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Topfysica midden in de wereld

Op dinsdag 6 juli hebben de Raad van 
Bestuur van de Stichting voor Fundamenteel 
Onderzoek der Materie (FOM) en het 
Gebiedsbestuur Natuurkunde van NWO 
(samen FOM/N) het ‘Strategisch Plan FOM/N 
2010-2015’ uitgebracht. Het plan, met de titel 
Topfysica midden in de wereld, geeft de richting 
aan voor het natuurkundig onderzoek in 
Nederland voor de komende vijf jaar. 

Een belangrijke mijlpaal in het proces van 
de totstandkoming van het strategisch plan 
is de strategiebijeenkomst ‘Soest 2010’ die 
in april met ruim honderd genodigden 
werd gehouden. Anderhalve dag werd 
uitgebreid gediscussieerd over de koers die 
FOM/N moet gaan uitzetten. In het artikel op pagina 4 kunt u lezen wat er 
allemaal is besproken, alvorens het strategisch plan tot stand is gekomen en welke 
conclusies er zijn getrokken. 

Het ‘Strategisch Plan FOM/N 2010-2015’ kunt u downloaden op www.fom.nl.  

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
heeft op 1 juni bekendgemaakt dat staatssecretaris 
Marja van Bijsterveldt het advies van de Commissie 
Breimer ten aanzien van het Sectorplan natuur- en 
scheikunde ongewijzigd overneemt. De Commissie 
heeft oog voor de motiverende uitstraling die het 
Sectorplan op de Nederlandse natuur- en schei-
kundefaculteiten heeft en bepleit een sterkere relatie 
tussen onderzoek en onderwijs waarbij zij een sterk 
beroep doet op het zelforganiserend vermogen van 
de faculteiten. Daarnaast ziet de Commissie dat de 
tweede geldstroom in de startblokken staat en dat 
het extra geld uit het Sectorplan ook een uitgelezen 
kans biedt om het aandeel vrouwen in deze vak-
gebieden te vergroten. Het besluit om het advies op 
te volgen werd bekend tijdens een bijeenkomst 
georganiseerd door het Ministerie van OCW. 
Tegelijkertijd werd het advies openbaar gemaakt. 

Vervolg artikel op pagina 10  

De Stichting FOM en de Technische Universiteit 
Eindhoven (TU/e) hebben op dinsdag 6 juli een 
Memorandum of Understanding (principeovereen-
komst) ondertekend over de relocatie van het 
FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen naar de 
campus van de TU Eindhoven. Rector magnifi cus 
Hans van Duijn van de TU Eindhoven en FOM-direc-
teur Wim van Saarloos formaliseerden met de 
ondertekening op Rijnhuizen de afspraken om het 
huidige instituut Rijnhuizen in Eindhoven uit te 
bouwen tot een nieuw FOM-instituut voor funderend 
energieonderzoek. Met het Memorandum onderstre-
pen FOM en de TU/e dat zij energieonderzoek zien 
als een van de speerpunten van hun onderzoeks-
programma.

Op pagina 3 kunt u meer lezen over de relocatie van 
Rijnhuizen naar de TU/e.  

FOM/N presenteert 
Strategisch Plan 
2010-2015

Staatssecretaris 
neemt advies 
Sectorplan 
ongewijzigd over

Ondertekening van het 
Memorandum of Under-
standing over de relocatie 
van FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen 
naar de campus van 
de TU Eindhoven. 
Prof.dr.ir. Hans van Duijn, 
rector magnifi cus TU 
Eindhoven (links) en 
dr.ir. Wim van Saarloos, 
directeur Stichting FOM 
(rechts) schudden elkaar 
de hand. 
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FOM expres is het huisorgaan 
van de Stichting voor
Fundamenteel Onderzoek 
der Materie. Het verschijnt een 
aantal keer per jaar en is bestemd voor
FOM-medewerkers, FOM-werkgroepleiders, leden van 
de adviescommissies, relaties en geïnteresseerden.

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 
(FOM) maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Uitgave: Stichting voor Fundamenteel Onderzoek 
der Materie, Postbus 3021, 3502 GA Utrecht
Telefoon (030) 600 12 11 - Fax (030) 601 44 06
E-mail: info@fom.nl
Redactie: Melissa Vianen
Teksten: Surya Bonam, Vanessa Mexner, Erik Min, 
Ruben Pool, Anita van Stel, Melissa Vianen, 
Gieljan de Vries en Gabby Zegers.
Fotografi e en illustraties: Sarah Boulineau, Arend van Dam, 
prof.dr. Els Goulmy en dr.ir. Wim van Saarloos: rapport 
“20 in 2020”, Hennie van der Meiden, Nikhef, NWO, 
Ivar Pel, Rijnhuizen, Bram Saeys, Jet van Schie, Robert Jan 
Stokman, Talent naar de Top, Technische Universiteit 
Eindhoven, Melissa Vianen en Gieljan de Vries.
Vertalingen: Native Speaker Translations
Ontwerp en productie: Drukkerij Badoux, Houten

In FOM expres gepubliceerde opvattingen en meningen
vallen onder de verantwoordelijkheid van de redactie en
weerspiegelen niet noodzakelijk het standpunt van het
bestuur en de directeur van FOM.

  FOM-prijzen stimuleren en motiveren onderzoekers in de fysica

De Stichting FOM wil graag de aandacht vestigen op vier bijzondere wetenschappelijke FOM-prijzen 
die voor verschillende onderzoekers in de fysica beschikbaar zijn. Met deze prijzen wil FOM fysisch 
onderzoek en kennisbenutting bevorderen op verschillende wetenschappelijke niveaus. De prijzen worden 
altijd op een bijzondere manier aan de winnaars uitgereikt. Dit jaar vond de prijsuitreiking op feestelijke 
wijze plaats tijdens de bijeenkomst Physics@FOM Veldhoven 2010. In dit artikel volgt een overzicht van 
de vier verschillende prijzen. 

In het bijzijn van staatssecretaris Marja van 
Bijsterveldt (OCW) heeft FOM-directeur Wim van 
Saarloos op 27 april het Charter ‘Talent naar de Top’ 
ondertekend. Die dag ondertekenden in totaal 26 
organisaties het Charter om zich te committeren 
aan een duurzaam beleid om meer vrouwen te laten 
doorstromen naar de top van hun organisatie. 

De Stichting FOM ondertekende het Charter offi cieel 
al op 18 maart tijdens de feestelijke opening van het 
nieuwe gebouw van AMOLF. Maar op 27 april werden 
alle nieuwe ondertekenaars uitgenodigd om zich met 
zijn allen via een gezamenlijke ondertekening te 
committeren aan het m/v diversiteitsbeleid. 
De ondertekening vond plaats op de dag dat de 
‘Commissie Monitoring Talent naar de Top’ het 
rapport ‘Monitoring Talent 2009’ presenteerde. Het 
rapport, dat aan Prinses Máxima, minister Maria van 
der Hoeven (EZ) en staatssecretaris van Bijsterveldt 
werd aangeboden, laat de eerste inzichten en 
resultaten zien van eerdere Charterondertekenaars: 
ruim honderd organisaties die zich al in een eerder 
stadium hebben gecommitteerd aan de doelstelling 
om een hogere instroom, doorstroom en behoud van 
vrouwelijke talent aan de top te bewerkstelligen. 
Het totaal aantal ondertekenaars van het Charter 
staat nu op 134.   

De 26 nieuwe ondertekenaars van het Charter ‘Talent naar de Top’, 
waaronder FOM-directeur Wim van Saarloos. 

Het rapport ‘Monitoring Talent 2009’ werd tijdens de bijeenkomst aangeboden aan Prinses Máxima, 
minister Maria van der Hoeven (EZ) en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (OCW). 

FOM ondertekent charter 
‘Talent naar de top’ in bijzijn 
van staatssecretaris Van Bijsterveldt 
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FOM Valorisatie Prijs
FOM heeft de FOM Valorisatie Prijs 
ingesteld om kennisbenutting van 
fysisch onderzoek te stimuleren. 
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan 
een Nederlandse onderzoeker (of groep 

van onderzoekers) in de fysica die erin 
geslaagd is resultaten uit het eigen 
onderzoek op succesvolle wijze tot nut 
voor de maatschappij te maken. De 
FOM Valorisatie Prijs is een eerbetoon 
en een inspirerend voorbeeld voor 

Vier bijzondere weten-
schappelijke FOM-prijzen
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In zijn vergadering van 17 juni heeft ook de Raad van 
Bestuur van de Stichting FOM ingestemd met het 
plan om het FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen te verhuizen naar de campus van de 
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Eerder 
heeft het Uitvoerend Bestuur van de Stichting FOM 
zijn voorkeur voor dit plan al uitgesproken. Om het 
plan ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren, moeten 
er echter nog vele voorbereidende stappen worden 
gezet. 

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het 
Rechtspositioneel Arbeidsvoorwaarden Plan (RAP) 
waarover met de bonden zal worden onderhandeld. 
Dit plan zal de rechtspositie van Rijnhuizen-
medewerkers en de extra arbeidsvoorwaardelijke 
voorzieningen in verband met de relocatie vastleg-
gen. Ook de fi nanciering van de nieuwbouw en de 
verhuizing van experimentele opstellingen zal 
onderdeel uitmaken van de voorbereidingen. Hierbij 
zullen gesprekken met het Ministerie van OCW, 
NWO, de TU/e, de gemeente Eindhoven en de 
provincie Noord-Brabant worden gevoerd. 

FOM wil Rijnhuizen in Eindhoven uitbouwen tot een 
instituut voor funderend energieonderzoek en 
hiermee een nationaal coördinerende rol gaan vervul-
len op het gebied van het funderend energieonder-
zoek. Hiermee zal het instituut een belangrijke 
partner worden voor toonaangevende buitenlandse 
onderzoeksinstellingen en voor het bedrijfsleven. 
Naast de hoofdvestiging in Eindhoven krijgt het 
instituut focusgroepen aan andere universiteiten. Op 
deze manier versterkt het instituut de samenwerking 
met universiteiten en vergroot het de uitstraling naar 
onderwijsprogramma’s. Funderend energieonderzoek 
wordt zo steviger gepositioneerd als interessant 
domein voor studenten. De infrarood vrije-elektronen 
laserfaciliteit FELIX/FELICE, die nu nog deel uitmaakt 
van Rijnhuizen, zal naar de Radboud Universiteit 
Nijmegen (RU) verhuizen.

Als voorbereiding op de relocatie van Rijnhuizen 
heeft een ‘taskforce’ de afgelopen maanden intensief 
gewerkt aan een ‘Memorandum of Understanding’ 
(principeovereenkomst) met de TU/e dat op dinsdag 
6 juli door Rector magnifi cus Hans van Duijn van de 
TU Eindhoven en FOM-directeur Wim van Saarloos 
is ondertekend (zie het bericht op de voorpagina van 
de FOM expres). De komende maanden zal verder 
gewerkt worden aan het programma van eisen van de 
nieuwe gebouwen met hun experimentele ruimten. 
Ook zal hard gewerkt worden aan de verdere 
wetenschappelijke invulling van het nieuwe energie-
instituut. De Raad van Bestuur neemt de defi nitieve 
beslissing over de voorgenomen relocatie van 
Rijnhuizen wanneer de fi nanciering van het nieuwe 
laboratorium verzekerd is, en de ondernemingsraad 
advies heeft uitgebracht over alle plannen.

In augustus wordt een keuze voor de bouwkavel in 
Eindhoven gemaakt. In november zal het Plan van 
Eisen van de nieuwbouw in Eindhoven gereed 
zijn, waarna een architect zal worden gezocht voor 
de verdere realisatie. Naar verwachting kan het 
instituut in 2015 het nieuwe gebouw openen. 
De vrije-elektronenlaser FELIX/FELICE verhuist 
volgens de huidige plannen al in 2012 naar de 
nieuwe locatie in Nijmegen. Begin 2013 zal de 
machine dan weer operationeel zijn.   

anderen. De winnaar krijgt een 
bedrag van 250.000 euro. Hiervan is 
235.000 euro bestemd voor een nieuw, 
door de winnaar vast te stellen 
onderzoek met een duur van twee tot 
vier jaar. De overige 15.000 euro is door 
de winnaar geheel vrij te besteden. De 
termijn voor het indienen van 
voordrachten voor 2010 is verstreken, 
maar u kunt tot 1 april 2011 nieuwe 
voordrachten indienen. 

FOM Natuurkunde 

Proefschrift Prijs 

Deze prijs is bedoeld om de aandacht 
te vestigen op hoogwaardig weten-
schappelijk fysisch onderzoek door 
jonge onderzoekers en wordt ieder jaar 
uitgereikt voor het beste natuurkun-
dige proefschrift. De winnaar krijg een 
bedrag van 10.000 euro, geheel vrij te 
besteden. Hoogleraren kunnen tot  
1 april 2011 kandidaten voordragen.

Minerva-Prijs 
De Minerva-Prijs wordt iedere twee 
jaar uitgereikt aan de schrijfster van de 
beste natuurkundige publicatie. FOM 
wil daarmee de aandacht vestigen op 
het onderzoek van vrouwelijke fysici. 
De prijs bestaat uit een bronzen beeld, 
alsmede een bedrag van 5.000 euro dat 
vrij te besteden is door de laureaat. 
De deadline voor het aanmelden of 
voordragen van kandidaten is 1 april 
2011. De Minerva-Prijs is een eerbetoon 
en de laureaat is een inspirerend 
voorbeeld voor andere vrouwen. 
Niet voor niets is de Minerva-Prijs dan 
ook één van de activiteiten van het 
FOm/v-stimuleringsprogramma.

