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De Stichting FOM en de Radboud 
Universiteit Nijmegen hebben begin 
oktober een basisakkoord ondertekend 
over de fi nanciering van de relocatie 
van de laserfaciliteit FELIX/FELICE van 
het FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen naar de Radboud Universi-
teit Nijmegen.  
FELIX/FELICE is een vrije-elektronen 
infraroodlaser die ‘laserlicht op maat’ 
produceert, afstembaar in golfl engte, 
energie en pulsduur op de specifi eke 
wensen van onderzoekers uit de fysica, 
de chemie, het materiaalonderzoek 
en de biomedische wetenschappen. 
Begin 2013 zal de gebruikersfaciliteit 

helemaal zijn ondergebracht in de 
speciaal daarvoor aangepaste nieuw-
bouw in Nijmegen. Het akkoord 
voorziet ook in de exploitatie van de 
faciliteit tot en met 2022.  

Vervolg artikel op pagina 2.

Van 11 tot en met 15 oktober organiseerde de Stichting FOM in samen-
werking met het Lorentz Center en Technologiestichting STW voor het 
eerst de workshop ‘Physics with Industry’. Een week lang werkten 
promovendi, senior onderzoekers en onderzoekers van bedrijven samen 
aan fysische problemen die in deze bedrijven spelen. ASML, NIZO, NXP, 
Teijin en FrieslandCampina kregen zo nieuwe input voor hun R&D 
afdelingen. Voor de onderzoekers was het een uitgelezen kans om hun 
focus te verleggen en in contact te komen met het bedrijfsleven. 
De workshop werd gehouden in het Lorentz Center te Leiden.  

Vervolg artikel op pagina 2.

Twee FOM-prijzen 
voor Ewold Verhagen

11

Ondertekening 
basisakkoord 
over de 
fi nanciering 
door FOM-
directeur 

dr.ir. Wim van Saarloos (rechtsvoor) en Voorzitter van het 
College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen 
ir. Roelof de Wijkerslooth de Weerdesteyn (linksvoor). 
De onderhandelingsdelegaties werden aangevoerd door de 
directeur van het Instituut voor Moleculen en Materialen 
prof.dr. Elias Vlieg (linksachter) en Hoofd Onderzoekbeleid bij 
FOM drs. Hendrik van Vuren (rechtsachter).

Deelnemers aan de workshop Physics with Industry

5
Kunststukje:
Minibolletje maakt 
magneetpincet tot 
koppelmeter

‘Physics with Industry’ slaat brug tussen 
universiteit en bedrijfsleven

Save the date! 
FOM 65th 
anniversary party
Saturday 16 April 2011

De Stichting FOM en de Radboud 

On
ba
ove
fi n
doo
dir

dr.ir. Wim van Saarloos (rechtsvoor) en Voorzitter v

FOM en Radboud Universiteit 

ondertekenen akkoord 
unieke laserfaciliteit

De Stichting FOM heeft 
zowel de FOM Natuur-
kunde Proefschrift Prijs 
2010 als de FOM 
Valorisatiehoofdstuk 
Prijs 2010 toegekend aan 

dr. Ewold Verhagen. Hij ontvangt deze prijzen ter waarde 
van respectievelijk 10.000 euro en 5.000 euro voor zijn 
werk op het gebied van de nano-optica, oftewel het 
gedrag van licht op een heel kleine schaal. De prijzen 
zullen tijdens het jaarlijkse congres Physics@FOM Veldho-
ven uitgereikt worden op 18 januari 2011. 

Ewold Verhagen (1980) is op 16 december 2009 cum laude 
gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Zijn onder-
zoek deed hij bij het FOM-instituut AMOLF, onder 
supervisie van prof.dr. Albert Polman en prof.dr. Kobus 
Kuipers. Het onderzoek leidde tot maar liefst vijftien 
publicaties, waaronder drie in Nano Letters en drie in 
Physical Review Letters. Hij werkt momenteel als postdoc 
aan de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 
in Zwitserland. 

Op pagina 10 kunt u meer lezen over Ewold Verhagen en 
spreekt zijn promotor prof.dr. Albert Polman zijn 
waardering voor hem uit.  

Vervolg artikel op pagina 10. 

FOM-onderzoeker 
wint zowel de 
FOM Natuurkunde 
Proefschrift Prijs 
als de FOM 
Valorisatiehoofd-
stuk Prijs. 
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Dr. Ewold Verhagen, winnaar van de FOM 
Natuurkunde Proefschrift Prijs 2010 en de 
FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 2010.
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Elk bedrijf gaf op maandag een 
plenaire presentatie over hun casus 
(zie kader). Later op de dag splitsten de 
deelnemers zich op in vijf groepen van 
10 tot 15 personen en verdiepten ze 
zich in één van deze casussen. De 
groepen werkten hard door, om op 

woensdag al een oplossingsstrategie te 
kunnen presenteren. Deze presentatie 
hielp om alle informatie op een rijtje te 
krijgen en zorgde voor contact tussen 
de verschillende groepen. Er werden 
fl ink wat kritische vragen gesteld. 
Donderdag liep de spanning op en 

werkten de deelnemers 
tot in de late uurtjes door. 
Dit leverde de voorbijgan-
gers ‘s avonds een 
prachtig plaatje op: een 
donker gebouw, waarvan 
alleen de derde verdie-
ping (waar het Lorentz 
Center zich bevindt) fel 
verlicht is. 

Vrijdag was de dag van 
de waarheid. Wat hebben 
de groepjes bereikt in één 
week? Zijn de bedrijven 
tevreden? En wat vonden 
de deelnemers ervan? 
De resultaten bleken 
afhankelijk van de 
vraagstelling: heel 

concrete problemen (zoals die van 
ASML) resulteerden in berekeningen en 
exacte oplossingen, minder concrete 
vraagstellingen resulteerden juist in 
brainstormsessies en alternatieve 
oplossingsstrategieën. Dit laatste was 
bijvoorbeeld het geval bij de casus van 
FrieslandCampina, waarin een manier 
werd gezocht om toegevoegde stoffen 
in melk te ‘verpakken’ zodat zowel hun 
werkzaamheid als de smaak van de 
melk behouden blijft. Geïnspireerd 
door soortgelijke verpakkingen in de 
natuur kwam de groep met originele 
nieuwe ideeën. 

Nico ten Kate van ASML kijkt terug op 
een goede week: “Binnen bedrijven 
wordt er vaak aan evolutie van 

bepaalde processen gewerkt, maar nu 
was er ook tijd voor revolutie.” Ook 
FOM-oio Ernst Jan Vesseur, deelnemer 
aan de NXP-casus, is enthousiast: 
“Het is een goede manier om in contact 
te komen met bedrijven. Na mijn 
promotieonderzoek zou ik best in het 
bedrijfsleven terecht kunnen komen.” 
Wel vond hij het jammer dat zijn 
groepje net niet genoeg tijd had om de 
eindpresentatie als één geheel te 
brengen. Gelukkig hadden de onder-
zoekers nog een herkansing: ze 
moesten na de workshop nog een 
schriftelijk verslag inleveren. Benieuwd 
naar de resultaten? Het uitgebreide 
Engelstalige verslag en de Nederlandse 
samenvatting worden binnenkort 
gepubliceerd op de FOM-website. (IP)  

Ir. Roelof de Wijkerslooth de Weerde-
steyn, Voorzitter van het College van 
Bestuur van de Radboud Universiteit 
Nijmegen en FOM-directeur dr.ir. Wim 
van Saarloos formaliseerden met de 
ondertekening de afspraak dat de 
vrije-elektronen infraroodlaser zal 
worden ondergebracht binnen het 
Instituut voor Moleculen en Materialen 
(IMM) van de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Eerder dit jaar maakte FOM 
haar voornemen bekend om het 

FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen naar de campus van de 
Technische Universiteit Eindhoven te 
verhuizen en daar uit te bouwen tot 
een FOM-instituut voor funderend 
energieonderzoek. De gebruikersfacili-
teit FELIX/FELICE is het enige onder-
deel van Rijnhuizen dat niet mee zal 
gaan naar de TU/e.

“De gebruikersfaciliteit FELIX/FELICE 
past uitstekend bij de onderzoekslijn 

die in Nijmegen is ingezet. We zijn blij 
dat daar een goede plek gevonden is en 
het beoogde nieuwe gebouw al is 
aangepast tijdens de bouw, vooruitlo-
pend op het tekenen van deze 
overeenkomst. Dat geeft al aan dat we 
in Nijmegen welkom zijn!”, aldus 
FOM-directeur Wim van Saarloos 
tijdens de ondertekening van het 
akkoord. “Het Instituut voor Moleculen 
en Materialen is heel blij met de komst 
van FELIX/FELICE”, licht IMM-directeur 
prof.dr. Elias Vlieg toe, “omdat in 
combinatie met de FLARE laser en het 
High Field Magnet Laboratory (HFML) 
een unieke gebruikersfaciliteit ontstaat 

die onderzoekers uit de hele wereld zal 
aantrekken.” 

Het FOM-bestuur neemt de defi nitieve 
beslissing over de voorgenomen 
relocatie van het FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen wanneer ook 
de precieze uitwerking van de 
arbeidsvoorwaarden voor de relocatie 
en een Memorandum of Understan-
ding voor de verhuizing van FELIX/
FELICE beschikbaar zijn, en de 
ondernemingsraad een advies over de 
plannen heeft uitgebracht. 

Vervolg van pagina 1: ‘Physics with Industry’ 
slaat brug tussen universiteit en bedrijfsleven
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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: Sonja Knols, Isabel Poyck en Melissa Vianen. 
Fotografi e en illustraties: Marcel Bartels, Francine Hermans, 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), KNAW, 
Astrid Koppers, Océ, Alex Poelman, Isabel Poyck, Radboud 
Universiteit Nijmegen, Rijnhuizen, Universiteit Twente, 
Gerard Verschooten, Melissa Vianen en Gabby Zegers. 
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.
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            De vijf casussen toegelicht

 ASML - Chipmachinefabrikant ASML bracht een casus over immersie-lithografi e in. Dit is een 
techniek om een chip te beschrijven met behulp van licht en lenzen, waarbij er tussen de lens en het 
chipmateriaal een druppel water wordt aangebracht. Het probleem is dat waterdruppels op andere plaatsen 
juist grote schade kunnen aanbrengen. ASML vroeg daarom om een analytisch model, dat de ideale 
omstandigheden voorspelt waarmee weggelekte druppels verwijderd kunnen worden.  

 NXP - Heel kleine elektronische circuits kunnen ernstig beschadigd raken door een elektrostati-
sche ontlading. Zo kan een schok van een geladen autodeur bijvoorbeeld de chip van je mobiele telefoon 
aantasten. NXP wilde in de workshop laten onderzoeken of er ‘nano-bliksemafl eiders’ te bedenken zijn, die 
een dergelijk circuit tegen elektrostatische ontladingen kunnen beschermen.  

 Teijin - Bij de productie van de synthetische vezel Twaron® zorgt een hittebehandeling voor de 
juiste oriëntatie van moleculen en de verwijdering van vocht in de fi lamenten waaruit de vezel is opge-
bouwd. Dit proces is bepalend voor de uiteindelijke materiaaleigenschappen. Om het proces beter te 
begrijpen en te optimaliseren wilde Teijin de invloed van de doorvoersnelheid van de vezels op de rol en de 
temperatuur ervan op de eigenschappen van de vezel kwantifi ceren.  

 NIZO - Om voedsel minder calorierijk te maken doet NIZO onderzoek naar oplossingen waarin 
vet vervangen wordt door andere stoffen (zoals koolhydraten). Hierbij ontstaan producten met meerdere 
waterlagen, die vanwege thermodynamische redenen niet mengen (water-water interfaces). NIZO wilde 
weten hoe de eigenschappen van deze waterlagen veranderen wanneer het oppervlak gebogen wordt. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld als er druppels van de ene fase in de andere terecht komen.  

 FrieslandCampina - FrieslandCampina wil soms extra stoffen aan melk toevoegen die de 
voedingswaarde van de melk verhogen. Het probleem hierbij is dat deze toevoegingen vaak niet lekker sma-
ken of reageren met stoffen in de melk, waardoor hun werkzaamheid vermindert. FrieslandCampina zocht 
daarom naar manieren om de toegevoegde voedingsstoffen in de melk te ‘verstoppen’.  

