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Kunststukjes: 
Nanokristallen 
werpen nieuw licht 
op silicium
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Richard van de 
Sanden over fusie-
energie en solar 
fuels

‘Towards biosolar 
cells’ succesvol van 
start

De Raad van Bestuur van de Stichting FOM is tijdens 
zijn vergadering van 14 december 2010 defi nitief 
akkoord gegaan met de relocatie van het FOM-Insti-
tuut voor Plasmafyscia Rijnhuizen naar de campus 
van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Dit 
gebeurde nadat FOM en NWO gezamenlijk een 
Memorandum of Understanding over de fi nancie-
ringsafspraken hadden ondertekend. Kort daarvoor 
had ook de Centrale Ondernemingsraad (COR) van 
FOM een positief advies gegeven op het voorgenomen 
besluit van FOM. Hiermee kan FOM nu echt starten 

met de uitbouw van het huidige instituut Rijnhuizen 
tot een nieuw FOM-instituut voor funderend 
energieonderzoek. 
De relocatie wordt gezamenlijk gefi nancierd door 
FOM, NWO, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, de TU/e, de gemeente Eindhoven en de 
provincie Noord-Brabant. Naar verwachting kan het 
instituut het nieuwe gebouw op de campus van de 
TU/e in 2015 openen. Via de FOM expres en 
www.fom.nl/energie houden wij u op de hoogte van 
de ontwikkelingen.  

In februari heeft het Uitvoerend Bestuur van de 
Stichting FOM besloten om twee FOM-focusgroepen 
voor funderend energieonderzoek te installeren, één 
in Groningen en één in Amsterdam. De focusgroep 
onder leiding van prof.dr. Kees Hummelen heeft het 
thema ‘Next generation organic photovoltaics’ met 
als thuisbasis de Rijksuniversiteit Groningen. De 
focusgroep met het thema ‘Light management in new 

photovoltaic materials’ wordt onder leiding van prof.
dr. Albert Polman ondergebracht bij het FOM-instituut 
AMOLF in Amsterdam. Het initiatief om deze twee 
FOM-focusgroepen op te richten past binnen het 
Strategisch Plan FOM/N 2010-2015, waarin energieon-
derzoek één van de belangrijkste speerpunten is. 
Beide focusgroepen zullen nauw verbonden zijn met 
het nieuwe FOM-instituut voor funderend energie-

onderzoek dat een nationaal coördinerende rol krijgt 
en gevestigd wordt op de campus van de Technische 
Universiteit Eindhoven (zie artikel hierboven). 
De focusgroepen hebben elk een budget van ruim 
5 miljoen euro en zullen ieder uit ongeveer dertig 
onderzoekers bestaan.  

Vervolg artikel op pagina 3.

Op 18 en 19 januari was het onwaarschijnlijk druk in 
congrescentrum NH Koningshof, waar FOM haar 
jaarlijkse congres Physics@FOM Veldhoven organi-
seerde. Met maar liefst 1673 deelnemers was dit de 
grootste editie tot nu toe. De deelnemers kwamen uit 
onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. Ze 
konden kiezen uit meer dan 150 lezingen en ruim 350 

posterpresentaties. Staatssecretaris drs. Halbe Zijlstra 
reikte drie FOM-prijzen uit. Het hoogtepunt: de 
avondlezing van Nobelprijswinnaar prof.dr. Andre 
Geim. Dat wil je als natuurkundige niet missen!  

Kijk verder op pagina 8 en 9 voor een sfeerverslag 
en een fotoreportage.

FOM-directeur dr.ir. Wim van Saarloos (rechts) en dr. Cees de 
Visser, algemeen directeur van NWO (links), schudden elkaar 
de hand na de ondertekening van het akkoord over 
de fi nanciering van de relocatie van het FOM-Insituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen naar de campus van de TU/e. 

FOM ondertekent akkoord 
fi nanciering relocatie Rijnhuizen

Twee focusgroepen voor funderend 
energieonderzoek geïnstalleerd

Fysici massaal naar Physics@FOM Veldhoven 
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FOM 65 jaar

De Stichting FOM viert dit jaar haar 
65-jarige bestaan. 
Ter gelegenheid hiervan staan in 
deze FOM expres zes bijzondere 
citaten van (oud-)FOM-medewer-
kers over hun ervaringen met en 
wensen voor FOM.  
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Nieuwe FOM-brochure 
‘Fysica fascineert’
FOM heeft een nieuwe brochure uitgebracht: Fysica 
fascineert. De brochure is zowel beschikbaar in het 
Nederlands als in het Engels en beschrijft in enkele 
pagina’s wat FOM is en doet. De brochure bevat 
persoonlijke verhalen van FOM-onderzoekers en is 
geïllustreerd met mooie foto’s. U kunt de brochures 
downloaden via www.fom.nl/brochures. Gedrukte 
exemplaren kunt u bestellen via info@fom.nl.  

FOM presenteert 
Jaarverslagen 2010
Begin april heeft FOM haar Jaarboek 2010 ge-
publiceerd. Hierin vindt u een verslag van de 
realisatie van het strategisch beleid in 2010, de 
hoogtepunten uit het FOM-onderzoek en een 
overzicht van FOM in feiten en cijfers over het 
afgelopen jaar. Ook heeft FOM het Financieel 
Jaarverslag 2010 en het Sociaal Jaarverslag 2010 
uitgebracht. U kunt het Jaarboek en de jaarverslagen 
downloaden via www.fom.nl/jaarboek.  

FOMStichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM)

PHYSICS FOR SCIENCE & SOCIETY

Zonnecellen, spintronica, technici, energie, qubits, toptalenten, plasma-wand interactie, onverwachte 
resultaten, biofysica, multidisciplinair, attoseconde laserpulsen, inzicht, quantumgravitatie, fotonica, 
LHC, opleiden, grafeen, promovendi, antimaterie, wetenschap, plasmafysica, Higgs, samenwerking, neutrino’s, 
kennisbenutting, multi-laag spiegels, gravitatiegolven,            kosmische straling,    meta-materialen,
gedispergeerde meerfasestroming, quantumcomputing, 
turbulentie, Einstein-telescoop, netwerken, Nobelprijs, 
HFML, colloïden, plasmonen, nanotubes, focusgroepen,
kernfusie, wereldtop, FELIX, Physics@FOM Veldhoven,
spectroscopie, gezondheid, onderzoekers, symmetrie, 
Industrial Partnerships,           briljant idee! 

Vragen leiden tot 
meer vragen... 

Fysica 
fascineert
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Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

FOM Jaarboek
2010

Een zonnecel zet zonlicht om in elektriciteit, maar 
een deel van de energie blijft onbenut als vraag en 
aanbod van zonne-energie niet op elkaar worden 
afgestemd. Planten, algen en sommige bacteriën 
hebben hiervoor een slim systeem. Ze gebruiken het 
zonlicht om brandstoffen te maken, het bekende 
fotosyntheseproces. De brandstoffen worden 
opgeslagen tot ze nodig zijn. “In de ‘artifi cial leaves’ 
proberen we dit proces na te bootsen, zodat we de 
energie uit zonlicht kunnen opslaan. We willen de 
verliezen zoveel mogelijk beperken en het proces ook 
deels opnieuw uitvinden, zodat we met een hoger 
rendement energie uit zonlicht kunnen halen dan de 
natuurlijke fotosynthese”, aldus De Groot. 

Kunstmatige bladeren

De kunstmatige bladeren hebben qua uiterlijk geen 
enkele overeenkomst met een blad. In dit laborato-

FFFFFOOOOOMMMMMMMMor FFuunnnddamentedamentedamentementeteeteetee dOnderzoederzoeOnderzoek dk der Matk der Matk der Mat i (erie (FOMerie (FOMerie (FOM))))lelelel dOnderzoOnderzoOnderzo er Mater Mater Mat i (erie (FOMerie (FOMerie (FOM))))

FOMFoundation for Fundamental Research on Matter (FOM)

Fascinating
physics

Solar cells, spintronics, technicians, energy, qubits, top talents, plasma-wall interaction, unexpected 
results, biophysics, multidisciplinary, attosecond laser pulses, insight, quantum gravitation, photonics, 
LHC, educating, graphene, PhD students, antimatter, science, plasma physics, Higgs, collaboration, 
neutrinos,                 world top, nuclear fusion,       multilayer mirrors, gravity        waves, knowledge
utilisation,
dispersed 
multiphase 
fl ow, FELIX, 
Einstein 
telescope, scientists, networks, Nobel Prize, HFML, colloids,            turbulence, metamaterials, 
quantum computing, nanotubes, cosmic radiation, focus      groups, plasmons, spectroscopy, 
Physics@FOM Veldhoven, health, Industrial 
Partnerships, symmetry, brilliant idea! 

Questions leading to more questions...

PHYSICS FOR SCIENCE & SOCIETY

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

FOM Sociaal

Jaarverslag 2010

Inclusief kengetallen promovendi, 

postdocs en vrouwen

fom - 11.0004/d.0004/d
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der MaterieFOM FinancieelJaarverslag 2010

fom - 11.0003/d

Kunstmatige bladeren voor 
energieopslag
Programma ‘Towards biosolar cells’ succesvol van start

Programmaleider prof.dr. 
Huub de Groot met een 
‘artifi cial leaf’ onderzoeks-
opstelling. De Groot is ook 
wetenschappelijk leider van 
het overkoepelende 
FES-programma‘BioSolar 
Cells’ (FES: Fonds 
Economische Structuur-
versterking).

