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Oprichting 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag het Nederlandse natuurkundeonderzoek nagenoeg stil, 

waardoor het zijn vooraanstaande internationale positie verloor. Na de bevrijding kwam hier 

snel verandering in. De behoefte aan nieuwe onderzoeksinstituten, die bij politici en weten-

schappers al sinds de jaren dertig bestond, was sterk toegenomen. Dat kwam mede door 

veelbelovende ontwikkelingen voor kernenergie en het toegenomen besef dat andere landen 

een sterkere positie hadden gekregen in het fysische speelveld.  

Om het fundamentele natuurkundeonderzoek een impuls te geven, sloegen vooraanstaande 

fysici en de regering in 1946 de handen ineen. In april van dat jaar richtten zij de Stichting 

voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) op. De oprichters kozen voor de naam 

'Onderzoek der Materie' om hun brede visie uit te dragen: naast (kern)fysica wilden zij ook 

een brug slaan naar materiaalwetenschap, chemie en andere disciplines. Deze brede blik 

heeft FOM nog steeds. FOM had (en heeft) als doel fysisch toponderzoek te stimuleren en 

een jonge generatie onderzoekers op te leiden. In haar eerste jaar ontving FOM 153.000 

gulden om deze missie te realiseren.  

Geschiedenis van de instituten 

De eerste jaren richtte FOM zich voornamelijk op kernfysica, massascheiding en -analyse, en 

metaalonderzoek. Al snel opende FOM twee instituten. In 1946 richtte zij samen met Philips 

en de gemeente Amsterdam het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek (IKO) op. In 1949 

volgde het Laboratorium voor Massaspectrografie. Deze organisaties waren de voorlopers 

van twee van de huidige FOM-instituten, respectievelijk Nikhef en AMOLF. In het eerste 

decennium na haar oprichting breidde FOM haar onderzoeksactiviteiten uit met vastestof-

fysica, plasmafysica en hoge-energiefysica. Dat leidde in 1959 tot de oprichting van het FOM-

instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen (tegenwoordig FOM-instituut DIFFER). 

AMOLF 

In het Laboratorium voor Massaspectrografie wisten FOM-onderzoekers in november 1953, 

als eersten in Europa, tien milligram verrijkt uranium te produceren. Het succes doorbrak 

het VS-embargo op verrijkt uranium. In december 1954 begon het laboratorium met de ont-

wikkeling van de ultracentrifuge, een apparaat dat uraniumverrijking op grotere schaal 

mogelijk maakte. Begin jaren zestig droeg FOM deze technologie over aan industriële part-

ners. URENCO (de URanium ENrichment COmpany) groeide dankzij deze techniek uit tot 

een van de grootste producenten van verrijkt uranium ter wereld. In 1966 veranderde de 

naam van het Laboratorium voor Massaspectroscopie in het Instituut voor Atoom- en Mole-

cuulfysica (AMOLF). Tegenwoordig gebruikt het instituut nog alleen de naam 'AMOLF'. 

FOM-instituut AMOLF doet vandaag de dag onderzoek naar nanofotonica en biomoleculaire 

systemen. In 2015 kwam daar Designer Matter bij. In 2010 bracht het instituut zijn jubileum-

boek Impact uit, met daarin de highlights van de eerste zestig jaar onderzoek.  

Nikhef 

Vanaf 10 november 1949 beschikte het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek over een door 

Philips ontwikkelde circulaire deeltjesversneller, een 30 MeV cyclotron. Na jarenlang onder-

zoek met dit apparaat gedaan te hebben, verenigden de IKO-onderzoekers zich in juni 1975 

http://www.nikhef.nl/
http://www.amolf.nl/
http://www.differ.nl/
http://www.urenco.com/
http://www.amolf.nl/
http://www.amolf.nl/fileadmin/Docs_in_pdf/1005_IMPACT_s.pdf
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met collega's van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam in het 

Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-EnergieFysica (NIKHEF). Meer over de 

oprichting van NIKHEF is te vinden in het artikel 'Nikhef en CERN, de ontwikkeling van de 

Hoge Energie Fysica in Nederland' van dr. H.G. Tiecke. NIKHEF bestond tijdens haar 

oprichting uit twee delen, de sectie kernfysica en de sectie hoge-energiefysica. In 1998 werd 

de versneller gesloten en er volgde een geleidelijke terugtrekking uit de kernfysica. De 

secties K en H werden opgeheven en er kwam een geïntegreerd onderzoeksprogramma. De 

officiële naam van het instituut veranderde daarop in het Nationaal instituut voor subato-

maire fysica Nikhef. Nikhef-onderzoekers richten zich tegenwoordig op zowel theoretisch 

als experimenteel onderzoek naar elementaire deeltjes, met behulp van deeltjesversnellers en 

kosmische straling. Gedurende de jaren hebben meer universiteiten zich aangesloten bij 

Nikhef: de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit. De Rijksuniversiteit Groningen 

trad in 2015 toe tot het Nikhef-samenwerkingsverband.  

