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Eind november heeft FOM vijf nieuwe onderzoeks-
programma’s in de Nederlandse natuurkunde 
gehonoreerd. In totaal wordt hiermee 14,4 miljoen 
euro verdeeld. Per programma bundelen dé specialis-
ten van de verschillende Nederlandse kennisinstel-
lingen op specifi eke terreinen hun krachten. De 
onderzoeksgroepen gaan werken aan gebieden 
waarop de Nederlandse natuurkunde internationaal 
uitblinkt en waarvan het wetenschappelijk en 
maatschappelijk belang duidelijk aanwezig is, 
variërend van het gedrag van protonen die in hun 
bewegingsruimte worden beperkt en mechanische 
processen in cellen tot het beter beheersen van 
brandende fusieplasma’s, het verbinden van de 
snaartheorie met kosmologie en quantummaterie tot 
het meten van zwaartekrachtgolven uit het heelal. De 
nieuwe onderzoeksprogramma’s moeten leiden tot 
wezenlijk begrip van recent ontdekte verschijnselen 
en in sommige gevallen ook zicht bieden op nieuwe 
technologie.

Het transport van protonen in een waterige oplossing 
is essentieel voor allerlei (biologische) processen, 
maar hoe verloopt dat transport in begrensde 
omgevingen als nanostructuren en membranen? 
Daarover gaat het programma ‘Proton mobility in 
confi nement’. In cellen van levende wezens werken 
allerlei mechanische processen, maar hoe is nog 
nauwelijks bekend. Dit wordt het onderwerp van 
studie in het programma ‘Mechanosensing and 
mechanotransduction by cells’. Een groot probleem in 
het ontwikkelen van werkende fusiereactoren is de 

stabiliteit van het plasma. Het programma ‘Active 
control of magneto-hydrodynamic modes in burning 
plasmas’ gaat een actieve manier van stabiliseren 
onderzoeken. De snaartheorie lijkt voor het eerst 
bewijskracht in de werkelijke wereld te gaan krijgen. 
Daar gaat het programma ‘A string theoretic approach 
to cosmology and quantum matter’ een bijdrage aan 
leveren. Zwaartekrachtgolven uit het heelal zijn al 
door Albert Einstein voorspeld, maar nog niet 
waargenomen. Grote internationale projecten 
speuren naar die golven en het programma ‘Gravitati-
onal physics - the dynamics of spacetime’ gaat aan 
die inspanningen een signifi cante Nederlandse 
bijdrage leveren.

De vijf gehonoreerde programma’s zijn de winnaars 
in een zware competitie die afgelopen voorjaar 
startte met vijftien ingediende voorstellen voor vrije 
FOM-programma’s. Op basis van mondelinge 
presentaties, adviezen van adviescommissies en een 
scherpe beoordeling door internationale experts van 
de wetenschappelijke kwaliteit van de voorstellen, 
heeft het bestuur van FOM de hoogst eindigende 
voorstellen beloond met elk gemiddeld een kleine 
drie miljoen euro voor de komende vijf tot zes jaar. 
De programma’s verenigen de beste onderzoeksgroe-
pen op hun terrein in Nederland. Daarmee realiseert 
FOM wat in het beleidsjargon ‘focus en massa’ heet: 
met een fors aantal van de beste onderzoekers in 
Nederland op nationaal niveau gecoördineerd werken 
aan een beperkt aantal uitdagende wetenschappe-
lijke onderwerpen.  

Na ruim een jaar lang repareren doet de Large Hadron 
Collider (LHC) op CERN bij Genève het weer. Sinds de 
herstart op 20 november loopt alles op rolletjes.  De 
opluchting hierover is duidelijk te merken. Weten-
schappers op het Nikhef vieren samen met collega’s 
op CERN en over de hele wereld dit goede nieuws. 

Vijf nieuwe onderzoeksprogramma’s

Drie plaatsen waar de fysica van zwarte gaten een rol speelt: 
het centrum van melkwegstelsels, mogelijk bij de hoge 
energiebotsingen in LHC en, dankzij een recente doorbraak 
in snaartheorie, bij het verklaren van onbegrepen, in het 
laboratorium waargenomen verschijnselen in quantum-
materie.

Water met een extra proton in een carbon nanotube. Volgens 
theoretische voorspellingen geleidt dit eendimensionale 
waterdraadje protonen tot veertig keer effi ciënter dan bulk 
water.

The Large Hadron Collider is back!
Op vrijdagavond, 20 november, draaiden voor het 
eerst weer protonen rond in de versneller, bij 
injectie-energie van 450 GeV. Slechts drie dagen na de 
herstart, op maandag 23 november, circuleerden de 
twee bundels gelijktijdig door de ring en botsten voor 
het eerst bij lage energie protonen tegen elkaar. 

De eerste botsingen worden geregistreerd in 
de grote ATLAS detector.

Wetenschappers in de controlekamer van de ATLAS detector juichen bij het doorbreken 
van het wereldrecord aan bundelenergie in de Large Hadron Collider. Links vooraan zit 

FOM promovendus Ido Mussche.

Vervolg op pagina 2.
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Alle vier de grote detectoren van de LHC, waaronder 
de drie (ATLAS, LHCb en ALICE) met Nikhef participa-
tie, registreerden eerste botsingen.  Enthousiaste 
promotiestudenten en hun begeleiders gingen direct 
aan de slag om de event displays van de eerste  
proton-proton botsingen te analyseren.  
Slechts een week later, op maandag 30 november, 
werden beide LHC-bundels met succes versneld tot 
1,18 TeV, hiermee het wereldenergierecord verbre-
kend. Dit is een verdere belangrijke mijlpaal op weg 
naar hoge-energie botsingen. De deeltjesversneller is 
nu de krachtigste ooit. Dat betekent dat we onbekend 
gebied betreden. Hierop zitten alle wetenschappers 
met spanning te wachten.  Ook de promotiestuden-
ten op FOM-Nikhef zijn reuze blij dat het wachten op 
LHC data nu eindelijk voorbij lijkt te zijn,  en ze 
tijdens hun promotie deel mogen uitmaken van zo’n 
historisch moment. 
“Ik had na het succes van de eerste injecties drie 
mijlpalen gedefi nieerd”, zegt Nikhef directeur Frank 
Linde. “Botsingen bij 450 GeV injectie-energie; het 

verbreken van het wereldrecord van Fermilab van een 
bundelenergie van 1 TeV; en hoge energie proton-
proton botsingen bij 3.5 TeV. De eerste twee mijlpalen 
zijn nu al bereikt. Ik kijk met spanning uit naar de 
laatste mijlpaal!”

Tot nu toe heeft de machine een uitstekende 
performance geleverd, en ook nog sneller dan 
verwacht. Er staat nu een drukke fase op het 
programma waarin de intensiteit van de bundels 
wordt opgevoerd. Daarna zullen tot het einde van dit 
jaar de bundels met elkaar in botsing gebracht 
worden om de experimenten de kans te geven hun 
detectoren zo goed mogelijk te kalibreren. Zoals het 
er nu uit ziet zullen de LHC experimenten ergens in 
de eerste maanden van 2010 echt beginnen te meten 
bij zwaartepuntenergie van 7 TeV (d.w.z. 3,5 TeV per 
bundel). Dan begint het ‘fi rst physics’ programma. 
Iedereen kijkt met spanning uit naar deze botsingen 
en is reuze benieuwd wat de botsingen zullen laten 
zien.  

Vervolg van pagina 1.

