
Met FOM had prof.dr. Nynke Dekker 
altijd al een meer persoonlijke band 
dan met andere wetenschapsfi nan-
ciers, doordat FOM regelmatig sondeert 
welke meningen er leven in het veld. 
Sinds een belangrijk telefoontje van 
Wim van Saarloos vindt ze zichzelf nu 
in het hart van de organisatie. Voor 
Dekker is het van groot belang dat het 
goed gaat met de Nederlandse 
natuurkunde. En ook dat het FOM-
bestuur inzicht heeft in wat er speelt 
op interdisciplinaire vakgebieden zoals 
het hare, want daarvan komen er 
steeds meer. Dus zei Dekker na een 
paar dagen bedenktijd ja tegen het 
verzoek om tot het FOM-UB toe te 
treden.

Modelleren op celniveau?

Niet dat ze  makkelijk tijd kan missen 
in haar lab. In haar onderzoek is nu 
juist een nieuwe periode aangebroken. 
“Sinds kort richten we ons naast 
biofysische processen op moleculair 
niveau ook op het cellulaire niveau. Dat 
is spannend, vooral omdat ik niet 
tevreden ben met alleen maar 
beschrijven van wat ik daar zie. Ik wil 
kwantifi ceren, veralgemeniseren en 
modelleren: tot in detail begrijpen wat 
er gebeurt. Het is maar de vraag of dat 
is vol te houden op celniveau. Proces-
sen zijn daar diffuser en ongrijpbaar-

der dan wanneer je te maken hebt met 
één enkel molecuul in oplossing. Zal ik 
mijn ambities moeten bijstellen? Daar 
ben ik erg benieuwd naar.”

Kansen

Nynke Dekker vindt het prettig om 
naast haar bionanowerk een bredere 
blik op de fysica te ontwikkelen. Als 
FOM-bestuurder ben je er niet met 
eenmaal per maand een retourtje 
Utrecht. Ze zal veel mensen speken 
namens en in het belang van de 
Nederlandse natuurkunde, waarvan zij 
nu een offi ciële vertegenwoordiger is. 
Het liefst zou ze koffi edrinken met 
Maxime Verhagen. Hij draait de kraan 
met FES-gelden dicht en zet tegelijker-
tijd in op topsectoren. Maar overziet hij 
de consequenties, ook de onbedoelde? 
“Dat bedrijven meer betrokken raken 
bij delen van het onderzoek is op zich 
een goede zaak. Maar we moeten 
waken voor een geleidelijke aantasting 
van het fundamentele onderzoek.”
Voor FOM zal het een grote uitdaging 
zijn om ook als het tij tegenzit de volle 
breedte van het natuurkundeonder-
zoek te blijven fi nancieren. “Om dat 
doel te bereiken, moet je voortdurend 
alert blijven en alle kansen grijpen die 
zich voordoen. Nu eens zal zo’n kans 
zich aandienen in de vorm van een 
Europees programma, dan weer komt 

er iets uit de hoek van NWO of moeten 
we ons positioneren voor het topsecto-
renbeleid. Het kan soms lijken of we 
een deel van de natuurkunde bevoor-
delen, maar dat is dan omdat zich daar 
toevallig een kans voordoet. Het 
uiteindelijke doel is juist de volle 
breedte in stand te houden.” 

Vrouwen en allochtonen

Een tweede uitdaging voor FOM is 
volgens Dekker het belang van de 
natuurkunde voor het voetlicht te 
brengen bij een breed publiek, en dan 
met name bij jongeren. Onderbenut-
ting van talent is een van haar 
stokpaardjes. “Je kunt het laat vinden 
dat er pas na 65 jaar een vrouw tot het 
FOM-bestuur toetreedt, maar als ik in 
de collegezaal om me heen kijk, vind ik 
het eigenlijk niet zo verrassend: de 
meiden zijn nog steeds ver in de 
minderheid. Trouwens, Nederlanders 
van buitenlandse komaf kom ik ook 
weinig tegen. Getalenteerde vrouwen 
en allochtonen weten we dus blijkbaar 
niet te motiveren.” De oplossing? “Ik 
denk dat het een cultureel fenomeen is 
dat vooral aan de basis moet worden 
aangepakt, in de opvoeding en scholing 
van kinderen en jongeren. We zijn er 
met z’n allen verantwoordelijk voor. Je 
kunt het probleem in elk geval niet 
volledig op het bord van de universitei-
ten kiepen. Die zijn er te laat bij.” Zou 
het UB van FOM zich moeten aanmel-
den voor Expeditie Robinson, om 
helemaal met de tijdgeest mee te 
gaan? Nou nee, zo ver wil Dekker niet 
gaan. Maar fysici die scholen bezoeken 

of openbare voordrachten geven om 
daar het enthousiasme voor hun vak 
over te brengen vindt ze wel een goed 
idee. Zelf stond ze afgelopen zomer 
nog in Paradiso. “Alleen als alle leden 
van onze bevolking hun kansen volop 
kunnen benutten, krijgen we de 
kenniseconomie die we willen.” (MH)  
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Kennismakingsinterview met Nynke Dekker

Onderbenutting van talent is gevaarlijk

FOMFOM  expres  expres  33

De jonge en succesvolle Delftse hoogleraar biofysica Nynke Dekker trad per 
1 januari toe tot het Uitvoerend Bestuur van FOM. Gevraagd met wie ze in haar 
nieuwe rol nu wel eens van gedachten zou willen wisselen, noemt ze vicepre-
mier Maxime Verhagen. “Nee, niet om hem de oren te wassen. Maar wel om te 
peilen in hoeverre hij de consequenties van zijn beslissingen echt overziet.”

