
Op dinsdag 11 november 2014 is het Advanced Research 
Center for Nanolithography (ARCNL) officieel geopend 
door Sander Dekker, Staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, en Martin van den Brink, 
President en Chief Technology Officer van ASML.  
Lees verder op pagina 20. 20
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Bentvelsen (49) is hoogleraar aan de UvA, 
was hiervoor directeur van het Instituut 
voor Hoge Energie Fysica van de UvA 
en was lid van de Raad van Bestuur van 
FOM. Ten tijde van de aanloop naar en de 
ontdekking van het higgsdeeltje was hij als 
programmaleider verantwoordelijk voor 
de Nederlandse bijdrage aan het ATLAS-
experiment. Bentvelsen komt in dienst van 
FOM, maar blij¦ tevens hoogleraar aan de 
UvA. Zijn benoeming geldt voor vijf jaar, 
met de mogelijkheid van één herbenoe-
ming voor eenzelfde periode. 
FOM-directeur Wim van Saarloos rea-
geerde enthousiast op de benoeming: “Wij 
feliciteren Stan van harte met deze prach-
tige en tegelijkertijd uitdagende baan, en 
zijn zeer verheugd dat hij zich direct bereid 
hee¦ verklaard Nikhef in de komende 
jaren te gaan leiden. Zowel binnen het vak-

Medio augustus is bekend gemaakt dat 
Stan Bentvelsen (Universiteit van Am-
sterdam/Nikhef) per 1 december 2014 is 
benoemd tot directeur van het Nationaal 
instituut voor subatomaire fysica Nikhef. 
Hij volgt Frank Linde op, wiens tweede 
termijn als directeur eind dit jaar afloopt. 

VORMGEVING
Om te beginnen is de vorm- 
geving vernieuwd: het maga-
zine is leesbaarder gemaakt 
(duidelijker leªertype) en er is 
een betere verhouding tussen 
tekst en beeld (meer aandacht 
voor fotografie). Ook is de ver-
zendwijze aangepast: het blad 
wordt niet meer gevouwen 
aangeboden, maar verpakt in 
folie. 

INHOUD
FOM expres blij¦ actueel 
nieuws en ontwikkelingen bij 
FOM en in de fysica-gemeen-
schap brengen. Daarbij zal de 
FOM expres zich vooral blijven 
richten op de rubrieken die 
in het lezersonderzoek goed 
werden gewaardeerd, zoals 

nieuws, wetenschap, inter-
views en personalia. Ook zal 
de FOM expres ruimte bieden 
aan een kritische noot door het 
introduceren van twee nieuwe 
opinie-rubrieken. 

VAN PERSONEELSBLAD 
NAAR RELATIEMAGAZINE
FOM expres zal zich vanaf nu 
presenteren als relatiemaga-
zine bestemd voor zowel  
(voormalig) FOM-mede-
werkers als FOM-werk-
groepleiders, -bestuurs- en 
commissieleden, relaties bij 
universiteiten en bedrijven en 
andere geïnteresseerden. Dat 
betekent dat de FOM expres 
voor een breed lezerspubliek 
bedoeld is en daarom geen 
personeelsinformatie meer  

zal bevaªen. Personeels-
nieuws, zoals het nieuws van de 
Centrale Ondernemingsraad 
(COR) en rond arbozaken is 
vanaf nu terug te vinden in de 
nieuwsbrief ‘FOM Personnel 
News’ (het voormalige PZ-
infobulletin), dat op de FOM-
website in het Nederlands en 
het Engels verschijnt en dat 
alle FOM-werknemers per 
e-mail ontvangen. 
Wij wensen u veel leesplezier 
met deze vernieuwde FOM 
expres, die voor deze keer als 
extra dik nummer verschijnt! 

Opmerkingen en suggesties 
zijn van harte welkom via  
fomexpres@fom.nl. 

COR-NIEUWS NU IN ‘FOM 
PERSONNEL NEWS’ 
Vanaf heden vindt u het nieuws 
van de COR terug in het ‘FOM 
personnel News’, maar ook  
via de FOM-website. U kunt  
de COR ook mailen via  
COR@fom.nl en volgen via 
Twiªer @FOM_COR.  
➥ www.fom.nl/cor  
➥ www.fom.nl/ 
centralworkscouncil

 

Met trots presenteert FOM de vernieuwde versie van het  
magazine FOM expres. Begin dit jaar hee� FOM een lezers- 
onderzoek gehouden, waaruit bleek dat de FOM expres door  
u als lezer zeer goed gewaardeerd wordt. Maar er kwamen ook 
een aantal verbeterpunten uit het onderzoek naar voren. Deze 
punten hee� de redactie aangepakt om de FOM expres nog 
beter af te stemmen op uw leeswensen. 

FOM EXPRES IS VERNIEUWD!

STAN BENTVELSEN   NIEUWE DIRECTEUR NIKHEF
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 FOR OUR ENGLISH READERS 
 NEW DESIGN FOM EXPRES

A�er careful consideration, it has been decided to continue 
publishing FOM expres in Dutch. The section ‘PhD@FOM’  
(page 14) for PhD students will, however, be presented in  
English. FOM will also translate several FOM expres articles 
into English and publish these on the FOM website. Further- 
more, the English part of the FOM website has been consi- 
derably expanded and it contains many news items as well.

A�er careful consideration, it has been decided to continue 

gebied als op nationale schaal worden het 
spannende jaren, en ik zie ernaar uit met 
hem samen te werken en van zijn brede 
ervaring binnen CERN, Nikhef  
en universiteiten te kunnen profiteren.”
Stan Bentvelsen: “Zowel de deeltjes- als 
de astrodeeltjesfysica gaan een spannen-
de periode tegemoet, omdat een aantal 

FOM-INSTITUTEN DRUK BEZOCHT TIJDENS OPEN DAGEN
In het weekend van 4 en 5 oktober openden FOM-instituten AMOLF, Nikhef en 
DIFFER hun labdeuren weer voor het grote publiek tijdens de open dag, georgani-
seerd in het kader van het Weekend van de Wetenschap. Op FOM-instituut Nikhef 
kwamen leergierige bezoekers alles te weten over deeltjes- en astrodeeltjesfysi-
ca. Er was veel te doen, zo kon je op de foto met een kosmisch deeltje, minilezingen 
bijwonen, of praten met Nikhef-wetenschappers over hun boeiende onderzoek. 
Kinderen verveelden zich ook geen moment, ze konden deeltjes zoeken in de 
speurtocht, of werkstukjes maken in het MechanoLAB en het Pretlab. 
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Bij de Stichting voor Fundamenteel 
Onderzoek der Materie (FOM) vindt  
natuurkundig toponderzoek plaats aan 
drie FOM-instituten, een Advanced 
Research Center en universiteiten en 
kennisinstellingen in Nederland. Rond 
de 1100 werknemers werken nauw 
samen met andere relevante disciplines. 
FOM bestrijkt het hele spectrum van 
fundamenteel onderzoek, van nieuws-
gierigheidsgedreven tot door toepas-
singen geïnspireerd onderzoek. In dat 
laatste ligt ook een belangrijke link naar 
het bedrijfsleven en maatschappelijke 
uitdagingen. FOM maakt deel uit van de 
Nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (www.nwo.nl).

FOM hee¦ de status van een  
Algemeen Nut Beogende  
Instelling.

COLOFON 

FOM expres is het relatiemagazine  
van de stichting FOM en verschijnt  vier 
keer per jaar.  In de FOM expres gepubli-
ceerde opvaªingen en meningen vallen 
onder de verantwoordelijkheid van de 
redactie en weerspiegelen niet nood- 
zakelijk het standpunt van het bestuur 
en de directeur van FOM. 

Abonneren 
Wilt u zich (gratis) abonneren op de 
FOM expres? Stuur dan een mail met uw 
gegevens naar info@fom.nl.  
U vindt de FOM expres ook online op  
➥ www.fom.nl/fomexpres.

Opmerkingen en suggesties 
Hee¦ u opmerkingen of suggesties voor 
de redactie? Mail naar fomexpres@
fom.nl.

Uitgave 
Stichting FOM, Postbus 3021 
3502 GA Utrecht, T (030) 600 12 11 

➥ www.fom.nl 
➥ info@fom.nl
➥ @FOMphysics

grensverleggende experimenten nieuwe 
resultaten zullen laten zien. Nikhef is het 
prachtige instituut dat de Nederlandse 
inbreng realiseert en ik vind het een  
geweldige eer om het de komende jaren 
leiding te mogen geven.” Het Uitvoerend 
Bestuur van de Stichting FOM hee¦  
besloten tot de benoeming van Bentvelsen  
gesteund door het Nikhef-bestuur en  
met een positief advies van de Nikhef-
Ondernemingsraad. 
Nikhef is een samenwerkingsverband 
tussen FOM, de Radboud Universiteit 
Nijmegen, Universiteit Utrecht , Universi-
teit van Amsterdam en de Vrije Universiteit 
Amsterdam. De Rijksuniversiteit Groningen 
hee¦ aangegeven toe te willen treden tot 
het Nikhef-samenwerkingsverband.

➥ www.fom.nl/bentvelsen

Nieuws
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Zaterdag 16 augustus traden voormalig 
Nikhef-directeur Frank Linde en TUD-hoogleraar  
en FOM-bestuurslid Hester Bijl op bij Lowlands 
University, als onderdeel van het driedaagse 
popfestival Lowlands. Al sinds 2005 is  
Lowlands University, georganiseerd door  
Coolpolitics, onderdeel van het programma.  
Vele grote en gerenommeerde wetenschappers 
kregen hier voor het eerst een festivalpodium 
en gaven college aan duizenden nieuwsgierige 
Lowlanders.  

Lowlanders bezochten massaal de lezingen van 
Linde en Bijl in de Echo-tent. Linde sprak over anti-
materie, neutrino’s, donkere materie en gravitatie-
golven met veel humor: hij begon met de basis van 
de deeltjesfysica en wijdde verder uit over CERN 
en de Large Hadron Collider. Bezoekers luisterden 
aandachtig naar zijn uitleg over hoe Higgs in het 
standaardmodel past en over de speurtocht naar 
donkere materie en energie. 
Bijl sprak met veel enthousiasme over het  
berekenen van numerieke luchtstromen en 

aero-elasticiteit voor het ontwerp van het ideale 
vliegtuig dat zich continu aanpast aan de lucht. 
De lezing van Frank Linde werd mede mogelijk 
gemaakt door FOM. 

Wilt u de colleges zien? Kijk dan op: 
➥ www.fom.nl/fomexpres
 
Kijk voor meer over Lowlands University op:
➥ www.lowlands.nl
➥ www.coolpolitics.nl

UB-LEDEN BEZOEKEN DIFFER-LAB IN AANBOUW 
Op dinsdag 19 augustus vergaderde het Uitvoerend Bestuur van FOM  
eenmalig op de Technische Universiteit Eindhoven. De vergadering werd 
namelijk gecombineerd met een bezoek aan het nieuwe lab van FOM-
instituut DIFFER dat op de campus in aanbouw is. Het gezelschap werd 
rondgeleid door DIFFER-directeur Richard van de Sanden en bouw- 
manager Kees Visser. Ook Hans van Duijn (rector magnificus) en  
Jan Mengelers (voorziªer) van het College van Bestuur van de TU/e waren 
bij de rondleiding aanwezig met een delegatie vanuit het FOM-bureau. 
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FOM ETALAGE

Van eind juni tot halverwege juli dit 
jaar konden bezoekers in Science 
Centre NEMO in Amsterdam bij het 
‘LHC time tunnel’-display meer te 
weten komen over de Large Hadron 
Collider op CERN. Bezoekers, vooral 
kinderen, beleefden veel plezier 
aan het 'voetballen met protonen' 
en waren enthousiast over deze 
gloednieuwe opstelling van CERN, 
die op uitnodiging van Nikhef naar 
Nederland was gehaald. 

De ‘LHC time tunnel’ neemt mensen 
mee in een wereld van subatomaire 
deeltjes door het gebruik van state-
of-the-art bewegingssensoren en 
–projectoren om het effect van het 
higgsveld te visualiseren. Bezoekers 
kunnen protonen die in de LHC bewe-
gen, visualiseren en virtuele deeltjes 
zo hard mogelijk schoppen om te 
zien hoe ze botsen. De opstelling van 
CERN is nu verder op tournee door 
Europa. 

De jaarlijkse CERN European School of High-Energy Physics (ESHEP), 
dit jaar voor het eerst sinds 1989 weer in Nederland georganiseerd, 
was een groot succes. Nikhef-onderzoeker en medeorganisator Olya 
Igonkina: “Ik heb alleen maar positieve reacties gehoord van studenten 
over het wetenschappelijke programma. Er was veel te leren tijdens de 
uitmuntende colleges van toponderzoekers op het gebied van hoge-
energiefysica, inclusief Nederlandse onderzoekers Gerard ‘t Hoo¦, 
Ronald Kleiss, Eric Laenen en Wouter Verkerke. Ik hoop dat de studen-
ten extra enthousiast zijn geworden over de hoge-energiefysica!”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een nieuw onderdeel van het ESHEP-programma was een outreach trai-
ning voor studenten. De training richªe zich op het duidelijk en bondig 
communiceren met leken. De jonge onderzoekers kregen de kans om te 
oefenen met een journalist van BBC Parijs.  
De ESHEP is voor jonge onderzoekers in de experimentele hoge-
energiefysica die in de laatste jaren van hun promotietraject ziªen. De 
bijeenkomst vindt elk jaar in een andere CERN-lidstaat plaats.

FRANK LINDE EN HESTER BIJL GEVEN LEZING OP LOWLANDS UNIVERSITY

BEZOEKERS ENTHOUSIAST OVER  
LHC-OPSTELLING  BIJ NEMO

CERN ‘EUROPEAN SCHOOL OF HIGH-ENERGY 
PHYSICS’ GROOT SUCCES 
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UIT DE LUCHT 
GEGREPEN

ARCNL 
@nanolithography, 13 oktober 2014
Vandaag wordt de eerste appara-
tuur geplaatst in het nieuwe lab 
van #ARCNL: de scanning tunneling 
microscoop 

ARCNL 
@nanolithography, 13 oktober 2014 
Ook de bouw van de kantoren van 
#ARCNL is gestart: de vloer ligt 
erin, morgen de 1e verdieping. We 
hebben haast!

 DeWereldDraaitDoor
 @dwdd, 13 oktober 2014
Yess! Nieuw college Robbert 
Dijkgraaf: ‘Het Oneindige’! Meer info 
hier: h�p://ow.ly/CG13Z  #DWDD 
#DWDDuni

Research Inst Nikhef
@nikhe�weets, 29 september 2014
CERN turns 60 and celebrates 
peaceful collaboration for science! 
Congratulations @CERN h�p://
tinyurl.com/pptxl8e

Stichting FOM
 @FOMphysics, 25 september 2014
New arrival on our Wall of Fame! 
Who’s next? @NatureMaterials @tu 
del� pic.twi�er.com/3UK7Orm1MD

Stichting FOM
@FOMphysics, 4 september 2014
Mooi nieuws van @fomamolf: 
Celfabriek draait met horten en 
stoten. h�p://bit.ly/1o0aRDx 

Binnen QuTech werken onderzoekers 
en bedrijven samen aan fundamentele 
natuurkundevraagstukken rond het 
verstrengelen van qubits, het onderdruk-
ken van decoherentie (dit brengt een 
quantumsysteem naar een klassieke 
toestand) en het teleporteren van quan-
tuminformatie. Het uiteindelijke doel: het 
maken van een quantumcomputer en het 
realiseren van een quantuminternet. Het 
lijkt opmerkelijk dat dit type fundamen-
tele onderwerpen nu al zo sterk in de 
belangstelling staat van de industrie. 
Voor Kouwenhoven is dat echter geen 
verrassing. “Ik heb al jaren banden met 
grote bedrijven als IBM en Microso¦. 
Zij zien in dat quantumcomputing de 
technologie van de toekomst is, en willen 
er vroeg bij betrokken zijn. Microso¦ 
draagt bijvoorbeeld al sinds 2011 via een 
FOM Industrial Partnership Programme 
financieel bij aan ons onderzoek.” Inmid-
dels hee¦ Microso¦ toegezegd ook voor 
een tweede IPP een forse bijdrage te 
willen leveren. 

Kiem in nieuwsgierigheids- 
gedreven onderzoek
QuTech is het voorlopige hoogtepunt van 
een ontwikkeling die al meer dan tien jaar 
geleden is ingezet, zegt Kouwenhoven. 
“Ik kom al heel lang over de vloer bij Carlo 
Beenakker van de Universiteit Leiden. 
We spraken elkaar wel vaker, maar zel-
den over de natuurkunde waar hij vanuit 
de theorie en ik vanuit de experimenten 
mee bezig was. Rond 2004 had FOM een 

nieuw instrument bedacht, dat concen-
tratiegroep moest gaan heten. Later 
is de naam veranderd in focusgroepen. 
Die focusgroepen moesten ontstaan 
rondom onderwerpen uit de fundamen-
tele hoek met veel potentie. Carlo en ik 
besloten via zo’n focusgroep formeel te 
gaan samenwerken.” Van toepassingen 
was op dat moment nog totaal geen 
sprake. “Ik heb op het aanvraagformu-
lier expres ingevuld dat het onderzoek 
totaal nieuwsgierigheidsgedreven was”, 
herinnert Kouwenhoven zich. 
Het onderzoek van de focusgroep, die 
dit jaar afloopt, draaide om ‘solid state 
quantum information processing’ en 
onderzocht mogelijkheden om in de 
vaste stof quantuminformatie op te 
slaan, te bewerken en te verzenden. 
“We combineerden daarin theoretische 
inzichten vanuit de groep van Carlo 
Beenakker en optische technieken van 
zijn Leidse collega Han Woerdman, 
met de Del¦se flux qubits van Hans 
Mooij en de spin qubits uit mijn groep.” 
De tien jaar lopende focusgroep hee¦ 
veel mogelijkheden geschapen, zegt hij. 
“We hebben veel goede nieuwe mensen 
aangenomen, en een aantal heel verschil-
lende richtingen geëxploreerd. Er is 
een stevige gemeenschap ontstaan van 
goede onderzoekers die hun basis heb-
ben in Leiden of Del¦, en inmiddels zijn 
uitgevlogen over de hele wereld. We heb-
ben nog steeds contact met die mensen, 
en zijn zo internationaal goed verankerd. 
Daarnaast hee¦ het onderzoek zelf ook 

gewoon een aantal mooie publicaties 
in tijdschri¦en als Science en Nature 
opgeleverd.”

