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Editorial

Zijn natuurkundigen bang voor wiskunde?

Zonder wiskunde in de vorm van formules kunnen we 
ons geen natuurkunde meer voorstellen. Zolang maar 
geen woekerend ‘formulebehang’ ontstaat of te grote 
stappen in de logica worden gezet, hoeven we meestal 
niet bang te zijn. Daarom was ik als student geschokt 
door de mismoedige dichtregel 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti

(Kom bij ons niet om de formule die werelden voor je kan ontsluiten) van de 
Italiaanse dichter en Nobelprijswinnaar voor de Literatuur Eugenio Montale 
(1896-1981), al dacht hij waarschijnlijk niet aan wiskundige formules. Het hele 
gedicht Non chiederci la parola uit de dichtbundel Osse di seppia (1925) is net als de 
Einsteinvergelijking voor het zwaartekrachtveld te bewonderen op een gevel in 
Leiden.
In de wiskunde en natuurwetenschappen durven we de vraag om formules die 
nieuwe kennisgebieden openleggen al eeuwenlang met groot succes juist wel 
te stellen, dan zien we hoe ver we komen. Bij de vraag begint het antwoord. 
Recent werd nog de wiskundige uitdrukking voor de gravitatiegolven van 
fuserende zwarte gaten voor het eerst naast meetgegevens gelegd. 
Toch is er een tijd geweest waarin de natuurkunde het zonder wiskundige 
vergelijkingen moest stellen. Nicolaas van Oresme (1323-1382) voerde wel 
grafieken bij zijn teksten in om de beweging van voorwerpen te beschrijven. 
Leonardo da Vinci beschreef in zijn destijds niet gepubliceerde aanteken-
boeken uit de periode 1478-1518 de val van een voorwerp als “een gewicht 
dat vrij valt wint in elke tijdseenheid een snelheidseenheid”, dus v ~ t. Ook 
merkte hij op dat de valdiepte toenam met opvolgende oneven stappen, dus 
∆s ~ 2t + 1. Galileo Galilei gebruikte 140 jaar later nog steeds woorden voor 
dezelfde verbanden in zijn gedachtenexperimenten met vallende voorwerpen. 
Pas Christiaan Huygens gebruikte de eerste formule in de natuurkunde in zijn 
berekening van de slingertijd van zijn slingerklok in 1673, geïnspireerd door 
de algebra van Descartes’ analytische meetkunde? Was hij bang? Vast niet.
Naar verluidt zijn uitgevers en het lezerspubliek van populair-wetenschappe-
lijk boeken wel bang voor formules. Stephen Hawking vertelt in A Brief History 
of Time dat elke formule de verkoop van zijn boek zou halveren, zodat hij alle 
formules wegliet, maar tenslotte E = mc2 niet kon weerstaan. Gezien het 
grote succes van dit boek lijkt het erop dat dit zijn aantal lezers toch niet heeft 
gehalveerd.
Tot mijn verbazing blijken moderne natuurkundigen in zekere zin wel bang 
te zijn voor wiskunde. In hun artikel Are physicists afraid of mathematics? con-
cluderen de Britse onderzoekers Higginson en Fawcet dat natuurkundigen 
wetenschappelijke artikelen minder vaak citeren, naarmate de formuledicht-
heid groter is (New J.Phys. 18, 118003 (2016)). Elke volgende formule op een 
bladzijde leidde tot 6% minder citaties. Het ging om Phys. Rev. Letters vol. 94 
(januari-juni 2005) en 104 (januari-juni 2010). De auteurs adviseren om de toe-
gankelijkheid van theoretische artikelen te vergroten door meer toelichting, al 
zal dat in PRL met zijn bondige format niet eenvoudig zijn.

Hans Muller
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De sympathie van twee 
slingeruurwerken: 
wat zag Huygens (niet)?

Synchronisatie is een van de meest intrigerende (natuur)verschijnselen. 