Ze kwamen uit het hele land naar FOM-Nikhef, de 
vwo-docenten die door FOM in de gelegenheid zijn 
gesteld gedurende een jaar een dag in de week aan 
een state-of-the-art onderzoek te werken. Sinds 2007 
loopt deze pilot voor tien vwo-docenten.  Het doel 
van hun aanstelling is de vakkennis te actualiseren 
en verbreden, en dit enthousiasme over te brengen 
op hun leerlingen. Op deze manier hoopt FOM de 
instroom van studenten natuurkunde te bevorderen. 
De bijeenkomst op 15 oktober jl. was georganiseerd 
om ervaringen uit te wisselen tussen twee lichtingen 
docenten. Frans Eerkens, natuurkundedocent op het 
Amsterdamse Vossius Gymnasium, verrichtte de 
aftrap. Hij onderstreepte het belang van de door FOM 
geboden kans, want hij was er een beter docent door 
geworden. Eerkens pleitte ervoor om elke docent eens 
per vijf jaar zo dicht bij de wetenschap te brengen. 
“Docent zijn vereist een wetenschappelijk niveau, 
want je moet in discussie met slimme leerlingen 
weten waarover je praat. Belangstelling voor 
natuurkunde is op te wekken, maar veel makkelijker 
om zeep te helpen. Ik vertel ze met veel plezier over 
het mysterie én de mislukkingen van mijn onder-
zoek. Het was een feest om elke week naar AMOLF te 
mogen.” Een docente zei dat het goed was in een 
omgeving te verkeren waar ze iets niet wist, om zich 
zo weer beter in leerlingen te kunnen verplaatsen. De 
hersens opnieuw prettig te laten kraken, noemde een 
collega natuurkundeleraar. In de uitwisseling 
onderstreepten de docenten unaniem de positieve 
effecten van hun wetenschappelijke uitstap naar de 
diverse onderzoeksgroepen, ondanks de weerstand 
die sommigen ondervinden op hun scholen vanwege 
roosterproblemen. Enkele leraren hadden zelfs 
gesolliciteerd voor een tweede periode van een jaar, 
omdat ze meer tijd nodig hadden om te oogsten. 
Renée-Andrée Koornstra, hoofd van de Centrale 
personeelsdienst van FOM en aanwezig als initiator 
van de bijeenkomst, erkende dat de FOM-organisatie 
het belang van dit project meer zou kunnen uitdra-

gen, zowel op de FOM-instituten als in de brede 
natuurkundewereld. “Onze promovendi moeten 
namelijk wel eerst natuurkunde gestudeerd hebben 
en jullie kunnen ze met je liefde voor het vak zover 
krijgen”, stelde Koornstra. (AvS)  

“Docent zijn vereist een 
wetenschappelijk niveau”
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De vierde huisarts op rij in Franeker moest hij 
worden, in de familietraditie, maar Van Saarloos 
(1955) heeft na de middelbare school andere plannen. 
Omdat techniek altijd al zijn belangstelling heeft - “ik 
zat altijd te prutsen” -  én omdat hij weg wil uit de 
sfeer van Friese notabelen, besluit hij natuurkunde 
aan de Technische Universiteit Delft te gaan studeren. 
Tijdens de studie raakt hij meer en meer geïnteres-
seerd in theoretische fysica. Een overstap naar de 
Universiteit van Leiden, met een groter instituut op 
dit gebied, ligt vervolgens voor de hand. Hij promo-
veert er en gaat in Leiden ook samenwonen met 
Nynke, zijn liefde van de middelbare school, die 
klassieke talen studeert. Gaandeweg ontdekt hij dat 
onderzoek doen fascinerend is. In 1982 start hij als 
postdoc bij AT&T Bell Labs in het Amerikaanse 
Murray Hill. Na anderhalf jaar volgt promotie naar 
een ‘member of staff’ positie, een voorrecht zoals hij 
zelf zegt, “want jonge mensen hebben tegenwoordig 
die kans niet meer”. Van Saarloos herinnert zich de 
luxe omstandigheden van dit ultieme lab in de States 
nog goed: “Een walhalla voor onderzoekers. Ik heb er 
8,5 jaar gelegenheid gehad onderzoek te doen en 
mezelf te verbreden. Er werkten een paar duizend 
mensen, onder wie ongeveer vierhonderd onderzoe-
kers op het gebied van fundamentele natuurkunde. 
Plus vele ‘material science’ professionals en wiskun-
digen. Het was ‘the place to be’. De transistor en het 
Unix operating system komen uit de Bell Labs. 
Penzias en Wilson ontdekten dat de ruis in telefoon-
systemen 3 K-achtergrondstraling uit het heelal was. 
Ze kregen er de Nobelprijs voor. Net als Philip 
Anderson, die de Nobelprijs voor localisatie ontving. 
Ik werd er enorm vrij gelaten, zolang mijn onderzoek 
maar enigszins zou bijdragen aan de core business 
van het bedrijf en toonaangevend was.” 

Lorentz

Veel kennis, ervaring en drie dochters rijker gaat Van 
Saarloos in 1991 terug naar Nederland, om in Leiden 
hoogleraar te worden op het Instituut Lorentz voor 
theoretische natuurkunde. Hij zet aan de universiteit 
een groep op voor theoretisch onderzoek van zachte 
gecondenseerde materie en patroonvorming in 
niet-evenwichtsystemen. Van Saarloos laat zich bij 
voorkeur inspireren door reële systemen: “Ik ben niet 
iemand van de deeltjesfysica of de niet tastbare 
dingen. Ik vind het leuk om aan problemen te werken 
die je op tafel kunt zetten.” Ter illustratie pakt hij een 
gesmolten stuk geribbeld plastic, dat uit een 
spuitmond is gekomen. Enthousiast licht hij toe dat 
de ribbels vanzelf zijn ontstaan, ondanks de gladde 
spuitmond:  “Dat komt doordat er instabiliteiten 
ontstaan als polymeren snel door een buis stromen. 
Hierover hebben we nieuwe ideeën gegenereerd en 
voorspellingen gedaan, die nu - vijf jaar later - pas 
bevestigd en gepubliceerd worden. Je moet dit zien als 
fundamenteel begrip van systemen, die voor de 
industrie van belang zijn, in een voorstadium van 
valorisatie.” In 1997 richt hij het Lorentz Center op, 
een internationaal workshopcentrum voor astrono-
mie, informatica, wis- en natuurkunde en sinds kort 
ook de bioscience. Waarom draagt dit instituut ook 
weer de naam Lorentz? Van Saarloos, met nadruk: 
“Omdat Lorentz in alle vakgebieden bekend was en 
bovendien uit Leiden kwam, waar ons centrum geves-

tigd werd. Wist je dat deze veelzijdige man én 
Nobelprijswinnaar berekend heeft dat er een knik in 
de Afsluitdijk moest komen om het effect op getijden 
te minimaliseren? En dat zonder computer. Hij was 
voorzitter van de commissie ter voorbereiding van de 
Afsluitdijk. De door hem ontworpen benadering voor 
de berekening van zandtransport tijdens eb en vloed 
wordt nog altijd als standaardconcept op dit gebied 
gebruikt. Valorisatie en commitment aan de samenle-
ving zijn dus niet nieuw.” 

Waarom deze overstap naar FOM?

“FOM is een fantastische organisatie, die heel 
belangrijk is voor het natuurkundeonderzoek. Dat 
staat buiten kijf. Twee jaar geleden ben ik voorzitter 
geweest van een schrijfgroep die het Sectorplan voor 
de natuurkunde heeft gemaakt. Dat het nu geïmple-
menteerd wordt, is mede aan de inspanningen van 
Hendrik van Vuren en mijzelf te danken. Ik heb 
gemerkt dat ik het leuk en belangrijk vind om dit 
soort werk te doen.” Hij vertelt vervolgens enthousi-
ast over de Amerikaanse wetenschapper Harold 
Varmus, die een Nobelprijs in de geneeskunde won 
en vervolgens directeur werd van de National 
Institutes of Health, dicht bij de politiek van Washing-
ton. Van Saarloos: “Varmus had de moed deze 
overstap te maken, met als drijfveer op deze positie 
belangrijke dingen voor de wetenschap te doen. 
Steven Chu, de Nobelprijswinnaar die in 2008 in 
Veldhoven optrad, was in die zin ook enorm inspire-
rend. Hij kon op zijn lauweren gaan rusten, maar 
koos er - vanuit zijn zorg om het klimaat - voor om 
minister van Energie te worden onder Obama. Ik vind 
het mooi dat wetenschappers hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen. Er moet namelijk veel 
gebeuren, willen we de komende eeuw goed doorko-
men. Als ik tien jaar doorga als hoogleraar kan ik 
leuke dingen doen, want er komt goed onderzoek uit 
mijn groep. Zonder twijfel denk ik in deze nieuwe 
baan bij FOM meer voor de samenleving te kunnen 
betekenen. Het bijzondere van deze tijd is dat er 
ontzettend veel spannende ontwikkelingen zijn 
binnen de natuurkunde zelf – van de hoge energie 
fysica, (Higgs) en kosmologie (gravitatiegolven) via 
nanofysica, (soft) condensed matter en optical matter 
tot en met de fysica van het leven (de cel, het brein) 
– waar we op hoog niveau aan mee willen doen en 
vorm aan willen geven. Het is een uitdaging dit te 
combineren met vergroting van de FOM- en NWO-
inspanningen op het gebied van bijvoorbeeld 
funderend energieonderzoek of samenwerking met 
de industrie.” Daarnaast is Van Saarloos bezig met 
een ambitieus plan om het aantal vrouwen op 
topposities in de natuurkunde te vergroten: “Natuur-
kunde moet weg uit de aan zich klevende sfeer dat 
het een mannenaangelegenheid is, zowel qua 
organisatie als qua sfeer. De huidige, andere kijk op 
natuurkunde vraagt sowieso om nieuw beleid: jonge 
mensen benaderen natuurkunde nu heel anders dan 
enkele decennia geleden. Toen ik ging studeren werd 
natuurkunde geassocieerd met kernwapens en 
milieuvervuiling. Tegenwoordig krijgen we studenten 
die de samenleving via de fysica willen helpen. De 
commissie van het Sectorplan heeft dat als volgt 
verwoord in een visie: ‘veel meer nadruk op de volle 
breedte van het spectrum van onderzoek en onder-

wijs’. Het is lang vooral ‘wetenschap voor weten-
schap’ geweest met nadruk op scoren in Science en 
Nature. We zijn er terecht trots op dat de Nederlandse 
fysici het in dit opzicht naar internationale maatsta-
ven zo bijzonder goed doen, maar universiteiten 
moeten net zo verguld zijn met studenten die de 
industrie ingaan of op een andere manier hun 
bijdrage leveren aan de samenleving.” Als voorbeeld 
van de huidige betrokkenheid van jonge fysici noemt 
hij een zomerschool binnen de werkgemeenschap 
Nano over fotovoltaïsche cellen, waarvoor zich 
honderdzeventig deelnemers inschreven voor veertig 
plaatsen. Vier jaar geleden kregen ze de cursus net 
vol.  