FOM Valorisatie-

hoofdstuk Prijs

FOM moedigt promovendi aan om een 
apart hoofdstuk in hun proefschrift te 
wijden aan valorisatieaspecten van 

hun promotieonderzoek. Het gaat dan 
om zaken als ‘voor wie (binnen en 
buiten de academia) en waarom 
zouden de resultaten van uw onder-
zoek van belang kunnen zijn; zijn er 
lange termijn toepassingen van uw 
werk denkbaar?’ De FOM Valorisatie-
hoofdstuk Prijs benadrukt jaarlijks het 
belang dat FOM aan valorisatie hecht 
en heeft tot doel om de alertheid bij 
promovendi op mogelijkheden van 
kennisbenutting te stimuleren. 
De winnaar krijg een bedrag van 5.000 
euro, geheel vrij te besteden. 

Voordracht indienen

Onderzoekers kunnen aangemeld 
of voorgedragen worden voor een 
FOM-prijs, door onder andere hoog-
leraren, werkgroepleiders, promotors, 
instituutsdirecteuren en collega-onder-
zoekers. Voordat u een voordracht 
indient, raden wij u aan om eerst op 
de FOM-website te kijken onder 

www.fom.nl/fomprijzen. Hier vindt 
u per prijs de belangrijkste informatie 
over het indienen van voordrachten 
en welke eisen daaraan worden 
gesteld.   

Nieuwe stap in verhuizing 
Rijnhuizen naar TU/e 
Raad van Bestuur van FOM neemt principebesluit
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Een impressie van de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Het oostelijke deel van de campus is gereserveerd 
voor het TU/e business park. De beoogde locatie van het nieuwe FOM-instituut zal tussen het business park en de 
universiteitsgebouwen zijn. Op deze manier zal het instituut dichtbij de faculteiten Electrical Engineering en Technische 
Natuurkunde (n-laag) komen te liggen, en op loopafstand zijn van andere faculteiten en onderzoeksinstellingen.

www.fom.nl/fomprijzen. Hier vindt

Voordrachten indienen voor 
           1 april 2011 

FOM 
Natuurkunde 
Proefschrift 

Prijs

Minerva-
Prijs

• voor het beste natuurkundige 
proefschrift 

• voor de beste publicatie 
van een vrouw over 
een fysisch onderwerp 

FOM 
Valorisatie 

Prijs

FOM 
Valorisatie-
hoofdstuk 

Prijs

• voor een Nederlandse 
(groep van) onderzoeker(s) 
in de fysica die erin geslaagd 
is resultaten uit het eigen 
onderzoek op succesvolle 
wijze tot nut voor de 
maatschappij te maken

• voor een FOM-promovendus 
met het beste proefschrift-
hoofdstuk over valorisatie-
aspecten van het 
promotieonderzoek. 

Check www.fom.nl/prijzen

 Fysisch 
onderzoek bekroond! 
 Fysisch 
onderzoek bekroond! 
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Strategiebijeenkomst

De locatie leende zich prima voor een 
‘heisessie’: in de heuvelachtige bossen 
rond Nijmegen konden de genodigden 
in alle rust meedenken en discussiëren 
over de strategie voor de komende 
jaren. De levendigste discussies 

vonden op woensdagmiddag plaats. In 
kleine groepen van rond de acht 
personen werden de belangrijkste 
elementen van het ‘Concept Strategisch 
Plan’, verdeeld over vijf onderwerpen, 
doorgenomen. Door de kleine groepjes 
kon iedereen zijn of haar mening en 
ideeën kwijt. Daar zijn vele bruikbare 
en concrete punten uit gekomen. 
Sommige zullen direct terug te vinden 
zijn in de defi nitieve versie van het 
strategisch plan, andere worden later 
bekeken op realisatiemogelijkheden. 
Terugkoppeling naar alle deelnemers 
vond woensdagavond en donderdag 
plaats, afgewisseld door enkele 
algemene presentaties over grote 
onderzoeksinfrastructuren en de 
nieuwe strategie van NWO. Donderdag-
middag leverde ook oud-directeur Hans 
Chang een bijdrage met een scherpe 
blik op de ontwikkelingen in Den Haag. 
De plenaire discussies werden vol 
aandacht gevolgd door het Uitvoerend 
Bestuur dat op de voorste rij zat te 
luisteren. 

Buiten de grenzen van de 
natuurkunde

Topkwaliteit natuurkundeonderzoek is 
de core business van FOM. Kijken 
buiten de grenzen van de natuurkunde 
en multidisciplinair onderzoek moet 
meer aandacht en steun krijgen, zo 
vond men, meer nog dan al in het plan 
stond opgenomen. Zo werd voorgesteld 
Cross Disciplinary Programmes/
Projects in te stellen. Dit past ook 
uitstekend bij de inhoud én de titel van 
het strategisch plan: Topfysica midden 
in de wereld! 

Energie

Het multidisciplinaire aspect kwam 
ook terug in de discussie over een 
belangrijk nieuw punt uit het strate-
gisch plan: de focus op het thema 
Energie. Concreet behelzen de plannen 
rond Energie het omvormen van 
FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen tot een nationaal coördine-
rend instituut voor funderend 
energieonderzoek, op de leest 
geschoeid van het Nikhef samenwer-
kingsverband van FOM en universitei-
ten, met focusgroepen bij de universi-
teiten, en daarnaast nieuwe 
YES!-subsidies (Young Energy Scien-
tists). Hiervoor bleek een breed 
draagvlak, maar veel aanwezigen 
benadrukten om nu ook meteen 
andere vakgebieden, zoals bijvoorbeeld 
de chemie, bij de initiatieven te 
betrekken. Daarnaast klonk duidelijk 
het verzoek om alvast vaart te maken 
met de voorgestelde focusgroepen op 
het gebied van funderend energieon-
derzoek aan de universiteiten. Dit om 
ervoor te zorgen dat excellent 
onderzoek voorop kan blijven lopen. 
Met de plannen voor het thema 
Energie moet FOM nu dus snel verder! 

Science versus society

Energie is een maatschappelijk zeer 
relevant onderwerp. FOM benadrukt 
sinds enkele jaren ‘Physics for Science’ 
én ‘Physics for Society’ als de twee 
pijlers van de missie die op fundamen-
teel natuurkundig onderzoek gericht is. 
‘Physics for society’ is belangrijk, maar 
geen doel op zich, zo vond men, en in 
de communicatie kan dit misverstan-
den geven. FOM moet beter duidelijk 
maken dat de inspiratie voor onder-
zoeksvragen zowel uit de wetenschap 
áls uit de samenleving kan komen, en 
dat er daarnaast zowel monodiscipli-
nair als multidisciplinair FOM-onder-
zoek is. Zowel voor bestuurders als 
onderzoekers moet die insteek 
helderder zijn. De zaal moest wel even 
nadenken toen een deelnemer 
beweerde dat je heel monodisciplinair 
bezig kunt zijn aan een multidiscipli-
nair onderwerp...

Het Industrial Partnership Programme 
(IPP) is wellicht het meest bekende 
voorbeeld van onderzoek geïnspireerd 
op de ‘Physics for Society’ gedachte. In 
de loop der jaren is het draagvlak voor 
dit instrument gegroeid. Gevraagd 
werd wel om een evaluatie. Het succes 
kan namelijk niet alleen gemeten 
worden aan de interesse vanuit het 
bedrijfsleven. Ook de wetenschappe-
lijke meerwaarde van het onderzoek 
zelf moet duidelijk zijn. De voorgestel-
de uitbreiding van het aantal IPP’s 
moet niet gestuurd worden door FOM, 
maar vanuit de markt komen, zo vond 
men.

Nieuwe beleidsinstrumenten

De ‘Rolling Grant’, en de ‘senior 
postdoc positie’ zijn beleidsinstrumen-
ten waarvoor het draagvlak tijdens de 
bijeenkomst had moeten blijken, maar 
waarvoor weinig animo was. Voor het 
FOM-beleid tegen het ‘stapelen’ van 
postdoc-contracten bestond wel veel 
steun. Maar men merkte op dat een 
fl exibeler inzet van huidige instrumen-
ten en maatwerk een veel makkelijker 
en logischer manier is om de loopbaan 
van de onderzoekers te waarborgen. 
Daarnaast bestaat er grote zorg over 
het kleine aantal vaste posities in de 
wetenschap. Dat is niet een probleem 
dat FOM in haar eentje kan lossen, 
maar FOM zal zich er wel met kracht 
voor blijven inzetten om dit probleem 
van het Nederlandse wetenschaps-
systeem te helpen oplossen.
Verder kwam naar voren om de 
mogelijkheid te creëren kleinere 
programma’s in te dienen van rond de 
één miljoen euro, die nu nergens goed 
in passen. Ideeën om de werving van 
buitenlandse oio’s te faciliteren werden 
ook resoluut van tafel geveegd: 
via skype of zomerscholen zijn er 
voldoende mogelijkheden om 
kandidaten te selecteren. 

De plannen om meer vrouwen in hoge 
posities bij FOM te krijgen, kregen de 
volledige steun. Hierop vroeg een 
deelneemster zich verwonderd af 
waarom de doelen dan eigenlijk nog 
niet gerealiseerd waren, als iedereen 
het er mee eens was. Goede vraag, FOM 
gaat er aan werken de komende tijd! 

Ondersteuning van grote onderzoeks-
infrastructuren, zoals het High Field 
Magnetic Laboratory te Nijmegen is 
ook een speerpunt uit de nieuwe 
strategie. Veel aanwezigen benadruk-
ten dat faciliteiten als XFEL (Europese 
Laser te Hamburg) en de ESS (European 
Spallation Source) zo sterk gebieds-
overschrijdend zijn, dat samenwerking 
van meerdere gebieden cruciaal is voor 
de Nederlandse steun.

Wim van Saarloos blikt terug: “Het is 
fi jn dat er zoveel mensen bereid waren 
anderhalve dag met ons mee te 
denken. We hebben zowel een 
bevestiging gekregen voor veel van 
onze ideeën, maar ook de kritische 
feedback die we nodig hadden voor het 
plan. Nu kunnen we met een nog 
sterker strategisch plan de komende 
jaren aan de slag.” (GZ)  

Op 22 en 23 april 2010 discussieerden ruim honderd genodigden uit weten-
schap, industrie en andere onderzoeksinstellingen intensief gedurende 
anderhalve dag over de koers van FOM/N. De opdracht was om kritisch mee te 
denken over de nieuwe speerpunten en plannen zoals deze verwoord stonden 
in het ‘Concept Strategisch Plan’ van FOM/N dat het Uitvoerend Bestuur voor de 
periode 2010-2015 had opgesteld. Uit de reacties en discussies kwam steun voor 
de geopperde lijn, ontstonden bruikbare nieuwe ideeën, maar voor sommige 
plannen bestond ook minder draagvlak. En dat wilde het Uitvoerend Bestuur 
allemaal graag horen, dus de bijeenkomst was bijzonder geslaagd. Op grote 
lijnen bestond het gevoel dat FOM/N de juiste accenten legt. Op 17 juni heeft de 
Raad van Bestuur het Strategisch Plan FOM/N 2010-2015 defi nitief vastgesteld 
en begin juli is het plan offi cieel uitgebracht. 

(Boven) Deelnemers luisteren en discussiëren tijdens de strategiebijeenkomst. 
(Onder) De deelnemers aan de strategiebijeenkomst op 22 en 23 april 2010. 

FOM/N slaat goede koers in 
met Strategisch Plan 2010-2015
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FOM + GBN = FOM/N

De Stichting FOM en het gebied 
Natuurkunde (GBN) van NWO geven 
samen vorm aan het natuurkundeonder-
zoek in Nederland. GBN coördineert met 
name de vernieuwingsimpuls en de grote 
NWO subsidierondes, FOM subsidieert 
onderzoeksprojecten in haar eigen 
programma’s. De directeur FOM is 
tevens directeur GBN, en de afdeling 
communicatie verzorgt tevens de 
voorlichting voor GBN. Het strategisch 
plan is een gezamenlijke inspanning van 
FOM en GBN en geeft de koers aan voor 
natuurkundig onderzoek in Nederland 
voor de komende jaren. Als we het in dit 
artikel hebben over FOM dan bedoelen 
we daar dus ook GBN mee!  
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Het programma Holland@CERN is een expositie van Nederlandse 
hightechbedrijven die van 8 tot 11 november 2010 op het terrein 
van het deeltjeslaboratorium CERN bij Genève gehouden zal 
worden. Het doel van het evenement is het contact tussen het 
onderzoek en de industrie te stimuleren. De organisatie van 
Holland@CERN wordt verzorgd door het Nationaal instituut 
voor subatomaire fysica Nikhef in samenwerking met het 
FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen, de Stichting FOM 
en Dutch Scientifi c. 

CERN ligt op de grens van Frankrijk en Zwitserland, waar de onlangs 
in gebruik genomen deeltjesversneller, de LHC, is gehuisvest. 
Nikhef participeert in drie van de vier grote LHC-experimenten. 
De manifestatie is georganiseerd voor een selectie van Nederlandse 
hightechbedrijven en is gericht op wetenschappers en technici van 
CERN maar ook van ESRF, een synchrotron faciliteit die vlakbij in 
Grenoble gevestigd is. ESRF biedt nauwkeurig afstembare bundels 
van röntgenstraling voor geavanceerd experimenteel wetenschap-
pelijk onderzoek.

Naast de expositie van 24 Nederlandse bedrijven voorziet het vier 
dagen omvattende programma in ook plenaire presentaties van 
enkele bedrijven en van de instituten CERN en ESRF. Het programma 
biedt verder volop ruimte voor talrijke andere bedrijven om 
contacten te leggen met technici en wetenschappers van CERN 
en ESRF die speciaal op uitnodiging naar de beurs komen.