Gezamenlijke staf
De samenwerking tussen de Leidse 
theoreten en de Del¦se ingenieurs 
was en is allesbehalve een papieren 
constructie, benadrukt Kouwenhoven. 
“We hebben gezamenlijke promovendi 
en postdocs, die ook fysiek deels in 
Leiden en deels in Del¦ ziªen. Op die 
manier is er een optimale uitwisseling 
van kennis, en kun je van elkaar ook le-
ren met welke problemen je worstelt.”
De succesvolle samenwerking werd in 
2012 bekroond met een ERC Synergy 
Grant van 15 miljoen euro. “Toen dat in-
strument in het leven werd geroepen, 
pasten wij daar naadloos in”, reageert 
Kouwenhoven laconiek. Het resultaat 
is een onlangs geopend quantumcom-
puterlab waar theoreten en experi-
mentatoren leªerlijk naast elkaar 
werken. “Het is een fysiek lab waar 
experimenten worden gedaan. Maar 
we hebben er expres tapijt in gelegd 
om het geluid te dempen, zodat de  
theoreten niet teveel gestoord wor-
den. De wanden zijn van glas, en uit-
drukkelijk bedoeld om op te schrijven.”

Mogelijkheden voor spin-off
Voor Kouwenhoven is dit nieuwe lab 
nog maar het begin. “Het veld is nu 
ver genoeg om van de science over 
te stappen naar de engineering, en 

FOM gaat samen met NWO in vijf jaar 7,5 miljoen euro  

in QuTech investeren. In dit nieuwe instituut werken 

de Technische Universiteit Delft, NWO/FOM en TNO 

samen met een aantal bedrijven aan quantuminformatie 

en quantumcomputing. FOM-focusgroepleider en  

wetenschappelijk directeur van QuTech Leo Kouwenhoven 

koestert hoge ambities: “We proberen een golf te  

creëren van nieuwe bedrijvigheid rondom dit type  

fundamenteel onderzoek.”

FOM investeert in QuTech  

FUNDAMENT ONDER NIEUWE BEDRIJVIGHEID

expres4



uiteindelijk naar het ontwikkelen van 
instrumentatie.” QuTech is opgericht 
om de bedrijvigheid en netwerkvorming 
rond quantumcomputing in Nederland te 
versterken. “Maar zo’n instituut hee¦ ook 
directe meerwaarde voor ons onderzoek. 
Door engineering te stimuleren, ziªen wij 
vooraan om nieuwe technologie te kun-
nen toepassen in ons wetenschappelijke 
onderzoek.”

“  Dit veld opent ook voor andere vakgebieden ongekende nieuwe mogelijkheden. 

Voor elektrotechniek bijvoorbeeld, waar men dingen kan gaan ontwikkelen gebaseerd  

op principes die nog helemaal niet bestaan.” 

Bijdrage NWO en FOM aan QuTech
Het Uitvoerend Bestuur van FOM hee� in juni 2014 besloten om QuTech een 
financiële steun toe te kennen van 7,5 miljoen euro over een periode van vijf 
jaar. Deze bijdrage wordt gesplitst in twee delen: 

1    Bijdrage aan een nieuw FOM Industrial Partnership Programme met  
Microso�: ‘Scalable circuits of majorana qubits with topological  
protection’. Dit nieuwe IPP is een vervolg op het eerdere succesvolle  
IPP met Microso� ‘Topological quantum computation’ onder leiding  
van Kouwenhoven  dat nog loopt tot 2018. 

2   Een vrij te besteden bedrag van 3,75 miljoen euro voor een periode  
van vijf jaar, voor fundamenteel fysisch onderzoek. 

 
 www.fom.nl/ipp
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“Het eerste product zal echt geen wer-
kende quantumcomputer zijn”, tempert de 
hoogleraar Nanofysica de verwachtingen, 
maar dat hoe¦ voor hem ook niet. “Ik heb 
net een boek gelezen over de ontwikkeling 
van chips. Als je ziet hoe dat is gegaan, van 
de eerste transistor tot aan geïntegreerde 
circuits, dan zaten daar heel veel stappen 
tussen. Eén van de eerste toepassingen 
was een transistorradio.” Dat type spin-
off, producten die gaandeweg uit het 
onderzoek voortkomen, is misschien wel 
net zo belangrijk als die quantumcomputer 
aan de horizon, zegt hij. “Dit veld opent 
ook voor andere vakgebieden ongekende 
nieuwe mogelijkheden. Voor elektrotech-
niek bijvoorbeeld, waar men dingen kan 
gaan ontwikkelen gebaseerd op principes 
die nog helemaal niet bestaan.” 
Kouwenhoven doelt onder andere op de 
niet-Abelse statistiek, waar majorana's 
aan voldoen. Dit betekent dat de deeltjes 
niet commutatief zijn: als je de deeltjes 
linksom draait, krijg je een ander resul-
taat dan wanneer je ze rechtsom draait. 
Kouwenhoven was degene die Majorana-
deeltjes ontdekte, en sprak daarover als 
keynote speaker op Physics@FOMVeldho-
ven 2013. "Majorana’s zijn topologisch, wat 
betekent dat ze onder bepaalde condities 
hun eigenschappen behouden. “Je hebt 
dan niet meer te maken met decoherentie, 
want dat bestaat eenvoudigweg niet in 
topologische deeltjes.”

Icoonstatus 
voor quantumtechnologie 
De Nederlandse regering hee� het onderzoek naar de quantumtech-
nologie (QuTech) de status gegeven van Nationaal Icoon. Dit maakte 
minister Henk Kamp begin november bekend tijdens de Innovatie  
Conferentie in de Ridderzaal in Den Haag, in aanwezigheid van  
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Het onderzoek aan de quan-
tumcomputer onder leiding van Leo Kouwenhoven is een van de vier 
projecten waarvan de Nederlandse overheid grote maatschappelijke en 
economische impact verwacht, en die de overheid daarom extra wil on-
dersteunen. De andere drie toegekende projecten zijn: onderzoek naar 
gekweekte stamcellen (net als QuTech in de categorie R&D doorbraak-
technologie), hybride aardappels (categorie Industriële innovatie) en de 
‘Bioneedle’ (categorie Uitvinder). 

“We staan op een belangrijk punt in de geschiedenis”, reageert Kou-
wenhoven. “Het concept van de quantumcomputer bestaat al meer dan 
dertig jaar, maar was tot voor kort pure theorie. De wetenschap en de 
technologie zijn nu zover dat het eigenlijk niet zozeer de vraag is of we 
er een kunnen bouwen, maar vooral wanneer. En uiteraard wie dat dan 
gaat doen. Nederland kan daar een grote rol in spelen, en de status van 
Nationaal Icoon is daarbij voor ons een zeer belangrijke steun in de rug”. 

Interview 

  

FUNDAMENT ONDER NIEUWE BEDRIJVIGHEID
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Die Majorana’s vormen voor Kouwenhoven 
persoonlijk de eerste uitdaging voor de 
komende jaren. “Ik wil aantonen dat de 
quasideeltjes* die wij hebben gemaakt, 
inderdaad die niet-Abelse statistiek 
vertonen. En dat je er dus quantumbere-
keningen mee kunt doen die niet worden 
bedreigd door decoherentie.” 
“Daar komt Carlo’s groep ook weer in 
beeld”, sluit Kouwenhoven de cirkel. 
“Eén van onze gezamenlijke theoreti-
sche postdocs binnen weer een ander 

Leo Kouwenhoven is FOM-focusgroepleider en 
wetenschappelijk directeur van QuTech. Hier 
sprak hij als keynote speaker op Physics@FOM-
Veldhoven 2013 over de creatie van Majorana-
fermionen, die worden gezien als fundamentele 
bouwstenen van de quantumcomputer. 

Kouwenhoven is er met collega-wetenschappers voor het eerst in geslaagd een Majorana-deeltje  
te detecteren. Het onderzoek werd in april 2012 gepubliceerd in het toonaangevende tijdschri� 
Science en deze illustratie haalde de cover: het nanodevice is gemaakt van een indium antimonide 
nanodraad, bedekt met een goudcontact en deels bedekt met een supergeleidend niobium contact. 
De Majorana-fermionen worden aan het eind van de nanodraad gecreëerd. 

FOM-programma, rond Topologische 
isolatoren, hee¦ een circuit verzonnen 
waarmee we vrij eenvoudig die Majo-
rana’s moeten kunnen manipuleren. Nou 
ja ‘vrij eenvoudig’… in ieder geval niet 
hopeloos moeilijk. Als dat lukt, en we dat 
niet-Abelse gedrag kunnen aantonen, 
slaan we twee vliegen in één klap. We 
hebben dan een compleet nieuwe klasse 
van deeltjes gemaakt, met tot op heden 
nog niet eerder vertoond gedrag. En we 
hebben een veelbelovende kandidaat om 
een quantumcomputer op te baseren.” 
(SK)

* Deeltjes waarmee het systeem of de theorie  
beschreven kan worden, maar die niet los 
bestaan.
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FOM-directeur Wim van Saarloos analyseerde op Prinsjesdag in Science Guide de huidige 

stand van het Nederlandse wetenschapssysteem in internationaal perspectief. Zijn conclusie: 

er is geringe en afnemende aandacht voor de bètadisciplines, ondanks de uitzonderlijke  

prestaties. Zijn oproep: ga voor een echte ‘Research and Innovation Delta’!

Fo
to

: S
us

an
ne

 L
öh

r-
G

ils
in

g

Wil Nederland de wetenschap sterker als 
motor van de innovatieve kracht van ons 
land laten fungeren, dan is inzicht in de be-
langrijkste kenmerken van het wetenschaps-
systeem een eerste vereiste. Maar ook onze 
Nederlandse bijdrage aan de oplossing van 
de grote internationale maatschappelijke 
uitdagingen (de grand challenges van de EU), 
zoals klimaat, energie, schaarse bronnen, 
gezond ouder worden, vraagt inzet van we-
tenschap samen met overheid, bedrijfsleven 
en maatschappij. Staan we daarvoor goed 
gepositioneerd?
Nederlandse wetenschappelijk onderzoe-

kers blijken wereldwijd uitzonderlijk goed te presteren, maar met de 
geringe en nog steeds afnemende aandacht voor bètadisciplines wijkt 
Nederland opzienbarend af van de belangrijkste concurrenten. 

IMPACT VAN HET ONDERZOEK
De meest gangbare manier om de kwaliteit van onderzoek van een land 
te meten, is te analyseren hoe vaak wetenschappers geciteerd worden. 
In feite is dit meer een meting van de impact, immers vaak aangehaalde 
publicaties hebben veel wetenschappelijke impact. Uiteraard is de we-
tenschappelijk ‘productie’ van een klein land als Nederland bescheiden in 
absolute zin, maar qua impact staat de Nederlandse wetenschap op de 
eerste plaats. Nadere analyse laat ook zien dat Nederlandse onderzoe-
kers niet alleen hoge impact hebben, maar ook uitermate productief zijn: 
zij zijn verantwoordelijk voor 2% van de wetenschappelijke artikelen in 
de wereld. Daarbij zijn de volgende elementen opmerkelijk: 
• De hoge wetenschappelijke output is niet het gevolg van grote investe-
ringen in onderzoek: Nederland spendeert relatief weinig in R&D – welis-
waar meer dan het EU-gemiddelde, maar minder dan het gemiddelde van 
de relatief welvarende OESO-landen. 
• Het Nederlandse onderzoeksportfolio – de spreiding van de weten-
schappelijke output over de verschillende disciplines en domeinen – 
wijkt opvallend sterk af van dat van andere landen: deze is namelijk sterk 
gericht op Gedrag en Maatschappij en Gezondheid, en minder op de 
bètatechnische vakken. 

ONDERLIGGENDE REDENEN
Voor het uitzeªen van toekomstig beleid is het van belang om inzicht te 
hebben in waarom de Nederlandse wetenschap zo sterk is en waarom 
het portfolio zo afwijkt. Twee opvallende succesfactoren zijn de interna-
tionale focus en de bijzondere mix van competitie en samenwerking.  
De Nederlandse wetenschap is zeer internationaal gericht, mede dankzij 

organisaties als NWO die al lang voornamelijk door buitenlandse refe-
renten onderzoek en aanvragen laat beoordelen. Dit draagt sterk bij aan 
de kwaliteit en impact van het onderzoek over de hele breedte, want uit 
recent onderzoek blijkt dat hoe meer wetenschappers met buitenlandse 
collega’s publiceren, hoe groter hun impact is. 
Binnen de Nederlandse bètadisciplines is een gezonde balans tussen 
competitie enerzijds, en samenwerking anderzijds. Andere kernelemen-
ten zijn de 'gemeenschapszin', mede dankzij FOM, maar ook de korte 
reistijden in Nederland. We kunnen we in Nederland op het gebied van  
de bètawetenschap terecht spreken van een ‘Research Delta’. De basis is 
aanwezig om hiervan een werkelijke ‘Research and Innovation Delta’  
te maken. 

CONCLUSIES EN REFLECTIES 
Naar de ondervertegenwoordiging van de bètadisciplines in Nederland 
is geen onderzoek gedaan. Wel benadrukken de topteams van verschil-
lende topsectoren dat de behoe¦e bij het bedrijfsleven aan goed opge-
leide bètastudenten groot is. Het is dan ook maar goed dat het aantal 
studenten natuurkunde in 2013 ongeveer het dubbele bedraagt van het 
aantal studenten tien jaar eerder. 
Daarnaast speelt de scheiding tussen technische en ‘algemene universi-
teiten’ binnen de bètadisciplines in Nederland ook een rol. Deze is groter 
is dan in andere landen, waardoor de neiging bestaat bij de algemene 
universiteiten om de verbinding tussen wetenschap en innovatie minder 
scherp op het netvlies te hebben. Ook de grote kloof tussen science en 
engineering weerspiegelt dit historische kenmerk van het Nederlandse 
systeem. 
De bètasector binnen Nederland is in internationaal perspectief gezien 
tegelijk relatief klein en ontzaglijk goed. De bijzondere kwaliteit die we in 
huis hebben is een heel goed uitgangspunt om de innovatieve kracht van 
Nederland te versterken. Maar is dit mogelijk zonder extra investeringen 
in de bètabasisdisciplines? 
Dat investeren in deze disciplines zich uiteindelijk dubbel en dwars 
terugvertaalt staat in de meeste andere landen niet ter discussie. We 
hebben zelfs een bijzonder Nederlands voorbeeld van het opvallende 
terugverdienvermogen van de fysica: de verkoop van URENCO, spin-out 
van FOM-instituut AMOLF. Alleen al met de voorziene opbrengst van  
3-4 miljard zullen alle vroegere investeringen in de Nederlandse fysica 
zijn terugverdiend.  

      MEER INFO?  
Lees de uitgebreide analyse van Wim van Saarloos  
in de Prinsjesdag special van ScienceGuide. 
➥ www.fom.nl/fomexpres

 GA VOOR EEN ECHTE ‘RESEARCH 
AND INNOVATION DELTA’!

WIM VAN SAARLOOS GEEFT HET STOKJE DOOR AAN MARILEEN DOGTEROM,
                                     FOM-WERKGROEPLEIDER EN VOORZITTER VAN DE AFDELING BIONANOSCIENCE AAN DE TU DELFT. 

expres

FOM (her)introduceert de rubriek ‘Opinie’ in 
de FOM expres. Hiermee krijgen onderzoe-

kers in een estafe¯e de gelegenheid om hun 
mening te geven over diverse (beleids)- 

zaken. FOM-directeur Wim van Saarloos 
gee� de a�rap. Hij schrij� over de positie 

van het Nederlandse wetenschapssysteem 
in internationaal perspectief en de afne-

mende aandacht voor de bètadisciplines. 
Reacties kunt u sturen aan  

fomexpres@fom.nl. 



Succesvol DutchBiophysics 2014
Op maandag 29 en dinsdag 30 september vond het jaarlijkse congres  
DutchBiophysics plaats. Zo’n 470 belangstellenden waren aanwezig in  
de NH Koningshof in Veldhoven. Dit jaar gaf Peter Hegemann, professor  
experimentele biofysica aan de Humboldt-Universität (Berlijn), de keynote  
lezing. Er waren in totaal acht plenaire lezingen en 48 presentaties in  
parallelle sessies. Uit bijna tweehonderd posterpresentaties kende de jury  
de posterposter toe aan promovendus Ivar Noordstra (Universiteit Utrecht).  

