
Terwijl het publiek van onder honderdvijftig gele 
bouwhelmen toekeek, schroefden TU/e-rector 
prof.dr.ir. Hans van Duijn en FOM-directeur 
dr.ir. Wim van Saarloos op 16 september één van 
de funderingspalen van DIFFER de campusbodem 
in van de Technische Universiteit Eindhoven 
(TU/e). Daarmee gaven ze het startschot voor de 
bouw van het nieuwe laboratorium voor het 
FOM-instituut voor funderend energieonderzoek 
DIFFER. “Trillingsarm heien om de omgeving te 
ontzien past bij de duurzame ambities van het 
instituut”, vertelt Van Saarloos in zijn openings-
speech. FOM en NWO willen voor hun Dutch 
Institute for Fundamental Energy Research 
(DIFFER) het duurzaamste laboratoriumgebouw van 
Nederland neerzetten. 

De start van de nieuwbouw in Eindhoven trok de aandacht. 
Vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Brabant, de 
gemeente Eindhoven, NWO, de Stichting FOM, de TU/e, 
collega-energieonderzoekers van de Nederlandse universiteiten, 
de architect en aannemer: samen met de medewerkers van 

DIFFER die vanuit Nieuwegein naar Eindhoven 
waren afgereisd, keken ze hier vooruit naar 
het nieuwe instituutsgebouw. 

Bouwen aan samenwerking

Ingeleid door het Eindhovense jazz-ensemble 
Jazzal verwelkomde Loet Visschers van de 
Provincie Noord-Brabant DIFFER in de sterke 
kenniseconomie rondom Eindhoven. De regio 
ontleent zijn kracht aan hechte banden tussen 
bedrijf, openbaar bestuur en onderwijs/
onderzoek: de ‘triple helix’. Het Eindhovense 
Science Park is een knooppunt in die samen-
werking, beschrijft rector magnifi cus Van Duijn. 
Onderzoekers, ondernemers en studenten 

ontwikkelen hier samen de techniek van de toekomst.  

Lees verder op pagina 2. 
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QuTech 

“QuTech is een voorbeeldig 
resultaat van samenwerking 
op het gebied van innovatie. 
De beste onderzoekers 
werken samen met de meest 
innovatieve ondernemers en 
de overheid om een revolutio-

naire techniek door te ontwik-
kelen tot nieuwe producten”, 
aldus Kamp. “Dit kan leiden 
tot nieuwe maatschappelijk 
relevante producten en 
diensten, zoals het voorspel-
len van de werking van 
medicijnen. En natuurlijk voor 

meer inkomsten en banen in 
Nederland.” De volgende 
generatie computer moet over 
15 jaar realiteit kunnen zijn. 
Bij deze nieuwe computer 
wordt gebruik gemaakt van de 
bijzondere eigenschappen van 
kleine deeltjes, zogenaamde 
quantumbits. Deze kleine 
deeltjes kunnen een enorme 
rekencapaciteit leveren, 
waardoor nieuwe toepassin-
gen mogelijk zijn. Zo is een 
quantumcomputer in staat de 
werking van medicijnen per 
individu uit te rekenen. Ook 
wordt het makkelijker om de 
eigenschappen van bepaalde 
materialen en bodemlagen te 
berekenen en te voorspellen.

Steun van FOM 

De onderzoeksgroep van 
Kouwenhoven aan de TU Delft 
behoort tot de wereldtop op 

het gebied van nanofysica. In 
het voorjaar van 2012 trok hij 
grote wetenschappelijke én 
publieke aandacht, vanwege 
de ontdekking van de 
Majorana-fermionen. Aan 
deze groep is sinds de jaren 
’80 door de TU Delft, NWO en 
FOM krachtige steun gegeven. 
Zo heeft FOM omvangrijke 
investeringen gedaan in (vast) 
wetenschappelijk en technisch 
personeel, apparatuur en 
infrastructuur en zijn via 
NWO-centraal grote bijdragen 
geleverd. Een belangrijk 
voorbeeld is de oprichting van 
de FOM-focusgroep ‘Solid 

state quantum information 
processing’ in 2004 onder 
leiding van Leo Kouwenhoven. 
Deze FOM-focusgroep heeft 
tot doel uitgebreide quantum-
systemen te ontwerpen om 
het gedrag van verstrengelde 
veel-deeltjestoestanden te 
bestuderen.

Samenwerkende 
partners

Bij de totstandkoming van 
QuTech draagt de TU Delft 
jaarlijks vijf miljoen euro bij, 
de Rijksoverheid samen met 
TNO jaarlijks ongeveer vier 
miljoen euro. Ook NWO, waar-

onder FOM, en het bedrijfs-
leven (bijvoorbeeld Microsoft) 
zullen een bijdrage leveren. 
In de komende maanden krijgt 
QuTech vorm. 

 www.tudelft.nl
 www.fom.nl

Op het YouTube-kanaal 
van FOM vindt u een fi lmpje 
over het onderzoek van 
prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven: 
Quantum computing physics 
at FOM. 

 www.youtube.com/
fomphysics
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SDinsdag 8 oktober was de grote dag: de bekendmaking van de 
Nobelprijs voor de Natuurkunde 2013. De spanning was groot bij 
de collega’s op het FOM-instituut Nikhef in Amsterdam. Ruim 100 
fysici hadden zich verzameld in het Spectrum, naast de centrale 
hal van Nikhef, om de bekendmaking live te kunnen volgen op 
een groot scherm. Dat de aankondiging – door een nog 
onbekende reden - ruim een uur werd uitgesteld kon de 
Nikhef-ers niet deren; er waren broodjes om de honger te stillen 
en de champagne stond al klaar... Om 12.45 uur was daar het 
verlossende woord: de Nobelprijs gaat naar François Englert en 

Peter Higgs! Higgs en Englert krijgen de prijs voor de door hen 
geformuleerde theorie van het zogenaamde higgsmechanisme. 
Het mechanisme verklaart waarom elementaire deeltjes massa 
hebben, en vereist het bestaan van een nieuw deeltje, het 
higgsdeeltje. In juli 2012 ontdekten onderzoekers op CERN bij de 
experimenten ATLAS en CMS een nieuw deeltje, dat later 
inderdaad een higgsdeeltje bleek. Dit resultaat bevestigde de 
theorie uit de jaren zestig. Onder luid gejuich werd 
er getoost en bedankte Nikhef-directeur prof.dr. 
Frank Linde iedereen voor hun bijdrage aan deze 

prijs. Een groot aantal Nikhef-onderzoekers is 
immers nauw betrokken geweest bij de spectacu-
laire ontdekking van het higgsdeeltje. De Nobelprijs 
wordt op 10 december 2013 in Stockholm uitgereikt.  

Minister Kamp kondigt oprichting 
instituut QuTech aan 

Schroefstart voor nieuwbouw DIFFER
Nieuwbouw energie-instituut DIFFER op Technische Universiteit Eindhoven 
feestelijk van start

FOM-directeur Wim van Saarloos en rector magnifi cus 
Hans van Duijn van de TU/e, beiden in witte jas, gaven 
het offi ciële startschot voor de nieuwbouw.
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FOM-focusgroepleider prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven, 
die het nieuwe instituut QuTech zal aanvoeren, was één 
van de keynote speakers op de dinsdagavond tijdens het 
congres Physics@FOM Veldhoven 2013. Hij sprak over de 
creatie van Majorana-fermionen, die worden gezien als 
fundamentele bouwstenen van de quantumcomputer.

Op 2 oktober heeft minister Kamp van Economi-
sche Zaken bekend gemaakt dat de TU Delft gaat 
werken aan de bouw van een volgende generatie 
computer: de quantumcomputer. Dit gebeurde 
tijdens de jaarlijkse innovatieconferentie (zie ook 
pagina 8) in de Ridderzaal in Den Haag. Om dit te 
kunnen realiseren richten wetenschap, bedrijfsle-
ven en overheid samen het instituut ‘QuTech’ op. 
Onder aanvoering van FOM-focusgroepleider 
prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven van de TU Delft moet 
QuTech de brug vormen tussen het wetenschap-
pelijk onderzoek aan de ontwikkeling van de 
quantumcomputer en de Nederlandse high tech 
industrie. Nederland is één van de eerste landen 
wereldwijd waar zo’n grootschalig initiatief 
wordt opgezet.

immers nauw betrokken geweest bij de spectacu-
laire ontdekking van het higgsdeeltje. De Nobelprijs 
wordt op 10 december 2013 in Stockholm uitgereikt.  
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Nobelprijs Natuurkunde 2013 voor François Englert en Peter Higgs

Ruim 100 fysici volgden de bekendmaking van de Nobelprijs 
voor de Natuurkunde 2013 live op een groot scherm. 

Onder hen, Nikhef-directeur 
prof.dr. Frank Linde (links), 
en prof.dr. Martinus Veltman 
(tweede van rechts, zittend), 
één van de winnaars 
van de Nobelprijs voor de 
Natuurkunde in 1999. Fo
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Niet toevallig komt het DIFFER-gebouw op het raakvlak van de 
campusgebieden voor onderzoek, onderwijs en bedrijvigheid. Die 
standplaats ‘midden in de wereld’ helpt het instituut zijn nationale 
rol te spelen en verbindingen te leggen tussen energieonderzoek, 
techniek en bedrijfsleven, benadrukte Van Saarloos tijdens zijn 
toespraak. NWO-directeur drs. Hans de Groene onderstreepte 
hoe belangrijk de onderzoeksfi nancier het thema vindt. Door een 
nationaal instituut op te zetten dat bouwt aan samenwerkingsver-
banden tussen onderzoekers en bedrijven hebben NWO en FOM 
hun belangrijkste strategische middel ingezet op het onderwerp 
duurzame energie. FOM en NWO bouwen met DIFFER aan een 
nationaal knooppunt voor funderend energieonderzoek. Na het 
afronden van de toespraken werd de middag afgesloten met een 

receptie bij het Meulensteen Art Centre (gelegen naast het 
toekomstige pand van DIFFER).

Laboratoriumgebouw

Op de bouwplaats tekent de rechthoekige omtrek 
van het gebouw zich al af: een buitenschil van 
drie bouwlagen hoog met kantoren en faciliteiten 
zoals de eigen werkplaats, tekenkamer, 
elektronicagroep - en natuurlijk een seminarzaal 
en bedrijfsrestaurant. De omtrek van de 
experimenteerhallen binnen in de kantoorschil is 
nog niet zichtbaar. Daar komen de laboratoria 
voor de lineaire plasmagenerator Magnum-PSI en 
de labruimtes voor het solar fuels onderzoek. 

De verhuizing van DIFFER-medewerkers en de 
experimenten komt rap dichterbij: uiterlijk 
1 februari 2015 moet het DIFFER-gebouw worden 
opgeleverd. Het DIFFER-pand komt dan op een steenworp 
afstand van het nieuwe TU/e-gebouw Flux voor Technische 
Natuurkunde en Electrical Engineering, en is via loopbruggen 
verbonden met de cleanroomfaciliteiten in technologiegebouw 
Spectrum. Een tweede loopbrug leidt op termijn naar het 
bedrijventerrein. Via een webcam is de voortgang van de bouw te 
volgen via de DIFFER-website: http://nieuwbouw-cam.differ.nl.   

Over FOM-instituut DIFFER 

Onder het motto Science for future 
energy doen de wetenschappers en 
technici van FOM-instituut DIFFER 
funderend onderzoek om de energie 
van de toekomst te ontwikkelen. 
DIFFER is momenteel gehuisvest in 
Nieuwegein. In het nieuwe gebouw 
op de TU/e-campus kan DIFFER de 
bestaande experimenten naar 
fusie-energie uitbreiden en is er 

volop ruimte voor het nieuwe onderzoek naar solar fuels: 
duurzame energieopslag in kunstmatige brandstoffen. DIFFER wil 
een verbindende rol spelen in het nationale energieonderzoek. 
Vanaf de TU/e-campus zet het instituut samenwerkingsverban-
den op met Nederlandse onderzoeksinstellingen en industrie.

DIFFER is één van de drie onderzoeksinstituten van de Stichting 
FOM, die deel uitmaakt van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De nieuwbouw wordt 
mogelijk gemaakt door FOM, NWO en het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. De Provincie Noord-
Brabant, SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) en de 
gemeente Eindhoven dragen bij aan de relocatiekosten. (GdV)  

 www.differ.nl
 www.fom.nl/energie
 www.tue.nl
 http://nieuwbouw-cam.differ.nl 

Duurzaam ontwerp: BREEAM excellent

FOM mikt met de nieuwbouw van DIFFER op de hoge duurzaamheidsscore BREEAM 
‘excellent’ voor zowel het kantoorgedeelte als de laboratoria. Op 12 september kreeg het 
ontwerp van het gebouw dit keurmerk al. Bij oplevering in februari 2015 wordt ook de 
uitvoering getoetst aan de ‘excellent’-norm; daarmee kan DIFFER het eerste onderzoeks-
gebouw van Nederland worden dat aan deze strenge duurzaamheidsnorm voor energie-
gebruik, materialen en processen voldoet.