Achtergrond

In 2011 lanceerde NWO de call ‘Nationale roadmap 
Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten’. Het doel 
hiervan was tweeledig: enerzijds een herziening van 
de Nationale Roadmap voor Grootschalige Onder-
zoeksfaciliteiten en anderzijds een prioritering- en 
fi nancieringsbesluit voor te bereiden voor de 
besteding van NWO-middelen voor grootschalige 
onderzoeksinfrastructuur. De te besteden middelen 
zouden aangewend moeten worden voor investerin-
gen in onderzoeksfaciliteiten in Nederland met 
internationale uitstraling. Een commissie onder 
leiding van prof.dr. Emmo Meijer (FrieslandCampina) 
kreeg de vraag te adviseren over de inzendingen. “Het 
niveau van de voorstellen was zeer hoog. Alleen de 
allerbeste projecten met de grootste potentie voor de 
wetenschap – en dus ook voor onze samenleving – 
konden worden geselecteerd”, schreef de commissie 
ten geleide bij het advies. Het advies werd overgeno-
men door het ministerie van OCW. 

27 onderzoeksfaciliteiten op Roadmap

Op 2 maart maakte het ministerie van OCW bekend 
welke 27 grote onderzoeksfaciliteiten een plaats 
hebben gekregen op de nieuwe Nationale Roadmap. 
Vijf hiervan hoorden dat ze fi nanciering ontvangen 
voor de bouw of een substantiële aanpassing van hun 
onderzoeksfaciliteit, waaronder het HFML. In totaal is 

80 miljoen euro toegekend. “Ik ben ervan overtuigd 
dat de gekozen projecten een belangrijke bijdrage 
zullen leveren aan het oplossen van de grote 
uitdagingen voor de toekomst, zoals  gezondheidsvra-
gen en de zoektocht naar nieuwe materialen. Deze 
projecten passen uitstekend in de topsectoren van 
Nederland. Zij zullen de wetenschap verder brengen 
door hoogtechnologische gedrevenheid en honger 
naar nieuwe inzichten,” zei staatssecretaris drs. Halbe 
Zijlstra. 

Europese top

De uitverkiezing en de bijbehorende subsidie 
bevestigt het belang van het HFML voor het materia-
lenonderzoek en ook van de weg die al is ingeslagen: 
het HFML heeft een leidende rol in Europa als 
aanvoerder van het European Magnetic Field 
Laboratory (EMFL), een toponderzoeksfaciliteit samen 
met labs in Grenoble, Dresden en Toulouse. Prof.dr. 

Jan Kees Maan, directeur van het HFML, is enthou-
siast over de nieuwe mogelijkheden: “Met deze 
investering kunnen we het magnetenlab opstuwen 
naar wereldniveau, zodat het HFML topfaciliteiten en 
apparatuur heeft voor Nobelprijswaardig materialen-
onderzoek. Zowel voor de eigen onderzoeksgroep als 
voor andere gebruikers en gasten uit de hele wereld.” 

Ook KM3NeT en LHC geselecteerd

Behalve over het HFML was er voor FOM nog meer 
reden tot vreugde: ook de twee aanvragen die door 
Nikhef-onderzoekers zijn ingediend, Dutch contribu-
tions to the detector upgrades of the Large Hadron 
Collider experiments at CERN en KM3NeT: the next 
generation neutrino telescope, zijn beide opgenomen. 
De commissie Meijer was zeer te spreken over de 
aanvragen van Nikhef, in het bijzonder over het 
leiderschap en de cruciale coördinatierol die Nikhef 
vervult in de Nederlandse bijdrage aan deze projec-
ten. De plaats op de Roadmap betekent voor KM3NeT 
dat het toegekende budget uit de vorige ronde 
beschikbaar blijft. Voor LHC impliceert het dat Nikhef 
in de tussenfi nancieringsronde van 2013 al geld kan 
aanvragen. Naar verluidt kunnen faciliteiten die niet 
op de Roadmap staan zich pas in 2015 weer aan het 
loket melden. Voor de Nederlandse fysica is het ook 
belangrijk dat NanoLab NL zijn plaats op de Roadmap 
heeft behouden. (AvS)  

Magnetenlab HFML erkend als nationale 
toponderzoeksfaciliteit

Prof. dr. Nynke Dekker (1971) groeide op 
in een diplomatengezin dat de hele wereld 
rondreisde. Ze studeerde cum laude af in 
Yale en Leiden, promoveerde in Harvard 
en kwam in 2002 terug naar Nederland. 
Zij haalde onder andere een Vici-beurs 
van NWO en een EURYI-beurs van de 
European Science Foundation binnen en 
was tot voor kort lid van de Jonge 
Akademie. Ze leidt haar eigen lab aan het 
Kavli Instituut of Nanoscience aan de 
Technische Universiteit Delft en geldt als 
een van Nederlands meest toonaange-
vende onderzoekers op het snijvlak van 
fysica, biologie en nanoscience. In 2011 
ontwikkelde haar groep een nieuw soort 
magnetisch pincet, waarmee de draaiing 
van enkele moleculen zoals DNA kan 
worden gemeten.

Wie is Nynke Dekker?

Het Laboratorium voor Hoge Magneetvelden (HFML)
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