Het kent, zowel bij mens als dier, tal van verschijningsvormen. Een 

voorbeeld van bewuste synchronisatie vormen de violisten die in een 

orkest gezamenlijk Beethovens vioolconcert spelen. Voorbeelden van 

onbewuste synchronisatie zijn de sierlijke beweging van een school vissen 

of het synchroon vuren van neuronen en pacemakercellen [1]. Dit artikel 

behandelt een speciale vorm van synchronisatie, namelijk Huygens’ 

synchronisatie van slingeruurwerken. In het bijzonder wordt een historisch 

overzicht van de ontdekking van het fenomeen en ontwikkelingen in de 

tegenwoordige tijd gepresenteerd.   Henk Nijmeijer en Jonatan Pena Ramirez 

Waarschijnlijk komt de eer-
ste wetenschappelijke 
beschrijving van syn-

chronisatie van Christiaan Huygens 
(1629-1695), een van de grootste Ne-
derlandse wetenschappers van de ze-
ventiende eeuw. Naast zijn passie voor 
astronomie en optica, had Huygens 

ook grote belangstelling voor de wis-
kunde. Hij werd opgeleid door voor-
aanstaande wiskundigen zoals Frans 
van Schooten Jr. (Leiden) en John Pell 
(Breda). Zijn boek Horologium Oscilla-
torium (1673) is een van de beroemd-
ste werken van zijn tijd, vergelijkbaar 
met Discorsi e Dimonstrzioni Matematiche 
Intorno a Due Nueve Scienze, geschreven 

door Galileo Galilei (1638), en 
Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica, geschreven door 
Isaac Newton (1687). Newton 
in het bijzonder bewonderde 
Huygens’ wiskundige stijl en 
beschouwde hem als de meest 
elegante schrijver van de mo-
derne tijd [2].
Hoewel er vermoedens zijn ge-
weest dat Galileo de uitvinder 
was van het slingeruurwerk, 
is overtuigend aangetoond dat 
Huygens inderdaad de uitvinder 
hiervan is, zie [3].
Op een rustige dag eind febru-

ari 1665 deed Huygens een enigszins 
toevallige ontdekking terwijl hij ziek 
in zijn slaapkamer verbleef: twee van 
zijn onlangs uitgevonden slingerklok-
ken opgehangen aan een gemeen-
schappelijke balk (een houten staaf 
die wordt ondersteund door twee 
stoelen, zie figuur 2) blijven voortdu-
rend gezamenlijk ritmisch bewegen 
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(in tegengestelde fase). Met andere 
woorden; de slingerklokken bewegen 
gesynchroniseerd [4]. In een brief aan 
de R.F. de Sluse en zijn vader, op 22 
februari 1665, verwijst Huygens naar 
dit vreemde verschijnsel als “de sym-
pathie van twee klokken”.
Hoewel Huygens op dat moment niet 
beschikte over de juiste wiskundige 
technieken om zijn observaties te ver-
klaren – de differentiaalrekening van 
Newton moest nog ontwikkeld wor-
den – wist hij een verklaring te geven 
voor de sympathie in zijn klokken: (de 
kleine trillingen van) de houten balk 
waaraan de klokken opgehangen zijn.

Huygenssynchronisatie: 
historische aantekeningen
Een halve eeuw na Huygens’ waarne-
mingen heeft John Ellicott [7] soort-
gelijke experimenten met slinger-
uurwerken uitgevoerd. In een bij de 
Royal Society of London ingediend 
manuscript beschrijft hij een ‘vreemd' 
fenomeen: wanneer twee slingers zij-
delings naast elkaar werden geplaatst, 
hield een van de twee altijd op met 
slingeren na een periode van ongeveer 
twee uur. Hij concludeerde dat de twee 
slingeruurwerken wederzijds invloed 
op elkaar hebben. Tegenwoordig noe-
men we het door Ellicott beschreven 
verschijnsel een amplitude-dood. 
In 1873 slaat de Huygenssynchronisa-
tie opnieuw toe, ditmaal bij de Royal 
Observatory in Greenwich. Volgens 
de waarnemingen van Williams Ellis 
[8], vertonen twee slingeruurwerken 
geplaatst op een houten platvorm 
‘sympathiek’ gedrag: gedurende ne-
gen opeenvolgende dagen liepen de 

slingeruurwerken precies gelijk Bo-
vendien zwaaide de ene slinger naar 
rechts als de slinger van de andere 
klok naar links zwaaide. Met andere 
woorden; de klokken zijn in tegenfase 
gesynchroniseerd, zie figuur 3.
Later, in het begin van de 20e eeuw, 
werd door D.J. Korteweg een eerste 
theoretische uitleg gegeven van de 
waarnemingen zoals beschreven door 
Huygens. Korteweg gebruikte hier-
voor een ongedempt drie-vrijheids-
gradenmodel, zie [9]. 
Desalniettemin was het ook in die tijd 
nog niet mogelijk om heel nauwkeu-
rige uurwerken te maken. Een artikel 
in Nature van 1911 merkt nog op: “Het 
gaat blijkbaar de menselijke vinding-
rijkheid te boven om twee klokken te 
produceren die synchroon lopen ge-
durende meer dan een week [10]”.