Bedrijven presenteren hun casus

Het Lorentz Center 
(3e verdieping) op donderdag 

14 oktober om 23.00 uur
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De eerste twee valorisatieprojecten zijn 
inmiddels gehonoreerd en van start 
gegaan. FOM-werkgroepleider dr. 
Rudolf Sprik van de Universiteit van 
Amsterdam ontwikkelt met zijn groep 
een methode om beschadigingen in 
composietmaterialen aan te tonen. Ze 
werken daarbij samen met bedrijven in 
de vliegtuigindustrie. De groep van 
FOM-werkgroepleider prof.dr. Martin 
van Hecke uit Leiden verkent, in 
samenwerking met de bouwindustrie, 
de mogelijkheden om de eigenschap-
pen van zand te kunnen bepalen met 
behulp van geluidsgolven (zie kaders). 

Het hele jaar door bestaat de mogelijk-
heid om valorisatieprojecten (tot 
ongeveer 50.000 euro) aan te vragen. 
De aanvraagprocedures zijn relatief 
kort. Ingediende voorstellen worden 

door een commissie beoordeeld, de 
directeur van FOM beslist uiteindelijk 
of het project toegewezen wordt. 
De valorisatieprojecten zijn onderdeel 
van het FOM-beleid voor kennisbenut-
ting, dat voortvloeit uit één van de 
doelstellingen van FOM, namelijk om 
een grotere bijdrage te leveren aan de 
Nederlandse kenniseconomie. Met 
deze projecten wil FOM haar universi-
taire onderzoekers een extra impuls 
geven voor kennisbenutting. Ook NWO 
heeft kennisbenutting hoog in het 
vaandel staan. Alleen al dit jaar 
ontving FOM 1,1 miljoen euro aan 
subsidies van NWO voor dit doel. 
Hiervan wordt 500.000 euro besteed 
aan deze speciale valorisatieprojecten 
in universitaire werkgroepen; de 
drie FOM-instituten kregen ieder 
200.000 euro. (IP)  

Sinds kort stelt FOM extra middelen beschikbaar om kennisbenutting te 
stimuleren van door FOM gefi nancierd wetenschappelijk onderzoek 
binnen de universitaire werkgroepen. Dit gebeurt door middel van speciale 
valorisatieprojecten. Onderzoekers en technici die onder een universitaire 
FOM-werkgroep vallen, kunnen fi nanciering aanvragen voor kleine projecten 
waarin de toepassingsmogelijkheden van resultaten uit eerder FOM-onderzoek 
verkend worden. Denk bijvoorbeeld aan de technische of commerciële 
haalbaarheid van een toepassing van een wetenschappelijke vinding. 
Een valorisatieproject wordt bij voorkeur opgezet als samenwerkingsverband 
met een industriële partner. 

Kijk voor meer informatie op www.fom.nl/kennisbenutting. Voor vragen over valorisatie in 
uw onderzoek kunt u zich richten tot FOM-programmacoördinator dr. Jasper Reijnders: 
jasper.reijnders@fom.nl, (030) 600 12 17.

Dr. Rudolf Sprik, 
Universiteit van Amsterdam

Op welk fysisch FOM-onderzoek is het project gebaseerd?
“Het fysische onderzoek ging over golven in complexe media, zowel 
akoestische als elektromagnetische golven. Dit onderzoek loopt al heel 
lang bij FOM.” 

Hoe kwamen jullie op het idee om daar een valorisatieproject voor aan 
te vragen?
“We hadden het idee dat het onderzoek toegepast kon worden bij het 
testen van materialen en deden daarom mee aan de ‘Nieuwe Ideeën 
Prijsvraag’ van het Science Park Amsterdam. Helaas hebben we de 
prijsvraag niet gewonnen, maar het heeft wel een balletje aan het rollen 
gebracht. In samenwerking met het Bureau Kennis Transfer van de 
UvA kwamen we op het idee om een testmethode te ontwikkelen om 
beschadigingen in composietmaterialen aan te tonen. Deze materialen 
zijn licht en sterk en komen veel voor in vliegtuigen, partners in de 
vliegtuigindustrie lagen dus voor de hand.”

Wat gaan jullie precies doen in het valorisatieproject?
“We waren eigenlijk al begonnen met het project in de vorm van practica, 
masterprojecten en projecten met studenten van de afdeling Aviation 
Engineering van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Maar met het 
geld voor het valorisatieproject kunnen we dingen veel gestructureerder 
aanpakken. Dit maakt het ook aantrekkelijker voor industriële partners 
om met ons samen te werken.”

Welke partners zijn er bij betrokken? 
“Onze partners in de vliegtuigindustrie zijn Fokker Landing Gear, 
Fokker Aerostructures en Technobis. Daarnaast werken we samen met 
het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en de HvA.” 

Hoe kijken jullie tegen dit nieuwe FOM-valorisatieproject aan?
“Erg positief, het is verrassend dat dit allemaal uit fundamenteel 
onderzoek kan ontstaan. En het werkt twee kanten op: uit het valorisatie-
project haal ik ook weer nieuwe ideeën voor fundamenteel onderzoek.”

Prof.dr. Martin van Hecke, 
Universiteit Leiden

Op welk fysisch FOM-onderzoek is het project gebaseerd?
"We hebben numeriek en theoretisch onderzoek gedaan naar de voort-
beweging van geluid in granulaire materialen, dat zijn korrelige 
materialen zoals zand. Het onderzoek was vooral gericht op de invloed 
van de pakking (los of dicht) van het materiaal op de amplitude, de vorm 
en het spectrum van de geluidsgolven."  

Hoe kwamen jullie op het idee om daar een valorisatieproject voor aan 
te vragen?
"Als we met behulp van geluidsmetingen iets kunnen zeggen over de 
eigenschappen van zand, dan is dat toe te passen in de bouw. Je kunt 
dan bijvoorbeeld voordat de heipalen de grond in gaan al testen of 
de grond daar wel geschikt voor is."

Wat gaan jullie precies doen in het valorisatieproject?
"In het valorisatieproject willen we bepalen of we geluidsmetingen 
kunnen gebruiken als diagnostische methode. Daarvoor doen we telkens 
metingen in twee verschillende materialen (zand/kiezels, los zand/dicht 
gepakt zand, droog zand/nat zand) en kijken we of daar met behulp van 
geluidsmetingen onderscheid tussen gemaakt kan worden."

Welke partners zijn er bij betrokken? 
"We werken samen met het kennisinstituut Deltares en met een 
commercieel bedrijf uit de bouwindustrie, A.P. van den Berg."  

Hoe kijken jullie tegen dit nieuwe FOM-valorisatieproject aan?
"Bedrijven hebben meestal geen tijd voor zo'n pilotstudie. Daarom zijn 
we erg blij dat we met het valorisatieproject de kans krijgen om de 
mogelijkheden te verkennen van diagnostiek met geluidsgolven. De start 
is goed gegaan en we hopen in de komende tijd nog meer bedrijven aan 
ons te kunnen binden."

Eerste twee valorisatieprojecten van start
FOM stimuleert kennisbenutting van onderzoek 
bij de universitaire werkgroepen
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Composiet ‘trailing’ arm, onderdeel van het 
landingsgestel van een vliegtuig.

Onderzoeksopstelling van de groep van 
Martin van Hecke.

"Voor echte 

vernieu-

wing moet 

je zijwaarts 

blijven 

kijken."

Aldus Nobel-
prijswinnaar 
prof.dr. Andre 
Geim in het 
Chemisch2-
Weekblad 
van april 2010. 
Geim is keynote 
speaker op 
het congres 
Physics@FOM 
Veldhoven op 
18 en 19 januari 
2011 (zie 
www.fom.nl/
veldhoven). 
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De Stichting FOM heeft het initiatief genomen om 
focusgroepen voor funderend energieonderzoek op te 
richten bij verschillende universiteiten in Nederland. 
Dit initiatief past geheel binnen het Strategisch Plan 
FOM/N 2010-2015, waarin energieonderzoek één van 
de speerpunten is. Het oprichten van FOM-focus-
groepen aan Nederlandse universiteiten en onder-
zoeksinstellingen is een van de vier pijlers waarlangs 
FOM de komende jaren gestalte geeft aan dit 
speerpunt. De andere drie pijlers zijn het uitbouwen 
van het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen 
tot een FOM-instituut voor funderend energieonder-
zoek, het oprichten van het programma ‘Fellowships 
for Young Energy Scientists’ (YES!) en het aangaan 
van samenwerking met andere disciplines. FOM wil 
de focusgroepen inzetten om het bestaande nationale 
(funderende) energieonderzoek een substantiële 
vernieuwende en verrijkende impuls te geven. Door 
nieuw onderzoek van hoge kwaliteit op verschillende 
plekken in Nederland te creëren op het gebied van 
energie, wil FOM belangrijke vernieuwingen tot stand 
brengen. Ook wil FOM ertoe bijdragen dat het 
Nederlandse energieonderzoek van topkwaliteit 
internationaal op de kaart gezet wordt. FOM zal in 
eerste instantie twee of drie focusgroepen op 
energiegebied oprichten. 

Discussiedag 

Deze zomer heeft FOM een call for proposals 
uitgeschreven, waarin Nederlandse universiteiten en 
onderzoeksinstellingen werden uitgenodigd om een 
voorstel (preproposal) in te dienen om één van de 
focusgroepen voor funderend energieonderzoek bij 
hun instelling onder te brengen. Zeven verschillende 
universiteiten en onderzoeksinstellingen dienden een 
voorstel in. Op donderdag 23 september vond 
vervolgens bij NWO in Den Haag een discussiedag 
plaats om de voorstellen voor de FOM-focusgroepen 
te bespreken. Tijdens de discussiedag konden alle 
indieners hun voorstel presenteren voor een breed 
gehoor, met mensen uit zowel de fysica als uit andere 
disciplines en uit de (para-)universitaire en technolo-
gische sector als ook de industrie. Het Uitvoerend 
Bestuur (UB) van FOM was ook aanwezig. De meeste 
indieners hebben van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om nadien een addendum op hun aanvraag 
in te dienen. Op basis van de preproposals, de 
presentaties en het debat daarover tijdens de 
discussiedag en de addenda heeft het UB de plannen 
vervolgens beoordeeld. Het UB heeft besloten om vijf 
vooraanmeldingen door te laten gaan naar de 
volgende ronde en deze indieners uit te nodigen een 
full proposal in te dienen. Deze zullen beoordeeld 
worden door internationale referenten. In het eerste 
kwartaal van 2011 zal het UB een defi nitieve keuze 
maken en maakt FOM bekend aan welke universitei-
ten en onderzoeksinstellingen zij een FOM-focus-
groep zal oprichten.   

Een extra bolletje en een slimme aanpassing van de 
magneetopstelling. Met deze simpel klinkende 
aanpassingen aan bestaande magnetische pincet-
ten, wisten Veni-onderzoeker dr. Jan Lipfert en zijn 
collega-onderzoekers van de Stichting FOM en van 
de TU Delft de draaiweerstand van DNA te meten. 
In een artikel in Nature Methods maakten ze de 

uitvinding wereld-
kundig. Lipfert onthult 
aan de redactie van de
FOM expres dat versie 
2.0 ook al bijna klaar is.

“Magnetische pincetten 
bestaan al bijna twintig 
jaar. Met die bestaande 
pincetten kun je trekken 
en draaien aan een 
enkel molecuul. Alleen 
kun je er de draaiing en 
daarmee de draaiweer-
stand, het koppel, op het 
molecuul niet mee 
meten. Onze groep 
bestudeert mechanische 

eigenschappen van biologische moleculen. Om een 
volledig beeld te krijgen, wilden wij ook dat koppel 
kunnen kwantifi ceren. Daarom gingen we nadenken 
over hoe we dit het beste konden doen.”

De uitvinders, voormalig FOM-onderzoeker en 
post-doc dr. Jan Lipfert (TU Delft), voormalig FOM-
onderzoeker op AMOLF en technicus dr.ing. Jacob 
Kerssemakers (TU Delft), toenmalig student Tessa 
Jager MSc. en FOM-werkgroepleider prof.dr. Nynke 
Dekker (TU Delft), zochten naar een simpele opstel-
ling die robuust en rechttoe-rechtaan zou werken. 
Lipfert kreeg een Veni-subsidie om de eerste 
veelbelovende ideeën verder uit te werken. Een goed 
jaar later staat er een werkend instrument, waar de 
eerste succesvolle metingen mee zijn gedaan. “Dat is 
redelijk snel ja, dat hadden we van te voren ook niet 
kunnen voorzien. Soms ben je zelf ook verrast door 

hoe simpel dingen kunnen werken”, lacht de 
onderzoeker.