Interdisciplinair

“Ik wil dus dat er meer meisjes én jongens natuur-
kunde gaan studeren, maar ook dat de opleidingen er 
zich rekenschap van geven dat vijftig procent van de 
afgestudeerden niet in het onderzoek terechtkomt. 
Traditioneel is het zo dat de natuurkunde vaak enorm 
gericht is op het academische traject en dat gold lang 
ook voor FOM. FOM is sterk geworden in de meer 
monodisciplinaire tijd. De uitdaging waarvoor we 
staan is die monodisciplinaire motor vooral optimaal 
door te laten draaien en in samenspraak te brengen 
met andere vakgebieden. Vanuit die sterke kern, ons 
eigen vakgebied, de lijnen naar de buitenwereld 
uitzetten. Ik denk aan interdisciplinair werk met 
andere vakgebieden, aan werken in en met het 
bedrijfsleven, wat bij FOM is ingezet met valorisatie. 
Maar dus ook anticiperen op die drive van jonge 

Vanuit een sterke kern de lijnen naar de 
buitenwereld uitzetten
Zijn kamer op het FOM-bureau krijgt steeds meer zijn stempel: aan de muur hangen twee afbeeldingen van 
Lorentz. “Dit portret is getekend door de vader van Joseph Luns. Weet je nog wie dat is?”, vraagt Wim van 
Saarloos. Sinds 1 november is hij offi cieel van start als directeur van FOM. Reden voor een interview, want 
degene die Hans Chang na vierentwintig jaar directeurschap opvolgt, moet uit bijzonder hout gesneden zijn. 
Waarom maakt een succesvol en gerespecteerd hoogleraar, die ‘gebeiteld zat’ deze verrassende move? Wie 
is Wim van Saarloos en wat is hij van plan met FOM? 
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mensen om bij te dragen aan de natuurkunde. 
Zonder uit het oog te verliezen dat interdisciplinair 
werken op niveau alleen mogelijk is als je zelf sterk 
bent in je vak, en dat de wereld niet zwart-wit is. Bij 
het Lorentz Center heb ik dat ook gemerkt: we zijn 
ooit begonnen met monodisciplinaire workshops in 
vier vakgebieden, maar je zag daar steeds meer 
interdisciplinaire workshops komen doordat men in 
het centrum op sterke vakgebieden kon bouwen. 
Nieuwe dingen mogelijk maken voor de natuurkunde, 
dat is mijn ambitie. Voor FOM denk ik dan aan 
spannende nieuwe dingen in het nieuwsgierigheidge-
dreven onderzoek naast de al genoemde initiatieven 
op het gebied van energie. Of aan Nieuwe Instrumen-
ten voor de Gezondheidszorg, samen met ZonMw en 
STW. Dergelijke samenwerking - met mensen vanuit 
een andere organisatiecultuur - vergt bereidheid 
soms je eigen gewoontes en zienswijze enigszins los 
te laten. Dat is wat mij betreft ook een opdracht voor 
NWO.” 

Heeft Van Saarloos andere plannen voor de samen-
werking met universitaire werkgroepen én instituten? 
“De instituten van FOM spelen een belangrijke rol bij 
het richting geven aan belangrijke ontwikkelingen: ze 
geven FOM de mogelijkheid om geconcentreerd in te 
zetten op een bepaald thema (AMOLF, Rijnhuizen) of 

via een samenwerkingsverband met universiteiten de 
krachten op nationaal niveau te bundelen (Nikhef). 
Een succesvol instituut zal dit altijd zó doen dat het 
door universitaire groepen meer als een partner dan 
als een concurrent wordt ervaren. Je ziet immers dat 
universiteiten in toenemende mate hun onderzoek 
willen afstemmen op instituten of (inter-)nationale 
faciliteiten op hun campus of bij hen in de buurt. Dit 
moet vooral zo blijven, want het leidt tot mooie 
resultaten.”

De rol van manager, ook van het eigenwijze 
FOM-bureau, bevalt die? 

“Bij FOM ben ik op een andere schaal manager dan in 
het Lorentz Center. FOM is een radarwerk met een 
soort vaste cadans. Ik geef mensen zoveel mogelijk 
vrijheid, als ik merk dat het goed gaat. Ik heb er lol in 
mensen te helpen, omdat ik deze positie heb. Als ik 
zie dat iemand met plezier en met inzet werkt, ga ik 
daar niet bovenop zitten, maar als het niet goed gaat, 
ben ik niet te beroerd om zelf een slag te maken. Ik 
wil tot op alle niveaus uitstralen dat ik om de details 
geef. Soms lees ik dingen, uit interesse, en niet om te 
controleren. Mijn werkdag is geslaagd als ik een 
aantal ontwikkelingen de goede kant op heb weten te 
sturen, klein of groot.” Kijkt Hans Chang niet over zijn 
schouder mee? Van Saarloos lacht: “Nee, want ik ben 

een andere persoonlijkheid. Overigens niets dan lof 
voor Chang. Ik sta net als hij ook voor ‘beheer komt 
voor beleid’, maar ik breng andere dingen mee. Dus 
die druk voel ik niet. Tot nu toe vind ik dit werk heel 
leuk, ondanks het vele vergaderen. Ik geniet overi-
gens ook nog steeds van het onderzoek en het vak, 
want ik begeleid nog enkele promovendi in Leiden. Ik 
vreesde - eenmaal aanbeland op het metaniveau van 
FOM - dat het onderzoek me weinig meer zou doen, 
maar het tegendeel is het geval. Ik kan nog altijd 
gepassioneerd mee discussiëren. In elk geval wil ik 
voldoende contact met de wetenschap houden, zodat 
ik blijf voelen hoe moeilijk het bedrijven van 
wetenschap is. De carrièrestap naar FOM kwam voor 
veel mensen als een verrassing. Een groot arsenaal 
aan reacties kwam voorbij, variërend van ‘moedig, 
verrassend, goh zou ik ook nog wel eens willen...ik 
kan me het goed voorstellen’...tot ‘waarom doe je dat 
nou’. Ik heb nergens gemerkt dat mensen erop 
neerkijken. Sommigen vinden het moedig, omdat ik 
niet kies voor de makkelijkste weg, terwijl ik toch een 
riante positie aan de universiteit had. Ik heb voor 
FOM gekozen, omdat de baan me aantrok, maar 
daarnaast vooral ook uit respect en erkenning voor de 
organisatie FOM.” (AvS)  

Vervolg van pagina 3.

AMOLF verhuisd
In november 2006 ging de eerste paal de grond in 
voor het nieuwe gebouw van het FOM-instituut 
AMOLF. In mei 2009 werd het gebouw opgeleverd. Het 
nieuwe gebouw ziet er open en toegankelijk uit en is 
helemaal aangepast aan het gebruik als laborato-

rium. Zo zorgt een speciale heipalenconstructie voor 
een aantal trillingsarme experimenteerruimten. Na 
verschillende voorbereidende werkzaamheden kon 
op 3 augustus, aan de hand van een gedetailleerd 
draaiboek waaraan meer dan een jaar is gewerkt, de 

verhuizing beginnen. Inmiddels zitten de meeste 
groepen op hun nieuwe plek. Eind december wordt 
de verhuizing afgerond. Op 18 maart zal minister van 
OC&W Ronald Plasterk het nieuwe gebouw offi cieel 
openen.  

Verhuizer Deudekom had letterlijk en fi guurlijk 

een enorm zware klus aan de verhuizing van de 

mechanische werkplaats. 

Nieuwe archiefkasten staan opgesteld in de indrukwekkende gang van het                                         nieuwe gebouw.