Het programma ‘Towards biosolar cells’ van het NWO-gebied Aard- en levenswetenschappen (ALW) en FOM 
is succesvol gestart. Een groot deel van de tien gehonoreerde projecten is gericht op ‘artifi cal leaves’, oftewel 
kunstmatige bladeren. Dit zijn kunstmatige systemen die geïnspireerd zijn op fotosynthese in planten. Het 
doel is om de energie uit zonlicht in brandstoffen op te slaan. Waarom is dit zo belangrijk? We vragen het 
aan programmaleider prof.dr. Huub de Groot. 

riumstadium bestaan ze uit een soort grote glazen 
fl es met water en slangen aan de buitenkant (zie 
afbeelding). In het glas zitten kleurstofmodules op 
halfgeleiderelektroden, die samen het zonlicht 
absorberen. De elektronen worden hierbij getranspor-
teerd via een zogenaamd ‘Z-schema’: de eerste trap 
tapt het zichtbare licht tot in het groen af, waarna 
silicium het resterende rode licht absorbeert. Wat 
volgt is de elektrochemische oxidatie van water, 
waarbij H+ ontstaat. Dit wordt tenslotte omgezet in 
H2, waterstof, of in koolstofhoudende brandstoffen 
als methanol of mierenzuur. De energie van het 
zonlicht zit dan opgeslagen in chemische bindingen. 
In een brandstofcel kunnen brandstoffen weer 
samengaan met zuurstof. Dan vallen de chemische 
bindingen uiteen en wordt er elektriciteit opgewekt. 

Fundamenteel onderzoek

In Nederland werken nu zo’n 17 groepen aan de 
kunstbladeren. ‘Towards biosolar cells’ is specifi ek 
opgezet voor fundamenteel onderzoek naar natuur-
lijke en kunstmatige fotosynthese. De Groot bena-
drukt het belang van dit onderzoek: “Commercieel 
onderzoek is onderworpen aan de tucht van de markt 
en richt zich met name op verbetering van reeds 
bestaande systemen, zoals zonnecellen. Dit is op 
korte termijn winstgevend. Fundamenteel onderzoek 
is onderworpen aan de tucht van de wetenschap, die 
- mits goed toegepast - uiteindelijk veel strenger is 
dan de tucht van de markt. We zitten in een vroeg 
stadium in het kennistraject en het is essentieel om 
nieuwe concepten uit te werken. Dit programma is 
dus een investering in de toekomst.”

Het programma zorgt ook voor contact tussen 
onderzoekers en faciliteert kennisuitwisseling. Dit 
draagt bij aan de voortgang van het onderzoek, want 
de resultaten zijn allemaal puzzelstukjes die 
uiteindelijk samengevoegd moeten worden tot één 
systeem. Volgens De Groot lopen we in Nederland 
voorop met de ontwikkelingen op het gebied van de 
kunstmatige bladeren. “Er werken relatief veel 
groepen aan dit systeem. Als we gericht blijven 
investeren en het onderzoek goed coördineren is de 
toekomst veelbelovend.” (IP)  

FOM en energie 

Energieonderzoek is een speerpunt in de 
nieuwe strategie van FOM. Het FOM-Instituut 
voor Plasmafysica Rijnhuizen wordt uitge-
bouwd tot een nationaal instituut voor 
funderend energieonderzoek op de campus van 
de TU/e. Daarnaast heeft FOM twee focusgroe-
pen binnen dit thema opgericht (zie voorpagina 
van deze FOM expres) en heeft FOM het 
programma ‘Fellowships for Young Energy 
Scientists’ (YES!) geïnitieerd. FOM is ook trekker 
van het NWO-thema Duurzame energie.  
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Trouw

Prof.dr. Jacob Kistemaker (1917-2010) 
zette in 1949 in opdracht van FOM het 
Laboratorium voor Massaspectrografi e 
op, de voorloper van AMOLF. Onder-
staand citaat is ontleend aan een 
interview dat wetenschapshistoricus 
Henk Klomp in 1997 met hem hield en 
dat niet eerder is gepubliceerd.

“Trouw is de belangrijkste verdienste van een 
vent. Trouw aan dit plekje grond, Holland. Een 
land dat in de oorlog zo achterop was geraakt, 
waar je hele familie en al je vrienden en 
kennissen in de rotzooi zaten. Waardevol is een 
man die betrouwbaar is en die wat kan. Daar 
gaat het om en niet om welke ideologie er in 
zijn hoofd zit. Dat is de wereld die we bij FOM 
samen hebben opgezet. Degenen die er in het 
begin zaten waren zonder twijfel allemaal heel 
verschillende individuen. De één vond de ander 
een zacht ei. Het waren geen wapenbroeders, 
kom nou. Het waren levensgevaarlijke vijanden 
van elkaar. Maar op dat moment waren ze één 
en bereid tot samenwerking, in het belang van 
het land. Zo ligt dat.”  
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De FOM-focusgroep van Hummelen ‘Next generation 
organic photovoltaics’ (zie afbeelding A) gaat in de 
komende tien jaar onderzoek doen dat moet leiden 
tot ‘plastic’ zonnecellen die in 2020 klaar zijn voor 
massale toepassing bij voordelige en duurzame 
elektriciteitsopwekking. Die ambitie houdt in dat het 
rendement, de levensduur en de kostprijs van de 
zonnecellen en de duurzaamheid van de gebruikte 
materialen en processen sterk moeten verbeteren. 
Het centrale thema van de FOM-focusgroep ‘Light 
management in new photovoltaic materials’ (zie 
afbeelding B) van Polman is ‘lichtmanagement’: het 
controleren van het opvangen, geleiden, concentreren 
en omzetten van licht op de nanometerschaal. De 
onderzoekers richten zich op nieuwe materialen, 
gecombineerd met nieuwe geometrieën. Ze willen 
hiermee een antwoord vinden op de vraag hoe 
zonnecellen zonlicht op een effi ciëntere en goedko-
pere manier in elektrische stroom kunnen omzetten. 

Een FOM-focusgroep is een wetenschappelijke 
onderzoeksgroep die onder krachtige leiding van een 
gerenommeerd onderzoeker aan een onderzoeks-
thema met een scherpe wetenschappelijke doelstel-
ling werkt. FOM-focusgroepen ontvangen de 
gastvrijheid van een Nederlandse onderzoeksinstel-
ling. FOM stelt per focusgroep gedurende circa tien 
jaar substantiële fi nanciële middelen ter beschikking 
voor een eigen wetenschappelijk 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. Op www.fom.nl/energie vindt u meer 
informatie over de twee nieuwe FOM-focusgroepen 
die worden opgericht.  

De 47-jarige Van de Sanden is sinds 2000 FOM-werk-
groepleider en hoogleraar aan de TU/e. Hij verdiende 
ruimschoots zijn sporen op het gebied van de 
plasmafysica en -chemie. Maatschappelijke problemen 
inspireren hem. Dat hij nu iets mag doen aan het 
energieprobleem drijft Van de Sanden, maar zeker ook 
de wil om over tien jaar een mooi instituut neergezet 
te hebben. “Van oorsprong ben ik technisch natuur-
kundige. Als ingenieur heb je de kunst van het maken 
geleerd. Daar ben ik nog steeds trots op: het werkelijk 
verder implementeren van de kennis die je hebt.” 

Energieopslag

Als grote doelen voor het nieuwe energie-instituut 
ziet Van de Sanden een fusiereactor en een solar fuel 
reactor. “De fusiereactor is de uiteindelijke optie om 
aan onze energie te komen. Daar moeten we sterk op 
inzetten. Er is nog een aantal belangrijke bottlenecks 
waar we hier op Rijnhuizen hoogwaardig onderzoek 
naar doen, op een unieke manier. Daar kunnen we 
alleen niet op wachten. In 2020 halen we een 
signifi cante fractie van de energievoorziening uit 
duurzame energie. Het grote nadeel is dat deze 
bronnen fl uctueren. Opslag van energie is dan 
essentieel. Daar ligt onze tweede uitdaging: elektri-
sche energie opslaan in vloeibare chemische 
brandstoffen. De energiedichtheid daarvan is hoog en 
we sluiten aan bij de bestaande infrastructuur: 85% van 
de huidige energie wordt vervoerd via vloeistoffen.” 

Vervolg van pagina 1: Twee focusgroepen voor funderend energie-
onderzoek geïnstalleerd

Nieuws over de programmaleiders 
van de nieuwe FOM-focusgroepen

Prof.dr. Albert Polman heeft een prestigieuze ERC 
Advanced Grant ontvangen ter waarde van 2,3 
miljoen euro. Polman gaat hiermee ‘optische 
metamaterialen’ onderzoeken, materialen die zijn 
opgebouwd uit een complex netwerk van metallische 
en diëlectrische nanostructuren, en waarin licht zich 
op ongebruikelijke manieren voortplant. 

In februari is bekend geworden dat zonnecel-onder-
zoeker prof.dr. Kees Hummelen tot de allerbesten 
behoort in zijn vakgebied. Hummelen staat op de 
7e plaats van de internationale ranglijst die de Times 
Higher Education opstelde van onderzoekers die in de 
afgelopen tien jaar publiceerden op het gebied van 
materials science.  

Prof.dr. Albert Polman Prof.dr. Kees Hummelen
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Afbeelding B. Licht-
management: licht van de 
zon wordt 'opgevouwen' 
in een ultradunne zonnecel 
en omgezet in elektrische 
stroom. 

Afbeelding A. De drie 
vervlochten onderzoeks-
lijnen theorie & modeling, 
materialen en optische en 
devicefysica zullen leiden tot 
            de nieuwe generatie 
            'plastic' zonnecellen. 

Van de Sanden zet in op fusie-energie en solar fuels

“Ik wil meteen iets maken.”

Voor Rijnhuizen ziet Van de Sanden kansen voor 
onderzoek naar energieopslag in solar fuels. “In zo’n 
thema kunnen we de bestaande expertises binnen 
Rijnhuizen combineren met expertises van buiten, 
waaronder de chemie. We zullen het energieonder-
zoek multidisciplinair moeten aanpakken en 
fysisch-chemische expertise van buiten halen. Als 
Rijnhuizen hebben we een niche op het gebied van de 
plasmachemie. Een heel belangrijke, maar bijzonder 
moeilijke stap in het maken van solar fuels is het 
splitsen van CO2. Daarvoor zijn chemische scenario’s, 
maar de energie-effi ciëntie ligt laag, minder dan 1%. 
In een plasma is 50% haalbaar.”