➥ www.fom.nl/dutchbiophyscis
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Illustratie van een fusie-energiecentrale

Fusie-energie in vogelvlucht: wanneer 
lichte atoomkernen samensmelten, zoals 
waterstof in het hart van de zon, komt 
een ontzaglijke hoeveelheid warmte vrij. 
Fusie-onderzoekers willen dat proces 
op aarde nabootsen als veilige, duur-
zame energiebron. Vlaggenschip in het 
fusieonderzoek is de bouw van de reactor 
ITER, een internationaal samenwerkings-
project met als doel de wetenschappelijke 
en technische haalbaarheid aan te tonen 
van kernfusie als energiebron. Samen 
met zes partnerlanden bouwt de EU die 
geavanceerde reactor vlakbij het Franse 
Aix-en-Provence. ITER komt rond 2020 in 
bedrijf en moet als eerste ter wereld laten 
zien dat het mogelijk is neªo energie op te 
wekken uit kernfusie. Om precies te zijn: 
ITER produceert vijÄonderd megawaª 
aan fusievermogen, tien keer méér dan zijn 
eigen verbruik. 

Voordat ITER optimaal werkt, is nog 
veel werk te verzeªen. Ook wat het 
wetenschappelijk onderzoek betre¦, wat 
EUROfusion in Europees verband coördi-
neert. Het consortium van 29 instituten 
uit 27 lidstaten werd op 9 oktober officieel 

gelanceerd onder leiding van de Neder-
landse plasmafysicus Tony Donné. Marco 
de Baar volgde Donné in maart 2014 op als 
hoofd fusieonderzoek bij DIFFER: “Anders 
dan onder de vorige organisatie EFDA 
(European Fusion Development Agree-
ment)gebeurt het werk onder EUROfusion 
in stevige competitie. Gezond, want zo 
k0-men de beste ideeën naar boven.” 
DIFFER vertegenwoordigt Nederland in 
het consortium. De EUROfusion-instituten  
hebben de opdracht om bij het onderzoek 
zoveel mogelijk kennis van andere partijen 
in hun land aan te boren. “Dat is uitdruk-
kelijk méér dan alleen natuurkunde”, stelt 
Marco de Baar: “Materiaalonderzoek 

onder neutronenbelasting, meet- en regel-
techniek voor het kolkende fusieplasma, 
socio-economische aspecten van fusie: 
het zit allemaal in de acht werkpakket-
ten van EUROfusion's zogeheten Fusion 
Roadmap. Al met al zeer multidisciplinair 
onderzoek.”

“Die opdrachten van EUROfusion halen 
we als Nederland alleen binnen door de 
handen ineen te slaan”, zegt Egbert Wes-
terhof. Vanuit DIFFER willen Westerhof 
en De Baar de bruggen bouwen tussen de 
Nederlandse expertise en de Europese  
onderzoeksvragen. Zo organiseerden ze 
op 5 december 2014 met de TU Eindhoven  

 

een workshop in de reeks Science and 
the Energy Challenge. De Baar: “We gaan 
kijken naar nieuwe aanvliegroutes om de 
wand van een fusiereactor bestendig te 
maken tegen de intense omstandigheden 
in de reactor. Zo willen we de basis leggen 
voor gezamenlijke projectvoorstellen. 
Innovatief onderzoek vanuit Nederland, 
samen met universiteiten, met technologi-
sche instituten en met de industrie.” (GdV)

➥ http://www.horizon2020.info

MAKELEN EN SCHAKELEN VOOR KERNFUSIE
FOM-instituut DIFFER vertegenwoordigt Nederland binnen EUROfusion

Het nieuwe onderzoeksprogramma EUROfusion binnen Horizon2020 (het 

Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie) staat bol van 

de kansen voor Nederlandse onderzoekers. “Er is in ons land een schat aan 

relevante kennis om te ontsluiten”, denkt fusie-onderzoeker Egbert Westerhof 

bij FOM-instituut voor funderend energieonderzoek DIFFER. Samen met zijn 

collega Marco de Baar wil hij wetenschappers aan Nederlandse universiteiten 

betrekken bij het onderzoek naar schone energie uit de motor van de zon.

Nieuws 

Peter Hegeman



Kosmische straling
Van Veen is dertien jaar leraar na-
tuurkunde op het Amsterdamse 
Fons Vitae Lyceum. Zijn vak is zijn 
hobby : “Toen ik twee jaar geleden 
mijn master afrondde, smaakte 
dat naar meer. Ik solliciteerde 
bij FOM als docent in het project 
en werd aangenomen. Bij Nikhef 
bestudeer ik computersimulaties 
van kosmische straling. We be-
kijken wat we in het ideale geval 
zouden kunnen meten van een 
shower van kosmische deeltjes.” 
Hij wijst de vier HiSPARC (High 
School Project on Astrophysics 
Research with Cosmics) detec-
toren aan, in de skiboxen op het 
dak van Nikhef, die samen een 
ruit, en dus ook twee driehoeken, 
vormen. Van Veen: “Omdat we 
in één station twee driehoeken 
hebben, kunnen we twee keer de 
richting bepalen van een shower 
en zo een nauwkeurigere richting-
bepaling doen. Hoe de deeltjes 
bij de detector aankomen en 
daadwerkelijk gemeten worden, 
hangt af van de energie en van 
wat ze onderweg  tegenkomen. 
We kunnen de imperfectie van 
detectoren ook inbrengen in de 
simulaties.”

Een schot in de roos
In het Brabantse Rosmalen is 
Moerman lerares natuurkunde 
op het Rodenborch College. Ze 
kwam in 2002 via een omweg 
in het onderwijs terecht, na een 
studie Industrieel Ontwerp aan 
de TU Del¦. Moerman rondde 
onlangs haar eerstegraads oplei-
ding af. “Ik wil continu groeien als 
docent en dit LIO-project is een 
schot in de roos.  ‘Licht’ boeit me 
en ineens was daar de kans om er 

onderzoek naar te doen.  
Sinds begin januari draai ik mee  
in de groep van Chris Lee van  
DIFFER/UT die bij ASML onder-
zoek doet naar nanolagen.  
‘Kun je met behulp van orbital 
angular momentum states de 
nauwkeurigheid vergroten van 
ellipsometrie’ is mijn onderwerp. 
Het is niet eerder onderzocht. 
Dat pionieren vind ik een uitda-
ging. Het gedroomde einddoel 
is een end-to-end model van 
een orbital angular momentum 
ellipsometer.”  

Eigen data vergelijken 
met professionele
Van Veen legt in de werkplaats 
van Nikhef enthousiast uit: “Dit 
zijn de plastic (polyvinyltolueen-
antraceen; scintillator) platen van 
de detectoren. Mijn leerlingen 
hebben die glad geschuurd en 
vervolgens in zwart plastic, dat 
geen licht doorlaat, verpakt. 
Als de kosmische deeltjes door 
de platen gaan, ontstaan er 
lichtflitsjes (fotonen) die naar 
de fotomultiplier geleid worden. 
Vervolgens gaan  de data naar 
het HiSPARC-netwerk en vindt 
met speciale so¦ware de analyse 
plaats. Inzet van elektronica 
gee¦ ons de kans om gelijktijdig 
met meerdere sensoren te me-
ten.  Daarom zijn mijn leerlingen 
nu bezig om met een simpel 
Arduino-board, een printplaatje, 
weerstationnetjes te bouwen, 
die ook metingen gaan doen, 
synchroon met het meetstation. 
Met die combinatie van metingen 
kunnen ze ook onderzoeken of er 
correlaties van weersinvloeden 
met de kosmische straling zijn. 
Het is voor leerlingen heel leuk 

om mee te draaien in een echt 
onderzoek en eigen data te kun-
nen vergelijken.”

Enorm inspirerend
Moerman hoopt over een jaar een 
simulatie te kunnen laten zien. 
Vooralsnog is ze vooral bezig 
met de theorie en het maken van 
berekeningen: “Zolang ik via be-
rekeningen kan visualiseren, vind 
ik het mooi. Ik hou van formules 
en van wiskunde. Elke drie weken 
presenteren onderzoekers van de 
FOM-groep bij ASML hun werk in 
Twente. Ze krijgen dan waarde-
volle feedback van de groep. Die 
sessies zijn enorm inspirerend. Ik 
ga er automatisch extra dingen 
voor lezen, want ik wil op de 
hoogte blijven van de ontwik-
kelingen." 

De brug naar de  
wetenschap
De middelbare school van Van 
Veen, Fons Vitae Lyceum, wil zich 
profileren als excellente onder-
wijsaanbieder. Het HiSPARC- 
project past daar goed bij.  
Bovendien komen de onderwer-
pen ‘deeltjesfysica, relativiteits-
theorie en quantummechanica’ 
terug in het natuurkundecur-
riculum. Van Veen vindt dat hij 
boven de lesstof moet staan en 
de kennis die hij bij Nikhef opdoet 
draagt daaraan bij: “De leercurve 
is heel steil. De Nikhef-collega’s 
dagen me breed uit en mijn kennis 
wordt afgesto¦. Ik word er een 
betere leraar van.” Moerman  
gebruikt in haar lessen regel-
matig voorbeelden uit haar 
onderzoek bij ASML of brengt 
leerlingen op ideeën voor profiel-
werkstukken. De collega-docen-
ten in de vakgroep zijn enthousi-
ast over haar uitstap buiten de 
school. De laatste jaren neemt 
het aantal leerlingen -en vooral 
meisjes - binnen het profiel  
Natuur en Techniek gestaag toe.  

Die leerlingen vinden het vooral 
‘cool’ wat hun natuurkundele-
rares doet: “Supergaaf bedrijf, 
dat ASML”, is hun reactie. Voor 
veel van hun bètaleerlingen zijn 
Van Veen en Moerman de brug 
naar de wetenschap, voor na het 
vwo. Van Veen leidt met enige 
regelmaat leerlingen rond bij 
Nikhef: “Ik laat ze zien hoe leuk en 
spannend het is om een bijdrage 
te leveren aan een natuurkun-
deonderzoek.” Wat Van Veen en 
Moerman betre¦, levert dit vwo-
docenten-project alleen maar 
voordeel op. Van Veen: “Meer 
kennis bij de participerende 
docenten, meer enthousiasme bij 
de leerlingen en toekomstige stu-
denten, en alles wat er tussen zit. 
Ik ben heel blij dat FOM, OCW en 
Nikhef hier geld voor uiªrekken. 
Je kunt de benefits weliswaar 
niet direct meten, maar stel dat 
elke deelnemende docent één of 
twee toekomstige, briljante fysici 
aandraagt, dan is dat toch een 
waanzinnig resultaat?” (AvS)

➥ www.hisparc.nl
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Het aantal studenten dat een bacheloropleiding 
natuur- of scheikunde volgt is met ruim 20 
procent gestegen. Ook is het aantal vrouwelijke 
onderzoekers binnen de natuur- en scheikunde 
sterk gegroeid, van de 88 nieuw gecreëerde 
onderzoeksplaatsen wordt nu ruim 30 procent 
door vrouwen ingenomen. Deze resultaten 
staan in de tweede tussenrapportage van 
de Commissie Breimer over het Sectorplan 
natuur- en scheikunde, dat is aangeboden aan 
minister Bussemaker en staatssecretaris Dek-
ker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

SNELLE RESULTATEN 
Sinds 2011 investeert OCW jaarlijks 20 miljoen 
euro in het Sectorplan natuur- en scheikunde 
om de studentenaantallen natuur- en schei-
kunde te verhogen en het wetenschappelijk 
onderwijs en onderzoek daarin structureel 
te versterken en te profileren. De Commissie 
Breimer is onder de indruk, omdat er binnen 
drie jaar zichtbare resultaten zijn geboekt. Het 
rapport laat ook zien dat het chemische en 
fysische onderzoek in Nederland kwalitatief  
tot de wereldtop behoort en dat de zwaar-
tepuntvorming in het onderzoek zich goed 
ontwikkelt. “Dankzij de specifieke middelen  

van het Sectorplan is het beleid over een  
breed front versterkt. En ik ben er trots op  
dat we het instrument Sectorplan goed op  
de kaart hebben gezet. Het is efficiënt en  
effectief. Een verrijking van de gereedschaps-
kist van het nationale wetenschapsbeleid”, 
aldus Douwe Breimer, voorziªer van de  
Commissie Sectorplan natuur- en scheikunde. 

SECTORPLAN 2.0 
In december vorig jaar voerde de Commissie 
Dijkgraaf een krachtig pleidooi voor uitbrei-
ding van het Sectorplan in het 'Vision Paper 
2025 'Chemistry & Physics: Fundamental For 
Our Future'. De Commissie Breimer steunt dit 
pleidooi, want ondanks de behaalde successen 
moeten er nog verdere slagen gemaakt worden. 
Daarbij kan gedacht worden aan verdere 
verhoging van de participatie van vrouwen, 
verbetering van de opzet en werÇracht van 
de lerarenopleiding, en de versterking van de 
universitaire infrastructuur. De Commissie 
vindt dat de sector sterk gebaat zou zijn bij 
een integrale aanpak van deze ambities in een 
sectorplan 2.0.

➥ www.fom.nl/sectorplan

Succesvolle resultaten van het Sectorplan 

OVER HET PROJECT 
‘TEACHER ACADEMY - LERAREN IN ONDERZOEK’
Dit jaar besloot FOM, met hulp van het ministerie van OCW, het 
vwo-docenten-project te verlengen: weer krijgen tien leraren 
natuurkunde gedurende een jaar een dienstverband van één dag in 
de week, om wetenschappelijk onderzoek te doen in een FOM-
instituut. Dit project loopt vanaf 2007 en zorgt voor een vruchtbare 
uitwisseling tussen onderwijs en wetenschap. 

Natuurkundeleraren Norbert van Veen en Ellen Moerman zijn één dag in de week in  

dienst van FOM. Binnen het programma ‘Teacher Academy - Leraren in Onderzoek’ doen  

ze onderzoek bij respectievelijk Nikhef en DIFFER. Met zijn verhalen over het onderzoek  

inspireert Norbert van Veen zijn leerlingen: elk jaar gaan er één of twee natuurkunde  

studeren en soms zelfs meer. FOM expres ontmoette de twee enthousiaste docenten.

Ellen Moerman met 
haar 5-vwo klas 
natuurkunde 
(inmiddels 6-vwo).

Nieuws

MEER STUDENTEN NATUUR- EN SCHEIKUNDE 

NATUURKUNDELERAREN DOEN ÉÉN DAG IN DE WEEK ONDERZOEK BIJ FOM

“  Stel je voor dat elke docent één of twee  

briljante fysici aandraagt” 
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Lohse (1963), hoofd van de vakgroep 
Physics of Fluids (PoF) aan de Universiteit 
Twente, zeªe zich ook bestuurlijk in voor 
de Nederlandse fysica: na 11  jaar als lid 
van de Raad van Bestuur van FOM en acht 
jaar Uitvoerend Bestuur (UB) neemt hij op 
31 december afscheid, als gewaardeerd 
vicevoorziªer. 

FOM moet aan het roer blijven
Is het werk en de positie van het UB 
anders dan bij zijn start als bestuurslid? 
Lohse: “Acht jaar geleden had het UB van 
FOM meer zeggenschap, want toen waren 
er meer programma’s die voor honderd 
procent met FOM-middelen gefinancierd 
werden. De rol van FOM is veranderd. Om 
je een idee te geven: uit de ERC Advanced 
Grants komen nu al twee keer zoveel 
fondsen als de Projectruimte en de Vrije 
FOM–programma’s samen groot zijn. Ver-
der is FOM nu een soort makelaar tussen 
allerlei partners. Dat hee¦ zowel voor- als 
nadelen. De voordelen zijn dat FOM als 
een spin in het web zit en goede contacten 
opbouwt, met onder andere de industrie. 
Een nadeel kan zijn dat je langzaam uit de 
driver’s seat geduwd wordt. FOM moet 
aan het roer blijven als organisator van het 
internationaal gewaardeerde natuurkun-
deonderzoek in Nederland. Het landschap 
is continu in beweging. Er gaan stemmen 
op om vakgebieden binnen NWO samen te 
voegen. Ik denk dat dit funest zou zijn, om-
dat je de afzonderlijke disciplines daarmee 
zou verzwakken. Chemische Wetenschap-
pen (CW) is in omvang vergelijkbaar met 
FOM/N en even homogeen. Voor NWO-
gebied Exacte Wetenschappen (EW), een 
samenvoeging van subdisciplines, gaat 
dat minder op. De sterke natuurkundege-
meenschap in Nederland erkent de belang-
rijke rol van FOM. Dit laat onverlet dat ik 
voorstander ben van vaker gemeenschap-
pelijk optrekken met CW, STW en EW, in 
multidisciplinaire programma’s. Je kunt je 

INZETTEN OP SAMENWERKING 
MET ANDERE DISCIPLINES
Wie aan Detlef Lohse denkt, ziet turbulentie, thermische convectie, meerfasenstroming,  

druppels in inktjetprinters, cavitatie, wafersteppers, nanobubbles, granulaire jets, en  

pistoolgarnalen met dichtklappende scharen in vloeistof. Dankzij Lohses werk is  

stromingsleer in Nederland weer een cool vakgebied, schreef het Nederlands Tijdschift  

voor Natuurkunde in 2011. In de industrie gaan de deuren wijd open als hij een idee voor  

onderzoek aandraagt en op zijn palmares staan de hoogste Nederlandse wetenschappelijke 

onderscheidingen. 

geld maar één keer uitgeven. Binnen het 
recent opgestarte Netherlands Center for 
Multiscale Catalytic Energy Conversion 
(MCEC), een samenwerkingsverband 
gefinancierd uit NWO Zwaartekracht, 
gebeurt dit al. Chemici, natuurkundigen 
en ingenieurs bundelen hun krachten met 
als doel efficiënte katalyseprocessen 
te ontwikkelen voor fossiele brandstof-
fen, biomassa en zonne-energie. Zo’n 
voorbeeld gee¦ vertrouwen dat het goed 
komt. Ik ben een optimist.”