Een van de lasertafels van de groep van 
Ad Lagendijk wordt verhuisd

Het microbiologisch lab 
             wordt ingericht.

De eerste borrel in de nieuwbouw. 

AMOLF-collega’s ontmoeten elkaar op het 

riante terras.
  Voor de webcam die 
de verhuizing van het massaspectrometrielab

     vastlegde nemen AMOLF’ers gezamenlijk 
                 afscheid van het oude gebouw.
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COR

...The Central Works Council in 2009 

T H E  C E N T R A L  W O R K S  C O U N C I L

The Central Works Council can look 
back on an interesting and turbulent 
year during which a number of 
important issues were dealt with. First 
of all we were involved with the 
appointment of a successor to Hans 
Chang. We look forward to a fruitful 
cooperation with FOM’s new director, 
Wim van Saarloos. This year the 
negotiations for the Implementation 
Regulations also took place. A number 
of you may have received a question-
naire about your experiences with the 
Implementation Regulations. With the 
outcomes from this questionnaire in 
the back of their minds, a delegation 
from the Central Works Council 

negotiated with FOM and the results of 
this were announced in the October 
edition of the Personnel Department’s 
information bulletin: there is a brand 
new version of the Implementation 
Regulations, which we can use for 
another three years. Furthermore, the 
Central Works Council has considered 
several requests for approval, such as 
an increase in the number of days of 
leave that can be sold back in 2010, the 
patent bonus regulation and the 
appointment guidelines for postdocs.

If you are interested in the Central 
Works Council’s activities then please 
take a look at our renewed website 

www.fom.nl/cor. There you can fi nd 
our latest news. You can also keep 
informed of the latest developments by 
registering to receive the agendas and 
minutes of the meetings via cor@fom.
nl. The Central Works Council wishes 
everyone a happy 2010!  
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Electrical safety at Nikhef
As part of the good working conditions it provides, an 
organisation like FOM should ensure electrical safety 
at the workplace. Nikhef, the FOM institute for 
Subatomic Physics, has recently made an inventory 
and inspection of all its electrical equipment. Unsafe 
equipment was either repaired or thrown away and 
an inspection schedule was set up.

“We want the use of electricity to be as safe as 
possible”, says Marcel Vervoort of Nikhef’s Safety 
Department. “To achieve this, we fi rst made sure that 
the electrical installation in the building was correct. 
The next step was electrical safety on the user’s side 
of the wall sockets.” Vervoort is project leader of the 
NEN 50110 project that aims to improve electrical 
safety at Nikhef and inspect equipment according to 
the NEN3140 standard. Together with Anton Mors, he 
started a pilot project at the Technical Facilities 
Department in 2007. Mors discovered that his 
department had far more equipment than he had 
thought. “Like all departments we have a huge 
number of mobile sockets. A lot of equipment that we 
never knew we had, came out of cupboards. Upon 
inspection, I found more defects than I had expect-
ed”, Mors recalls. “Most of these defects were on 
mobile sockets, but we also found cuts and scratches 
on equipment that had damaged the double 
insulation.”

Upon completing the pilot, Vervoort and Mors used 
their experiences for a Nikhef-wide NEN 50110 project. 
Part of the safety policy was to appoint one or two 
people in each technical department who were 
responsible for the inventory and inspection of 
equipment. Wim Gotink was appointed in the 
Electronics Technology Department, which has the 
most electrical equipment by far. “As far as the 
inventory was concerned, we had a relatively easy 
job”, says Gotink. “We had already made an inventory 
of our equipment some twenty years ago. Still, I also 
encountered many more defects than I had expected.”

The inspection method is now suffi ciently imple-
mented in the Nikhef organisation. Depending on the 
type of equipment, some tools at the Technical 
Facilities Department are going to be inspected again 
soon, according to the inspection schedule. “The next 
step is to develop an awareness of electrical safety 

among employees”, says Vervoort. “Individuals must 
take the responsibility to have their equipment 
inspected if this has not been done already, or if the 
next inspection is due. This requires communication 
from our side and a different mindset from our 
employees.” (BV)  

Each technical department at Nikhef has one or two VOP’s (=Voldoend Opgeleid Persoon, or adequately trained person) 
responsible for testing the electric equipment. Upper row from left to right: Anton Mors, Theo van de Akker, Wim Gotink, Peter 
Thobe, Hans Kok. Lower row: Marcel Vervoort, Martijn van Overbeek.

Carving into this box makes it unsafe: The electrical 
insulation gets too thin.

“The task is not so much to 

see what no one has yet seen, 

but to think what no one has 

yet thought, about that which 

everybody sees.”

Erwin Schrödinger
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“Seize the opportunity when it arrives. If you aim for 
an academic career, make sure that you enjoy your 
postdoc years and don’t get overwhelmed by job 
worries”, said Wim van Saarloos, while showing his 
own career path with many unexpected bends. 

“If you choose to work in a company, realize that you 
have to solve the customer’s problem; Start applying 
for jobs during your thesis writer’s blocks; It is true, 
you blow your fi rst assessment and get accepted at 
the second; Learn how to behave in a Dutch environ-
ment when you decide to work in the Netherlands.” 
These were some of the varied advices PhD students 
received from graduate students like Jacco Snoeijer, 
Martijn Sandtke and Chiara Witteman, now working 
in academia and 
companies, during the 
2nd Young Scientists’ 
Day. The event was 
organized on December 
4th by the FOM Personnel 
Department, in the 
Olympic Stadium in 
Amsterdam, in order to 
emphasize the impor-
tance of non-scientifi c 
skills and to think about 
a career. 

Approximately 80 PhD students attended workshops 
with inspiring titles as ‘What if you were leading the 
company’ or ‘The art of presenting science’. They 
learnt how to capitalize their scientifi c results and to 
write inspiring texts. “There are no shortcuts to any 
place worth going”, stated Karen van der Molen, 
research engineer at Shell, in the conclusive session. 
The only exception to this important device was the 
shortcut across the fi eld of the Olympic Stadium, to 
the Olympic Experience. In this museum-like 
environment the Dutch Olympic history could be 
admired and felt, and participants joined for fi nal 
drinks and an exchange of experiences. (AvS)  

On Tuesday 19 and Wednesday 20 
January 2010, FOM will organise 
Physics@FOM Veldhoven 2010, at NH 
Koningshof in Veldhoven. During this 
event FOM will offer you an appealing 
and varied programme that provides a 
topical overview of physics in the 
Netherlands. Traditionally, young 
researchers get the opportunity to 
present themselves and their work.

The keynote presentation, after the 
dinner on Tuesday evening, will be held 
by Nobel laureate Wolfgang Ketterle. 
Ketterle was among the fi rst to produce 
and study Bose-Einstein condensates 

and in his presentation he will discuss 
interactions amongst ultracold 
fermions. 

Other speakers include Sid Nagel from 
the University of Chicago, who’s an 
authority on splashing droplets, and 
Hitosho Murayama from the University 
of Tokyo who will speak about the 
quantum universe.

Several prices will be presented during 
Physics@FOM. Of course there’s the 
annual poster price for the most attrac-
tive and informative poster, but after 
the Tuesday evening dinner the 

winners of the Andries Miedema-Prize, 
the FOM Valorization Prize, the Minerva 
Prize and the FOM Valorization Chapter 
Prize will be honoured during a special 
ceremony.

For sure the most attractive part of the 
meeting will be the 104 parallel 
presentations, 52 focus presentations, 
over 350 posters and almost 1400 
participants.

Registration for Physics@FOM Veld-
hoven 2010 is currently closed.  

Physics@FOM Veldhoven 2010

The importance of non scientifi c skills 
and thinking about your career
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Het ziet er zo eenvoudig uit: een vierkante RVS buis 
met twee vensters van dun folie vormt een soort huls 
voor een deeltjesdetector. Het bijzondere is dat de 
buitenkant van de detectorbehuizing in Ultra Hoog 
Vacuüm zit, terwijl binnenin een atmosferische druk 
geldt. Pocket en folie moeten niet alleen het drukver-
schil weerstaan, maar ook in stand houden. Een 
strenge eis, want zelfs het kleinste lek zal het vacuüm 
verstoren en de experimenten verpesten. Dirk Tilman 
ontwierp en ontwikkelde dit kunststukje op het 
Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) in Groningen.

Het detecteren van snel bewegende deeltjes in Ultra 
Hoog Vacuüm (UHV) is ingewikkeld, omdat de 
detector het vacuüm niet mag verstoren. Er is dus een 
detectorbehuizing nodig die de deeltjes zo weinig 
mogelijk hindert, maar toch volledig dicht is, en 
bestand tegen een aanzienlijk drukverschil. Onder-
zoekers van het KVI zochten de oplossing in dunne 
RVS folies als grenslaag. Om zulke folies effi ciënt te 
gebruiken in een detectorbehuizing, is zeer precies 
laswerk noodzakelijk. Om die reden werd Dirk Tilman 
betrokken bij de ontwikkeling van de lastechniek, 
waar onder andere Gerco Onderwater en Moslem 
Sohani onderzoek naar hebben gedaan binnen het 
KVI. Tilman is instrumentenmaker op het KVI en 
neemt daar ook het fi jn-mechanische laswerk voor 
zijn rekening. 