Nederland neemt vanaf de oprichting deel aan CERN en ESRF. 
Deze onderzoeksinstellingen worden gefi nancierd door een groot 
aantal landen samen. De bedoeling is dat de nationale bijdragen 
worden terugverdiend via opdrachten aan de eigen industrie. 
Holland@CERN is bedoeld om de aandacht te vestigen op het hoge 
niveau van de Nederlandse industrie, zodat in de toekomst meer 
opdrachten vanuit CERN naar Nederland komen.

Subsidie vanuit EZ

In juni heeft het Ministerie van Economische Zaken bekend 
gemaakt dat de Stichting FOM voor de organisatie van 
Holland@CERN een toekenning uit het budget voor het programma 
van Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA) ontvangt. 

Deze uitgaande handelsmissie van Holland@CERN past uitstekend 
bij het doel van het CPA-programma, namelijk het bevorderen van 
handel, investeringen en samenwerking van Nederlandse bedrijven 
op buitenlandse markten. Uit de 158 ingediende aanvragen voor 
promotionele activiteiten zijn er 45 gehonoreerd in deze ronde 
waaronder de aanvraag voor Holland@CERN. Op 7 juni werd in 
Holland Gateway (bij Schiphol) het contract offi cieel getekend.  

Op donderdag 1 april was het weer een drukte van belang op het FOM-bureau in 
Utrecht. Die dag presenteerden de 16 indieners van de vooraanmeldingen voor 
nieuwe Vrije FOM-programma’s hun voorstellen aan het Uitvoerend Bestuur en de 
adviescommissies van FOM. 

De potentiële programmaleiders, al dan niet vergezeld door een of enkele 
mede-indieners, kregen elk de gelegenheid om hun vooraanmelding mondeling 
kort toe te lichten. Daarna waren steeds de over die vooraanmelding adviserende 
commissies aan zet om kritische en verhelderende vragen te stellen en in 
discussie te treden met de indieners. 

Deze levendige interacties vormen een belangrijke schakel in het beoordelings-
traject van de vooraanmeldingen. Mede op basis hiervan hebben de advies-
commissies eind april hun adviezen over de vooraanmeldingen uitgebracht aan 
het Uitvoerend Bestuur (UB) van FOM. Inmiddels heeft het UB besloten de 
indieners van 8 van de 16 vooraanmeldingen uit te nodigen voor de tweede ronde, 
waarin na het raadplegen van internationale experts en een interviewronde het 
UB uiteindelijk circa vier nieuwe programma’s zal honoreren.   
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Holland@CERN manifesteert zich 
van 8 tot 11 november op CERN 
Expositie mede mogelijk gemaakt door subsidie EZ 

Programmaloket 2010
Acht vooraanmeldingen voor Vrije FOM-programma’s 
door naar de tweede ronde
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Op 7 juni heeft ir. Rob 
Klöpping van het Nikhef 
(Industrial Liaison Offi cer 
bij CERN) namens FOM 
het contract offi cieel 
ondertekend. Hierin staat 
dat Holland@CERN 
een subsidie ontvangt 
uit het budget voor het 
programma van Collectieve 
Promotionele Activiteiten 
(CPA) van EZ. 

Circa 65% van het FOM-onderzoek wordt verricht 
binnen onderzoeksprogramma’s. Een grote 
categorie programma’s betreft de zogeheten 
Vrije FOM-programma’s. Vrije FOM-programma’s 
zijn bedoeld voor uitdagende initiatieven van 
onderzoekers. De programma’s dienen een 
duidelijke doelstelling, focus, cohesie en meer-
waarde (ten opzichte van afzonderlijke kleinscha-
lige projecten) te hebben. Vanzelfsprekend moet de 
wetenschappelijke kwaliteit overtuigend zijn. 
FOM honoreert jaarlijks 4 à 5 Vrije FOM-program-
ma’s. Voor 2010 is voor in totaal 47,4 miljoen euro 
aangevraagd en FOM heeft in totaal 13,6 miljoen 
euro te verdelen.  

Vrije FOM-programma’s toegelicht
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Het thema van de dag was ‘karakterise-
ring’. Wetenschappers van FOM, 
verschillende universiteiten en een 
groot aantal bedrijven bespraken zeer 
uiteenlopende methoden om materia-
len op allerlei schalen te karakterise-
ren. Uit de presentaties bleek onder 
meer de verschillende invalshoeken 
van de fundamentele onderzoekers en 
hun industriële collega’s. “De presenta-
tie van FrieslandCampina ging over 
zogenaamde ‘dirty systems’, systemen 
waarbij allerlei oncontroleerbare 
processen een rol kunnen spelen”, 
vertelt Pieter de Witte, als programma-
coördinator bij FOM verantwoordelijk 
voor BRM en organisator van de dag. 
“Maar fundamentele onderzoekers 
proberen hun opstelling juist zo 
gecontroleerd en ‘clean’ mogelijk te 
houden, met hoog vacuüm en zuivere 
stoffen. Het samenbrengen van die 
twee werelden is nou net wat dit zo’n 
uitdagend programma maakt.” De 
Witte is enthousiast over de dag. “De 
hoge opkomst op deze eerste geza-
menlijke dag geeft aan dat er een groot 
commitment is, zowel van de FOM-
onderzoekers als van de bedrijven. 

In het Industrial Partnership Program-
me (IPP) BRM werken natuurkundigen 
uit FOM-instituten en onderzoeksgroe-
pen samen met wetenschappers van 
het DPI en bij TIFN aangesloten 
bedrijven als DSM, FrieslandCampina 
en Unilever. Doel van het IPP is om 
meer inzicht in en controle te krijgen 
over de moleculaire organisatie van 
biologische systemen en materialen op 
verschillende lengte- en tijdschalen. 
Zowel TIFN als DPI hebben behoefte 
aan fundamentele kennis op dit 
gebied. De onderzoekers richten zich 
daarbij op de onderlinge samenwer-
king tussen enkele moleculen, de 
organisatie in grotere aggregaten van 
moleculen, en de zogenaamde 
mesoschaal (micrometers), waarop de 
moleculaire structuur onzichtbaar 
wordt en een continuüm beschrijving 
meer op zijn plaats is. De zo verkregen 
fundamentele kennis kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan het 
industrieel vervaardigen van materia-
len met zeer specifi eke eigenschappen 
voor zowel voedsel als non-food 
toepassingen.  

Betrokkenen laten zich uit over 
de kracht van het Industrial 
Partnership Programme ‘Bio(-related) 
materials’ (BRM): 

Prof.dr. Martien Cohen Stuart, 
programmaleider van het IPP BRM en 
wetenschappelijk directeur van DPI: 
“Plastic kun je niet eten, maar toch 
hebben kunststoffen en eiwitten 

wetenschappelijk gezien alles met elkaar te maken. De werelden van TIFN en DPI 
kunnen dus veel van elkaar leren en samen nieuwe fysica verkennen!”

Dr.ir. Ger Willems, Manager Scientifi c Affairs & Intellectual Property bij 
FrieslandCampina, voorzitter van de programmaraad van TIFN en voorzitter van 
de Stuurgroep TIFN-DPI-FOM: “Voor TIFN is deelname aan het IPP Bio(-related) 
materials een geweldige gelegenheid om deel te nemen in onderzoek dat niet 
direct voor de hand ligt in het ‘normale’ voedingsmiddelenonderzoek. 
Ook versterkt het programma de samenwerking tussen TIFN en DPI. 
Naast toegang tot de onderzoeksresultaten is er voor FrieslandCampina nog een 
extra meerwaarde, omdat het onze onderzoekers in contact brengt met een 
nieuw netwerk en veelal een verrassende methodologie. Omgekeerd krijgen 
fundamenteel gerichte onderzoekers meer informatie over mogelijke praktische 
toepassingen van hun kennis.”  

Dr. Renko de Vries, wetenschappelijk programmacoördina-
tor ‘High Protein Foods’ bij TIFN, wetenschappelijk 
onderzoeker aan het Wageningen University & Research 
centre én leider van een van de projecten binnen het IPP 
BRM: Renko de Vries combineert zijn verschillende 
werkzaamheden voor TIFN en Wageningen UR. Binnen zijn 
onderzoek richt hij zich op het zoeken naar oplossingen 
voor problemen die ontstaan bij het maken van voedsel met extra eiwitten. 
“Met ons onderzoek proberen we mede een handreiking toe doen aan de industrie 
die bijvoorbeeld problemen hebben met eiwitten die aan elkaar vast blijven 
plakken bij de sterilisatie van bepaalde drankjes. Binnen mijn specialisme 
‘fysische chemie’ proberen we de fysische/chemische aspecten van de eiwitten te 
coördineren en de krachten tussen de eiwitten goed te bestuderen om op een 
nieuwe wijze materialen te kunnen maken”. Binnen het IPP BRM houden ze zich 
hier ook mee bezig zegt Renko: “Het mooie van het IPP is dat we verschillende 
disciplines bij elkaar kunnen brengen: toegepast en fundamenteel onderzoek. 
Binnen het programma krijg ik de kans om mijn fundamentele onderzoek direct 
toepasbaar te maken, en ik doe dan ook veel inspiratie op om mijn bevindingen 
in de praktijk om te zetten.” Renko licht toe dat fundamentele onderzoekers 
contacten leggen met de industrie om toepassingen te ontwikkelen, maar dat het 
bedrijfsleven ook veel heeft aan de academische wereld. 

Gebruikerscommissies

Binnen het IPP ‘Bio(-related) materials’ zijn per thema sinds kort ook verschillende 
Gebruikerscommissies ingericht, waarin wetenschap en industrie samen zitting 
nemen om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. “Onderzoekers kunnen 
tijdens commissievergaderingen laten zien waar ze mee bezig zijn. En de industrie 
kan aantonen wat er (in de toekomst) maatschappelijk relevant aan kan zijn en 
waar de focus het beste gelegd kan worden binnen het onderzoek,” aldus Renko. 
Zo kunnen er interessante wisselwerkingen ontstaan en wordt vaak de basis 
gelegd voor mooie ideeën en samenwerkingsverbanden.   

DPI en TIFN toegelicht
DPI 

Het Dutch Polymer Institute (DPI) is een samenwerkingsverband tussen meer 
dan 35 bedrijven en circa 30 universiteiten. DPI is een Technologisch Top Instituut 
dat zich richt op lange termijn onderzoek op het gebied van polymeren. 
Pre-competitief onderzoek wordt uitgevoerd bij de partneruniversiteiten (excellen-
tie), partnerbedrijven bepalen de richting van het onderzoek (impact). 
Ruim 250 onderzoekers werken aan DPI-projecten.

TIFN

Top Institute Food and Nutrition (TIFN) is een internationaal toonaangevend 
onderzoeksinstituut op het gebied van voeding en voedingsmiddelen. In TIFN 
werken industrie, overheid en onderzoeksorganisaties samen aan wetenschappe-
lijke doorbraken die resulteren in de ontwikkeling van innovatieve, gezonde en 
smakelijke producten. Partners zijn: CSM, DSM, Royal FrieslandCampina, 
Rijksuniversiteit Groningen/UMCG, Unilever, Universiteit Maastricht, NIZO food 
research, NZO, TNO, VION en Wageningen UR. In de 27 onderzoeksprojecten 
werken ongeveer 300 wetenschappers.  

De eerste ‘Scientifi c Day’ voor het Industrial Partnership Programme 
‘Bio(-related) Materials’ (BRM), die woensdag 28 april georganiseerd werd, was 
een groot succes. Zo’n 50 genodigden uit FOM-onderzoeksgroepen, het Dutch 
Polymer Institute (DPI) en het Top Institute Food and Nutrition (TIFN) maakten 
kennis met elkaar en elkaars onderzoek. Ook kwamen voor het eerst de 
Gebruikerscommissies samen (zie alinea ‘Gebruikerscommissies’ in kader). 
De dag legde zo de basis voor verdere samenwerking.

(Boven) De verschillende Gebruikerscommissies kwamen op de BRM-dag bij elkaar.
(Onder) Deelnemers aan de BRM-dag.

Eerste netwerkdag Bio(-related) 
Materials drukbezocht door 
wetenschap en industrie
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Hoe synchroniseer je een aansprekende carrière in 
de fysica met de rest van je leven, luidt de vraag 
die veel vrouwelijke natuurkundigen zich op zeker 
moment stellen. Promoveren, postdoccen en een 
gezin starten moet nou eenmaal ongeveer gelijk-
tijdig plaatsvinden. Dat een succesvolle combi goed 
mogelijk is, lieten diverse spreeksters zien op het 
FOm/v-symposium, dat op 16 april in het congres-
centrum van dierentuin Burgers’ Zoo in Arnhem 
werd gehouden. Eens per twee jaar organiseert 
FOM dit symposium voor alle vrouwen werkzaam 
in de natuurkunde. Te midden van zebra’s, giraffen 
en tropische vogels luisterden vijfenzeventig 
vrouwen naar de aanstekelijke en inspirerende 
presentaties van dr. Anna-Maria Janner, prof. 
Jennifer Herek en dr Cathy Foley, ingeleid door 
FOM-directeur dr.ir. Wim van Saarloos en dagvoor-
zitter prof.dr. Petra Rudolf. 

