar functie. Zegers:  “Bij Nikhef 
begon ik elf jaar geleden als wetenschapsvoorlich-
ter. Het was een prettige startplek, waar ik veel 
geleerd heb. Hoogtepunten waren de bezoeken 
aan CERN, die ik niet had willen missen: met  

Nederlandse journalisten en 
later met een Klokhuis tv-
ploeg door de ATLAS detector 
in aanbouw klimmen, dat mag 
verder niemand zomaar. Op 
zeker moment sloop er routine 
in mijn werk, met ieder jaar de 
open dag en het jaarverslag. 
Nu zijn mijn taken diverser en 
beslaan de brede natuurkunde. 

De combinatie van uitvoerend en meer strategisch 
werk, en je overal (on)gevraagd mee 'bemoeien', 
vind ik uitdagend. Als leidinggevende van mijn 
team wil ik anderen helpen om hun werk  
optimaal te doen. Geen dag is hetzelfde en  
ik doe zelden wat ik vooraf bedacht had.  
De hectiek past bij mij. Net als Paula  
benijdde ik mijn voorganger. Dat gaat  
vaak zo, denk ik.”

paula van tijn is instituutsmanager bij amoLF. in die functie is ze onder meer eindverantwoordelijk voor alle 

ondersteunende diensten bij het instituut. gaBBy zegers heeft als hoofd Communicatie van Fom alle interne 

en externe communicatie in haar takenpakket. Deze vrouwen hebben veel gemeen: de liefde voor de inhoud en 

ook de passie voor de uitvoering.

Vrouwen voor de inhoud 

gaBBy zegers:

Ik vind dat NWO aandacht 
zou moeten besteden aan 
het proces van wetenschap 
bedrijven. Dat kan meer 
draagvlak opleveren. 
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vrOuwen in de Fysica
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paula van tijn:

Bij FOM was ik een stap verder van  
de wetenschap vandaan. Nu zit ik er  
middenin en ervaar ik direct het gevolg 
van een beslissing die ik neem.
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nOn-Fysicus
Beide vrouwen hebben geen fysica-achtergrond. 
Hoe is het om tussen fysici te werken? Van Tijn: 
“Toen ik vier jaar geleden bij FOM kwam werken, 
moest ik even wennen, ook al ben ik zelf bètaon-
derzoeker geweest. Wat ik mooi vind aan fysici 
is dat ze een goed idee van een collega oprecht 
kunnen waarderen en openlijk enthousiast zijn 
over mooie wetenschap. En daar vervolgens met 
zijn allen vol voor gaan.”

Noch Zegers noch Van Tijn hebben ooit het  
gevoel gehad er niet bij te horen omdat ze geen 
natuurkundige zijn. Zegers: “In mijn geval is het 
een voordeel, omdat ik niet automatisch jargon 
gebruik, niet alles begrijp en dus vragen stel. Het 
is wel cruciaal dat men je als volwaardig ge-
sprekspartner ziet. Er is al gauw het beeld van ‘de 
meisjes van communicatie’, en dat help ik meteen 
de wereld uit. Ik laat en passant merken dat ik 
scheikunde heb gestudeerd, of dat ik iets  
op hoofdlijnen wel vat. Het zit hem ook in hóe  
je het gesprek voert. ”

vrOuw
Ook het vrouw-zijn in een mannenwereld is voor 
hen geen issue. Zegers : “Ik was al tijdens mijn 
studie in de minderheid.  Natuurlijk heb je soms 
het gevoel er niet bij te horen, maar dat heb je toch 
ook als je bij een groep vrouwen staat die over 
leaseauto's, de kapper of hun pensioen praten.” 
Van Tijn is zich soms van haar positie bewust: "Als 
ik een zaal binnenloop vol met mannen van boven 
de vijftig.”

Allebei vinden ze programma’s zoals FOm/v en 
WISE belangrijk. Van Tijn: “AMOLF doet mee 
aan WISE om de balans tussen de mannelijke en 
vrouwelijke wetenschappelijke staf te verbeteren.” 
Gabby haakt daarop in: “FOM liet haar leiding-
gevenden een tijd terug een Harvard–test maken 
over de genderbias. Uit die test komt vaak naar 
voren dat mannen én vrouwen een voorkeur heb-
ben voor een man als leider. Vanuit mijn expertise 
vind ik de rol van communicatie op dit vlak interes-
sant. Kunnen we bijvoorbeeld vacatureteksten 
sekse-neutraal maken?  We denken na over wie we 
citeren of naar voren schuiven in persberichten 
en bij evenementen. Binnenkort organiseren we 
daarover ook een symposium voor alle persvoor-
lichters van Nederlandse kennisinstellingen.”

tOekOMst
Voor Zegers is de toekomst enigszins ongewis, 
vanwege de transitie van FOM naar NWO. “Wij  

worden geplaatst. Op dit moment is nog niet 
duidelijk hoe de functiebeschrijvingen eruit gaan 
zien. Ik zeg vaak tegen vrienden dat de transitie 
professioneel interessant  is, bijvoorbeeld als je 
nadenkt over verandercommunicatie. Het is alleen 
gek als het over jezelf gaat. Het vormgeven van 
de nieuwe communicatiefunctie biedt ook kansen 
op een efficiënte krachtenbundeling in het nieuwe 
NWO. De afgelopen tijd zijn we al veel meer samen 
opgetrokken, dat is leuk en nuttig." 