Good taste of problems
Bestuurslid Lohse hee¦ zijn plicht gedaan, 
vindt hij. Hij kan nu weer volledig focussen 
op de wetenschap. Als geen ander won 
Lohse een indrukwekkende reeks van 
belangrijke wetenschappelijke prijzen, 
zoals de NWO-Spinozapremie, de eretitel 
Simon Stevin Meester, de Physicaprijs 
en de AkzoNobel Science Award. In 2012 
ontving hij de prestigieuze internationale 
George K. Batchelor Prize, die eens per 
vier jaar uitgereikt wordt. Daar is hij vooral 
trots op, want “die heb ik van mijn collega’s 
in de vloeistofdynamica gekregen.” Ook 
lijkt de naam Lohse synoniem voor vele 
toegekende financieringen op allerlei 
gebied. Is er sprake van het merk ‘Lohse’? 
Hij denkt dat dat zou kunnen. Ken-
nelijk hee¦ hij een ‘good taste 
of problems‘. En verkondigt 
hij tegen iedereen dezelfde 
boodschap, omdat zijn 
geheugen te slecht is 
om in verschillende 
gremia afwijkende 
dingen te roepen. De 
scheiding tussen 
‘fundamenteel’ en 
‘toegepast’ vindt 
hij kunstmatig en 
dus onzin. “Niet van 
deze tijd.” Om ver-
volgens met enige 

nadruk te betogen dat het gaat om de 
manier waarop je naar dingen kijkt. Lohse: 
“Het is de combinatie van experimenteel, 
theorie, en numeriek. Ik ben gericht op 
het snappen van interessante problemen. 
Binnen Physics of Fluids (het Nederlandse 
‘vloeistoffysica’ is een vertaling die de 

lading van gas en vloeistof niet dekt) zijn 
er uitdagingen op allerlei gebied. Ons 
tamelijk fundamentele onderzoek naar de 
impact van een druppel op een oppervlak 
vertaalt zich bijvoorbeeld in research bij 
ASML, naar interactie tussen tindruppels 
en lasers, wat van groot belang is voor de 
EUV-lithografie. Sinds kort hebben wij als 
eerste universitaire vakgroep een filiaal 
binnen ASML. Hanneke Gelderblom, bij 
ons gepromoveerd, leidt die groep  
(winnares van de FOM Natuurkunde 
Proefschri  Prijs 2014, red.). Daar ben ik 
trots op. Sinds ik in Twente werk, 1998, 
zijn er van de hier opgeleide promovendi 
en postdocs dertig hoogleraar geworden, 
overal ter wereld. Ze komen regelmatig 
naar Twente terug, omdat de sfeer in  
onze groep ze aanspreekt. Niet dat ik daar      

                      bewust iets  
                  aan doe, 

behalve erop toezien dat mensen comple-
mentair zijn. En zonder Joanita (Leferink, 
secretaresse van PoF, red.) zouden we 
überhaupt verloren zijn.” 

Het juiste UB-besluit
Het tot stand brengen van de Industrial 
Partnership Programmes. De transitie van 
Rijnhuizen naar DIFFER en de komende 
verhuizing naar Eindhoven. Het opzet-
ten van het nieuwe centrum ARCNL, in 
samenwerking met ASML. De start van 
het programma  ‘Computational sciences 
for energy research’, samen met Shell. 
De aanstelling van de instituutsdirec-
teuren Richard van de Sanden en Vinod 
Subramaniam. Lohse gaat het lijstje  van 
bestuursbesluiten tussen 2006 en 2014 af. 
“Voor het UB was de wissel van directeur 
Hans Chang naar Wim van Saarloos een 
gigantische omslag en geen makkie, 
omdat er geen tweede Chang bestaat. De 
aanstelling van Wim pakt heel goed uit. 
Ik ben er blij mee dat we toen het juiste 
besluit genomen hebben.” Lohse roemt de 
kwaliteit van het FOM-bureau: “Het is een 

opleidingsinstituut, waar vandaan pro-
grammacoördinatoren doorstromen naar 
belangrijke posities in de Nederlandse 
wetenschap.”  

Onderzoeker
Geen groter genot en voorrecht dan het 
ontwikkelen van ideeën voor onderzoek, 
stelt hij. En om dingen uit te rekenen. Parti-
ele differentiaalvergelijkingen. Leuker dan 
in een vergadering ziªen. Het bestuurs-
werk voor FOM kosªe Lohse één dag per 
week. En nu? 
Lohse: “Mijn tijd is drie keer verkocht. Ik 
zie mezelf als onderzoeker en ik word 
extreem blij van het verzinnen van een 
voorstel. Als ik in de tuin werk of op de 
fiets zit, denk ik door. De concept-ideeën 
bespreek ik met allerlei collega’s en – 
indien van toepassing – met mensen uit 
het bedrijfsleven. Als ik een onderzoeks-
voorstel schrijf, wil ik zeker weten dat ik 
kans op honorering heb, anders dien ik niet 
in. Ja, ik ben een perfectionist en wil graag 
winnen. 
En de toekomst voor FOM: De komende 
vier tot zes jaar zou ik als FOM vooral 
inzeªen op samenwerking met andere ge-
bieden, zoals STW, CW, EW, EZ en het be-
drijfsleven. Dit sluit aan bij het strategisch 
plan van FOM. Wim van Saarloos staat 
een transparante politiek voor, zonder 
gekonkel in achterkamertjes. Hij betrekt 
werkgroepleiders bij alle plannen en hij 
hee¦ onlangs besturen van andere NWO-
gebieden uitgenodigd in de vergadering 
van het FOM-UB. Dat vind ik mooi.” (AvS)

“FOM moet het initiatief houden” 

Interview Scheidend UB-lid Detlef Lohse: 



Per 23 september is 
dr.ir. Frank Karelse 
werkzaam op het  
FOM-bureau als  
plaatsvervangend di-
recteur van de Stichting 
TKI HTSM. Hij volgt  
dr. Pieter de Wiªe  

op die zich geheel zal bezighouden  
met zijn nieuwe taak als hoofd Industrial 
Partnership Programmes op het FOM-
bureau. Karelse komt van STW waar  
hij aan de wieg stond van het programma 
Take-off voor vroegefasefinanciering  
van academische starters. Voor de  
functie van plaatsvervangend directeur 
werkt hij bij FOM, maar hij blij¦ ook 
betrokken bij Take-off.

Op 1 november is drs. Anko Wiegel 
begonnen als FOM-programmacoördina-

tor. Hij is een jaar lang 
parªime gedetacheerd 
in het kader van het 
mobiliteitsprogramma 
van NWO. Wiegel werkt 
nu als beleidsmede-
werker bij de afdeling 
Beleidsontwikkeling en 
ondersteuning van NWO 

en zal dat ook deels blijven doen. 

Op FOM-instituut AMOLF is dr.  
Bruno Ehrler vanaf 1 november de 
tweede groepsleider in de FOM-focus-
groep Light Management in New Photo-
voltaic Materials. Met zijn onderzoeks-
groep Hybrid Solar Cells richt Ehrler zich 
op het samenbrengen van organische en 

Oud-Nikhef-onderzoeker prof.dr.ing. 
Sander Klous is benoemd tot hoog- 
leraar Big Data Ecosystems for Business 
and Society aan de Faculteit der Natuur-
wetenschappen, Wiskunde en Informatica 
van de Universiteit van Amsterdam. 
Klous promoveerde in 2005 bij LHCb in de 
hoge-energiefysica en was van 1996 tot 
2010 werkzaam bij Nikhef, waar hij onder 
andere een nieuwe dataverwerkingstech-
niek ontwikkelde voor het ATLAS-trigger-

systeem. Na Nikhef is 
hij naar KPMG gegaan 
waar hij op dit moment 
verantwoordelijk is voor 
een team met veel oud-
Nikhef onderzoekers 
die gespecialiseerd zijn  
in data-analyse.

Nikhef-onderzoeker dr.ir. Harry van 
der Graaf (Detector R&D) is per 15 juli 
2014 benoemd tot deeltijd hoogleraar 
stralingstechnologie bij de groep 'Neutron 
and Positron Methods in Materials' van 
het Reactor Instituut Del¦ (RID) van de  
faculteit Applied Sciences van de TU-
Delft. Van der Graaf studeerde in 1979 af 

bij RID en promoveerde 
daar ook in 1986. Sinds 
2007 geeft hij in Delft 
college in 'Instrumenta-
tion of particle physics 
experiments'.  
Hij ontving in 2012 een 
ERC Advanced Grant. 

Afgelopen juli behaalde de publicatie 
'New Features of FORM' van Nikhef-
onderzoeker dr. Jos Vermaseren 1000 
citaties in de 'inspire' database (een open 
access database in de hoge-energiefy-
sica). Het artikel (gepubliceerd in 2000) 
beschrijft versie 3 van het computer 
algebra programma FORM waarin vele 
nieuwe functies opgenomen zijn waarmee 

onderzoekers van over 
de hele wereld nog inge-
wikkeldere berekenin-
gen kunnen uitvoeren 
op het gebied van 
quantumveldentheorie. 
Met deze berekeningen 
is een nieuw niveau 

van nauwkeurigheidstoetsen bereikt bij 
deeltjesversnellers zoals de Large Hadron 
Collider bij CERN. 

In september is AMOLF-groepsleider 
prof.dr. Kobus Kuipers benoemd tot 
profileringshoogleraar Nanophotonics  
bij het Debye Institute for Nanomaterials  
Science van de Universiteit Utrecht. 

Kuipers blij¦ daarnaast 
hoofd van het Center 
for Nanophotonics 
van FOM-instituut  
AMOLF. Zijn benoeming 
versterkt de samen-
werking tussen AMOLF 
en de UU op het gebied 

van slimme materialen. Het onderzoek 
naar nanofotonica biedt onder meer 
perspectief op sneller en energiezuiniger 
internetverkeer, efficiëntere zonnecellen 
en betere sensoren voor biomoleculen. 

Op 18 september nam prof.dr. 
Wim Goedheer na 41 dienstjaren 
afscheid bij FOM-instituut DIFFER. Goed-
heer was jarenlang groepsleider theore-

tische plasmafysica bij 
DIFFER, en hoogleraar 
plasmafysica aan de 
Universiteit Utrecht. Hij 
gaf vorm aan DIFFER's 
grootste experiment 
Magnum-PSI en haalde 
talloze natuurkunde- 

studenten naar DIFFER.  Hij was verant-
woordelijk voor de succesvolle begelei-
ding van meer dan twintig  promovendi. 
Goedheer werkte als internationaal ex-
pert in lage temperatuur-plasma's samen 
met vakgroepen in binnen- en buitenland.

Prof.dr. Ben Feringa, hoogleraar chemie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
ontvangt opnieuw een belangrijke prijs. 

De American Chemical 
Society hee¦ aan Fe-
ringa de Arthur C. Cope 
Late Career Scholars 
Award 2015 toegekend. 
Voorziªer Tom Barton 
van de ACS prijst 
Feringa om zijn 'grens-

verleggende onderzoek naar dynamische 
moleculaire systemen en stereochemie, 
met name op het gebied van door licht 
aangedreven roterende moleculaire mo-
toren en fosforamidieten voor asymmetri-
sche katalyse'. Onder leiding van Feringa 
construeerden Groningse chemici een 
elektrisch aangedreven nanovoertuig. Een 
vondst die wereldwijd de aandacht trok. 

Per 1 september is dr. 
Sandra de Keijzer 
op het FOM-bureau 
begonnen als pro-
grammacoördinator 
met als voornaamste 
taken het behartigen 
van de belangen van 

het FOm/v-netwerk en het secretariaat 
van de werkgemeenschapscommissie 
Gecondenseerde materie en optische 
fysica (COMOP). Ook is ze betrokken 
bij het programmaloket van de Vrije 
FOM-programma's. De Keijzer deed haar 
promotieonderzoek in de biofysica aan 
de Universiteit Leiden waarna ze in de 
Verenigde Staten als postdoc werkte in 
de groepen celbiologie en electrical engi-
neering van Johns Hopkins. Aansluitend 
was ze postdoc bij de afdeling 'Tumor Im-
munologie' aan het Radboud universitair 
medisch centrum. 

Dr. Paula van Tijn, al enkele jaren 
werkzaam op het FOM-bureau als pro-
grammacoördinator, is per 1 september 
benoemd tot kennissecretaris bij het 
Topteam Energie. Zij hee¦ het stokje 

overgenomen van dr. 
Jasper Reijnders, die nu 
werkzaam is als mana-
ger bedrijfsvoering bij 
het Advanced Research 
Center for Nanolitho-
graphy in Amsterdam. 

NOBELPRIJS NATUURKUNDE 2014 NAAR 
AKASAKI, AMANO EN NAKAMURA

Medio oktober is bekend geworden dat de Nobelprijs voor de Natuur-
kunde 2014 naar de Japanners Isamu Akasaki en Hiroshi Amano en 
de Amerikaan Shuji Nakamura gaat voor de uitvinding van efficiënte 
blauwe leds. Deze waren lange tijd de missende kleur, om samen met 
rode en groene leds energiezuinige wi¯e ledverlichting te kunnen 
maken. Inmiddels bestaan wi¯e ledlichtbronnen zelfs uit alleen een 
blauwe led en een laag fluorescerend materiaal. De Nobelprijs wordt op 
10 december 2014 in Stockholm uitgereikt. 

FOM-WERKGROEPLEIDER WILLEM VOS  
(UT) REAGEERDE ENTHOUSIAST OP 

DEZE NOBELPRIJS: “Het is onverwacht 
en volledig terecht: een cadeautje! 

Geweldig dat dit kleine team van 
zeer gemotiveerde en eigenwijze 
onderzoekers nu beloond wordt. Zij 
roeiden jarenlang tegen de stroom 
in, namen de ruimte en de vrijheid 

om toch hun idee uit te werken. Het 
materiaal waarmee zij werkten, was 

namelijk niet het meest voor de hand 
liggende om succesvol licht mee te ma-

ken. Alleen een foutloos kristal kan ledlicht 
produceren, en dat van hen zat in het begin  

vol fouten en miste de juiste dotering. Het is  
prachtig dat hun inzet geleid hee¦ tot energiezuinige verlichting  
én nu de eer van de Nobelprijs. 
Ik vind het mooi dat een meer door toepassing geïnspireerd onderzoek 
nu, vrij snel al na de ontdekking, in de prijzen valt. De alledaagsheid is 
prachtig: iedereen profiteert onbewust van deze ontdekking, want het 
hangt aan het plafond. Bovendien hee¦ dit een enorme maatschappelijke 
impact: maar liefst eenvijfde van onze elektriciteitsproductie gaat op 
aan verlichting, dus daar valt flinke winst te behalen. Bovendien komt 
ledverlichting hiermee ook binnen bereik van plaatsen op aarde waar 
bijna geen elektriciteit is, of alleen zonnepanelen. Het democratiseert.” 

GROEPSLEIDER JAIME GOMEZ-RIVAS (AMOLF EN PHILIPS) IS HET 
DAARMEE EENS: “Deze Nobelprijs is een erkenning van de enorme 
impact die fundamenteel onderzoek, in dit geval Materiaalonderzoek en 
Fotonica, kan hebben op onze samenleving. Blauwe leds zijn de bouw-
blokken van wiªe leds, die een  revolutie in solid-state lighting teweeg 
gebracht hebben. Ontdekkingen als de blauwe led hebben de potentie 
om hele sectoren op zijn kop te zeªen en hebben een groot en positief 
effect op de economie en het milieu.”
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produceren, en dat van hen zat in het begin 

vol fouten en miste de juiste dotering. 



anorganische halfge-
leiders in zonnecellen. 
Ehrler promoveerde in 
2012 aan de universiteit 
van Cambridge. Als 
postdoc werkte hij 
aan onderzoek naar 
quantum dots, quantum 

dot zonnecellen en overdrachtprocessen 
op hybride interfaces. 

Prof.dr. Fabiola Gianotti is benoemd 
tot directeur-generaal van CERN.  
Per 1 januari 2016 zal ze Rolf Heuer 
opvolgen. De Italiaanse Gianoªi krijgt 
een mandaat voor vijf jaar. Rolf Heuer 
noemt haar een uitstekende opvolger: 
"CERN komt in goede handen." Gianotti 
was leider van de samenwerking in het 
ATLAS van maart 2009 tot februari 2013, 

de periode waarin de LHC-experimenten 
ATLAS en CMS de langverwachte ontdek-
king van het higgsdeeltje opleverden, die 
datzelfde jaar leidde tot de toekenning 
van de Nobelprijs aan François Englert 
en Peter Higgs. Gianoªi is lid van vele in-
ternationale commissies en ontving vele 
prestigieuze onderscheidingen. Ze is de 
eerste vrouw die de positie van directeur-
generaal van CERN gaat bekleden. 

Barend van Nes (60), applicatie- 
beheerder op het FOM-bureau in Utrecht, 
overleed op 4 augustus. Van Nes was 
sinds 2001 bij FOM in dienst en werkte in 
diverse ICT-functies. In zijn laatste func-
tie beheerde hij applicaties als de FOM-
website, het relatie- en projectbeheer- 
systeem, de elektronische lokeªen voor 
het indienen van aanvragen en het aan-
melden voor congressen en de inzameling 
van outputgegevens. Ook zat hij in de 
Bureau Ondernemingsraad (BOR) en de 
Centrale Ondernemingsraad (COR) van 
FOM. Van Nes was de bedenker van de 
naam DIFFER (Dutch Institute for Funda-
mental Energy Research). FOM-instituut 
DIFFER (voormalig FOM-Instituut Rijnhui-
zen) verhuist in 2015 naar de campus van 
de Technische Universiteit Eindhoven. 