Rijnhuizen/DIFFER 

In 1959 richtte FOM het Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen op, vernoemd naar het nabije 

kasteel en landgoed waarop het instituut was gevestigd. In 2009 bracht het instituut een boek 

uit over 'Vijftig jaar plasmafysica bij FOM-Rijnhuizen', Hittebarrière. Onlangs, in 2010, 

bouwde FOM het instituut uit tot een instituut voor funderend energieonderzoek. Sinds 2012 

doet het instituut onder de naam Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) 

onderzoek naar kernfusie en solar fuels. In 2015 verhuisde DIFFER naar het Science Park van 

de Technische Universiteit Eindhoven. Het instituut streeft ernaar een nationaal coördine-

rende rol in te nemen in het funderend energieonderzoek. 

Kernfysisch Versneller Instituut 

In 1963 gaf de regering goedkeuring aan het plan om in Groningen een groot cyclotron te 

bouwen voor een nieuw onderzoeksinstituut: het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI). In 

1971 werden bij het KVI de eerste experimenten gedaan. Voor een optimale uitbouw van het 

onderzoek voerde FOM haar steun aan het KVI flink op. Het instituut heeft in die tijd twee 

moederorganisaties: de Rijksuniversiteit Groningen en Stichting FOM. De nadruk van het 

KVI-onderzoek lag op de experimentele en theoretische studie van de atoomkern, zoals de 

wisselwerking tussen kerndeeltjes en de neutron-protonverhouding. In januari 1996 kreeg 

het KVI een nieuwe cyclotron, AGOR (Accélérateur Groningen ORsay). Twee jaar later werd 

de verbetering en de ontwikkeling van de AGOR-cyclotron opgenomen in een FOM-pro-

gramma. In 2004 besloot FOM minder nadruk te leggen op kernfysisch onderzoek en dit 

luidde het einde in van de structurele samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen 

en FOM. De FOM-focusgroep TRIµP ('Trapped Radioactive Isotopes: µicro-laboratories for 

fundamental Physics') bij het KVI liep eind 2013 af. Meer over het KVI kunt u vinden in '40 

Jaar Kernfysisch Versneller Instituut', het boek dat in 2008 ter gelegenheid van het jubileum 

van het instituut uitkwam. 

High Field Magnet Laboratory (HFML) 

Het High Field Magnet Laboratory (HFML) in Nijmegen is sinds 2011 een institutionele 

samenwerking tussen de Radboud Universiteit en FOM. Het is een internationaal toon-

aangevende onderzoeksfaciliteit waar jaarlijks tientallen onderzoekers uit vele landen 

http://www.nikhef.nl/
https://www.nikhef.nl/fileadmin/Doc/Docs%20&%20pdf/historynikhef.pdf
https://www.nikhef.nl/fileadmin/Doc/Docs%20&%20pdf/historynikhef.pdf
http://www.differ.nl/nl/organisatie/rijnhuizen
http://www.differ.nl/sites/default/files/multimedia/organization/PI/Hittebarriere%2050%20jaar%20plasmafysica.pdf
http://www.differ.nl/
http://bibliotheek.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/UB/2008/woude_40jaar/11_boek.pdf
http://bibliotheek.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/UB/2008/woude_40jaar/11_boek.pdf
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experimenten in sterke magneetvelden komen uitvoeren. Door de samenwerking is het aan-

tal magneeturen fors uitgebreid. Het HFML vormt samen met soortgelijke laboratoria in 

Dresden, Grenoble en Toulouse het European Magnet Field Laboratory. Dit EFML verkreeg 

in 2016 de prestigieuze ESFRI Landmark status. 

FOM door de jaren heen 

Eind jaren zestig kreeg FOM te maken met een stagnatie in de groei van de organisatie. 

Bezuinigingen dwongen de stichting prioriteiten te stellen en een strikt beleid voor de beoor-

deling van onderzoeksvoorstellen te hanteren. Rond dezelfde tijd benoemde FOM een nieuw 

speerpunt in haar beleid: industriële innovatie. Eind jaren zeventig werd daartoe het pro-

gramma voor Technische Natuurkunde en Innovatie in het leven geroepen. Dit programma 

stond in 1981 model voor de oprichting van de Stichting voor de Technische Wetenschappen, 

nu Technologiestichting STW. Voor meer over deze ontwikkeling, zie het interview met 

dr. Kees le Pair in het FOM Jaarboek 2011 (p.138). Le Pair was als adjunct-directeur betrok-

ken bij de oprichting van het programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie en 

werd later directeur van STW. 