"Ik hoop dat het nieuwe NWO blijft communiceren 
over de resultaten van de wetenschap, want  
dat is toch onze core business", vervolgt Zegers. 
"En ik vind dat NWO dan ook meer aandacht  
zou moeten besteden aan het proces van 
wetenschap bedrijven. Dat kan meer draagvlak 
opleveren."   
 
Van Tijn heeft ook een aandachtspunt voor na de 
transitie: "De verbinding tussen instituten en het 
universitaire onderzoek goed houden. Individuele 
wetenschappers zoeken elkaar wel op, bijvoor-
beeld op congressen, maar op beleidsniveau moe-
ten we het faciliteren van de samenwerking niet 
uit het oog verliezen. Het onderzoek op AMOLF 
heeft veel natuurlijke raakvlakken met de biologie, 
chemie en materiaalwetenschappen. Ik hoop dat 
het multidisciplinair onderzoek in het nieuwe 
NWO beter tot zijn recht komt, bijvoorbeeld in 
het ENW-domein." (OK/AvS)



Irem Tanyeli, Helium ion induced 
nanostructuring of metal surface, 11 January 
2016, TU/e, promotor prof.dr.ir. M.C.M. van de 
Sanden, copromotor dr. G.C. de Temmerman, 
DIFFER

Srinath Ponduri, Understanding  
CO2 containing non-equilibrium plasmas:  
modeling and experiments, 25 January 2016, 
TU/e, promotor prof.dr.ir. M.C.M. van de  
Sanden, copromotor dr. R.A.H. Engeln,  
DIFFER

Đang Minh Triet, Non-equilibrium 
transitions in colloidal glasses and gels, 3 Fe-
bruary 2016, UvA, promotor prof.dr. P. Schall, 
copromotor prof.dr. D. Bonn, workgroup 
FOM-A-36

Kimberley Keri Vos, Symmetry vio-
lation in weak decays, 5 February 2016, RUG, 
promotors prof.dr. R.G.E. Timmermans and 
prof.dr. H.W.E.M. Wilschut 

    /
"The university should make it 
a priority to reduce the delay of 
more than 3.5 months between 
the approval of the PhD thesis 
and its actual defense."

Daniela Remenska, Bringing model 
checking closer to practical software enginee-
ring, 8 February 2016, VU, promotor prof.dr.ir. 
H.E. Bal, copromotors dr. J.A. Templon and dr.ir. 
T.A.C. Willemse

Karin Albertina Jansen, Extracel-
lular matrix mechanics and implications for 
cellular mechanosensing, 11 February 2016, VU, 
promotor prof.dr. G.H. Koenderink, AMOLF

Arjan Beukman, Topoplogy in two-
dimensional systems, 19 February 2016, 
TUD, promotor prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven, 
FOM-D-41                  /
"The zero-emission label on 
electric cars should be replaced 
by a label that states the emis-
sion in grams of CO2 per kilome-
ter including the CO2 generated 
by power plants"

Stef Aris Jurriaan van der 
Meulen, DNA linkers surfing on colloids; 
how surface mobile DNA linkers affect col-
loidal self-assembly, 19 February 2016, TUD, 
promotor prof.dr. M. Dogterom, copromotor 
dr. M.E. Leunissen, FOM-D-66

    /
"It is believed that living in the past 
impedes progress yet vinyl records 
continue to defy the paradigm"

Henri de Cagny, Mechanical conse-
quences of fluid transport in gels and suspen-
sions, 25 February 2016, UvA, promotor prof.
dr. D. Bonn, workgroup FOM-A-03

Nikolaos Karastathis, Determina-
tion of spin and parity of the higgs boson in 
the WW*→μv decay channel with the ATLAS 
detector, 25 February 2016, UT, promotors 
prof.dr.ing. B. van Eijk and prof.dr. G. Tsipolitis, 
copromotor dr. P. Ferrari, Nikhef

Tiago José Nunes da Silva,  
Approaching conformality in non-abelian 
gauge theories, 26 February 2016, RUG, 
promotor prof.dr. E. Pallante

Kun Zuo and Vincent Mourik, 
Signatures of Majorana fermions in hybrid 
superconductor-semiconductor nanowire de-
vices, 26 February 2016, TUD, promotors prof.
dr.ir. L.P. Kouwenhoven and prof.dr. E.P.A.M. 
Bakkers, FOM-D-41

Anton Bogomolov, Visualisation of 
instabilities at the edge of ASDEX-Upgrade 
plasmas, 29 February 2016, TU/e, promotors 
prof.dr. A.J.H. Donné and prof.dr. M.R. de Baar, 
copromotor dr.ir. I.G.J. Classen, DIFFER

Karolina Škrášková, Mass spectro-
metry for multimodal imaging of lipids in brain 
tissue, 3 March 2016,UM, promotor prof.dr. 
R.M.A. Heeren, FOM-M-01

Fabien Francis Éric Jaulmes, 
Kinetic behavior of ions in tokamak inductive 
scenarios, 3 March 2016, TU/e, promotor prof.
dr. A.J.H. Donné, copromotoren dr. E. Wester-
hof and dr. H.J. de Blank, DIFFER

Hayri Emrah Balcioglu, Role of 
integrin adhesions in cellular mechanotrans-
duction, 8 March 2016, LEI, promotor prof.
dr. B. van de Water and prof.dr. Th. Schmidt, 
FOM-L-17

Arthur Mattheus Johannes  
den Haan, Nuclear magnetic resonance 
force microscopy at millikelvin temperatures, 
9 March 2016, LEI, promotor prof.dr.ir. T.H. 
Oosterkamp, FOM-L-35 

   /
"Coincidence is himan ignorance 
and can therefore not be the 
final explanation."