“Beschouw jezelf als een BV met vele mogelijkheden 
in de markt”, raadde Anna-Maria Janner de deel-
neemsters aan. Om dit vervolgens gloedvol te 
illustreren met de diverse keuzes die de BV Janner 
maakte: via de studie scheikunde ontwikkelde Janner 
zich anno 2010 tot Hoofd Klinische Natuurkunde aan 
Kempenhaeghe, een centrum voor onderzoek, 
analyse en behandeling van epilepsie en slaapproble-
men. Onderweg ontwikkelde ze als projectleider bij 
Philips Research een vloeistof tegen het kreuken van 
kledingstukken. Om vervolgens in the Healthcare 
Devices & Instrumentation group aan een technologie 
te werken voor het toedienen van medicijnen. Ze 
trouwde en kreeg drie kinderen. “Het combineren van 
de BV met een vol privéleven kun je leren”, zei Janner, 
“onder andere door altijd het onverwachte te 
verwachten. Vrouwen moeten in zichzelf geloven.” 

Jennifer Herek, hoogleraar Optische Technieken en 
Biomoleculaire Systemen aan de Universiteit Twente 
(UT), bracht in beeld dat het verloop van een carrière 
en privéleven sterk afhankelijk is van de (toevallige) 
interferentie op verschillende frequenties met andere 
golven, zoals haar partner, kinderen, de decaan, de 
UD en de groepsleden op de UT. Herek, student liberal 
arts in de USA, ontdekte bij toeval dat scheikunde 
haar goed lag. Ze promoveerde in de groep van 
Ahmed Zewail, die in 1999 de Nobelprijs won en 
wiens naam vervolgens wereldwijd Hereks deuren 
opende. Tijdens een postdoc in Zweden, die onge-
pland uitliep naar zes jaar, ontmoette ze haar 
Nederlandse man, universitair hoofddocent fysische 
chemie aan de VU. Met een Vidi en FOM-Springplank-
subsidie ging ze aan de slag op AMOLF. Toen zich in 
2006 de functie van hoogleraar Optische Technieken 
en Biomoleculaire Systemen aan de Universiteit 
Twente aandiende, was dat eigenlijk te vroeg, vond 
Herek. Maar ze greep deze kans op een eigen 
onderzoeksgroep met beide handen aan. Daar richt 
haar onderzoek zich nu op golftreintjes die in 
interactie slimme moleculen identifi ceren. Een 
verhuizing naar Twente volgde, waarmee ze ook 
interfereerde met andere golven, haar partner en 
kinderen. “Mijn man forenst naar Amsterdam.”

De dag voor het symposium strandde de Australische 
keynote speaker Cathy Foley, door de aswolk van de 
IJslandse vulkaan Eyjafjallajokull in Wenen. Ze nam 
de trein en arriveerde precies op tijd in Arnhem. 
Als kind wilde Foley de wereld redden, maar niet als 
wetenschapper, want die waren immers nerdy en 
zij zou als meisje vast niet slim genoeg zijn. Deze 

beeldvorming speelt ook nu nog een rol in de 
Australische bètawetenschappen: slechts 9% van de 
meisjes op de middelbare school volgt natuurkunde. 
Op de universiteit is een kwart van de Science 
studenten vrouw. Zij komen vervolgens vaak in 
overheidsbanen terecht. Dat meisjes niet kiezen voor 
bèta komt vooral voort uit de negatieve score op 
‘social approval’. Dat moet anders, stelde Foley, want 
ze heeft een rijk leven als moeder van vier kinderen 
en Hoofd Onderzoek van CSIRO Materials Science and 
Engineering, dat supergeleiders ontwikkelt. Ook is ze 
voorzitter van de Federation of Australian Sciences 
and Engineering (60.000 leden). Ouders en leraren 
moeten meisjes de positieve kant van bètaweten-
schappen laten zien. Ook zou er een 
fonds moeten zijn om vrouwelijke 
wetenschappers te helpen met 
ondersteunende faciliteiten. Het recht 
op terugkeer in een baan na zwanger-
schap staat eveneens hoog op haar 
wensenlijstje. Vrouwen moeten zich 
vooral niet door het systeem laten 
ontmoedigen. Tot slot deelde Foley een 
fl inke lijst ‘how to boost your career 
tips’ en levenslessen met de aanwezi-
gen. “Feel empowered to make a 
change”, luidde haar enthousiaste 
boodschap.  

In de middag stonden in een viertal 
workshops vooral praktische vraagstukken centraal. 
Hoe kun je jouw paper gepubliceerd krijgen in 
Nature? Hoe ga je om met cultuurver-
schillen in het werk? In een andere 
workshop leerden de deelneemsters 
beter te presenteren. Tips & trucs voor 
fondsenwerving werden met enthousi-
asme meegenomen. In het afsluitende 
diner wisselden de deelneemsters veel 
ervaringen uit en gingen visitekaartjes 
mee in de rugzak. “Het is handig om 
eens van andere natuurkundevrouwen 
te horen hoe zij bepaalde dingen 
aanpakken”, vertelde een promovenda. 
Vleermuizen begeleidden de FOM-vrou-
wen naar de uitgang, tijdens de 
wandeling door de bush naar de bus. 
(AvS)  

Empowerment in Burgers’ Zoo
75 fysica-vrouwen treffen elkaar 
op het FOm/v-symposium
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FOm/v-netwerk

In deze rubriek ‘Women in Physics’ schetsen 
we elke keer een portret van een vrouwelijke 
natuurkundige die in dienst is bij de Stichting FOM: 
wie zijn ze, wat onderzoeken ze en wat zijn hun 
ambities? In dit nummer een verslag van het 
succesvolle FOm/v-symposium waar meerdere 
vrouwelijke natuurkundigen hun verhaal 
vertelden.  
Het FOm/v-symposium is een onderdeel van het 
FOm/v-netwerk. Dit netwerk is door FOM ingesteld 
om de zichtbaarheid van vrouwelijke fysici te 
vergroten. Om dit te realiseren organiseert FOM 
een reeks activiteiten voor vrouwelijke fysici, 
waaronder ook de Minerva-Prijs en subsidies in het 
kader van het FOm/v-stimuleringsprogramma. 
Kijk voor meer informatie op www.fom.nl/fomv.
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De start van SCIL

Micrometer-printstructuren maken voor LCD-scher-
men, luidde de opdracht in het project waaraan Marc 
Verschuuren (32) werkte. Maar hoe doe je dat? 
Verschuuren herinnert zich het Friday afternoon 
experiment, tijd waarin bij Philips Research allerlei 
out-of-the-box proeven uitgevoerd worden: “Mijn 
collega’s en ik deden een experiment met nano-im-
print. Dat was de start van de Substrate Conformal 
Imprint Lithograpy (SCIL). De resultaten waren 
meteen zo goed, dat we verder zijn gaan ontwikkelen. 
Eerst zorgden we voor opschaling en daarna gingen 
we naar toepassingen zoeken, zoals lasers voor 
optische plaatsbepaling. Op een plak gallium-arseen 
van 8 cm diameter zitten tot 50.000 lasers. De 
effi ciëntie van die lasers nam toe als we daar 
bepaalde patronen op printten.”

Onder de knie

Verschuuren werd door collega Reinder Coehoorn 
aangespoord om contact te zoeken met Albert 
Polman. Hij vertelt: “We konden een mooie verzame-
ling nanosamples laten zien. Bovendien hadden we in 
huis een speciale printer ontwikkeld. De techniek was 
nog niet klaar, maar we zagen de potentie.” Polman: 
“Dat Marc de techniek onder de knie had, was 
duidelijk, want de hele tafel lag vol met indrukwek-
kende foto’s van mooie structuren met extreem 
kleine lengteschalen.” 

Revolutionair

Polman haalt een stempel uit zijn tas, een op het oog 
simpel rubber lapje, waarop de nanostructuren niet 
zichtbaar zijn. Hij neemt het tegenwoordig mee naar 

alle colleges en voordrachten, zegt hij. Enthousiast 
licht hij toe: “In de cleanroom van AMOLF beheersten 
de collega’s de techniek om met een e-beam, via 
elektronenbundellithografi e, een patroon op nano-
schaal te maken, maar dat was een arbeidsintensief 
en extreem duur procédé. Marc slaagde erin dit 
rubber stempel te ontwikkelen, dat vele malen 
opnieuw gebruikt kan worden. Het principe is simpel: 
je moet één keer een originele wafer met kleine 
paaltjes silicium maken, een zogenaamde master, 
volgens het gewenste patroon. Vervolgens giet je er 
siliconenrubber overheen, waarna daarin een 
omgekeerd patroon is gestanst. Dan neem je het 
substraat waarop je het patroon wilt overbrengen en 
sproei je daar een dun laagje vloeistof op, waarna je 
het rubber stempel er overheen rolt en klaar is Kees: 
een patroon is aangebracht. Eventueel kun je er 
andere patronen overheen printen of etsen. Het 
mooie is dat deze handeling duizend keer herhaald 
kan worden. Als het rubber versleten is, maak je met 
de master eenvoudig een nieuw stempel. Soft imprint 
lithografi e is als techniek niet nieuw, maar had de 
beperking dat bij een imprint met nanostructuur 
altijd vervormingen optraden, doordat het rubber te 
fl exibel was. Het bijzondere van de vondst van Marc 
is dat hij erin geslaagd is twee soorten rubber samen 
te voegen, een dun laagje met de taaiheid van een 
autoband, met daarop het zachte rubber. Aan de kant 
van het patroon zorgt het harde laagje ervoor dat er 
geen vervormingen voorkomen.” Een tweede inno-
vatie is de chemie van de printvloeistof. Verschuuren, 
van huis uit chemical engineer, ontwikkelde deze ook. 
Vanuit een vloeistof met een siliciumoxide-precursor 
verdampen de oplosmiddelen bij kamertemperatuur, 
zelfs door het rubber heen. Uiteindelijk vormt zich 
vast silica glas dat tot duizend graden verhit kan 
worden. De vindingen zijn revolutionair binnen de 
soft imprint, omdat ze de weg openden naar printen 
over een hele wafer én op nanoschaal. 

Lichtmanipulatie

Polman: “Mijn idee was dat Marc om te promoveren 
iets interessants met lichtmanipulatie zou kunnen 
doen binnen ons Centrum voor Nanofotonica. Samen 
hebben we een plan gemaakt voor experimenten en 
nieuwe toepassingen, die in een proefschrift moesten 
uitmonden.” Verschuuren: “Ik ging college volgen in 
Utrecht en reisde een dag in de week naar Amster-
dam, voor werkbesprekingen met de groep AMOLF-
fysici.” 

Goedkoper

Tijdens zijn promotietraject bewijst 
Verschuuren dat SCIL op vele manieren 
toepasbaar is, onder andere op 
zonnecellen met plasmonische 
refl ectoren. Polman laat een stukje glas 
zien, waarop zonnecellen van 4 bij 4 
mm zijn geprint. Met een slim nanopa-
troon kan zonlicht beter ingevangen 
worden en treedt minder verlies van 
energie op. Over deze zonnecelsamples 
verscheen in juni een paper in Optics 
Express. Polman: “Voor heel veel toepas-
singen is nano essentieel, maar voor 
zonnecellen is cruciaal dat de productie 
goedkoop mogelijk is. Daarom gingen 
nano en zonnecellen tot voor kort niet 
samen, want je kunt nou eenmaal niet 
elke zonnecel door een cleanroom laten 
gaan. Deze nieuwe imprinttechniek 
levert een grote kostenbesparing op. 
Voor lasers en leds geldt dat het 
printproces de producten effi ciënter 
maakt.” Philips heeft vanzelfsprekend 
veel interesse in nieuwe toepassingen 
van de techniek, die volgens Verschuu-

ren nog lang niet uitgeput zijn: “Denk aan ‘solid-state 
light sources’, effi ciëntere leds en bijvoorbeeld ook 
lasers in optische muizen: voor Philips Photonics 
ULM bedrukken we lasers met een nanostructuur. 
Voorheen gebeurde het patroneren met dure 
e-beams. Nieuwe outlets zijn ook het Philips Research 
Open Program en de Miplaza cleanroom faciliteit, 
waarin nu twee man fulltime SCIL-samples voor 
derden maken, zoals voor universiteiten. Op de 
techniek en materialen zijn zes patenten verleend.”

Süss MicroTec

Recent verkocht Philips de techniek in licentie aan 
het Duitse Süss MicroTec, een equipment bouwer in 
de halfgeleiderindustrie. Verschuuren: “Süss produ-
ceert apparaten die structuren tot een paar micron 
maken. Met die apparatuur en een add-on SCIL-
module kunnen ze ineens op een groot oppervlakte 
nanostructuren printen. Zo’n spin-off van techniek 
en kennis komt bij Philips niet vaak voor. Overigens 
houdt Philips de technologie onder zijn hoede, want 
die is voor ons, denk aan de leds en lasers, toch ook 
kritisch.”

Geniaal

Polman is uitgesproken over de combinatie van Marcs 
kennis met die van zijn onderzoeksgroep: “Geniaal. 
We hebben over en weer veel van elkaar geleerd, op 
allerlei gebied. Als zich een andersoortig probleem in 
een cleanroom voordeed, had Marc daar vaak een 

Sinds 2001 werkt Marc Verschuuren, onderzoekstechnicus bij Philips Research in Eindhoven, aan nanotech-
nologie. Hij maakt nanostructuren op grote oppervlakken. De techniek is voor Philips van groot belang, 
want daarmee worden compleet nieuwe toepassingen, zoals uiterst effi ciënte verlichting, energiezuinige 
elektronica en gevoelige sensoren mogelijk. Ook voor toepassingen binnen welzijn en gezondheidszorg 
waarop Philips actief is, biedt deze specifi eke techniek ongekende mogelijkheden voor volgende innovaties. 
Maar hoe de techniek breder toe te passen? Eén optie was de grenzen te verkennen via een promotietraject. 
In 2007 legt Verschuuren zijn promotieplan voor aan Albert Polman, de directeur van AMOLF. “Ik zag meteen 
dat het bijzonder was”, zegt Polman. Drie jaar later is het zover: op 24 maart 2010 promoveert Verschuuren. 
Beide heren zijn lyrisch over de modelsamenwerking, die resulteert in spectaculaire nieuwe fysica met 
toepassingen. 