Simpel en doeltreffend

Dat de nieuwe opstelling relatief eenvoudig is, was 
voor de ontwikkelaars een voorwaarde. “Biologische 
metingen zijn vaak uitdagend genoeg, dan wil je geen 
toestel hebben dat je dagenlang moet voorbereiden.” 
In plaats van de dure en speciale onderdelen die 
andere methoden om koppels te meten vereisen, 
werkt het magnetische pincet met kleine magne-
tische bolletjes die je zo kunt kopen. En het is vrijwel 
meteen klaar voor gebruik. “Met ons idee kan in 
principe iedereen zijn bestaande pincet ombouwen 
tot een koppelpincet. Je hebt er geen ingewikkelde 
extra onderdelen voor nodig.”   

In het magnetische koppelpincet wordt het te 
bestuderen molecuul vastgezet aan een glasplaatje. 
Aan de bovenkant plak je een magnetisch kraaltje. 
Tot zover nog niks nieuws. De onderzoekers plakten 
echter een klein meetbolletje aan de magnetische 
kraal vast. Daarnaast veranderden ze de geometrie 
van de permanente magneten die aan het magneti-
sche bolletje trekken. De resulterende positie van de 
beide bolletjes wordt gefi lmd met een videomicro-
scoop. Uit de positie van het extra bolletje valt de 
hoek en daarmee het koppel af te leiden.

Ontwentelen

In het Nature Methods artikel beschrijven de natuur-
kundigen hoe ze de draaiweerstand van DNA en met 
eiwitten bedekt DNA bepaalden. De strengen van een 
DNA-molecuul draaien als een wenteltrap om elkaar 
heen. Tijdens het kopiëren of repareren van DNA 
‘ontwentelt’ het DNA op dezelfde manier als een 
gevlochten touw. Dan ontstaat een torsiekracht. Met 
het nieuwe pincet heeft de groep onderzocht hoe 
DNA op torsiekracht reageert. Ook ontdekten ze dat 
de reactie van DNA op torsiekracht verandert als er 
eiwitten aan het DNA gebonden zijn. 

“Onze groep is vooral fundamenteel geïnteresseerd in 

de mechanische 
eigenschappen van 
biomoleculen zoals DNA. 
Hoe wordt DNA verwerkt 
door eiwitten? Hoe gaat 
een reparatie in zijn 
werk?” Het nieuwe 
pincet kan bestaande 
kennis uitbreiden. “We 

hebben al eerder gekeken naar topoïsomerase, een 
eiwit dat helpt bij het ontwarren van DNA-strengen. 
Dit eiwit is een van de doelen van antikankermedicij-
nen, de receptor waar ze op aangrijpen. Als we meer 
begrijpen van zijn eigenschappen, snappen we ook 
beter hoe we er gericht geneesmiddelen op kunnen 
ontwikkelen.”

Op dit moment werkt de natuurkundige aan een 
verbeterde versie van het pincet. “Versie 2.0, zoals ik 
hem noem, zal behalve permanente magneten ook 
elektromagneten bevatten. Hiermee hebben we wat 
meer parameters om te variëren, en kunnen we 
bijvoorbeeld ook tijdsafhankelijke magneetvelden 
aanleggen.” Daarnaast werkt Lipfert verder aan een 
idee dat in hem opkwam tijdens het ontwikkelen van 
de eerste versie van het pincet. “We kunnen de hoek 
ook op een andere manier meten. De eerste publica-
tie hierover komt eraan, want hiervan is het eerste 
werkende prototype inmiddels ook klaar.” Wordt 
vervolgd dus. (SK)  

FOM-focusgroepen 
voor funderend energieonderzoek

Minibolletje maakt magneetpincet tot koppelmeter

Artist impression van het 
magnetische koppelpincet. 

Het extra bolletje aan de 
grotere magnetische kraal 

maakt bepaling van het 
koppel mogelijk.

Dr. Jan Lipfert, 
werkzaam op de afdeling 
Bionanoscience van het  
Kavli Institute of Nano-
Science van de TU Delft.

De magneetconfi guratie 
van het magnetische 
koppelpincet. Aan het 
magnetische bolletje is een 
kleiner, niet-magnetisch 
bolletje bevestigd waardoor 
hoekmetingen mogelijk 
zijn.
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Wat is een FOM-focusgroep?

Een FOM-focusgroep is een wetenschappelijke groep die 
onder leiding van een gerenommeerde onderzoeker aan 
één thema werkt in de vorm van een speciaal FOM-
programma, ingebed bij een Nederlandse universiteit of 
onderzoeksinstelling. De nieuw op te richten FOM-focus-
groepen voor funderend energieonderzoek ontvangen de 
gastvrijheid van een universiteit of een FOM-instituut en 
zullen ook verbonden zijn met/onderdeel zijn van het 
nieuw op te richten FOM-instituut voor funderend 
energieonderzoek op de Technische Universiteit 
Eindhoven. De focusgroepen zullen zich onder andere 
richten op thema’s zoals solar fuels, energieopslag en 
fotovoltaïsche conversie. FOM stelt per focusgroep 
gedurende circa tien jaar substantiële fi nanciële 
middelen ter beschikking voor een eigen wetenschappe-
lijk programma, waarvan personeel kan worden 
aangesteld (met name ook senioronderzoekers en soms 
technici) en apparatuur kan worden gekocht. De groep 
heeft ook tot taak activiteiten van groepen elders in 
Nederland bij de uitvoering van het programma te 
betrekken, door coördinatie en fi nanciering van het 
onderzoek op zijn gebied.  
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Dr.Dr. JaJa Jan Ln Li fipfipfertert, 
werkzaam op de afdeling

ArtArtA istist iim imprepre ississionon vanvan hhe hett 
magnetische koppelpincet.
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De Stichting FOM, NWO-gebied Aard- en Levens-
wetenschappen en de Vereniging voor Biofysica 
en Biomedische Technologie organiseren jaarlijks 
de ‘Dutch meeting on Molecular and Cellular 
Biophysics’, dit jaar op 4 en 5 oktober in Veldhoven. 
Doel van dit congres is om onderzoekers 
uit de moleculaire en cellulaire biofysica 
samen te brengen. Driehonderd onder-
zoekers namen dit jaar deel, waaronder 
meer dan veertig sprekers. De avond-
lezing werd gehouden door dr. Rama 
Ranganathan, die onderzoek doet naar 
de fysica van eiwitvouwing.
 
Biologen en fysici brengen hun kennis 
samen in de biofysica. Wanneer informatie over 
cellulaire systemen gecombineerd wordt met kennis 
van energie- en krachtberekeningen, kan dat nieuwe 
inzichten opleveren over bijvoorbeeld de werking 
van een cel. Maar de samenwerking tussen natuur-
kundigen en biologen heeft nog meer voordelen, legt 
FOM-oio Ruth Buning uit: “Natuurkundigen stellen 
ook andere vragen dan biologen, waardoor het 
onderzoek een andere wending kan krijgen.”   

Een goed voorbeeld van biofysisch onderzoek is het 
promotieonderzoek van Tjalle Hoekstra. Hij doet 
fysisch onderzoek naar DNA-replicatie. Het enzym 
dat de kopie maakt, controleert deze nieuwe streng 
ook op gemaakte fouten (mismatches). Tjalle 

Hoekstra maakt kleine bolletjes vast aan 
de uiteinden van een stukje DNA en houdt 
die met lasers op hun plaats. Door de 
bolletjes verder van elkaar te brengen 
neemt de spanning in het DNA-molecuul 
toe, zoals dat ook bij een mismatch 
gebeurt. Zo kan hij DNA-replicatie niet 
alleen bestuderen maar ook reguleren. 
Hoekstra heeft een achtergrond in de 
medische natuurwetenschappen: “Ik heb al 

heel wat geleerd op het gebied van fysica, maar het is 
toch goed om ook fysici om je heen te hebben.”

Tijdens het congres kwamen ook heel andere 
onderwerpen aan bod, uiteenlopend van quantum-
effecten in biologische systemen tot de voortbewe-
ging van cellen. Elk onderwerp had zijn eigen plek op 
de gradiënt van biologie tot fysica. Zo gaf het congres 
een mooi overzicht van het vakgebied biofysica. Ook 

was het een goede gelegenheid voor de deelnemers 
om collega-onderzoekers uit verschillende takken 
van de biofysica te leren kennen. Vooral tijdens 
de postersessie (met ruim 130 posters), maar 
uiteraard ook bij het diner en de borrel, werd er 
fl ink genetwerkt. (IP)  

De Stichting FOM partici-
peert in het programma 
NWO-nano, samen met vier 
andere NWO-gebieden: 
Technologiestichting STW, 
Aard- en Levenswetenschappen (ALW), Chemische 
Wetenschappen (CW) en ZonMw. NWO-nano is 
onderdeel van het NWO-thema ‘Gebruik van 
nanowetenschap en-technologie’ en is een program-
ma gericht op het stimuleren en fi nancieren van 
excellent fundamenteel en toepassingsgericht 
onderzoek op het gebied van nanowetenschap en 
-technologie. Eind vorig jaar is een call for proposals 
uitgegaan met als deadline 1 april 2010. In deze FOM 
expres een update over het programma NWO-nano: 
hoeveel onderzoeksvoorstellen zijn er binnen 
gekomen en wat is de stand van zaken? 

Onderzoeksvoorstellen

In april van dit jaar zijn in totaal 102 ontvankelijke 
onderzoeksvoorstellen ingediend door onderzoekers 
uit de deelnemende NWO-gebieden. Hiervan zijn 
vijftig voorstellen door naar de tweede ronde. 
Daarvan zullen naar verwachting twintig voorstellen 
worden gehonoreerd. De voorstellen zijn ingediend 
binnen de thema’s NanoMedicine, NanoInsights, 
Nanomaterials & Engineering (incl. design en 
fabricage) en Effectanalyse. De gehonoreerde 
aanvragen met een duidelijk fysisch component 
zullen bij FOM ondergebracht worden. 
De jury neemt de vijftig onderzoeksvoorstellen uit de 
tweede ronde momenteel in beraad en zal binnenkort 
bekend maken welke twintig voorstellen gehonoreerd 
worden. Het totale budget van NWO-nano voor 
onderzoeksprojecten bedraagt c 10 miljoen met een 
maximum budget van c 500.000 per project. FOM 
heeft c 3 miljoen bijgedragen.  
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Koninklijke onderscheiding 
voor Dave Blank 
tijdens opening MESA+ NanoLab

Op vrijdag 5 november opende Zijne Koninklijke 
Hoogheid Prins Willem-Alexander onder grote belang-
stelling het MESA+ NanoLab van de Universiteit Twente. 
Voor de wetenschappelijk directeur van het MESA+ 
NanoLab prof.dr.ing. Dave Blank was het een extra 
feestelijke dag. Hij werd voor zijn grote verdiensten voor 
de wetenschap en de popularisering ervan, maar ook 
voor zijn maatschappelijke inspanningen in Twente door 
burgemeester Den Oudsten van Enschede onderscheiden 
tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
Dave Blank, die onderzoek doet naar groei, structurering 
en eigenschappen van complexe materialen, is binnen 
FOM onder andere actief binnen de Werkgemeenschaps-
commissie Nano (voorheen als voorzitter, nu als lid). 
In 2008 heeft hij ook een belangrijke trekkersrol gespeeld 
bij de totstandkoming van de Strategic Research Agenda 
Nanotechnologie. Daarnaast was hij voorzitter van 
de stuurgroep High Tech Systems & Materials (zie ook 
kader NWO-nano en FES-HTS&M hiernaast).   

NWO-nano en FES-HTS&M: 
complementaire 
nanoprogramma’s 

Het programma NWO-nano komt voort uit de 
Strategische Research Agenda (SRA) Nanotechnologie uit 
2008. De SRA is op verzoek van het toenmalige kabinet 
opgesteld door het Nederlands Nano Initiatief (NNI): 
een samenwerking tussen STW, FOM en NanoNed. 
In de SRA is de langetermijnambitie voor nanoweten-
schap en -technologie in Nederland verwoord, evenals 
de strategie en fi nancieringsbehoeften om deze ambitie 
te verwezenlijken.
Een groter programmavoorstel dat al eerder uit de SRA 
Nanotechnologie is voortgekomen, is het FES-voorstel 
‘High-Tech Systems & Materials’ (HTS&M), dat in 
oktober 2009 ingediend is. FES staat voor Fonds 
Economische Structuurversterking en wordt gefi nancierd 
uit de aardgasbaten. In het FES-voorstel HTS&M werd 
een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de 
SRA voorgesteld. In december 2009 is vervolgens bekend 
geworden dat het kabinet 125 miljoen euro aan FES-geld 
heeft toegekend aan het programma HTS&M. 
Hiermee kunnen nieuwe toepassingen op het gebied van 
micro- en nanotechnologie worden onderzocht en verder 
ontwikkeld tot producten voor het bedrijfsleven. 
NWO-nano en FES HTS&M leveren samen een cruciale 
en complementaire invulling aan het realiseren van de 
ambities van de SRA.  
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Biofysica-congres 2010 groot succes
FOM zet biofysica op de kaart met de ‘Dutch meeting on Molecular 
and Cellular Biophyics’

Prof.dr.ing. Dave Blank (links) ontving 
een Koninklijke onderscheiding van 
Peter den Oudsten (rechts), burgemeester 
van Enschede. 