Sinem Tas, Bio-inspired ion selective 
crown-ether polymer membranes, 11 March 
2016, UT, promotor prof.dr.ir. D.C. Nijmeijer, 
FOM-T-33

Albert James Licup, Nonlinear mecha-
nics of fibrous networks, 22 March 2016, VU, 
prof.dr. F.C. MacKintosh, FOM-V-13

Aditya Iyer, The many faces of alpha sy-
nuclein; from phospholipid bilayer interactions 
to amyloid formation, 6 April 2016, UT, promo-
tor prof.dr. V. Subramaniam, copromotor prof.
dr. M.M.A.E. Claessens, FOM-T-15

    /
"Producing more scientific data 
is less important than giving it 
the right pitch."

Taher Amlaki, Modeling graphene-sub-
strate interactions, 8 April 2016, UT, promotor 
prof.dr. P.J. Kelly, FOM-T-09

Siim Tolk, Discovery of rare B decays, 
8 April 2016, RUG, promotor prof.dr. A. Pel-
legrino, copromotor dr. F. Dettori, Nikhef

Sebastian Gude, Dispersal and growth 
of bacteria, 11 April 2016, TUD, promotors prof.
dr.ir. S.J. Tans and prof.dr. T.S. Shimizu, AMOLF

Niek den Harder, From temperature to 
reactivity : optical diagnosis of high-density 
plasmas, 13 April 2016, TU/e, promotors prof.
dr.ir. M.C.M. van de Sanden en prof.dr.ir. G.J. van 
Rooij, DIFFER 

Stefan Jansen, Radio for the masses; 
cosmic ray mass composition measurements 
in the radio frequency domain, 13 April 2016, 
RU, promotor prof.dr. S.J. de Jong, copromotor 
dr. C.W.J.P. Timmermans, FOM-N-02

Giuseppe D'Ambrosi, Dynamics of 
Extreme-Mass-Ratio binaries; extraction of 
gravitational waves beyond Last Stable Orbit 
and introduction of spin in the particle limit, 21 
April 2016, VU, promotors prof.dr. J.F.J. van den 
Brand and prof.dr. J.W. Holten, Nikhef

Yibole, Nature of the first-order magnetic 
phase transition in gaint-magnetocaloric 
materials, 21 April 2016, TUD, promotor prof.
dr. E. Brück, copromotor dr.ir. N.H. van Dijk, 
FOM-D-48

Noreen E. Walker, A single-cell study 
on stochasticity in growth and gene expres-
sion, 22 April 2016, TUD, promotor prof.dr. ir. 
S.J. Tans, AMOLF

Dmitry Astakhov, Numerical study 
of extreme-ultra-violet generated plasmas in 
hydrogen, 28 April 2016, UT, promotor prof.dr. 
F. Bijkerk, copromotors dr. W. Goedheer en dr. 
D. Lopaev, FOM-T-38

Bas Jorrit Hensen, Quantum nonloca-
lity with spins in diamond, 29 April 2016, TUD, 
promotor prof.dr.ir. R. Hanson, FOM-D-59

    /
"Stopping a speaker at a con-
ference when he is over time is 
less harmful than letting him 
continue."

Sandro Bjelogrlic, Azimuthal angular 
correlations of D mesons and charged parti-
cles with the ALICE detector at the LHC, 4 May 
2016, UU, promotor prof.dr. R.J.M. Snellings, 
copromotor dr. A. Mischke, Nikhef

Barbara Liszka, New technology to in-
vestigate crystallization on polymer surfaces, 
12 May 2016, UT, promotor prof.dr. L.W.M.M. 
Terstappen, copromotor dr. C. Otto, FOM-T-32

Mojtaba Farmanbar, Computational 
study of interfaces and edges of 2D materials, 
13 May 2016, UT, promotor prof.dr.ir. H. Hilgen-
kamp, FOM-T-29

Corine Meinema, Obtaining ultracold 
molecules through stark deceleration and la-
ser cooling, 13 May 2016, RUG, promotors prof.
dr. S. Hoekstra en prof.dr. K.H.K.J. Jungmann, 
FOM-G-26

Tino Michael, Light at the end of the 
shower; an all-flavour neutrino point-source 
search with the ANTARES neutrino telescope, 
13 May 2016, UvA, promotor prof.dr. P.M. Kooij-
man, copromotor dr. A.J. Heijboer, Nikhef

Kai Sotthewes, Structural and electro-
nic properties of single molecules and organic 
layers on surfaces, 13 May 2016, UT, promotor 
prof.dr.ir. H. Hilgenkamp, FOM-T-29

