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Op 17 december heeft het Uitvoerend Bestuur van FOM besloten vijf aanvragen te honoreren in 
de FOM-Projectruimte voor een bedrag van in totaal 1,9 miljoen euro. De Projectruimte is één 
van de subsidie-instrumenten die Stichting FOM heeft om het uitvoeren van natuurkundig 
onderzoek te financieren. De Projectruimte maakt kleinschalige projecten mogelijk voor 
fundamenteel onderzoek in de fysica met een vernieuwend karakter en een aantoonbaar 
wetenschappelijke, industriële of maatschappelijke urgentie.  

• Engineering quantum magnetism and superconductivity in spin-orbit Mott insulators 
Dr. A. Caviglia (TU Delft) 

• Theory of fermion-parity switches in superconductors 
Prof.dr. C.W.J. Beenakker (Universiteit Leiden) 

• CP violation in the Higgs sector  
Dr. P. Ferrari (FOM-instituut Nikhef)  

• Black hole dynamics in asymptotically safe quantum gravity 
Dr. F.S. Saueressig (Radboud Universiteit Nijmegen) 

• Beyond optical microscopy: Phase-contrast imaging of cells with a table-top soft-X-ray 
Microscope 
Dr. S. Witte (Vrije Universiteit Amsterdam) 
 

 
  



ENGLISH SUMMARIES 
 
Engineering quantum magnetism and superconductivity in spin-orbit Mott insulators 
Dr. A. Caviglia (Delft University of Technology) 
Complex oxides are a family of materials that are expected to play a central role in next-
generation solid-state technologies. In recent years researchers have made considerable steps 
forward in mastering the complexity of these compounds. For example, it is now possible to 
stack on top of each other atomic layers of different quantum materials. The functional 
properties found in these artificial structures are often remarkably different from those of the 
individual building blocks. A striking example is the occurrence of superconductivity from the 
stacking of insulating materials. 
 
This research project will explore the emergent functional properties of such artificial structures 
in which the building blocks belong to a new class of materials known as spin-orbit Mott 
insulators. These materials are expected to exhibit fascinating properties such as 
superconductivity and unconventional magnetic states. This project will lay the experimental 
groundwork for the use of these materials in future applications such as quantum information 
technologies and energy harvesting. 
 
Theory of fermion-parity switches in superconductors: Majorana meets a  
mermaid 
Prof.dr. C.W.J. Beenakker (Leiden University) 
Superconductivity favors the pairing of electrons with opposite spin, but spin-orbit coupling can 
induce a transition to a ground state with one unpaired electron or hole. This socalled 'fermion-
parity switch' is the prototypical example of a topological phase transition, it is a signature of 
Majorana fermions, and it provides a way to store and manipulate quantum information. 
 
We have recently discovered a correlation of subsequent switches in the phase-dependent 
fermion parity of a Josephson junction, analogous to the level repulsion of random matrices. The 
aim of the project is to develop this unexpected analogy into a theory of fermion parity switches, 
to identify methods to observe these experimentally, and to explore the implications for 
quantum information processing. 
 
We will exploit recent advances in the statistical theory of large non-Hermitian random 
matrices, in particular concerning the appearance of a level spacing statistics that is a hybrid of 
the Wigner and Poisson statistics of Hermitian matrices. This socalled 'mermaid' statistics* is  
associated with a fractal structure of wave functions, and we will investigate whether this 
applies to the Majorana fermions in the superconducting analogue. 
 
* mermaid = half man (Wigner) and half fish (Poisson) 
 
 
  



CP violation in the Higgs sector  
Dr. P. Ferrari (FOM Institute Nikhef)  
In the year 2012, the discovery by the ATLAS and CMS experiments of a resonance compatible 
with being a Higgs boson has changed particle physics, starting the unraveling of the Higgs 
sector, the mechanism driving the electroweak symmetry breaking in the Standard Model (SM), 
which is the ultimate explanation on how fundamental particles acquire mass.But there are still 
a number of fundamental open questions in particle physics and cosmology, one of the most 
intriguing being the prevalence of matter with respect to antimatter in the universe, which could 
be explained by the presence of violation of charge-and-parity symmetry (CP violation). This 
violation has indeed been observed, but its amount in the quark sector of the SM is incompatible 
with present observations of matter-antimatter asymmetry, implying to the need of finding 
other sources of CP violation: the Higgs sector could accommodate enough CP violation to solve 
the puzzle. 
 