ZKH Prins Willem-Alexander 
krijgt een rondleiding door de cleanroom, 

een onderzoeksruimte van het nieuwe 
MESA+ NanoLab. 

NWO-nano: 
de stand van zaken
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Lezing tijdens de 
‘Dutch meeting on Molecular 
and Cellular Biophysics’

Postersessie met ruim 
130 posters

"Ik voel me soms 
meer bioloog dan 

fysicus", aldus 
oud FOM-oio 

prof.dr. Antoine 
van Ooijen. 
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ProProf df.df.d ir ir.ingng. Da Daveve lBlaBla knknk (li(li(li knksnks)) o) ontvntviinging 
een Koninklijke onderscheiding van



De Portugese Marina Soares e Silva woont en 
werkt pas vijf jaar in Nederland, maar heeft zich 
de Nederlandse taal al goed eigen gemaakt. Ook 
heeft ze haar draai helemaal gevonden in haar 
woonplaats Amsterdam en heeft ze inmiddels een 
goede vriendenkring opgebouwd. Dat ze hier op 
haar plek is wordt ook duidelijk als ze met veel 
enthousiasme vertelt over haar promotieonderzoek 
op het FOM-instituut AMOLF. Ze onderzoekt hoe 
myosinen, een soort van motor-eiwitten, ervoor 
zorgen dat actine-netwerken zich omvormen tot 
samentrekkende foci 

Eigenlijk had natuurkunde niet de eerste voorkeur 
van Marina, die startte met een studie biologie aan de 
Universiteit van Porto. In haar studietijd maakte ze 
tijdens een stage ‘Plantenfysiologie’ aan het Institute 
of Biology Leiden voor het eerst kennis met Neder-
land. “Eenmaal terug in Portugal wilde ik toch iets 
meer gaan doen met kwantitatief onderzoek en 
natuurkunde. Na het volgen van enkele vakken 
natuurkunde ben ik terug gegaan naar Nederland 
om aan de Vrije Universiteit Amsterdam de master 
Medische Natuurwetenschappen te doen. Daar 
maakte ik kennis met de onderzoeksgroep van 
prof.dr. Gijs Wuite en heb ik de biofysica ontdekt!” 
Vervolgonderzoek doen was voor Marina een heel 
logische stap: “Maar promoveren in Portugal was voor 
mij geen optie. Een land als Nederland biedt veel 
meer mogelijkheden qua arbeidsomstandigheden, 
economische stabiliteit, maar zeker ook qua weten-
schappelijk niveau. De onderzoeksmogelijkheden 
op het gebied van biofysica zijn hier veel groter.” 
Inmiddels werkt ze al ruim vier jaar binnen de 
onderzoeksgroep van prof.dr. Gijsje Koenderink, 
die tevens haar promotor is. Binnen haar onderzoek 
werkt ze veel samen met postdocs dr. Björn Stuhr-
mann (AMOLF) en dr. Marten Depken (VU). Ze voelt 
zich erg thuis op AMOLF en gelukkig kan ze als 

moleculair bioloog veel leren van haar natuurkundige 
collega’s. Want vooral het samenwerken met veel 
verschillende mensen is iets wat haar erg aanspreekt. 

Actine en myosine

Marina houdt zich bezig met de werking van het 
actine cytoskelet. Dit deel van het cytoskelet is 
verantwoordelijk voor de vormverandering, maar ook 
voor de mechanische integriteit van de cel. Zij 
onderzoekt welke krachten binnen de cel worden 
gegenereerd. In het cytoskelet werken meerdere 
eiwitten samen. “Ik focus mij binnen het onderzoek 

op twee van die eitwitten: 
actine en myosine. Actine is 
een polymeer, een verzame-
ling van meerdere actine-
eenheden, die binnen de cel 
een netwerk vormen. 
Myosine is een motoreiwit: 
het gebruikt energie om 

krachten uit te oefenen.” Het onderzoek richt zich op 
het in kaart brengen van de actieve actine-myosine 
structuren: de manier waarop de actinen en myosi-
nen zichzelf ordenen om samentrekkende structuren 
te vormen en hoe de krachten worden geproduceerd. 
Ze legt uit hoe ze dat onderzoekt: “In het experiment 
werken we niet met echte cellen, maar doen we dat 
in vitro in het laboratorium. We zuiveren de eiwitten, 
die uit spiercellen van konijnen komen zelf. Deze zijn 
zeer rijk aan actinen en myosinen. We gebruiken de 
eiwitten om artifi ciële actine-cytoskeletten te creëren 
en door de eiwitten fl uorescent te labelen, maken we 
ze zichtbaar onder de microscoop.”

Coarse graining

Soares e Silva vertelt over de resultaten: “We vonden 
een proces van patroonformatie in de actine-
netwerken. De actinen en myosinen gingen binnen 
dertig minuten van een homogene structuur naar een 
georganiseerde structuur. Eerst ontstonden er kleine 
myosinedeeltjes die vrij in het netwerk bewogen door 
langs de actine te lopen. De agglomeraten ontmoeten 
elkaar soms en fuseren zich als balletjes (foci). 
Toen de myosinefoci vervolgens vast zaten in het 
actinenetwerk, begonnen ze aan de actinedraden te 
trekken en die actinedraden accumuleren op het 
focusoppervlak. Uiteindelijk vormden die foci weer 
grotere structuren of clusters. Dit proces noemen 
we ook wel ‘coarse graining’. We namen waar dat de 
myosineagglomeraten niet random tegen elkaar 
kwamen, maar dat er sprake was van een specifi eke 
voortbeweging. We zagen dus duidelijk een systeem 
met actief gedrag, wat zeer interessant is vanuit de 
optiek van de natuurkunde, biologie en materiaal-
wetenschappen.” Marina benadrukt daarbij dat 

gelijksoortige onderzoeken al zijn 
uitgevoerd op microtubuli-systemen, maar 
er een groot verschil is in het systeem. 
“In die onderzoeken is gebruik gemaakt 
van microtubuli als stijf polymeer, terwijl 
actine een niet-stevig polymeer is. En in 
ons onderzoek spraken we over grote 
krachtkernen, de myosinefoci, terwijl er 

in de microtubuli-motorsystemen, bestudeerd door 
middel van experimenten en theorie, kleine motor-
eiwitten zijn gebruikt. Dit vraagt om een heel nieuw 
perspectief op deze systemen als onderwerp, en dus 
ook op een nieuw theoretisch model.”
Tot slot geeft Soares e Silva aan wat haar meest 
opmerkelijke bevinding is. “In levende organismen, 
zoals bijvoorbeeld embryos van de C.elegans worm, 
was al beschreven dat myosinefoci krachten 
uitoefenen in het verloop van celdeling. Het is uniek 
dat de actine-myosinefoci nu ook al ontstaan bij het 
samenvoegen van slechts twee eiwitten in een in vitro 
experiment. Met ons kunstmatige actine-myosine 
cytoskelet hebben we dus belangrijk structuren 
geïmiteerd met maar een paar componenten. Je hebt 
dus niet een gehele levende cel nodig om deze 
structuren te zien. Ondanks de ontdekking hebben 
we hier alleen maar een snapshot genomen van een 
veel complexer proces. Maar wat zou er gebeuren als 
we andere eiwitten, die bij de celdeling betrokken 
zijn, aan het experiment toevoegen? Blijven de foci 
dan bestaan? Je kunt de processen dan opnieuw 
bestuderen en de kennis over hoe cellen werken 
verdiepen!”

Follow-up

Om de vraag naar eventuele toepassingen moet 
Soares e Silva lachen: “Ja, die vraag had ik wel 
verwacht! Het is moeilijk om nu al te spreken over 
toepassingsmogelijkheden.” Ze legt uit dat er aan de 
biologische kant toepassingsmogelijkheden kunnen 
zijn. “In vitro systemen kunnen gebruikt worden bij 
het bestuderen van ziektes en het effect van het 
gebruik van medicijnen. Bij fysische toepassingen 
kan gedacht worden aan de ontwikkeling van 
materiaal dat zichzelf kan herstellen. Maar vanuit 
zowel de fysica als de biologie zijn er nog geen 
concrete projecten. We richten ons binnen dit 
onderzoek in de groep Biological Soft Matter vooral 
nog op fundamenteel onderzoek.” 
Verder gaat ze zeker. Ze gaat zich richten op het 
meten van de krachten van het coarse graining proces 
van het actieve actinenetwerk. “We voegen kleine 
microbolletjes van polystyreen als ‘probes’ aan het 
netwerk toe om te kijken hoe groot de krachten zijn 
als de microbolletjes botsen. Vanuit fysisch oogpunt 
is het interessant om te zien hoe de krachten zich in 
het materiaal tot elkaar verhouden en binnen welke 
lengteschalen ze invloed uitoefenen.” 

Ambities

Over ruim een jaar verwacht Soares e Silva te 
promoveren, en dan? “Een post-doc in de Verenigde 
Staten”, zegt ze stellig, want dat ze verder wil in het 
onderzoek is iets dat zeker is. “Om dat te realiseren 
moet ik me uiteraard oriënteren op onderzoeks-
mogelijkheden en mensen benaderen. En binnenkort 
bezoek ik een conferentie in de VS, waar ik ook de 
nodige contacten wil leggen. Maar vooralsnog houd 
ik me vooral bezig met mijn experimenten, het 
schrijven van artikelen en het vervolmaken van mijn 
proefschrift. En in mijn vrije tijd hoef ik me in een 
stad als Amsterdam ook niet te vervelen!” (MV)  

Het actine cytoskelet: actinedraden binnen een cel 
(rode draden) zijn verantwoordelijk voor veranderingen in 
vorm, maar ook voor de cel-integriteit. Myosine motoren 
(in het groen) binden actinedraden tijdelijk aan elkaar. 
De krachten die de myosinen uitoefenen zorgen ervoor 
dat de actinedraden samentrekken, waardoor het tot 
vervorming van het actinenetwerk leidt.
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In-vitro experimenten geven fysisch 
inzicht in celbiologie
FOM-oio Marina Soares e Silva over haar promotieonderzoek op AMOLF
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FOM-oio Marina 
Soares e Silva, bij haar 
microscoop in het 
onderzoekslaboratorium 
op AMOLF.
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In september is AMOLF-groepsleider prof.dr. Mischa 
Bonn naar Tianjin in China afgereisd om de ‘Annual 
Meeting of the New Champions 2010’ bij te wonen, 
georganiseerd door het World Economic Forum (WEF). 
Hij was daar namens de KNAW en NWO (vanuit het 
thema Funderend Energieonderzoek). De meeting 
vond van 13 tot 15 september plaats en bood plek aan 
1500 deelnemers. Met het thema ‘Driving Growth 
Through Sustainability’ richtte het programma zich 
op onderwerpen als effi ciënte omgang met energie, 
het verminderen van CO2-uitstoot en de ontwikkeling 
van ‘green technology’. Deze thema’s werden 
besproken in verschillende focussessies, waarbij het 
doel uitdrukkelijk was om samen oplossingen te 
verzinnen voor de bijbehorende uitdagingen. Het WEF 
had, in samenspraak met de IAP (Inter Academy 
Panel, waar de KNAW lid van is) zestig jonge 
excellente wetenschappers uitgenodigd, waaronder 
dus Mischa Bonn. 