Bezorgdheid over aanhoudende bezuinigingen leidde in 1982 tot een onderzoek naar de 

status van de Nederlandse fysica, dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs en 

Wetenschappen werd uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat de Nederlandse natuurkunde 

internationaal hoger dan gemiddeld stond aangeschreven. De onderzoekscommissie besloot 

daarop een toenemende ondersteuning van het natuurkundeonderzoek aan te bevelen. Zij 

zag een essentiële rol voor een autonome, goed bestuurde Stichting FOM. Om daaraan te 

voldoen, presenteerde FOM eind jaren tachtig haar eerste strategisch plan, waarin zij voor 

elk deelgebied van de natuurkunde de strategie voor de komende jaren vaststelde. Nog 

steeds kent FOM subgebieden en stelt zij elke vijf jaar een strategisch plan op. 

In het verlengde van deze ontwikkelingen kregen de oppervlaktefysica, de halfgeleider-

fysica, de onderzoeken naar stroming en warmte en het materialenonderzoek krachtige 

impulsen.  

Aan het einde van de twintigste eeuw formuleerde FOM vier speerpunten: strategisch/ 

technologisch onderzoek, profilering en netwerkvorming, communicatie en kennisover-

dracht, en internationalisering. Het beleid zorgde ervoor dat onderzoekers steeds meer 

gingen samenwerken: met andere disciplines, het bedrijfsleven en met internationale 

collega's en instituten. Nieuwe onderzoeksgebieden als de biofysica en nanotechnologie 

kregen een prominente plek in de organisatie. 

FOM-directeuren door de jaren heen 

1947-1952 dr. W.J. (Wim) Beekman - vanaf 1948 administrateur tot bijstand van de 
penningmeester 

1952-1963 dr. W.J. (Wim) Beekman (tot 1955 directeur van het Bureau) 
1963-1984 dr. A.A. (Lex) Boumans 
1985-2009 dr. K.H. (Hans) Chang 
2009-2015 dr.ir. W. (Wim) van Saarloos 
2015-2016 dr.ir. C.L.A. (Christa) Hooijer 

http://www.stw.nl/
http://www.fom.nl/live/overfom/jaarverslagen/artikel.pag?objectnumber=188758&referpagina=14197
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FOM en NWO 

Uit de behoefte een sterkere samenwerking tussen FOM en de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) te realiseren, introduceerde NWO in 2003 het NWO-

gebied Natuurkunde. Sindsdien vormt het Uitvoerend Bestuur van FOM een personele unie 

met het Gebiedsbestuur Natuurkunde (GBN). De directeur van FOM is tevens de directeur 

van het NWO-gebied Natuurkunde. Deze organisatievorm zorgt voor slagvaardigheid, 

efficiëntie, goede samenwerking en afstemming met NWO. Het NWO-gebied Natuurkunde 

voert enkele persoonsgerichte subsidie-instrumenten uit, zoals de Vernieuwingsimpuls (de 

Veni-, Vidi- en Vici-subsidies). Voor al het overige natuurkundeonderzoek in de tweede 

geldstroom verloopt de financiering en uitvoering via FOM. Uniek is nog wel dat onder-

zoekers bij FOM in dienst komen, in goed overleg met de universiteiten.  

Industrie 

Het bevorderen van vernieuwend, fundamenteel natuurkundeonderzoek in Nederland blijft 

de belangrijkste drijfveer voor FOM. Daarnaast zet FOM steeds meer in op vraaggestuurd 

fundamenteel onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven. Vanaf 2004 ontstond hier 

speciale aandacht voor via een apart financieringsinstrument: de Industrial Partnership 

Programmes (IPPs). Vier jaar later na de oprichting van de IPPs verwoordde FOM haar 

nieuwe beleid in een Valorisatienota. 

Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) 

In 2014 opende het Advanced Research Center for Nanolithography een publiek-private 

samenwerking tussen FOM, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit 

Amsterdam en ASML, de producent van lithografiemachines voor de chipindustrie. 

ARCNL, op het Science Park in Amsterdam, doet fundamenteel onderzoek op het gebied 

van de nanolithografie, in het bijzonder voor toepassing in de halfgeleiderindustrie.  

FOM & toptalent 

FOM is altijd werkgever geweest. Daar had en heeft de organisatie twee belangrijke over-

wegingen bij: eenheid van beleid en beheer, en korte lijnen naar haar onderzoekers. FOM 

heeft daardoor een efficiënt personeelsbeleid kunnen ontwikkelen. Haar promovendi zijn 

gemiddeld sneller klaar met hun onderzoek dan universitaire collega's, mede door goede 

begeleiding van hun werkgroepleiders; FOM kan met hen rechtstreeks afspraken maken 

over de begeleiding. Via een uitgebreid pakket aan trainingen kan FOM de promovendi 

optimaal begeleiden naar hun loopbaan na de promotie toe.  