De duurzaamheidseisen aan het bouwproces beginnen al bij de fundering. Als offi ciële 
starthandeling van de nieuwbouw hebben Hans van Duijn en Wim van Saarloos de 
boorinstallatie gestart die als een kurkentrekker aarde uit de bodem schroeft. 
De steunpalen van het nieuwe instituutsgebouw worden niet geheid maar ter 
plekke in het boorgat gepompt. Door deze techniek voelen omwonenden geen 
trillingen van het heien: tot op een paar meter van het gebeuren is de bodem 
stil. “Daar begint het nog maar”, weet Van Saarloos: “De gevel heeft door een 
unieke zaagtandconstructie niet overal zonneschermen nodig, terwijl er wel 
volop buitenlicht is voor de medewerkers. Verder wekt DIFFER energie op uit 
PV-panelen en gebruikt het driedubbel geïsoleerde ramen.”  IN
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Vanuit Nederland waren zowel prof.dr. Frank 
Linde (directeur Nikhef) als prof.dr. Sijbrand de 
Jong (wetenschappelijk afgevaardigde van 
Nederland in de CERN Raad) betrokken bij het 
opstellen van de vernieuwde strategie. Het 
Nikhef strategisch plan voor de komende jaren 
sluit hier uitstekend bij aan. 

Prof.dr. Frank Linde: “Big Science, zoals de 
elementaire deeltjesfysica, vereist excellente 
planning en lange termijn commitment. 
CERN, en in het bijzonder de Large Hadron 
Collider (LHC), zijn hier het toonbeeld van. 
Het is fantastisch dat de LHC al in zijn eerste 

run-periode een mega ontdekking heeft 
gedaan: de higgs. Voor mij geen verrassing dat 
de LHC ook het komend decennium de 
topprioriteit blijft. Ik kijk uit naar de volgende 
ontdekking bij de LHC! Donkere materie?”

Grensoverschrijdend onderzoek

De strategie onderstreept het succes van een 
Europees model van grensoverschrijdend 
onderzoek zoals dit via CERN wordt toegepast, 
en benadrukt het plan om dit model voort te 

zetten, ook in vorm van Europese betrokkenheid 
in wereldwijde deeltjesfysica projecten in 
regio’s buiten Europa. Grensoverschrijdende 
samenwerking in wetenschappelijk onderzoek 
levert voordeel op, op het gebied van kennis, 
innovatie, onderwijs en training.

Prof.dr. Sijbrand de Jong: “De laatste resultaten 
van de LHC maken nog duidelijker dat er meer 
moet zijn dan de deeltjes en interacties die nu 
bekend zijn. De LHC is de eerste aanval in de 

jacht op nieuwe deeltjes en verschijnselen, 
maar nieuwe, grote versnellers moeten ons 
in de toekomst nog verder gaan helpen. 
De Europese gemeenschap van deeltjesfysici 
omarmt die toekomst en staat open voor het 
bouwen van en deelnemen aan nieuwe 
faciliteiten op wereldschaal.”

Dr. Jos Rokx, ministerieel gedelegeerde van 
OCW in de CERN Raad: “CERN is het school-
voorbeeld van een effectieve wetenschappelijke 
organisatie. Dat blijkt wel uit de belangstelling 
van landen buiten Europa, een samenwerking 
waar CERN nu ook open voor staat.”

Drijvende kracht

De Europese deeltjesfysica gemeenschap is 
een drijvende kracht achter innovatie in Europa, 
met CERN als de bakermat van het World Wide 
Web en talloze andere high-tech innovaties. 
Deze gemeenschap besteedt ook veel aandacht 
aan onderwijs, training en wetenschapscom-
municatie naar het grote publiek. De nieuwe 
strategie geeft de aanzet om deze kwaliteiten 
van de Europese deeltjesfysica verder uit te 
bouwen.  

 www.nikhef.nl

CERN Raad bepaalt nieuwe 
Europese strategie voor deeltjesfysica
Eind mei heeft de CERN Raad een actualisering van de Europese 
strategie voor deeltjesfysica aangenomen tijdens een speciale 
vergadering in Brussel. Nederland is één van de oprichters van 
CERN. Sinds de originele Europese strategie uit 2006, heeft de 
deeltjesfysica enorme vooruitgang geboekt. CERN’s Large Hadron 
Collider (LHC) leverde de afgelopen jaren cruciale resultaten op, 
zoals de ontdekking van het higgsdeeltje waar onderzoekers van 
FOM-instituut Nikhef nauw bij betrokken waren (zie ook artikel 
‘Nobelprijs Natuurkunde 2013’ op de voorpagina). Tijd voor een 
nieuwe strategie. 
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Schroefstart voor nieuwbouw DIFFER
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V.l.n.r.: prof.dr. Tony Donné 
(hoofd Fusion Physics 
DIFFER), prof.dr. Niek 
Lopes Cardozo (voorzitter 
van het Uitvoerend 
Bestuur van FOM), 
dr.ir. Wim van Saarloos 
(directeur FOM),  

prof.dr.ir. Hans van Duijn (rector magnifi cus TU/e) en 
drs. Hans de Groene (algemeen directeur NWO).

Vervolg pagina 1
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Afbeelding: Ector Hoogstad Architecten

Artist’s concept van het 
nieuwe DIFFER-gebouw 

op de TU/e-campus.

DIFFER-directeur 
prof.dr.ir. Richard van de Sanden.
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Eiwitten mooier dan halfgeleiders

Subramaniam (1967) komt uit India. Hij is 
geboren in Madras (nu Chennai) en groeide op 
in New Delhi. Na de middelbare school kreeg hij 
een beurs om elektrotechniek te studeren in de 
Verenigde Staten. In zijn nieuwe werkkamer op 
AMOLF blikt Subramaniam terug: “Mijn 
belangstelling lag bij de ultrasnelle optica. Na 
mijn afstuderen zocht ik een promotieplaats. Bij 
professor Duncan Steel, aan de Universiteit van 
Michigan, begon ik met onderzoek aan 
halfgeleiders. Ik kwam al snel in aanraking met 
biofysica en in het bijzonder met optische en 
andere technieken voor het bestuderen van 
eiwitvouwing. Er ging een wereld voor me open. 
Ik droomde dat ik met mijn onderzoek een 
bijdrage kon leveren aan het begrijpen van dit 
complexe, mysterieuze proces en aan de 
vooruitgang van de geneeskunde. Dat vond ik 
mooier dan de halfgeleiders. Het onderzoek in 
Michigan was één grote dronkenmanswande-
ling, fi guurlijk dan. Ik voelde me thuis in de 
biofysica en schreef mijn proefschrift over de 
toepassing van laserspectroscopie binnen dit 
eiwitonderzoek.”  

Kansen komen

Ondanks dat vele mogelijkheden voor een 
mooie carrière in de Verenigde Staten zich 
aandienden, besloot Subramaniam zich 
internationaler te oriënteren. Hij kon als postdoc 
aan de slag op het Max Planck Institute for 
Biophysical Chemistry in Göttingen, Duitsland. 
Subramaniam: “Ik zou twee jaar blijven, het 
werden er zes. Als groepsleider startte ik een 
onderzoek naar klontering van eiwitten. Ik 
mocht blijven, maar mijn echtgenote, met wie ik 
net getrouwd was, wilde naar een Engelstalige 
omgeving. Ik had een voorkeur voor Europa. 
Ons compromis werd Groot-Brittannië. Mijn 
vrouw werkte bij General Electric en ik ging de 
industrie in. Als onderzoeker bij AstraZeneca, 
een groot farmaceutisch bedrijf, binnen een 
onderzoeksafdeling die zich richtte op nieuwe 
technologieën om geneesmiddelen te 
ontwikkelen. Een interessante ervaring, maar 
na twee jaar ging het kriebelen en wilde ik toch 
weer richting de wetenschap. De Universiteit 
Twente kende ik al uit mijn Max Planck-tijd en 
daar kreeg ik in 2004 een aanstelling als 

hoogleraar. Mijn voorganger, prof.dr. Jan Greve, 
had een groep gespecialiseerd in biofysische 
technieken en zo kwam ik in Twente in een 
mooie wetenschappelijke speeltuin terecht. Ik 
bracht mijn eiwitonderzoek in. Vanzelfsprekend 
raak je als hoogleraar betrokken bij andere 
onderwerpen in de biofysica en bij de instituten 
die zich daarop richten: zowel MESA+ als MIRA 
zijn topinstituten van de Universiteit Twente. 
Wist je dat MESA+ een van de grootste 
nanotechnologie-onderzoeksinstellingen ter 
wereld is? MIRA richt zich op biomedische 
technologie. Toen de eerste wetenschappelijk 
directeur, prof.dr. Clemens van Blitterswijk, in 
mei 2012 terugtrad, vroeg men mij leiding te 
gaan geven aan MIRA. Dat vond ik eervol.” 
Koud een jaar later dient AMOLF zich aan en 
verlaat Subramaniam MIRA. “Kansen komen, 
soms te vroeg en soms te laat”, luidt de 
laconieke constatering.    

Doorblazen op de A31

Na het telefoontje waarin FOM-directeur 
dr.ir. Wim van Saarloos hem polste over het 
directeurschap, zei hij tegen zijn vrouw dat hij 
even moest autorijden. Zijn favoriete manier om 
na te denken. Bij voorkeur op de A31 in 
Duitsland, waar je fl ink kunt doorblazen. “Er is 
daar weinig verkeer”, verzekert Subramaniam. 
“Ik heb geaarzeld, vanwege MIRA, maar toch 
besloten voor AMOLF te gaan. Ik ken het 
instituut en de toponderzoekers vanuit de 
diverse samenwerkingsverbanden. AMOLF is 
een fantastische parel in de FOM/NWO-familie. 
Ik heb ervaring met nanofotonica en biofysica, 
de onderzoeksrichtingen van AMOLF, spreek 
beide talen, en heb met onder anderen collega 
wetenschapper prof.dr. Willem Vos bewezen dat 
de gebieden bij elkaar te brengen zijn. Ik wil 
deze synergie tot volwassenheid stimuleren en 
zie allerlei mogelijkheden. Bijvoorbeeld op het 
grensvlak tussen de twee gebieden en in de 
celbiofysica. Misschien kunnen we een 
focusgroep opzetten. Ik heb ideeën over nieuwe 
richtingen en om vooruit te komen moet je risico 
nemen. AMOLF heeft de reputatie snel te 
kunnen schakelen en andere wegen in te slaan. 
Ik geloof overigens niet in verandering om de 
verandering. Onder Polmans leiding heeft het 
instituut zich ontwikkeld tot wereldwijd 
toonaangevend in zowel nanofotonica als 
biofysica. Bovendien weten de media AMOLF te 
vinden. Dat moet vooral zo blijven.” 

Komst ASML biedt nieuwe kansen

Het landschap van de wetenschap is in 
beweging, onder invloed van wijzigende 
geldstromen. Bezuinigingen treffen ook AMOLF. 
Hoe kijkt Subramaniam daar tegenaan? “Ik 
moet me de fi nanciële context nog eigen 
maken. Een holistische benadering helpt: alles 
beweegt en zo biedt de publiek-private 
samenwerking met ASML en UvA/VU nieuwe 
kansen. Het is prachtig dat ASML een centrum 
voor nanolithografi e onder AMOLF-hoede wil 
starten. In het najaar vinden de laatste 
gesprekken plaats.”   

Excellente wetenschap alleen door 
samenwerking

Het leiding geven aan een instituut met 
eigenwijze wetenschappers vergt bijzondere 
vaardigheden. Welk type manager is 
Subramaniam? “Men zegt dat ik een people 
manager ben en voldoende emotional 
intelligence heb. Mijn eerste 
stappen zijn gericht op het 
‘onder mijn huid laten komen 
van AMOLF’, ik ga diep 
kennismaken met iedereen. 
Instituutsmanager drs. Bart 
van Leijen neemt veel van de 
dagelijkse bedrijfsvoering voor 
zijn rekening. Ik geef leiding 
door samen te werken. Gezien 
de toenemende complexiteit 
van wetenschappelijke vragen 
komt excellente wetenschap 
vaker dan voorheen vooral via 
goede samenwerking tot stand. 
Overigens kan ik ook harde 
besluiten nemen, als dat nodig 
is. In gevechten moet je je 
professioneel opstellen.” 
Subramaniam wil in elk geval 
bij het onderzoek betrokken 
blijven: “In een eigen groep die 
het onderzoek naar eiwitvou-
wing, en de relatie met ziektes 
als bijvoorbeeld Parkinson, 
voortzet.”  

Iedereen blij

Hoe vinden vrouw en dochter (5) 
de verhuizing van het rustige 
Twente naar het drukkere 
Amsterdam? Subramaniam glimlacht: “New 
Delhi heeft 21 miljoen inwoners. Amsterdam is 
een fantastische stad, met veel internationale 
invloeden, waar genoeg te doen is. We gaan op 
loopafstand wonen van het Museumplein, van 
de Albert Cuyp, van de theaters, de grachten. 
Ik kan op de fi ets naar AMOLF en mijn vrouw, 
die vaak voor haar werk moet reizen, is dichter 
bij Schiphol. Iedereen is blij.” (AvS)  

Streven naar synergie nanofotonica 
en biofysica
Prof.dr. Vinod Subramaniam van start als nieuwe AMOLF-directeur 

FOM-instituut AMOLF heeft sinds 1 september een nieuwe directeur, prof.dr. Vinod Subramaniam. Hem wacht een 
mooie job, want zijn voorganger prof.dr. Albert Polman zette AMOLF op vele kaarten. FOM kent Subramaniam al 
geruime tijd als topwetenschapper. Hij was onder meer voorzitter van de FOM-werkgemeenschapscommissie Fysica 

van levensprocessen. Wie is de nieuwe directeur, met de exotische naam en 
de lach van oor tot oor? FOM expres maakte kennis. 