Uitwisselen van business cards

Het was even wennen, vond Bonn, omdat deze 
conferentie duidelijk anders was dan de meeste 
wetenschappelijke conferenties: de sleutelwoorden 
waren ‘brainstormen’ en ‘netwerken’. Hij kwam dan 
ook thuis met een dikke stapel visitekaartjes van 
ondernemers, politici, journalisten en wetenschap-
pers. “Eén van de interessante aspecten vond ik het 
ontmoeten van wetenschappers uit minder bedeelde 
regionen. Die hebben hele andere zorgen dan wij hier 
in Nederland hebben: Zo vertelde een Palestijnse 
collega-onderzoeker dat het jaarbudget van de 
grootste Palestijnse universiteit $150.000 bedraagt”, 
lichtte Bonn toe. 

Een betere wereld

Tijdens het programma brainstormden de deelne-
mers in verschillende workshops over grote uitdagin-

gen en mogelijke 
oplossingen, en over het 
opzetten van succesvolle 
samenwerkingsverban-
den. “In één van die 
workshops identifi ceer-
den we de ‘gap’ tussen 
academisch onderzoek 
en industrie. Enerzijds 
streven deze partijen 
uiteraard verschillende doelen na, ‘shareholder value’ 
versus kennisvergaring en onderzoekers opleiden. 
Anderzijds hebben ze elkaar in toenemende mate 
nodig. Dat zien overheden ook, en die gaan zich er 
dan ook mee bemoeien. De overheid als derde partij 
in een toch al ingewikkeld krachtenveld is lastig: de 
overheid zou daarin een faciliterende, en geen 
beperkende rol moeten spelen. Dat laatste is helaas 
nog regelmatig het geval. Eén van de succesformules 
bleek het – tegen betaling – aanstellen van promo-
vendi aan universiteiten vanuit de industrie. Dat 
brengt industriële vragen naar de universiteit, en met 
de opbrengsten kan een deel van het fundamenteel 
onderzoek gefi nancierd worden”, aldus Bonn. 
Terugkomend op de rol van de overheid, blijkt dat 
investeren in onderzoek in diverse landen als gevolg 
van de kredietcrisis hoog op de agenda staat. Tijdens 
een ‘breakfast meeting’ vertelden de ministers van 
onderwijs van China en Canada dat zij het onder-
zoeksbudget met respectievelijk 30% en 60% 
verhoogd hadden, juist vanwege de crisis. Met die 
investering hopen China en Canada dat nieuwe 
technologieën en bijvoorbeeld nieuwe vormen van 
energiewinning zullen worden ontdekt, die de 
economie zullen stimuleren.
Ook werd er gepraat over het vinden van ‘schone’ en 
‘groene’ oplossingen om in de energiebehoefte te 
voorzien als absolute noodzaak voor een duurzame 

toekomst. In de brainstormsessie kwamen diverse 
wetenschapsgebieden aan bod, waaronder de fysica. 
Politici, ondernemers en wetenschappers waren het 
erover eens dat fundamenteel onderzoek en het 
opleiden van onderzoekers essentieel is en blijft. 
Bonn nam ook deel aan een brainstormsessie van een 
select groepje van wetenschappers met ‘social 
entrepreneurs’, ondernemers die in eerste instantie 
streven naar het verbeteren van de wereld. “Wat mij 
betreft was dit de leukste en meest succesvolle 
meeting van de week, onder meer vanwege de 
resonantie tussen de wetenschappers en de sociale 
ondernemers. De discussie draaide om wat de wereld 
nodig heeft: water, duurzame energie, alternatieven 
voor plastic, etc. En hoe wetenschappers en onderne-
mers hiertoe kunnen bijdragen. Het mooie was dat er 
een aantal concrete ideeën uit zijn voortgekomen, 
waarbij wetenschappers geïnspireerd werden door 
ondernemers en ze aan het werk gingen voor hen”, 
herinnert Bonn zich. 
Het was al met al een bijzonder gevarieerd congres, 
dat door de Chinezen tot in de puntjes was georgani-
seerd. “Dat bleek wel uit het feit dat één rijrichting 
van een tienbaans snelweg door de Chinese politie 
werd afgezet – nota bene tijdens spitsuur – zodat wij 
als congresgangers zonder fi les en dus vertraging op 
de plek van bestemming kwamen. Een beetje gênant 
was dat wel.”

In oktober van dit jaar organiseerde Océ R&D te Venlo 
een symposium in het kader van de Kenniswerkers-
regeling. Deze regeling maakt het mogelijk om 
kenniswerkers (R&D-onderzoekers) uit het bedrijfs-
leven in het kader van de economische crisis tijdelijk 
te detacheren bij universiteiten en onderzoeksinstitu-
ten. Bedrijven als Océ en ASML, die ook betrokken 
zijn bij verschillende Industrial Partnership Program-
mes (IPP) van FOM, hebben succesvol gebruik kunnen 
maken van de Kenniswerkersregeling. De praktijk 
wijst uit dat de regeling een goede bijdrage levert 
aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven en 
de academische wereld. Om de samenwerking verder 
uit te diepen, ontstond het initiatief voor het 
organiseren van een symposium. 

Op het druk bezochte symposium waren onderzoe-
kers van de Universiteit Twente, de Technische 
Universiteit Eindhoven, Wageningen University & 
Research centre, TNO en Océ aanwezig. De bijeen-
komst had tot doel om kennisuitwisseling en 
interactie tussen bedrijfsleven en onderzoekers op 
het gebied van inkjet fenomenen te vergroten en ter 
bevordering van de ontwikkeling van nieuwe ideeën 
en initiatieven. Inkjettechnologie is de laatste jaren 
uitgegroeid tot een technologie die naast het printen 
op papier vele nieuwe potentiële industriële toepas-
singen kent, zoals het maken van printplaten, 
zonnecellen en diverse biomedische toepassingen. 

Tijdens diverse presenta-
ties en demonstraties 
kwam dan ook een breed 
scala aan onderwerpen 
aan bod, waaronder tal 
van vloeistofbewegingen 
gerelateerd aan opper-
vlakte spanningen in die 
vloeistof, druppeltrans-
port over substraten 
gestuurd middels substraat-oppervlakte spanning, en 
het realiseren van wetting functionaliteit van 
Si-structuren. De dag werd afgesloten met een 
samenvatting door spreker prof.dr. Detlef Lohse, 
aangevuld met informatie over de nog ontbrekende 
aspecten over de impact van een druppel en 
luchtbel-dynamica.  

Bedrijfsleven en academische 
wereld werken samen

Océ werkt al vele jaren samen met diverse universitaire 
groepen, in het bijzonder met de onderzoeksgroepen van 
FOM-werkgroepleider prof.dr. Detlef Lohse. Zo is Océ 
samen met ASML betrokken bij het Industrial Partnership 
Programme ‘Contact line control during wetting and 
dewetting’. In dit programma, dat wordt geleid door 
Lohse, speelt bevochtiging op nozzle-platen een grote rol. 
Het project ‘Wetting impact on novel inkjet printing’ 
(WINNING) vindt plaats binnen de Kenniswerkersregeling 
als uitbreiding op het bestaande samenwerkingsverband 
tussen de Universiteit Twente en Océ. Dit onderzoek moet 
leiden tot een beter inzicht in de invloed van bevochtigings-
verschijnselen in het inkjet proces.  

De Kenniswerkersregeling

Vorig jaar stelde de overheid 135 miljoen euro beschikbaar 
voor de Kenniswerkersregeling van SenterNovem 
(een agentschap van het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie). De regeling zorgt ervoor 
dat onderzoekers voor het Nederlandse bedrijfsleven 
worden behouden door ze tijdelijk te detacheren bij 
kennisinstellingen. De economische crisis heeft veel 
bedrijven namelijk hard geraakt, waardoor bezuinigingen 
op R&D ertoe hadden kunnen leiden dat veel onderzoekers 
hun baan zouden verliezen.   

Kenniswerkersregeling bevordert samenwerking 
tussen bedrijfsleven en academische wereld Wim de Zeeuw, fysisch 

onderzoeker op de afdeling 
R&D van Océ, gaf tijdens het 
symposium een demonstratie 
waarbij wetting fenomenen 
op de nozzle-plaat van een 
inkjet printhead worden 
gekarakteriseerd. Een nozzle- 
plaat is een plaat met gaatjes 
(nozzles met een diameter van 
enkele tientallen micrometers), 
waaruit druppels (van enkele 
tientallen picoliters) worden 
verjet.

FOMFOM  expres  expres  77

at-oppervlakte spanning, en 

emische wereld on
R&
sy
wa
op
ink
ge
pla
(no
en
wa
tie
ve

elen na, ‘shareholder value’ toekomst. In de brainstormsess

Fo
to

: O
cé

Enkele deelnemers aan 
de conferentie, waar-
onder prof.dr. Mischa 
Bonn (vijfde van links), 
groepsleider bij 
FOM-instituut 
AMOLF en bijzonder 
hoogleraar 'Ultrafast 
dynamics of condensed 
matter systems' 
aan de Universiteit 
van Amsterdam.

Young Scientists Conference in Tianjin China
Prof.dr. Mischa Bonn over zijn ervaringen
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Het lijkt haast een sprookje: je loopt door een 
donker park en achter de bomen doemt een grote 
witte koepel op. Maar het is geen sprookje, dit is 
Cosmic Sensation. Bezoekers kunnen een avond 
lekker dansen én iets leren over wat er om hen 
heen gebeurt in de ruimte. 

Cosmic Sensation is een initiatief van prof.dr. 
Sijbrand de Jong, FOM-werkgroepleider en lid van de 
Raad van Bestuur van FOM. Hij is al van jongs af aan 
gefascineerd door de ruimte en specialiseerde zich 
later op het gebied van elementaire deeltjes. Naast 
zijn onderzoek speelde hij met het idee om kosmi-
sche straling te gebruiken om muziek te maken. In 
2009 voegde hij de daad bij het woord en stelde een 
team samen waarmee hij een kosmisch dancefeest 
kon organiseren. Dit team maakte een vliegende start 
en won gelijk de Academische Jaarprijs 2009 (ter 
waarde van 100.000 euro), die wordt uitgereikt aan de 

beste vertaling van wetenschap voor een breed 
publiek. Met deze fi nanciële impuls en een even grote 
bijdrage van het College van Bestuur van de Radboud 
Universiteit Nijmegen (RU) realiseerden zij Cosmic 
Sensation van 30 september tot en met 2 oktober 
2010 in Park Brakkenstein vlakbij de campus van 
de RU.

De feestlocatie is een enorme witte koepel met een 
diameter van dertig meter. Bezoekers krijgen bij 
aankomst gelijk een koptelefoon op. Daar komt 
muziek uit die de dj, die op een ronde stellage in het 
midden van de tent staat opgesteld, samenstelt. Zet 
je de koptelefoon af, dan hoor je achtergrondmuziek 
die door de kosmische deeltjes wordt ‘gecompo-
neerd’. Deze muziek komt uit een aantal pilaren langs 
de rand van de tent, die alleen geluid produceren als 
er specifi ek uit die richting kosmische straling op ons 
afkomt. Het was nog maar de vraag of dit allemaal op 
tijd zou werken. “Twee uur geleden hadden we nog 
geen noot muziek gehoord, dus dat was wel span-
nend”, vertelt FOM-oio Harm Schoorlemmer, die ook 
in het Cosmic Sensation team zit. Tegelijkertijd is aan 
de binnenkant van de tent een interpretatie van 
kosmische straling te zien, geprojecteerd door vele 
beamers. Zo krijgen de bezoekers een idee van de 
hoeveelheid en de vorm van de kosmische ‘lawines’ 
die op hen af komen.

Dat het concept aanslaat is wel duidelijk: de tent 
staat de eerste avond vol met zo’n 750 bezoekers. 
Maar hoe werkt het nou precies met die kosmische 
straling? Sijbrand de Jong legt uit: “Bovenin de tent 
hangen twaalf detectoren en onderin de tent staan er 
ook twaalf. De beelden resulteren uit de coïncidentie 
tussen de detectoren: wanneer twee detectoren kort 

na elkaar signaal geven, zegt dit iets over de energie, 
de richting en de hoeveelheid van de deeltjes.” Hij is 
erg enthousiast over de visuals: “Videokunstenaars 
uit Letland, Canada, Engeland en Brazilië hebben pro-
gramma’s geschreven om de gedetecteerde kosmische 
straling naar projecties te vertalen. Ze zijn mooier 
geworden dan ik had gedacht!” Ook de ‘Cosmic 
Ambient’ achtergrondmuziek is gebaseerd op de 
frequentie en de richting van de kosmische deeltjes.