Multidisciplinair

Als hoogleraar en groepsleider van de internationaal 
toonaangevende Plasma & Materials Processing groep 
in Eindhoven deed Van de Sanden ervaring op met 
multidisciplinair onderzoek. Het belang van ontmoe-
tingen tussen disciplines benadrukte Van de Sanden 
al in 2002 bij zijn oratie ‘Over de grens van plasma’. 
“Onze onderzoeksgroep moest een dunne fi lm 
deponeren op polymeren en daarvoor was veel 
chemische kennis nodig. Naast drie fysici trokken we 
een chemicus aan. Juist op de grenzen van verschil-
lende disciplines gebeuren nieuwe dingen.” 

Van de Sanden ziet zich de komende tijd vooral eerst 
zaaien. Gesprekken voeren met groepsleiders van 

Rijnhuizen om samen te kijken welke fundamentele 
vraagstellingen al langs de bestaande onderzoekslij-
nen liggen. Daarbij wil hij aan de anorganische kant 
blijven en kijken naar de activatie van CO2, maar 
bijvoorbeeld ook naar fotokatalyse. Verder wil hij 
actief naar experts buiten het instituut stappen, te 
beginnen bij vooraanstaande fysica- en chemiegroe-
pen in Nederland. Uiteindelijk moeten fysica, chemie, 
elektro- en materiaaltechniek samenwerken in het 
energieonderzoek. “Ik wil gezamenlijk programma’s 
en kleinschalige onderzoeksprojecten opzetten. 
Uiteindelijk leidt dat tot een eerste opzet van hoe een 
solar fuel reactor eruit kan zien. Vervolgens kunnen 
we op Rijnhuizen het grootschalige onderzoek doen 
aan dit soort reactoren.”

Talent

De nieuwe directeur wil jong talent opzoeken, onder 
andere via het FOM-programma Fellowships for 
Young Energy Scientists (YES!) van FOM. “Maar ik wil 
ook wetenschappers uit het nationale brede energie-
veld aan ons binden die de verantwoordelijkheid 
willen dragen om dit nieuwe instituut op de kaart te 
zetten. Die weten wat ze willen en beseffen dat ze 
samen met andere talenten en experts meer kunnen 
bereiken.” Op nationaal niveau wil hij verbanden 
smeden tussen universiteiten, instituten en industrie. 

Zijn strategie legde Van de Sanden in zijn eerste zes 
weken al voor aan het Scientifi c Advisory Committee. 
Daarnaast schreef hij meteen mee aan een FOM-
programma dat eind februari ingediend is en de 
activatie van CO2 onder de loep wil nemen. “Die 
eerste zichtbare stappen zijn belangrijk voor de 
motivatie van de mensen. Verder kan ik niet vijf jaar 
lang verhalen houden over ideeën en hoe het er uit 
moet zien. Ik wil meteen iets maken.” (AV)  

Op 1 januari van dit jaar trad prof.dr.ir. Richard van 
de Sanden aan als nieuwe directeur van het FOM-
Instituut voor Plasmafyscia Rijnhuizen. In 2015 
verhuist Rijnhuizen naar de campus van de 
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). 
Hij zal de verhuizing begeleiden en het instituut 
omvormen tot een nationaal coördinerend FOM-
instituut voor funderend energieonderzoek.
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“Als ingenieur heb je 
de kunst van het 

maken geleerd. Daar 
ben ik nog steeds 

trots op: het werke-
lijk verder imple-
menteren van de 

kennis die je hebt.”
Prof.dr.ir. Richard van de Sanden
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Omdat ze maar een paar dagen in Nederland is, 
grijpt de redactie van de FOM expres de kans om 
haar te interviewen op haar thuisbasis FOM-Nikhef. 
Lucie de Nooij MSc (27) is FOM-oio en werkzaam bij 
CERN in Zwitserland. Het geven van interviews en 
het praten en schrijven over haar vak is haar niet 
vreemd. Zo was ze samen met FOM-bestuurslid en 
KNAW-president prof.dr. Robbert Dijkgraaf al te zien 
in het VARA-programma De Wereld Draait Door. 
Daarnaast was ze onder andere vaste redacteur van 
de Volkskrant, waar ze op de website een weten-
schapsweblog bijhield over haar onderzoekservarin-
gen. Ook nu heeft de jonge FOM-onderzoekster 
genoeg te vertellen over haar werk bij ATLAS én 
over het leven in Genève. 

Lucie vindt het prettig om weer in Nederland te zijn 
en familie te zien. Meteen maakt ze van de gelegen-
heid gebruik om even wat werk te doen op het 
Nikhef, de plek waar alles begon. “Na het halen van 
mijn beta/gamma-propedeuse aan de Universiteit 
van Amsterdam (UvA) had ik gelijk al een voorkeur 
voor de natuurkunde, maar ik twijfelde. Na een 
tussenjaar skiles geven in Oostenrijk heb ik mijn 
keuze gemaakt voor een driejarig Bachelorprogram-
ma natuurkunde.” Om ook een link met de maat-
schappij te houden volgde ze daarnaast een minor 
economie. Uiteindelijk haalde ze ook haar Master aan 
de UvA en studeerde af in de deeltjesfysica. Ze koos 
voor deze richting, nadat ze inspiratie opdeed tijdens 
een studiereis naar CERN. 

Promoveren of het bedrijfsleven?

De keuze om te promoveren was ook niet zomaar 
gemaakt, want het bedrijfsleven lonkte. Een mooi 
aanbod van Shell sloeg ze echter af. “Ik overwoog echt 
om die baan te nemen, tot mijn vriend zei: ‘Straks gaat 
de LHC draaien op CERN en dan ben jij er niet bij...’.

Ik heb daarop direct het Nikhef benaderd die juist op 
dat moment een oio-positie beschikbaar had: in vier 
jaar promoveren bij prof.dr. Els Koffeman, waarvan 
één jaar op CERN. Precies tijdens de opstart van de 
LHC!” Na een periode op Nikhef ging ze vervolgens 
van start binnen het ATLAS-project op CERN, waar ze 
tot augustus dit jaar zal blijven. Daarna keert ze weer 
terug naar Nikhef. 

Analyseren van deeltjes

In haar werk maakt Lucie analyses van deeltjes, 
waarbij ze gebruik maakt van data uit het ATLAS-
experiment. ATLAS staat voor A Toriodal LHC 
ApparatuS en is één van de vier grote experimenten 
bij de Large Hadron Collider (LHC). Van de vele 
botsingen die over een bepaalde periode in de LHC 
plaatsvinden en geregistreerd worden met de 
ATLAS-detector maakt ze een uitgebreide data-analy-
se. Daarnaast draait ze veel diensten in de controle-
kamer, waar de detector in de gaten gehouden wordt 
en software updates worden uitgevoerd. Lucie legt uit 
dat ATLAS verschillende lagen van detectoren heeft, 
elk subsysteem wordt 24 uur per dag in de gaten 
gehouden. “Ik houd in het kader van mijn onderzoek 
één van de systemen in de gaten. Ik maak daarnaast 
een analyse van de gegevens van deeltjes, waarvan 
we weten dat ze bestaan. Daarbij is een bepaald soort 
deeltje onderwerp van ons onderzoek; we kijken met 
een speciaal softwarepakket hoe vaak dit bepaalde 
deeltje gemeten wordt per botsing. Maar we kijken 
ook welke richting het deeltje op gaat en hoeveel 
energie het verliest.” Ze voegt toe dat ze daarmee 
bekijken hoe vaak ze een bepaald proces zien, dan 
gaan ze fi lteren en zoeken een patroon in de data met 
behulp van statistiek. De Nooij: “Als de LHC op den 
duur op een nog hogere energie gaat draaien kunnen 
we de analyse herhalen. Nu draait de LHC op 7 TeV, 
maar dat gaat in de toekomst naar verwachting naar 

Het afgelopen jaar was een veelbewogen en vooral 
bijzonder succesvol jaar voor de Large Hadron 
Collider (LHC) op CERN bij Genève. De LHC heeft een 
uitstekende performance getoond en de een na de 
andere mijlpaal behaald. 

Sinds de enthousiast gevierde start van het onder-
zoeksprogramma op 30 maart 2010, heeft de LHC 
ruim een half jaar lang steeds grotere hoeveelheden 
proton-proton botsingen bij een wereldrecordenergie 
van 7 TeV geleverd. Wetenschappers over de hele 
wereld gingen meteen zeer gemotiveerd aan de slag 
om de meetgegevens te analyseren. Al enkele 
maanden later kwamen op basis van deze data de 
eerste publicaties uit, bijvoorbeeld over de eerste 
metingen van topquarks.

Aan het eind van 2010 botsten voor het eerst zware 
(lood)atoomkernen met hoge energie op elkaar, 
waargenomen in onder andere de ALICE-detector 
(zie afbeelding). Daarbij wordt een plasma gemaakt, 
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LHC brengt eerste wetenschappelijke 
resultaten

De ALICE-detector laat de 
sporen zien van deeltjes die 
vrijkomen bij botsende 
loodkernen.  
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een vorm van materie die vergelijkbaar is met 
materie zoals die kort na de oerknal bestond. 
Onderzoekers hopen door deze botsingen meer te 
weten te komen over de evolutie van het univer-
sum. Binnen enkele weken zorgden de LHC-experi-
menten er al voor dat de eerste nieuwe inzichten 
werden gepubliceerd over de eigenschappen van dit 
plasma.

Na een winterpauze van twee maanden draaien op 
dit moment de bundels weer rond in de versneller. 
CERN heeft besloten om deze run tot eind 2012 te 
laten duren. De lange technische shutdown, die 
nodig is voor werkzaamheden om de ontwerp-
energie van 14 TeV te bereiken, is naar 2013 
verschoven.  

“With the LHC running so well in 2010, and further 
improvements in performance expected, there’s a 
real chance that exciting new physics may be within 
our sights by the end of the year”, zei CERN’s 
Research Director, Sergio Bertolucci. “For example, if 
nature is kind to us and the lightest supersymme-
tric particle, or the Higgs boson, is within reach of 
the LHC’s current energy, the data we expect to 
collect by the end of 2012 will put them within our 
grasp.” (VM)  

De opstart van de LHC verkiezen 
boven het bedrijfsleven
Lucie de Nooij over het analyseren van data op CERN

Lucie de Nooij MSc voor de ‘Globe of science 
and innovation’, bij de hoofdingang van 
CERN. In de Globe is een permanente 
tentoonstelling te zien.