Recente ontwikkelingen 
over Huygenssynchronisatie
In het laatste decennium heeft de 
studie van Huygenssynchronisatie 
hernieuwd aandacht gekregen en ver-
schillende onderzoekers hebben zich 
beziggehouden met de studie van de 
Huygenssynchronisatie. We kunnen 
hierbij twee benaderingen onder-
scheiden, namelijk een theoretische 
benadering en een meer experimen-
tele aanpak, zie [11] en referenties 
daarin. 
Een van de experimentele platformen 
die gebruikt worden voor het bestu-
deren van Huygenssynchronisatie is 
de Nijmeijer-opstelling [12], zoals 
te zien is in figuur 4a. De opstelling 
bestaat uit twee metronomen gekop-
peld via een rigide stalen balk, die is 

opgehangen aan de vaste wereld met 
twee bladveren. Met deze opstelling 
kunnen twee soorten synchronisatie 
gerealiseerd worden, namelijk de in-
fase- en tegen-fase-slingerbeweging 
van de metronomen. Welke van de 
twee synchronisatievormen optreedt, 
wordt bepaald door de massa van het 
platform. In het geval van een licht 
platform, synchroniseren de metro-
nomen altijd in fase, terwijl bij een 
zware balk tegenfase-synchronisatie 
verschijnt. In feite bepaalt de massa 
van het stijve platform de koppelings-
sterkte, oftewel hoe sterk of zwak de 
interactie tussen de metronomen is.
De oscillatiefrequentie en het bestaan 
en de stabiliteit van de in-fase-oplos-
sing – dat is de oplossing waarbij de 
metronomen gezamenlijk oscilleren 
met dezelfde frequentie en amplitude 
en zonder faseverschuiving – worden 
met name bepaald door de veerstijf-
heid k van de bladveren van het plat-
form, zoals weergegeven in figuur 
4b. Hieruit blijkt dat afhankelijk van 
de waarde van de stijfheidscoëfficiënt 
k, de oscillatiefrequentie van de syn-
chrone oplossing boven of onder de 
oscillatiefrequentie van de niet gekop-
pelde metronomen (horizontale stip-
pellijn) ligt. In het gebied waarin de 
oscillatiefrequentie onafhankelijk is 
van k, en gelijk is aan de vrije frequen-
tie, wordt de in-fase-oplossing insta-
biel en in plaats daarvan synchronise-
ren de metronomen in tegenfase.

Een moderne versie van het 
experiment van Huygens 
Onlangs hebben we een moderne ver-
sie van het experiment van Huygens 

Figuur 1 Portret van Christiaan Huygens, 
gemaakt door Caspar Netscher in 
1671. Museum Hofwijck, Voorburg.

Figuur 2 Originele tekening van Huygens 
van zijn opstelling, afkomstig uit 
[4].

Figuur 3 Anti-fasesynchronisatie van twee 
klokken zoals beschreven door W. 
Ellis, zie [8].
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gedreven door daaraan opgehangen 
gewichten. De klokken worden op een 
vurenhouten tafel geplaatst. Merk op 
dat de experimentele opstelling zoals 
getoond in figuur 5 net iets anders is 
dan die door Huygens is beschreven. 
In ons geval staan de klokken op de 
houten tafel, terwijl in het experi-
ment van Huygens de klokken wer-
den opgehangen aan de balk tussen 
de stoelen, zie figuur 2, maar beide 
structuren vertonen een zekere flexi-
biliteit, dat wil zeggen, er is elastische 
vervorming van het materiaal (hout) 
waaraan de klokken zijn bevestigd. De 
opstelling zoals getoond in figuur 5 
heeft ondertussen een vaste plaats in 
het museum van de klokkenfabriek 
Relojes Centanario gekregen.
Bij de opstelling zoals getoond in 
figuur 5 duurt het ongeveer dertig 
minuten voordat de slingers in fase 
gaan oscilleren, en dus met dezelfde 
frequentie en amplitude bewegen, 
oftewel gaan synchroniseren. Zodra 
de klokken gesynchroniseerd zijn, 
blijven zij dat zolang er voldoende 
potentiële energie is opgeslagen in de 
gewichten die de klokken in beweging 
houden. 
In ons experiment – en in Huygens’ 
originele experiment – is het me-
chanisme achter het ontstaan van de 
synchronisatie (in fase of tegenfase) 
de overdracht van energie tussen de 
klokken door middel van kleine tril-
lingen in de houten plank waarop de 
klokken worden bevestigd. Met an-
dere woorden: de houten plank is het 
communicatiekanaal tussen de pen-
dula en wordt uiteindelijk gebruikt 
om een gemeenschappelijke frequen-
tie voor de slingers te bepalen.
Daarnaast hebben we in onze expe-
rimenten in het klokkenmuseum in 
Zacatlan een fenomeen waargenomen 
dat Huygens niet heeft geobserveerd 
(en waarschijnlijk ook niet kon obser-
veren): de twee slingerklokken bewe-
gen in fase gesynchroniseerd, maar de 
beweging wordt in de loop der tijd iets 
trager en minder nauwkeurig. 
Specifiek zien we dat als de klokken 
zijn gesynchroniseerd, de oscilla-
tiefrequentie van de gesynchroniseer-
de klokken lager is dan de oscilla-
tiefrequentie van een klok alleen. Dit 
wordt ook weergegeven in figuur 6. 
Het rechter paneel, figuur 6b, toont 
het vermogensspectrum van een ont-
koppelde klok dat bepaald wordt door 
met een magnetische sensor de oscil-

