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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 Delft 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 heeft een deel van het promotie- 
onderzoek aan de Tu Delft gedaan.

Samenwerking
Keshtgar heeft 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 heeft  
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 heeft 
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 Delft 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 
Delft 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 heeft 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 proefschrift 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 settelen.” 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 heeft 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 geportretteerd, 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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FOM organiseert 
workshop geNder awareNess

Hedyeh Keshtgar: “wat me opviel toen ik de eerste keer in delft 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 benutting van vrouwelijk 
potentieel in de natuurkunde. Esther  
Mollema van Direction leidde de workshop. 