Jeroen van Leerdam, Measurement 
of CP violation in mixing and decay of strange 
beauty mesons, 18 May 2016, VU, promotor 
prof.dr. H.G. Raven, copromotor prof.dr. M.H.M. 
Merk, Nikhef

Domenico Bonocore, Next-to-soft fac-
torization and unitarity in Drell-yan processes, 
18 May 2016, UvA, promotor prof.dr. E.L.M.P. 
Laenen, Nikhef

Niels Grobbe, Coupled poroelastic 
waves and electromagnetic fields in layared 
media; theory, modeling, and interferometric 
synthesis, 7 June 2016, TUD, promotors prof.
dr.ir. E.C. Slob en prof.dr.ir. C.P.A. Wapenaar, 
FOM-D-39

    /
"Scientists lacking high-quality 
transfer-of-knowledge skills 
render their work practically 
useless."

Mehmet AltuğYavuz, Experimental 
investigation of spatial clustering and veloci-
ties of inertial droplets in turbulence, 9 June 
2016, TU/e, promotors prof.dr. H.J.H. Clercx 
and prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst, copromotor 
dr.ir. R.P.J. Kunnen, FOM-E-24 

ph
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FOr Our englisH readers

Name: 
Prosper Ngabonziza

age: 35

COuNTry  
Of OrIgIN:  
rwanda

Best MeMOry OF yOur phd? There were a lot of 
steps involved in preparing and measuring samples, 
which had to be carefully taken, before obtaining the 
final results and publications in my PhD. I recall the 
relief I felt when a special vacuum suitcase, designed 
for long distance transport in ultra-high vacuum, 
proved to be working properly when we transported 
samples from Twente to the University of Amster-
dam, in the group led by Professor Mark Golden.

plans FOr tHe (near) Future?  I am currently 
working at Max Planck Institute for Solid State 
Research in Stuttgart, Germany. I am in the Depart-
ment of Solid State Quantum Electronics. In future, 
I plan to return to Africa in order to contribute to the 
African science renaissance.

advice tO current phd students?   Simple 
advice to current PhD students is to enjoy what 
they are doing; be creative and keep improving with 
a heart of learning. One day, your work will prove 
fruitful.

expres20



Hugo van den Brand, Modelling an 
measurements for control of magnetic instabi-
lities in tokamak plasmas, 15 June 2016, TU/e, 
promotors prof.dr. M.R. de Baar and prof.dr.ir. 
M. Steinbuch, copromotor dr. E. Westerhof, 
DIFFER

Benjamin J.M. Brenny, Probing light 
emission at the nanoscale with cathodolumi-
nescence, 16 June 2016, UvA, promotor prof.dr. 
A. Polman, AMOLF

Michel van Hinsberg, Settling of 
inertial particles in isotropic and shear turbu-
lence, 20 June 2016, TU/e, promotors Prof.dr.  
F. Toschi, prof.dr. H.J.H. Clercx, FOM-E-23

Jurriaan Biesheuvel, Probing QED and 
fundamental constants through vibrational 
spectroscopy of HD+, 28 June 2016, VU, pro-
motor prof.dr. W.M.G. Ubachs, copromotor dr. 
J.C.J. Koelemeij, FOM-V-15

Thomas P. Voortman, Conjugated 
polyions; polymers with ionic water-soluble 
backbones, 28 June 2016, RUG, promotors 
prof.dr. R.C. Chiechi and prof.dr. J.C. Hummelen, 
FOM-G-23

Fatemeh Jahani Bahnamiri, 
Synthetic strategies for modifying dielectric 
properties and electron mobility for Fullerene 
derivatives, 30 June 2016, RUG, promotor prof.
dr. J.C. Hummelen, FOM-G-23

Ibrahim Güven, Hydraulical and acous-
tical properties of porous sintered  
glass bead systems: experiments, theory, and 
stimulations, 30 June 2016, UT, promotor prof.
dr. S. Luding, FOM-T-28

Pieter David, Search for exotic long-lived 
particles with the LHCb detector, 7 July 2016, 
VU, promotor prof.dr. M.H.M. Merk, copromo-
tor dr. W.D. Hulsbergen, Nikhef

Xue-Fei Miao, Magnetoelastic coupling 
in Mn-Fe-P-Si compounds, 7 July 2016, TUD, 
promotor prof.dr. E.H. Brück, copromotor dr.ir. 
N.H. van Dijk, FOM-D-48

Nguyen Trúc Anh, Self assembly of 
anisotropic particles with critical Casimir 
forces, 7 July 2016, UvA, promotor prof.dr. 
P. Schall, copromotor prof.dr. P.G. Bolhuis, 
FOM-A-36

Prosper Ngabonziza, In-situ 
spectroscopy and nanoscale electronics in 
superconductor-topological insulator hybrid 
devices; a combined thin film growth and 
quantum transport study, 2 September 2016, 
UT, promotors prof.dr.ir. A. Brinkman en prof.
dr.ir. J.W.M. Hilgenkamp, FOM-T-40

Tim de Mooij, Antenna size reduction in 
microalgae mass culture, 9 September 2016, 
WUR, promotor prof.dr. R.H. Wijffels, co-
promotor dr. M.G.J. Janssen, FOM-W-05

    /
"an academic training is no  
guarantee for rational decision 
making in daily life"

Amita Mohanty, Lifetimes, level 
energies and light shifts in a single trapped Ba+ 
ion, 9 September 2016, RUG, promotor prof.dr. 
K.H.K.J. Jungmann, FOM-G-26

    /
"regular weekly meetings and  
discussions over tea or coffee 
are an excellent source of  
education. They are highly moti-
vating in the research world."