Figuur 5 Moderne versie van het Huygens-experiment in het museum Relojes Centenario.

Figuur 6 Frequentieanalyse van de klok. a) Gekoppelde synchrone klokken. b) Niet-gekop-
pelde klok.
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geconstrueerd door het gebruik van 
twee monumentale slingerklokken, 
zie figuur 5. De klokken zijn ontwor-
pen en gebouwd, zo identiek moge-
lijk, door de klokkenfabriek Relojes 
Centenario, in Zacatlan, in de staat 
Puebla, in Mexico. Elke klok heeft 

een slinger die bestaat uit een stalen 
massa bevestigd aan het uiteinde van 
een houten staaf. Het gewicht van 
elke slingermassa is vijf kilo en de 
lengte van de staaf is 0,99 meter. In 
het hart van elke klok is een ankerme-
chanisme (escapement) dat wordt aan-
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Een van de grootste wetenschappelijke uitdagingen in 
Huygens’ tijd was de bepaling van de lengtegraad op zee. 
Op zee kon men de breedtegraad bepalen door het me-
ten van de hoogte van de zon (of de poolster) boven de 
horizon, maar de lengtegraad kon men niet op betrouw-
bare wijze vaststellen. Huygens was ervan overtuigd dat 
zijn slingeruurwerken voor dit doel gebruikt konden wor-
den. Om deze reden voerde Huygens, met de hulp van 
de graaf van Kincardin, een experiment uit met twee van 
zijn slingeruurwerken op een schip dat onder bevel stond 
van majoor Holmes. De test bleek een succes, de klokken 
liepen keurig synchroon, zoals mooi beschreven staat in 
de Philosophical Transactions [5]. Onmiddellijk maakte 
Huygens de klokken gereed voor de verkoop en schreef 
hij een reeks instructies over “hoe de lengtegraad op zee 
te bepalen met behulp van slingeruurwerken” [6]. Een bij-
zondere vorm van 17e-eeuwse valorisatie! Het succes van 
het eerste experiment werd echter overschaduwd door 
de resultaten van een tweede, rampzalig verlopen expe-
riment, waarbij de verantwoordelijke matroos verzuimde 
om Huygens’ instructies [6], uit te voeren. Hij moest, zo-

dra een klok stil kwam te staan, deze weer in beweging 
brengen. Toen ook de tweede klok tot stilstand kwam, 
was er uiteraard geen goede tijdmeting mogelijk. Uitein-
delijk moest Huygens accepteren dat zijn uurwerken in 
hun toenmalige vorm ongeschikt waren voor het oplos-
sen van het lengtegraadprobleem.
Maar bestaat er een verband tussen deze gebeurtenissen 
en de ontdekking van synchronisatie? Hoogstwaarschijn-
lijk wel. Het is redelijk om aan te nemen dat Huygens 
tot zijn ontdekking van synchronisatie kwam tijdens het 
werken aan de instructies voor het gebruik van de slin-
geruurwerken op zee (vergelijk de datum van de brief aan 
Moray (2 januari 1665) waar Huygens verwijst naar de bo-
vengenoemde instructies, en de datum van de brief aan 
de R.F. de Sluse (22 februari 1665) waarin Huygens voor de 
eerste keer “de sympathie van twee klokken” beschrijft). 
Het is dus erg waarschijnlijk dat de ‘vreemde’ opstelling 
van figuur 2 Huygens niet alleen geholpen heeft om zijn 
instructies af te leiden voor het meten van de lengtegraad 
op zee, maar hem ook vertrouwd heeft gemaakt met een 
bijzonder fysisch fenomeen, namelijk synchronisatie.