Voor experimenten in UHV is het belangrijk om alle 
mogelijke oorzaken van lekken uit te sluiten, vertelt 
Tilman. “Daarom gebeurt het lassen automatisch, 
met een NC freesmachine als lasrobot. Zo krijg je, met 
de juiste instellingen, een perfect regelmatige 
lasnaad. Het is belangrijk om schoon te werken, want 

De zon is een ideale duurzame energiebron, maar in 
de praktijk zijn zonnecellen nog niet effi ciënt en 
goedkoop genoeg om te voldoen aan de groeiende 
vraag naar energie in de wereld. Het ‘Joint Solar 
Programme’, een FOM Industrial Partnership Program, 
beoogt niet zozeer bestaande zonnecellen verder te 
verbeteren, maar nieuwe, innovatieve technieken te 
ontwikkelen waardoor een groter deel van het 
zonnespectrum benut kan worden of zonnecellen 
veel goedkoper te produceren zijn. Het programma, 
dat is gestart in 2005 (met Shell), heeft onlangs in een 
tweede ronde (met Nuon Helianthos) 13 nieuwe 
projecten gehonoreerd. Heeft de eerste ronde al wat 
opgeleverd?

Linda Aarts promoveerde op 11 november 2009 op JSP 
onderzoek naar het splitsen van hoog-energetische 
fotonen uit zonlicht. “De huidige silicium zonnecellen 
gebruiken niet het hele zonnespectrum optimaal,” 
vertelt de promovenda. “Ik heb geprobeerd om 
fotonen uit het blauw-groene deel van het spectrum 
op te splitsen in twee infrarode fotonen, zodat de 
zonnecel ze kan omzetten in twee keer zoveel 
elektriciteit.” Aarts vond verschillende paren van 
lanthanide-ionen die blauw-groene fotonen effi ciënt 

kunnen ‘knippen’. Hoewel de lanthanide-ionen veel 
potentie hebben, zal daadwerkelijke toepassing nog 
zo’n tien tot vijftien jaar duren, denkt ze. “Ik gebruik-
te lanthanide-ionen in een wit poeder. Dat is 
natuurlijk ongeschikt om op een zonnecel te plakken. 
Ook zou de lichtabsorptie door de ionen nog beter 
kunnen en zou het mooi zijn als we de verkregen 
infrarode fotonen door middel van refl ectie richting 
de zonnecel kunnen sturen.”

Op 16 december 2009 promoveerde een tweede oio uit 
het programma. Ewold Verhagen probeerde juist 
zonnecellen geschikt te maken voor het laag-energe-
tische deel van het zonnespectrum. “We hebben met 
metalen nanostructuren licht weten te concentreren 
op een schaal kleiner dan de golfl engte van het licht,” 
vertelt hij. Door daarmee de conversie van infrarood 
naar zichtbaar licht te versterken, zouden ook 
fotonen met een te lage energie nuttig gebruikt 
kunnen worden in een silicium zonnecel. Hoewel 
Verhagen de conversie-effi ciency behoorlijk heeft 
vergroot, is gebruik in zonnecellen nog ver weg. “Dit 
onderzoek was fundamenteel van aard, we hebben 
belangrijke inzichten verworven.” (BV)  
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  Ook een kunststukje 
afgeleverd? Mail de redactie van 
de FOM expres: info@fom.nl.   

Lekvrij lassen
elk stofje kan de naad lek maken. Bovendien mogen 
er geen scherpe hoeken zijn, want als de folie door 
drukverschillen gaat bewegen, kan dat voor breuk 
zorgen.”

In het verleden was Tilman betrokken bij de ontwerp 
en de productie van verschillende detectorbehuizin-
gen, onder andere voor experimenten binnen Triµp. 
Daarbij ging het om cirkelvormige folievensters op 
een RVS buis. Dezelfde lastechnieken kunnen ook 
toegepast worden voor rechthoekige behuizingen, 
bijvoorbeeld om metingen te doen dicht bij een 
versnellerbundel. De andere geometrie geeft weer 
nieuwe uitdagingen, vertelt Tilman. “In een eerste 
versie bestond de punt van de behuizing rondom uit 
folie van 25 micrometer dik. Daarmee zouden we ook 
tot 25 micrometer van de bundel kunnen komen,” 
vertelt Tilman terwijl hij een prototype laat zien. “Dit 
ontwerp heeft het niet gehaald, omdat de folie teveel 
onder spanning kwam te staan. Bovendien moest het 
rondom lassen handmatig gebeuren, waardoor de 
kans op foutjes in de las te groot was. Al vrij snel 

kwamen we uit bij een rechte huls met aan twee 
zijden een venster van folie.”

Tilman deed verschillende druktesten die aantoon-
den dat het folie, mits goed gelast, een drukverschil 
tot 10 bar weerstaat. Dat is veel meer dan nodig is 
voor experimenten in UHV, waar een onderdruk 
heerst van 10 mbar. Een rechthoekige detectorbehui-
zing bleek het meest betrouwbaar als het folie wordt 
gelast tussen twee framedelen met afgeronde 
hoeken. Dat last Tilman vervolgens in zijn geheel op 
de behuizing. Inmiddels wordt zo’n detectorbehuizing 
met succes gebruikt. Tilman denkt al aan een 
volgende stap. “Als het folie van 25 micrometer al een 
druk van 10 bar weerstaat, dan moet het ook mogelijk 
zijn om folies van 10 micrometer te gebruiken. Bij een 
dunnere folie moet je nog preciezer en schoner 
lassen om de pocket lekvrij te maken. Misschien 
komen we daarbij problemen tegen, maar daar 
zoeken we weer een oplossing voor. Dat is het leuke 
van hier werken: we zijn steeds bezig de grenzen op 
te zoeken.” (BV)  

Voor de recent ontwikkelde 
rechthoekige detectorbehui-
zing probeerde Dirk Tilman 

verschillende ontwerpen uit. 
Een behuizing met folie 

rondom bleek niet 
nauwkeurig genoeg te 

produceren. In het 
uiteindelijke ontwerp zit de 
folie gelast in een frame dat 
op de rechthoekige buit van 

RVS is gelast.

Eerste promoties in 
Joint Solar Programme

“Universitaire research levert 

schatkamers vol halve 

gouden eieren op. Hoe maken 

we daar hele gouden eieren 

van?”

Ir. Wim Bens, directeur van het 
Innovation Lab van de Technische 
Universiteit Eindhoven en spreker op 
het jaarcongres van stichting STW, 
bepleit dat valorisatie een kerntaak 
van universiteiten moet worden.

U
IT

 D
E

 L
U

C
H

T

GEGREPEN



FOMFOM  expres  expres  88

Welkom in de wondere wereld van Newton!

Nieuwe tentoonstelling in 
Leids museum Boerhaave

Op het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen is 
5 november de jaarlijkse industriedag van ITER-NL 
gehouden. De 65 aanwezigen vertegenwoordigden 
ruim veertig bedrijven en instellingen. Uiteraard werd 
er teruggekeken op de prachtige resultaten van de 
afgelopen drie jaar. Maar de dag stond ook in het 
teken van de toekomst. Uit de aardgasbaten (FES) 
werd 8 miljoen euro toegekend voor het follow-up 
programma ITER-NL2, met een sterk wetenschappe-
lijke insteek. Over de precieze invulling werd tijdens 
de industriedag gediscussieerd.

Het ITER-NL consortium (een samenwerking tussen 
FOM, TNO en NRG) heeft tot doel het Nederlandse 
bedrijfsleven te betrekken bij de bouw van het 
internationale kernfusie-experiment ITER. Dagvoor-
zitter Paul te Riele benadrukte in zijn opening de drie 

belangrijke elementen waaruit de rol van ITER-NL 
bestaat: hoogwaardige wetenschappelijke kennis 
bijdragen aan ITER, innovatieve bedrijven positione-
ren voor ITER opdrachten en het verzorgen van 
politieke en overheidsondersteuning. 