Het was aan de bezoeker zelf hoeveel wetenschap de 
avond bevatte. Het hele Cosmic Sensation team liep 
in opvallende blauwe shirts rond en kon van alles 
vertellen over kosmische straling en het evenement. 
Maar een avond gewoon lekker dansen kon ook. 
Deze aanpak resulteerde in een gevarieerd publiek: 
studenten, scholieren, gezinnen en hoogleraren 
begaven zich samen in de kosmische sferen. Meer 
informatie over Cosmic Sensation kunt u vinden op 
www.cosmicsensation.nl. (IP)  

Op 14 oktober is het kabinet-Rutte offi cieel een feit 
geworden. Een ploeg van twaalf ministers van de 
VVD en CDA presenteerde zich op het bordes van 
Paleis Huis ten Bosch, na beëdiging door Koningin 
Beatrix. Premier Mark Rutte geeft leiding aan een 
minderheidskabinet van twee partijen die samen de 
steun van 52 zetels hebben in de Tweede Kamer. 
Met gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders is 
er een nipte parlementaire meerderheid van 76 
zetels. Hoe ziet het regeer- en gedoogakkoord er uit 
en welke gevolgen heeft dat voor het wetenschap-
pelijk onderzoek in de natuurkunde en voor FOM? 
In deze FOM expres een korte beschouwing.

In het nieuwe kabinet is drs. Halbe Zijlstra (VVD) 
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap geworden en belast met onder meer hoger 
onderwijs, wetenschap en kennis, lerarenbeleid en 
cultuur. In de slotfase van de kabinetsformatie was er 
wel even sprake van dat wetenschappelijk onderwijs 
en onderzoek naar het nieuwe ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Inno vatie (EL&I) 
zou verhuizen. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. 
De OCW-taken op het gebied van innovatie (incl. TNO 
en GTI’s) gaan overigens wel over. Verder zijn de 
ministe ries van OCW en EL&I mede verantwoordelijk 
voor de KNAW en NWO, waarbij minister drs. Maxime 
Verhagen (CDA) van EL&I het algemene innovatie-
beleid coördi neert en doorzettingsmacht heeft. 

Het is nog niet duidelijk wat dit in de praktijk voor 
FOM gaat bete kenen.

Inhoud regeer- en gedoogakkoord

Over het beleid van het nieuwe kabinet worden in het 
regeerakkoord veelbelovende uit spraken gedaan:

  Nederland heeft de ambitie om te behoren tot de 
top vijf van kenniseconomieën.

  Het hoger en wetenschappelijk onderwijs heeft 
een kwaliteitsimpuls nodig.

  Nederland moet excellente docenten en studenten 
kunnen aantrekken en Nederlandse toppers kunnen 
vasthouden.

  Belangrijk wetenschappelijk onderzoek moet in 
Nederland kunnen worden gedaan. Ook het omzetten 
van de resultaten van dit onderzoek naar de markt 
moet worden verbeterd.

  Het kabinet bevordert dat onderzoek plaatsvindt 
in samenwerking met bedrijfsleven, overheid en 
universiteiten.

  Het opzetten van bedrijfjes bij universiteiten wordt 
bevorderd.

  Er komt meer ruimte voor specialisatie van 
onderwijsinstellingen, zo kunnen instellin gen 
uitgroeien tot topinstelling op een bepaald gebied.

  De doelmatigheid van de kennisinfrastructuur 
wordt verbeterd door besparing op systeemkosten, 
het tegengaan van versnippering en bevordering 
van samenwerking.

  EL&I heeft tot taak een concurrerend, algemeen 
ondernemingsklimaat te bevorderen en zal – in 
aanvulling daarop – een stimulerend beleid ontwik-
kelen voor de huidige en toekomstige economische 
topgebieden van Nederland, zoals water, voedsel, 
tuinbouw, high tech, life sciences, chemie, energie, 

logistiek en creatieve industrie.
  Subsidies worden alleen verstrekt indien de 

effectiviteit ervan is bewezen. Dit leidt onder meer tot 
inkrimping van het Agentschap NL (SenterNovem 
maakt hier onderdeel van uit).

  Er komt meer focus en massa in de subsidies, 
onder meer voor topgebieden, door her ijking, 
bundeling en vereenvoudiging.

  Het kabinet bevordert onderzoek naar en toepas-
sing van nieuwe energiebronnen.

Op het eerste gezicht moet dit voor FOM perspectief 
kunnen bieden, maar of er ook geld voor komt moet 
nog blijken. Er gaat immers tegelijkertijd fors 
bezuinigd worden. Tot nu toe geeft de fi nanciële 
vertaling van de plannen vooral reden tot zorg over 
de investerin gen in wetenschap:

  Er gaan geen aardgasbaten meer naar het FES 
(Fonds Economische Structuurversterking), terwijl 
onze sector daarin de afgelopen jaren juist goed heeft 
weten te scoren (NanoNed, HTS&M, ITER-NL, TBSC).

  In de fi nanciële bijlage van de akkoorden is sprake 
van een effi ciency-korting voor uit voerende zelf-
standige bestuursorganen (ZBO’s), die kan oplopen 
tot 6% of meer in 2014.

  De universiteiten wordt een effi ciency korting van 
90 miljoen euro opgelegd (dit geld komt in principe 
beschikbaar voor innovatie).

  Universiteiten wordt een boete opgelegd voor elke 
student die te lang studeert. Afhan kelijk van de uit-
voering kan dit tot boetes van miljoenen euro's leiden.
De verwachting is dat bij de behandeling van de 
begrotingen van OCW en EL&I meer duidelijk zal 
worden wat een en ander in de praktijk voor NWO en 
FOM en de universi teiten gaat betekenen.  

Kosmische straling

Kosmische straling bestaat uit subatomaire deeltjes, 
bijvoorbeeld elektronen en protonen, die vanuit de kosmos 
op ons afkomen. Ze zijn afkomstig van allerlei objecten in 
het heelal, zoals onze zon. Wanneer de deeltjes in de 
dampkring terechtkomen botsen ze op zuurstof- en 
stikstofatomen en vallen ze uiteen. De nieuw gevormde 
deeltjes botsen weer op andere atomen en zo ontstaan er 
een soort ‘deeltjeslawines’, die voornamelijk bestaan uit 
muonen en elektronen. Deze lawines worden gedetecteerd 
door meerdere aan elkaar gekoppelde detectoren op aarde. 
De richting, energie en frequentie van deze deeltjes geven 
ons belangrijke informatie over de samenstelling van het 
heelal en processen die daarin plaatsvinden.  

Kijk voor meer informatie op www.hisparc.nl

Kosmische deeltjes stelen de show

Dancefeest Cosmic Sensation vertaalt kosmische straling naar visuals en muziek

Een nieuw kabinet 
De gevolgen voor FOM en 
de natuurkunde

Fo
to

’s
: I

sa
be

l P
oy

ck

Silent disco met 
‘Cosmic Ambient’ 

achtergrondmuziek 
en visuals

Prof.dr. Sijbrand de Jong, 
initiatiefnemer 
van Cosmic Sensation
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Op woensdag 6 oktober vertrok er een 
bus vol Rijnhuizen-medewerkers 
vanuit Nieuwegein naar Eindhoven. De 
medewerkers waren, samen met hun 
partner, door de Technische Universi-
teit Eindhoven (TU/e) en de gemeente 
Eindhoven uitgenodigd om ter oriën-
tatie een kijkje te nemen op de campus 
en te vernemen welke mogelijkheden 
de stad Eindhoven biedt als het gaat 
om werkgelegenheid, wonen en 
recreëren. De komende jaren wil FOM 
het FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen naar de campus van de 
TU/e verhuizen en omvormen tot een 
nationaal instituut voor funderend 
energieonderzoek. Dat betekent voor 
de Rijnhuizen-medewerkers dat hun 
werkplek dus van Nieuwegein naar 
Eindhoven zal verhuizen. 

Een warm welkom

Een groot deel van de Rijnhuizen-me-
dewerkers, al dan niet met partner, gaf 
gehoor aan de uitnodiging om kennis 
te maken met Eindhoven. 
In de ochtend werden ze 
op het stadhuis van de 
gemeente Eindhoven van 
harte welkom geheten 
door Henk Brink, 
wethouder Economische 
Zaken. Daar werd een 
presentatie gegeven over 
Eindhoven als Brainport 
en konden de medewer-
kers een informatiemarkt 
bezoeken met voorlichting 

over huisvesting, scholing 
en recreatiemogelijkhe-
den. Na een bustour met 
gids door Eindhoven, was 
het tijd voor een lunch in 
grand café ‘de Zwarte 
Doos’ op de campus van 
de TU/e. In een van collegezalen werd 
de groep ‘s middags vervolgens 
ontvangen door prof.dr.ir. Hans van 
Duijn, rector magnifi cus van de TU/e. 
Na een lezing van prof.dr. Richard van 
de Sanden en een fi lm van ir. Veroni-
que Marks over de toekomst van de 
campus, volgde een uitgebreide 
rondleiding over het universiteitster-
rein. De informatiedag werd door de 
medewerkers gewaardeerd en bood 
een uitstekende kans om zich te 

oriënteren op de 
campus van de TU/e 
en de mogelijkheden 
die Eindhoven biedt 
als eventuele toe-
komstige woonplaats. 

Toekomst

Het Rechtspositioneel 
Arbeidsvoorwaarden 
Plan (RAP), waarin 
de rechtspositie van 
de Rijnhuizen-mede-

werkers en de extra arbeidsvoorwaar-
delijke voorzieningen in verband met 
de relocatie naar Eindhoven zijn 
vastgelegd, wordt de komende tijd 
besproken met alle vaste medewerkers 

van Rijnhuizen. Ook andere voorberei-
dingen op het gebied van de fi nancie-
ring en het programma van eisen van 
de nieuwbouw en de wetenschappe-
lijke invulling van het nieuwe instituut, 
zijn in volle gang. Naar verwachting 
kan het nieuwe instituut in 2015 
het nieuwe gebouw openen. De laser-
faciliteit FELIX/FELICE is het enige 
onderdeel van Rijnhuizen dat in 
principe niet meegaat naar Eindhoven. 
De vrije elektronen infraroodlaser  
faciliteit wordt onderdeel van de 
Radboud Universiteit Nijmegen. 
Voor meer informatie over de uitbouw 
van Rijnhuizen en het nieuwe 
instituut kunt u kijken op www.fom.nl/
energie.  

Drie fysici in de 
ScienceGuide Top 10
van 2010
Bij de opening van het academisch jaar 2010/2011 heeft Science Guide, online 
nieuwsmagazine voor de kennissector, voor de tiende keer zijn Top 10 van 
machtigste en meest inspirerende vrouwen en mannen uit HBO, WO, onderzoek en 
innovatie gepresenteerd. Bijzonder is dat in die Top 10 ook twee voorname fysici 
staan: Robbert Dijkgraaf en Erik Verlinde. En ook bestuurskundige Ron Bormans 
staat in de Top 10. 

Robbert Dijkgraaf

Prof.dr. Robbert Dijkgraaf is lid van de Raad van 
Bestuur van FOM, president van de KNAW en 
universiteitshoogleraar mathematische fysica aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij staat als derde in de 
Top 10 en wordt samen genoemd met Bert van der 
Zwaan en Yvonne van Rooy (beiden van de Universi-
teit Utrecht). Dit trio markeert volgens ScienceGuide 
de opmerkelijk krachtige, gezaghebbende positie van 
de Nederlandse kennissector in het klimaatonderzoek 
wereldwijd. Zo werd Robbert Dijkgraaf door de 
Verenigde Naties gevraagd het omstreden klimaatpro-
ject van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) door te lichten en deze kritische evaluatie 
haalde zelfs de wereldpers. 

Erik Verlinde

Prof.dr. Erik Verlinde is FOM-werkgroepleider en 
hoogleraar in de theoretische fysica aan de Universi-
teit van Amsterdam. Hij staat op de zevende plaats in 
de Top 10, samen met Appy Sluijs en Eveline Crone: 
drie jonge hoogleraren die in hun vakgebied nu al als 
toppers gelden. Erik Verlinde is volgens Science Guide 
zo gedurfd en origineel in zijn denken over natuur-
kunde dat hij Newton hoopt te verbeteren. De New 
York Times interviewde hem al als nieuw fenomeen 
onder de theoretici van de natuurwetten in het heelal.