O

Nieuwe wind

Prof.dr. Ger van Middelkoop (1937) 
kwam in 1961 als promovendus in 
dienst van FOM en was van 1983 tot 
1989 en opnieuw van 1996 tot aan zijn 
pensionering in 2001 directeur van het 
FOM-instituut voor subatomaire fysica 
Nikhef.

“Ik heb vijftig van de vijfenzestig jaar FOM-
geschiedenis meegemaakt. In de jaren zestig en 
zeventig was het contact heel persoonlijk. Zo 
kwam FOM-directeur Beekman zich persoonlijk 
op de hoogte stellen van mijn vorderingen als 
jonge promovendus bij de hoge-fl ux-reactor in 
Petten. Als je een goed idee had, belde je met 
het FOM-bureau en vaak kon er dan wel wat 
geregeld worden. In de jaren tachtig ging er een 
nieuwe wind waaien. Er werd meer competitie 
geïntroduceerd en de instituten kregen niet 
langer automatisch een vast budget. Dat was 
toen lastig voor ons, maar achteraf bezien was 
het heel gezond en ook nodig. We hebben 
geleerd om keuzes te maken en die goed te 
onderbouwen. Zonder die vaardigheid hadden 
we nooit kunnen overleven.”  

14 TeV. Dat zou misschien weer een nieuwe publicatie 
op kunnen leveren.” 

Nog even genieten in Genève

Lucie heeft nog een paar onderzoeksmaanden te 
gaan op CERN en om te genieten van het Zwitserse 
leven. Ze heeft zich gevestigd in de stad Genève, 
samen met haar vriend die bij een internationaal 
bedrijf werkt met een hoofdkantoor in zowel 
Amsterdam als Genève. “Het is een heerlijke stad om 
in te wonen en je kunt hier prachtig paardrijden in de 
omgeving. Maar er zijn ook dingen die ik niet zal 
missen, zoals de zeer formele omgangsvormen die 
hier gelden.” Over haar toekomst na haar promotie 
denkt ze nog na. “Omdat ik bij FOM promoveer, kom 
ik helaas niet in aanmerking voor een dienstverband 
als postdoc bij FOM”, zegt ze. “Maar wetenschap is 
voor mij geen doel op zich. Als ik maar dromen blijf 
hebben en die kan verwezenlijken. Ik zie wel wat er 
na mijn promotie op mijn pad komt.” (MV)  
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De Strategische Research Agenda (SRA) Nanotechno-
logie uit 2008 is op verzoek van het toenmalige 
kabinet opgesteld door het Nederlands Nano 
Initiatief: een samenwerking tussen Technologie-
stichting STW, FOM en NanoNed. Het FES-voorstel 
HTS&M (FES: Fonds Economische Structuurverster-
king) uit oktober 2009 is ook mede uit de SRA 
Nanotechnologie voortgekomen. Met dit voorstel 
werd fi nanciering aangevraagd om nieuwe toepassin-
gen op het gebied van micro- en nanotechnologie te 
onderzoeken. 
In februari stelde het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw & Innovatie met een committe-
ringsbrief offi cieel 125 miljoen euro beschikbaar en 
gaf NanoNextNL daarmee het startsein om de SRA 
Nanotechnologie te verwezenlijken en uitvoering te 
geven aan het FES-programma HTS&M. Naast deze 
subsidie van de regering dragen universiteiten, 
instituten en meer dan honderd participerende 
bedrijven de rest bij. De omvang van het totale 
programma is 300 miljoen euro. Met de committe-
ringsbrief kan NanoNextNL als samenwerkingsver-
band tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen nu 
offi cieel van start gaan. 

Het programma NanoNextNL omvat onderzoek aan 
functionele materialen, medische toepassingen, 
nanofabricage, voedseltechnologie en duurzame 
energie. De komende vijf jaar zullen ongeveer 
vierhonderd promovendi en postdocs worden 
aangesteld op het programma. De FOM-instituten 
AMOLF en Rijnhuizen zullen ook een aantal projecten 

De Projectruimte is één van de subsidie-instrumen-
ten die FOM tot haar beschikking heeft. Het maakt 
kleinschalige projecten mogelijk voor fundamenteel 
onderzoek in de fysica met een vernieuwend karakter 
en een aantoonbare wetenschappelijke, industriële of 
maatschappelijke urgentie. Ook aanvragen uit de 
grensgebieden van de fysica komen in aanmerking 
voor deze subsidie, mits het onderzoek voldoende 
bijdraagt aan de natuurkunde. FOM wil voor nieuw-
komers de toegangsmogelijkheden tot het FOM-sys-
teem vergroten. Voor nieuwe vaste stafl eden en 
tenure-trackers bestaat daarom de mogelijkheid om 
een beroep te doen op een voorkeursbehandeling, 
ofwel de zogenaamde ‘joker’. Deze regeling bestaat al 
geruime tijd, maar het Uitvoerend Bestuur van FOM 
heeft met ingang van de voorjaarsronde 2011 de 
regels rondom de indiening en honorering van 
projectaanvragen gewijzigd. 

Voorwaarden voorkeursbehandeling

Indieners die recent een vaste aanstelling hebben 
gekregen, of een tenure-track aanstelling met uitzicht 
op een vast dienstverband, kunnen eenmalig een 
beroep doen op een voorkeursbehandeling. Daarbij 
moet voldaan worden aan de eisen die in het kader 
hiernaast worden geschetst. Als een indiener een 
beroep wil doen op de voorkeursbehandeling dan 
dient dit te worden vermeld in een aparte aanbie-
dingsbrief bij de aanvraag, waarin ook toegelicht 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen in de 
FOM-Projectruimte 
Regels rondom de ‘joker’ voor nieuwe vaste stafl eden en tenure-trackers 
gewijzigd

Voorwaarden om een beroep te 

kunnen doen op een 

voorkeursbehandeling:

•   de indiener heeft een aanstelling van minstens 80% 
bij de onderzoeksinstelling waar een substantieel 
deel van het in de aanvraag voorgestelde onderzoek 
zal worden uitgevoerd; 

•   het beroep op de voorkeursbehandeling vindt plaats 
binnen twee jaar na aanvang van de eerste vaste 
aanstelling of tenure-track positie binnen Nederland; 

•   de indiener heeft eerder geen steun verworven in de 
FOM-Projectruimte, de Vrije FOM-programma’s of 
andere FOM-programma’s, een FOM Industrial 
Partnership Programme of in de vorm van een 
Vici-subsidie van NWO; 

•   de indiener heeft nog niet eerder een beroep gedaan 
op een voorkeursbehandeling in de Projectruimte; 

•   de indiener dient alleen, dus zonder mede-indieners, 
een aanvraag in; 

•   het aangevraagde budget bedraagt maximaal 
400.000 euro.  

moet worden in hoeverre hij of zij voldoet aan de 
gestelde voorwaarden. Tenure-trackers dienen ook 
een verklaring mee te zenden waaruit een uitzicht op 
een vast dienstverband blijkt.

Beoordelings- en selectieprocedure voor-
keursbehandeling

De binnengekomen ‘joker-aanvragen’ worden in 
gelijke competitie met de overige aanvragen 
behandeld. Dat betekent dat ze samen met de overige 
aanvragen na de eerste jurybeoordelingsronde 
worden ingedeeld in categorie I (direct honoreren), 
categorie II (naar referenten) of categorie III (afgewe-
zen). De voorkeursbehandeling wordt pas na de 
tweede beoordelingsronde toegepast. Voor maximaal 
drie voorstellen met een joker die na het tweede 
juryoordeel net onder de ‘rode streep’ vallen, is 
ruimte om een voorkeursbehandeling te krijgen. 
Deze worden dan gehonoreerd. FOM zal hiervoor 
1,2 miljoen euro reserveren. Joker-aanvragen die na 
de eerste beoordelingsronde in categorie I vallen, of 
die na de tweede ronde op eigen kracht boven de 
‘rode steep’ zijn geëindigd, zullen uiteraard op basis 
van de normale procedures worden gehonoreerd. 
De eerstvolgende deadline is 26 april 2011. Voor meer 
informatie over de FOM-Projectruimte kunt u de 
Handwijzer FOM-Projectruimte voorjaar 2011 
raadplegen op www.fom.nl/projectruimte.  

NanoNextNL van start
In februari is bekend geworden dat de Stichting NanoNextNL, die in oktober 2010 is opgericht 
als onderzoeks- en innovatieprogramma, offi cieel van start kan gaan. NanoNextNL is in het 
leven geroepen om de Strategische Research Agenda Nanotechnologie te verwezenlijken en 
uitvoering te geven aan het FES-programma ‘High-Tech Systems & Materials’ (HTS&M). 

NWO-nano honoreert 

21 onderzoeksvoorstellen

In de FOM expres van december lieten we u al weten 
dat FOM participeert in het programma NWO-nano, 
samen met de NWO-gebieden Technologiestichting 
STW, Aard- en Levenswetenschappen, Chemische 
Wetenschappen en ZonMw. NWO-nano komt voort uit 
de Strategische Research Agenda Nanotechnologie. Van 
de 109 ingediende onderzoeksvoorstellen waren vijftig 
voorstellen door naar de tweede ronde. Hiervan zijn 
21 voorstellen gehonoreerd. FOM zal hiervan zes 
voorstellen met een fysische component onder haar 
beheer nemen. Het budget van NWO-nano voor 
onderzoeksprojecten bedraagt 10 miljoen euro met een 
maximum budget van vijfhonderdduizend euro per 
project. FOM heeft 3 miljoen euro bijgedragen.  