Op 1 september overleed prof.dr.  
Dick Harting (90), die een  
belangrijk deel van zijn werkzame  
leven besteedde aan de totstand-
koming van infrastructuur en 
faciliteiten voor onderzoek in de 
hoge-energiefysica.  
Begin jaren '70 was hij één van de 
vier leden van de Wetenschap-
pelijke Programma Commissie, die 
aan de basis hee¦ gestaan van het 
huidige onderzoeksinstituut Nikhef. 
Ook hee¦ hij als voorziªer van de 
bouwcommissie een belangrijke 
rol gespeeld bij de ontwikkeling en 
bouw van het huidige laboratorium. 
Harting was hoogleraar experi-
mentele fysica aan de Universiteit van 
Amsterdam.
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Guus Rijnders (links) en Dave Blank (rechts) 

Mark Beker 

Hanneke Gelderblom

FOM NATUURKUNDE  
PROEFSCHRIFT PRIJS 2014 
VOOR HANNEKE GELDERBLOM
De FOM Natuurkunde Proefschri� Prijs 2014 is gewon-
nen door Hanneke Gelderblom. Zij krijgt deze prijs ter 
waarde van 10.000 euro voor haar proefschri� met de 
titel 'Fluid flow in drying drops' waarop zij cum laude 
promoveerde aan de Universiteit Twente, bij Detlef 
Lohse en Jacco Snoeijer. 
Gelderblom onderzocht in haar promotieonderzoek 
de stroming van vloeistof in verdampende druppels. 
Het hoogtepunt van Gelderblom’s proefschri¦ is het 
hoofdstuk waarin zij laat zien hoe een kleine deeltjes 
zich ophopen aan de rand van een koffievlek, en hoe 
men dit effect kan gebruiken om geordende patronen 
van deeltjes te maken tijdens het opdrogen van vloei-
stofdruppels. Met dit onderzoek haalde ze verschillende 
nationale kranten, waaronder NRC. Sinds juni 2013 werkt 
Gelderblom in dienst van FOM als groepsleider in het 
Industrial Partnership Programme ‘Fundamental fluid 
dynamics challenges in extreme ultraviolet lithography’, 
een samenwerking tussen de Physics of Fluids groep 
aan de Universiteit Twente en ASML.

MARK BEKER WINT FOM 
VALORISATIEHOOFDSTUK 
PRIJS 2014 
Mark Beker ontvangt de FOM Valorisatiehoofdstuk 
Prijs 2014. “Beker illustreert met zijn valorisatie-
hoofdstuk dat ook in het meest fundamentele 
fysicaonderzoek vele mogelijkheden tot valorisatie 
te vinden zijn”, aldus de jury. 
Tijdens zijn promotieonderzoek binnen het FOM-insti-
tuut Nikhef bestudeerde Beker hoe seismische grond-
bewegingen van invloed zijn op gravitatiegolfdetec-
toren. Bij lage frequenties vormen deze bewegingen 
de grootste uitdaging voor nieuwe detectoren. Om 
seismische en/of Newtoniaanse ruis zoveel mogelijk 
uit te sluiten, zijn netwerken van gevoelige versnel-
lingsopnemers essentieel. In zijn valorisatiehoofdstuk 
beschrij� Beker het door zijn groep ontwikkelde low 
power draadloos netwerk van dergelijke versnelpower draadloos netwerk van dergelijke versnelpower -
lingsopnemers, dat gebruikt kan worden voor olie- en 
gasexploratie. Samen met zijn promotor, Jo van den 
Brand, hee� Beker na zijn promotie de spin-out In-
noseis BV opgericht, waarin hij deze en soortgelijke 
multinode-sensor-grids verder ontwikkelt en ook voor 
andere toepassingen commercialiseert. 
FOM moedigt met de jaarlijkse FOM Valorisatie-
hoofdstuk Prijs van 5.000 euro FOM-promovendi aan 
om een apart hoofdstuk in hun proefschri� te wijden 
aan valorisatieaspecten van hun promotieonderzoek. 

FOM VALORISATIE PRIJS 2014 
TOEGEKEND AAN DAVE BLANK
EN GUUS RIJNDERS 
De FOM Valorisatie Prijs 2014 gaat naar Dave Blank en 
Guus Rijnders, beiden toponderzoeker bij het MESA+ 
instituut voor Nanotechnologie aan de Universiteit 
Twente. “Zij zijn excellente bruggenbouwers tussen Twente. “Zij zijn excellente bruggenbouwers tussen T
diverse wetenschapsgebieden, tussen wetenschap en 
ondernemerschap, en tussen wetenschap en maat-
schappij”, aldus de jury. 
Blank en Rijnders behoren samen tot de internationale 
wetenschappelijke top op het gebied van het gecontro-
leerd vervaardigen van dunne lagen. Hun onderzoek is 
disciplineoverstijgend en hee� succesvol bruggen gesla-
gen tussen de natuurkunde, chemie, materiaalkunde en 
de toen opkomende nanotechnologie. Rijnders en Blank 
ontwikkelden de hoge-druk RHEED als analysemethode 
voor dunne films tijdens de groei door middel van Pulsed 
Laser Deposition (PLD). Die analysemethode hee� geleid 
tot nieuwe inzichten en mogelijkheden om complexe 
materialen te deponeren, waaronder hogetemperatuur-
supergeleiders, magnetische dunne lagen, transparante 
oxidische geleiders en piëzo-materialen met superbe 
eigenschappen. Zowel in de academische wereld als in de 
industrie is veel erkenning en waardering voor de hoge 
kwaliteit van hun werk.
Het doel van de FOM Valorisatie Prijs is kennisbenut-
ting van fysisch onderzoek te stimuleren. FOM reikt de 
prijs van 250.000 euro jaarlijks uit aan een Nederlandse 
onderzoeker (of groep van onderzoekers) in de fysica die 
erin geslaagd is resultaten uit het eigen onderzoek op 
succesvolle wijze tot nut voor de maatschappij te maken.
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DE FOM-PRIJZEN WORDEN OP DINSDAG 20 JANUARI 2015 UITGEREIKT  
TIJDENS HET CONGRES PHYSICS@FOM VELDHOVEN. ➥ www.fom.nl/prijzen
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FOM bezoekt 
WOMEN IN PHYSICS 
CONFERENTIE 
in Canada
Van 5 tot 8 augustus vond de vijfde IUPAP-
conferentie Women in Physics plaats in 
Waterloo, Canada. Van over heel de wereld 
waren (voornamelijk) vrouwelijke fysici bij-
een gekomen. Vele landen gaven een over-
zicht van hoe het gesteld is met het aantal 
vrouwelijke natuurkundigen. Namens 
Nederland was er een gezamenlijke dele-
gatie van de Nederlandse Natuurkundige 
Vereniging (NNV) en FOM. De delegatie 
bestond uit (v.l.n.r. op de foto): Paula van 
Tijn (FOM-programmacoördinator) , Petra 
Rudolf (FOM-werkgroepleider aan de RUG 
en voorziªer van de FOm/v-commissie) en 
Noortje de Graaf (directeur van de NNV). 
In Nederland stijgt het aantal vrouwelijke 
studenten natuurkunde langzaam, mo-
menteel is het aandeel onder eerstejaars-
studenten 14 procent. Onder promovendi 
is het percentage vrouwen 28 procent, 
26 procent van de postdocs is vrouw. Van 
alle hoogleraren is 11 procent vrouw. Op 
de FOM-website vindt u de poster die 
Nederland gepresenteerd hee¦ tijdens de 
conferentie. In het Nederlandse Tijdschri¦ 
voor Natuurkunde (NTvN) van december 
2014 staat een uitgebreid verslag van de 
conferentie.
➥ www.fom.nl/fomv
➥ www.fom.nl/fomf
➥ www.nnv.nl. 

Pilot 
FOM-MENTORING-
PROGRAMMA 
VOOR VROUWEN 
FOM ziet het beschikbare potentieel in de 
natuurkunde graag beter benut. Ook bin-
nen haar eigen organisatie blij¦ bijvoor-
beeld het percentage vrouwen in de hoge-
re functies achter bij de streefcijfers. Eén 
van de maatregelen waar het Uitvoerend 
Bestuur van FOM toe hee¦ besloten is het 
opstarten van een mentoringprogramma 
voor vrouwen. Doel van het programma is 
het behoud en de bevordering van door-
stroom van vrouwelijk potentieel, en is be-
doeld voor vrouwelijke FOM-werknemers 
vanaf schaal 10 (in zowel wetenschappe-
lijke als niet-wetenschappelijke functies) 
én vrouwen die al in die schalen werkzaam 
zijn en zich verder willen ontwikkelen. In 
september is FOM van start gegaan met 
een kick-off bijeenkomst met de eerste 
(pilot-)groep van acht vrouwen.
➥ www.fom.nl/fomvFo
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 FOM/F-SYMPOSIUM 2014 INSPIREERT

Can we have it all? 

Adviezen, tips en bespiegelingen op 
afstand, ze streden om voorrang tijdens 
het FOm/f-symposium, op 19 september 
in het Utrechtse Spoorwegmuseum. 
Ongeveer negentig vooral jonge FOM-
vrouwen beluisterden hoe experimen-
teel kosmoloog Dorothea Samtleben 
via metingen in de woestijn van Chili op 
Nikhef belandde, waar ze nu onderzoek 
doet naar observaties met de Antares/
KM3NeT-neutrinotelescoop. Als een 
illustratie van haar opvaªing dat de 
toekomst ongewis is en je nooit weet 
welke carrièremogelijkheden er op je 
pad komen. Of hoe een gezinsleven 
je tot een wending kan brengen. You 
are in the driver's seat. Follow your 
intuition. Do not mistake expectations 
of others for your intuition. Veronique 
Mogendorff is projectleider EUV source 

metrology bij chipfabrikant ASML, 37, 
en hee¦ drie jonge kinderen. Samtleben 
en Mogendorff have it all. Kwestie van 
een team vormen met je thuisfront, 
een goede planning maken, ook voor 
privéafspraken, assistentie inhuren voor 
huishoudelijke klussen, bereid zijn lange 
werkweken te maken en gezegend zijn 
met veel energie. Tijd heb je niet, die 
maak je, stelt Mogendorff resoluut. Ze 
leerde zich alleen druk te maken over 
wat in haar circle of influence is. “Look 
for what gives you energy”, drukte zij de 
toehoorders op het hart. Elisa Molinari, 
hoogleraar Condensed Maªer Physics 
at the University of Modena en Reggio 
Emilia (Italië) en directeur van het S3 
Research Center NANO-CNR in Modena, 
benadrukte dat aardige vrienden en col-
lega's belangrijk zijn voor een loopbaan. 

Dare to show weakness and ask them 
to help you. In een wetenschappelijk 
profiel kan coherentie ontstaan als de 
persoonlijke keuzes overeenkomen met 
wat je leuk vindt. Meet de resultaten en 
niet de tijd die het je kosªe. “You can 
build your own place and you can live 
with mistakes”, gaf Molinari de vrouwen 
mee. Tijdens de workhops over acade-
mic leadership, networking, methods 
for starting a new business en over het 
succesvol schrijven van een aanvraag 
voor een Europese grant, varieerden de 
tips van praktisch – ‘Stop networking, 
think of it as something fun!’ en ‘Regel 
visitekaartjes’ - tot food for thought: 
‘Promote yourself but do not lie’ en ‘Play 
like a man, win like a woman. Tijdens het 
afsluitende diner was er nog lang een 
gezellige drukte. (AvS)

“ Your path may 
be far from 
standard!”

Dorothea Samtleben 

Veronique Mogendorff

Reportage 
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Natuurkundige Hedyeh Keshtgar (30) heeft een duidelijke ambi-
tie: haar eigen onderzoeksgroep op het gebied van fundamenteel 
nanomagnetisme opbouwen in haar geboorteland Iran. Maar 
voor die tijd wil ze haar netwerk uitbreiden en haar kennis 
vergroten door in het buitenland als postdoc te werken. Om te 
beginnen werkt ze nu aan haar promotie, deels in Nederland  
en deels in Iran.

Het is de vierde keer in vier jaar tijd dat 
Hedyeh Keshtgar, promovendus aan het 
Iranian Institute for Advanced Studies in 
Basic Science (IASBS), de theoretische  
fysicagroep van FOM-werkgroepleider 
Gerrit Bauer aan de TU Del¦ bezoekt. Maar 
waar nodig volgt ze Bauer ook naar zijn 
tweede onderzoeksgroep aan het Institute 
of Materials Research aan de Tohoku Uni-
versiteit in Japan. “Professor Bauer is mijn 
begeleider”, zegt Keshtgar. “Het is daarom 
logisch dat ik hem regelmatig bezoek.” 
Keshtgar promoveert aan het IASBS in 
Iran en hee¦ een deel van het promotie- 
onderzoek aan de TU Del¦ gedaan.

Samenwerking
Keshtgar hee¦ Bauer op een conferentie 
in China leren kennen toen ze werkte aan 
haar masterscriptie onder leiding van pro-
fessor Malek Zareyan. ”Professor Bauer 
stelde voor om een gezamenlijk promotie-
project te doen met professor Zareyan en 
zijn eigen groep.” Keshtgar vond het een 
goed idee en kreeg zo twee begeleiders. 
Helaas is professor Zareyan afgelopen 
voorjaar onverwacht overleden, waarmee 
Bauer als enige projectleider overbleef.

Haar onderzoek richt zich op een subge-
bied van spintronica dat spinmechanica 
heet. “We onderzoeken de magneto-

Hedyeh Keshtgar was in Nederland als gastonderzoeker van FOM en promoveert 
aan het Iranian Institute for Advanced Studies in Basic Science (IASBS). FOM hee�  
in 2013 in totaal 237 gastonderzoekers ontvangen.

elastische koppeling in ferromagnetische 
isolatoren. Dit soort materialen bevat 
geen geleidingselektronen en er treedt 
dus ook geen dissipatie op, waardoor ze 
heel interessant worden.” Keshtgar hee¦ 
recent een artikel gepubliceerd over het 
akoestisch pompen van spingolven in 
dergelijk materiaal. “En nu bestuderen we 
het andersom: kunnen we deze zogeheten 
magnonen gebruiken om fononen op te 
wekken en te sturen?” 

Een nieuw werkgebied starten
“Dit werkgebied is nieuw in Iran. En pro-
fessor Bauer is een van de besten op dit 
gebied. Daarom liep ik meteen warm voor 
dit samenwerkingsmodel.” Daarnaast werd 
Keshtgar aangetrokken door de koppeling 
die er in Del¦ gemaakt wordt tussen theo-
rie en experiment. “Dat is iets dat je in Iran 
niet zult tegenkomen. Hier kan ik theorie 
combineren met experimenten en de inter-
actie hiertussen gebruiken om effecten te 
voorspellen en verklaringen te vinden voor 
experimentele resultaten.”

Gezinsleven en carrière 
De Iraanse promovenda is getrouwd en 
moeder van een tweeling. Hoe combineert 
ze haar regelmatig langdurige verblijf in 
Del¦ of Japan met haar gezinsleven in 
Iran? “Gelukkig steunt mijn echtgenoot me 

enorm. Daarnaast krijg ik veel hulp van 
mijn ouders en schoonouders. Maar bij 
langer verblijf, zoals de drie maanden die 
ik nu hier ben, hebben we tot nu toe altijd 
met zijn vieren kunnen reizen. Op dit 
moment zijn mijn man en kinderen ook in 
Nederland.” 
Haar gezinsleven hee¦ een grote invloed 
op de keuzes die Keshtgar zal maken 
ten aanzien van een postdocproject in 
de toekomst. “In Europa zijn veel goede 
onderzoeksgroepen. Maar bij het zoeken 
naar een postdocplaats moet ik ook re-
kening houden met mijn echtgenoot. Hij 
is chemicus en in bijvoorbeeld Canada en 
de Verenigde Staten is het makkelijker 
voor hem om een baan te krijgen.” 
Daarnaast moet ze rekening houden met 
de tijd die nodig is om visa te krijgen.  

“Als je uit Iran komt is het niet zo eenvou-
dig om naar een willekeurig ander land te 
verhuizen. Wanneer ik naar Nederland  
kom regelt FOM alle visa. Het is geen  
ingewikkeld proces, maar het kost wel  
tijd. Ten minste drie maanden voor elk 
verblijf. Maar in sommige landen is het 
veel moeilijker.”