FOM expres  3

Afscheid van 
Albert Polman 
als directeur 
AMOLF

Offi cieel droeg prof.dr. Albert Polman het 
stokje pas per 1 september over aan de 
nieuwe AMOLF-directeur prof.dr. Vinod 
Subramaniam, maar in verband met de  
zomervakantie werd het afscheidsfeest al 
op 28 juni gevierd. Ter ere van het afscheid 
van Polman was het symposium 
‘Nano-Photovoltaics’ georganiseerd. In de 
overvolle AMOLF lecture room vonden 
lezingen plaats, gevolgd door een 
postersessie. Aansluitend werd Polman 
toegesproken tijdens de drukbezochte 
receptie. FOM-directeur dr.ir. Wim van 
Saarloos en prof.dr. Jasper Knoester 
(voorzitter van de Beleidsadviescommissie 
van AMOLF en lid van de Raad van Bestuur 
van FOM) spraken dankwoorden uit. 
AMOLF-groepsleider prof.dr. Bela Mulder 
bedankte Polman namens alle AMOLF-
collega’s en overhandigde een bijzonder 
cadeau: een kunstwerk en een model van 
de kathodeluminescentie-microscoop, 
gemaakt door de fi jnmechanische afdeling 
van AMOLF. Tot slot werd Polman 
toegezongen door het koor Coqu uit 
Utrecht, waarvan hij zelf ook lid is. 

Polman was zeven jaar directeur van 
AMOLF. Hij gaat zich nu weer volledig 
richten op de verdere uitbouw van de 
FOM-focusgroep ‘Light management in 
new photovoltaic materials’ op AMOLF en 
het leiden van zijn eigen onderzoeksgroep 
(EL).  
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Vier ERC Starting Grants 
voor de fysica

AMOLF-groepsleiders dr. Erik Garnett 1 , 
prof.dr. Gijsje Koenderink 2  en dr. Jeroen 
van Zon 3  en voormalig FOM-promovendus 
dr. Bas van de Meerakker 4  hebben elk een 
prestigieuze ERC Starting Grant van 1,5 miljoen 
euro gekregen. De ERC Starting Grant is 
bedoeld om excellente onderzoeksteams op te 
zetten of verder te versterken. 

Acht ERC Advanced Grants 
voor de fysica

FOM-bestuurslid en -werkgroepleider prof.dr. 
Theo Rasing 5 , FOM-werkgroepleider en 
NWO-Spinozalaureaat 2013 prof.dr. Mikhail 
Katsnelson 6 , AMOLF-groepsleider prof.dr. 
Kobus Kuipers 7 , voormalig FOM-werkgroep-
leider prof.dr. Gora Shlyapnikov 8  (nauw 
betrokken bij het FOM-programma ‘Quantum 
Gases’) en FOM-werkgroepleiders prof.dr.ir. 
René Janssen (TU/e) 9 , prof.dr.ir. Marc 
Geers (TU/e) 10 , prof.dr. Joost Reek (UvA) 11  
en prof.dr.ir. Teun Klapwijk 12  (TUD) hebben 
ieder een ERC Advanced Grant ontvangen van 
de European Research Council (ERC). Ze krijgen 
elk een subsidie van 2,5 miljoen euro voor hun 
onderzoeksvoorstellen. 

Acht Veni-subsidies voor 
jonge natuurkundetalenten

NWO heeft eind juli aan 155 veelbelovende jonge 
onderzoekers een Veni-subsidie toegekend. 
Daarvan vallen acht toekenningen binnen het 
NWO-gebied Natuurkunde. Twee daarvan 
werden ingediend via het gebiedsoverschrijden-
de loket. Met de jaarlijkse Veni-fi nanciering, die 
maximaal 250.000 euro per persoon bedraagt, 
stimuleert NWO jong wetenschappelijk talent. 
De natuurkundetalenten zijn: dr. Enrique 
Burzuri (TUD – Kavli Institute of Nanoscience), 
dr.ir. Federico Felici (TU/e), dr. Laura 
Filion (UU), dr. Sean Gryb (RU), dr. Daniela 
Kraft (LEI), dr. Mercedes Martín-Benito 
(RU), dr. Tim Taminiau (TUD) en dr. Jialiang 
Xu (RU).

Begin juli heeft NWO twee onderzoekers in de 
natuurkunde een Rubiconsubsidie toegekend: 
voormalig FOM-oio dr. Ronald Ulbricht en 
dr. Elif Karatay. Met Rubicon geeft NWO pas 
gepromoveerde Nederlandse wetenschappers 
de kans om onderzoekservaring op te doen aan 
internationaal vooraanstaande instituten in het 
buitenland. Beide onderzoekers vertrekken naar 
de Verenigde Staten. Ulbricht, die zijn promotie-
onderzoek deed bij FOM-instituut AMOLF, gaat 
onderzoek doen aan de University of Colorado 
naar ladingsdragers in halfgeleiders. Karatay zal 
zich aan Stanford University gaan richten op 
onderzoek naar chaotische beweging in 
zoutoplossingen. 

FOM-werkgroepleider en RUG-hoogleraar 
organische chemie prof.dr. Ben Feringa 13  
heeft in juni van NWO een TOP-subsidie van 
780.000 euro ontvangen. Hij gaat het geld 
gebruiken voor onderzoek naar moleculaire 
motors. Feringa was in 1999 de eerste ter 
wereld die een moleculaire motor wist te 
bouwen. In 2011 presenteerde hij een 
moleculaire four wheel drive auto. Het nieuwe 
project is toegekend in een programma voor 
excellente onderzoekers in de chemie door NWO 
Chemische Wetenschappen. Deze TOP-subsi-
dies zijn bedoeld om innovatieve onderzoekslij-
nen van gevestigde onderzoeksgroepen te 
versterken of uit te breiden. 

Voormalig FOM-promovendus en bijzonder 
hoogleraar industriële toepassing van super-
geleiding aan de Universiteit Twente 
prof.dr.ir. Herman ten Kate 14  heeft de IEEE 
Award ontvangen. Ten Kate, projectleider van 
de ATLAS-detectormagneet voor de LHC op 
CERN, ontving de prijs voor zijn talloze bijdragen 
aan onderzoek en ontwikkeling van supergelei-
dende magneten met een sterk magnetisch veld 
in de experimentele hoge-energiefysica. De 
IEEE Award is voor langdurige en aanzienlijke 
bijdragen op het gebied van toegepaste super-
geleiding voor grootschalige toepassingen en 
is op 15 juli aan Ten Kate uitgereikt tijdens de 
opening van de 23ste International Conference 
on Magnet Technology in Boston (VS).

FOM-werkgroepleider en winnaar van de FOM 
Valorisatie Prijs 2011, prof.dr.ir. Pieter Kruit 
15 , heeft de UfD-Leermeesterprijs 2013 
gewonnen omdat hij uitblinkt als wetenschap-
per, docent en ondernemer. De prijs bestaat uit 
15.000 euro en twee vliegtickets, te gebruiken 
voor een korte sabbatical. Het Universiteits-
fonds Delft (UfD) reikte de prijs uit tijdens de 
opening van het collegejaar 2013-2014. 

Collega’s en studenten dragen de kandidaten 
aan voor de jaarlijkse UfD-Leermeesterprijs, 
een selectiecommissie kiest de uiteindelijke 
winnaar. Volgens Kruits studenten en 
promovendi kan hij de meest complexe 
problemen terugbrengen tot iets begrijpelijks en 
geeft hij hun ruimte en vertrouwen bij de 
invulling van het onderzoek. 

Prof.dr. Konstantin Novoselov 16  is in 
augustus benoemd tot bijzonder hoogleraar 
Elektronische eigenschappen van nieuwe 
materialen aan de RU. De leerstoel is gevestigd 
binnen het High Field Magnet Laboratory, waar 
Novoselov ook zijn FOM-promotieonderzoek 
heeft uitgevoerd. In 2010 won hij hij samen met 
prof.dr. André Geim de Nobelprijs voor de 
Natuurkunde voor hun baanbrekende onder-
zoek aan grafeen, een laagje koolstof van één 
atoom dik.

Technologiestichting STW heeft in augustus een 
‘Fase-2 Valorisation Grant’ van 200.000 euro 
toegekend aan AMOLF-groepsleider prof.dr. 
Albert Polman 17  voor de commercialisatie 
van de kathodeluminescentie-microscoop die 
zijn groep ontwikkeld heeft. Het instrument kan 
optische beelden vastleggen met een resolutie 
die veel kleiner is dan de golfl engte van licht. 
Met de STW-subsidie kan zijn groep het 
instrument, dat door het start-up bedrijf Delmic 
op de markt gebracht zal worden, verder 
ontwikkelen. 

In augustus maakte de gemeente Amsterdam 
bekend dat voormalig KNAW-president prof.dr. 
Robbert Dijkgraaf 18 , directeur van het 
Institute for Advanced Study in Princeton (VS), 
zich zou buigen over een nieuw op te richten 
technologisch kennisinstituut in Amsterdam. De 
voormalig lid van de Raad van Bestuur van FOM 
werd benoemd tot voorzitter van een vijfkoppige 

jury die de plannen voor ‘de derde universiteit’ in 
de hoofdstad zou beoordelen. Begin april vroeg 
de gemeente Amsterdam bedrijven en kennisin-
stellingen uit binnen- en buitenland om met 
voorstellen te komen voor een nieuw instituut 
voor toegepaste technologie. Begin september is 
bekend geworden dat de competitie is gewonnen 
door het samenwerkingsverband van de TU 
Delft, Wageningen Universiteit en Researchcen-
trum en het Amerikaanse Massachusetts 
Institute of Technology. Zij willen gezamenlijk 
een internationaal technologisch instituut 
realiseren gericht op stedelijke innovatie: het 
‘Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan 
Solutions’. Amsterdam hoopt met het topinsti-
tuut de economische groei en werkgelegenheid 
in de stad te stimuleren. De bedoeling is dat 
(inter)nationale bedrijven en kennisinstellingen 
er gezamenlijk werken aan oplossingen voor 
grootstedelijke vraagstukken op het gebied van 
bijvoorbeeld energie, gezondheid en afval.

FOM-promovendus aan de TU/e dr. Ilker 
Dogan 19  heeft in augustus de ‘Best Oral 
Presentation Award by an Early-Career 
Researcher’ ontvangen tijdens het International 
Plasma Nanoscience Symposium in Monterey, 
Californië (VS). Dogan was uitgenodigd om 
tijdens het congres een overzicht te geven van 
zijn promotieonderzoek naar ‘Remote Plasma 
Processing of Silicon Nanocrystals: Synthesis 
and Quantitative Analysis’.

Dr. Peter Christianen 20  is per 1 september 
2013 benoemd tot hoogleraar Soft condensed 
matter and nanomaterials in high magnetic 
fi elds aan de RU. Christianen promoveerde aan 
de RU op de ultrasnelle dynamica van 
elektronen in halfgeleider nanostructuren. Dat 
onderzoek voerde hij al deels uit in het High 
Field Magnet Laboratory (HFML). Na zijn 
promotie kwam hij daar ook in dienst. Inmiddels 
heeft hij meer dan honderdvijftig publicaties op 
zijn naam staan. Ook is hij een begenadigd 
docent, waarvoor hij twee keer werd onder-
scheiden met de onderwijsprijs Natuur- en 
Sterrenkunde. 

Per 1 november 2013 verlaat prof.dr. Aart 
Kleijn 21  het Van ‘t Hoff Institute for Molecular 
Sciences als directeur. Hij heeft het aanbod 
gekregen om in Chengdu, China, een instituut 
op te richten binnen het Chengdu Development 
Center for Research and Development. Dit 
instituut zal zich bezighouden met wisselwer-
king aan oppervlakten, CO2-conversie en 
plasma-wand wisselwerking. Kleijn was van 
2003 tot september 2010 directeur van het 
voormalige FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen, het huidige FOM-instituut DIFFER. 

Per 1 december wordt dr.ir. Christa Hooijer 22  
benoemd als plaatsvervangend directeur van 
het NWO-gebied Natuurkunde (NWO-N). Zij 
neemt het stokje over van dr. Rudy Kouw 23  
die deze functie dan bijna zes jaar heeft bekleed 
en nu met pensioen gaat. Hooijer is in 1996 als 
oio bij FOM in dienst gekomen en is na haar 
promotie aan de VU sinds 2000 werkzaam als 
programmacoördinator op het FOM-bureau in 
Utrecht. Bij NWO-N zal Hooijer de dagelijkse 
leiding van het bureau op zich nemen, maar zal 
ze ook verschillende taken op de afdeling 
Onderzoekbeleid op het FOM-bureau voort-
zetten. Met haar benoeming wil FOM de 
verbindende rol van het N-bureau tussen FOM 
en NWO versterken. Deze versterking is nodig, 
zowel vanwege gezamenlijke projecten als in 
verband met de topsectoren en de toenemende 
aandacht voor inter- en multidisciplinaire 
programma’s met andere NWO-gebieden.  

jury die de plannen voor ‘de derde universiteit’ in Vier ERC Starting Grants jury die de plannen voor ‘de derde universiteit’ in 
de hoofdstad zou beoordelen. Begin april vroeg de hoofdstad zou beoordelen. Begin april vroeg 
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Op 3 en 4 september vond een bijzonder tweedaags welkomst-
evenement plaats. De eerste 25 promovendi, die bij FOM onder-
zoek zullen gaan doen binnen het onderzoeksprogramma 
‘Computational sciences for energy research’ (CSER), gingen van 
start. Veel van de deelnemende oio’s, waarvan het merendeel uit 
India komt, waren pas net in Nederland aangekomen en zullen 
hier vier jaar blijven om promotieonderzoek te doen. Het 
gevarieerde evenement was dan ook helemaal gericht op 
een uitgebreide kennismaking met Shell, NWO en FOM. 
Daarnaast werd de sfeer geproefd van de stad Amsterdam.