Joshua Olaf Island, Quantum trans-
port in superconducting hybrids: molecular 
devices and layered materials, 12 September 
2016, TUD, promotor prof.dr.ir. H.S.J. van der 
Zant, FOM-D-44

Fatemeh Moayed, Chaperone- 
mediated protein folding at the nanoscale,  
13 September 2016, TUD, promotor prof.dr.ir. 
S.J. Tans, AMOLF 

    /
"Science makes one feel stupid 
and only the scientists that 
can get used to this feeling can 
stay in academia"

Hartger Weits, Looking for Lepton 
flavour violation with the Atlas detector: A 
search fot Z → τι decays, 21 September 2016, 
UvA, promotors prof.dr. O.B. Igonkina en prof.
dr. S.C.M. Bentvelsen, Nikhef

Stefano A.M. Messina, Extension 
to lower energies of the cosmic-ray energy 
window at the Pierre Auger observatory, 23 
September 2016, RUG, promotor prof.dr. A.M. 
van den Berg en prof.dr. O. Scholten, FOM-G-32

    /
"Proper bookkeeping conventions 
of your data files are beneficial 
to obtain trustworthy physics 
results."

Koen Oussoren, Reflecting on Higgs; 
spin and parity measurement in the H →WW → 
eveμvμ channel, 27 September 2016, UvA, pro-
motor prof.dr. S.C.M. Bentvelsen, copromotor 
dr.ir. P.M. Kluit, Nikhef

Laura van Bezouwen, Structure 
of photosystem II, 30 September 2016, RUG, 
promotor prof.dr. E.J. Boekema, copromotor 
dr. G.T. Oostergetel, FOM-G-29 

Stefano Voltan, Inducing spin triplet  
superconductivity in a ferromagnet, 29 Septem-
ber 2016, LEI, promotor prof.dr. J. Aarts, FOM-L-16

    /
"Competition in science can serve 
as a stimulating factor, but too 
often it undermindes the mission 
of science itself.

Iman Esmaeil Zadeh, Integrated 
quantum optics from modular to monolithic 
integration, 30 September 2016, TUD, promotos 
prof.dr.ir. H. van der Zant en prof.dr.

Giorgos Georgiou, Photo-generated Tera-
hertz devices, 2 October 2016, TU/e, promotors 

prof.dr. J. Goméz Rivas en prof.dr. A. Fiore, DIFFER

Rémy Kusters, From shape to function: 
growth and physical regulation of dendritic spi-
nes, 5 October 2016, TU/e, promotor prof.dr. H.J.H. 
Clercx, copromotor dr. C. Storm, FOM-E-24

Marcelo Catarino Ribeiro, From fetus 
towards adult; maturation and functional analysis 
of pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes, 
13 October 2016, LEI, promotor prof.dr. C.L. Mum-
mery, copromotor prof.dr. R. Passier, FOM-L-30

    /
"The person able to see furthest 
is the one able to look through 
everyone's eyes and understand their 
perspective on reality."

Niels J. van der Kaap, Simulation of 
charge transport in organic semiconductors, 17 
October 2016, RUG, promotors prof.dr. M.A. Loi en 
prof.dr. J.C. Hummelen, FOM-G-27

Andrea Signori, Flavor and evolution 
effects in TMD phenomenology; manifestation 
for hadron structure in high-energy scattering 
processes, 17 October 2016, VU, promotor prof.
dr. P.J.G. Mulders, copromotor dr. M. Radici, 
FOM-V-01

Pegah Zolfaghari, Hybrid and organic 
functional materials: a first-principles study, 
18 October 2016, RU, promotor prof.dr. R.A. de 
Groot, copromotor dr.ir. G.A. de Wijs, FOM-N-16

Stefan Scheidelaar, Solubilization of ipids 
and membrane proteins into nanodiscs; mode of 
action and applications of SMA copolymers, 26 
October 2016, UU, promotor prof.dr. J.A. Killian, 
FOM-U-38

Yu Pan, Experimental investigation of 
topological insulators and superconductors, 
2 November 2016, UvA, promotor prof.dr. M.S. 
Golden, copromotor dr. A. de Visser, FOM-A-11

Panagiotis Tsopelas, A silicon pixel 
detector for LHCb, 21 November 2016, VU, 
promotors prof.dr. M.H.M. Merk en prof.dr.ir. 
E.N. Koffeman, Nikhef

Anouk K. de Hoogh, Optical singularities 
and nonlinear effects near plasmonic nano- 
structures, 12 December 2016, promotor prof. dr. 
L. Kuipers, AMOLF/TUD

Name: 
Benjamin Brenny

age: 29

COuNTry  
Of OrIgIN:  
Netherlands & uSa

plans FOr tHe (near) Future?  I will start 
towork for TNO Optics in January as an Optical 
Designer (although the official title is 'Junior Scientist 
Innovato'). It will be sad to leave AMOLF, but I am 
excited about this new step!

advice tO current phd students? Hold on to 
the sense of wonder (that I hope you all have) about 
science and the world around us. Don’t be afraid to 
ask for help, it is very helpful to discuss with different 
people, even if they do not have suggestions it can 
lead you to new insights. For this reason it is also 
important to help others, but do not lose your own 
priorities from sight. Sometimes you have to say 'no' 
to others, even collaborators or your own boss, to 
focus on your own priorities. As with all things, finding 
the right balance is of the essence .