Keshtgar verwacht haar proefschri¦ af 
te ronden in 2015. En daarna? “Ik zal zeker 
een carrière in de wetenschap nastreven. 
Ik hoop dat ik een paar postdocprojecten 
in het buitenland kan doen en me dan uit-
eindelijk in Iran kan seªelen.” Niet alleen 
omdat haar familie daar woont, maar ook 
om haar kennis, ervaring en netwerk te 
gebruiken om het onderzoeksgebied in 
Iran te versterken. (SK)

VAN IRAN NAAR DELFT EN WEER TERUG  
 Natuurkundige Hedyeh Keshtgar bezoekt Nederland als gastonderzoeker

In de maand september hee¦ het maga-
zine Lof een speciale editie uitgebracht 
over de carrières van vrouwen in het 
hoger en wetenschappelijk onderwijs. 
Lidwien Poorthuis van het Landelijk 
Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren 
(LNVH) werkte aan dit nummer mee. In 
de special leest u een column van Jet 
Bussemaker (minister van OCW) en spre-
ken diverse vrouwen over hun carrière in 
de wetenschap. In de ‘eregalerij’ worden 
negen vrouwen geportreªeerd, inclusief 
enkele uit de bètawetenschappen.  
U kunt een exemplaar opvragen  
via info@lnvh.nl.
➥ www.lnvh.nl
➥ www.lofmagazine.nl

LOF SPECIAL: 
carrières van vrouwen in de wetenschap

Op woensdag 24 september woonde een 
veertigtal FOM-leidinggevenden de work-
shop Gender Awareness in de Jaarbeurs 
in Utrecht bij. De workshop was bedoeld 
om leidinggevenden, die een sleutelrol 
spelen bij de selectie van FOM-personeel, 
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Interview 

FOM organiseert 
WORKSHOP GENDER AWARENESS

Hedyeh Keshtgar: “Wat me opviel toen ik de eerste keer in Del� kwam was het kleine aantal 
vrouwelijke studenten dat ik zag. In Iran, vind je in natuurwetenschappelijke studies zestig 
procent vrouwen tegenover veertig procent mannen. Vrouwen in Iran studeren het vakgebied 
dat ze leuk vinden en worden niet gehinderd door enig sekse vooroordeel.”

bewust(er) te maken van onbewuste voor-
keuren die een rol spelen in selectieproces-
sen. FOM organiseerde deze workshop ter 
bevordering van benuªing van vrouwelijk 
potentieel in de natuurkunde. Esther  
Mollema van Direction leidde de workshop. 
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FO
M Abhinendra Singh • Micro- 

macro rheology in sheared granular 
maªer, 14 May 2014, UT, promotor 
prof.dr. S. Luding, copromotor  
dr. V. Magnanimo, workgroup  
FOM-T-28. 

Rifka Vlijm • Assembling a  
single-molecule view on nucleosome 
dynamics, 6 June 2014, TUD, promotor 
prof.dr. C. Dekker, workgroup FOM-
D-28.

Peter Eerkes • Top-gating of the 
two-dimensional electron gas at 
complex oxide interfaces, 19 June 2014, 
UT, promotors prof.dr.ir. H. Hilgenkamp 
and prof.dr.ir. W.G. van der Wiel, work-
group FOM-T-29. 
 
 
 

Maria Barkelid, Photocurrent in 
carbon nanotubes, 2 July 2014, TUD, 
promotor prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven, 
compromotor dr. V. Zwiller, workgroup 
FOM-D-41.
     |“Finding a solution lies in a 
correct definition of the 
problem.”

Ben Schneider • Suspended carbon 
nanotubes coupled to supercon-
ducting circuits, 3 July 2014, TUD, 
promotor prof.dr.i.r H.S.J. van der Zant, 
workgroup FOM-D-44.
        |”A society which does not 
prioritise research will be-
come extinct."

Kristian Holsheimer • 
Holographic renormalization 
for Lifshitz spacetimes, 4 
July 2014, UvA, promotor 
prof.dr. J. de Boer, workgroup 
FOM-A-20.

Gillis Hommen • Optical 
boundary reconstruction for 
shape control of tokamak 
plasmas, 27 August 2014, 
TU/e, promotors prof.dr. 
M.R. de Baar and prof.dr.ir. M. 
Steinbuch, DIFFER.

Oleksander Shpak •  
Acoustic droplet vaporization, 
29 August 2014, UT, promotors  
prof.dr. A.M. Versluis and  
prof.dr.ir. N. de Jong.

Melvin ten Kate • Lanthanide 
doped spectral conversion mate-
rials for solar cells, 2 September 
2014, TUD, promotor prof. P. 
Dorenbos, copromotor dr. E. van 
der Kolk, workgroup FOM-D-23.
    |"Instead of subsidizing  
solar panels and wind mills, 
one should better invest 
that money in research. This 
stimulates the development 
of better sustainable energy 
sources that are able to 
compete with fossil fuels 
without subsidy."

 
 
 

Said Rahimzadeh Kalaleh 
Rodriguez • Coupling light and 
maªer in metallic nanoparticle arrays, 
2 September 2014, TU/e, promotors 
prof.dr. J. Gómez Rivas and prof.dr. A. 
Fiore, AMOLF.

Rutger Thijssen • Plasmonic nano-
mechanical transduction, 4 September 
2014, UvA, promotor prof.dr. A. Polman, 
copromotors prof.dr. T.J. Kippenberg 
and dr. E. Verhagen, AMOLF.

Tran Van Bay • Experimental inves-
tigation of potential topological and 
p-wave superconductors, 9 Septem-
ber 2014, UvA, promotor prof.dr. 

M.S. Golden, compromotor dr. A. de 
Visser, workgroup FOM-A-11.

Juliane Teapal • Microtubule-based 
positioning mechanisms, 5 September 
2014, WUR, promotors prof.dr. M.E. 
Janson and prof.dr. B.M. Mulder, work-
group FOM-W-03.
          |"Distraction increases  
productivity."

Priscilla Pani • To the bottom of the 
stop, calibration of boªom-quark jets 
identification algorithms and search 
for scalar top-quarks and dark maªer 
with the Run I ATLAS data, 10 Septem-
ber 2014, UvA, promotor prof.dr. P.J. de 
Jong, copromotor dr. A.P. Colijn, FOM 
Institute Nikhef.

Andrej Kwadrin • Magnetic 
optical scaªerers and backaction, 10 
September 2014, UvA, promotor prof.
dr. A.F. Koenderink, FOM Institute 
AMOLF.

Andrii Rudavskyi • Spin crossover 
mechanisms unraveled by theory, 
towards the design of new materials, 
12 September 2014, RUG, promotors 
prof.dr. H.B. Broer-Braam and prof.dr. 
C. Sousa Romero, workgroup FOM-
G-16.

Zachar Krumer • Self absorption  
in luminescent solar concentrators,  
17 September 2014, UU, promotor  
prof.dr. R.E.I. Schropp, copromotors dr.  
C. de Mello Donegá and dr. W.G.J.H.M. 
van Sark, workgroup FOM-U-36.

Felipe Bernal Arango • Optical an-
tennas on substrates and waveguides, 
19 September 2014, UvA, promotor 
prof.dr. A.F. Koenderink, FOM Institute 
AMOLF.

Menno Lauret • Control of mixing 
and oscillations in plasmas and fluids, 
22 September 2014, TU/e, promotors 
prof.dr. M.R. de Baar and prof.dr.ir. 
W.P.M.H. Heemels, FOM Institute 
DIFFER.

Antonio Salvucci • The Higgs  
boson in the H →ZZ (*) →4l decay  
channel with the ATLAS detector at 
the LHC, 23 September 2014, RU,  
promotor prof.dr. N. de Groot,  
copromotor dr. F. Filthaut, FOM Insti-
tute Nikhef.

Chiara Farinelli • Performance of 
the LHCb vertex locator and flavour 
tagging studies for the measurement 
of the CKM angle, 25 September 2014, 
VU, promotor prof.dr. M.H.M. Merk, 
copromotor dr. E. Jans, Nikhef.

Wouter Merbis • Chern-Simons-
like theories of gravity, 26 September 
2014, RUG, promotor prof. dr. E.A. 
Bergshoeff, workgroup FOM-G-01.
                            |"Even if you believe climate 
change is a hoax and  
does not need to be acted 
upon, this still does not 
justify opposing a clean  
and sustainable world"

Ivano Lodato • Supersymmetric 
higher derivative couplings and their 
applications, 29 September 2014,  
UU, promotor prof.dr. B.Q.P.J. de Wit, 
FOM Institute Nikhef. 

Anna Nelles • Radio emission of  
air showers, the perspective of LOFAR 
and AERA, 1 October 2014, RU,  
promotor prof.dr. S.J. de Jong,  
copromotor dr. habil. J.R Hörandel, 
workgroup FOM-N-02.

Corianne van den Akker •  
Amyloids: from molecular structure 
to mechanical properties, 2 October 
2014, VU, promotor prof.dr.  
G.H. Koenderink, FOM Institute 
AMOLF. 

Sander Jaeqx • Protein folding 
forces probed by infrared action  
spectroscopy, RU, 8 October 2014,  
promotor prof.dr. J. Oomens,  
copromotor dr. A.M. Rijs, FOM  
Institute DIFFER.

BEsT mEmory of my PhD rEsEArch: 
We had been programming for such a 
long time and nothing ever made sense. 
And after one crucial bug things just 
worked and the cosmic ray data from 
LofAr looked beautiful. 

PLAns for ThE (nEAr) fuTurE: 
finish some papers and clean up after 
myself. After that continue with new 
and exciting challenges, possibly in 
california.  

ADvIcE To currEnT PhD sTuDEnTs: 
Take the opportunity to discuss with 
your colleagues. Don't try to save the 
world on your own. And do take the 
time for a party once in a while.

PhD@fom
nAmE: felipe Bernal Arango
AGE: 30
counTry of orIgIn: 
colombia

BEsT mEmory of my PhD rEsEArch: 
The best memory I have is the warm 
feeling I get when I recall working 
at AmoLf. These memories come of 
course with images of the moments 
when I would achieve certain results, 
but also and overall they come with 
memories of having the kindness and 
support of all the people around in the 
institute.

PLAns for ThE (nEAr) fuTurE: 
I am starting a job at Tno as from 
mid-november.

ADvIcE To currEnT PhD sTuDEnTs: 
I would advise to check very well what 
their motivation is for doing the PhD. 
When a proper motivation is found, 
it is much easier to take any sort of 
decision.

PhD@fom 
nAmE: said  rahimzadeh  
Kalaleh rodriguez
AGE: 31
counTry of orIgIn: 
mexico

BEsT mEmory of my PhD rEsEArch: 
The defense ceremony.

PLAns for ThE (nEAr)fuTurE: 
I will start with a postdoc position 
in the group of J. Bloch and A. Amo 
at the Laboratory for Photonics and 
nanostructures, centre national de la 
recherche scientifique (cnrs), Paris, 
France.  

ADvIcE To currEnT PhD sTuDEnTs: 
Learn to discern between the problems 
that cAn be solved and the problems 
that musT be solved. Let your enthu-
siasm drive your search for an answer. 
share your findings with others 
before you get too involved with a new 
problem.  

PhD@fom
nAmE: Anna nelles
AGE: 29
counTry of orIgIn: 
Germany



expres 15

COURSES FOR 
FOM PhD STUDENTS 
Especially for its PhD students, FOM has 
developed a series of training courses: 

•  Dutch Welcome Course (obligatory for 
foreign employees)

• Saving time by writing better code                                                             
•  Promotie in Eigen Regie/Taking charge of 

Your PhD project* (obligatory) 
• The Art of Presenting Science                                                                    
• The Art of Scientific Writing                                                                      
• Valorisation 
• How to Get Funded                                                                                  
• Nijenrode Business Orientation Week 
•  Loopbaanplanning/Career planning*                                                  

* For these courses there are separate 
versions for Dutch PhD students (Dutch) 
and foreign PhD students (English). All of 
the other courses are in English. 

The planned training days can be found on 
the FOM website. 
➥ www.fom.nl/phdcourses

 

“Spreek je supervisor niet aan met ‘sir’ of ‘madam’ en 
zeg gerust dat je het niet eens bent. Wen eraan dat 
de supervisor soms zal antwoorden ‘I don't know’, 
iets wat in India ondenkbaar is”, zei AMOLF-directeur 
Vinod Subramaniam tijdens de Welcome days van de 
tweede lichting van vij¦ien Indiase promovendi. Zij 
komen bij FOM in dienst en gaan via het ‘Computatio-
nal sciences for energy research’ programma (CSER) 
onderzoek doen in Nederland. Na hun promotie wacht 
hen een baan bij het technologiecentrum van Shell 
in Bangalore, India. Hetzelfde geldt voor een derde 
groep, waarvoor de werving nu in India plaatsvindt. Zij 
starten in 2015 in Nederland. In 2016 volgt de laatste 
lichting. 

JAARLIJKS VIJFHONDERDDUIZEND
In India studeren jaarlijks vijÄonderdduizend studen-
ten af in computerwetenschappen en technologieon-
derwijs. Shell hee¦ voor zijn centrum voor computati-
onal science in Bangalore een constante instroom van 
goed gekwalificeerd, jong personeel nodig, dat bekend 

moet zijn met de on-
derzoeksmentaliteit 
en het werken binnen 
een internationale 
onderneming. Eén en 
één is twee, bedacht 
Dirk Smit, Shell’s 
vicepresident voor ex-
ploratietechnologie. 
Hij benaderde NWO 
en FOM met zijn plan 
om Indiase promoven-
di aan Nederlandse 
kennisinstellingen op 
te leiden, om ze na hun 
promotie bij Shell aan 

boord te nemen. Smit kreeg NWO, FOM en de betrok-
ken Nederlandse ministeries warm voor het plan en 
in 2012 vond de lancering van het CSER-programma 
plaats, een publiek-private samenwerking die aansluit 
bij de doelstellingen uit het topsectorenbeleid. 
Shell investeert 19,2 miljoen euro in CSER, onder 
andere voor het opleiden van in totaal 75 promovendi. 
Daarnaast gaat een deel van de investering naar het 
NWO-thema ‘Duurzame energie’ via de programma‘s 
‘Uncertainty reduction in smart energy systems’ en 
‘CO2 neutral fuels’. De Topsector Energie zal naar 
verwachting een TKI-toeslag van 4,8 miljoen euro 
beschikbaar stellen. De middelen die FOM en NWO 
vrijmaken worden ingezet voor versterking van de 
kennisinfrastructuur in Nederland: de eerste aanstel-
lingsronde van vier nieuwe tenure trackers loopt nu.

WHAT'S IN IT FOR FOM? 
Toen FOM starªe met het opzeªen van het pro-
gramma, riep dat de vraag op wat Nederland hee¦ aan 
de komst van Indiase promovendi die na hun opleiding 
naar India vertrekken. FOM-directeur Wim van Saar-
loos stelt dat het CSER-programma een belangrijke 

impuls gee¦ aan de ontwikkeling van computational 
sciences in Nederland, die eerder niet tot stand kwam: 
“Er ontstaat veel samenwerking, tussen verschil-
lende vakgebieden, en zeker met Shell en de Indiase 
universitaire wereld. Ook als de onderzoekers in het 
buitenland gaan werken, wat fysici sowieso vaak doen, 
blijven ze deel uitmaken van ons netwerk. Daarnaast 
binden we door dit multidisciplinaire onderzoekspro-
gramma veel nieuwe onderzoeksgroepen aan FOM.” 
FOM-programmacoördinator Martijn de Jager bena-
drukt dat de kennis, ervaring en onderzoeksresultaten 
‘landen’ in de onderzoeksgroepen op het gebied van 
computational sciences.  

BOUW JE EIGEN NETWERK
“Waarom organiseert Shell het onderzoek niet zelf”, 
wil een promovendus tijdens de Welcome days weten. 
Van Saarloos licht toe dat de industrie over het 
algemeen gefocust is op korte-termijn-resultaten, 
maar wel graag aangesloten is bij wat er in de weten-
schap gebeurt. FOM is van oudsher dé organisator van 
natuurkundeonderzoek en in die zin de ideale partner 
voor Shell. AMOLF-directeur Subramaniam, ook van 
Indiase komaf, vindt dat de promovendi boffen met 
hun aanstelling in Nederland: “De gemeenschap is 
open voor alle soorten mensen. Profiteer daarvan en 
bouw je eigen netwerk op. Ontwikkel je tot onaÄanke-
lijk wetenschapper. Ga zelf op zoek naar antwoorden. 
Creëer geen ‘liªle India’ en wees op tijd voor afspra-
ken,” gee¦ hij de promovendi mee. 

EÉN VAN DE LUCKY FEW
“Mijn familie en vrienden zijn enthousiast, want ze 
weten dat ik na vier jaar terugkom’, zegt Adithya  
Vijaykumar (26). Een collega wees hem een half uur 
voor het sluiten van de aanmelding op het Shell-
programma. Hij stuurde zijn cv nog net op tijd in en 
uit 5600 kandidaten werd hij één van de lucky few. 
Vijaykumar: “Ik heb een achtergrond in computational 
fluid design. Van drie onderzoeksprojecten sprak dat 
van Pieter-Rein ten Wolde (AMOLF) en Peter Bolhuis 
(UvA) mij het meest aan. Gelukkig waren zij ook 
geïnteresseerd in mij. In juni 2013 startte Vijaykumar 
op AMOLF met zijn promotieonderzoek naar het 
optimaliseren van biochemische netwerken: “Het 
gaat om multiscale simulatie van reactiediffusie-
systemen, sterk gericht op deeltjes. Het onderzoek 
is voornamelijk biofysisch, wat ik interessant vind.” 
Zijn promotietraject loopt gesmeerd en het leven in 
Amsterdam bevalt hem prima: “Tijdens het Open Mo-
numentenweekend heb ik met Nederlandse vrienden 
grachtenpanden bezocht, op mijn oude rammelfiets. 
Hoe Nederlands kun je worden? Zelfs aan brood, kaas 
en melk tijdens de lunch raak je gewend. Het grote 
voordeel van Nederland is dat je ook zo in andere Eu-
ropese landen bent. Ik hou van reizen. Het vooruitzicht 
van een vaste baan zorgt voor een relaxte mindset. In 
Bangalore geldt Shell toch als ‘the dream company’, 
met goede arbeidsvoorwaarden en veel ervaren pro-
fessionals. People hardly ever leave Shell.” (AvS)
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SHELL EN FOM VERWELKOMEN TWEEDE 
LICHTING CSER-PROMOVENDI UIT INDIA 
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Erwin Paul Smakman • Probing 
bistable Si dynamics and GaSb nano-
structures in GaAs, 14 October 2014, 
TU/e, promotors prof.dr. P.M. Koenraad 
and prof.dr. J. Millunchick.  
                       |"The rate at which an  
experimental setup can be 
repaired is inversely proportio- 
nal to the amount of people 
discussing next to it."