Marc Verschuuren

Unieke innovatie leidt tot 
nieuwe fysica met toepassingen

Industrial Partnership Programme

De samenwerking tussen Philips Research en AMOLF dateert van vijf jaar geleden. Op de 
FOM-strategiebijeenkomst zei toenmalig directeur van Philips Research Rick Harwig destijds 
dat hij de loopbrug miste tussen de academische wereld en de industrie. Dat was voor FOM en 
Philips aanleiding om te starten met een Industrial Partnership Programme (IPP), op het gebied 
van solid-state light sources. Het succesvolle programma onder leiding van Jaime Gómez Rivas 
is recent verlengd. “Wij zeiden destijds al tegen elkaar dat er vast ook nog andere vormen van 
kennisoverdracht zouden ontstaan. Voor beide partijen absoluut een extra reden om aan het 
IPP te beginnen”, herinnert Albert Polman zich.   
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oplossing voor, omdat hij het bij Philips al een keer 
meegemaakt had. We zijn nu bezig met een artikel, 
waarin we het hele concept in één keer samenvatten. 
Om die reden is Marcs proefschrift nog niet gepubli-
ceerd. Kluwer wil het als boek uitgeven. We denken 
dat we iets revolutionairs hebben gedaan in de soft 
imprinttechniek. Daarbij voorspel ik dat we dit 
procédé in de toekomst ook voor andere typen 
zonnecellen kunnen gebruiken. Inmiddels kunnen we 
nu zelf op deze manier patroneren in onze cleanroom 
en is het een standaardtechniek voor AMOLF. Een 
studente fysische chemie uit Utrecht, Claire van 
Laere, heeft het geïmplementeerd. Ook de eerste 
biofysici zijn getraind. Zij willen vloeistoffen of 
bacteriën door kanaaltjes laten lopen en moeten die 
kanaaltjes in glas maken. Soms hebben ze er veel 
nodig voor experimenten. Nu kunnen ze die dus met 
een stempel maken.” 

Vervolg

Ook Verschuuren kijkt met veel plezier terug op de 
samenwerking met AMOLF: “Het mooie was dat de 
AMOLF-fysici heel sterk fundamenteel gericht waren, 
terwijl ik een chemisch-technologische achtergrond 
meebracht. In de werkbesprekingen kwamen we vaak 
op nieuwe dingen, of stuitten we op onmogelijkhe-
den. Je kunt zeggen dat Philips de grenzen aangaf en 
FOM experimenteerde of iets ging werken. Door deze 
samenwerking gaan ontwikkelingen een stuk sneller 
dan wanneer je alleen aan de gang bent. Bij AMOLF 
beheersen ze de techniek nu ook. Als zij in de 
cleanroom een veelbelovende nieuwe structuur 
uitvinden, kunnen wij die bij Philips opschalen, want 
wij zijn in staat grote oppervlakken te maken. In een 
cleanroom kost je dat een maand. Er komt zeker een 
vervolg op de samenwerking. Tot nu toe heb ik me 
gericht op nanostructuren van een enkele laag. Voor 
meer geavanceerdere applicaties, zoals computer-
chips moet je een aantal lagen nauwkeurig op elkaar 
uitlijnen. Dat is mogelijk met deze techniek, maar ik 
moet nog uitzoeken waar de grens ligt.” (AvS)   

SCIL-stempel met 
nanopaaltjes die de 
diffractiekleuren 
veroorzaken.

(Foto links) 
Een GaAs (gallium-arseen) 
VCSEL (laser) wafer met 
geïmprinte nanopatronen. 

Glazen substraat met 
daarop een groot aantal 
zonnecellen (4x4 mm2), 
gemaakt met de SCIL-
techniek. De zonnecellen 
werden vervaardigd in de 
groep van prof. Ruud 
Schropp (UU). De kleuren 
zijn het gevolg van 
interferentie van licht dat 
refl ecteert aan verschil-
lende patronen die met 
SCIL zijn gemaakt. Met het 
SCIL-patroon wordt licht 
effectief in de zonnecel 
‘opgevouwen’, waardoor 
de cel meer stroom levert.
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“Natuurkunde is niet saai en voor nerds, 

maar spannend en fascinerend!”

Dat wil het Universiteitsmuseum in Utrecht laten zien 
met de nieuwe tentoonstelling ‘Master the Universe!’. 
De tentoonstelling, die in samenwerking met Nobelprijs-
winnaar Gerard ‘t Hooft is opgezet, is een levendige 
kennismaking met de natuurkunde en moet deze wereld 
toegankelijker maken. Dit aan de hand van extremen in 
de natuurkunde: extreem snel, extreem klein, extreem 
koud en extreem zwaar.  

“Je moet alleen 

meedoen als je het 

kan overnemen”

Een deelnemer aan de 
strategiebijeenkomst op 
22 en 23 april 2010 over 
FOM-deelname aan nieuwe 
onderzoeksonderwerpen.  
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Promoties
  Iuliana Barb, Permanent magnetic atom chips, 16 april 2010, 

Universiteit van Amsterdam, promotor prof.dr. H.B. van Linden van den 
Heuvell, co-promotor dr. R.J.C. Spreeuw, werkgroep FOM-A-02

  Joep Pijpers, Carrier dynamics in photovoltaic nanostructures, 
12 mei 2010, Universiteit van Amsterdam, promotor prof.dr. M. Bonn, 
co-promotor prof.dr. D.A.M. Vanmaekelbergh, FOM-instituut AMOLF
“Voor de toepassing van zonnecellen op grote schaal zijn lage productiekosten 
belangrijker dan hoge conversie effi ciënties. Daarom zullen de zonnecellen van 
de toekomst eenvoudig van aard zijn.”
“De beste resultaten in de wetenschap worden bereikt in multidisciplinaire 
samenwerkingsverbanden. Daarom zou meer tijd en geld besteed moeten 
worden om barrières tussen experimentalisten en theoretici, tussen fysici en 
chemici, en tussen de fundamentele en toegepaste wetenschappers te slechten.”
“Wetenschappers zijn net mensen. Het volgen van hypes is hen niet vreemd.”

  Frank Faas, Orientation Analysis, multi-valuedness and shape 
descriptors, 17 mei 2010, Technische Universiteit Delft, promotor prof.
dr.ir. L.J. van Vliet, werkgroep FOM-D-21
“Multidisciplinair onderzoek is onderhevig aan Babylonische spraakverwarring 
zelfs wanneer de onderzoekers dezelfde taal spreken.”

  Leon van Dijk, Exciton-polarons in self-assembling helical 
aggregates: relating optical properties to supramolecular structure, 
7 juni 2010, Technische Universiteit Eindhoven, promotor prof.dr. 
M.A.J. Michels, co-promotor dr. P.A. Bobbert, werkgroep FOM-E-10
“De citatiescore is geen goede maat om de prestaties van wetenschappers te 
beoordelen.”
“Het gebruik van een navigatiesysteem in de auto verlaagt het plaats- en 
richtingsgevoel van de bestuurder.”

  Gianni Galistu, Magnetotransport studies of the single and bilayer 
two dimensional electron gas in the quantum Hall regime, 11 juni 2010, 
Universiteit van Amsterdam, promotor prof.dr.ir. A.M.M. Pruisken, 
co-promotor dr. A. de Visser, werkgroep FOM-A-13

  Maria Timonova, Improved atomic-scale simulations of silicon, 
14 juni 2010, Technische Universiteit Delft, promotor prof.dr. B.J. Thijsse, 
werkgroep FOM-D-08
“In de luchtvaart moeten mannen en vrouwen gelijke kansen hebben: 
het moet net zo gewoon zijn voor een vrouw om piloot te worden als voor een 
man om steward te worden.”

  Timon van Wijngaarden, Spectral conversion for solar cells 
using metal nanoparticles and lanthanide ions, 14 juni 2010, 
Universiteit Utrecht, promotor prof.dr. A. Meijerink, 
co-promotor dr. A.M. Vredenberg, werkgroep FOM-U-32

  Esther van den Pol, Goethite liquid crystals and magnetic 
fi eld effects, 23 juni 2010, Universiteit Utrecht, promotor 
prof.dr. H.N.W. Lekkerkerker, co-promotoren dr. G.J. Vroege, 
dr. A.V. Petukhov, dr. D.M.E. Thies-Weesie, werkgroep FOM-U-06

  Zorana Zeravcic, Vibrations in Materials with Granularity, 
29 juni 2010, Universiteit Leiden, promotoren prof.dr.ir. W. van Saarloos 
en prof.dr. M.L. van Hecke, werkgroep FOM-L-25  
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FOM-directeur Wim van Saarloos reageert: “Dit is heel 
goed voor ons vakgebied en onze internationale 
positie. Het is goed dat een gezamenlijk initiatief, 
gestart en uitgewerkt vanuit het gehele veld, waar 
alle stakeholders bij betrokken zijn en achter staan, 
gesteund wordt door het Ministerie. Deze waardering 
is belangrijk om de uitgezette lijn samen tot een 
succes te maken. Deze gezamenlijke aanpak van de 
chemie en fysica is van groot belang voor de 
toekomst omdat beide gebieden veel met elkaar 
gemeen hebben. Voor FOM is dit een bevestiging van 
de weg die we al zijn ingeslagen op eigen initiatief, 
geïnspireerd door het Sectorplan. Nu kunnen we er 
ook echt mee verder en een fl inke slag maken om 
toponderzoek te kunnen blijven doen.”

Voor FOM is in het Sectorplan jaarlijks drie miljoen 
euro extra geld gereserveerd dat het natuurkunde-
onderzoek in de periode 2011-2016 ten goede komt. 
FOM verdeelt dit geld via de FOM-Projectruimte en 
vult dit bedrag uit eigen middelen aan om in 2009 en 
2010 al een vliegende start te kunnen maken. Het 
geld uit het Sectorplan leidt tot een extra honorering 
van gemiddeld acht FOM-Projectruimteprojecten per 
jaar die binnen de zwaartepunten van het Sectorplan 
vallen.  

In het advies van de Commissie 
Breimer inzake de implementatie van 
het Sectorplan natuur- en scheikunde 
is een speciaal hoofdstuk gewijd aan 
het stimuleren van de in- en door-
stroom van vrouwelijke wetenschap-
pers naar hogere posities. De Commis-
sie Breimer stelt hierin vast dat het 
aandeel vrouwen in de wetenschap 
aan de universiteiten in Nederland 
naar internationale maatstaven 
gemeten zeer laag is. Ondanks alle 
goede intenties, hebben de maatrege-
len van de afgelopen jaren geleid tot 
slechts een geringe toename in het 
aantal vrouwen met een vaste 
aanstelling in de wetenschappelijke 
staf van de faculteiten waar de 
natuur- en scheikunde onderdeel van 
vormen. Bij elk van de Nederlandse 
universiteiten ligt dit percentage nu 
zowel bij de natuur- als de scheikunde 
beneden de 10%. De Commissie is van 
mening dat het Sectorplan een 
uitgelezen kans biedt om een begin te 
maken met een forse verbeteringsslag 
op dit punt. 

Bijdrage Sectorplan

De Commissie wil met de middelen 
voor het Sectorplan langs de volgende 
twee invalshoeken bijdragen aan de 
beoogde verandering: 
1. Elke instelling krijgt per discipline 

één vrije tenure-track positie te 
bezetten door een vrouw op één van de 
locale zwaartepunten. 
2. Gelet op de hoge ambities van de 
faculteiten om in de komende jaren 
meer vaste stafposities door vrouwen 
te laten bezetten ligt het zonder meer 
in de rede dat van de toegekende 
reguliere vaste posities er per disci-
pline tenminste één door een vrouw 
zal worden bezet en waar mogelijk 
meer. De Commissie zal dit de 
komende jaren nauwkeurig monitoren.
Met deze maatregelen hoopt de 
Commissie een proces te versterken en 
te versnellen, waarin het gewoon wordt 
dat ook vrouwen natuur- en scheikun-
de gaan studeren, promoveren, postdoc 
worden en kunnen toetreden tot de 
wetenschappelijke staf van universitei-
ten. 

“20 in 2020”

Met dit geheel aan voorstellen uit het 
advies inzake de implementatie van 
het Sectorplan betuigt de Commissie 
Breimer met woord en daad steun aan 
het landelijke initiatief “20 in 2020”, 
waarvan het doel is dat in 2020 20% 
van de hoogleraarposities aan de 
Nederlandse universiteiten bezet is 
door een vrouw. Hoogleraar transplan-
tatiebiologie prof.dr. Els Goulmy en 
FOM-directeur dr.ir. Wim van Saarloos 

hebben daarmee in april aan de 
minister van Onderwijs, Cultuur en 
Weten schap een ambitieus programma 
voorgesteld dat de groei van het aantal 
vrouwen in de academische top 
aanzienlijk zal versnellen. Zij mikken 
op twintig procent vrouwelijke 
hoogleraren in 2020, door jaarlijks 
dertig talentvolle vrouwelijke weten-
schappers een fellowship aan te bieden 
dat in tien jaar tot een hoogleraarschap 
leidt. Het rapport “20 in 2020” kunt u 
terugvinden op de website van de 
Stichting FOM (Nieuwsbericht 16 april 
2010).  