In verschillende presentaties werden zowel de 
wetenschappelijke als de industriële resultaten van 
de afgelopen ITER-NL1 periode (2007-2009) voor het 
voetlicht gebracht. Deze voldoen ruim aan de 
doelstellingen die het consortium zichzelf in 2007 
stelde. Zo is de verwachte Nederlandse omzet via de 
industriële opdrachten uit ITER en Fusion For Energie 
(F4E, de Europese ITER-partner) op dit moment zo’n 
60 miljoen euro. Daarnaast heeft ITER-NL zich een 
leidende rol weten toe te eigenen in het ontwerpen 
en bouwen van een meetinstrument voor eigen-

schappen van het hete plasma en in de robotica voor 
het onderhoud-op-afstand van belangrijke onderde-
len van ITER.

In 2009 werd het follow-up programma ITER-NL2, in 
de FES subsidieronde als een van slechts twee 
voorstellen direct gehonoreerd. Daarbij werd niet het 
volledige gevraagde budget beschikbaar gesteld, en 
werd in de toekenning de nadruk gelegd op de 
wetenschappelijke tak van het consortium. ITER-NL 
streeft ernaar in de toekomst nog steeds informatie 
en tenderondersteuning te kunnen geven aan 
bedrijven en wil bijvoorbeeld de functie van Indus-
trial Liaison Offi cer behouden. De verwachting is, dat 
het vervolgprogramma in januari 2010 van start kan 
gaan. (GdV, MH)  

ITER-NL industriedag: 

Wetenschap en industrie voor 
fusie-onderzoek

NewtonMania is een evenement waarin Isaac Newton centraal staat, de man die onze kijk op de 
wereld voorgoed heeft veranderd. Zo’n 250 jaar geleden was zijn natuurkunde in Nederland een 
ware hype: iedereen experimenteerde er stevig op los. 

In de tentoonstelling Newton duiken bezoekers in de hype van de 18de eeuw. Ze verdiepen zich 
in Newtons voor- en tegenstanders en zien het effect van zijn nieuwe natuurkunde op het 
dagelijkse leven en de maatschappij. 

Het onderdeel Mania is een moderne speeltuin van de mechanica. Met 22 spellen – van levens-
grote schommels tot een fl ipperkast – kan iedereen zelf aan de slag. Zo maakt iedereen op 
speelse wijze kennis met o.a. slingerlengte, traagheid, zwaartepunt, wrijving, resonantie en 
botsingen. Inzicht in natuurkunde, zonder formules! 

Om in de stemming te komen kan iedereen vooraf de NewtonQuiz op www.museumboerhaave.
nl doen. Deze quiz prikkelt en stimuleert tot nadenken over verschillende natuurkundige 
fenomenen. Daarnaast geeft de strip Newton in Nederland een goede introductie op de tentoon-
stelling. Deze strip kost € 7,- en is via het museum of in de boekhandel te verkrijgen.  
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Museum Boerhaave / Lange Sint Agnietenstraat 10 / 2312 WC Leiden / tel. 071 - 5214224

✁
Actie: aanbod voor FOM expres-lezers

Op vertoon van deze bon betaalt u voor een toegangskaartje voor Museum 
Boerhaave slechts € 3,- per persoon (i.p.v. € 6,-). Deze actie is geldig tijdens 
de tentoonstelling NewtonMania: van 17 december 2009 t/m 12 september 
2010. 

jdens 
2 septemberr 
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“Toen ik net studeerde, wist ik zeker dat 
ik de richting van biochemie en 
farmacologie zou opgaan, maar tijdens 
mijn studie koos ik toch voor fysische 
chemie. Het werken met grote appara-
ten en lasers aan de interactie tussen 
licht en moleculen vond ik veel 
interessanter. En ik had er ook meer 
talent voor.” Anouk Rijs studeerde af in 
de fysische chemie en promoveerde 
vervolgens op een onderzoek naar de 
eigenschappen van atmosferisch 
relevante moleculen. “Ik had me jaren 
beziggehouden met kleine moleculen, 
slechts enkele atomen groot. Met mijn 
postdoc in de groep van Wybren Jan 
Buma aan de UvA, koos ik bewust om 
grotere moleculen te bestuderen.” 
Anouk ontwikkelde zelf een onder-
zoeksopstelling om de structuureigen-
schappen op te helderen van rotaxanen, 
synthetische moleculaire motoren, die zijn opgebouwd uit een 
draad waaromheen een ringvormige structuur heen en weer kan 
bewegen. Het onderzoek bracht haar naar Rijnhuizen, waar ze de 
unieke faciliteit FELIX gebruikte om met IR spectroscopie in kaart te 
brengen hoe de twee onderdelen (ring en draad) precies in elkaar 
grijpen.

Anouk gaat graag haar eigen weg. De Veni beurs die 
ze na haar postdoc kreeg, gaf haar de afgelopen jaren 
veel vrijheid om haar eigen onderzoek te bepalen. 
“Die zelfstandigheid wilde ik graag behouden, maar 
daar had ik wel een vaste aanstelling voor nodig.” 
Inmiddels heeft Anouk die vaste aanstelling, én 
budget om het onderzoek uit te breiden. Daar wil ze 
een oio voor aanstellen. “Op dit moment kan ik 
namelijk nog wel verder met de apparatuur die ik nu 
gebruik. Bovendien hoop ik in de toekomst mijn eigen 
groep op te bouwen, en dan moet je ergens beginnen,” 
lacht ze.

De komende jaren gaat Anouk haar kennis over het 
karakteriseren van rotaxanen gebruiken om naar 
biologische moleculen te kijken. Haar belangstelling 
voor biomoleculen is niet uniek, haar benadering van 
het probleem wel. Door een aantal groepen wordt 
gewerkt aan de karakterisatie van biomoleculaire 
motoren, eiwitcomplexen die chemische energie 
(ATP) omzetten in mechanische beweging. “De meeste 
onderzoekers kijken naar het hele eiwit,” vertelt 
Anouk. “Maar biomoleculaire motoren zijn grote en 

complexe structuren. Wat er precies gebeurt in het actieve centrum 
van zo’n eiwitcomplex, blijft verborgen door de hele structuur er 
omheen.” Daarom wil Anouk juist dat actieve centrum beter in kaart 
brengen. “De beweging van de motor begint op het moment dat het 
energiedragende ATP molecuul wordt herkend door het eiwitcom-
plex en wordt omgezet in een ADP molecuul. Hoe die interactie gaat 
en welke structuurveranderingen het gevolg zijn, wil ik bestuderen 
met gasfase infrarood spectroscopie. Daarbij maak ik gebruik van de 
technieken die ik heb ontwikkeld tijdens mijn onderzoek aan 
artifi ciële moleculaire motoren. Het mooie van mijn opstelling is dat 
ik ook heel gecontroleerd de invloed van de biologische omgeving 
kan bekijken.”

Naast haar eigen onderzoek, heeft Anouk altijd veel samengewerkt 
met andere onderzoeksgroepen. “Omdat FELIX een gebruikerfacili-
teit is, en mijn eigen apparatuur deels ook, kom ik veel in aanraking 
met mensen die heel ander onderzoek doen. Dat brengt me vaak op 
nieuwe ideeën voor mijn eigen experimenten.” Tijdens haar 
Veni-project ontstond bovendien een zeer vruchtbare samenwer-
king met de Franse onderzoekster Isabelle Compagnon. “Ik kende 
haar al een beetje en heb de afgelopen jaren met een Van Gogh 
beurs (voor Nederlands-Franse samenwerking, BV) intensief met 
haar samengewerkt, onder andere aan peptides. De opgedane 
kennis is zeer nuttig voor mijn nieuwe onderzoek. We vullen elkaar 
echt aan.” Die persoonlijke klik heeft tot mooie resultaten geleid, 
vindt ze. 
En die mooie resultaten hebben haar gebracht tot waar ze nu staat. 
“Ik krijg nu de kans om een begin te maken aan mijn droom om ooit 
een eigen groep op te bouwen.” (BV)  

  Anouk Rijs
  Onderzoeker bij FOM-Instituut Rijnhuizen

Biomoleculaire motoren bestuderen 
 met FELIX

Anouk Rijs koos voor Scheikunde omdat ze 
biochemie zo interessant vond, maar werd tijdens 
haar studie gegrepen door de fysische chemie. Op 
het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen 
bestudeerde ze na haar promotie een aantal jaren 
synthetische moleculaire motors met de FELIX 
faciliteit. Eerst als postdoc, vervolgens in een 
Veni-project. Inmiddels heeft ze een vaste aanstel-
ling bij Rijnhuizen weten te veroveren. De komende 
jaren kan Anouk al haar onderzoeksinteresses bij 
elkaar brengen: ze gaat haar kennis van syntheti-
sche moleculaire motors gebruiken om het wer-
kingsmechanisme van biologische moleculaire 
motors te ontrafelen.