Huygens en het lengtegraadprobleem

laties te meten en die uitkomsten ver-
volgens met Fouriertechnieken te be-
werken. Het linker paneel van figuur 
6 geeft het vermogensspectrum van de 
gekoppelde klokken weer.
Om een rigoureuze uitleg te geven, 
hebben we allereerst een wiskundig 
model van de dynamica van de gekop-
pelde slingeruurwerken afgeleid [11]. 
Voor de stabiliteitsanalyse van de in-
fase-synchronisatie van de klokken, 
maken we onder meer gebruik van re-
sultaten uit de dynamica, geïnitieerd 
door het werk van Poincaré uit het be-
gin van de vorige eeuw. 

Het belang van 
Huygenssynchronisatie
Huygens’ stelsel van gekoppelde slin-
geruurwerken lijkt in zekere zin op 
verschillende andere systemen, zoals 
bijvoorbeeld biologische systemen, 
waarbij het synchronisatieverschijnsel 
ook op natuurlijke wijze zichtbaar is, 
net zoals in het geval van de Huygens’ 
klokken. Vaak gaat het daarbij dan 
niet om twee gekoppelde systemen 
maar een veelvoud daarvan. 
Daarom is het zeker zo dat de theo-
retische en experimentele resultaten 
met betrekking tot Huygenssynchro-
nisatie kunnen helpen om een beter 
begrip van natuurlijke synchronisa-
tieverschijnselen te verkrijgen. Een 
bijzonder voorbeeld hiervan, dat nog 

maar ten dele wordt begrepen, is een 
epileptische aanval bij een mens die 
voorafgegaan wordt door synchroon 
gedrag van delen van de hersenen. 
Het bijzondere hieraan is dat er in 
dit geval sprake is van een heel groot 
aantal gekoppelde hersencellen, die 
in bepaalde omstandigheden opge-
vat kunnen worden als oscillatoren. 
De (partiële) synchronisatie van delen 
van de hersenen lijkt dus op de vraag 
of een heel groot aantal slingeruur-
werken op een houten tafel nog steeds 
synchroon gedrag vertonen. 
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Bij de les

Hans van Bemmel is natuurkundeleraar op een middelbare school. Hij illustreert ontwikkelingen in het onderwijs 
door te vertellen over wat hij in de klas beleeft.

Het goddelijke laatje

Abraham Pais zegt in Subtle is the 
Lord dat als Einstein al een god 
had, het de God van Spinoza 

was. Niet een persoonlijke god, maar 
een allesomvattend principe dat je ziet 
in de manier waarop het universum 
functioneert. 
Welke rol speelt God in de natuur-
kundeles? Volgens de eindexamen-
programma’s geen enkele, maar elke 
school geeft naast kennis en vaardig-
heden ook waarden en normen mee. 
Gezien vanuit mijn openbare school 
anno 2017 lijkt het vanzelfsprekend 
dat dat de waarden en normen van 
een open, democratische samenleving 
zijn en niet die van bijvoorbeeld het 
communisme of van een dogmatisch 
katholicisme. Toch spelen niet ver van 
ons vandaan in ruimte of tijd andere 
zienswijzen een grote rol.
Vlak na de oorlog woonde mijn vader 
een half jaar lang bij zijn Zeeuwse tan-
te Bertha en oom Marijn in Oud-Vos-
semeer op het eiland Tholen. In Delft 
was niet genoeg te eten voor het grote 
katholieke gezin van mijn grootou-
ders Harry van Bemmel, referendaris 
bij de PTT, en Christien van Bemmel-
De Jong, huisvrouw. Mijn vader, ook 
Harry geheten, was de derde zoon, wat 
destijds betekende dat je was voorbe-
stemd voor het kloosterleven. Hij zou 
enige jaren in de St.-Willibrordabdij in 
Doetinchem studeren en werken, uit-
treden in 1962 en trouwen in 1967. 
Maar nu praten we over 1946, het 
niet meer zo rijke Roomse leven. Het 
jongetje van toen heeft goede herin-
neringen aan de laat getrouwde en 
kinderloos gebleven tante Bertha, die 
veel meer tijd voor hem had dan mijn 
oma in de drukte thuis kon geven. 
Tante Bertha praktiseerde een opge-
wekt soort katholicisme. “Gelooft 
u in God?” “Ja, anders zouden we er 
immers niet zijn!” Op school leerde 
je in die tijd dat je zielen uit het vage-
vuur naar de hemel kon bidden door 
in de kerk vijf onzevaders, vijf weesge-
groetjes én vijf eeraandevaders te bid-
den. Dat was dan geen ziel naar keuze, 