Het Sectorplan natuur- en scheikunde toegelicht

Het Sectorplan natuur- en scheikunde is een unieke gezamenlijke inspanning van 
de universiteiten en de tweede geldstroom. Het plan is geïnitieerd door de Colleges 
van Bestuur van de universiteiten en vervolgens krachtig ondersteund door de 
Stichting FOM en het gebied Chemische Wetenschappen van NWO. 
Het Sectorplan is in 2007 tot stand gekomen en heeft als doel een structurele 
versterking van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de natuur- en 
scheikunde aan de algemene en technische universiteiten. Denk daarbij aan het 
duurzaam vergroten van de instroom, schaalvergroting en verbetering van de 
bachelor- en masteropleidingen en de heroriëntatie van de onderzoeksinspanning. 

De Commissie Breimer werd in oktober vorig jaar offi cieel door de minister van 
OCW geïnstalleerd om een advies te geven over de uitvoering van het plan, dat een 
lijn uitzet voor de toekomstige ontwikkeling en profi lering van de natuur- en 
scheikunde. Dit advies neemt de staatssecretaris nu ongewijzigd over. Vorig jaar 
werd al bekend dat het Ministerie van OCW jaarlijks twintig miljoen euro extra 
voor de natuur- en scheikunde beschikbaar stelt in de komende zes jaar. Bij succes 
zal deze bijdrage worden gecontinueerd. Hiervan is jaarlijks 10 miljoen euro 
bestemd voor natuurkunde en de andere helft voor scheikunde. Van dit bedrag 
voor de natuurkunde gaat FOM drie miljoen euro besteden. 

Het document ‘Advies Commissie Breimer inzake Implementatie Sectorplan 
natuur- en scheikunde’ kunt u downloaden via www.fom.nl/sectorplan.  

Vervolg van pagina 1: ‘Staatssecretaris neemt 
advies Sectorplan ongewijzigd over’

Meer vrouwen voor de wetenschap
Sectorplan stimuleert in- en doorstroom 
van vrouwelijke wetenschappers naar hogere posities

In de grafi ek is de groei van het 
percentage vrouwelijke hoogleraren per 
wetenschapsgebied weergegeven. 
De groeiprognose zonder extra 
maatregelen is met de dunne stippellijn 
aangeduid. Met de huidige groei zal 
alleen in het gebied alfa-gamma-
wetenschappen het percentage vrouwen 
hoger dan twintig zijn. Met het 
voorstel van Goulmy en Van Saarloos 
is de verwachte groei veel sneller 
(dikke stippellijnen). Met hun plan 
is de verwachting dat in alle drie de 
wetenschapsgebieden in 2020 twintig 
procent van de hoogleraren vrouw is.
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HiSPARC-
leerlingen-
symposium
Op woensdag 28 april werd op het 
University College in Utrecht het 
jaarlijkse HiSPARC-leerlingensympo-
sium georganiseerd. Zoals ieder jaar 
begon het symposium met een lezing 
van een gerenommeerde spreker en 
dit jaar was dat prof.dr. Vincent Icke. 

Na de interessante openingslezing 
werd het tijd voor de ruim vijftig 
scholieren om zelf aan de slag te gaan. 
Via een speciaal software programma 
konden de leerlingen de HiSPARC-data 
analyseren, om zo de positie te bepalen 
van een zogenaamde ‘air shower’ 
(regen van kosmische deeltjes). 
Daarnaast kregen de leerlingen de 
mogelijkheid om hun werk via een 
presentatie en/of een poster aan het 
publiek te laten zien. 

De presentatie van Matthijs Kuik en 
Jacek Smit van het Coornhert Lyceum 
in Haarlem werd door de jury als beste 
beoordeeld. Zij wonnen hiermee een 
bezoek aan CERN (Genève, Zwitser-
land). Verder was er voor docenten een 
apart onderdeel waarbij zij werden 
voorgelicht door Niek Schultheiss 
(Zaanlands Lyceum, Zaandam) over 
lesmateriaal over kosmische straling. 
Alle presentaties van het HiSPARC-
leerlingensymposium 2010, inclusief 
die van Vincent Icke, kunt u terug-
vinden op www. hisparc.nl. (SB)  

Leerlingen Matthijs Kuik en Jacek Smit 
wonnen een bezoek aan CERN.
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Jaap Kistemaker 
1917 - 2010
In memoriam

Op 28 mei overleed 
Jaap Kistemaker (93).

Hij was de oprichter en eerste 
directeur van het FOM-instituut
AMOLF, dat hij leidde van 1949 tot 
zijn pensionering in 1982.
Velen noemen Kistemaker de
markantste Nederlandse fysicus
van na de Tweede Wereldoorlog, 
vanwege zijn wetenschappelijke
ontdekkingen, maar ook door de
manier waarop hij anderen 
stimuleerde om fysica te doen voor
de maatschappij. “De samenleving 
leverde hem zijn onderwerpen en
zijn mensen. Omgekeerd was
AMOLF hofl everancier voor het
bedrijfsleven. Het doorstroombe-
leid was in de jaren zeventig 
volstrekt uniek”, zegt voormalig 

collega Frans Saris in het AMOLF-jubileumboek. De Raad van Bestuur van FOM 
eerde hem bij zijn pensionering met de instelling van de Jacob Kistemaker
Prijs, de voorloper van de vorig jaar ingestelde FOM Valorisatie Prijs.

Kistemaker, die in Leiden eerst sterrenkunde studeert maar overstapt op
natuurkunde, geldt als de grondlegger van de uraniumverrijking. Na zijn
promotie in 1945 vertrekt hij naar Niels Bohr in Kopenhagen, om zich te 
oriënteren op kernfysica. Terug in Nederland geeft FOM hem de opdracht een 
instituut op te richten voor uranium-isotopenscheiding, het Laboratorium voor
Massaspectografi e in Amsterdam.

In een provisorisch lab bouwt Kistemaker een 40 ton zware elektromagneet 
met een magneetveld van 3000 Gauss. Daarmee slaagt zijn team er als eerste
buiten de Verenigde Staten in splijtbaar uranium te produceren. Kistemakers 
tien milligram verrijkt uranium trekt internationaal grote belangstelling. Het 
leidt er in 1955 toe dat de Amerikanen en Britten de geheimhouding op de
uraniumproductie opheffen, wat vooral inhoudt dat de nucleaire technologie 
voor wetenschappelijk onderzoek en medische toepassingen beschikbaar 
komt. In de jaren erna richten Kistemaker en zijn collega Joop Los zich op het 
ontwikkelen van technieken om uranium geschikt te maken voor kerncentra-
les. Het mondt uit in Kistemakers grootste ontdekking: de ultracentrifuge. 

De start van uraniumverrijkingsfabriek Urenco in 1970, voor grootschalige 
isotopenscheiding, is een rechtstreeks gevolg van de ontwikkeling van de 
ultracentrifuge. Kistemaker staat daarmee aan de wieg van de kernenergie in
Nederland. Het brengt hem faam, maar zorgt ook voor diverse confrontaties
met tegenstanders. In de jaren erna focust AMOLF zich onder zijn leiding 
nadrukkelijker op fundamentele atoom- en molecuulfysica, mét toepassings-
mogelijkheden in industrie en maatschappij. 

Na zijn pensioen komt Kistemaker tot 2009 nog wekelijks naar AMOLF. Hij 
houdt er een werkkamer en doorkruist het gebouw, altijd in zijn witte
laboratoriumjas en immer nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen in de 
fysica. “Ik wil graag 200 jaar worden, want er valt nog zoveel te ontdekken”, 
vertrouwt hij de AMOLF’ers toe. Directeur Albert Polman noemt Kistemaker 
een sterke leider, een eminent wetenschapper en een betrokken collega, die 
een bijzondere onderzoekscultuur schiep, waarvan het instituut ook nu nog 
profi teert. Zo introduceerde Kistemaker de wekelijkse werkbespreking met 
onderzoekspresentaties. Ook stelde hij een dagelijkse koffi epauze in, volgens 
hem het geheim van een goed lab, want fysici die samen koffi edrinken, delen 
lief en leed, én praten vooral over natuurkunde. Ook legde hij al vroeg 
contacten met buitenlandse onderzoekers en instituten, wat resulteerde in 
langdurige en vruchtbare uitwisselingen.

De Nederlandse fysica en FOM herinneren zich Jaap Kistemaker als een groot
mens, een gedreven onderzoeker en een markante instituutsdirecteur.  
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Plastic buisje van de Karwei, kalkpapier met ruitjes, 
cameraatje van g 34,95. Voor Hennie van der 
Meiden, coördinator diagnostieken Magnum-PSI 
bij FOM-Rijnhuizen, is het genoeg om de laser 
van een high-tech plasmadiagnostiek uit te lijnen 
over een afstand van 35 meter. “Een duurdere, 
gesynchroniseerde camera had niet beter gewerkt.”

Hennie van der Meiden is Rijnhuizens expert op het 
gebied van Thomsonverstrooiing, een methode om de 
elektronentemperatuur en –dichtheid in een plasma 
te meten. De afgelopen maanden heeft hij (samen 
met de groepen FijnMechanische Techniek, Teken-
kamer en collega Theo Oyevaar) een prototype 
Thomsondiagnostiek ontworpen en opgebouwd: 
een dergelijk systeem zal ook in het fusieproject ITER 
toegepast worden. De ITER-reactor is een van de 
grootste en meest ingewikkelde wetenschappelijke 
experimenten ter wereld. Zeven partners bouwen in 
een internationaal samenwerkingsproject de eerste 
fusiereactor ter wereld die netto energie op kan 
wekken uit de fusie van waterstofi sotopen deuterium 
en tritium (DT). ITER wordt momenteel gebouwd in 
het Zuid-Franse Cadarache en is in 2019 klaar voor de 
eerste experimenten. In de DT record-experimenten 
in 2025 wordt naar verwachting 500 MW opgewekt, 
tien keer zoveel als het eigen verbruik.

Plasma-wandonderzoek in Magnum-PSI

De Thomsondiagnostiek van Van der Meiden is 
bestemd voor het Rijnhuizense experiment Magnum-
PSI, dat de condities aan de rand van ITER kan 
nabootsen. Hoe plasma en wand op elkaar zullen 
reageren bij temperaturen van 10.000 Kelvin of meer, 
een warmtebelasting van 10 MW/m2 en deeltjes-
stromen tot 1024 deeltjes/m2s is nog een open vraag. 
“Daarom bouwen we Magnum-PSI”, vertelt Van der 
Meiden, breed gebarend: “eigenlijk een simulator van 
de ITER-divertor.” De vijftien meter lange installatie is 
wereldwijd uniek en gaat in de tweede helft van 2010 
in bedrijf, als de op maat gemaakte supergeleidende 
magneet is geleverd.

Om in Magnum-PSI de plasmacondities bij de 
plasmabron en het target (stuk wandmateriaal) in 
kaart te brengen, zijn twee bundelpijpen voor 
Thomsonverstrooiing aangebracht. Daar loopt een 
krachtige laserbundel doorheen, die verstrooit aan de 
vrije elektronen in het plasma. “Afhankelijk van de 
eigen beweging van het elektron is de verstrooide 
straling Doppler-verschoven”, schetst Van der Meiden. 

Een fi berpakket vangt het verstrooide licht op en 
leidt het naar de laserkamer naast de Magnum-hal. 
Daar staat ook analyse-apparatuur: “We hebben 
beloofd elke 7 seconden een volledig temperatuur- 
en dichtheidsprofi el te leveren aan de operator in de 
controlekamer. Die kan daarmee goed zien wat de 
reactie van het plasma is op bijvoorbeeld een hoger 
vermogen van de plasmabron.”

Het bijzondere van dit Thomsonsysteem is, dat de 
analyse-apparatuur extreem gevoelig is door het 
groot lichtcollecterende vermogen van de spectro-

meter en door toepassing van een van de gevoeligste 
camera’s in zijn soort. We kunnen profi elen met een 
ruimtelijke resolutie van 1.4 mm meten met een 
temperatuurbereik tot zelfs onder de 1000 K!

Veiligheid

Laserveiligheid is een belangrijk thema voor de 
diagnosticus. De laserbundel van de Thomsondiag-
nostiek wordt opgewekt in een aparte ruimte, de 
met twee beveiligde deuren afgesloten laserkamer. 
“De rechte hoek in het gangetje hiernaartoe schermt 
mooi het strooilicht van de laser af.” In een eiken-
houten kastje naast de deur (“gekregen van laser-
kamer-coördinator Paul Smeets na al het werk om de 
laserkamer op te bouwen”) liggen beschermende 
brillen. Interlocks zorgen dat de laser pas aangaat en 
via spiegels de Magnum-hal in kan, als alle deuren 
van de laserkamer en experimenteerhal dicht zijn. 
“Dat kan ook niet anders”, legt Van der Meiden uit: 
“de Thomsonlaser geeft pulsen van 7 nanoseconde 
lang, met 0,7 joule per puls. Genoeg om je blind te 
maken als het recht in je oog terecht komt.”

Bijrichten 

“De laser zelf (een occasion) is extreem stabiel en 
door gebruik te maken van een optische truc kan 
hij minimaal 4 uur lang over een afstand van 35 m, 
met een nauwkeurigheid van 0.1 mm op 1 punt 
gericht gehouden worden. Om de laserbundel te 
sturen worden de spiegels bediend met piëzo 
‘motoren’. Om de bundelpositie te meten wordt 
achter elke multilayer spiegel 0,05% van het vermo-
gen uitgekoppeld. “Zie je dit plastic buisje? Kostte 
c 1,65 bij de Gamma, nee, Karwei. Ik heb er kalkpapier 
met ruitjes in geplakt, en daar kijkt een cameraatje 
van pakweg 30 euro naar. Zo kan ik per spiegeldoos 
op afstand zien of de bundel van zijn centrale lijn 
afwijkt en kan ik bijregelen.” 