De Executive Board van NanoNextNL, v.l.n.r. vooraan: prof.
dr. Fred van Keulen (TU Delft) en prof.dr.ing. Dave Blank 
(Universiteit Twente), achteraan: dr. Frank de Jong (FEI 
Company), prof.dr. Reinder Coehoorn (Philips), dr.ir. Frans 
Kampers (Wageningen UR), ir. Jaap Lombaers (Holst 
Centrum) en prof.dr. Albert Polman (AMOLF). 
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gaan uitvoeren in het kader van NanoNextNL. 
AMOLF-directeur prof.dr. Albert Polman is één van de 
initiatiefnemers van het programma. Hij maakt deel 
uit van het bestuur van de Stichting NanoNextNL. Het 
programmabureau van NanoNextNL is gevestigd bij 
Technologiestichting STW. 

Voorzitter van NanoNextNL, prof.dr.ing. Dave Blank, 
is verguld met het ontvangen van de committerings-
brief: “Nederland heeft een leidende positie op het 
gebied van de micro- en nanotechnologie in ‘high 
tech’ systemen en materialen. Met de defi nitieve 
toekenning van de subsidie kunnen we huidig 
onderzoek voortzetten en verder verbreden richting 
toepassingen en producten. Door in te spelen op 
maatschappelijke ontwikkelingen gaat NanoNextNL 
een bijdrage leveren aan uitdagingen op het gebied 
van gezondheid, voeding, energie en schoon water. 
Risicoanalyse en impact van nanotechnologie is een 
belangrijk onderdeel van dit onderzoeksprogramma.”  

Meer informatie over het FES-programma vindt u op 
pagina 5 van de FOM expres van december 2010 
(www.fom.nl/fomexpres).  
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Prof.dr. Jaime Gómez 
Rivas, groeps leider bij 
het FOM-instituut 
AMOLF, krijgt een 
prestigieuze ERC 
Starting Grant. Gómez 
Rivas gaat de beurs ter 
waarde van 1,5 miljoen 
euro gebruiken voor zijn 
onderzoek op het gebied van 
nano-optica bij THz 
frequenties. Ook is hij met ingang van 
1 december 2010 benoemd tot 
hoogleraar ‘Photonics and Semicon-
ductor Nanophysics’ aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. 

FOM-werkgroepleider prof.dr. Anna 
Akhmanova en haar collega prof.dr. 
Casper Hoogenraad zijn per 1 januari 
2011 benoemd tot hoogleraar bij de 
faculteit Bètawetenschappen, departe-
ment Biologie, van de Universiteit 
Utrecht. Hoogenraad is in maart samen 
met technisch natuurkundige en 
voormalig FOM-oio dr.ir. Alexander 
Brinkman ook benoemd tot nieuw lid 
van de Jonge Akademie van de KNAW. 

Universitair hoofddocent aan het 
Kernfysisch Versneller Instituut en 
voormalig FOM-oio bij FOM-Nikhef 
dr. Daniël Boer is per 1 februari 2011 
benoemd tot adjunct hoogleraar 
Theoretische Subatomaire Fysica. 

FOM-werkgroepleider prof.dr. Roberta 
Croce is met ingang van 1 maart 2011 
benoemd tot hoogleraar binnen de 
afdeling natuurkunde van de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Haar 
leeropdracht is Biofysica van de 
Fotosynthese: Energie. Croce was tot op 
heden verbonden aan de Rijksuniversi-
teit Groningen als Rosalind Franklin 
fellow. 

De Stichting Edmond Hustinx heeft de 
Peter Debyeprijs 2011 toegekend aan 
FOM-werkgroepleider prof.dr. Alfons 
van Blaaderen. Deze internationale 
prijs van 10.000 euro wordt uitgereikt 
voor grensoverschrijdend onderzoek in 
de natuurwetenschappen. Het 
onderzoek van Van Blaaderen aan de 
Universiteit Utrecht richt zich op 
colloïdale deeltjes.

  Meer weten? 
Zie www.fom.nl/nieuws.  
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Dienstbaar

Prof.dr. Gerard ’t Hooft (1946) is 
hoogleraar theoretische fysica aan de 
Universiteit Utrecht. In 1999 won hij 
samen met Martinus Veltman de 
Nobelprijs voor natuurkunde. 

“FOM heeft zeker bijgedragen aan het hoge 
niveau van de natuurkunde in Nederland. 
Bijvoorbeeld door een redelijke balans te 
vinden tussen enerzijds een open competitie - 
zodat de beste onderzoekers boven komen 
drijven - en anderzijds ook weer niet zo veel 
competitierondes dat niemand meer aan 
werken toekomt. Hoewel FOM regelmatig 
aandacht vraagt voor de toepasbaarheid van 
onderzoek, heb ik voor het belang van de 
theoretische fysica altijd een luisterend oor 
gevonden. Waarschijnlijk denkt men: als we de 
natuur nu eerst maar begrijpen, komen de 
toepassingen vanzelf. En dat is terecht. Er 
dreigt altijd bureaucratie: ambtenarenorganisa-
ties hebben de neiging om te groeien, totdat op 
het laatst iedereen elkaar loopt te managen. 
Voor de toekomst van FOM hoop ik dat zij die 
neiging weet te bedwingen en klein, lenig en 
dienstbaar blijft.”  De American Physical Society (APS) 

heeft prof.dr. Petra Rudolf benoemd tot 
‘Fellow of the American Physical 
Society’. Rudolf is FOM-werkgroeplei-
der bij het Zernike Institute for 
Advanced Materials van de Rijksuni-
versiteit Groningen. Ze heeft haar 
benoeming te danken aan haar 
onderzoek naar koolstofverbindingen 
- met name fullerenen, nanobuizen, 
grafi et en grafeen - en naar moleculaire 
motoren. 

FOM-werkgroepleider prof.dr. Martien 
Cohen Stuart, hoogleraar aan het 
Laboratorium voor Fysische chemie en 
kolloïdkunde van Wageningen 
University & Research centre ontvangt 
een ERC Advanced Grant van 
2,5 miljoen euro voor zijn onderzoek 
naar een nieuwe klasse van macromo-
leculen, biosynthetische polyamiden. 

Oud FOM-oio dr. Zorana Zeravcic heeft 
een George F. Carrier fellowship op 
Harvard gewonnen. Deze prestigieuze 
beurs stelt haar in staat om twee jaar 
onderzoek aan Harvard University te 
doen, met een mogelijke verlenging 
van een jaar. Hiermee kan ze verschil-
lende samenwerkingsprojecten 
opzetten binnen haar vakgebied. 

Vijf Rubicon-subsidies voor de 
natuurkunde

NWO heeft eind december 2010 vijf 
Rubicon-subsidies toegekend aan 
natuurkundigen die over de grens 
willen kijken. Met Rubicon wil NWO 
pas gepromoveerde Nederlandse 
wetenschappers de kans geven om 
onderzoekservaring op te doen in het 
buitenland: dr. Stanley Lai (Universiteit 
Leiden), drs. Jan-Willem van de Meent 
(Universiteit Leiden), dr.ir. Menno Poot 
(TU Delft) en dr. Vittorio Saggiamo 
(Christian Albrechts Universiteit, Kiel 
te Duitsland). Ook FOM-onderzoeker 
dr. Ewold Verhagen (AMOLF) ontving 
een Rubicon-subsidie. 

Zes Vici-subsidies voor fysisch 
onderzoek

NWO heeft in januari zes vernieuwen-
de wetenschappers binnen het 
natuurkundige onderzoeksveld een 
zogeheten Vici-subsidie toegekend. 
Prof.dr. Dirk Bouwmeester (LEI) en 
prof.dr. Antoine van Oijen (RUG) zijn 
momenteel FOM-werkgroepleider en 
prof.dr. Frieder Mugele (UT) is 
voorzitter van de werkgemeenschaps-
commissie van het subgebied Fenome-
nologische Fysica. Dr. Jean-Sébastien 
Caux (UvA) is een oude bekende van 
FOM, hij was senior-onderzoeker met 
een FOM-Springplanksubsidie en 
projectleider bij FOM. Ook prof.dr. Erik 
Bakkers (TU/e en TUD) en dr.ir. Erwin 
Peterman (VU) ontvingen een Vici-

subsidie. De subsidie bedraagt 
maximaal 1,5 miljoen euro per persoon 
en is hiermee één van de grootste 
persoonsgebonden subsidies van 
Nederland.

De KNAW heeft per 1 januari 2012 prof.
dr.ir. Alexander van Oudenaarden 
benoemd tot mededirecteur van het 
Hubrecht Instituut in Utrecht. De 
komst van Van Oudenaarden geeft het 
onderzoek naar stamcellen een stevige 
impuls en daarmee verstevigt het 
Hubrecht haar positie in de wereld als 
het gaat om stamcelonderzoek bij 
kanker en regeneratieve geneeskunde. 
Van Oudenaarden is oud FOM-oio en 
kreeg in 1998 de Andries Miedema Prijs 
voor zijn promotieonderzoek.  

In memoriam

Ron Rademaker 

Op maandag 29 november ontving het personeel van Rijnhuizen het 
trieste nieuws dat hun collega Ron Rademaker op zondag 28 november 
onverwacht is overleden. Ron was 24 jaar in dienst van FOM en was 
17 jaar het gezicht van de afdeling P&O op Rijnhuizen. Vanaf 2003 was hij 
als beleidsmedewerker gedetacheerd bij het Europese experiment JET in 
Groot-Brittannië. Tijdens zijn verblijf in Engeland kwam hij nog regelma-
tig naar Rijnhuizen; voor belangrijke projecten, of voor de jaarlijkse Open 
Dag. Ron zal door zijn collega’s gemist worden en laat een blijvende 
herinnering achter.

Prof.dr. Simon van der Meer

De Nederlandse deeltjesfysicus en Nobelprijswinnaar prof.dr. Simon van 
der Meer is op vrijdag 4 maart op 85-jarige leeftijd overleden. In 1984 
kreeg hij samen met de toenmalige CERN-directeur Carlo Rubbia de 
Nobelprijs voor natuurkunde voor de ontdekking van een reeks nieuwe 
deeltjes, de W- en Z-bosonen, die een zwakke kernkracht kunnen 
overbrengen. Ook gold hij als een van de grondleggers van het succes van 
CERN.