In this programme, the researches will face the challenge to search for CP violation in the Higgs 
sector by performing a pioneering study in the final state where the Higgs decays to W-bosons 
and is produced in association with two jets in the gluon fusion production mode, whose 
topology is particularly sensitive to CP violation in the Higgs sector. In addition they will 
combine these direct searches with indirect constraints on CP violation obtained  from the 
production and decay branching fractions of the Higgs. 

 
Project leader dr. Pamela Ferrari (Nikhef) will work in close collaboration with Professor Nicolo 
de Groot and dr. Frank Filthaut (Radboud University Nijmegen), Doctor Wouter Verkerke 
(senior researcher at Nikhef) and for the theoretical interpretation and understanding of 
background modeling, with  Professor Eric Laenen  (University of Amsterdam) and with 
Professor Ronald Kleiss (Radboud University Nijmegen). 

 
  



Black hole dynamics in asymptotically safe quantum gravity 
Dr. F.S. Saueressig (Radboud University Nijmegen) 
Black holes are among the most fascinating objects in our universe. While being among the 
simplest solutions of Einstein’s field equations they give rise to intriguing and at the same time 
puzzling structures including spacetime singularities and event horizons. Going beyond 
Einstein’s classical theory reveals that black holes are not entirely black but loose mass in the 
form of Hawking radiation. Since this radiation spectrum is a perfect black body spectrum this 
raises the fundamental question whether the information about the matter that formed the black 
hole is inevitably lost. Moreover, the temperature of the black hole increases as it is losing mass 
so that it ends its life in a luminous flash. These features suggest that a semiclassical analysis 
may not be sufficient to capture the dynamics of the black hole physics and a more fundamental 
theory describing the gravitational force is needed. 
 
The scientists involved in this research project will address these fundamental puzzles within a 
particular proposal for a fundamental theory of gravity, Weinberg's asymptotic safety scenario. 
The ultimate objective is to clarify how quantum fluctuations of the gravitational field modify 
the propagation of matter at high energies and derive the resulting modifications of the 
Hawking radiation spectrum. This knowledge may carry specific fingerprints of the underlying 
quantum theory of gravity that may become experimentally testable in future experiments. 
 
The programme will be led by Dr. Frank Saueressig and is embedded in the newly founded 
Quantum Gravity group of the Radboud University Nijmegen. 
 

 
  



Beyond optical microscopy: Phase-contrast imaging of cells with a table-top soft-X-ray 
Microscope 
Dr. S. Witte (Vrije Universiteit Amsterdam) 
The ability to see the world at the nanoscale is essential for our understanding of a wide range of 
phenomena in physics, chemistry and biology. Presently, soft-X-ray microscopy is a rapidly 
advancing technique for structural biology and materials science. However, it is mostly confined 
to large-scale facilities such as synchrotrons and X-ray free electron lasers that are costly and 
limited in access.  

In this project, the research group of dr. Stefan Witte at VU University Amsterdam will develop 
a new approach to soft-X-ray microscopy, which will enable ultra-high-resolution phase-
contrast imaging with a table-top-sized coherent soft-X-ray source.  

Soft-X-ray radiation in the so-called ‘water-window’ spectral range is particularly promising for 
biological microscopy, as it can in principle provide both high resolution and high contrast. 
However, high-resolution imaging methods have been problematic, due to the lack of high-
quality imaging optics such as microscope objectives for this wavelength range. By using 
coherent diffraction combined with computer algorithms, high-resolution imaging can actually 
be done without such optics. By developing new methods that are specifically aimed at 
biological imaging, this project aims to establish table-top soft-X-ray microscopy as a versatile 
and powerful tool for imaging cells at ultra-high resolution. 

 

 

 

 

  



NEDERLANDSE SAMENVATTINGEN  
 
Engineering quantum magnetism and superconductivity in spin-orbit Mott insulators 
Dr. A. Caviglia (Technische Universiteit Delft) 
Complexe oxiden behoren tot een familie van materialen waarvan verwacht wordt dat ze een 
centrale rol zullen spelen in de volgende generatie solid state-technologieën. In de afgelopen 
jaren hebben onderzoekers flinke vooruitgang geboekt in het beheersen van de complexiteit van 
deze verbindingen. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om atomische lagen van verschillende 
kwantummaterialen op elkaar te stapelen. De functionele eigenschappen van deze kunstmatige 
structuren zijn vaak opvallend anders dan die van de individuele bouwstenen. Een opvallend 
voorbeeld hiervan is het optreden van supergeleiding bij een stapeling van isolerende 
materialen.  
 