Athina Kappatou • Investigations 
of helium transport in ASDEX Upgrade 
plasmas with charge exchange recombi-
nation spectroscopy, 23 October 2014, 
TU/e, promotor prof.dr. A.J.H. Donné, 
FOM Institute DIFFER.

INDUSTRIAL PARTNERSHIP 
PROGRAMME (IPP)
Een IPP is bedoeld voor 
meerjarig fundamenteel 
onderzoek door FOM-me-
dewerkers in nauw contact 
met bedrijfsonderzoekers op 
gebieden met goede innova-
tiepotentie en uitdagende 
wetenschappelijke vragen. 
Gezamenlijk onderzoek, 
dat mogelijk baanbrekende 
innovaties oplevert.
➥ www.fom.nl/ipp

AGENDA  Events for 
PhD students and postdocs 

COMPANY VISIT AT ASML

11 June 2015 • ASML • Veldhoven

FOM YOUNG SCIENTISTS' DAY

10 December 2015 • CASA 400 • Amsterdam

TOPONDERZOEK, EEN RELAXTE MINDSET EN EEN ZEKERE BAAN

CSER-promovendus  
Adithya Vijaykumar 

DE PROJECTEN BINNEN CSER 
Tot nu toe zijn 37 projecten van start gegaan, op uiteenlopende thema's van de topsectoren Energie  
en Chemie, zoals onder meer zonne-energie, wind, gas, biomassa en energienetwerken. In totaal 
zullen er binnen dit programma bijna zeventig projecten starten. Voor een actueel 
overzicht en meer informatie over CSER: ➥ www.fom.nl/cser
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De Raad van Bestuur zou het Strategisch Plan FOM/N 
2014-2019 in september vaststellen, maar externe 
ontwikkelingen vertragen het proces. Het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hee¦ namelijk een 
nieuwe kabinetsvisie op het wetenschapsbeleid voorbe-
reid. In deze 'Wetenschapsvisie' reageert het ministerie 
op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar 
de organisatie van wetenschappelijk onderzoek in Ne-
derland, dat in het voorjaar van 2014 is afgerond. De visie 
is van belang, en vormt in zekere zin ook het kader voor 
de nieuwe strategie van NWO die begin 2015 gepresen-
teerd wordt. Omdat FOM deel uitmaakt van NWO, wacht 
FOM met haar strategie tot deze beide documenten zijn 

uitgebracht. FOM hee¦ in mei van dit jaar een strategie-
bijeenkomst gehouden, waaraan 120 FOM-medewerkers 
en relaties uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid 
deelnamen. 

LAATSTE NIEUWS
Bij het ter perse gaan van deze FOM expres werd 
bekend dat de minister van OCW op 26 november met 
de Wetenschapsvisie ook vergaande voorstellen zou 
presenteren voor aanpassing van de NWO-organisatie, 
inclusief FOM. FOM en de andere gebieden van NWO 
steunen het streven om te komen tot meer multidisci-
plinaire samenwerking met uitstraling naar de maat-

schappij, en staan een open en wendbaar NWO voor, 
die in dialoog met de stakeholders programmeert en 
instrumentarium ontwerpt. FOM gaat ervan uit zich als 
herkenbaar onderdeel van NWO te kunnen blijven inzet-
ten voor deze missie, met behoud van de kernwaarden 
die door de wetenschappers en de externe partners 
gewaardeerd worden. Bovendien is FOM graag bereid 
om haar kracht breder ten dienste te 
stellen van NWO en de Neder-
landse wetenschap. VNO-NCW 
steunt FOM in deze opstelling. 

➥ www.fom.nl/nieuws 

NIEUW STRATEGISCH PLAN FOM/N VOLGT BEGIN 2015 
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N Terwijl ik dit schrijf wordt er in  

Den Haag aan het fundament van FOM 
geschud. Wat komt er in de weten-
schapsvisie te staan? De nachtmerrie: 
een bestel waarin de wetenschap 
uniform moet worden van alfa tot 
gamma, waarin de essentiële rol van 
sterke disciplines wordt ontkracht en 
waarin top-down beleid op ambtelijke 
wijze wordt geïmplementeerd. Goed 
voor het organogram, doodsteek voor 
de wetenschap. De droom: een weten-
schapsbestel dat recht doet aan de 
pluriformiteit die een wezenskenmerk 
van wetenschap is en waarin kennis 
van het veld en maatwerk de basis van 
succes vormen. De succesfactoren 
die de Nederlandse wetenschap, 
ondanks in internationaal perspectief 
geringe investeringen, al jarenlang 
tot de wereldtop doen behoren. En 
bovenal: erkenning van het belang van 
wetenschappelijk onderzoek, niet als 
linkse hobby maar als fundament van 
de toekomstige welvaart.
Zoals de Duitse minister van onder-
zoek Anneªe Schavan zei bij  
het 100-jarig jubileum van het  
Fritz Haber instituut:  
“1.  Wetenschap is de basis van de 

welvaart. 
2.  Wetenschap moet onaÄankelijk 

zijn.  
3.  De overheid moet meerjarige finan-

ciële stabiliteit bieden. Erkenning, 
OnaÄankelijkheid, Stabiliteit.” 

Deze column zou helemaal niet gaan 
over ‘governance’, dat onwoord dat 
een jaar of tien geleden de Nederland-
se beleidsnotataal is binnengeslopen en je sindsdien vanaf iedere pagina 
toegrijnst. De column zou gaan over de noodzaak van verrassing. 
Verrassing. Zuurstof voor de nieuwsgierige mens. Waren we een eind op 
weg met de wetenschap, blijkt dat 95% van het heelal bestaat uit massa 
en energie die we niet kennen, niet kunnen zien en waarmee we niet in 
interactie kunnen treden. Fantastisch. Zoveel ontdekkingspotentieel! We 
kunnen tegenwoordig legoën op de atoomschaal en hoewel de quantum-
mechanica uitstekende receptuur biedt, zien we de ene verrassing na 
de andere. Geweldig – niemand hoe¦ zich te vervelen, er schuilt nog 
zoveel moois in het nanogras. Het standaardmodel: prachtig, maar de 
hoge-energiefysici spreken unisono de hoop uit dat het allemaal toch 
anders blijkt te zijn, dat de higgs de poorten naar geheel nieuwe fysica 
opent. Toen er enige jaren geleden plotseling een twiªerstorm over de 
wereld waaide omdat men vreesde dat CERN een zwart gat zou maken 
dat de wereld zou absorberen was de reactie van Robbert Dijkgraaf op 
TV: dat zou pas echt interessant zijn! Nog veel meer verrassingen vinden 

we waar de natuurkunde de dans 
aangaat met andere disciplines, 
met scheikunde, biologie, aardwe-
tenschappen - cross-over terreinen 
waarvan de ontginning eigenlijk 
pas in een pril stadium is. Er is nog 
zoveel te ontdekken. 
We wensen de natuur te begrij-
pen en hopen tegelijk verrast te 
worden. 
In het vergadercircuit rond de 
beleidsvorming is niet de verras-
sing de drijvende kracht, maar de 
herhaling. Herhaling. Herhaling. 
Anders dan in de wetenschap 
wint in de politiek een argument 
aan kracht naarmate het vaker 
wordt herhaald. Herhaling als in 
minimal music. Als je goed luistert 
verschui¦ de boodschap. Het 
topsectorenbeleid van vandaag is 
niet meer het topsectorenbeleid 
van twee jaar geleden. Maar wie de 
toespraken en de beleidsdocumen-
ten erover op een rij legt is in voor 
een zen-ervaring. Geen wonder dat 
het tegenwoordig geaccepteerd is 
om tijdens vergaderingen intensief 
de smartphone te hanteren. Voor 
de twiªeraars is karma natuurlijk 
onbereikbaar.
Curiosity. Levensgevaarlijk voor 
kaªen. Religies hebben er een 
broertje dood aan. Maar er is geen 
toekomst zonder. Ondenkbaar 
dat Columbus had gezegd: ach, 
we wonen in een mooi land en wat 
er achter de einder ligt, laat maar 
ziªen. Ondenkbaar dat we niet op 

zoek gaan naar die 95 procent, ondenkbaar dat we niet gaan proberen 
een levende cel, een quantumcomputer, een fusiereactor te maken, 
ondenkbaar dat we de ogen, de geesten sluiten voor al dat onontdekte. 
Ho, is uw voorziªer nu ineens vergeten dat FOM zich ook laat inspireren 
door toepassingen en zich uit laat dagen door de grote problemen waar 
de maatschappij mee worstelt? Welnee, daar zit FOM diep in, dat hoef 
ik helemaal niet te benadrukken. Maar we moeten niet vergeten dat de 
nieuwsgierigheid, het vermogen verrassingen te herkennen, een onmis-
bare bron van vernieuwing is. 
Dinsdag 4 november verdedigden dertien teams van onderzoekers hun 
FOM-programma-aanvragen. Briljant, bevlogen, en ja, verrassend. En het 
is uitermate pijnlijk dat door budgetbeperking maar zo weinig van deze 
fantastische plannen door FOM gefinancierd kunnen worden. 
Op het moment van schrijven van deze column moet de wetenschaps-
visie nog gepresenteerd worden. Het is te hopen dat daar géén verras-
singen in staan.

“ DE NOODZAAK VAN  
VERRASSING” 
FOM-voorziªer Niek Lopes Cardozo
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“Ik heb altijd gewoon mijn best gedaan. Dat 
dit nu erkend wordt met de Spinozapre-
mie, is een hele eer.” Dirk Bouwmeester 
(46) startte zijn natuurkundeloopbaan in 
Leiden, waar hij studeerde en promoveer-
de. Na verblijven in Oxford en Innsbruck 
werd hij in 2001 hoogleraar experimentele 
quantumfysica aan de Universiteit van 
California in Santa Barbara. Tegenwoordig 
verdeelt hij zijn tijd tussen Santa Barbara 
en Leiden, waar hij sinds 2007 eveneens 
hoogleraar is. Zijn Amerikaans-Nederland-
se onderzoeksgroep bestudeert quan-
tumeffecten bij grotere objecten onder 
extreem lage temperaturen. 
Bouwmeester hee¦ vaak als een van de 
eersten gewerkt aan nieuwe vraagstukken 
die veel aandacht kregen in de weten-
schappelijke wereld. “Ik had het geluk dat 
ik een postdoc-onderzoek kon doen bij 
Roger Penrose in Oxford”, vertelt hij. “Toen 
ik later in Oxford een quantumopticagroep 
op mocht zeªen, sprak ik met Penrose 
over de vraag of het mogelijk zou zijn om 
grotere objecten in een quantumtoestand 
te krijgen.” 

Uitdaging
De weªen van de quantummechanica 
lijken alleen geldig voor de allerkleinste 
deeltjes, zoals fotonen en elektronen. 
Volgens de klassieke natuurkunde kan een 
groter deeltje niet op twee plaatsen tege-
lijkertijd zijn, zoals een foton dat wel kan 
(zogenaamde superpositie). Bouwmees-

SPINOZAPREMIE 
VOOR QUANTUM-ONDERZOEKER DIRK BOUWMEESTER

Op 9 september nam FOM-werkgroepleider Dirk Bouwmees-

ter de Spinozapremie 2014 in ontvangst van staatssecretaris 

Sander Dekker van OCW.  De Leidse experimenteel natuur-

kundige gaat de premie van 2,5 miljoen euro inzetten voor 

nieuw onderzoek naar quantumeffecten, plasmaknopen 

en biologische toepassingen voor zilveren nanoclusters. De 

feestelijke uitreiking van de Spinozapremies vond plaats in 

de Nieuwe Kerk in Den Haag in bijzijn van Zijne Majesteit 

Koning Willem-Alexander.

ter bedacht een experiment om grotere 
objecten tóch in zo’n quantumtoestand 
te brengen. “Dat werd mijn persoonlijke 
uitdaging”, zegt hij. “Destijds leek het 
waanzin, want het is een technisch heel 
ingewikkeld experiment.” 
Het ‘grotere object’ dat Bouwmeester 
bestudeert, is een spiegeltje van enkele 
tientallen micrometers groot. Het is ver-
bonden met een veertje en gaat trillen als 
er een foton tegenaan botst. Een foton in 
een quantumsuperpositie-toestand botst 
tegelijk wel en niet tegen het spiegeltje, 
waardoor het spiegeltje tegelijk wel en 
niet trilt. Bouwmeester hee¦ voor dit 
experiment de expertise van zijn beide 
groepen hard nodig. “Het optomechanisch 
systeem maken we in Santa Barbara”, 
vertelt hij. “De samples worden elk jaar 
beter. In Leiden hebben we de middelen 
om het experiment bij extreem lage tem-
peraturen uit te voeren. Dat is nodig om 
het spiegeltje in de quantummechanische 
grondtoestand te proberen te brengen 
waarin de onzekerheid in positie en impuls 
minimaal is.”

Vertrouwen 
Bouwmeester hoorde in Amerika dat hij de 
Spinozapremie zou krijgen: een onver-
wacht telefoongesprek op een heel vroeg 
tijdstip. De premie is uniek, meent hij: “Ner-
gens ter wereld is er een prijs waarbij je 
als wetenschapper het vertrouwen krijgt 
dat je de komende vij¦ien tot twintig jaar 

nog heel speciale dingen zult doen. Ik ben 
zeer vereerd dat mijn Leidse collega’s zich 
hebben ingezet voor mijn nominatie en dat 
ik de Spinozapremie heb gewonnen.”
Bouwmeester roemt de vrijheid die de 
Spinozapremie biedt. Normaal gesproken 
kost het financieren van onderzoek  
immers veel tijd. Omdat Bouwmeester 
zowel in de Verenigde Staten als in  
Nederland werkt, hee¦ hij daar verschil-
lende bronnen voor. In Nederland was hij  
bijvoorbeeld succesvol in de FOM- 
Projectruimte 2009 en verwierf hij een 
VICI-beurs in 2011.  “In Amerika heb ik altijd 
enkele beurzen bij de National Science 
Foundation. In Nederland gebruik ik 
verschillende EU-beurzen en ook Stichting 
FOM is een uitstekende financier”, zegt 

Bouwmeester. “Maar als iets écht nieuw 
is, blijkt het soms toch moeilijk om er geld 
voor te krijgen.” 

Vrijheid
Zo kreeg Bouwmeester veel aandacht 
voor zijn onderzoek naar een nieuwe 
oplossing van de Maxwellvergelijkingen 
waarbij licht een soort knoop vormt. “Ik 
denk er al enige tijd over na hoe we die 
knopen fysisch kunnen realiseren. Met 
plasma zou dat weleens kunnen lukken,” 
aldus Bouwmeester. “Mijn onderzoeks-
voorstellen hiervoor werden in Amerika 
weliswaar gewaardeerd, maar niet  
gehonoreerd. Met een deel van de 
Spinozapremie hoop ik dit onderzoek in 
Nederland wél op poten te zeªen, wellicht 
samen met FOM-instituut DIFFER.”
Een ander onderwerp waar Bouwmeester 
graag mee verder wil, zijn zilveren nano-
clusters die binden aan DNA.  
“De optische eigenschappen van zulke 
clusters veranderen als ze aan DNA 
binden”, vertelt hij. “Dat biedt interessante 
medische toepassingen, die ik samen met 
het LUMC wil onderzoeken. De Spino-
zapremie zal dat gemakkelijker maken. De 
prijs gee¦ mij ook persoonlijk de vrijheid 
om me meer op onderzoek en minder 
op management te richten. Maar extra 
promovendi betekent ook: meer mensen 
om te managen. Ik wil daarom alleen 
echte toppers. Mogelijk verschui¦ mijn 
zwaartepunt iets naar Nederland, maar 
voorlopig wil ik Santa Barbara zeker niet 
opgeven.” (BV)

Dirk Bouwmeester (links) kreeg de Spinozaprijs overhandigd van staats-
secretaris Sander Dekker (rechts). Na de uitreiking vertelden de laureaten 
over hun onderzoek en waar ze de premie voor willen inze¯en. De uitrei-
king werd afgesloten met een feestelijke receptie.
 

Naast experimenteel natuurkundige Dirk 
Bouwmeester ontvingen ook archeoloog 
Corinne Hofman, milieutechnoloog Mark van 
Loosdrecht en trekvogelecoloog Theunis 
Piersma de NWO-Spinozapremie 2014, de 
hoogste Nederlandse onderscheiding in 
de wetenschap. Op de foto van links naar 
rechts: staatssecretaris Sander Dekker, 
Theunis Piersma, Mark van Loosdrecht, 
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, 
Corinne Hofman, Dirk Bouwmeester en 
NWO-voorzi¯er Jos Engelen. 
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Waar gaat het werk in Cell over? 
“Biofysici zijn bekend met twee typen beweging 
in levende cellen. De eerste beweging is het 
resultaat van warmte-energie. Deze thermische 
bewegingen hebben willekeurige richtingen.  
De tweede beweging is transport door motor- 
eiwiªen. Motoreiwiªen hechten zich aan 
vet-vesikels, een soort blaasjes die dienen als 
'transportbakken', en duwen hun vracht door 
de cel. Die beweging hee¦ wel een duidelijke 
richting. 
Al jarenlang vermoeden biofysici dat er een der-
de soort beweging in de cel is. Deze beweging 
is willekeurig, dus beweegt niet in een bepaalde 
richting, maar is ook niet thermisch. Het artikel 
in Cell beschrij¦ deze derde beweging.”