Op de eerste dag stond een uitgebreide kennismaking met Shell 
in Amsterdam op het programma. Chief Technology Offi cer ir. 
Gerald Schotman heette de groep van harte welkom: “Shell wants 
to work with the most brilliant people: you!” Hierna volgde een 
reeks presentaties en een uitgebreide rondleiding in het Shell 
Technology Centre. De dag werd feestelijk afgesloten met een 
diner en een rondvaart op de Amsterdamse grachten. Op de 
tweede dag stond FOM centraal. In de ochtend gaven onder meer 
FOM-directeur dr.ir. Wim van Saarloos en AMOLF-directeur prof.

dr. Vinod Subramaniam, zelf ook afkomstig uit India, een lezing. 
Vervolgens werd een rondleiding gegeven op FOM-instituut 
AMOLF. In de middag leidde mr. Renée-Andrée Koornstra (hoofd 
Centrale Personeelsdienst van FOM) de workshops in die werden 
gegeven. De middag werd afgesloten met de workshop ‘Dealing 
with the Dutch’ om alvast te proeven van de Nederlandse cultuur 
en omgangsvormen.

CSER in het kort

CSER is een grootschalige publiek-private samenwerking van 
Shell, NWO en FOM op het gebied van fundamenteel energie-
onderzoek. Het gehele programma bevat onderzoeksprojecten 
voor 75 promotieplaatsen, waarvan de eerste 25 nu van start zijn 
gegaan. De oio’s zijn gedurende hun promotietraject bij FOM in 
dienst en kunnen profi teren van alle mogelijkheden die FOM haar 
promovendi biedt. Binnenkort worden ze uitgenodigd voor één 
van de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers en 
krijgen ze de kans een hele reeks trainingen voor oio’s te volgen. 
Hiernaast omvat het programma fl inke investeringen in de 
Nederlandse kennisinfrastructuur, zoals tenuretrackaanstellingen 

bij Nederlandse kennisinstellingen. Het initiatief sluit goed aan 
bij de agenda van diverse topsectoren, waaronder Energie en 
Chemie. Shell wil met dit initiatief computational scientists 
opleiden voor haar technologiecentrum in Bangalore, India. 
Bangalore zal voor Shell het wereldwijde centrum voor 
computational sciences worden.   

 www.fom.nl/cser

Magnum-PSI produceert heet plasma waarmee 
het apparaat de omstandigheden in de toe-
komstige fusiereactor ITER nabootst. ITER zal 
‘s werelds eerste fusiefaciliteit zijn die netto 
energie oplevert. Met het Magnum-experiment 
achterhalen DIFFER-onderzoekers welk wand-
materiaal geschikt is voor de divertor (uitlaat) 
van ITER, door verschillende kandidaatmateria-
len met heet plasma te bombarderen. 

“Het is heel gaaf om met Magnum te werken”, 
zegt Rianne ’t Hoen. “Je onderzoekt maar een 
klein onderdeel voor ITER, maar als je bedenkt 
dat kernfusie kan bijdragen aan een oplossing 
voor het energieprobleem heeft ons werk een 
duidelijke maatschappelijke relevantie.” Miranda 
van den Berg beaamt dat: “Iedereen vormt 
slechts een radartje in een gigantische machine, 
maar je werkt wel mooi mee aan een stabiele en 
regelbare energiebron. Dat motiveert!”

Wandmateriaal testen

‘t Hoen deed tijdens haar master Chemistry and 
Physics haar onderzoek in de DIFFER-groep 
‘Plasma Surface Interactions (PSI)’. “Dat beviel 
heel goed”, zegt ’t Hoen. “Daarom ben ik na 
mijn master bij DIFFER gebleven, waar ik nu 
promoveer.” De FOM-oio test materialen voor 
de uitlaat van ITER. “Elders houden magneet-
velden het plasma in het bedwang, maar bij 
ITERs uitlaat komt het hete gas direct in contact 
met de wand”, aldus ’t Hoen. “Ook knallen 
neutronen uit de fusiereacties op de wand. 

Ze maken daardoor de roosterstructuren van 
het wandmateriaal stuk. In de gaten die 
ontstaan kan de fusiebrandstof tritium gaan 
zitten. Omdat slechts een beperkte hoeveelheid 
radioactief tritium in de reactor aanwezig mag 
zijn, wil je dat effect tot een minimum beperken.”

’t Hoen onderzoekt het metaal wolfraam. Ze 
heeft ontdekt dat wolfraam verzadigd raakt met 
beschadigingen. “Best logisch eigenlijk. Op een 
gegeven moment heeft de 
roosterstructuur zoveel 
gaten dat een wolfraam-
atoom dat op dat moment 
losraakt en een nieuw gat 
vormt, meteen in een 
ander bestaand gat valt en 
dat vult. Er kan dus ook 
een beperkte hoeveelheid 
tritium worden opge-
slagen.” Ze ontdekte ook 
dat wolfraam bij hoge 
temperaturen minder 
waterstof vasthoudt. “De 
gaten zijn dan bewegelijk 
en repareren zichzelf. Bij 
hoge temperatuur heeft 

het gevangen waterstof ook meer energie, 
waardoor het sneller uit een gat ontsnapt.”

Samenwerken

Haar werk leverde ‘t Hoen een aantal mooie 
publicaties op. Maar dat ziet ze niet als enige 
hoogtepunt van haar promotie. “De samenwer-
king met internationale collega’s vind ik een van 
de grootste pluspunten van mijn werk.” Miranda 
van den Berg sluit zich daarbij aan. “Omdat 
Magnum-PSI zo’n mooi, uniek apparaat is, 
ontvangen we regelmatig verzoeken van 
internationale wetenschappers die hier hun 
metingen willen uitvoeren. Dat is heel tof.” Die 
verzoeken brengen ook de nodige technische 
eisen met zich mee, waar Van den Berg zich 
over buigt. “Amerikaanse onderzoekers willen 
bijvoorbeeld vloeibare metalen beschieten met 
plasma. Dat betekent nieuwe eisen voor de 
target holder, het onderdeel dat het materiaal in 
de plasmastroom houdt. We proberen altijd 

zoveel mogelijk aan 
de verzoeken te 
voldoen, maar dat 
levert wel 
uitdagingen op.”

Tussen 
wetenschap en 
techniek

Van den Berg ervaart 
soms een spannings-
veld tussen de 

techniek en het wetenschappelijke programma. 
“Maar door zowel de wetenschappelijke eisen 
als de randvoorwaarden van Magnum in de 
gaten te houden, kom je stapsgewijs tot een 
oplossing waar iedereen het mee eens is.” 
Althans, dat is het streven. Soms lukt het niet 
wetenschap, techniek en veiligheidseisen met 
elkaar te verenigen. “Dat is misschien wel de 
grootste uitdaging van mijn werk. Dat je een 
knoop moet doorhakken terwijl iemand nog niet 
tevreden is met het resultaat”, aldus Van den 
Berg. Toch weet ze de meeste problemen 
gewoon op te lossen. “En als vervolgens ook 
jouw naam op een publicatie verschijnt, is dat 
een mooie erkenning van je werk.” Magnum-
PSI veroverde een speciale plek in Van den 
Bergs loopbaan. Ze sleutelde mee tijdens de 
opbouw, deed zelf ook metingen, en denkt nu 
mee over ontwerpaanpassingen. 

2020

Wat de toekomst brengt, dat weten beide 
DIFFER-medewerkers nog niet. Van den Berg: 
“Het lijkt me mooi een project te leiden of me 
academisch verder te ontwikkelen. Maar mijn 
interesses zijn breed.” Ook collega ’t Hoen is er 
nog niet uit. “Vervolgonderzoek is een optie, 
maar iets beleidsmatigs trekt me ook. Ik zou me 
bijvoorbeeld graag storten op de vraag hoe je 
fusie straks aantrekkelijk maakt voor de 
consument.” In 2020, wanneer ITER van start 
gaat, zullen de twee Magnum-PSI-teamleden in 
ieder geval een momentje nemen om te 
proosten. De reactor herbergt dan plasma met 
een temperatuur van 150 miljoen °C en zal 
uiteindelijk zo’n 500 megawatt aan energie 
opleveren – tien keer meer energie dan erin 
gaat. (AH)  

 www.youtube.com/fomphysics
 www.differ.nl
 www.iter.org
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een beperkte hoeveelheid 

Dance your PhD

In oktober 2012 won Rianne ’t Hoen met haar dans ‘The Great Escape’ de publieksprijs bij 
Dance your PhD, een internationale wedstrijd die wetenschappers uitdaagt hun onderzoek in 
dans te vangen. Haar creatie was een moderne dans over haar onderzoek naar het samenspel 
van de brandstof en het wandmateriaal van toekomstige fusiereactoren. U kunt de fi lm bekijken 
via het FOMphysics kanaal op YouTube.  

Ploeteren met plasma 
FOM-onderzoekstechnicus Miranda van den Berg (34) 
en FOM-oio Rianne ’t Hoen (27) over Magnum-PSI

Bij DIFFER, het FOM-onderzoeksinstituut voor funderend energieonderzoek, 
staat plasma-experiment Magnum-PSI: een vijftien meter lang gevaarte dat 
bestaat uit glimmende buizen, grote magneten en een kleurrijke spaghetti van 
kabels. Onderzoekstechnicus ing. Miranda van den Berg en promovendus 
Rianne ’t Hoen MSc vertellen over hun werk met dit experiment.
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Shell, NWO en FOM verwelkomen promovendi uit India
Eerste onderzoekers van start in het programma Computational sciences for energy research

Miranda van den 
Berg (l) en 
Rianne ’t Hoen (r).



Op maandag 30 september en dinsdag 1 oktober vond Dutch 
Biophysics 2013 plaats, de jaarlijkse Dutch meeting on Molecular 

and Cellular Biophysics. Zo’n 470 belangstel-
lenden uit heel Nederland reisden voor het 
congres af naar de NH Koningshof in Veldhoven. 
De groep deelnemers bestond uit onderzoekers 
uit de moleculaire en cellulaire biofysica, en 
microscopie-experts.  

De deelnemers konden rekenen op een 
divers programma dat twee dagen lang 
duurde. Naast acht plenaire lezingen van 
zowel nationale als internationale sprekers 
konden ze kiezen uit 16 parallelle sessies 
waarin maar liefst 48 presentaties 
plaatsvonden. Daarnaast konden ze 
bijna 200 posterpresentaties bezoeken. 
Natuurlijk gaf het congres ook uitgebreid 
de gelegenheid om bij te praten met 

collega’s en te netwerken. Deelnemers konden 
hun eigen programma samenstellen met behulp 
van het programmaboekje en een handige 
congres-app. De nieuwe huisstijl gaf het 
congres dit jaar een frisse look. 

De keynote speaker van het congres was 
prof.dr. Alexey Khodjakov van het Wadsworth 
Center in New York. Khodjakov gaf op 
maandagavond een boeiende lezing over 

de complexe mechanica van mitotic spindle 
assembly, een belangrijk onderdeel van het 
mechanisme van celdeling. 

De voorzitters van de Programmacommissie waren 
prof.dr.ir. Erwin Peterman (FOM-programmaleider 
en VU-hoogleraar) en prof.dr. Roberta Croce 
(FOM-werkgroepleider en VU-hoogleraar). Croce 
was zeer te spreken over het verloop van het 
congres: “I appreciate to see that the scope of the 
conference is becoming broader in the last few 
years. This year in particular it was very clear that 
the interest is moving from in vitro to in vivo studies 
where biology and physics can really meet and 
can make a difference in explaining complexity.” 
In de rubriek ‘Keek op de Week’ (zie pagina 7 
hiernaast) vertelt Peterman over de voorberei-
ding in aanloop naar het congres. FOM en NWO 
Aard- en Levenswetenschappen organiseerden 
het congres, in samenwerking met de 
Nederlandse Vereniging voor Microscopie en de 
Vereniging voor Biofysica & Biomedische 
Technologie. Deze laatste vereniging 
sponsorde de posterprijs die dit jaar voor 
het eerst werd uitgereikt. De eerste prijs 
ging naar Manuel Melo van de Rijksuniver-
siteit Groningen voor zijn poster 
‘Understanding how short-chain lipids help 
doxorubicin cross membranes’.  
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AMOLF start-up Omics2Image wint tiende Venture Challenge

Op 14 juni heeft een team van de AMOLF start-up 
Omics2Image, waaronder groepsleider prof.dr. Ron 
Heeren, de 10de Venture Challenge van het Netherlands 
Genomics Initiative gewonnen. Na een voorselectie 
streden vier teams voor de eer en een cheque van 
25.000 euro. De jury prees het team van Omics2image 
voor zijn uitmuntende product, degelijke businessplan, 
heldere visie op de toekomst en zijn erg enthousiaste 
pitch. 