Name: 
Panagiotis Tsopelas 
age: 32

COuNTry Of OrIgIN:  
greece

Best MeMOry OF yOur phd? One of my best 
memories is taking part at testbeams at SPS/CERN. 
Apart from the scientific perspective and the fact 
that I was taking my own data next to a high energy 
beam, I had a lot of fun collaborating with people from 
other institutes

plans FOr tHe (near) Future?  I am now working 
as a Design Engineer in ASML on one of the new 
EUV wafer scanners. It's really exiting and I enjoy it 
very much. The nice thing about it is that the way of 
working is very similar to the way I was used to work 
in Nikhef.

advice tO current phd students?  It is really 
important that you plan carefully your roadmap to the 
thesis. Start writing as soon as possible and try not 
to lose your focus due to other side-projects. you can 
also easily spend a huge amount of time on something 
not significant so be careful not to diverge from your 
main goals.

Best MeMOry OF yOur pHd? Wow, that is a tough 
question. There were several scientific highlights as 
well as gezellig ones. My best scientific memory is 
perhaps managing to successfully finish my longest-
running project (on silicon photonic crystal wavegui-
des) just in time to complete my thesis. The fantastic 
group trips we made to California and Switzerland 
are definitely favorite memories as well!
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geen brandpunt
Na het fabriceren van de lagenstructuur, 
moesten de onderzoekers bewijzen dat deze 
structuur inderdaad als lens werkt. Ook geen 

sinecure: "De totale dikte van de lens is 
enkele honderden nanometers 

en volgens Veselago's voor-
spelling is de afstand 

tussen object en 
beeld exact het dub-
bele. Dus object, 
lens en afbeelding 
liggen extreem 

dicht bij elkaar," 
aldus Polman. Met 

een speciale meetopstel-
ling vond promovendus Maas een 

afbeelding op de voorspelde plek en bewees 
daarmee de lenswerking.

Polman ziet diverse mogelijke toepassingen 
voor de platte lens: "Deze lens is extreem 
compact, wat nuttig kan zijn voor gebruik bij 
optische dataopslag of in vloeibare optische 
sensoren sensoren. Een bijzondere eigenschap 
van een platte lens is dat hij geen optische as 
heeft. Daardoor kun je over een groot oppervlak 
parallel scherpe afbeeldingen maken." (BV)

alBert pOlMan  Over: 

De platte lens, voorspeld in 1968, nu echt gemaakt

Wat begon als onderzoek naar de voortplanting van licht, leidde tot een werkende lens die niet gekromd is, 

maar plat. amoLF-groepsleider albert Polman en zijn collega's bevestigden een al decennia oude voorspelling 

over negatieve lichtbreking. "We willen de natuur verslaan met metamaterialen."

expres22

wetenscHap
tWEE WEtENSCHaPPErS VErtELLEN

"Iedereen heeft op de middelbare school 
tekeningetjes gemaakt van de breking 
van lichtstralen op het grensvlak van twee 
materialen," vertelt Polman, die bij AMOLF de 
groep Photonic Materials leidt. "De Russische 
theoretisch fysicus Veselago maakte ook zo'n 
diagram, maar dan met een - puur theoretische 
- negatieve brekingsindex. Licht breekt dan de 
'verkeerde' kant op. Hij voorspelde in 1968 dat 
een dun materiaal met een brekingsindex van  
-1 zou werken als een platte lens waarbij de  
afstand tussen beeld en object precies twee-
maal de lensdikte is."

metamateriaal
Zo'n platte lens kan 

interessante  
toepassingen  
hebben.  Vesela-
go's  concept van 

negatieve breking 
vormde jarenlang 

een uitdaging voor fysici. 
"Natuurlijke optische materialen 

hebben een positieve brekingsindex, meestal 
tussen één en vier. Een negatieve brekingsin-
dex is onmogelijk, tenzij je de lichtstralen een 
beetje fopt," vertelt Polman. "Dat kan met een 
metamateriaal: een samengesteld materiaal 
met geheel nieuwe eigenschappen."

Promovendus Ruben Maas ontwierp een 
slimme combinatie van titaniumdioxide, dat 
transparant is, en zilver, die werkt als een 
spiegel. Deze materialen werden om en om 

opgedampt in lagen. "Als de dikte van elke 
laag kleiner is dan de golflengte van het licht, 
dan 'ziet' het licht het geheel als een mengsel, 
waardoor een negatieve brekingsindex mogelijk 
wordt."

optimale laagdikte
Dat klinkt simpel, maar 
bleek in de praktijk be-
hoorlijk lastig. Polman: 
"Andere onderzoeks-
groepen werkten met 
extreem dunne lagen 
waarmee ze wel een nega-
tieve brekingsindex bereikten, 
maar dan was het materiaal niet 
isotroop. Dat betekent dat de brekingsindex 
niet voor alle richtingen van het licht gelijk is. 
Wijzelf en anderen werkten oorspronkelijk aan 
dunne lagen waarin het licht zich voorplant in de 
vorm van plasmonen, maar dat vereiste weer 
een veel ingewikkeldere lagengeometrie die 
ook nog eens het licht absorbeerde." 