maar een geanonimiseerde ziel. Als je 
ijverig aan een nieuwe ziel wilde be-
ginnen, moest je naar buiten, van de 
stoep af en weer opnieuw de kerk in. 
Zo werkte dat.
Aan tafel bad Bertha voor, zo vertelt 
mijn tachtigjarige vader. Het gebed 
eindigde met aandacht voor overlede-
nen: “... voor Truus Timmermans, voor 
Piet Geluk en voor de taefelschuve”.
Dat behoeft enige uitleg. Taefelschuve 
is Zeeuws voor tafellade. Maar tante 
Bertha bedoelde: “verder wil ik al die-
genen in onze gebeden betrekken van 
wie ik een bidprentje op een grote sta-
pel in de tafellade heb liggen”.
Een andere wereld. Toen was het 
duidelijk wat je geacht werd te gelo-
ven, binnen je eigen zuil. Maar hoe 
antwoord je als leraar algemene na-
tuurwetenschappen in 2017 als een 
islamitische leerling vraagt of je in de 
oerknal gelooft? Of als in de natuur-
kundeles wordt gevraagd waarom het 
allemaal zo in elkaar steekt? 
Die laatste vraag is het makkelijkst. 
“Natuurkunde gaat over hoe de na-
tuur werkt. Het woord waarom sug-
gereert een bedoeling, iemand die het 
zo wil. Daarmee is jouw vraag eerder 
een theologische dan een natuurkun-
dige.” Dat vind ik echt, de les gaat 
niet over catechismusachtige vragen 
als “Waartoe zijn wij op aarde”, maar 
desgevraagd wil ik er best bij verkla-
ren dat ik respect heb voor religieuze 

zienswijzen, die volgens mij niet in te-
genspraak zijn met wetenschap, maar 
een andere kijk op het leven bieden. 
Als iemand doorvraagt, verklaar ik dat 
de God van Spinoza volgens mij het 
overwegen waard is, dat ik respect heb 
voor alle religies en ook voor atheïsme 
en humanisme. Braaf volgens de nor-
men van de pluriforme samenleving.
Zaken van verschillende kanten leren 
bekijken, is nuttig in een democrati-
sche samenleving. Dat kan bij alge-
mene natuurwetenschappen, waar 
achtergronden een grote rol spelen. 
Bij dat vak gaat sterrenkundige in-
houd hand in hand met begrippen als 
paradigmawisseling en falsifieerbaar-
heid, en gaat de les ook over de rol van 
de kerk bij discussies tussen heliocen-
tristen en geocentristen. 
Origineel vond ik een presentatie 
waarin vijfdeklasser Misja donkere 
materie en donkere energie behandel-
de. Na wat uitleg over waarnemingen 
en modellen van het heelal, volgde een 
eigen filosofie. “De mens heeft altijd 
datgene wat hij niet begreep ‘het in-
grijpen van God’ genoemd. Dat geldt 
voor ziektes, rampen, seizoenen… Die 
begrijpen we nu allemaal, dus dat telt 
nu als wetenschap. Maar nu weet nie-
mand wat donkere energie is. Dus ik 
zou voorstellen: we schuiven dat be-
grip in het goddelijke laatje.”

Hans van Bemmel

© Rutger Wijnhoven
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Kees de Jager blikt terug

In november 2016 woonde ik een lezing bij gegeven door de bekende 

astronoom Kees de Jager, geboren in 1921. De lezing werd georganiseerd 

door de Sterrenwacht te Julianadorp. Na afloop sprak ik met hem over de 

grote veranderingen die hij in zijn carrière van ruim zeventig jaar heeft 

meegemaakt of, sterker nog, zelf teweeg heeft gebracht.   Anneke de Leeuw

De jongen die wel ouder werd, 
maar niet minder nieuwsgierig

De eerste waarnemingen
Soerabaja 1935. Kees de Jager stond 
als veertienjarige jongen ’s nachts bij 
een alang-alangveld (veld met meters-
hoog gras langs een rivier), buiten de 
stad. Alleen het geritsel van tropisch 
gedierte was te horen. Zijn boezem-
vriend wees hem naar wat hij dacht het 
middelpunt van het heelal te zijn: de 
sterrenhoop de Plejaden. Hier sloeg de 
vonk over die de levensloop van De Ja-
ger zou bepalen. Zijn levensloop staat 
beschreven in zijn boek Terugblik [1] 
met persoonlijke herinneringen aan 
opmerkelijke gebeurtenissen.
Als student zat hij in de Tweede We-
reldoorlog ondergedoken in de Ster-
renwacht van Utrecht. Daar stond de 