De start-up Omics2Image is kort geleden opgericht om 
de technologische innovaties van de AMOLF-groep, 

onder leiding van Heeren, op de markt te brengen. Het eerste 
product is de IonPix-camera. Deze camera geeft, gecombineerd 
met een massaspectrometriesysteem in microscoopmodus, 
beelden van moleculen met een extreem hoge ruimtelijke 
resolutie en is in staat om tijdens een enkele meetcyclus 

meerdere ionenmassa’s vast te leggen. De Venture Challenge is één van de activiteiten van het 
Netherlands Genomics Initiative die gericht zijn op het stimuleren en ondersteunen van onderzoekers 
in de levenswetenschappen om hun uitvindingen te vertalen naar levensvatbare zakelijke ideeën.  

Begin augustus is bekend gemaakt dat de Europese 
Unie een subsidie van 6,6 miljoen euro toekent aan 
het Rosalind Franklin Fellowship programma van 
de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De universi-
teit investeert zelf tien miljoen euro in het 
programma. 

De EU-subsidie is bestemd voor de vijfde ronde van het Rosalind 
Franklin Fellowship programma die begint op 1 oktober 2014 en 
vijf jaar duurt. Met het programma wil de universiteit internatio-
naal onderzoektalent van het hoogste niveau aantrekken en het 
percentage vrouwelijke hoogleraren verhogen. Het programma 

richt zich op onderzoekers die 
streven naar een hoogleraar-

schap. Collegelid drs. Jan de Jeu is blij met de EU-erkenning. 
“Op het ogenblik is het percentage vrouwelijke hoogleraren nog 
veel te laag. De Rijksuniversiteit Groningen maakt er veel werk 
van om het te verhogen naar 25 procent. Deze subsidie onder-
steunt ons daarbij, een zetje in de rug voor een succesvol 
programma van onze universiteit.”

FOm/v-netwerk

Het Rosalind Franklin Fellowship programma van de RUG sluit 
mooi aan bij één van de speerpunten uit het Strategisch Plan 
FOM/N 2010-2015, waarbij FOM ernaar streeft om in het jaar 
2020 te komen tot 20 procent vrouwelijke staf. 

In 2010 heeft FOM dan ook het Charter Talent 
naar de Top getekend en committeerde zich 
daarmee voor de eigen organisatie aan de 
‘20 in 2020’-doelstelling voor de totale senior staf. 
Dat wil zeggen van alle wetenschappelijke, technische en 
overige functies met eind schaal 12 of hoger, is in 2020 minimaal 
20 procent bezet door een vrouw. Het FOm/v-netwerk speelt 
daarin een belangrijke rol. FOM heeft dit netwerk ingesteld om 
de zichtbaarheid van vrouwelijke fysici te vergroten. Activiteiten 
die hiervoor georganiseerd worden zijn het tweejaarlijkse 
FOm/v-symposium en de tweejaarlijkse Minerva-Prijs. Samen 
met de FOm/v-subsidies vormen zij het FOm/v-stimulerings-
programma.  

  www.fom.nl/fomv
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Op 14 juni heeft een team van de AMOLF start-up 
Omics2Image, waaronder groepsleider prof.dr. Ron 
Heeren, de 10de Venture Challenge van het Netherlands 
Genomics Initiative gewonnen. Na een voorselectie 

onder leiding van Heeren, op de markt te brengen. Het eerste 
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Vrije 
elektronenlaser 
FELIX produceert 
eerste bundel 
in Nijmegen
Op 14 juli produceerde de 
vrije elektronenlaser FELIX 
zijn eerste licht sinds de 
verhuizing van DIFFER naar 
de Radboud Universiteit Nijmegen. 
De vrije elektronenlasers FELIX en FELICE zijn vanaf april 2012 
naar Nijmegen overgebracht en worden daar momenteel naast de Nijmeegse laser FLARE 
opgebouwd. Samen vormen ze de internationale infrarood en THz gebruikersfaciliteit FELIX, die eind 
2013 voor gebruikers opengesteld zal worden. 
De nieuwe faciliteit met de vier bundellijnen FELIX-1, FELIX-2, FLARE en FELICE bestrijkt in totaal 
een golfl engtebereik van 3-1500 micrometer en zal gebruikt worden voor uiteenlopend onderzoek 
zoals molecuulfysica, vaste stoffysica, biofysische/chemische studies en materiaalonderzoek. 
De bundels kunnen ook naar het nabijgelegen High Field Magnet Laboratory (HFML) gestuurd 
worden, voor onderzoek in hoge magneetvelden. De combinatie van de infrarood en THz-straling 
met de hoge magneetvelden is wereldwijd uniek. Vooral de langere golfl engtes van de laser FLARE 
(100 - 1500 micrometer) zijn daar erg geschikt voor, maar ook de net in gebruik genomen laser 
FELIX biedt hier groot potentie voor toepassingen. De eerste FELIX-bundel in Nijmegen was van 
de FELIX-2 bundellijn met een elektronenenergie van 45 MeV en een golfl engte van ongeveer 
16 micrometer. Nog deze maand kunnen de in-house gebruikers weer eerste experimenten met 
licht van FELIX uitvoeren.  

Het winnende team (v.l.n.r.): 
dr. Hans Roeland Poolman, 
prof.dr. Ron Heeren, Chris Retif 
en Odile Basedow.

Felix in Nijmegen. de Radboud Universiteit Nijmegen. Felix in Nijmegen. 
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Dutch Biophysics 2013 groot succes 
Annual Dutch meeting on Molecular and Cellular Biophysics 
trekt veel deelnemers
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6,6 miljoen EU-subsidie voor Rosalind Franklin Fellowship
naar de Top getekend en committeerde zich 
daarmee voor de eigen organisatie aan de 
‘20 in 2020’-doelstelling voor de totale senior staf. 
Dat wil zeggen van alle wetenschappelijke, technische en Dat wil zeggen van alle wetenschappelijke, technische en 
overige functies met eind schaal 12 of hoger, is in 2020 minimaal overige functies met eind schaal 12 of hoger, is in 2020 minimaal 



Deze FOM expres is prof.dr.ir. Erwin Peterman aan het 
woord. Peterman, die op moleculaire schaal de fysica 
van leven onderzoekt, is programmaleider van het 
Vrije FOM-programma ‘Barrières in het brein: de mole-
culaire fysica van leren en het geheugen’ dat begin dit 
jaar van start is gegaan. Daarnaast is hij per 1 januari 
2013 benoemd tot hoogleraar in het University 
Research Chair programma van de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Met dit programma erkent de VU 
uitmuntende wetenschappers die worden beschouwd 
als aankomend leiders in hun vakgebied. In 2010 ont-
ving hij een Vici-subsidie van NWO voor zijn onder-
zoek. Peterman is samen met prof.dr. Roberta Croce 
voorzitter van de Programmacommissie 2013 van de 
Dutch meeting on Molecular and Cellular Biophysics 
die op 30 september en 1 oktober heeft plaatsgevon-
den in Veldhoven. Ook is hij lid van de FOM-werkge-
meenschapcommissie Fysica van levensprocessen. 

18 juni

Samen met collega VU-hoogleraar Roberta Croce zit ik het 
programmacomité van de Dutch meeting on Molecular and 
Cellular Biophysics voor. De senior- en buitenlandse sprekers zijn 
bekend. Vanmiddag naar het FOM-bureau om met de hele 
commissie uit alle abstracts de postdocs en promovendi te 
selecteren die een presentatie mogen geven. Lastige klus: niet 
alleen zorgen dat de beste wetenschap gepresenteerd wordt, 
maar ook dat alle disciplines gedekt zijn, dat niet elk jaar 
dezelfden spreken en dat er een redelijke verdeelde vertegen-
woordiging is van alle instituten en universiteiten. Het is een 
puzzel, maar uiteindelijk komen we met een volgens mij mooi 
programma.

21 - 23 juni

In de auto naar Odoorn, Drenthe. Hier hebben we samen met een 
aantal biofysica-groepen van AMOLF ons jaarlijkse labweekend. 
Geweldige sfeer, leuke praatjes. Sandrijn van Roemburg (onze 
secretaresse) heeft het weer geweldig georganiseerd, samen met 
de promovendi en postdocs die voor het heerlijke eten, de 
pubquiz (mijn team won!) en speurtocht gezorgd hebben. Het 
sociale aspect vind ik heel belangrijk in een onderzoeksgroep. Het 
vervult me met trots dat ik dagelijks met zo’n fantastische club 
mensen mag werken.

4 juli

Vandaag is voor mij mijn dag ‘die je wist dat zou komen’: de dag 
van mijn oratie. De spanning zit er goed in, maar na maanden 
voorbereiding moet ik er maar klaar voor zijn… Vooraf nog even, 
ter afl eiding, naar een faculteitsbijeenkomst waar onze decaan, 
prof.dr. Huberthus Irth, aankondigt dat de VU en UvA een 
voornemen tot besluit genomen hebben om hun bètafaculteiten te 
bundelen. Het gaat nu echt gebeuren! Ikzelf en vele collega’s zien 
het helemaal zitten: Amsterdam bètastad, dat gaat veel kansen 
geven. Maar dat is toekomst, nu eerst mijn oratie: computer 
aansluiten, toga aan, me mengen onder mijn mede-professoren. 
Het cortège met orgelmuziek is bijzonder, er zitten veel familie, 
vrienden en (oud-)collega’s in de zaal. Na de inleiding van de 
rector mag ik. Ik vertel een persoonlijk verhaal waarin ik mijn 
passie en drijfveren probeer uit te leggen. Na afl oop veel positieve 
reacties, een warm bad. ‘s Avonds een groot feest met barbecue, 
waar mijn (oud-)collega’s me nog even een spiegel voorhouden in 
een hilarische sketch.

5 juli

De day after. Ik zweef nog. ‘s Middags nog een interview voor 
Hoe?Zo! Radio. Erg leuk en ontspannen, ik kom veel aan het 
woord en ben onder de indruk van de kennis en scherpe vragen 
van de presentatoren. Daarna tijd voor ontspanning. We gaan 
naar de opera Death in Venice van Benjamin Britten. Geweldig! Ik 
vraag me af of mijn liefde voor opera, waar orkest, zang, verhaal, 
decor en kostuums in één kunstvorm samenkomen, uit dezelfde 
bron komt als mijn passie voor interdisciplinair onderzoek.

16 - 19 juli

Na een week met rugzak rondlopen en hoofd leegmaken in de 
Pyreneeën weer een paar dagen terug in het lab. Ik vind in mijn 
postvakje de brief waarin FOM mij benoemt tot lid van de 
Werkgemeenschapscommissie Fysica van levensprocessen, leuk. 
Deze week is volgepland met presentaties en nabesprekingen 
met studenten die hun onderzoeksproject in ons lab hebben 
gedaan. Altijd weer spannend en boeiend wat mensen er 
uiteindelijk van maken. Ander belangrijk agendapunt: opname van 
een fi lmpje dat over mijn onderzoek en drijfveren opgenomen 
wordt. Leuk, met promovendus Bram Prevo regel ik op het laatste 
moment nog wat microscooponderdelen bij Nikon, zodat we echt 
kunnen laten zien wat we doen. De crew is heel enthousiast en 
maakt er echt iets moois van.

21 - 26 juli

‘s Ochtends vroeg op weg naar Madrid, voor een summerschool 
waar ik mag spreken. Een heel mooie plek, in de bergen net ten 

noorden van de stad. Veel nieuwe mensen ontmoet, maar ook 
bekenden, waaronder een aantal oud-collega’s. Ze doen het 
goed, in Duitsland en Spanje. De Spanjaarden zijn erg bezorgd 
over de weerslag die de crisis heeft op hun instituut, ze voelen 
het nu echt! Ik krijg veel positieve reacties over mijn presentaties. 
Als beloning een uitje naar de stad Segovia, afgesloten met 
traditionele cochinillo (speenvarken). Heerlijk!