In dit onderzoeksproject zullen de functionele eigenschappen verkend worden die ontstaan in 
dergelijke kunstmatige structuren waarvan de bouwstenen tot een nieuwe klasse van materialen 
behoren die bekend staan als spin-orbit Mott-isolatoren. Naar verwachting zullen deze 
materialen fascinerende eigenschappen laten zien zoals supergeleiding en onconventionele 
magnetische toestanden. In dit project zal de experimentele basis gelegd worden voor het 
gebruik van deze materialen in toekomstige toepassingen, zoals 
kwantuminformatietechnologieën en het oogsten van energie. 

Theorie van fermion-pariteit-omkeringen in supergeleiders: Majorana  
ontmoet een zeemeermin. 
Prof.dr. C.W.J. Beenakker (Universiteit Leiden) 
Supergeleiding bevordert samengaan van elektronen in paren met tegengestelde spin, maar 
spin-baan-koppeling kan een overgang bewerken naar een grondtoestand met een enkel 
ongepaard elektron of gat. Deze zogenoemde 'fermion-pariteit-omkering' is een typisch 
voorbeeld van een topologische fase-overgang. Het is tevens een kenmerk van het optreden  
van Majorana-fermionen en kan gebruikt worden om quantum-informatie te bewerken. 
Onlangs hebben we ontdekt dat er een correlatie is tussen opeenvolgende  omkeringen van de 
fase-afhankelijke fermion-pariteit van een Josephson-junctie. Deze correlatie is het analogon van 
de afstoting van eigenwaarden van toevalsmatrices. Het doel van het project is om deze  
onverwachte analogie te ontwikkelen tot een theorie van fermion-pariteit-omkeringen, om 
methodes te identificeren die deze omkeringen in experimenten kunnen detecteren, en om de 
implicaties te onderzoeken voor quantumrekenen. 
 
We zullen gebruik maken van recente vorderingen in de statistische theorie van grote niet-
Hermitische toevalsmatrices, in het bijzonder het optreden van een statistiek van eigenwaarden 
die een hybride is van de statistiek van Wigner en Poisson voor Hermitische matrices. Deze  
zogenoemde 'zeemeermin' statistiek* leidt tot een fractale structuur van de golffuncties en we 
zullen onderzoeken of dit ook opgaat voor de Majorana-fermionen in het supergeleidende 
analogon. 
 
* zeemeermin = half mens (Wigner) en half vis (Poisson) 
 



CP violation in the Higgs sector  
Dr. P. Ferrari (FOM-instituut Nikhef)  
In 2012 hebben de ATLAS en CMS experimenten een nieuw deeltje ontdekt waarvan de 
eigenschappen overeenkomen met die van het lang gezochte higgs-boson. Dit is de start van het 
onderzoek naar de higgs-sector en het mechanisme van elektrozwakke symmetriebreking in het 
Standaard Model (SM), wat verklaart hoe fundamentele deeltjes een massa krijgen. Er zijn nog 
steeds een aantal open vragen in de deeltjesfysica en kosmologie. Een van de meest intrigerende 
is de dominantie van materie over antimaterie in het heelal. Deze kan verklaard worden door 
schending van de lading en pariteitssymmetrie (CP-schending). CP-schending is inderdaad in 
de quark-sector van het Standaard Model aanwezig, maar de hoeveelheid is niet genoeg om de 
waargenomen asymmetrie tussen materie en antimaterie te verklaren. De higgs-sector is 
mogelijk een extra bron van CP-schending die dit raadsel kan oplossen. 

 
In dit programma zullen de onderzoekers gaan zoeken naar CP-schending in de higgs-sector. 
Dit zal zijn in de eerste meting van een higgs-boson dat vervalt in twee W-bosonen en samen 
met twee jets geproduceerd wordt in de fusie van twee gluonen. Deze eindtoestand is zeer 
gevoelig voor CP-schending. De resultaten worden gecombineerd met indirecte informatie over 
CP-schending in de Higgs-sector verkregen uit de productie en vervalshoudingen van het higgs-
boson. 