Prof.dr. Jaime Gómez Rivas

Prof.dr. Anna Akhmanova

Prof.dr. Roberta Croce

Prof.dr. Alfons van 
Blaaderen

Prof.dr. Petra Rudolf

Prof.dr. Martien Cohen Stuart

Dr. Zorana Zeravcic
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Silicium in verschillende soorten en maten

De grondstof van silicium is zand. Hier wordt eerst 
amorf silicium uit gemaakt, een vorm waarin de 
atomen ongeordend liggen. Met hitte kan dit omgezet 
worden in een kristallijne vorm, waarin de atomen 
netjes in rijen gerangschikt liggen. De positie van de 
atomen ten opzichte van elkaar beïnvloedt de 
eigenschappen van het materiaal. Zonnecellen van 
kristallijn silicium hebben bijvoorbeeld een hogere 
effi ciëntie dan zonnecellen van amorf silicium. 

Gregorkiewicz en zijn collega’s richtten zich op 
silicium nanokristallen. Dit zijn heel kleine kristallen 
van slechts duizend tot tienduizend atomen. Deze 
kristallen worden ook wel quantum dots genoemd, 
omdat bij zulke kleine afmetingen allerlei quantum-
effecten een rol gaan spelen. Deze quantumeffecten 
zorgen ervoor dat de eigenschappen van silicium in 
een nanokristal sterk afwijken van amorf en 
kristallijn silicium. Dit maakt de kristallen een 
interessant studieobject.

Silicium en licht

De emissie van amorf en kristallijn silicium ligt in het 
infrarode gebied (>780 nm) en is dus onzichtbaar. 
Door de quantumeffecten kunnen siliciumnanokris-
tallen wel zichtbaar licht (380-780 nm) uitzenden. Hoe 
kleiner het kristal, hoe kleiner de golfl engte. Dit kan 
voor elektronicafabrikanten grote voordelen opleve-
ren. Drs. Dolf Timmerman, één van de onderzoekers, 
legt uit: “Silicium wordt al veel gebruikt in elektro-
nica. Als het lukt om silicium ook als lichtbron te 
gebruiken kan dit makkelijk ingebouwd worden in de 
huidige producten. Dat kan veel geld en tijd gaan 
besparen in de toekomst.”

Onderzoek aan nanokristallen

Het meten van de emissie van nanokristallen is niet 
eenvoudig. De kristallen komen namelijk niet los 
voor. Ze zijn altijd ingebed in een andere vorm van 
silicium of in een ander materiaal. Deze ‘matrix’ kan 
de quantumeffecten beïnvloeden of zelf licht geven. 
Hierdoor is het lastig om een eigenschap specifi ek 
aan de kristallen toe te dichten. Ook de onderzoekers 
uit Amsterdam hebben met dit probleem te maken. 
Hun emissiemetingen leverden zowel golfl engtes op 
die afkomstig waren van de kristallen als van de 
glasmatrix. 

Toch concluderen de wetenschappers dat specifi eke 
emissiegegevens wel degelijk aan de kristallen 
toebehoren. Drs. Wieteke de Boer, eerste auteur van 
het artikel: “Wanneer de emissie alleen van de matrix 
afkomstig was, zou de grootte van de kristallen geen 
invloed hebben op de emissiegegevens. Maar dit was 
wel het geval. We hebben de quantumeffecten dus 
zichtbaar kunnen maken.” De theoretische modellen 
die de onderzoekers maakten, ondersteunen de resul-
taten.

Effi ciëntie   

Maar er zijn nog meer verrassende resultaten: de 
effi ciëntie van de emissie in nanokristallen is duizend 
maal hoger dan in bulk silicium. “Dit ziet er veelbelo-
vend uit, maar we gaan kijken of we de effi ciëntie nog 
verder omhoog kunnen brengen. Op dit moment 
experimenteren we met verschillende nanokristallen, 
op zoek naar de ideale afmetingen. Verder testen we 
diverse matrices, ook die hebben invloed op de 
effi ciëntie”, aldus Gregorkiewicz. Het onderzoek aan 
de nanokristallen is dus nog niet voltooid, maar een 
belangrijke eerste stap is gezet! (IP)  

Nanokristallen werpen nieuw licht 
op silicium

Hoe kunnen we elektronica nog kleiner en goedkoper maken? Door één materiaal voor meerdere toepassingen te gebruiken. Het liefst 
een goedkoop materiaal. De groep van FOM-werkgroepleider prof.dr. Tom Gregorkiewicz doet op het Van der Waals-Zeeman Instituut in 
Amsterdam onderzoek aan silicium. Dit is een halfgeleider die vaak in onder meer chips en zonnecellen wordt gebruikt. Ze hopen 
silicium in de toekomst ook te kunnen gebruiken voor optische toepassingen, zoals een laser. In principe zendt silicium (onzichtbaar) 
infrarood licht uit. De onderzoekers toonden echter aan dat silicium wél zichtbaar licht kan uitzenden en publiceerden dit resultaat in 
Nature Nanotechnology. Hun geheim: nanokristallen. 

De onderzoekers, van links 
naar rechts: drs. Dolf 
Timmerman, prof.dr. 
Tom Gregorkiewicz en 
drs. Wieteke de Boer.

Verschillende siliciumroosters, links: kristallijn, midden: 
amorf en rechts: nanokristallen ingebed in amorf silicium.

Silicium nanokristallen, de kleur van het 
uitgezonden licht is afhankelijk van de 
afmetingen van de nanokristallen. 

OO

Trots

Drs. Hendrik van Vuren (1952), hoofd 
Onderzoekbeleid, kwam in 1974 in 
dienst van het FOM-bureau om het 
onderzoeksbeleid gestalte te geven, dat 
toen nog in de kinderschoenen stond. 

“Waar ik het meest trots op ben? Dat we 
nieuwe onderzoeksgebieden een impuls 
hebben gegeven, waardoor ze tot bloei zijn 
gekomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor nanofy-
sica, stromingsleer, zachte gecondenseerde 
materie, quantumelektronica en fysica van 
leven. Deels was het een kwestie van opsnui-
ven wat er toch al in de lucht hangt, maar 
vanuit FOM hebben we toch ook op het juiste 
moment stevig doorgepakt. Dat gebeurt nu ook 
weer met het energieonderzoek. Verder de grote 
experimenteerfaciliteiten die zijn opgezet en 
waar Nederland internationaal veel eer mee 
heeft ingelegd en nog inlegt: MEA bij FOM-
Nikhef, AGOR op het KVI in Groningen, de 
supermagneet in Nijmegen en FELIX/FELICE op 
Rijnhuizen en straks in Nijmegen. En ten slotte 
de samenwerking met de industrie. Die is de 
laatste jaren goed op gang gekomen en blijkt 
ook op fundamenteel niveau interessante 
uitdagingen te bieden. Tot dat inzicht raken 
gelukkig steeds meer wetenschappers bekeerd. 
En dat is goed voor Nederland!”  
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On Monday evening the masterclasses were provided 
by Prof.dr. John Pendry, Prof.dr.ir. Bart van Wees, Prof.
dr. David Quéré and Dr. Boris Kayser. Each master-
class accommodated 25 participants and thanks to 
the small scale of the masterclasses there was plenty 
of room for personal contact. This gave the PhDs a 
unique opportunity to question the researchers in 
detail. Pendry and Quéré could also be admired by a 
wider public during the plenary lectures. 

The British physicist Pendry is fascinated by the 
magic of optics: metamaterials. On Tuesday, during 
the opening lecture of the congress, he explained that 
these materials have highly specifi c optical properties 
as a result of which we can control large parts of the 
electromagnetic spectrum. Research into these 
materials has already led to the fi rst ‘invisibility 
cloaks’. But his lecture was more than just scientifi -
cally interesting. It was also peppered with plenty of 
British humour, which Pendry used to convey his 
passion for the subject to the 1650 plus physicists in 
the room. It was a superb warming up for two days 
full of pure physics.

Only as the audience in the Beneluxhal got up to 
leave after the lecture did it become apparent just 
how many people were there. While the delegates 
went in search of their next lecture a bubbling chaos 
unfolded. People walking but looking in the congress 
booklet at the same time or trying to fi nd the right 
room with the help of the Veldhoven-app on their 
mobile phone. Nevertheless, the chaos quickly 
dissipated and everyone found their next lecture on 
time. In between the lectures there were poster 

sessions and the participants could take a look at the 
experiments. What exactly is in the big chest which 
everybody is looking in? And how exactly does that 
‘human levitator’ work?

Hard work gives you a healthy appetite. And as 6 p.m. 
approached, the queues of people trying to get into 
the restaurant grew. But their patience was rewarded 
with a delicious buffet. Now that all of the delegates 
were gathered together this was an ideal moment to 
present the prizes. State Secretary Drs. Halbe Zijlstra 
turned it into an offi cial event (see page 9). After this, 
the moment that many have been waiting for came: 
the lecture from Geim (see page 9). And then... it was 
time to network, have an informal drink or dance! 

The closing fi nale on Wednesday was provided by the 
French physicist Quéré. Without using a single 
formula he explained how drops of water are 
deformed as they move across a water-repelling 
surface. The audience was drawn into his enthusiasm 
and could enjoy the spectacular images he showed. 
Just before the close of the congress, the traditional 
crowning of the best poster took place. This year the 
prize went to Drs. Willem Haverkort from the FOM 
Institute for Plasma Physics Rijnhuizen. 

FOM director Dr.ir. Wim van Saarloos looks back at a 
highly successful congress: “Young researchers 
received a podium to present their work. For the 
delegates and the organisation it was also a good way 
of establishing new contacts in the world of physics. 
I look forward to Physics@FOM Veldhoven 2012!”  

Physics@FOM Veldhoven 2
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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: Carlo Beenakker, Karin de Haas, Mariette Huisjes, 
Vanessa Mexner, Isabel Poyck, Melissa Vianen en Arian 
Visser. 
Fotografi e en illustraties: Carlo Beenakker, Reyer Boxem, 
CERN, FOM-instituut AMOLF, Petra van Luling, Sam 
Rentmeester Fotografi e, Bram Saeys, STW, Tremani en 
Melissa Vianen. 
Vertalingen: Native Speaker Translations
Ontwerp en productie: Drukkerij Badoux, Houten

In de 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.