“De refresh-rate van het cameraatje is eigenlijk te 
laag om een signaal van 7 ns mee te zien. Toch lukt 
dat. Die goedkope chips hebben last van een soort 
image-to-image cross-talk; er blijft lading achter na 
elke opname. Niet hinderlijk voor de meting, maar 
juist ontzettend handig: zo krijg je een soort 
geheugeneffect. De nanolichtfl its gloeit in feite na in 
de camera. Ik heb eerst fl uorescerend papier gebruikt 
– totaal onwerkbaar. Bleef minuten nagloeien! 
Daar kun je geen meting uit halen. Zoals het er nu 
staat, kan ik er de bundel perfect mee naar Magnum-
PSI leiden.” Het Thomsonsysteem is klaar en wordt 
nu getest. 

Extra bundellijnen

Wie goed kijkt, ziet in de laserkamer en Magnum-hal 
ruimte voor twee extra bundellijnen. “Hier gaan we 
vier extra lasergebaseerde diagnostieken installeren”, 
aldus Van der Meiden. Die worden op Magnum-PSI 
getest om te beoordelen of ze in de toekomst kunnen 
worden toegepast op ITER. In de laserkamer zijn 
verder verschillende soorten spectrometers geïnstal-
leerd om een gedetailleerd beeld van de emissie van 
het plasma te krijgen. (GdV)  

  Ook een kunststukje afgeleverd? Mail de 
redactie van de FOM expres: info@fom.nl.   

“Uitlijnen doe ik morgen, als het rustig is”
Hennie van der Meiden vanuit de 
laserkamer van Magnum-PSI
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Schematisch overzicht van de bundellijn van de Thomsondiagnostiek van het plasma-wandexperiment 
Magnum-PSI. De laserbundel komt uit de laserkamer (linksonder) en wordt naar keuze via spiegeldozen 
door een van de twee bundelpijpen in het vacuümvat van Magnum-PSI geleid.
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Uitlijnen van de Thomsondiagnostiek met één van de 
camera’s bij de spiegeldozen.
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This year FOM has almost 1000 employees. They work at one of the three FOM 
research institutes, at the FOM Offi ce or at one of the universities in the 
Netherlands. More than 35% originate from a foreign country and there are 
currently 59 nationalities in the FOM staff. Having national and international 
employees at both the institutes and the universities makes FOM a strong and 
dynamic research foundation. 

For the Central Works Council (Dutch: Centrale Ondernemingsraad, COR), 
however, it is a challenge to fulfi l the task of representing all employees in 
discussions with the FOM management. The COR consists of representatives 
from each institute and all universities (if possible). Each FOM research 
institute has its own works council, one or more members of which participate 
in the COR. Representing the employees at the universities is more compli-
cated, since university employees are fewer in number and spread over the 
university laboratories. This not only makes them more diffi cult to reach 
(how to recognise a FOM employee when walking on a university campus?) 
but also more diffi cult to defi ne which issues apply to them, those of FOM or 
the university? On top of that, some universities are jointly represented 
together by just one COR member, such as Nijmegen/Eindhoven or Utrecht/
Wageningen. This can lead to complex and almost comical situations. For 
example, a COR representative of Nijmegen/Eindhoven, who is employed in 
Nijmegen, and who has to organise a FOM lunch meeting about working 
conditions with the FOM employees in Eindhoven even though she has never 
been to their campus.

The COR has the complex task of representing employees at institutes and 
universities throughout the Netherlands. And the large number of foreign 
FOM employees who need to be well represented is an extra challenge. 
COR therefore puts a lot of effort in to making sure that all FOM and COR news 
is published on the English FOM website. Furthermore, the COR also wants to 
make it possible for foreign employees to take part in COR activities. For 
example, by participating in so-called ‘work groups’ in which COR members 
and other FOM employees can tackle problems and discuss issues, such as 
postdoc appointment policy.

Besides these efforts to reach our grass roots, we also have to work hard at 
keeping in touch with each other. COR members are employed at different 
locations in the Netherlands and so we only see each other during our 
monthly meetings. Most of our communication is therefore via e-mail.

Although being a member of the Central Works Council of FOM might pose a 
few more challenges than other central works councils, it is certainly no less 
fun. The many PhDs and postdocs employed by FOM make it a young and 
dynamic organisation, which is also refl ected in the COR. And because so 
many institutes and universities are involved, being a COR member enhances 
your network.

Want to know more?

If you are interested in the Central Works Council’s activities then please 
contact your local representative or take a look at our website www.fom.nl/cor 
(Dutch) or www.fom.nl/centralworkscouncil (English). There you can fi nd 
our latest news. You can also keep abreast of the latest developments by 
registering to receive the agendas and meeting minutes via cor@fom.nl.   

Help! 
Where is the fi re 
extinguisher?
The left photo shows the fi re extinguisher being used 
as a doorstop. This goes completely against the rules. 
The fi re extinguisher should be attached to the wall 
on a hook. Now there is a good chance that the fi re 

extinguisher will simply be placed in 
the room where it will not immediately 
be available in the event of a fi re! 
Such a simple problem can give rise 
to a dangerous work situation. 

Solution

 The problem stated can easily be 
solved by using a doorstop. And if the 
door must be closed in the event of a 
calamity a self-closing magnet can be 
placed. With this the fi re extinguisher 
can remain hanging in the right place 
on the wall where it can immediately 
be found and used in the event of 
calamities.  

A dangerous 
tangle of 
wires. 
Do you think 
this is safe? 
Here you can see an unsafe collection 
of electricity wires. In this tangle of 
cables it is not clear if the wires are 
carrying current or not. Electrocution 
could occur in the event of fl ooding or 
the wires being touched. This is a clear 
example of overdue maintenance 
which could give rise to an unsafe 
work situation. 

Solution

To make the situation safer, wires not 
in use should be removed. Loose 
hanging wires should always be fi tted 
with a wire connector. The statutory 
testing of the electricity standard (NEN 
3140) has clearly not been carried out 
here yet. If you come across situations 

like this at your workplace then 
please report this to your line 
manager or health and safety 
coordinator.  

The challenge of representing 
our (international) 
employees/grass roots

COR
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Recognising the dangers 
at your own workplace 

This article shows two dangerous work situations 
that can arise at several places and in several 
forms. FOM believes it is important to make you 
aware of the possible dangers at your workplace: 
how can you recognise and prevent these? If you 
would like to know more about how you can 
recognise and solve dangers at your workplace 
then please contact your health and safety offi cer 
or look at the website: www.fom.nl/arbo.

The two photos in this article are merely examples. It is 
certainly not the intention to address or reprimand the 
people whose workplaces are shown on these photos. 
Instead, by showing these photo examples we hope to 
make all FOM employees aware of the possible dangers. 
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The Belgian Research Foundation, Flanders 
(Fonds Wetenschappelijk Onderzoek), on the 
initiative of Umicore NV, will award the Umicore 
Scientifi c Award 2010. 

This award, worth c 10,000 is intended for young 
researchers from the EER and Switzerland who 
have written a PhD thesis on fi ne particle 
technology/applications, sustainable technology 
for metal-containing compounds, sustainable 
energy, catalysis, or the economic and/or 
societal issues of metal-containing compounds. 
The PhD must have been obtained between 
1 October 2008 and 30 September 2010 from a 
European university and the thesis submitted 
must not have received an award previously. 

Applications must be submitted before 
1 October 2010. Please visit www.fwo.be for the 
full regulations and application form.  

De jaarlijkse lintjesregen is ook dit jaar niet ongemerkt aan 
FOM voorbijgegaan. Maar liefst zes personen met een sterke 

betrokkenheid bij de FOM-organi-
satie ontvingen een Koninklijke 
onderscheiding. 

Prof.dr. Detlef Lohse en prof.dr. 
Theo Rasing, beiden lid van het 
Uitvoerend Bestuur en de Raad 

van Bestuur van FOM, zijn benoemd tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. Hiervoor komen personen met bijzondere 
talenten in aanmerking die prestaties hebben geleverd met een 
maatschappelijke uitstraling, zoals baanbrekend wetenschappelijk 
werk. Lohse heeft een indrukwekkende wetenschappelijke staat van 
dienst opgebouwd op het gebied van de vloeistofdynamica. Zijn 
onderzoek naar bubbeldynamica, convectie en turbulentie staat 
internationaal in zeer hoog aanzien. Hij is ‘universiteitshoogleraar’ 
aan de Universiteit Twente en ontving ondermeer de NWO-Spino-
zapremie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in 
Nederland. Daarnaast is hij lid van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW) en is hij vorig jaar door 
STW benoemd tot Simon Stevin Meester. Meer informatie over 
Theo Rasing vindt u in de rubriek ‘Personalia’ op pagina 15. 

Dr. Rick Harwig was tot 1 april 2010 lid van de Raad van Bestuur van 
de Stichting FOM en is benoemd tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. Hij ontving de onderscheiding vanwege de 
uitzonderlijke bijdragen die hij zowel nationaal als internationaal 
geleverd heeft op het gebied van technologische ontwikkelingen in 
de semiconductor industrie, op het gebied van consumentenelek-
tronica en Open Innovatie bij Philips, en ook vanwege zijn bijdrage 
aan de ICT-ontwikkeling in Nederland, de bevordering van de relatie 
tussen bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen en het bètaonder-
wijs in Nederland en bovenal zijn bijdrage aan de voor de Neder-
landse economie zo belangrijke innovatieontwikkeling in de 
Brainport regio door middel van zijn vele nevenfuncties. Harwig 
heeft de onderscheiding ontvangen ter gelegenheid van zijn 
afscheid als Chief Executive Offi cer Corporate Technologies, Chief 
Technology Offi cer bij Royal Philips Electronics en lid van het Group 
Management Committee.

FOM-werkgroepleider prof.dr. Jan Schmidt werd benoemd tot 
Offi cier in de Orde van Oranje-Nassau. Naast zijn functie als 
onderzoeker op het gebied van de optica van losse moleculen 
(single molecule optics) aan de Universiteit Leiden was hij van 1985 
tot 1991 lid van het Uitvoerend Bestuur van FOM, waarvan de laatste 
twee jaar als voorzitter. Bovendien is hij voorzitter van het bestuur 
van de Leidse Instrumentmakers School. Professor Schmidt heeft 
een belangrijke bijdrage geleverd aan het voortbestaan van deze 
school, welke jonge mensen opleidt tot researchinstrumentmaker.

Dr. Rob Blokzijl, oud-medewerker van Nikhef, is benoemd tot Offi cier 
in de Orde van Oranje-Nassau. Blokzijl ontvangt deze onderschei-
ding voor zijn leiderschap in en grote bijdrage aan de ontwikkeling 
van het internet in de afgelopen 20 jaar. Zo stond hij onder meer aan 
de wieg van RIPE, de Europese regional internet registry, waarvan hij 
nog steeds de voorzitter is. Mede dankzij Rob Blokzijl zijn belangrijke 
internetorganisaties gestart bij Nikhef: RARE (nu Terena, de Europese 
vereniging van academische netwerken). RIPE en ook de Amsterdam 
Internet Exchange (AMS-IX) hebben allen hun eerste kantoor gehad 
bij Nikhef. Hij bewerkstelligde dat begin jaren negentig de eerste 
Internet Service Providers in de Nikhef-computerruimte een neutrale 
locatie vonden om met elkaar internetverkeer uit te wisselen. 
Inmiddels is de Nikhef-computerruimte uitgegroeid tot één van de 
belangrijkste knooppunten van AMS-IX. 

Prof.dr.ir. Bertus Pals is benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Als adjunct-directeur van het Philips Natuurkundig 
Laboratorium speelde hij een cruciale rol bij het tot stand 
komen van de publiek-private onderzoekssamenwerking tussen 
Philips en FOM. De goede ervaringen met de hierbij betrokken 
programma’s dienden tot voorbeeld voor de inmiddels zeer 
succesvolle Industrial Partnership Programmes van FOM. 
Ook het idee om een FOM-onderzoeksgroep bij Philips te huis-
vesten is van hem afkomstig.  

Dutch 
meeting 
on Molecular 
and Cellular 
Biophysics
On Monday 4 and Tuesday 5 October 
2010 the annual conference on 
molecular and cellular biophysics 
will take place at NH Koningshof in 
Veldhoven. The two-day meeting is 
organised by NWO-ALW, FOM and the 
Netherlands Society for Biophysics and 
Biomedical Technology. This year’s 
keynote speaker is Rama Ranganathan 
(University of Texas). 

Deadline registration and poster 
presentations 
Unfortunately, the deadline for 
submitting abstracts for oral presenta-
tions has already passed. However, 
until 5 September 2010 you can still 
submit an abstract for a poster 
presentation.  The deadline for 
registering for the conference is 
also 5 September 2010. For further 
information about the conference, 
the submission of abstracts and 
registration please look at www.fom.nl 
under ‘Agenda’.  

Physics@FOM Veldhoven: 
18 & 19 January 2011
Physics@FOM Veldhoven takes place 
each year in January. It is a large 
congress that provides a topical 
overview of physics in the Netherlands. 
Traditionally, young researchers are 
given the chance to present themsel-
ves and their work alongside renowned 
names from the Dutch and internatio-
nal physics community. Physics@FOM 
Veldhoven 2011 will be held on Tuesday 
18 and Wednesday 19 January 2011 
at NH Koningshof in Veldhoven. 
The programme will cover condensed 
matter, nanoscience and nanotechno-
logy, statistical physics, atomic physics, 
molecular physics, optical physics, 
physics of fl uids, subatomic physics 
and fusion/plasma physics. 

