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Mirjam Leunissen heeft nog last van 
haar jetlag op het moment dat dit 
interview plaatsvindt. En dat is niet zo 
vreemd, want ze is pas sinds een paar 
dagen weer terug in Nederland na het 
afronden van een tweejarig postdoc-
onderzoek aan de New York University 
in de Verenigde Staten. Mirjam deed 
daar onderzoek naar geavanceerde 
colloïdale systemen. Dat ze niet stilzit 
mag duidelijk zijn. Zo heeft ze in juli 
een publicatie uitgebracht in ‘Nature 
Materials’. En daarnaast heeft ze haar 
opgedane kennis meegenomen naar 
FOM-instituut AMOLF. Hier is ze per 
1 september jl. met behulp van een 
FOm/v-subsidie gestart met een 
nieuwe postdoc-positie. Mirjam vertelt 
over het verloop van haar onderzoeks-
carrière, haar ervaringen in New York 
en haar ambities voor de toekomst. 

Van chemie tot fysica

“Aan het einde van mijn studie 
Scheikunde aan de Universiteit 
Nijmegen heb ik me gespecialiseerd in 
de vastestofchemie, de meer fysische 
kant van scheikunde. Toen begon 
eigenlijk mijn interesse voor de 
natuurkunde. En na een inspirerende 
stage bij het tijdschrift Natuur & 
Techniek heb ik aan de Universiteit 
Utrecht als FOM-oio promotieonder-
zoek gedaan naar colloïdale systemen 
binnen de onderzoeksgroep ‘Zachte 
gecondenseerde Materie’. De zachte 
materie in de vorm van bijvoorbeeld 
vloeibare stoffen, schuim, voedings-
middelen en biologische materialen 
spreekt me meer aan dan de harde 
materie, omdat je er makkelijk heel 
veel kanten mee op kunt in het 
onderzoek.” 

Na haar promotie liet Mirjam haar oog 
vallen op het Center for Soft Matter 
Research van de New York University. 
Hierbinnen opereert een zeer enthousi-
aste werkgroep met bekende onderzoe-
kers en veel onderzoeksmogelijkheden. 
Een uitstekende plek om meer 
onderzoek te doen naar colloïdale 
systemen, haar netwerk uit te breiden 
en internationale ervaring op te doen. 
Een tweejarige Rubicon-beurs van 
NWO maakte het onderzoek in New 
York mogelijk. Mirjam vertelt: “Mijn 
tijd in New York was een bijzondere 
ervaring. De stad zelf was al indruk-
wekkend op zich; veel drukte en 
verkeer, een mix van interessante 
mensen en in New York is altijd wat te 
doen. Maar ook op onderzoeksgebied 
heb ik veel geleerd. Zo heb ik in Utrecht 
met name evenwichtsfasegedrag 
bestudeerd, waarbij je kijkt naar 
geordende structuren en modelsyste-
men voor atomaire processen, zoals 
kristalliseren en smelten. In de VS was 
mijn onderzoek veel meer gericht op 
het sturen, begrijpen en ontwerpen van 
nieuwe structuren met behulp van 
DNA. Dit is belangrijk voor toepassin-
gen en als je zelf deeltjes wilt ordenen 
of ze kopieën van zichzelf wilt laten 
maken. Bovendien krijg je hiermee 
misschien meer inzicht in de zelf-orga-
nisatie processen en de evolutie van 
levende systemen. Wat mij betreft ligt 
op dit gebied de toekomst: het gericht 
aansturen van zelf-organiserende en 
biologisch geïnspireerde systemen.” 

Onverwachte onderzoeks-
resultaten

Tijdens haar onderzoeksperiode in 
New York heeft Mirjam een mooie 
publicatie in Nature Materials op haar 
naam gezet. Hierin beschrijft ze samen 
met haar collega’s hoe ze speciale 
‘nano-contactlijm’ hebben ontwikkeld 
om op nanoschaal zorgvuldig te 
kunnen plakken. Het bijzondere aan de 
lijm is dat alleen die deeltjes aan 
elkaar plakken, die je aan elkaar wilt 

hebben. Iets dat voorheen nog niet zo 
eenvoudig was. De nieuw ontwikkelde 
‘DNA Sticky ends’ geven veel meer 
controle over de interactie tussen de 
plakkende deeltjes. “De publicatie was 
eigenlijk een onverwachte uitkomst 
van ons primaire onderzoek dat gericht 
is op de creatie van niet-biologische 
zelf-replicerende materialen. We liepen 
spontaan tegen de resultaten aan. 
Maar bijzonder genoeg om er een 
publicatie aan te wijden,” aldus Mirjam. 