Hoe onderzochten jullie deze celbeweging?  
“We plaatsten testdeeltjes in de cel. De celom-
geving is visco-elastisch, een soort drilpudding. 
Door de beweging van testdeeltjes in deze 
elastische omgeving te bepalen, konden we de 
willekeurig gerichte krachten bepalen. Deze 
krachten zijn aÇomstig van verschillende cel-
processen. Minstens tachtig procent, misschien 
zelfs negentig, is het werk van het motoreiwit 
myosine. 
We konden met dit werk ook een puzzel oplos-
sen. We wisten dat kankercellen en gezonde 
cellen verschillende celbewegingen vertonen, 
maar we wisten niet waarom. Zijn kankercel-
len vloeibaarder? Of zijn de krachten sterker? 
We hebben die tweede aanname bevestigd: 

de myosine-eiwiªen blijken in kankercellen 
overactief te zijn.”

Was de publicatie in  
Science gerelateerd  
aan dit werk?
“Het onderzoek 
gebeurde onaÄanke-
lijk, maar er is wel een 
verband. Het Science-
artikel is tweeledig: een 
deel beschrij¦ een nieuwe 
techniek om moleculen te vol-
gen in een levende cel, en het tweede 
deel beschrij¦ wat er in de cel gebeurt. 
Voor de nieuwe techniek, waarmee we individu-
ele moleculen in cellen kunnen volgen, gebruik-
ten we koolstof nanobuisjes die fluorescerend 
licht uitzenden. Deze buisjes maakten we vast 
aan transportmoleculen. Door het licht met 
een microscoop te bekijken, konden we de mo-
lecuulbewegingen nauwkeurig volgen. Andere 
groepen gebruiken deze methode inmiddels 
ook in levende organismen, zoals bijvoorbeeld 
de C. Elegans-worm. 
Door naar het licht van de koolstof nanobuisjes 
te kijken, ontdekten we dat cellen hun inhoud 
'roeren'. Dat is een voorbeeld van de derde 
soort beweging die we in Cell behandelden. 
Motoreiwiªen trekken aan een netwerk van ei-
witfilamenten zoals actine. Daardoor ontstaan 
bewegingen die de celinhoud verplaatsen. De 
metingen kwamen mooi overeen met de theorie 

die we al jaren eerder hebben opgesteld.
Door de cellen bloot te stellen aan een middel 

dat specifieke eiwiªen uitschakelt, 
konden we identificeren welke 

motoreiwiªen aan het 
netwerk trekken. 

Myosine bleek ook 
bij deze beweging 

de belangrijkste 
rol te spelen.” 

Waren de  
resultaten  

verrassend? 
“Men verwachªe dat de derde 

soort celbeweging bestaat. En myosine was de 
meest logische kandidaat die deze beweging 
kon veroorzaken. Maar nu bevestigden onze 
experimenten de theorie. 
Dat is echt het beste wat een theoretisch fysi-
cus kan overkomen! Het feit dat je een resultaat 
anticipeert, gebaseerd op een fysisch model 
en zijn wiskundige beschrijving, dat je daarna je 
voorspelling meet. Dat komt niet vaak voor, het 
is echt een hoogtepunt van mijn werk.” (AH)

➥ www.fom.nl/mackintosh

FRED MACKINTOSH OVER: 
Bewegingen in de celpudding
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FOM-werkgroepleider Fred MacKintosh (VU), bestudeert bewegingen in cellen. Dit onderzoek  
doet hij binnen het Vrije FOM-programma ‘Mechanosensing and mechanotransduction by cells’  
dat nog tot 2015 loopt. Onlangs leverde dat twee publicaties op, in Cell en in Science. Maar voor  
MacKintosh waren deze publicaties niet de belangrijkste beloning voor zijn werk. Het feit dat de 
theorie die hij jaren geleden opstelde, is bewezen, is de echte kers op de taart.

Op 11 november hee¦ het Uitvoe-
rend Bestuur van FOM besloten 
zes aanvragen te honoreren in de 
FOM-Projectruimte. In totaal is 
een bedrag van 2,3 miljoen euro 
aan de projecten toegekend. 
Twee aanvragen zijn gehonoreerd 
op basis van de voorkeursbehan-
deling voor nieuwe vaste-staf 
leden en tenure trackers. 
De volgende onderzoeks- 
voorstellen zijn gehonoreerd:

•  Direct bandgap Silicon- 
Germanium light sources  
Erik Bakkers (TU/e) en  
Jos Haverkort (TU/e) 

•  Quantifying violations of  
causality in quantum gravity  
Ben Freivogel (UvA)

•  Sca¯ering resonances in cold 
molecular collisions   
Bas van de Meerakker (RU)

•  Emergent quantum states and 
novel relaxation mechanisms 
in general quantum quenches  
Dirk Schuricht (UU)

•  SKYRMIONICS - towards 
skyrmions for nanoelectronics - 
Henk Swagten (TU/e)  
en Rembert Duine (UU)

•  A plasmon ruler to study 
microsecond conformational 
transitions of single molecules 
Peter Zijlstra (TU/e) 

De Projectruimte is een van  
de subsidie-instrumenten die  
FOM hee¦ om natuurkundig 
onderzoek te financieren.  
De Projectruimte maakt klein-

schalige projecten mogelijk  
voor fundamenteel onderzoek 
met een vernieuwend karakter  
en een aantoonbaar weten- 
schappelijke, industriële of  
maatschappelijke urgentie.  
Een deel van het budget  
komt uit de middelen van het  
Sectorplan natuur- en  
scheikunde.

➥ www.fom.nl/projectruimte

WETENSCHAP
TWEE WETENSCHAPPERS VERTELLEN
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Een dunne koolstof nanobuis is 
vastgemaakt aan een molecu-
laire motor (geel) die langs het 
transportnetwerk (groen) van de 
cel beweegt. Dit transport vindt 
plaats in de drukbevolkte om-
geving van het cytoplasma dat 
onder andere een netwerk van 
actinefilamenten bevat (rood). 
De fluorescerende nanobuisjes 
dienen als een baken dat de on-
derzoekers  met een microscoop 
kunnen volgen. 

Naast het FOM-werkgroepleiderschap is  
Fred MacKintosh lid van de Raad van Bestuur 
van FOM. Voor zijn onderzoek werkte hij samen 
met biofysici en chemische engineers uit  
Amerika en Duitsland. 

FOM WIJST 2,3 
MILJOEN EURO 
TOE AAN ZES 
PROJECTRUIMTE-
ONDERZOEKEN
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Wat houdt jullie manier van data  
wegschrijven in? 
“Momenteel slaan we data op in kleine magneti-
sche gebiedjes. De richting van de magnetisatie 
van het gebiedje bepaalt of het een ‘1’ of een ‘0’ 
voorstelt. Bij deze techniek bepaalt de sterkte 
van de gebruikte magneetvelden de snelheid 
waarmee we data kunnen wegschrijven. Die 
sterkte zit inmiddels aan zijn limiet.  
Daarom zoeken we naar nieuwe 
methoden om data op te slaan. 
Wij gebruiken een ‘spin-
stroom’ die door twee 
materiaallagen loopt. 
In de bovenste laag 
wijst de magnetisatie 
bijvoorbeeld omhoog. 
Dat betekent dat de 
spin van de elektronen 
daar, ofwel de richting van 
hun interne magneetveld, ook naar 
boven wijst. We bestoken deze elektronen met 
ultrakorte laserpulsen. Daardoor bewegen ze 
naar beneden, richting de tweede laag.  
Ze knallen als een schot hagel door het 
materiaal. Als ze in de tweede laag aankomen, 
geven ze hun spinrichting door aan de elek-
tronen die daar ziªen. Daardoor nemen deze 
elektronspins een nieuwe richting aan, en dat 
beïnvloedt de magnetisatie in de laag. En dat 
betekent dat je data wegschrij¦. Dit gaat  
tot wel duizend keer sneller dan de oude 
methode.”

Wat zijn de beperkingen van de techniek? 
“Momenteel is het ons nog niet gelukt om de 
magnetisatie compleet om te draaien, van  
‘0’ naar ‘1’. Eigenlijk zeªen we waarden momen-
teel om van ‘1’ naar ‘0,95’. Ofwel, de spinrich-
tingen komen nog niet precies omgekeerd te 
staan. Maar we hebben wel aangetoond dat het 

mogelijk is. Om een 
volledige switch 

te bereiken, 
moet de 
energie  
van de 

laserpuls 
hoger zijn. 

Toch zet het 
werk al een flinke 

stap vooruit. Het was 
al bekend dat een laserpuls 

magnetische elektronen uit een 
laag kon schoppen, maar we laten nu zien 

dat het ook de magnetisatierichting van een 
tweede laag kan beïnvloeden.  Het was erg mooi 
dat resultaat te behalen, want het eerste werk 
met deze ‘spinstromen’ is zo‘n vijf jaar geleden 
in dezelfde groep aan de TU Eindhoven gedaan.” 

Zou je dit resultaat het hoogtepunt van je 
promotieperiode noemen? 
“Ik heb eerder een resultaat in Nature kunnen 
publiceren, maar dat ging eigenlijk over een 
zijtak van mijn onderzoek. Het is fijn om nu  
over het hoofdonderwerp van mijn promotie te 

kunnen publiceren. Toen ik iets meer dan vier 
jaar geleden begon, had de groep net vast- 
gesteld dat laserpulsen een spinstroom  
opwekken. Nu kunnen we die stromen  
gebruiken.” 

Zijn er nog andere toepassingen van het  
werk mogelijk?
“De techniek  is wellicht te gebruiken voor  
optische computerchips. Chips gebruiken  
momenteel elektrische stroompjes, maar  
die verliezen energie in de vorm van warmte  
en ze zijn traag. Als je licht zou kunnen gebrui-
ken in plaats van stroom, zou je die problemen 
niet hebben. Maar als je berekeningen doet  
met lichtpulsen, heb je nog wel een manier 
nodig om de lichtpuls te veranderen in op- 
geslagen data. Ons werk is daarom een stapje  
in de goede richting, maar het zal nog wel een 
hele tijd duren voordat dit echt toepasbaar  
is.” (AH) 

➥ www.fom.nl/schellekens

SJORS SCHELLEKENS OVER: 
Duizend keer sneller data opslaan

•		Higgs	as	a	probe	and	portal 
Programmaleider:  
Eric Laenen (Nikhef)
•		Two-dimensional	semi- 

conductor crystals  
Programmaleider:  
Harold Zandvliet  
(MESA+ Institute for  
Nanotechnology, UT)
•		Manipulating	exchange 

Programmaleider:  
Theo Rasing (RU)
•		Magnon	spintronics 

Programmaleider:  
Rembert Duine (UU)

•		Observing	the	big	bang:	 
the quantum universe and  
its imprint on the sky 
Programmaleider:  
Ana Achúcarro (LEI)
•		The	signal	is	the	noise:	

seeking physical origins of 
fluctuation in organism-scale 
behaviour 
Programmaleider:  
Tom Shimizu (AMOLF) 
 
➥ www.fom.nl/nieuws

Sjors Schellekens vond tijdens zijn promotieonderzoek bij FOM een manier om data duizend keer 
sneller op te slaan dan momenteel mogelijk is. Het werk vond plaats binnen het Vrije FOM- 
programma 'Controlling spin dynamics in magnetic nano-structures: combining fast time and  
short length scales for tomorrow's technology', onder leiding van FOM-werkgroepleider  
Bert Koopmans. De resultaten verschenen afgelopen juli in Nature Communications. 

Een artist impression  
van de verandering van  
een magnetische bit  
door een laserpuls.

Sjors Schellekens promoveerde dit jaar cum laude bij 
FOM aan de TU Eindhoven. Inmiddels is hij een nieuwe 
uitdaging aangegaan en doet hij industrieel onderzoek bij 
Océ Technologies. In december 2013 kreeg de Technische 
Universiteit Eindhoven een Zwaartekrachtsubsidie van 
bijna 20 miljoen euro om fotonica (het gebruik van licht) te 
integreren in computersystemen.
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FOM HEEFT IN  
TOTAAL 12 MILJOEN 
EURO TOEGEKEND 
AAN ZES  
NIEUWE VRIJE  
ONDERZOEKS- 
PROGRAMMA'S

TOT ZIENS OP 
PHYSICS@FOM 

VELDHOVEN!
20 & 21 januari 2015

NH Koningshof, 

Veldhoven
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                           krijgt eigen gebouw 
 
FEESTELIJKE OPENING DOOR STAATSSECRETARIS SANDER DEKKER EN MARTIN VAN DEN BRINK VAN ASML  

Het nieuwe onderzoekscentrum Advanced Research Center for Nano- 

lithography (ARCNL) in Amsterdam begint steeds meer vorm te krijgen. 

Een deel van de onderzoekers en het ondersteunend personeel is inmid-

dels begonnen en het gebouw op het Amsterdam Science Park is klaar 

voor gebruik. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 11 november openden 

staatssecretaris Sander Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap en Martin van den Brink, de Chief Technology Officer van 

ASML het nieuwe laboratorium van ARCNL. 

 
Het Advanced Research Center for Nanolitho-
graphy (ARCNL) is een publiek-privaat gefinancierd 
onderzoekscentrum dat is opgericht door ASML, 
FOM en de Amsterdamse universiteiten UvA/VU. 
Het centrum starªe officieel op 1 januari van dit 
jaar, met Joost Frenken als directeur. ARCNL gaat 
fundamenteel onderzoek uitvoeren dat aan de basis 
ligt van belangrijke nieuwe technologieën voor het 
produceren van computerchips. Door de  fysische en 
chemische processen die cruciaal zijn voor bijvoor-
beeld extreemultraviolet (EUV) lithografie beter te 
leren begrijpen, zal ARCNL de kennisbasis voor de 
nanolithografie versterken. 

PUBLIEK-PRIVAAT
ARCNL is een bijzonder samenwerkingsverband van 
private en publieke partijen, een nieuwe vorm binnen 
het Nederlandse onderzoekslandschap. De manage-
mentstructuur lijkt sterk op die van een FOM-insti-
tuut. Producent van lithogafiemachines ASML nam 

het initiatief tot het centrum. Het bedrijf  
is ervan overtuigd dat fundamenteel  
onderzoek dat bijdraagt aan de ont- 
wikkeling van nieuwe technologieën,  
het meeste opbrengt in een acade- 
mische omgeving. De partners van  
ARCNL staan samen garant  
voor een investering van circa  
95 miljoen euro voor de komende  
tien jaar. De gemeente Amsterdam 
en de provincie Noord-Holland vullen 
dit aan tot 100 miljoen euro. 

FASE
Directeur Joost Frenken leidt het centrum met de 
hulp van manager bedrijfsvoering Jasper Reijnders 
en de ondersteunende staf. Een Governing Board 
met vertegenwoordigers van alle partners houdt 
toezicht op de koers van ARCNL. Voor een kritische 
kijk op de (wetenschappelijke) strategie is er tevens 
een onaÄankelijke Scientific Advisory Commi�ee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ingesteld met internationale experts. Net als bij de 
FOM-instituten staat wetenschappelijke excellentie 
ook hier voorop. 
Vanwege de verwantschap met AMOLF, is ARCNL 
gestart als onderzoeksgroep onder de vleugels van 
dit FOM-instituut, zowel fysiek als organisatorisch. 
Frenkens eerste taak als directeur was het aantrek-
ken van topwetenschappers om als groepsleider aan 
de slag te gaan binnen ARCNL. Van de zeven groepen 
die het centrum beoogt te vormen, zijn er inmiddels 
vijf gestart. In totaal zijn nu negentien mensen in 
dienst. ARCNL deelt ondersteunende diensten met 
AMOLF. De bedoeling is dat ARCNL in twee jaar 
uitgroeit tot een zelfstandig onderzoekscentrum op 
het Science Park in Amsterdam met zo'n honderd 
werknemers - wetenschappers en technici en  
ondersteunend personeel. 

NIEUW TIJDELIJK KANTOOR EN LAB 
Omdat definitieve nieuwbouw niet snel genoeg te 
realiseren is, is tegenover AMOLF op het Amster-
dam Science Park een nieuw tijdelijk kantoorgebouw 
voor ARCNL gebouwd. De laboratoria komen in de 
zogenaamde PiMU-hal die voor dat doel geheel is 
verbouwd. Momenteel wordt gewerkt aan de bouw 
van de eerste laboratoriumopstellingen. 

➥ www.arcnl.nl
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Linksboven: Feestelijke opening ARCNL.

Rechtsboven: Een groepsfoto van de staf van ARCNL.
V.l.n.r.: Joost Frenken (directeur), Jasper Reijnders (manager  
Bedrijfsvoering), Fred Brouwer (groepsleider), Paul Planken 
(groepsleider), Stefan Wi¯e (groepsleider), Romy Metz (directie-
secretaresse), Kjeld Eikema (groepsleider), Wim van der Zande 
(ASML), Wim Ubachs (groepsleider). Ronnie Hoekstra (groepslei-
der) en Emile van der Dri� (kwartiermaker) ontbreken op deze foto.

Links: Openingshandeling ARCNL met v.l.n.r. Joost Frenken  
(directeur ARCNL), Sander Dekker (staatssecretaris OCW),  
Rob van Ha¯um (reporter), Martin van den Brink (ASML).