zonnespectrograaf die in 1919 door 
professor Julius was geïnstalleerd en 
waarmee Marcel Minnaert eerder erva-
ring had opgedaan. De Jager wist uit de 
vorm en breedte van de spectraallijnen 
aan te tonen hoe de druk en de tempe-
ratuur van de zon veranderen met de 
diepte. Het uitmeten van de profielen 
was nauwelijks geautomatiseerd en 
was dus een tijdrovend karwei. De Ja-
ger beschrijft in zijn boek hoe in 1957 
een rechtstreekse telefoonlijn aange-
legd werd tussen het PTT-station in 
Nederhorst den Berg en de Sterren-
wacht te Utrecht. Op het station werd 
de zon continu bewaakt omdat de zon-
neactiviteit de kortegolfradiostraling 
beïnvloedt. Als het station visueel een 

zonnevlam waarnam, werd dit telefo-
nisch doorgegeven en kon De Jager de 
spectroscoop op deze zonnevlam rich-
ten om het spectrum te registreren.

De ruimte in
Kees de Jager was een van de eerste 
astronomen die zich op het onderzoek 
vanuit de ruimte stortte. Hij zag grote 
mogelijkheden. Terugkijkend vindt hij 
zulk onderzoek wellicht de grootste 
doorbraak die hij in zijn carrière mee 
heeft mogen maken. Vanuit de ruimte 
is het namelijk mogelijk ultraviolet- en 
röntgenspectra op te nemen. Hij be-
sefte ook dat er veel techniek nodig 
is om meetapparatuur te ontwikkelen 
die ook in de ruimte goed werkt. De 
apparatuur moet de lancering door-
staan en daarna blijven functioneren 
bij extreme omstandigheden. Kees 
de Jager speelde een belangrijke rol 
in de GROC (Geofysica en Ruimteon-
derzoek Commissie) ingesteld door 
de KNAW. Deze commissie beschikte 
in 1965 over behoorlijk wat geld om 
de eerste instrumenten te ontwikke-
len. Er was sprake van een intensieve 
Europese samenwerking in de ESRO 
(European Space Research Organisa-
tion). In 1975 fuseerde deze organisa-
tie met de ELDO (European Launcher 
Development Organisation) tot de 
ESA (European Space Agency). In 1968 
werd de ESRO-2-satelliet gelanceerd 
met twee Nederlandse instrumenten 
aan boord. De Utrechtse groep leverde 
apparatuur en nam daarmee voor het 
eerst röntgenstraling waar afkomstig 
van zonnevlammen. Daarmee werd al Het boek Terugblik door Kees de Jager.
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duidelijk dat een zonnevlam röntgen-
straling met verschillende golflengtes 
uitzendt en dat er dus sprake is van 
verschillende temperaturen. In 1972 
werd de TD-IA-satelliet gelanceerd en 
hiermee werd ‘harde’ röntgenstraling 
gemeten. Zo werd duidelijk dat bij het 
ontstaan van een zonnevlam de tempe-
ratuur onwaarschijnlijk hoog is: vijftig 
tot zeventig miljoen graden. Een ver-
rassend resultaat. 

De HXIS
In 1975 maakte NASA bekend dat in 
1979 de Solar Maximum Mission ge-
lanceerd zou worden. Een voorstel van 
de Utrechtse groep voor een Hard X-ray 
Imaging Spectrometer, de HXIS, werd 
aangenomen. Nu moest het apparaat 
ook daadwerkelijk gebouwd worden. 
Een wezenlijk onderdeel was een grote 
verzameling van kleine proportionele 
‘telbuisjes’ die de röntgenstraling 
moesten registreren. Er werd door 
een grote groep technici, onder meer 
van Philips, hard aan gewerkt. Maar 
op zeker moment was er een grote 
achterstand. NASA hield vast aan een 
strak tijdschema en als een groep daar-
aan niet voldeed werd het instrument 
eenvoudigweg niet geplaatst. De Jager 
had groot vertrouwen in de kundigheid 
van zijn groep en wist Nancy Roman 
van de NASA te overtuigen dat het ap-
paraat toch op tijd klaar zou zijn. En 
inderdaad, na een hete zomer zonder 
vakanties kwam alles voor elkaar. Met 
enig uitstel, maar nu van de NASA zelf, 
werd de satelliet in februari 1980 gelan-
ceerd. De HXIS werkte uitstekend: zo 
werden op 30 april 1980, de dag waar-
op Juliana afstand van de troon deed, 
details van twee enorme gas-tongen 
waargenomen, waar elektrische stro-
men doorliepen van biljoenen ampère. 
Hun ‘kortsluiting’ veroorzaakte een in-
drukwekkende zonnevlam. Deze kreeg 
de toepasselijke naam Queen’s flare. 
Het mechanisme en de eigenschappen 
van deze gastongen werden door deze 
studie duidelijker. 
Om de satelliet te kunnen richten had 
de NASA deze uitgerust met zes gyro-
scopen. Vanaf november 1980 vielen 
de gyroscopen een voor een uit. Wat 
was er aan de hand? Om te voorko-
men dat de gyroscoop zou doorbran-
den waren zekeringen geplaatst maar 
nadat in een latere fase besloten was 
om een gyroscoop met een groter elek-
trisch vermogen te plaatsen was er niet 
aan gedacht om de zekeringen aan te 