Polman en zijn collega’s ontdekten toen dat 
een metamateriaal van veel dikkere lagen 
titaniumdioxide en zilver de oplossing bood. 
Ze ontwikkelden een theorie om het systeem 
goed te begrijpen en de optimale laagdikte te 
berekenen. Die bleek tussen de twintig en zes-
tig nanometer te liggen. Het was nog een hele 
uitdaging om daarmee ook echt een geschikte 
lagenstructuur te maken: "Het opdampen 
moest op de nanometer nauwkeurig gebeuren, 
want we wilden constante laagdiktes bereiken."

Albert Polman

Ruben Maas

De lagenstructuur die 
promovendus Ruben Maas 
ontwierp heeft een nega-
tieve brekingsindex: het 
licht breekt de 'verkeerde' 
kant op. Hierdoor werkt de 
laag als lens: er ontstaat een 
afbeelding.

Om de lenswerking aan 
te tonen, gebruikte 
promovendus 
Ruben Maas 
een miniatuur-
lichtbron als  
object, direct  
onder de lagen-
structuur. Op een  
afstand die precies twee 
maal de laagdikte was, 
detecteerde hij met een 
confocale microscoop 
een afbeelding van deze 
lichtbron.

AMOLF-onderzoekers/groep Albert Polman bewijzen  theoretische  
voorspelling over negatieve lichtbreking

image

object
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willeM vOs Over: 

Omgeving beïnvloedt alleen emissie, 
niet de overdracht tussen moleculen

Heeft de optische omgeving nu wél of geen invloed op de energieoverdracht tussen twee moleculen? Dat was 

een vraag waar fysici het jarenlang maar niet over eens werden. Een team onder leiding van Fom-werkgroep- 

leider Willem Vos heeft die vraag nu beantwoord. kort samengevat: de optische omgeving beïnvloedt de 

energieoverdracht tussen donor en acceptor niet.

Vaste paren
Willem Vos en zijn collega's 
verbonden een donor- en  
acceptormolecuul aan elkaar 
met korte stukjes dna, waardoor 
hun onderlinge afstand vastlag. 
Bovendien konden de onder- 
zoekers de afstand tot een  
spiegel (de optische omgeving) 
zeer nauwkeurig controleren. 
Onder deze gecontroleerde 
omstandigheden werd definitief 
duidelijk dat de optische om- 
geving geen invloed heeft op  
de energieoverdracht tussen 
donor en acceptor.

"Voor spontane emissie door één aangeslagen 
molecuul is het heel duidelijk," vertelt Willem 
Vos, hoogleraar Complex Photonic Systems 
(COPS) aan de Universiteit Twente. "Een spiegel 
of ander fotonisch materiaal vergroot die 
emissie tot op afstanden vergelijkbaar met de 
golflengte van licht."
Voor de energieoverdracht tussen twee mole-
culen was de situatie lange tijd niet zo duidelijk. 
Wordt één van de moleculen (de donor) aange-
slagen, dan kan het zijn energie weer verliezen 
door spontane emissie van een foton, óf door de 
energie over te dragen aan het andere molecuul 
(de acceptor). Vos: "Je zou verwachten dat de 
optische omgeving ook die overdracht versterkt, 
maar experimenten vonden soms géén invloed 
en in andere gevallen juist een grote invloed. 
Dit kwam doordat veel onderzoeksgroepen 
een mengsel van donor- en acceptormoleculen 
gebruikten. Dan ligt de afstand tussen donor en 
acceptor niet vast. Bovendien kan één donor zijn 
energie aan meerdere acceptoren overdragen."

Eenvoudig model
Vier jaar geleden deed Vos samen met zijn 
biofysische collega's aan de Universiteit Twente 
een experiment dat definitief duidelijk maakte 
dat een spiegel de energieoverdracht tussen 
de moleculen niet beïnvloedt (zie afbeelding). 
Vos zocht contact met voormalig COPS-pro-
movendus dr. Martijn Wubs, nu werkzaam aan 
de Technische Universiteit Denemarken, om de 
resultaten ook theoretisch te verklaren.

Samen bedachten zij een modelsysteem dat 
zowel de nanofotonische omgeving van de 
moleculen als hun onderlinge elektrostatische 
krachten exact beschreef. "Tot onze verrassing 
rolde daaruit een eenvoudige formule waarmee 
we de energieoverdracht tussen moleculen di-
rect kunnen berekenen," vertelt Vos enthousiast. 
"Die formule bevestigde onze waarnemingen."

trilenergie
Hoewel de zogenoemde Förster-energieover-
dracht tussen moleculen dus niet te manipuleren 
blijkt met de optische omgeving, is er toch een 
uitweg. Vos: "Feitelijk zijn er twee manieren 
van energieoverdracht. Bij een relatief grote 
afstand tussen de moleculen zendt een donor 
een foton uit, dat reist een stukje en de acceptor 
neemt het op. Is hun onderlinge afstand echter 
kleiner dan de golflengte van het licht, dan vindt 
de energieoverdracht niet meer plaats door 
middel van een foton. Door de quasi-statische 
Coulomb-kracht trilt de acceptor mee met de 
donor en is de energieoverdracht quasi-elek-
trostatisch. Als een spiegel zich op zéér korte 
afstand van het molecuulpaar bevindt, dan zorgt 
het spiegellading-effect voor een verandering 
van die quasi-elektrostatische krachten." 