Door de jaren heen hebben drie FOM-onderzoekers een Nobelprijs van de Natuurkunde 

gewonnen. Nicolaas Bloembergen (Nobelprijs 1981) was direct na de Tweede Wereldoorlog 

in FOM-dienst om zijn proefschrift af te maken. Martinus Veltman was begin jaren '60 in 

FOM-dienst in Utrecht. Hij was begeleider van Gerard 't Hooft; samen wonnen zij in 1999 de 

Nobelprijs van de Natuurkunde. In 2010 ging de prijs naar Konstantin Novoselov, hij was 

promovendus in FOM-dienst in Nijmegen. Hij won samen met Andre Geim.  

http://www.fom.nl/live/onderzoek/onderzoeksprogrammas/ipp.pag
http://www.fom.nl/live/onderzoek/onderzoeksprogrammas/ipp.pag
http://www.fom.nl/live/overfom/missie_strategie/artikel.pag?objectnumber=80390
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FOM Prijzen 

Ook via de uitreiking van vier prijzen stimuleert FOM hoogwaardig fysisch onderzoek. 

FOM kent jaarlijks toe: 

1) De FOM Valorisatie Prijs wordt uitgereikt 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.  

2) De FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs wordt uitgereikt voor het beste natuurkundige 

proefschrift.  

3) Met de FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs moedigt FOM promovendi aan om een apart 

hoofdstuk in hun proefschrift te wijden aan valorisatieaspecten van hun promotie-

onderzoek.  

4) De Minerva-Prijs gaat iedere twee jaar naar de schrijfster van de beste natuurkundige 

publicatie om daarmee speciale aandacht te vestigen op het onderzoek van vrouwelijke 

fysici.  

FOM vandaag 

FOM blijft in haar Strategisch Plan 2015-2019, 'Topfysica midden in een veranderende 

wereld', sterk inzetten op het bevorderen van hoogkwalitatief natuurkundeonderzoek en 

kennisbenutting. In december 2012 heeft FOM haar missie en statuten aangepast, zodat ook 

de overdracht van kennis en kunde naar de maatschappij expliciet als doel is opgenomen. De 

verandering maakte het voor FOM mogelijk te participeren in, en leningen te verstrekken 

aan start-ups. 

Om sterk in te zetten op innovatief energieonderzoek transformeerde FOM vanaf 2010 haar 

Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen tot een instituut voor fundamenteel energieonder-

zoek DIFFER. Daarnaast reikte FOM tussen 2010 en 2013 vijf YES-fellowships uit aan jonge 

talentvolle onderzoekers met vernieuwende ideeën op het gebied van energieopwekking,  

-opslag en -transport (de Young Energy Scientists).  

Andere nieuwe aandachtspunten van FOM zijn het vergroten van het percentage vrouwen 

in de natuurkunde en de samenwerking met grote internationale onderzoeksfaciliteiten. Ook 

blijft FOM inzetten op samenwerking met andere disciplines en het bedrijfsleven.  

Voor meer informatie over de hedendaagse Stichting FOM, zie 'FOM in een notendop'. Ook 

informatie over de huidige raden, besturen en commissies vindt u op de FOM-website. FOM 

legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid en de verrichte werkzaamheden in 

jaarboeken, financiële jaarverslagen en sociale jaarverslagen.  

http://www.fom.nl/live/overfom/wetenschappelijke_prijzen/valorisatie_prijs.pag
http://www.fom.nl/live/overfom/wetenschappelijke_prijzen/proefschriftpijs.pag
http://www.fom.nl/live/overfom/wetenschappelijke_prijzen/valorisatiehoofdstuk_prijs.pag
http://www.fom.nl/live/overfom/wetenschappelijke_prijzen/minerva.pag
http://www.fom.nl/live/overfom/missie_strategie/strategisch_plan.pag
http://www.differ.nl/
http://www.fom.nl/yes
http://www.fom.nl/fomv
http://www.fom.nl/fomv
http://www.fom.nl/live/overfom/fom_notendop.pag
http://www.fom.nl/live/overfom/organisatie_kengetallen/raden_besturen_commissies.pag
http://www.fom.nl/live/overfom/jaarverslagen/jaarboek.pag
http://www.fom.nl/live/overfom/jaarverslagen/financieel_jaarverslag.pag
http://www.fom.nl/live/overfom/jaarverslagen/sjv.pag