27 juli - 2 augustus

Net terug uit Spanje, en weer op weg naar de VS voor een 
conferentie, samen met Bram. Na aankomst in Boston gaan we 
eerst naar Woods Hole. Felix Oswald, een andere promovendus, 
volgt daar al zeven weken de befaamde Physiology course, 
een begrip in de celbiologie/biofysica. De cursisten doen korte 
onderzoeksprojecten met topwetenschappers; de cursus heeft 
een aantal cruciale ontdekkingen opgeleverd. Bram was er vorig 
jaar, hij wil het me graag laten zien. We kijken wat rond en 
spreken wat bekenden. Felix vinden we uiteindelijk op de 
afsluitende barbecue: hij is doodop maar heeft zichtbaar genoten. 
De volgende dag door naar New Hampshire voor een Gordon 
Conference (een groep van internationale wetenschappelijke 
conferenties) over motile and contractile systems. Ik doe een hoop 
inspiratie op en krijg veel nieuwe inzichten, zeker ook omdat de 
conferentie tamelijk biologisch gericht is. Men reageert heel 
enthousiast op onze nieuwste resultaten over intracellulair 
transport in cilia (trilharen als onderdeel van een cel), dat we nu 
op enkel molecuul niveau zichtbaar kunnen maken. Ook een paar 
lange gesprekken met mijn eerste promovendus Lukas Kapitein 
(UU). Hij heeft net een Vidi- en een ERC-subsidie gekregen. Dat 
vervult me met trots! We praten over de voortgang van ons 
FOM-programma ‘Barriers in the Brain’. Het eerste artikel van het 
programma is net ingestuurd, een samenwerking tussen Lukas, 
Casper Hoogenraad (UU), Kees Storm (TU/e) en diens oio. Hij 
vertelt over zijn experimenten en indrukwekkende plannen. Ik 
vertel hoe Vandana Singh Kushwaha (mijn oio in het kader van het 
programma) bezig is het actieve transport van vesicles (een 
celdeel omgeven door een membraan), zoals dat plaatsvindt in 
zenuwcellen, opnieuw samen te stellen. Ze krijgt daarbij hulp van 
Thomas Schmidt (Leiden). Na afl oop van de conferentie rijden we 
door naar Montreal, daar zet ik Bram af op het vliegveld en kan 
mijn vakantie beginnen!  

 www.fom.nl/biophysics
 www.vu.nl
 www.wetenschap24.nl/programmas/hoezo-radio.html
 http://fastfacts.nl/content/erwin-peterman-

beweging-de-cel
 http://fastfacts.nl/en/content/erwin-peterman-

movement-cell
 http://www.nat.vu.nl/en/research/020_physics_of_

living_systems/single-molecule-cell-level-biophysics/
index.asp

 http://www.dno.nl/index.php?m=archive&sm=archive
Seasons&as=39&s=373
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In de rubriek ‘Keek op de week’ gluren wij 
met enige regelmaat mee met mensen uit 
de fysicagemeenschap in hun werkweek. 
Deze keer beperken we ons niet tot een 
werkweek, maar kijken we de hele zomer 
mee met Erwin Peterman.

Van oratie en congresbezoek tot het 
voorbereiden van de biofysica-meeting
Keek op een drukke (zomer)week van FOM-programmaleider 
en VU-hoogleraar Erwin Peterman
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Promoties
  Robert van der Meer, Single-order 

lamellar multilayer gratings, 22 maart 2013, UT, 
promotor prof.dr. F. Bijkerk, copromotor prof.dr. 
K.J. Boller, FOM-instituut DIFFER

  Mireia Alòs Palop, Adiabatic quantum 
pumping via dirac fermions, 26 april 2013, TUD, 
promotor prof.dr. G.E.W. Bauer, copromotor 
dr. M. Blaauboer, werkgroep FOM-D-09

  Sarah Boulineau, Growth dynamics of 
single bacterial cells, 12 juni 2013, TUD, 
promotor prof.dr.ir. S.J. Tans, FOM-instituut 
AMOLF

  Miloš Vulović, Modeling of image 
formation in cryo-electron microscopy, 13 juni 
2013, TUD, promotoren prof.dr.ir. L.J van Vliet 
en prof.dr.ir. A.J. Koster, copromotoren 
dr. B. Rieger en dr. R.B.G. Ravelli, werkgroep 
FOM-D-41
Although Dutch directness seems 
uncultured, combined with a friendly 
gesture it is the most easy-to-understand 
model of behavior in a multcultural society. 

  José Alvarado, Biological polymers: 
confi ned, bent and driven, 17 juni 2013, 
VU, promotor prof.dr. G.H. Koenderink, 
FOM-instituut AMOLF

  Vivike Lapoutre, Infrared spectra of 
strongly bound clusters: extending the limits of 
action spectroscopy, 21 juni 2013, UvA, 
promotor prof.dr. J. Oomens, copromotor 
dr. J.M. Bakker, FOM-instituut DIFFER

  Simone Belli, Symmetry breaking in 
suspensions of anisotropic colloids, phase 
transitions, diffusion and effective interactions, 
26 juni 2013, UU, promotoren prof.dr.ir. 
M. Dijkstra en prof.dr. R.H.H.G. van Roij, 
werkgroep FOM-U-39

  Mark Gerrit Beker, Low-frequency 
sensitivity of next generation gravitational 
wave detectors, 28 juni 2013, VU, promotor 
prof.dr. J.F.J. van den Brand, copromotor 
dr. H.J. Bulten, werkgroep FOM-V-02

  Ruben Pool, Molecular orientation at 
biological interfaces, water and lipids studied 
through surface-specifi c vibrational spectro-
scopy, 28 juni, UvA, promotor prof.dr. M. Bonn, 
FOM-instituut AMOLF

  Eva Deinum, Simple models for complex 
questions on plant development, 1 juli 2013, 
WUR, promotoren prof.dr. B.M. Mulder en 
prof.dr. T.H.J. Bisseling 

  Marco Baggio, Deformations of CFTs 
and holography, 4 juli 2013, UvA, promotor 
prof.dr. J. de Boer, werkgroep FOM-A-20

  Jeroen Bosgra, Interlayer thermodynamics 
in nanoscale layered structures for refl ection 
of EUV radiation, 4 juli 2013, UT, promotor 
prof.dr. F. Bijkerk, copromotor dr. A.E. Yakshin, 
FOM-instituut DIFFER

  Lisa Hartgring, Top quark spin and QCD 
corrections in event generation, 5 juli 2013, 
UvA, promotor prof.dr. E.L.M.P. Laenen, 
FOM-instituut Nikhef

  Zhiqiang Ou, Magnetic strucure and phase 
formation of magnetocaloric Mn-Fe-P-X 
compounds, 10 juli 2013, TUD, promotor prof.
dr. E.H. Brück, copromotor dr.ir. N.H. van Dijk, 
werkgroep FOM-D-48
Energy makes the world go around; 
curiosity makes science go around. 

  Mikolaj Krzewicki, Anisotropic fl ow of 
identifi ed hadrons in heavy-ion collisions at the 
LHC: from detector alignment and calibration to 
measurement, 11 juli 2013, UU, promotoren 
prof.dr. T. Peitzman en prof.dr. R.J.M. Snellings, 
copromotor dr. M. Botje, werkgroep FOM-U-02

  Grzegorz Grzela, Directional light emission 
and absorption by semiconductor nanowires, 
26 augustus 2013, TU/e, promotoren 
prof.dr. J. Gómez Rivas en prof.dr. A. Polman, 
FOM-instituut AMOLF

  Yuk Man Lau, Coalescence & break-up 
in dense bubbly fl ows, 26 augustus 2013, 
TU/e, promotor prof.dr. J.A.M. Kuipers, 
copromotor dr.ir. N.G. Deen, werkgroep 
FOM-E-25

  Dietrich J.C.M. ’t Mannetje, Drops, 
contact lines and electrowetting, 5 september 
2013, UT, promotor prof.dr. F. Mugele, 
copromotor dr. H.T.M. van den Ende, werkgroep 
FOM-T-17

  Stefan Grebe, Finger on the pulse of 
cosmic rays, dependence of the radio pulse 
shape on the air shower geometry, 9 september 
2013, RU, promotor prof.dr. S.J. de Jong, 
copromotor dr. C.W.J.P. Timmermans, 
werkgroep FOM-N-02

  Olaf Voets, Gene expression control by 
chromatin binding factors, 10 september 2013, 
EUR, promotor prof.dr. C.P. Verrijzer, werkgroep 
FOM-R-04
Science never solves a problem without 
creating ten more.

  Alexander O.N. Siemens, Elasticity and 
plasticity: foams near jamming, 12 september 
2013, LEI, promotor prof.dr. M.L. van Hecke, 
werkgroep FOM-L-25

  Victor Calado, Graphene nanodevices, 
13 september 2013, TUD, promotor prof.dr.ir. 
L.M.K. Vandersypen, werkgroep FOM-D-47

  Jochen Aulbach, Spatiotemporal control 
of light in turbid media, 20 september 2013, 
UT, promotor prof.dr. A. Lagendijk, copromotor 
prof.dr. A. Tourin

  Sander Mooij, Effective theories in 
cosmology, 24 september 2013, UvA, 
promotor prof.dr. E.L.M.P. Laenen, copromotor 
dr. M.E.J. Postma, FOM-instituut Nikhef

  Magda Chelstowska, The road to the 
discovery of the higgs boson in the H → WW (*) 
ℓ� ℓ� channel, 25 september 2013, RU, 
promotor prof.dr. N. de Groot, copromotor 
dr. F. Filthaut, FOM-instituut Nikhef

  Joost Hidde Weijs, Nanobubbles and 
nanodrops, 25 september 2013, UT, promotor 
prof.dr. D. Lohse, copromotor dr.ir. J. Snoeijer, 
werkgroep FOM-T-03 

  Tess Homan, Fine sand in motion: the 
infl uence of interstitial air, 25 september 
2013, UT, promotor prof.dr. D. van der Meer, 
copromotor prof.dr. D. Lohse, werkgroep 
FOM-T-03

  Samo Jordan, Globally and locally 
causal dynamical triangulations, 16 oktober 
2013, RU, promotor prof.dr. R. Loll, 
werkgroep FOM-N-26  

Op woensdag 11 september stond een interes-
sant onderwerp centraal voor de High Tech Sys-
temen en Materialen-achterban (HTSM): 
aansluiten bij de Europese onderzoeksagenda, 
met name Horizon2020, het programma van de 
Europese Commissie om Europees onderzoek 
en innovatie te stimuleren. Duidelijk een 
aansprekend en actueel onderwerp, want bijna 
driehonderd geïnteresseerden kwamen naar 
Den Bosch. Doel van de middag was om tot 
concrete acties en aanbevelingen te komen 
voor een verbeterde aansluiting van de 
HTSM-gemeenschap (bedrijven en kennisinstel-
lingen) met de EU-agenda. 
HTSM-boegbeeld ing. Amandus Lundqvist 
opende de middag met een schets waar de 
topsector HTSM nu staat en het belang van 
Europa. Drs. Koen de Pater van AgentschapNL 
richtte zijn blik naar buiten en gaf een aardig 
overzicht van analyses van de Nederlandse 
positie. Zo scoort Nederland een derde plek als 
het gaat om de return rate van EU-geld (Estland 
en Griekenland staan bovenaan). En het blijkt 
dat Nederland meedoet met één op de drie 
Europese HTSM-projecten. Ook schetste hij 
letterlijk een beeld van het HTSM-netwerk en 
wie met wie samenwerkt op welk onderwerp, 
wat ook inzicht gaf in de profi lering 
van kennisinstellingen. Tot slot 
bracht dr.ir. Fred van Roosmalen, 
directeur van het TKI HTSM, de 
aansluiting van de HTSM-onder-
zoeksagenda bij de EU-thema’s naar 
voren. Het blijkt dat de programme-
ring van de topsector HTSM op 
vrijwel alle sleuteltechnologieën en 
maatschappelijke thema’s aansluit. 

In twee rondes met in totaal 17 sessies gingen 
de deelnemers met elkaar in discussie over de 
Europese onderzoeksagenda. In elke sessie 
kwam de actuele status van Europese verbin-
dingen aan bod, en werden sterke en zwakke 
punten en tips en trucs gedeeld en bediscus-

sieerd. Samenwerken is cruciaal, zo bleek 
tijdens de plenaire terugkoppeling en afsluiting. 
Ook zien de deelnemers veel kans. Meedoen 
waar je goed in bent, in je sterkte investeren. 
Bedrijven en wetenschappelijke instellingen 
moeten elkaar vinden, dus neem elkaar bijvoor-
beeld mee bij evenementen. En wat vindt de 
gebruiker? Die moet immers ook meedoen in 
het Europees proces. Aandachtspunt is het 
verschillende jargon, bedoelen we hetzelfde in 
Nederland en in Europa? Als voorbeeld noemde 
Van Roosmalen ICT: de Europese defi nitie van 
ICT is veel breder dan de Nederlandse defi nitie. 
De plenaire presentaties (en te zijner tijd ook 
de conclusies uit de sessies) zijn beschikbaar 
op de HTSM-website. (GZ)  

 www.htsm.nl/innovatie/eu

Tijdens de innovatieconferentie op 2 oktober in 
Den Haag heeft minister Kamp van Economi-
sche Zaken bekend gemaakt dat de TU Delft 
gaat werken aan de bouw van een volgende 
generatie computer: de quantumcomputer 
(zie pagina 1). Voorafgaand aan de innovatie-
conferentie werd het Nederlandse Kennis 
en Innovatiecontract 2014-2015 tussen 
Nederlandse bedrijven, publieke kennisinstel-
lingen en overheden getekend. Dit is een 
overeenkomst over investeringen in kennis en 
innovatie in de negen topsectoren voor de 
periode 2014-2015. In totaal tekenden twintig 
partijen voor de samenwerking. Op basis van de 
nieuwe innovatiecontracten gaan onderzoekers, 
ondernemers en overheden in de topsectoren, 
zoals High Tech Systemen en Materialen 
(HTSM) en Energie, concrete onderzoeksprojec-
ten uitwerken. In het Innovatiecontract stond 

ook hoe de fi nanciering van het Advanced 
Research Centre for NanoLithography, een 
samenwerkingsverband tussen NWO, FOM, de 
Amsterdamse universiteiten UvA en VU en het 
bedrijf ASML, wordt geregeld. Ook voor andere 
activiteiten ten behoeve van de topsectoren 
HTSM en Energie ontvangt FOM van NWO 
aanzienlijke extra middelen. Het gaat hier 
onder andere om onderzoek aan materialen, 
stromingsverschijnselen en nanofotonica.  

 www.htsm.nl
 www.nwo.nl
 www.fom.nl/topsectoren
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Nederlandse Kennis en 
Innovatiecontract 2014-2015 
ondertekend

Workshop Topsector 
HTSM en de 
Europese R&D-agenda

wie met wie samenwerkt op welk onderwerp, 
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“Hoe kan het dat er in levende cellen zoveel functionaliteit en 
vernuft is op de nanoschaal?” Dat is een vraag die Sander Tans al 
jaren interesseert. De fysicus promoveerde aan de TU Delft op 
elektrische geleiding in koolstof nanobuisjes, maar maakte 
daarna de overstap naar biofysica. Sinds 2001 leidt hij de groep 
Biophysics binnen het FOM-instituut AMOLF. In 2009 werd hij 
bovendien deeltijdhoogleraar bij het Delftse Kavli Institute of 
Nanoscience.