Ron Bormans

Drs. Ron Bormans is voorzitter van het College van 
Bestuur bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
(HAN). De nummer acht in de Top 10 startte zijn 
loopbaan bij de Stichting FOM. Na een propedeuse-1 
natuurkunde, deed hij zijn afstudeeronderzoek in de bestuurskunde op de afdeling 
Onderzoekbeleid van het FOM-bureau in Utrecht. “Bormans biedt consequent hoge 
kwaliteit in zijn bijdrage aan elk debat voor het hoger onderwijs (HO)”, zegt een 
topman in de kennissector. ScienceGuide vermeldt ook dat de HAN-voorzitter de 
enige actieve HO-bestuurder was die lid mocht worden van de Commissie 
Veerman. Het verzet daartegen van de rectores van de universiteiten mocht niet 
baten. Dan sta je niet alleen boven de partijen, maar ook boven de materie.  P
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  Xerxes D. Arsiwalla, Supersymmetric black holes as probes of 
quantum gravity, 13 april 2010, Universiteit van Amsterdam, promotor 
prof.dr. E.P. Verlinde, werkgroep FOM-A-20.

  Xing Lan Liu, Quantum dots and Andreev refl ections in graphene, 
22 september 2010, Technische Universiteit Delft, promotor 
prof.dr.ir. L.M.K. Vandersypen, werkgroep FOM-D-47.
Zelfs met de hulp van moderne technologie krijgen we niet meer tijd voor 
onszelf, aangezien we te druk bezig zijn met elkaar bezig te houden.

  Véronique de Rooij-Lohmann, Nanoscale diffusion, compound 
formation and phase transitions in Mo/Si multilayer structures, 
1 oktober 2010, Universiteit Twente, promotor prof.dr. F. Bijkerk, co-promotor 
dr. A.E. Yakshin, FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen.

  Minh Tuan Trinh, Carrier multiplication and excition behavior in 
PbSe quantum dots, 7 oktober 2010, Technische Universiteit Delft, 
promotor prof.dr. L.D.A. Siebbeles, co-promotor dr. J.M. Schins, 
werkgroep FOM-D-37.
Men zou onverminderd doorgaan met het gebruik van fossiele brandstoffen, 
ook al zou de prijs van zonne-energie vergelijkbaar zijn.

  Moxi Cui, Distance metrology in air with a femtosecond frequency 
comb laser, 11 oktober 2010, Technische Universiteit Delft, promotor 
prof.dr.ir. H.P. Urbach, co-promotor dr. N. Bhattacharya, werkgroep 
FOM-D-25.
 Optica zal los komen te staan van natuurkunde als een onafhankelijk vakgebied, 
zoals ook gebeurd is met elektrotechniek aan het begin van de 20e eeuw.

  Jordy Bouwman, Spectroscopy and chemistry of interstellar ice 
analogues, 12 oktober 2010, Universiteit Leiden, promotor prof.dr. 
H.V.J. Linnartz, co-promotor dr. L.J. Allamandola, werkgroep FOM-L-27.
Hoewel ons begrip van chemische reacties in ijs de afgelopen decennia bijzonder 
is gegroeid, zijn er nog voldoende vragen over om een groot aantal promovendi 
slapeloze nachten te bezorgen.  

FOMFOM  expres  expres  99

Medewerkers Rijnhuizen maken kennis met Eindhoven 
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De Rijnhuizen-medewerkers worden ontvangen op het 
gemeentehuis van Eindhoven.

Prof.dr.ir. Hans van Duijn, 
rector magnifi cus van 

de TU/e ontving de 
Rijnhuizen-medewerkers 

op de campus. 
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  ERC Starting Grant voor twee 
natuurkundigen

Twee natuurkundige onderzoekers 
dr. Herma Cuppen (Universiteit Leiden) 
en dr. Alexey Kimel (Radboud Univer-
siteit Nijmegen) hebben van de 
European Research Council (ERC) elk 
een Starting Grant ontvangen van 
1,5 miljoen euro. Hiermee kunnen zij 
de komende vijf jaar verder met hun 
onderzoek. Beiden waren eerder al 
succesvol bij de Vernieuwingsimpuls 
van het gebied Natuurkunde van NWO: 
Cuppen kon na haar promotie verder 
met een Veni-susidie (2006) en ontving 
in november een Vidi-subsidie. Kimel 
kreeg in 2006 een Vidi-subsidie. 

Vijf natuurkundigen ontvangen 
ERC Advanced Grant

De volgende vijf natuurkundigen 
kunnen met de prestigieuze Europese 
ERC Advanced Grant aan de slag met 
een nieuw onderzoeksonderwerp: 
FOM-werkgroepleider prof.dr. Joost 
Frenken (Universiteit Leiden), FOM-
werkgroepleider en lid van de Raad van 
Bestuur van FOM prof.dr. Rienk van 
Grondelle (Vrije Universiteit Amster-
dam), FOM-werkgroepleider en lid van 
de Raad van Bestuur en het Uitvoerend 
Bestuur van FOM prof.dr. Detlef Lohse 
(Universiteit Twente), FOM-werkgroep-
leider prof.dr. Erik Verlinde (Universi-
teit van Amsterdam) en FOM-werk-
groepleider prof.dr. Henny Zandbergen 
(TU Delft). Ze krijgen ieder een subsidie 
om vijf jaar lang onderzoek te doen. 
De ERC Advanced Grant is onderdeel 
van het Europese Zevende KaderPro-
gramma (KP7), een subsidieprogramma 
voor de jaren 2007-2013. De ERC 
Advanced Grant wordt toegekend aan 
excellente individuele onderzoekers 
voor grensverleggend onderzoek. 
Behalve de onderzoeksideeën wordt 
hierbij ook de track record van de 
onderzoekers en de onderzoeksomge-
ving beoordeeld.

Negen natuurkundigen aan de 
slag met Veni-subsidie

Negen jonge pas-gepromoveerde 
natuurkundigen hebben van NWO een 
zogenaamde Veni-subsidie ontvangen. 
Elke onderzoeker ontvangt maximaal 
250.000 euro om drie jaar lang onder-
zoek te doen en eigen ideeën uit te 
werken. In totaal zijn voor de natuur-
kunde 28 voorstellen ingediend. De 
Veni-beurs is onderdeel van de Ver-
nieuwingsimpuls van NWO. Daarbin-
nen vallen ook de Vidi- en de Vici-
beurzen. Kijk voor meer informatie op 
www.nwo.nl/vernieuwingsimpuls.

Dr. Nabamita Banerjee 
(Universiteit Utrecht), 
Dr. Wouter Ellenbroek (TU Eindhoven), 
Dr. Mattijs de Groot (VU Amsterdam), 
Dr. Iddo Heller (VU Amsterdam), 
Dr. Lineke van der Sneppen 
(VU Amsterdam), 
Dr. Igor Khavkine (Universiteit Utrecht), 
Dr. Wolfgang Löffl er (Universiteit Leiden), 
Dr. Balázs Pozsgai (UvA), 
Dr. ir. Niko Tombros (RU Groningen). 

Zeven NWO Vidi-beurzen voor 
natuurkundig onderzoek

Zeven jonge, innovatieve fysici hebben 
een Vidi-subsidie toegekend gekregen 
van NWO. Twee van hen, dr. Steven 
Knoop en dr. Bas van de Meerakker, 
zijn bij FOM gepromoveerd. Dr. Olga 
Igonkina is momenteel senior 
onderzoeker bij FOM. Elke onderzoeker 
krijgt een subsidie van maximaal 
800.000 euro, waarmee hij of zij vijf 
jaar lang een eigen onderzoekslijn kan 
ontwikkelen en een eigen groep kan 
opbouwen. In totaal verdeelt NWO 70 
miljoen euro onder 88 excellente 
onderzoekers. 
De Vidi-subsidie is gericht op de 
onderzoeker die na het promoveren al 
een aantal jaren onderzoek op 
postdocniveau heeft verricht en daarbij 
heeft aangetoond vernieuwende 
ideeën te genereren en succesvol 
zelfstandig tot ontwikkeling te 
brengen. De wetenschappers behoren 
tot de beste tien à twintig procent van 
hun vakgebied. 

Dr. Claudio Castelnovo (UvA)
Dr. Leonardo DiCarlo (TU Delft)
Dr. Olga Igonkina (FOM-Nikhef)
Dr. Steven Knoop (VU Amsterdam)
Dr. Bas van de Meerakker (Radboud 
Universiteit Nijmegen)
Dr. Andrei Parnachev 
(Universiteit Leiden)
Dr. Herma Cuppen 
(Universiteit Leiden). 

Prof.dr. Gijsje Koenderink 
hoogleraar

Prof.dr. Gijsje Koenderink is met ingang 
van 1 november benoemd tot bijzonder 

hoogleraar Biological 
Soft Matter Physics aan 
de faculteit der Excacte 
Wetenschappen (FEW) 
aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam. Gijsje Koenderink, 
werkzaam als groepsleider op het 
FOM-instituut AMOLF, zal zich binnen 
FEW onder meer bezig gaan houden 
met multi-schaal mechanica van 

supramoleculaire eiwitnetwerken en 
de fysische principes van cellulaire 
mechanotransductie. Deze onderzoeks-
activiteiten liggen tussen de single-
molecule biofysica (van de onderzoeks-
groepen van prof.dr. Gijs Wuite en dr.ir. 
Erwin Peterman) en de biomedische 
visualisatie op weefselniveau (van de 
groep van prof.dr. Johannes de Boer). 
De nieuwe experimentele activiteiten 
hebben ook een sterk verband met de 
bestaande theoretische onderzoeks-
activiteiten binnen de afdeling Natuur- 
en Sterrenkunde (groep van prof.dr. 
Fred Mackintosh). Koenderink zal ook 
een bijdrage gaan leveren aan het 
onderwijsprogramma van de gezame-
lijke masteropleiding VU/UvA.  

  Meer weten? 
Zie www.fom.nl onder 

de knop Nieuws.  
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Prof.dr. Erik VerlindeProf.dr. Erik Verlinde

Prof.dr. Gijsje KoenderinkProf.dr. Gijsje Koenderink

Dr. Alexey KimelDr. Alexey Kimel

Prof.dr. Henny Zandbergen

Prof.dr. Detlef LohseProf.dr. Detlef Lohse

Prof.dr. Rienk van GrondelleProf.dr. Rienk vaan Grondelle

Dr. Herma CuppenDr. Herma Cuppen

Prof.dr. Joost FrenkenProf.dr. Joost Frenken
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Vervolg van pagina 1:
Twee FOM-prijzen voor Ewold Verhagen

De beoordelingscommissie van de Natuurkunde Proefschrift Prijs vindt dat 
Verhagen in zijn promotietraject een indrukwekkend aantal experimenten heeft 
uitgevoerd met een gedegen theoretische onderbouwing. Daarmee heeft hij zich 
ontwikkeld tot een zeer veelzijdige onderzoeker. “Hij is in staat om afstand te 
nemen en zijn onderzoek te kaderen, zowel binnen het wetenschappelijke 
vakgebied als in de context van mogelijke toepassingen”, zo schrijft de jury. Het 
proefschrift heeft volgens de commissie een ‘ongewone helderheid’ en een ‘sterke 
theoretische onderbouwing en analyse’. Zij concludeert dan ook dat Verhagen een 
waardige winnaar van deze nieuwe prijs van FOM is.
Als het gaat om de FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs heeft Verhagen in het laatste 
hoofdstuk van zijn proefschrift getiteld ‘Applications and outlook’ de mogelijke 
toepassingen verkend die zijn gebaseerd op zijn onderzoek naar de concentratie 
van licht met behulp van plasmonen. De beoordelingscommissie van de FOM 
Valorisatiehoofdstuk Prijs vindt dat hij in dit hoofdstuk met veel creativiteit een 
breed scala aan realistische toepassingen van de wetenschappelijke resultaten 
beschrijft en dat hij daarbij het valorisatiepotentieel duidelijk motiveert. “Hij heeft 
het valorisatiehoofdstuk bijzonder fraai weergegeven, daarom verdient hij de FOM 
Valorisatiehoofdstuk Prijs 2010”, aldus de jury. 