Call for abstracts
The website is now open for the 
submission of abstracts for oral 
presentations for the parallel sessions 
and for the poster presentations. 
The deadline for abstracts is 
13 September 2010. The registration 
for Physics@FOM Veldhoven 2011 
wil start mid-October and the deadline 
is 19 November 2010. Please see 
www.fom.nl/veldhoven for more 
information.  
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UW PROFIEL 
Je hebt een doctoraatstitel behaald aan een 
Europese universiteit tussen 1 oktober 200  en 30 
september 20 0 
 

Je hebt voorheen geen prijs ontvangen voor 
hetzelfde werk 

 

PRIJS 
Jaarlijks 

 

Bedraagt € 10.000 

 

Beloont een originele bijdrage in de 
domeinen  

 

 

 

 Scientific Award – 20 0  

 
 

 

Het reglement en formulier vindt u op www.fwo.be 
 

Kandidaatstelling indienen vóór 1 oktober 20 0  

Vrij van zegelbelasting in toepassing van de omzendbrief van het Bestuur der Registratie en Domeinen – 4de Directie – Afdeling E.T. 97349 van 8 april 1959 

FWO – Where discoveries begin… 

 

 
 

 

 
 
 
 

o Fijne deeltjes technologie en toepassingen 
o Duurzame technologie voor metaalhoudende 

materialen 
o Onderwerpen over duurzame energie 
o Katalyse 
o Economische en maatschappelijke vraagstukken 

over metaalhoudende materialen 
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Het Koninklijk
IInggenie eurs KIVI NIRIA heeft FOM-werk-
ggrgroeplpleider prof.dr. René Janssen de
SSpeeurwwerke prijs 2010 toegekend.
JJanJa ssesen is s hoogleraar aan de faculteit
SSchcheikuundigege Technologie van de
TTecT hnhnischhe Univn ersiteit Eindhoven. 
DDaaarnaaast leleidt hhij drie projecten
bbinnenen hehet Joinoint SSolao r Programme, één
vvaan dee In dudustriial a Parartnership Program-
mmess va n n FOMM. Jansnssen n kreeg de prijs
wwewegenns zijnjn tallrijri ke baab nnbrekende
bbijdrdragenen opp he h t ggebieded vanan polymere
zzonz nenecelllen,en  bebeter bbekenend als ls plastic 
zzononneccelle en,n, ov erer eenn br eeed sccalaa  van 
sspecicialismmen.

  DDe Kononinklklijkij e NNedeerlar ndndse
AAkaAA dedemie e vanv  WWetenenschhappap enen (KNNAW)W) 
hheheeeeft wewetensschac pppper een Fn OMOM-wewerk-
ggroepepepleidder e prorof.dr. Eriric Bergshhoeff 
bbenb oememmd toot Akaademd iehie oogogleraaar.
NNaaast Bererergshhg oefo f zzijnij  oook dk rierie anderd e
ttopwwetensschachc pppers totot Akkadea mmiehohoog-
llerl aar bbenoeemd.mm  BeBergshhoeff en e de e 
aanndere drdrie hooooogleg rararen onto vanangenn el k
eeen be b drag g van éééééén mimiljoen n euro o zodadat 
zzij zichch vollededig kununnnenn wi w jdeen aann 
iinnnnovatietief ondederzoek k k en e dede beggelee ididing n
vvann jo j nge oonderzzoekerrs.s. s De benb oeemingng 
ggelg dt voov r eenen perioiode vanann vijf jf jaar.
GGeGedurenden  dezze perioiode zijnijnjn Akkadea -
mmieehooh gleleraren dood r hhuun uniniivverv sititeit
vvrijgestes ld vavan beststuurlijkjke verprpplicl htitin-
ggeng . Ericc Be rgsshoeh ff (th(theoretetische e
nnatatuurkunnde, Riijksjk uniivversiteiteit
GGronningen) hheeft bbelae ngrrijkij e bijdijdragenen n
ggeleveerd r aan wwetenscschappelie jke 
ddood rbrakken op hhet e gebbiedi  van dn e
ssnanaartheorieri  en memembrananen. ZijZijn
oonto dedekking vvan a de ‘brbrane ththeory’ ’ is i van
bblilijvejv ndnde invlooed e op de e theoreretischehe en 
mmatthemh atia sche nnatuurkkundu e. 

  Dr.r. Marco de d  Baar, g, roepslsleide er
TTokammak PPhysh icics bij Rijnijnhuizenn, i, s 
bbenoemmd td ot t deeltilt jd hooogleg raar aaan 
ddde TU Eindhod veven. DDe Be aar zazal binnenen 
dde e FacF ulteit WWerktktuiggboub wkuunden  
oondererzoek doeen naaaar ‘CoControl aand n
OOperattionio  of Tokakamakaks’. DDe nieuwwe 
hhoogleraaar blijft vererbonndend  aaan 
RRijnhuizen. n

Dr. Kjjelde  Eikemema van he h t LLasea r r
CCentrtrum van de VVrije Univeversitteite  
AAmstererdamd  is per 11 me i 20100 be nonoemdmd 
ttot bijzondnder hoogleraaar in de ExExperri-i
mmentele Atotoomfysica aaan de Rijksksuni-i-
vversiteit Groniningen. Hij zaal zl ijn
wwerkzaamhedeen vn errichten o op het
KKeKernfysisch Versnneller Instituuut (KVI) 
een aaansluiten bij de e prep cieze optptisci he 
ffrerequeentiemetingen inin het kader vvan a
hhet FFOMM TRIµP-programmma. Het KVI I en e
hhet Laasers  CCentrum zijn vanan plan
ggezameenlin jk k fundamentele sysymme-
ttrieën en titijdssj afha ankelijkheidd v van
nnatuurconstatanteen te testen.

  O  p 110 mmei e 201010 is ir. Noortje Vis bij
het FFOM-bM-bureeau a inn dieenstn  getreden als 
prorograammaam coöördird natator. NNoortje heeft 
als bbelanngrig jkskste aaaandadachtssgebg ieden 
heth  suubgeb bibied GGeconden nsnseerdrde materie 
en n opto iscsche fysfy icaca, de Fe FOM-M-Projeject-
ruimtmte, de e FOMM Nattuuru kukundede Prooef-e
scschrift Pt Prijs een hhet e Lororentz z Centnter. 
Nooortjr e wwerktete hiervor or r achhtert eenenvoll--
gegenge s aals jununior ononderrzoez keker aaan hetet 
UMMCMC St. R. adbboud een heet Dt onondersrs 
Institittuteu  fofor Brarain, CoCognititioni  aand
BehB avivioouro  enen als k kliniscsch fysysicusus in 
oplpleidingngg bi b j dde Ie salala Ka linniekenen te 
Zwollell .

   De Kononinklijkijkjke NNedee rlaandse e
Akademd ie vvan WeWeetent scschapppen heheeft 
op o 17 mmei 20110 prof.ddr. r Theo RRasing
gekekozen tn tot nieeuw u liddd. R. asising n is s naan stst 
hooglegl raar r aan dede Radboboboud UUniverersi-
teit t Nijmijmegen ln id vanan het Ut UUitvoeoerendd 
Besestuur een de RRaad vaan Beststtuuru  vvan 
FOMM. D. e KKNAWN  kikiest jaarla ijks es eeen
aantall ni n euwwe ledeen on p grorond vvanan a
wwetenschchappeelijli ke prerestatiees es n oop p p
vooorspraak vk an dde wetenenschaappep lijkeke k
gemeene schapap. De ddit jaarr ve v rkozzen 
27 nieuwuwe Akadademieeledl en wwordenn 
opop maandndag 13 ssepte embmber geïeïnstn al-
leeerd.r  
ProP fesessor Rasising heefeft zt ijn ssporen n in
de e wetw eenschap rp ruimschhoots vverdiennd. d
HijH  veverrichcht pioniierse werk ok op hetet gebieded 
vanan niieeuwe e technieekenk  omm me m t llichic t
matterie alelen op p nanomemeterschahaal (100 to t 
100 duuizei ndnd keeer kleinerer dan de de ikte e
van een mmensnselijkeke haar)) t te bestuuderd en n
enen manipuulerl enn. Daat dt it behhalva e

fundamentele kennis ook innovatieve 
toepassingen op kan leveren blijkt wel
uit de twee patenten die Rasing op
zijn naam heeft staan en zijn vele 
publicaties in samenwerking met het 
bedrijfsleven. Tevens is hij oprichter 
en directeur van het Nijmegen Centre
for Advanced Spectroscopy en 
oprichter van NanoLab Nijmegen. 

  FOM-werkgroepleider prof.dr.ir.
Sander Bais heeft bij zijn afscheid als 
hoooogleraar Theoretische Fysica de 
StaS pepenning van de Universiteit van
AmAmstererdam gekregen. Rector magnifi -
cus pprof.f dr.d  Dymph van den Boom 
reieiktee de d  pepenning na afl oop van zijn
afschech idsdsredde oe p woensdag 16 juni aan 
hehem uuit. BaBais oontvn angt de onderschei-
dinng vg annwegege zijnjn bijzondere verdien-
stes n vvoor de d  UvUvA, alals wetenschappelijk 
ondnderzoeko er,er, doccent één bestuurder.

Prof.dr. Stan Gielen, hoogleraar 
Biofysica, is met ingang van 1 septem-
ber 2010 benoemd tot decaan van de 
faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde & Informatica van de
Radboud Universiteit Nijmegen.
Professor Gielen zal prof.dr. J.M.E. 
Kuijpers opvolgen.
Gielen studeerde experimentele 
natuurkunde aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen en promoveerde 
in 1980 op een onderzoek in de 
biofysica. Na zijn promotie deed Gielen 
onderzoek in onder meer Utrecht,
Chicago en Los Angeles. Sinds 1988 is 
hij hoogleraar Biofysica aan de
Radboud Universiteit. Hij is onder meer
directeur van het Donders Centre for 
Neuroscience, lid van de KNAW en was
tot voor kort lid van de Werkgemeen-
schapscommissie voor de Fysica van
Levensprocessen van FOM.   

  Meer weten? 
Zie www.fom.nl onder 

de knop Nieuws.  
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René Kamermans
In memoriam
Met verdriet en grote verslagenheid is er op het Nikhef gereageerd 
op het onverwachte overlijden van prof.dr. René Kamermans 
(1947). Maandag 28 juni 2010 is hij bij een verkeersongeval op de A2 
bij Utrecht om het leven gekomen. René Kamermans vervulde de 
laatste jaren een spilfunctie in het Nikhef-programma en was 
werkzaam aan de Universiteit Utrecht en in dienst van de Stichting 
FOM en de Universiteit Utrecht. Van 1991 tot 1998 was hij lid van 
het Uitvoerend Bestuur van FOM. Daarna was hij een aantal jaren 
lid van het Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen van NWO. 
Ruim dertig jaar was René betrokken bij de wetenschappelijke 
experimenten op het Nikhef. Zijn wetenschappelijke en bestuurlijke 
inbreng binnen de natuurkunde in Nederland zal enorm gemist 
worden.   



Op vrijdag 25 juni was het zover: 
de jaarlijkse FOM Sportdag, dit jaar 
georganiseerd door AMOLF, vond 
plaats in Amsterdam. Het weer was 
prachtig, de sfeer was ontspannen 
en vrolijk, en het was ’s ochtends al 
snel duidelijk dat het een geweldige 
dag zou worden. 

Meer dan 200 FOM-medewerkers 
van alle instituten, het bureau en 
de universiteiten verzamelden zich 
’s ochtends op het terrein van voet-

balclub JOS Watergraafsmeer om hun 
team te registreren en zich klaar te 
maken voor een dag fysieke inspan-
ning in de brandende zon. Na een 
korte maar krachtige speech van Wim 
van Saarloos – zelf ook actief in een 
sportteam – was het zover: de eerste 
ronde begon. 

Door een uiteenlopend spectrum van 
sporten en spellen, variërend van 
voetbal tot boogschieten en van frisbee 
tot jeu de boules, was er voor ieder wat 
wils. Dit was ook te zien aan de score: 
ieder team won wel een ronde, en toen 
de zes rondes voorbij waren was het 
een nek-aan-nek race tussen 
vijf teams. Na een korte pauze 

moesten de uitgeputte sporters alweer 
aantreden voor het volgende en 
beslissende onderdeel: de estafette! 
Degenen die al zaklopend twee keer de 
breedte van het voetbalveld moesten 
overbruggen zullen dit niet snel 
vergeten...

Toen het stof was neergedaald en de 
punten waren geteld bleken de UvA 
Rebels als overwinnaars uit de strijd te 
zijn gekomen. Gefeliciteerd! Ten slotte 
konden alle deelnemers zich tegoed 
doen aan een uitgebreide barbecue. 
Het wachten op de heerlijkheden 
duurde voor sommigen wat lang, maar 

de frisse versnaperingen (lees: bier) 
uit de sportkantine, de uitgezonden 
WK-wedstrijden en de nog altijd warm 
schijnende zon maakten veel goed. 
Om acht uur waren zelfs de meest 
fervente feestgangers zo rozig dat ze 
moe en voldaan weer naar huis togen.

Hartelijk dank voor iedereen die heeft 
bijgedragen aan de Sportdag: het 
oplettende EHBO-team, de onzelfzuch-
tige scheidsrechters, de sportieve 
deelnemers en alle andere vriendelijke 
en behulpzame mensen die het tot een 
onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Ruben Pool, namens de personeels-
vereniging van AMOLF  

 Postbus 3021, 3502 GA Utrecht
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FOM Sportdag 2010
Veel zon, goede sfeer en enthousiaste collega’s 
zorgen voor geslaagde sportdag

De UvA Rebels, 
winnaars van de FOM 

Sportdag 2010

T
O

T
 S

L
O

T
..

.

  FOM wenst u   FOM wenst u 
een fi jne zomer toe!
een fi jne zomer toe!