 
Programmaleider dr. Pamela Ferrari zal nauw samenwerken met prof. Nicolo de Groot en dr. 
Frank Filthaut (Radboud Universiteit Nijmegen) en dr. Wouter Verkerke (Nikhef). Voor de 
theoretische interpretatie en het modelleren van de achtergrond wordt er samengewerkt met 
prof. Eric Laenen (UvA) en prof. Ronald Kleiss (Radboud Universiteit Nijmegen). 
 
  



Dynamiek van zwarte gaten in asymptotisch-veilige kwantumzwaartekracht 
Dr. F.S. Saueressig (Radboud Universiteit Nijmegen)  
Zwarte gaten behoren tot de meest fascinerende objecten in ons heelal. Terwijl ze tot de 
eenvoudigste oplossingen van Einsteins veldvergelijkingen behoren, confronteren ze ons 
tegelijkertijd met intrigerende en hoofdbrekende structuren, waaronder ruimtetijd en 
waarnemingshorizons. Verder kijkend dan Einsteins klassieke theorie wordt duidelijk dat 
zwarte gaten niet volledig zwart zijn, maar massa verliezen in de vorm van Hawkingstraling. 
Omdat dit stralingsspectrum een perfect  zwart lichaam spectrum is, rijst de fundamentele vraag 
of de informatie over de materie die het zwarte gat gevormd heeft noodzakelijkerwijs verloren is 
gegaan. Daarnaast neemt de temperatuur van het zwarte gat toe als het massa verliest, zodat 
deze zijn bestaan eindigt in een heldere flits. Deze eigenschappen doen vermoeden dat een 
semiklassieke analyse mogelijk niet genoeg is om de dynamiek van de fysica van zwarte gaten 
te omvatten en dat een meer fundamentele theorie voor het beschrijven van de zwaartekracht 
nodig is. 

De wetenschappers die bij dit project betrokken zijn zullen aan de slag gaan met deze 
fundamentele puzzels binnen een bepaald voorstel voor een fundamentele theorie over 
zwaartekracht, Weinberg's asymptotische veiligheidsscenario. Het uiteindelijke doel is om te 
verklaren hoe kwantumfluctuaties van het zwaartekrachtveld de voortplanting verandert van 
hoge-energie materie en om hieruit de modificaties van het Hawking stralingsspectrum af te 
leiden. In deze kennis zouden vingerafdrukken van de onderliggende kwantumtheorie van 
zwaartekracht te vinden kunnen zijn die mogelijk in de toekomst met experiment getoetst zou 
kunnen worden.  

Het programma zal geleid worden door dr. Frank Saueressig en maakt deel uit van de nieuw 
opgerichte Quantum Gravity groep van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

  



Meer dan optische beeldvorming: fase-contrast microscopie aan cellen met een 
compacte zachte-röntgen microscoop 
Dr. S. Witte (Vrije Universiteit Amsterdam) 
De mogelijkheid om de wereld te kunnen bekijken op nanoschaal is essentieel voor ons begrip 
van een breed scala aan fenomenen in de natuurkunde, scheikunde en biologie. Zachte-röntgen-
microscopie is een techniek die sterk in ontwikkeling is, en belangrijke toepassingen heeft op het 
gebied van structuurbiologie en materiaalkunde. Hiervoor zijn op dit moment echter grote 
faciliteiten zoals synchrotrons of vrije-electronenlasers nodig, wat een beperking vormt voor 
experimenten.  

In dit project gaat de onderzoeksgroep van dr. Stefan Witte aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
een nieuwe methode voor zachte-röntgen-microscopie ontwikkelen, waarmee het mogelijk 
wordt om ultra-hoge-resolutie fase-contrast microscopie te doen met een compacte, coherente 
röntgenbron. 

Zachte röntgenstraling in het zogenaamde ‘watervenster’ is bijzonder geschikt voor biologische 
microscopie, aangezien zowel een hoge resolutie als een hoog contrast van nature mogelijk zijn. 
Echter, hoge-resolutie beeldvormingstechnieken worden beperkt door het gebrek aan geschikte 
optische componenten in dit golflengtegebied. Door middel van coherente diffractie 
gecombineerd met computeralgoritmes kan hoge-resolutie microscopie gedaan worden zonder 
dat zulke optiek nodig is. Doordat in dit project methoden ontwikkeld zullen worden die 
specifiek gericht zijn op biologische beeldvorming, zal zachte-röntgen-microscopie met 
compacte bronnen een bruikbare, krachtige en flexibele methode worden voor het afbeelden van 
cellen met extreem hoge resolutie. 

 