Natuurlijke nanotechnologie

De groep van Tans haalde in juli het toptijdschrift Nature met het 
onderzoek naar de rol van zogenoemde chaperonne-eiwitten bij 
de vorming van complexe eiwitten. Elk eiwit bestaat uit een lange 
keten van aminozuren die aan elkaar worden geregen in 
ribosomen, de eiwitfabriekjes in de cel. Pas als de ketting van 
aminozuren op de juiste manier is opgevouwen, is het een 
functioneel eiwit. “Van sommige eiwitten is bekend dat ze zich al 
vouwen terwijl de aminozuurketen groeit”, vertelt Tans. “Bij 
complexe eiwitten gebeurt dat later. Het vouwen wordt uitgesteld, 
doordat chaperonne-eiwitten zich aan de groeiende keten binden 
en de kluwen uit elkaar houden. Wij vroegen ons af of de 
chaperonne-eiwitten ook een rol spelen bij het vouwen zelf.”

Eiwitpuzzel

Het vouwen van een complex eiwit is namelijk geen sinecure. 
Aminozuren gaan onderling verschillende interacties aan – ze 
kunnen elkaar aantrekken of juist afstoten, al dan niet onder 
invloed van hun buren. Alleen als de driedimensionale structuur 
helemaal klopt, is het eiwit functioneel. “Het aantal mogelijkhe-
den is bij complexe eiwitten zo groot, dat het nog niet met 

software te simuleren is hoe die interacties uiteindelijk leiden tot 
een functioneel eiwit”, vertelt Tans. “De heersende gedachte tot 
nu toe was dat het eiwit wat ‘probeert’ en zich weer ontvouwt als 
het mis gaat. Tot uiteindelijk de juiste vorm vanzelf gevonden 
wordt. Wij hebben nu laten zien dat het vouwproces niet zonder 
chaperonnes kan. Ze zijn als het ware de oplossers van de 
vouwpuzzel.”

Eiwitten uitrekken

Tans en zijn collega’s 
maakten gebruik van een 
experiment met optische 
pincetten, waarbij kleine 
plastic balletjes worden 
vastgehouden door een 
laserbundel. Tussen twee 
van die balletjes bevestig-
den ze een eiwit. Omdat 
vouwen het eiwit korter 
maakt, vertelde de plaats 
van de balletjes iets over 
het vouwproces. Tans: “In 
eerste instantie keken we 
naar een natuurlijk, 
redelijk kort, eiwit uit de 
E. coli bacterie en een 
chaperonne met de naam 
‘Trigger Factor’ uit hetzelfde organisme. De chaperonne bleek 
ook tijdens het vouwen nog aan het eiwit te binden, en 
veranderde daardoor het vouwproces. Vervolgens hebben we met 
vier van zulke eiwitten kunstmatig een lang eiwit gemaakt. We 
trokken dit uiteen tot één lange streng en lieten het vervolgens 
weer oprollen, met en zonder chaperonnes in de buurt. In het 
laatste geval waren de vouwresultaten beduidend beter. Sterker 
nog, zonder chaperonnes, rolde het eiwit zich op tot een kluwen 
die niet meer uit elkaar te trekken bleek.”

Menselijke eiwitten onderzoeken

In hun onderzoek gebruikten Tans en zijn collega’s een eenvoudig 
soort chaperonne en een tamelijk eenvoudig en bovendien zelf 
geconstrueerd eiwit. Een logisch vervolg is het onderzoeken van 
complexere chaperonnes die complexere eiwitten moeten helpen 
vouwen. Om de kennis uiteindelijk toe te kunnen passen, zouden 
dat menselijke eiwitten moeten zijn, die een rol spelen bij bijvoor-
beeld de ziekte van Parkinson en Alzheimer, 
waarbij bekend is dat de eiwitvouwing 
verstoord is. De meest basale vragen zijn nog 
onbeantwoord, zoals bijvoorbeeld waarom 
chaperonnes energie verbruiken. Dat is wat 
Tans aantrok in dit onderwerp: “Biofysisch 
onderzoek kun je op twee manieren doen. 
Aan de ene kant kun je proberen een nieuw, 
onbekend fenomeen zichtbaar maken. 
Of je tracht bekende fenomenen in een nieuwe 
context te begrijpen. Beide benaderingen 
zijn heel waardevol, maar ik vind de eerste 
- meest risicovolle - variant het meest 
spannend.” (BV)  
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Vouwversnellers voor eiwitten 
Sander Tans succesvol met onderzoek naar eiwitten en evolutie

Synthetische evolutie
Twee weken voor hun artikel in Nature 
verscheen, publiceerden Tans en zijn 
collega’s ook al in een ander toonaan-
gevend tijdschrift. In PLoS Genetics 
beschreven zij hun onderzoek naar hoe 
evolutie afhangt van factoren buiten én 
binnen een organisme. 
Ze maakten op een systematische manier 
een complete set mutaties in het genoom 
van de E. coli bacterie die van belang zijn 
voor een nieuwe cellulaire functie. 
“Vervolgens hebben we in kaart gebracht 

hoe verschillende mutaties elkaar 
onderling beïnvloeden”, vertelt Tans. 
“Die onderlinge afhankelijkheid is 
belangrijk, omdat het aangeeft hoe 
moeilijk die nieuwe functie kan 
ontstaan in de evolutie. 
Zo kunnen alle mutaties individueel tot 
een verslechtering leiden, maar samen 
tot een verbetering. Het verrassende 
was dat de genetische afhankelijkhe-
den volledig gescrambled werden door 
het toevoegen van een molecuul dat 
aan het relevante eiwit bindt. Dit 
betekent dat de omgeving op een nog 
dieper niveau de evolutie beïnvloedt.”

Met dit onderzoek benadert Tans het 
evolutievraagstuk op onconventionele 
wijze. Traditioneel is evolutieonderzoek 
top down: mutaties treden spontaan op, 

en dan is het zaak te achterhalen hoe en 
welke functie is aangepast. Tans doet  
bottom up onderzoek door zelf de cellulaire 
functie uit te zoeken, en dan gericht en 
systematisch mutaties te introduceren. 
Vervolgens kijkt hij onder welke condities 
die mutaties wel en niet tot verbetering of 
verslechtering leiden. Tans: “Het is een 
soort synthetische evolutie, maar wel met 
mutaties, eiwitten, en omgevingsfactoren 
die in de natuur ook daadwerkelijk 
voorkomen.”  

laserbundel. Tussen twee 
van die balletjes bevestig-

maakt, vertelde de plaats 

het vouwproces. Tans: “In 
eerste instantie keken we 

chaperonne met de naam 
‘Trigger Factor’ uit hetzelfde organisme. De chaperonne bleek 

“Vervolgens hebben we in kaart gebracht 
hoe verschillende mutaties elkaar 
onderling beïnvloeden”, vertelt Tans. 
“Die onderlinge afhankelijkheid is 
belangrijk, omdat het aangeeft hoe 
moeilijk die nieuwe functie kan 
ontstaan in de evolutie. 
Zo kunnen alle mutaties individueel tot 
een verslechtering leiden, maar samen 
tot een verbetering. Het verrassende 
was dat de genetische afhankelijkhe-
den volledig 
het toevoegen van een molecuul dat 
aan het relevante eiwit bindt. Dit 
betekent dat de omgeving op een nog 
dieper niveau de evolutie beïnvloedt.”

Met dit onderzoek benadert Tans het 
evolutievraagstuk op onconventionele 
wijze. Traditioneel is evolutieonderzoek 
top down

en dan is het zaak te achterhalen hoe en 
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Chaperonnes helpen het eiwit 
vouwen: verschillende delen 
van een lange aminozuurketen 
vouwen onafhankelijk van 
elkaar doordat chaperonnes 
op die plekken aan de keten 
binden en het vouwproces 
helpen. In deze fi guur zijn de 
chaperonnes oranje. Aan de 
helices in de blauwe amino-
zuurketen is te zien dat deze is 
begonnen met vouwen.

Nanotechnologie in levende cellen herbergt nog veel geheimen. 

Bij AMOLF werkt de groep Biophysics van prof.dr.ir. Sander Tans 

aan hun ontsluiering door te onderzoeken hoe eiwitten vouwen 

en hoe evolutie werkt op eiwitniveau. Met beide onderwerpen 

loopt Tans mee in de voorste gelederen. Dat leverde zijn groep 

deze zomer twee toonaangevende publicaties op, in Nature en 

PLoS Genetics.
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Nobelprize_org
@Nobelprize_org, 8 oktober 2013
In 2012, the Higgs particle is discovered at CERN - 
the missing piece of the Standard Model puzzle. 
#NobelPrize #Physics
Nobelprize_org
@Nobelprize_org, 8 oktober 2013
Professor Englert LIVE phone interview 
#NobelPrize #Physics, “Very happy”
Stan Bentvelsen
@stanbentvelsen, 8 oktober 2013
Higgs nog onvindbaar - maar hup op naar de 
champagne - Higgs is toch synoniem aan Cern 
zo’n beetje
Jan van den berg

@janyama, 8 oktober 2013
Zojuist Peter #Higgs gefeliciteerd via telefoon 

(dwz antwoord apparaat) Hij heeft woord 
gehouden: “unfi ndable”. Nu zijn zoon bellen!
CERN
@CERN, 8 oktober 2013

Congratulations from CERN, 
@ATLASexperiment & @CMSexperiment to 

François Englert & Peter Higgs for 2013 Physics 
#NobelPrize #BosonNobel :’-D  

Jan van den berg
@janyama, 8 oktober 2013

Zojuist Peter #Higgs gefeliciteerd via telefoon 
(dwz antwoord apparaat) Hij heeft woord 
gehouden: “unfi ndable”. Nu zijn zoon bellen!
CERN
@CERN, 8 oktober 2013

Congratulations from CERN, 
@ATLASexperiment & @CMSexperiment to 

François Englert & Peter Higgs for 2013 Physics 
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Cees dekker
@cees_dekker, 30 juli 2013
FOM-promovenda Rifka Vlijm in aktie. Zelfs anno 2013 blijkt het 
houtjetouwtjemodel nog erg nuttig bij DNA supercoiling

PG Kroeger
@PGKroeger, 10 september 2013
Het soort FOM-onderzoek waar ik niet gauw genoeg van krijg, 
ook al vat ik het nauwelijks http://fb.me/6j2tKeuqm 

NWO
@NWONieuws, 16 september 2013
Vandaag offi ciële start nieuwbouw FOM-instituut #DIFFER, op campus TU 
Eindhoven. Voor funderend onderzoek naar energie van de toekomst #NWO

FOMphysics
@FOMphysics, 16 september
“Dare to differ; make a difference. Dat gaan we doen.” 
@WimvanSaarloos bij de kickoff van de bouw van 
#DIFFER in Eindhoven

FOMphysics
@FOMphysics, 19 september 2013
De Wall of Fame op het FOM-bureau is uitgebreid 
met een mooie cover van Nature Physics!  

  www.twitter.com/FOMphysics

Met een promovendus praten over de fun van 
fundamenteel onderzoek wanneer hij diep in de 
eindfase van het schrijfproces zit is een gok. 
Maar bij Wilco Koppert MSc is al snel duidelijk 
dat je met hem genoeg leuke dingen kunt 
bespreken. We ontmoeten elkaar in het lab 
waarin hij talloze metingen heeft verricht: “Het 
mooie aan dit werk is dat je alles op een tafel 
kunt doen. Je gaat het hele proces door: bouw, 
experiment, analyse.” Om dit allemaal zelf te 
kunnen heeft Koppert veel nieuwe dingen 
geleerd, vooral op het gebied van elektronica. 
Nu heeft hij zijn werk vaak letterlijk in eigen 
hand.

Zijn enorme handigheid heeft Koppert te danken 
aan één jaar werktuigbouwkunde, voordat hij 
aan de studie natuurkunde aan de UU begon. 
Een bewuste keuze: “Ik vond dat ik vrij weinig 
met mijn handen kon en heb daar alles zelf 
leren doen. Dit helpt mij nu enorm. Niet alleen 
als ik zelf iets moet doen, maar ook als ik met 
technici moet praten. Ik kan ook goed 
inschatten waar in een ontwerp van mij 
problemen zullen optreden.”