Follow-us on Twitter!
#StichtingFOM is active on Twitter: www.twitter.com/StichtingFOM. 
FOM made an enthusiastic start during Physics@FOM Veldhoven 2011: 

“Back from #fomveldhoven. Was epic. Tired now.” 
(Sebastiaan Waanders) 

“Lecture Andre Geim at #fomveldhoven was quite hilarious. 

This man is always extremely funny and has the voice of 

Christofer Walken.” 
(VPRO Noorderlicht) 

“Just had two days crammed with physics at #FOMVeldhoven. 

Scarcely dare to come back home in the real world. Was a 

really fi ne atmosphere.” 
(Inge Kielen) 
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Slagvaardig

Prof.dr. Tony Donné (1956) 
kwam in 1980 in FOM-dienst 
als promovendus bij FOM-
Nikhef. Hij is nu hoofd van de 
groep Fusiefysica op het 
FOM-Instituut voor Plasmafy-
sica Rijnhuizen.

“Ik ben twaalf jaar gedetacheerd 
geweest in het Duitse Jülich. Vergeleken 
bij Duitsland valt het mij op hoe 
slagvaardig de FOM-organisatie is. Dat 
bleek bijvoorbeeld tijdens de besluitvor-
ming over de relocatie van Rijnhuizen. 
Dat ging allemaal heel snel en toch ook 
zorgvuldig. FOM maakt wel eens een 
inschattingsfout. Ooit kreeg fusiefysica 
een dubbele min in de strategienota en 
moesten we inkrimpen. Dat besluit was 
vooral gebaseerd op de internationale 
modes: toen twee jaar later de Ameri-
kanen en de Chinezen terugkeerden 
naar het fusieonderzoek, kreeg het 
vakgebied plotseling weer een dubbele 
plus. FOM herstelde de fout; dat was op 
zich ook wel weer slagvaardig. Een 
uitdaging voor de toekomst lijkt me om 
het fundamentele onderzoek in 
bescherming te nemen. Het dreigt 
ondergesneeuwd te raken door de 
steeds sterker wordende roep om 
valorisatie.”  

Prize-winners at Physics@FOM Veldhoven 2011: 
Dr. Ewold Verhagen (left) and Prof.dr. Fred Bijkerk 
(right). The prizes were presented by State Secretary 
Drs. Halbe Zijlstra (middle). 
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FOM Prizes
On the Tuesday evening of the congress, State 
Secretary Drs. Halbe Zijlstra presented three 
different FOM prizes. In his speech, he empha-
sised the importance of fundamental research 
and innovation. Prof.dr. Fred Bijkerk won the FOM 
Valorisation Prize for research with a strong 
application focus. And both the FOM Physics 
Thesis Award and the FOM Valorisation Chapter 
Prize went to Dr. Ewold Verhagen. Both winners 
held a short speech and they also presented their 
work during the prize winners’ session on 
Wednesday morning.  

Lecture Geim
After the presentation of the prizes came the lecture 
from Prof.dr. Andre Geim. On the stage, he took his 
time to look for a nice presentation for the audience. 
“I had prepared one but I think this one is more 
suitable”, said Geim. He started his highly entertai-
ning lecture with an explanation of his research with 
a levitating frog. He then spoke about his research 
into graphene. For this he shared the Nobel Prize for 
Physics 2010 (see page 12) with former FOM PhD 
Prof.dr. Konstantin Novoselov. They discovered this 
mysterious material with a lump of carbon and a 
piece of sellotape. However, Geim remains down to 
earth: “Such a Nobel Prize is defi nitely an honour but 
also entails a lot of hassle. And that is something you 
can do without.”  
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Brochure for all employees of the 

Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM)

      

Psychosocial stress 

at work

Sexual 
  harassment, 

bullying,

aggression,

    violence,  work 
pressure

Perhaps you don’t know it, but somebody is watching 
over you at your work. And there is somebody who 
keeps an eye on your interests and makes sure that 
you continue to enjoy working at FOM. Someone you 
can speak to if you want to know what is going on 
within FOM and what that means for you personally. 
And since January this ‘somebody’ who has done that 
for you over the past two years has retired and has 
been replaced by a new guardian angel. We are of 
course speaking about ourselves, the members of the 
Central Works Council (COR). Following the elections 
at the end of last year some of us were re-elected as 
COR members but also many new members joined 
the COR. We want to take this opportunity to 
introduce ourselves and to inform you about what 
the COR does. 

Some of you might not know what a works council 
does. In some countries that is an alien concept 
whereas in others no explanation is needed. In the 
Netherlands it is a legal requirement that employees 
have a say through the works council about how the 
company is run. You should also make use of this 
opportunity!

In the Central Works Council, we represent all FOM 
employees. Our duty is to strike a balance between 
the overall interests of the employees and the 
interests of FOM as an organisation. The FOM 
directors must discuss important decisions with us 
and obtain our approval for these. If you would like to 
read more about employee participation then you can 

read an article in the European Industrial Relations 
Dictionary that provides an international perspective 
(the link can be found on www.fom.nl/COR). 

As the new COR, we immediately jumped in at the 
deep end in January as we tackled a range of 
interesting developments within FOM, such as the 
ongoing discussion about the length of the PhD 
contract and the success rate of the PhD programme 
and the relocation of FELIX/FELICE. For some of us 
this is the fi rst experience of working in this manner 
with a large organisation, whereas others are 
experienced personnel representatives. However we 
all experience it as fascinating work which provides 
us with a lot of knowledge and contacts. 

Jealous? Is this something you’d like to do? Then you 
can join us! We still need a representative for the 
FOM personnel at the University of Twente. And 
unfortunately the representative for the FOM 
personnel at both Radboud University Nijmegen and 
Eindhoven University of Technology is leaving soon 
as well: so university FOM colleagues in the south 
and east of our country, live up to your reputation of 
being active and involved and come and join us!  

C
O

RCOR members

Frank van Amerongen (Rijnhuizen): 
F.J.vanAmerongen@rijnhuizen.nl
Herman Boer Rookhuizen (FOM Nikhef): 
hermanbr@nikhef.nl
Mark Boneschanscher (Utrecht/Wageningen): 
M.P.Boneschanscher@uu.nl
Renée Calon (FOM Offi ce): renee.calon@fom.nl
Philip Chimento (Leiden): chimento@physics.leidenuniv.nl
Niels Grobbe (Delft/Rotterdam): n.grobbe@tudelft.nl
Wenda Hetem (AMOLF): w.hetem@amolf.nl
Astrid van der Horst (Amsterdam, VU/UvA): 
astrid@few.vu.nl
Gerben Kaas (Rijnhuizen): G.Kaas@rijnhuizen.nl
Peter Thobe (FOM Nikhef): peterth@nikhef.nl
Leo Wiggers (FOM Nikhef): p63@nikhef.nl
Sjoerd Wouda (AMOLF): s.wouda@amolf.nl
Paul Zomer (Groningen): P.J.Zomer@rug.nl
Ineke van der Vegt (offi cial secretary): cor@fom.nl

FOM has written rules and codes of conduct to ensure 
that staff can work in a safe and healthy manner. But 
how can you fi nd out what these rules and codes of 
conduct are? And who should you turn to if you have 
questions about health and safety at work?

With its institutes and the universities, FOM has 
made agreements about the working conditions. In 
these agreements, it is recorded who is responsible 
for what with respect to health and safety at work, 
who plays a supporting role in this and what 
informative material is available for staff with respect 
to this subject. These agreements have been laid 
down in an organogram ‘Working conditions’. 

As an employee you are responsible, together with 
your employer, for health and safety at your place of 
work. Your employer (director or dean) must ensure 
that you can work in a healthy and safe environment. 
To this end, each university faculty or FOM institute 
has rules, regulations and facilities. These must be 
used and complied with. Managers have the respon-
sibility to ensure that this happens in practice. Both 
the employers and managers are supported by health 
and safety coordinators. They provide advice and 
supervise compliance with the rules. 

Of course you don’t need to know all of the rules by 
heart. However, you should know where to fi nd them. 
At www.fom.nl/arbo (Dutch) and www.fom.nl/
workingconditions (English) you can fi nd further 
information as well as the contact details of the 
health and safety representatives of the FOM 
institutes. The FOM institutes and most university 
faculties also have an information page on their 
website or intranet about working conditions.

Organogram working conditions
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The FOM brochure 
‘Safety Regulations and 
Tips’.

The FOM brochure ‘Sexual harassment, bullying, 
aggression, violence and work pressure’

Both of these brochures are available in Dutch and 
English and you can download these via www.fom.nl/
arbo or www.fom.nl/workingconditions. You can also 
request the brochures via info@fom.nl.  

Moed

Prof.dr. Marileen Dogterom (1967) 
leidt de afdeling Fysica van Moleculaire 
Systemen bij FOM-instituut AMOLF.

“Ik ben in 1997 vanuit de Verenigde 
Staten naar AMOLF gekomen omdat 

ik hier als jonge onderzoeker de kans kreeg 
vanuit het niets een eigen groep op te zetten. 
Die tenure-track constructie was voor Neder-
land in die tijd revolutionair. FOM heeft de 
moed om risico’s te nemen. Destijds was het 
grensvlak tussen biologie en natuurkunde nog 
heel pril. Er werd gemopperd: is dit nog wel 
natuurkunde; waar staat FOM eigenlijk voor? 
En het had inderdaad een hype kunnen zijn, 
die na twee jaar weer voorbij was. Door het 
onderzoek in de ‘fysica van leven’ te ondersteu-
nen, heeft FOM haar nek uitgestoken. En dat 
heeft goed uitgepakt, want het is nu een 
bloeiend vakgebied dat internationaal goed 
zichtbaar is en dat veel getalenteerde jonge 
onderzoekers aantrekt. Ik denk dat dat het 
succes van de Nederlandse natuurkunde is: 
voor kwaliteit gaan, maar ook openstaan voor 
nieuwe impulsen.”  