In deze rubriek schetst FOM 
expres elke keer een portret van 
een vrouwelijke natuurkundige 
die betrokken is bij de Stichting 

FOM: wie zijn ze, wat onderzoek-
en ze en wat zijn hun ambities? 
Met de rubriek laten we zien dat 

er bij FOM veel succesvolle en 
enthousiaste vrouwelijke fysici 

werken die uitstekend onderzoek 
verrichten met veel mooie 
resultaten en publicaties.
FOM heeft ook het FOm/v 
netwerk ingesteld om de 

zichtbaarheid van vrouwelijke 
fysici te vergroten. Dit netwerk 

organiseert een reeks activiteiten 
voor vrouwelijke fysici. 

Kijk voor meer informatie op 
www.fom.nl/fomv.
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In 1959 werd het FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen opgericht als de Nederlandse basis voor 
onderzoek naar kernfusie. Op 10 november keken vier 
sprekers vooruit en terug tijdens een jubileumsympo-
sium in het instituutsgebouw. Uit de lezingen, van 
onder meer Jan Terlouw - schrijver, politicus, maar 
naar eigen zeggen vooral fysicus en oud Rijnhuizen-
onderzoeker - bleek eens te meer dat Rijnhuizen 
vijftig jaar na dato een succesvol en divers onder-
zoeksinstituut met internationaal aanzien is. Met 
haar focus op ‘Physics for Energy’, zoals fusie-onder-
zoek en solar conversion, gaat FOM-Rijnhuizen vol 
vertrouwen de toekomst in.
Tijdens het jubileumsymposium werd 
ook het eerste exemplaar uitgereikt 
van het rijk geïllustreerde jubileum-
boek Hittebarrière - Vijftig jaar 
plasmafysica bij FOM-Rijnhuizen, 
geschreven door wetenschapsjourna-
list Anouck Vrouwe. Voor belangstel-
lenden is nog een beperkt aantal 
exemplaren van het boek beschikbaar.

Voorzitter Ronald Griessen van FOM 
overhandigde Rijnhuizen het jubileum-
cadeau, een cheque ter waarde van 
€ 50.000,-, voor het instellen van het 
Kees Braams Fellowship-programma 
voor gastonderzoekers.

Vrijdagavond 13 november was er een daverend 
personeelsfeest ter ere van het jubileum. Gezien de 
datum was het geheel in lugubere Vrijdag de 
Dertiende stijl aangekleed, en ook een deel van de 
bezoekers had zich naar verschillende interpretaties 
van ‘een geluk bij een ongeluk’ uitgedost. Er waren 
een uitgebreid buffet en zeer diverse optredens. 
Hoogtepunt voor velen was de knallende verrassings-
act aan het einde; een optreden van de band 
The Wrong Assumptions, geheel bestaande uit 
personeelsleden van Rijnhuizen.   

Jeroen Danon, Nuclear Spin Effects in 
Nanostructures, 8 september 2009, 
Technische Universiteit Delft, promotor 
prof.dr. Yu.V. Nazarov, werkgroep 
FOM-D-46

Danny Eric Paul Vanpoucke, Ab Initio 
Study of Pt Induced Nanowires on 
Ge(001), 11 september 2009, Universit-
eit Twente, promotor prof.dr. P.J. Kelly, 
co-promotor Dr. G.H.L.A. Brocks, 
werkgroep FOM-T-09

Maria Sovago, Molecular Structure and 
Orientation at the Water-Lipid 
Interface, 15 september 2009, promotor 
prof.dr. M. Bonn, FOM-instituut voor 
Atoom- en Molecuulfysica AMOLF 

Sheer El-Showk, Puzzels in quantum 
gravity, 15 september 2009, Universiteit 
van Amsterdam, promotor prof.dr. J de 
Boer

Alex Hartsuiker, Ultrafast all-optical 
switching and optical properties of 
microcavities and photonic crystals, 
1 oktober 2009, Universiteit Twente, 
promotor prof.dr. W.L. Vos, werkgroep 
FOM-T-24

Sander Verbrugge, Novel ways to 
unravel the mechanism of kinesin, 
9 oktober 2009, Vrije Universiteit 
Amsterdam, promotor prof.dr. 
F. MacKintosh, co-promotor dr.ir. E.J.G. 
Peterman, werkgroep FOM-V-13

Jochem Snuverink, The ATLAS muon 
spectrometer: commisioning and 
tracking, 16 oktober 2009, Universiteit 
Twente, promotoren prof.dr.ing. B. van 
Eijk en prof.dr. F.L. Linde, co-promotor 
dr.drs.ir. P.M. Kluit, Nikhef

Robert Meppelink, Hydrodynamic 
excitations in a Bose-Einstein conden-
sate, 20 oktober 2009, Universiteit 

Utrecht, promotor prof.dr. P. van 
Straten, werkgroep FOM-U-03

Jacobus Antoon van Meel, A numerical 
study on the enhancement and 
suppression of crystal nucleation, 
20 oktober 2009, Universiteit van 
Amsterdam, promotor prof.dr. 
D. Frenkel, Amolf

Alma de Groot, Salt-marsh sediment; 
natural y-radioactivity and spatial 
patterns, 23 oktober 2009, Rijksuniver-
siteit Groningen, promotoren prof.dr. 
R.J. de Meijer en prof.dr. J.P. Bakker, 
co-promotor Dr. E.R. van der Graaf, KVI

John Martin McNamara, A quantum 
degenerate mixture of metastable 
helium-3 and helium-4 atoms, 
26 oktober 2009, Vrije Universiteit 
Amsterdam, promotor prof.dr. 
W. Hogervorst, co-promotor dr. 
W. Vassen.

Stefan Semrau, Membrane heteroge-
neity; from lipid domains to curvature 
effects, 29 oktober 2009, Universiteit 
Leiden. promotor prof.dr. T. Schmidt, 
co-promotor dr. C. Storm, werkgroep 
FOM-L-17

Süleyman Er, Hydrogen storage 
materials: a fi rst principles study, 
29 oktober 2009, Universiteit Twente, 
promoter prof.dr. P.J. Kelly, co-promotor 
dr. G.H.L.A. Brocks, werkgroep FOM-T-09

Anda Elena Grigorescu, Sub-10 nm 
resolution electron beam lithography 
in ultrathin HSQ resist layers, 
4 november 2009, Technische Univer-
siteit Delft, promotor prof.dr.ir. P. Kruit, 
co-promotor dr. C.W. Hagen, werkgroep 
FOM-D-22
Om een proefschrift te schrijven zijn geluk, 
doorzettingsvermogen en een heleboel 
geduld belangrijker dan kennis van het 
onderwerpP
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Vijftig jaar plasmafysica op 
Rijnhuizen

Dansen op het personeelsfeest, geheel in 
Vrijdag de Dertiende-thema.

The Wrong Assumptions, een band bestaande uit personeels-
leden van Rijnhuizen, sloot de avond spetterend af

Politicus, schrijver en oud-Rijnhuizen onderzoeker Jan 
Terlouw sprak op het jubileum-symposium over de 

fundamentele onzekerheid van wetenschappelijk onderzoek.

Oud-werknemers praten bij tijdens de 
receptie.
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Stichting FOM heeft besloten de 
Minerva-Prijs 2010 toe te kennen aan 
dr. Mirjam Leunissen voor haar 
publicatie over gecontroleerde 
zelf-organisatie van kleine deeltjes met 
behulp van speciale DNA structuren. 
Zij ontvangt de prijs voor de beste 
wetenschappelijke publicatie van een 
vrouwelijke onderzoeker over een 
natuurkundig onderwerp in de 
afgelopen twee jaar voor het artikel 
‘Switchable self-protected attractions 
in DNA-functionalized colloids’.

Prof.dr. Mischa Bonn, verbonden aan 
het FOM-instituut AMOLF in Amster-
dam, heeft op 2 december 2009 de 
Gouden Medaille van de Koninklijke 
Nederlandse Chemische Vereniging 

(KNCV) ontvangen. Dit is de belangrijk-
ste Nederlandse prijs voor veelbelo-
vende jonge chemici. 

Eén van de tien nieuwe leden van 
De Jonge Akademie van de KNAW is 
FOM-onderzoeker dr. Ronald Hanson, 
binnen FOM werkzaam in de focus-
groep ‘Solid state quantum informa-
tion processing’. De nieuwe leden van 
De Jonge Akademie zijn onderzoekers 
uit verschillende disciplines die zich 
wetenschappelijk al hebben bewezen, 

maar nog geen tien jaar geleden zijn 
gepromoveerd.

De FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs, die 
in januari 2010 voor het eerst zal 
worden uitgereikt, wordt toegekend 
aan dr. Tim Tsarfati. Hij krijgt de prijs 
voor het laatste hoofdstuk van zijn 
proefschrift ‘Surface and interface 
dynamics in multilayered systems’, 
waarop hij in juni 2009 promoveerde 
aan de Universiteit Twente.