Na het afronden van zijn natuurkundestudie 
startte Koppert zijn promotietraject bij 
FOM-instituut Nikhef. Daar heeft hij meege-
werkt aan de ontwikkeling van de Gridpix-
detector, een micro Time Projection Chamber. 
Het onderzoek vond plaats op de afdeling 
Detector R&D. Gridpix is in staat track 
segmenten van passerende ioniserende deeltjes 
driedimensionaal te meten. Bij de start van zijn 
promotie was het principe van de detector 
bekend, maar waren er nog vele vraagtekens bij 
de karakterisatie en toepasbaarheid van de 
technologie. “Ik zag bij binnenkomst een wereld 
van mogelijkheden. Maar uiteindelijk was het 
harder werken dan ik dacht”, lacht Koppert.

Gridpix combineert eigenlijk twee technieken: 
een silicium chip met 50 micron met daarboven 
een aluminium grid. Tussen beide lagen bevindt 
zich een gas om amplifi catie mogelijk te maken. 
Hiervoor is een groot elektrisch veld nodig van 
100 kV/cm. Dit grote veld leidt tot ontladingen 
en daar kon de eerste generatie van gebruikte 
Gridpix niet tegen. “Toen ik binnenkwam 
hadden we net een eerste serie die goed was. 
Vervolgens zijn we met full wafer processing 
gestart. Daar kwamen weer nieuwe problemen 
bij kijken.” Koppert was vooral bezig met tests 
en karakterisatie van de Gridpix en heeft er 
aardig wat versleten. Maar gelukkig niet zonder 
resultaat. Bij de laatste serie tests op CERN 
heeft hij bijzonder veel gegevens kunnen 
verzamelen. Al was het een enorme uitdaging 
alles op tijd klaar te hebben voor deze laatste 

metingen: “Voor de shutdown van de LHC had ik 
nog één kans om van de testbundel gebruik te 
maken. Ik heb twee maanden lang dag en 
nacht, inclusief weekenden, gewerkt om op tijd 
klaar te zijn.” Na de succesvolle metingen 
konden alle nog openstaande vraagtekens 
beantwoord worden. Een uniek gevoel van 
voldoening voor het harde werken.

Zijn technische promotieonderzoek volgde op 
een studie natuurkunde. Bij zijn bacheloronder-
zoek koos Koppert al voor de deeltjesfysica, bij 
de Utrechtse groep werkzaam aan de ALICE–
detector. “Tijdens mijn bacheloronderzoek in 
Utrecht heb ik veel steun gehad van prof.dr. 
René Kamermans, die helaas in 2010 is 
overleden. Na mijn bacheloronderzoek heb ik 
ook mijn masteronderzoek bij de ALICE-groep 
gedaan. Ik denk dat ik alle handtekeningen van 
het quark gluon plasma wel ooit min of meer 
heb beschreven.” Daarna wilde Koppert ‘iets 
technisch’ doen, maar daar was binnen ALICE 
op dat moment geen ruimte voor. 

“Gelukkig was deze ruimte er wel binnen de 
detector R&D-groep van Nikhef en kon ik daar 

promoveren”, zegt Koppert. “De internationale 
zichtbaarheid van het onderzoek naar de 
Gridpix-detector is gaandeweg gegroeid. 
Enkele jaren geleden werden alleen GEMS 
en Micromegas in presentaties over gasdetec-
toren genoemd. Nu hoort Gridpix er ook bij. 
We staan beter op de kaart.” 

Toch blijft het volgens Koppert een uitdaging 
om met een relatief kleine groep deze 
technologie binnen de wereld van de 
deeltjesfysica ingezet te krijgen. “Ik ben een 
perfectionist. Ook al zie ik soms dat een 
detector nog niet goed functioneert, toch blijf ik 
mijn uiterste best doen het ding optimaal te 
laten werken. Al zit ik maandenlang te klooien 
aan één klein ding, bijvoorbeeld een fi eld 
chamber bouwen rondom een chip, als het 
werkt ben ik ontzettend enthousiast.” Met zo’n 
enorm groot doorzettingsvermogen zullen de 
laatste loodjes van het schrijven ook wel 
lukken. (EP) 

Wil je zelf je fun delen of heb je een 
collega die je hiervoor op wilt geven, 
mail dan naar fun@fom.nl

The fun in fundamental
Op zoek naar de motivatie van onderzoekers in het fundamentele veld. 
Wat maakt hun werk leuk? Wat maakt fundamenteel onderzoek fun?

Naam Wilco Koppert
Leeftijd 30 jaar
Gestudeerd Experimentele natuurkunde, 
Universiteit Utrecht (UU)
Werkt als Promovendus bij 
FOM-instituut Nikhef
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Vandaag offi ciële start nieuwbouw FOM-instituut #DIFFER, op campus TU 

 FOM Natuurkunde 

Proefschrift Prijs
 voor het beste natuurkundige 

proefschrift 

 FOM Valorisatie 
Prijs

 voor een Nederlandse (groep van) 

onderzoeker(s) in de fysica die erin 

geslaagd is resultaten uit het eigen 

onderzoek op succesvolle wijze tot nut 

voor de maatschappij te maken

 FOM Valorisatie-
hoofdstuk Prijs

 voor een FOM-promovendus met 

het beste proefschrifthoofdstuk 

over valorisatie-aspecten van het 

promotieonderzoek

www.fom.nl/prijzen

Voordrachten 

indienen voor 

1 april 2014
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Building on the success of the previous editions 
of the Young Scientists’ Day, FOM is organising 
this event again on Thursday 12 December 
2013. Both FOM PhDs and FOM postdocs are 
invited to attend. The event will be held at Casa 
400 in Amsterdam.
Participation is free of charge. Please 
encourage your young researchers to register 
and participate in this event.

Programme

Participants can look forward to an interesting 
programme aimed at developing and acquiring 
the personal skills and knowledge needed for a 

professional career. Besides taking part in 
workshops, they can also listen to former 
FOM employees talking about their careers.

Registration

All FOM PhDs and FOM postdocs 
will receive an invitation together 
with a detailed programme in 
October. 

Save the date: 

Thursday 12 December 2013.  

 www.fom.nl/ysd
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What FOM research do you do?

Why did you become a member 
of the COR and what do you hope 

to achieve with this?

How have you experienced 
the COR membership so far? 

What do you fi nd 
surprising/pleasant?

Who is your favourite Nobel Prize 
winner for physics and why? 

Marieke Snelder (PhD)
COR member for 
University of Twente. 

I work with topological insulators, mainly in 
combination with superconductors. Topological 
insulators are materials that are conducting on 
the surface but insulating in the bulk. The aim 
of the research is to create Majorana fermions 
and to manipulate these so that they can be 
used to perform quantum calculations. 

I was already interested in all the ins and outs 
of how an organisation like FOM works. 
So for me, being able to contribute ideas to that 
process and let my voice be heard is a fantastic 
opportunity. Furthermore, there had not been 
a COR representative from the University of 
Twente for some time and I felt it was important 
that somebody could speak on behalf of the 
FOM employees at this location. These two 
factors led me to put myself forward as a 
candidate. 

I really like it! The current COR that I am a 
member of is both pleasant and highly 
committed. We have set clear goals and have 
examined what we want to achieve within this 
two-year period. Everyone also seems to be 
resolute about this. The communication from 
FOM is also quite open and we are kept well 
informed. So in a short space of time you get 
to know a lot about FOM. Furthermore, the 
cooperation is very pleasant. 

Heike Kamerlingh Onnes who discovered the 
phenomenon of superconductivity in 1911. 
I’ve always found superconductivity fascinating. 
During my degree in applied physics I 
increasingly specialised in superconductivity 
and it still plays an important role in the 
research I do.  

Veer Keizer (PhD)
Deputy COR chair and member for 
Leiden University. 

At Leiden University I do incredibly interesting 
research in a multidisciplinary group 
(biophysics, optical physics, chemistry and 
biology). With the help of golden nanorods we 
are trying to image the dynamic processes in 
the nucleus of a living cell so that we can 
unravel these processes at the level of single 
molecules.

Good question; I felt it would be a good idea to 
bring the COR closer to people. If everybody 
knows who the COR is and fi nds it easy to 
approach us then as far as I am concerned we 
will have succeeded. Furthermore, I thought it 
would be really interesting to fi nd out more 
about an organisation like FOM and to become 
more closely involved in it. 

Up until now I’ve really enjoyed it. With a fun 
group of people there is always something to 
discuss. Everybody has a different background 
(different university or FOM institute and a 
different position). Most surprising of all 
perhaps was the click I have with every subject. 
Before I joined the COR, I thought that I would 
only want to be a member of the communica-
tions committee. But now I fi nd every 
committee interesting.

My favourite physics Nobel Prize winner… 
hmm… probably Frits Zernike (Nobel Prize 
1953), for his invention of the phase contrast 
microscope. Not only because he is Dutch but 
mainly because he worked in many different 
disciplines, something that I really appreciate. 
Without his discoveries, I could never have done 
my research.  

Joost van den Berg (PhD)
COR member for 
University of Groningen.

I investigate the deceleration and trapping of 
diatomic molecules to test fundamental 
symmetries in physics. For the deceleration 
we use a so-called Stark decelerator with 
ring electrodes. The construction of that 
fi ve-metre-long decelerator and the trapping 
of strontium monofl uoride molecules for the 
fi rst time in the world is my subject. 

In view of the uncertain future of the KVI, my 
colleagues at the KVI and I felt it was important 
that one of us should take a seat in the COR. 
I proved to have the most interest for this and 
I also received the backing of my colleagues. 
My aim was to ensure that the employees are 
clearly heard by the FOM directorate during 
such a period of uncertainty.

I really enjoy being a member of the COR. 
The COR has a very diverse membership, 
which makes it a lot of fun. I found the training 
surprising: because the group is so pleasant 
you can learn a lot from each other even 
when you are doing weird exercises that 
physicists are not normally inclined to do. 
Fortunately, however, we laugh a lot in the 
COR in between the sometimes diffi cult 
discussions.

Einstein (Nobel Prize 1921). Just like me he 
was born on World Pi day (14 March). 
His theory of relativity is also fascinating: 
completely counterintuitive, but the principles 
are so surprisingly simple that with a bit of 
logical thought, you should be able to come 
up with it yourself. That nobody beat him to 
it shows, however, that it is something very 
special.  

About the COR
Would you like to know 
more about the COR and 
the other COR members? 
Then take a look at: 

  www.fom.nl/cor
  www.fom.nl/centralworkscouncil

Three members 
of the COR 
introduce 

themselves 
to you.
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12 December 2013  |  FOM Young Scientists’ Day
for FOM PhDs and FOM postdocs

What FOM research do you do?What FOM research do you do?

Why did you become a member 
of the COR and what do you hope of the COR and what do you hope 

to achieve with this?to achieve with this?

How have you experienced How have you experienced 
the COR membership so far? the COR membership so far? 

What do you fi nd What do you fi nd 
surprising/pleasant?surprising/pleasant?

Who is your favourite Nobel Prize Who is your favourite Nobel Prize 
winner for physics and why? winner for physics and why? 
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 Indien deze adressering onjuist is, s.v.p. gecorrigeerd terugzenden.

expres

 Postbus 3021, 3502 GA Utrecht

Op vrijdag 6 september vond de jaarlijkse 
FOM sportdag plaats bij sportcentrum Olympos 
in De Uithof in Utrecht. De weergoden waren 
FOM goed gezind, want het was een zeer warme 
en zonnige dag. De waterglijbaan was dan ook 
bij veel teams favoriet. 

Bijna 200 FOM-medewerkers van de instituten, de universiteiten 
en het FOM-bureau, verdeeld over 18 teams, waren naar Utrecht 
afgereisd om de felbegeerde 
wisselbeker in de wacht te 
slepen. De dag ging vlot van 
start na een welkomstwoord 
door FOM-directeur Wim van 

Saarloos. Het programma bestond 
uit een reeks sporten waaronder 
voetbal, hockey en trefbal. 

Daarnaast waren er verschillende behendigheidsspellen, zoals 
bruggen bouwen, klimmen door een spinnenweb, een skippybal-
teamrace en bossabal (volleybal op een luchtkussen/trampoline). 
Het sportprogramma eindigde vlak voor een korte maar hevige 
regenbui. Na de prijsuitreiking kon iedereen alweer in de zon 
genieten van het afsluitende Chinese buffet. 

Dat namen niet alles zeggen, blijkt wel uit de uitslag van het 
evenement: AMOLF-team ‘3 X NIX’ werd de overtuigende 
winnaar. De aanmoedigingsprijs ging naar de hekkenslui-
ters, team ‘Buroverwinnaars’ van het FOM-bureau. De prijs 
voor de beste outfi t ging naar ‘The Mean Machines’, die als 
vierde eindigden. Graag bedanken wij iedereen die heeft 

deelgenomen of als vrijwilliger heeft bijgedragen aan deze 
geweldige FOM sportdag 2013!  

Erik Kreiter, namens de organisatie van de FOM sportdag 2013

Kijk hier voor de volledige uitslag van de FOM sportdag 2013!
 www.fom.nl/sportdag2013
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Registration Physics@FOM 
Veldhoven 2014
Physics@FOM Veldhoven 2014 will take place on 21 & 22 
January 2014 at NH Koningshof in Veldhoven.
The registration for this meeting is open. Please note: the 
registration deadline is Friday 15 November 2013 at 12.00 hours.

Registration by group

Just like last year, registration will be done by group registration. 
For the group registration, an email containing a password and 
login name will be sent to the group leaders. Group leaders can 
log in to register their group members.

Individual registration

Individuals who cannot be registered via group registration can 
contact us at veldhoven@fom.nl to request an individual 
registration account.  
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