Nieuwe schuifmaat
Het onderzoek van Wubs en Vos brengt consen-
sus in een fysisch debat en is ook voor andere 
wetenschapsgebieden van belang. "De bioche-
mie gebruikt bijvoorbeeld de Förster-radius,  

de afstand waarbij een donor de helft  
van zijn energie direct uitzendt, en de rest  
overdraagt aan een acceptor," vertelt Vos.  
"De Förster-radius wordt constant veronder-
steld. Het is min of meer de schuifmaat in de 
biochemie om afstanden tussen moleculen 
te meten. Uit ons onderzoek blijkt nu dat de 
optische omgeving de emissie wél beïnvloedt, 
maar de energieoverdracht níet. Dat leidt tot 
een verandering van de Förster-radius. Door dus 
de optische omgeving te veranderen, wordt de 
biochemische schuifmaat gevoelig voor andere 
afstanden." 
Dit gegeven maakt Vos' onderzoek ook buiten 
zijn vakgebied relevant, maar daarvoor is nog 
een flinke vertaalslag nodig, erkent hij. "Ons ar-
tikel was tamelijk hardcore fysisch. We moeten 
nu de consequenties aan andere vakgebieden 
uitleggen, in hun eigen taal." (BV)

"Toen ik de experimenten 
begon, verwachtte 

ik net als velen een 
afhankelijkheid van de 
optische omgeving te 

vinden. Op een gegeven 
moment daagde het 

besef dat het anders zat. 
Dan wordt het een uitdaging om 

uit te vinden hóe precies."

Energieoverdracht tussen moleculen: toch geen invloed omgeving
Biologische schuifmaat blijkt beïnvloedbaar

Het Open-Access artikel is op internet te vinden bij de New Journal of Physics: doi:10.1088/1367-2630/18/5/053037 
En ook bij de COPS-leerstoel: http://cops.nano-cops.com/sites/default/files/njp18wubs2016FRET_any_dielectric_nanophotonic_medium.pdf 

Willem Vos 



Met veel vertrouwen gaan we deze nieuwe 
toekomst tegemoet. En toch, en toch... het logo 
zal verdwijnen, de naam niet meer gebruikt en 
er zal op een gegeven moment geen FOM-oio 
meer starten. Het einde van een tijdperk. 
En van veel kanten is het gezegd: De Neder-
landse natuurkunde is van zeer hoog niveau, 
de natuurkunde-gemeenschap is hecht en 
uitstekend georganiseerd, en FOM heeft daar 
een grote rol gespeeld. FOM is goed geweest 
voor de natuurkunde. 

Maar de wetenschap ontwikkelt zich en de 
natuurkunde heeft nu baat bij veel sterkere 
verbindingen met andere disciplines. Dat is wat 
het nieuwe NWO ons biedt. Met behoud van de 
aandacht voor de ontwikkeling van de natuur-
kunde als discipline. Vele onderzoekers hebben 

gezegd dat zij hier naar uitzien, en hetzelfde 
geldt voor de FOM-medewerkers. Natuurlijk 
is er ook weemoed, maar we zien tot onze 
vreugde dat de blik vooral op de toekomst  
is gericht.  

De medewerkers van het FOM-bureau heb-
ben het een voorrecht gevonden om voor de 
Nederlandse fysica te mogen werken. We zijn 
trots op de wetenschappelijke resultaten die 
de afgelopen zeventig jaar zijn bereikt, en op 
de ruim drieduizend FOM-promovendi , de 
postdocs, de technici en de wetenschappers in 
vaste dienst die bij FOM werken of hebben ge-
werkt. We danken ook de fysica-gemeenschap 
die als lid van de vele commissies hebben 
opgetreden, in het bijzonder ook de leden van 
de Raad van Bestuur. 

Als Uitvoerend Bestuur en directie van FOM 
rest ons nog jullie te bedanken voor het in ons 
gestelde vertrouwen de afgelopen jaren. Het is 
ons een eer en genoegen geweest. Het ga jullie 
allen goed in het nieuwe NWO.  
 
Christa Hooijer en Niek Lopes Cardozo 

De pen stokt even op het papier. Staat het er nou echt? geen Fom meer?

De afgelopen twee jaar hebben UB, directie en bureau samen met onze NWo-collega's gewerkt  

aan de transitie naar het nieuwe NWo. onderdeel daarvan is dat de naam Fom verdwijnt. De  

rechtspersoon blijft bestaan, maar zal verder gaan onder de naam NWo-i, waaronder dan 

uiteindelijk negen instituten zullen ressorteren. De granting gaat verder in het ENW-domein. 

U hebt er het afgelopen jaar al veel over kunnen lezen. 
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70 jaar FOM lOOpt ten einde
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