Prof.dr. Renate Loll, FOM werkgroeplei-
der en lid van de Raad van Bestuur van 
FOM, is op 15 oktober 2009 benoemd 
tot ‘Distinguished Research Chair’ aan 
het Perimeter Institute for Theoretical 
Physics in Canada. Deze prestigieuze 

leerstoel wordt voor een periode van 
drie jaar toegekend op basis van 
uitmuntende wetenschappelijke 
verdienste. De bezetters van de 
leerstoelen, waaronder prof.dr. Stephen 
Hawking, verblijven jaarlijks voor een 
langere periode aan het Perimeter 
Institute om daar onderzoek te doen, 
maar behouden hun huidige positie 
aan universiteit of onderzoeksinstel-
ling.

De Stichting Leonardo da Vinci heeft 
dr. Olaf Scholten (1953) benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Theorie van de 
dynamica van reactieprocessen in de 
Kern- en astrodeeltjesfysica bij het 
Kernfysisch Versneller Instituut, 

Faculteit Wiskunde en Natuurweten-
schappen. Scholten is een toonaange-
vend onderzoeker, in het bijzonder van 
de analyse en interpretatie van data 
van het Pierre Auger Observatorium en 
de theoretische beschrijving van 
interacties van hoogenergetische 
kosmische straling met het maanop-
pervlak, het geomagnetische veld en de 
atmosfeer van de aarde.

Het Lorentzfonds van de Universiteit 
Leiden heeft prof.dr. Jan-Willem van 
Holten, stafl id van FOM-Nikhef, per 1 
mei 2009 benoemd tot bijzonder 
hoogleraar aan het Leids Instituut voor 
Onderzoek in de Natuurkunde, met als 
leeropdracht de theorie van de 
superzwaartekracht.

Prof. dr. Paul Kooijman (1951) is 
benoemd tot hoogleraar Experimentele 
Astrodeeltjesfysica aan de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Informatica van de Universiteit van 
Amsterdam (UvA). Paul Kooijman is 
verbonden aan het Nikhef en houdt 
zich bezig met het experimentele 
onderzoek naar neutrino’s die vanuit 
de kosmos de aarde bereiken. 

Dr. ir. Paul de Jong is benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Experimentele 
Hoge Energie Fysica, aan de Faculteit 
der Natuurwetenschappen, Wiskunde 
en Informatica van de Universiteit van 
Amsterdam (UvA). De Jong is verbon-
den aan het Nikhef, en gaat zich bezig 

houden met experimenteel onderzoek 
aan deeltjesbotsingen bij de Large 
Hadron Collider (LHC) van CERN, 
binnen het ATLAS experiment.

De prijs voor het meest kansrijke 
business idee, onderdeel van de STW 
valorisatie Workshop, is dit jaar 
gewonnen door dr. Jan Visschers van 
het Nikhef.

AMOLF-groepsleider prof.dr. Kobus 
Kuipers is verkozen tot Fellow van de 
Optical Society of America (OSA). 
Kuipers is onderscheiden voor ‘zijn 
baanbrekende rol op het gebied van 
lichtvoortplanting: de visualisatie 
ervan en het verkrijgen van fundamen-
tele inzichten door middel van 

nanostructuren in ruimte en tijd’. Ieder 
jaar worden circa 60 OSA-leden tot 
Fellow verkozen.

Ir. Willem Haverkort heeft maandag 
7 december de Unilever Research Prijs 
ontvangen. Willem is momenteel aan 
het promoveren voor FOM-Instituut 
Rijnhuizen en is gedetacheerd op het 
CWI. Hij krijgt de prijs voor zijn 
afstudeeronderzoek aan de TU Delft. 
De prijs is dit jaar aan 13 jonge 
onderzoekers toegekend.  

Stichting FOM heeft besloten de
rva Prijs 2010 toe te kennen aan gepromoveerd

houden met experimenteel onderzoek
j
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  Meer weten? 
Zie www.fom.nl onder 

de knop Nieuws.  

Linda Aarts, Downconversion for solar 
cells with lanthanide ion couples, 
11 november 2009, promotor prof.dr. 
A. Meijerink, werkgroep FOM-U-32

Paige Marie Shaklee, Collective motor 
dynamics in membrane transport in 
vitro, 11 november 2009, Universiteit 
Leiden, promotoren prof.dr. 
M. Dogterom en Prof.dr. T. Schmidt, 
AMOLF
The most sophisticated factory of our time, 
the cell, thrives on ineffi ciency.

Stephan Gekle, Impact on liquids: void 
collapse and jet formation, 13 novem-
ber 2009, Universiteit Twente, promotor 
profdr. D. Lohse, co-promotoren Dr. 
D. van der Meer en prof.dr. J.M. Gordillo, 
werkgroep FOM-T-03

Timon Idema, Impact on liquids: void 
collapse and jet formation, 19 novem-
ber 2009, Universiteit Leiden, promotor 

prof.dr. H. Schiessel, co-promotor dr. 
C. Storm, Werkgroep FOM-L-26

Nienke Geerts, DNA-drive assembly of 
micron-sized colloids, 27 november 
2009, Universiteit van Amsterdam, 
promotoren prof.dr. D. Frenkel en 
prof.dr. M. Dogterom, co-promotor dr. 
E. Eiser, AMOLF

Dmitry Valerievich Ityaksov, Cavity 
ring-down optical extinction measure-
ments of atmospheric molecules, 30 
november 2009, Vrije Universiteit 
Amsterdam, promotoren prof.dr.W.M.G. 
Ubachs en prof.dr. HV.J. Linnartz, 
werkgroep FOM-V-15

Erik Eise van der Kraaij, First top 
quark physics with ATLAS - a prospect, 
4 december 2009, Universiteit van 
Amsterdam, promotor prof.dr. 
S.C.M. Bentvelsen, co-promotor prof.
dr.ir. P.J. de Jong, AMOLF

Irene Groot, The fi ght for a reactive 
site, 10 december 2009, Universiteit 
Leiden, promotoren prof.dr. A.W. Kleyn 
en prof.dr. G.J. Kroes, co-promotoren dr. 
L.B.F. Juurlink, dr. R.A. Olsen.
Abandoning the imperial system in 
ultra-high vacuum components would 
signifi cantly increase the joy of using them.

Ewold Verhagen, Subwavelength light 
confi nement with surface plasmon 
polaritons, 12 december 2009,Univer-
siteit Utrecht, promotoren prof.dr. 
A. Polman, prof.dr. L. Kuuipers, AMOLF

Ivan Lazić, Atomic scale simulation of 
oxide and metal fi lm growth, 
14 december 2009, Technische 
Universiteit Delft, promotor prof.dr. 
B.J. Thijsse, werkgroep FOM-D-08

Stéphane Calmat, Chaperonin-assisted 
protein folding: the peculiar case of the 
bacterophage T4 major capsid protein, 

22 december 2009, VU, promotoren 
prof.dr. S.M. van der Vies en prof.dr. 
C.F. Schmidt, co-promotoren dr.ir. 
E.J.G. Peterman, dr. H. van Heerik-
huizen, werkgroep FOM-V14

Leendert Aart Klerk, Imaging mass 
spectometry of polymeric materials, 
9 december 2009, University Utrecht, 
promotor prof. dr. R.M.A. Heeren, 
AMOLF  
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Op 20 november jl. ging op het IDFA, het internatio-
nale documentairefestival, de documentaire ‘Higgs, 
into the heart of imagination’, in première. Stan 
Bentvelsen (Nikhef) en een internationaal palet aan 
collega-wetenschappers vertellen voor de camera van 
documentairemakers Hannie van den Bergh en Jan 
van den Berg hoe fascinerend en cruciaal het 
Higgsdeeltje (‘the missing link’) is en hoezeer het tot 
de wetenschappelijke verbeelding spreekt. Hun 
getuigenissen, in combinatie met de beelden van 
CERN, leveren een documentaire op die niet alleen 
over het Higgsdeeltje gaat, maar vooral ook over het 
fundamentele, wetenschappelijke verlangen om iets 
nieuws te leren. Op 26 november woonde Peter Higgs 
(80), op uitnodiging van de makers van de fi lm, 

Theater Ad Hoc en 
Viewpoint producties, de 
vertoning van de fi lm bij 
in de uitverkochte zaal 
van Pathé De Munt. Een 
dag later gaf hij een 
gastcollege op Nikhef, 
waar ongeveer 200 
mensen op 150 stoelen 
geboeid naar zijn 
betoog luisterden. 
Onder de aanwezigen 
was ook Nobelprijs-
winnaar Tini 
Veltman.

   FOM wenst u 
fi jne feestdagen 
            en een 
voorspoedig 2010!

Higgs, into the heart of imagination
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Peter Higgs en Stan Bentvelsen, de twee protagonisten van de fi lm

Higgs
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