Health and safety at work
Who is responsible for that?

These are the new members of the COR, your ‘guardian angels’ 
for the next two years. Perhaps you will recognise them but did 
not know that they bear this responsibility. Maybe you will 
meet them during a lunch break. You can always approach 
them with questions about for example leave, business trips, 
conditions of employment and FOM policy. 



  Hirokazu Ueta, Knocking on surfaces, interactions 
of hyperthermal particles with metal surfaces, 
16 november 2010, Universiteit Leiden, promotor 
prof.dr. A.W. Kleyn, co-promotor dr. M.A. Gleeson.

“External tensile stress promotes a trapping-mediated 
reaction process via collective instability in the arrange-
ment of the surface atoms. Apparently a surface reaction 
can be controlled by stress.” 

  Daniel Kiviet, The lac operon: fl uctuations, growth 
and evolution, 19 november 2010, Technische 
Universiteit Delft, promotor prof.dr.ir. S.J. Tans, 
FOM-instituut AMOLF.

  Thijs van Oudheusden, Electron source for 
sub-relativistic single-shot femtosecond diffraction, 
13 december 2010, Technische Universiteit Eindhoven, 
promotoren prof.dr. M.J. van der Wiel en prof.dr. 
K.A.H. van Leeuwen, co-promotor dr.ir. O.J. Luiten.

  Christoph Groth, Anomalous diffusion of dirac 
fermions, 8 december 2010, Universiteit Leiden, 
promotor prof.dr. C.W.J. Beenakker, co-promotor 
dr. J. Tworzydlo, werkgroep FOM-L-05.

  Merel Leistikow, Controlling spontaneous 
emission with nanostructures, 15 december 2010, 

Universiteit Twente, prof.dr. W.L. Vos, werkgroep 
FOM-T-24.

  Klaas-Jan Tielrooij, Molecular motions of water, 
the effect of charged and hydrophobic solutes, 
15 december 2010, Universiteit van Amsterdam, 
prof.dr. H.J. Bakker, co-promotor prof.dr. M. Bonn, 
FOM-instituut AMOLF.

  Wouter Peeters, Two-photon interference, spatial 
aspects of two-photon entanglement, diffraction, and 
scattering, 21 december 2010, Universiteit Leiden, 
promotor prof.dr. J.P. Woerdman, co-promotor 
dr. M.P. van Exter.

“Het lichtopvangend vermogen alsook de scherptediepte-
eigenschappen van een fotocamera worden volledig bepaald 
door het product van F-getal en cropfactor. Gezien het grote 
belang van dit product is het frappant dat de camera-
industrie deze waarde nooit specifi ceert, terwijl ze wel veel 
belang hecht aan het getal.”

“Iets echt begrijpen is equivalent aan het vermogen om het 
uit te leggen.”

  Léon van Heijkamp, Observation and modeling of 
biological colloids with neutron scattering techniques 
and Monte Carlo simulations, 13 januari 2011, 

Technische Universiteit Delft, promotor prof.dr. 
I.M. de Schepper, co-promotor dr.ir. W.G. Bouwman.

  Ermes Braidot, Two-particle azimuthal correlations 
at forward rapidity in STAR, 17 januari 2011, Universi-
teit Utrecht, promotor prof.dr. T. Peitzmann en prof.dr. 
E.L.N.P. Laenen, co-promotor dr. A. Mischke, werk-
groep FOM-U-02.

  Wouter Kimman, Higher mode surface wave 
interferometry, 11 februari 2011, Universiteit Utrecht, 
promotor prof.dr. J. Trampert, werkgroep FOM-U-33.

  Andreas Obermeier, A direct measurement of 
cosmic rays to very high energies: implications for 
galactic propagation and sources, 23 februari 2011, 
Radboud Universiteit Nijmegen, promotoren prof.dr. 
S.J. de Jong en prof.dr. D. Müller, co-promotor 
dr. H.J.R. Hörandel, FOM-instituut voor subatomaire 
fysica Nikhef.

  Manouk Rijpstra, The top and beyond, missing 
energy and little Higgs in ATLAS, 17 maart 2011, 
Universiteit van Amsterdam, promotor prof.dr. 
S.C.M. Bentvelsen, co-promotor dr. M. Vreeswijk, 
FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef.  
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The Foundation for Fundamental Research on Matter is making a 
portal available to all staff: MyFOM-People. In the near future you 
will be able to log in with a personal user name and password via 
the FOM website. On this portal you will be able to arrange various 
personnel issues such as: 

•   changing your personal details, for example your address; 
•   inspecting and printing salary slips and annual statements; 
•   submitting AVOM requests, such as redeeming holiday hours. 

The portal will be implemented in phases. In one of the later 
phases, it will offer even more possibilities such as PhDs being able 
to register for courses, the declaration of costs for foreign trips and 
requests for leave. 

Aim

FOM develops the portal to make it easier for its staff to digitally 
change their personal details themselves, to submit requests and to 
inspect salary slips. Ultimately FOM hopes that this portal will 
reduce the fl ow of paper. 

Access to the portal

As soon as the portal becomes available, all staff will receive an 
e-mail message from FOM with a personal user name and password. 
We will keep you informed by means of the FOM-website and the 
PZ-Infobulletin.  

MyFOM-People
Stichting voor
Fundamenteel Onderzoek der Materie MyFOMM-Peoplee
Stichting voor
Fundamenteel Onderzoek der Materie

FOM launches a portal for staff: MyFOM-People
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FOM 65 Party! 
FOM around the World

What :  FOM 65 party: cocktails, dinner, DJ, dancing, photo contest and more...
Where  :  Westergasterrein, Amsterdam
When  :  Saturday April 16, 18:30 pm - 23:30 pm
Who  :  for all FOM employees and partners, including workgroup leaders & 

partners and members of the Board of Governors & partners
Info : see www.fom.nl for more information

See you & your partner at the FOM 65 Party!



 Postbus 3021, 3502 GA Utrecht

expres

 Indien deze adressering onjuist is, s.v.p. gecorrigeerd terugzenden.
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Donderdag

Recepties zijn saai voor kleine kinderen, maar Kostya 
Novoselov doet zijn best om ze te vermaken. Met een baby 
op de arm neemt hij onze felicitaties in ontvangst. “Je leven 
zal wel plots veranderd zijn”, vraagt mijn vrouw Mayke. 
“Jazeker, het gaat ten koste van je nachtrust”, antwoordt 
Kostya, om pas na onze verwarde blik toe te voegen: “Je 
doelde toch op de baby?” Zo is hij: vastbesloten om het 
gewone leven niet op te geven voor het buitengewone van 
een Nobelprijswinnaar.
Dat valt hier niet mee. Een betoverde week, zo wordt deze 
decemberweek op de Nobel-website omschreven. De natuur 
helpt een handje mee. Een dik pak sneeuw, overal lichtjes, 
hoewel de zon vroeg ondergaat is het niet donker. De negen 
prijswinnaars en hun gasten (14 per persoon) logeren in het 
Grand Hotel, tegenover het koninklijk paleis. Per zwarte 
limousine (met het goudkleurige Nobel-logo) worden ze van 
de ene receptie naar de andere gereden. Ook de Nederlandse 
ambassade heeft vandaag een ontvangst georganiseerd 
(staatssecretaris drs. Halbe Zijlstra vertegenwoordigt de 
regering). Het zijn tenslotte ook onze helden.

Vrijdag

De zwier van Geim heeft de voorpagina’s van de Nederlandse 
kranten gehaald. Zijn vrouw vertelt dat hij hier de hele 
ochtend op geoefend heeft. Het protocol schrijft een knikje 
naar het publiek voor, nadat medaille en oorkonde door de 
koning zijn overhandigd. De zwierige knieval die Andre Geim 

ervan maakt is hier nog niet eerder vertoond, maar past goed 
bij een wetenschapper die eerder de Ig-Nobelprijs won voor 
lachwekkend onderzoek (hij liet een kikker zweven met 
behulp van de zeer sterke magneet van het HFML in 
Nijmegen). 
Ook Novoselov valt op in het rijtje prijswinnaars dat op het 
podium in het concertgebouw staat opgesteld. Hij is 
enerzijds de jongste, en anderzijds degene met het meest 
opvallende ereteken op zijn rokkostuum: het grootkruis van 
een commandeur, hem enkele weken geleden in Nijmegen 
omgehangen. Kostya vertelt mij dat hij zo zijn reputatie van 
slechtst geklede Nobelprijswinnaar wil goedmaken.
Van concertgebouw naar stadhuis, voor het beroemdste gala-
diner ter wereld. Ruim 1300 gasten, in een sprookjesachtig 
versierde, overdekte binnenplaats (de bloemen komen elk 
jaar uit het Italiaanse San Remo, de sterfplaats van Alfred 
Nobel). Novoselov boft, hij zit naast de Zweedse koningin. 
Onze tafel is vlak achter haar, met goed zicht op het podium 
waar tussen de gangen door muziek en dans worden 
uitgevoerd. Na het dessert (een koolstof-nanobuis-imitatie 
van chocolade, als knipoog naar grafeen) kunnen we zelf de 
dansvloer op, in de gouden zaal.
Op dit feest van de wetenschap mogen studenten natuurlijk 
niet ontbreken. Ruim 150 Zweedse studenten nemen deel 
aan het galadiner, uitgekozen vanwege excellente studie-
prestaties. Na afl oop zijn wij bij hen te gast, bij de ‘Nobel 
night-cap’, een after-party die tot in de vroege zaterdag-
ochtend voortduurt.  

Nobelprijsuitreiking 2010
Op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel, ontvingen voormalig FOM-promovendus prof.dr. Konstantin Novoselov en 
zijn promotor prof.dr. Andre Geim in Stockholm de Nobelprijs voor de natuurkunde 2010. Prof.dr. Carlo Beenakker, 
vice-voorzitter van het Uitvoerend Bestuur van FOM, was erbij en doet in deze FOM expres verslag. 

Prof.dr. Carlo Beenakker (rechts) in gesprek 
met Nobelprijswinnaar prof.dr. Konstantin 
Novoselov (links).
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