Allround onderzoeker 

De komende tweeënhalf jaar zal 
Mirjam zich op AMOLF gaan richten op 
computersimulaties en het verwerken 
van resultaten in computermodellen. 
Het onderzoek valt binnen de onder-
zoeksgroep ‘Computational Chemistry’ 
van prof.dr. Daan Frenkel die nu in 
Cambridge gestationeerd is. Mirjam: 
“Voor zowel mijn promotieonderzoek 
als mijn postdoc-onderzoek naar de 
zachte gecondenseerde materie heb ik 
gebruik gemaakt van experimenten. 
Het doen van computersimulaties is 
een andere werkvorm die ik mezelf nu 
eigen ga maken. Met de simulatie-
kennis die ik de komende jaren zal 
opdoen, word ik als het ware een 
allrounder in het onderzoeksveld. 
Bovendien is het altijd leuk om iets 
nieuws te leren.

Wat er na AMOLF op mijn pad komt 
weet ik natuurlijk nog niet. Ik hoop dat 
ik een eigen experimentele onder-
zoeksgroep op kan richten. Het 
belangrijkste is dat ik blijf doen wat ik 
echt leuk vind: ontdekkingen doen, het 
oplossen van ‘puzzels’, vrijheid in mijn 
werk, het leren kennen van nieuwe 
mensen, het aangaan van nieuwe 
uitdagingen en de ruimte krijgen om 
nieuwe ideeën te genereren. Mijn werk 
kan ik dan ook met recht mijn hobby 
noemen!” (MV)  

Wilt u meer weten over Mirjam 
Leunissen? Kijk dan op haar website 
http://physics.nyu.edu/~ml154/ of 
neem contact met haar op via 
m.e.leunissen@amolf.nl
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FOm/v-netwerk

Bent u al bekend met het FOm/v-netwerk? Dit is een 
netwerk dat door FOM is ingesteld om de zichtbaarheid 
van vrouwelijke fysici te vergroten. Om dit te realiseren 
organiseert FOM een reeks activiteiten voor vrouwelijke 
fysici, waaronder het tweejaarlijkse FOm/v-symposium, 
de Minerva-Prijs en subsidies in de vorm van het 
FOm/v-Stimuleringsprogramma. De rubriek ‘Women in 
Physics’ in de FOM expres sluit hier dan ook uitstekend 
op aan. Kijk voor meer informatie op www.fom.nl/fomv.

 Mirjam Leunissen
Postdoc bij FOM-instituut AMOLF

  Van experimenten in New York naar 
  simulaties bij AMOLF in Amsterdam

Mirjam Leunissen ‘On Top of the Rock’, het 
observatiepunt van Rockefeller Center in 
New York. Ze omschrijft haar onderzoeks-
periode in New York als een bijzondere 
en leerzame ervaring.

Mirjam publiceerde in juli 2009 een artikel 
over ‘nano-contactlijm’ in Nature Materials. 
Deze illustratie geeft in het kort weer wat zij 
en haar collega-onderzoekers hebben 
gedaan. Met conventionele DNA sticky ends 
plakken alle deeltjes beneden een bepaalde 
temperatuur aan elkaar. De nieuw 
ontworpen ‘self-protected’ sticky ends 
kunnen zich bij lage temperatuur opvouwen 
tot lus- en haarspeldvormen. Dit geeft veel 
meer controle over de interacties tussen de 
deeltjes dan conventionele sticky ends, 
omdat de deeltjes nu alleen binden wanneer 
ze lang (5-10 minuten) bij elkaar gehouden 
of licht verwarmd worden.

Women in Physics: 
een nieuwe rubriek! 

In deze FOM expres introduceren 
we een nieuwe rubriek: Women in 
Physics. In de rubriek schetsen we 

elke keer een portret van een 
vrouwelijke natuurkundige die in 

dienst is bij de Stichting FOM: 
wie zijn ze, wat onderzoeken ze 

en wat zijn hun ambities? 
Met de rubriek laten we zien dat 

er bij FOM veel succesvolle en 
enthousiaste vrouwelijke fysici 

werken die uitstekend onderzoek 
verrichten met veel mooie 
resultaten en publicaties.