AMOLF-directeur en promotor prof.dr. Albert Polman over Ewold Verhagen: 
“Ewold heeft gedurende zijn promotietraject laten zien dat hij zeer zelfstandig 
onderzoek uit kan voeren en heeft daarin heel duidelijk zijn eigen richting 
gezocht. Hij kwam zelf met zeer originele ideeën, doordat hij zich goed verdiepte 
in bestaande theorieën maar ook zijn eigen theorieën ontwikkelde.” Naast Polman 
was ook prof.dr. Kobus Kuipers promotor van Verhagen. Ewold werkte binnen het 
Industrial Partnerhip Programme ‘Joint Solar Programme’ van FOM. Binnen dit 
onderzoeksprogramma kwam hij meerdere nieuwe bevindingen tegen die niet in 
het originele onderzoeksplan stonden. Terwijl de focus van het onderzoek lag op 
het doen van fundamenteel fysisch onderzoek, leidde dit ook tot bijzondere 
publicaties met toepassingen op zonnecellen. Polman vertelt dat Ewold eind 
november zijn derde publicatie uit heeft gebracht in Physical Review Letters. “Een 
unieke prestatie binnen een promotieonderzoek.” In het laatste artikel beschrijft 
Verhagen een nieuw ontwerp voor een materiaal met een negatieve brekingsindex, 
waarbij lichtgolven letterlijk achteruit lopen. Polman: “Ewold heeft op een slimme 
manier de expertise van twee verschillende promotors gecombineerd.” Besluitend: 
“Ewold is uitzonderlijk creatief, bracht veel diepgang in zijn werk en toonde 
tegelijkertijd diversiteit. En hij was een bijzondere collega om mee samen te 
werken. Het is niet voor niets dat hij ook cum laude is gepromoveerd!”

De FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs en de FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs zijn 
twee van de vier wetenschappelijke FOM-prijzen voor onderzoekers in de fysica. 
Deze twee prijzen worden toegekend voor het beste natuurkundige proefschrift en 
voor het proefschrift met het beste hoofdstuk dat gewijd is aan de valorisatie-
aspecten van het promotieonderzoek. Voor meer informatie over de FOM-prijzen 
kunt u kijken op www.fom.nl/prijzen.   
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During the fi rst few weeks of 2010, FOM unfolded 
plans to convert the FOM Institute for Plasma Physics 
Rijnhuizen into a FOM institute for fundamental 
energy research by means of a repositioning. This 
repositioning would have to put the institute at the 
heart of Dutch energy research. A closer collaboration 
with university partners is appropriate to that role. 
The universities were requested to submit a proposal 
for a literal repositioning of the institute. The option 
to relocate to Eindhoven is now being intensively 
studied by FOM and Eindhoven University of Techno-
logy, and this is starting to take a more tangible form.

It is clear that this repositioning will have major 
consequences for FOM, the Rijnhuizen institute and 
all of its staff. The Staff Councils Act states that in 
such cases, an entrepreneur must submit the 
proposed decision to the works council (OR) for 
advice. The question that then arises is: To which OR 
must the decision be submitted for advice, the central 
or the local OR? In view of the strategic nature of this 
choice to relocate, input from across the entire FOM 
organisation is needed, yet from the perspective of 
dealing with the consequences for the personnel by 
means of an Employment Terms and Legal Position 
Plan (RAP, also termed a social plan) local input is the 
appropriate way forwards… To avoid any unnecessary 
confusion arising, the Central Works Council (COR) 
and the Rijnhuizen Works Council (ORR) have set up a 
Committee Relocation Rijnhuizen (CRR) in close 
consultation with FOM director Dr Wim van Saarloos. 
The aim of the CRR is to prepare all of the expected 
requests for advice from the FOM director for 
either the COR or the ORR (dependent on the 
subject). The CRR regularly meets with the FOM 
director to ensure that this process works well. 
Where necessary, the committee is supported in 
this process by advisors or lawyers.

The CRR is formed by three members of the COR and 
three members of the ORR. Earlier this year during 
the drafting of the RAP for the relocation to 
Eindhoven, the committee worked closely with the 
trade unions thus contributing to a broadly supported 
RAP.  The current COR and ORR have almost 
completed their period of offi ce. Successors are 

therefore sought! The Rijnhuizen 
issue will certainly remain on the 
agenda throughout the next term of 
the COR and ORR. The CRR looks forward 
to motivated successors so that the joint 
decision-making process can be safeguarded 
in the future as well.  
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FOM gives absolute priority to caring 
for the safety, health and welfare of its 
employees. Realising this is the joint 
task of the employer and the employee. 
Yet unsafe situations can still arise on 
the workfl oor. One of those is a fi re. 
In this FOM expres we would like to 
give you several tips so that you know 
how to prevent a fi re from breaking out 
and what you should do if a fi re still 
develops at your workplace. First of all, 
you must read the ‘fi re instructions 
card’ carefully. In the building where 
you work this is prominently hung 
at various locations. Read these 
instructions once again today because 
in the event of an emergency you won’t 
have time for that! 

How can fi res be prevented? 

• Each person is required to carry 
out his work (therefore also his 
experiment!) in such a way that the 
risk of fi re is minimised. 

• Always have an appropriate fi re 
extinguisher close to hand during 
work with fl ammable substances, 
during welding or if working with 
a gas burner. 

• Do not store any fl ammable 
packaging material (for example, 
tempex and cardboard) in rooms, 
laboratories or corridors. 

Fire! What must I do? 

In the unexpected event of a fi re, stay 
calm and report the fi re immediately. 
How? That differs per institute or 
laboratory. Make sure you know the 
local reporting procedure. 

An evacuation alarm. 
What must I do?

If an evacuation alarm goes off then 
you must leave the building quickly 
but calmly. Now something is wrong: 
a serious fi re, gas leak or a bomb 
warning. Always follow the instruc-
tions of the in-house emergency 
personnel (Bedrijfshulpverleners) and 
go to the appointed meeting 
point. Emergency routes can 
usually be found on the maps 
in the corridors. The blocking 
of emergency routes and 
exits can be fatal.

May I extinguish the 
fi re myself? 

Always put your own 
safety fi rst and leave the 
extinguishing to the 
in-house emergency 
personnel.  

The relocation of the FOM Institute 
for Plasma Physics Rijnhuizen
How are the works councils dealing with this?

Be prepared for a possible fi re!
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Fire instructions 
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Save the date!

FOM around the world

When:   Saturday evening 16 April 2011
Where:   Westergasfabriek, Amsterdam
Who:   for all FOM employees and partners, 
 including workgroup leaders and 
 members of the Board of Governors 
 with their partners

Powered by

   Mark Brocken (FOM Central Offi ce)
   Noortje Khan (Rijnhuizen)
   Frits Hekkenberg (Rijnhuizen)
   Anouk Nelissen (AMOLF)
   Lisa Hartgring (Nikhef)
   Pieter de Witte (FOM Central Offi ce)
   Gabby Zegers (FOM Communication)

 FOM  FOM 6565thth  
anniversary party

      Party for 
  FOM employees
        &partners
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De Nobelprijswinnaars voor de Natuurkunde 2010 
prof.dr. Andre Geim en prof.dr. Konstantin Novoselov 
zijn op woensdag 24 november tijdens een academi-
sche plechtigheid geëerd door de Radboud Universi-
teit Nijmegen. De twee wetenschappers, momenteel 
werkzaam aan de Universiteit van Manchester, 
ontvangen de Nobelprijs vanwege hun baanbrekende 
experimenten aan het tweedimensionale materiaal 
grafeen. Tijdens de viering werden ze onder andere 
toegesproken door FOM-werkgroepleider prof.dr.ir. 
Jan Kees Maan, die van 1994 tot 2001 intensief 
samenwerkte met Geim, die toen universitair 
hoofddocent was in Nijmegen. Geim is ook nu nog 
verbonden aan Nijmegen als bijzonder hoogleraar. 
Maan was ook de promotor van Novoselov, die in 1999 
als FOM-oio naar het HFML in Nijmegen kwam en er 
in 2004 promoveerde. De twee Nobelprijswinnaars 
werden tijdens de ceremonie door de staatssecretaris 
van Onderwijs, Halbe Zijlstra, gedecoreerd met de 
Koninklijke onderscheiding Commandeur in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. Volgens Maan refl ecteert 
dit Nederlandse eerbetoon de uitzonderlijke relatie 
die beiden nog met Nederland hebben en toont dit de 
waardering die hier voor hun werk bestaat. 

Prof.dr.ir. Jan Kees Maan over Geim en Novoselov:

“Op 5 oktober om tien voor twaalf werd ik door een 
opgetogen Job de Kleuver van het FOM-bureau gebeld 
met het fantastische nieuws dat Andre Geim en 
Kostya Novoselov, de Nobelprijs hadden gewonnen 
voor hun ‘baanbrekende experimenten aan het twee 
dimensionale materiaal grafeen’. Gezien de enorme 

impact van het grafeenonderzoek sinds het eerste 
Science artikel uit 2004 was het te verwachten dat het 
grafeenwerk ooit een Nobelprijs zou verdienen, maar 
dat het al zo snel gebeurde is uitzonderlijk. Ik had er 
de avond tevoren nog wel even bij stilgestaan dat de 
Nobelprijs voor de Natuurkunde de dag daarna 
bekend zou worden gemaakt, en dat Andre en Kostya  
mogelijke winnaars waren, maar was dat inmiddels 
alweer vergeten. Ik was dan ook dolblij voor hen, voor 
ons vakgebied van de vaste stof, voor Nederland, voor 
ons magneetlab HFML en voor de universiteit en FOM. 
Het is niet alledaags dat twee mensen met wie je, niet 
alleen in hun Nijmeegse tijd, maar ook na hun 
vertrek naar Manchester, al zo lang samenwerkt de 
hoogste eer binnen de natuurkunde ten deel valt. 
De prijs voor Geim en Novoselov is denk ik vrijwel 
onomstreden. Zij hebben een methode gevonden het 
grafeen te fabriceren en te contacteren, en hebben 
daarna in korte tijd in verschillende experimenten 
talloze nieuwe eigenschappen als eerste gemeten en 
gepubliceerd, zoals de transistorwerking van grafeen, 
de Quantum Hall effecten aan monolagen (tot 
kamertemperatuur aan toe, zoals in Nijmegen bij het 
HFML gemeten) en aan bi-lagen (met ook een 
bijzonder QHE-effect, ook bij en met ons gemeten), 
optische eigenschappen, eigenschappen als chemi-

sche sensor, mechanische eigenschappen en nog vele 
andere effecten. Tot op de dag van vandaag worden 
nog steeds nieuwe effecten aan dit materiaal ontdekt, 
en het onderzoek daarnaar zal nog wel even groeien. 
Naast de experimentele ontdekking van nieuwe 
effecten, hebben ze (geholpen door de samenwerking 
met Misha Katsnelson uit Nijmegen) ook hun 
ontdekking op een bijzonder diepgaande manier 
geïnterpreteerd en bijvoorbeeld de analogie met Dirac 
fermionen (gedrag van massaloze deeltjes met een 
lineaire dispersie relatie) met al zijn consequenties 
(Klein tunneling waardoor barrières vrijwel transpa-
rant worden) aangetoond. De combinatie van 
diepgaande analyse met uitzonderlijke experimentele 
resultaten is een regelrecht resultaat van de samen-
werking van beiden. Kostya is vooral de briljante 
experimentator die precies weet hoe hij de goede 
experimenten moet doen en uit de resultaten precies 
de goede informatie haalt. Andre wil juist graag het 
maximale uit de betekenis van de resultaten halen en 
door studie van de literatuur en via contacten met 
theoretici zijn werk op de beste manier publiceren. 
De artikelen van beiden zijn niet alleen erg helder 
geschreven (vaak mede door Irina Grigorieva, Andre’s 
vrouw die heel vaak nauw betrokken is bij publica-
ties), zij zijn ook uitzonderlijk eerlijk waarbij ze 
volledig recht proberen te doen aan eerder werk en 
tegelijkertijd niet meer claimen of suggereren dan dat 
wat de experimenten mogelijk maken. Beiden hebben 
een voorbeeldige professionele ethiek, die de 
weerslag is van hun liefde voor de natuurkunde. Om 
deze zelfde reden zijn ze ook zeer genereus geweest 
om aan iedereen die het maar wilde te laten zien hoe 
grafeen samples konden worden gemaakt, waardoor 
ook anderen snel aan dit materiaal konden gaan 
werken. Ik ben ervan overtuigd dat mede hierdoor het 
grafeenonderzoek zo snel een hoge vlucht heeft 
genomen.”   

 Postbus 3021, 3502 GA Utrecht
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See you at Physics@FOM Veldhoven!
 Date: 18 & 19 January 2011
 Meeting venue: NH Koningshof, Veldhoven
 Information: www.fom.nl/veldhoven

        FOM FOM wishes you 
 a Merry Christmas and 
      a Happy New Year!
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Radboud Universiteit Nijmegen eert Nobelprijswinnaars 

Geim en Novoselov
Prof.dr. 
Novoselov (L) 
en prof.dr. 
Geim (R) 
ontvingen 
hun onder-
scheiding 
van staats-
secretaris 
Halbe 
Zijlstra.