passen. De onjuiste keuze van zekerin-
gen – die bijna niets kostten –zorgde 
ervoor dat de dure satelliet niet meer 
goed kon functioneren. Deze ervaring 
leerde nog eens dat coördinatie en het 
hebben van totaaloverzicht van door-
slaggevend belang zijn. 

MIR
Niet alleen de apparatuur veranderde 
in de loop van de tijd, ook de politieke 
verhoudingen. De Jager is in vele inter-
nationale commissies actief geweest, 
vaak met verrassende resultaten. In 
1977 had hij in een sauna een afspraak 

met de Rus Sagdeev, een goede vriend 
van Gorbatsjov. Deze vertelde hem over 
de mogelijkheid om een buitenlands 
experiment te plaatsen in een groot 
voertuig dat over enkele jaren de ruim-
te in zou gaan. De Jager begreep met-
een waarom hij moest zitten zweten in 
een sauna: binnen de Sovjet-Unie werd 
er weinig ruchtbaarheid gegeven aan 
dit soort zaken – stel je voor dat een 
project zou mislukken. Maar De Jager 
zag ook meteen de kansen, want er 
waren in Utrecht al plannen voor een 
groot en dus zwaar instrument om 
röntgenwaarnemingen te doen. De Ja-

HXIS tijdens de bouw- en testfase in de cleanroom. Foto: SRON.

Zonnevlammen op de onderste helft van de zon. Foto: NASA/SDO.
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ger besprak de zaak binnen de KNAW. 
Niet iedereen was enthousiast, sommi-
gen vertrouwden de communistische 
Sovjets niet. Na een stemming kreeg 
De Jager echter groen licht. Ook bij 
mensen van Fokker en Philips was het 
wantrouwen groot. De MIR, de voorlo-
per van het internationale ruimtesta-
tion ISS, werd gelanceerd in 1986 en 
het Nederlandse apparaat werd in 1987 
gekoppeld aan de MIR. Een paar maan-
den na de lancering werkte de elektro-
nica niet meer goed. Sagdeev regelde 
dat in 1988 een kosmonaut tijdens een 
ruimtewandeling de zaak kon repare-
ren. Deze eerste poging mislukte maar 
in oktober 1988 lukte het wel en werkte 
het apparaat weer voortreffelijk. Na de 
omwenteling van 1989 werd de situatie 
in de Sovjet-Unie helaas minder stabiel 
en was er minder geld voor de MIR. 
Door de vasthoudendheid van De Jager 
en zijn vertrouwen in Sagdeev, waren 
er interessante röntgenmetingen be-
schikbaar gekomen. Bovendien deden 
Nederlandse bedrijven zo weer erva-
ring en kennis op. 

Tachoklijn
Een grote sprong naar het jaar 2003. 
De Jager verhuist dan, na veertig jaar, 
van de Utrechtse Sterrenwacht naar 
Texel waar hij geboren is. Als mede-
werker van het NIOZ ( Koninklijk Ne-
derlands Instituut voor het Onderzoek 
der Zee) gaat hij zich bezighouden met 
de invloed van de zon op het klimaat. 
Een nieuw onderzoeksterrein maar wel 
weer gericht op de zon. Omdat de zon-
neactiviteit de hoeveelheid kosmische 
straling beïnvloedt, die op haar beurt 
effect op het klimaat kan hebben, is 
het van belang om te weten waardoor 
en waarom de zonneactiviteit veran-
dert. Bij zonneactiviteit gaat het niet 
alleen om het aantal zonnevlekken 
maar ook om bijvoorbeeld zonnevlam-
men en coronale massa-emissies. Is 
het mogelijk een en ander te voorspel-
len op dit gebied? Door eerder onder-
zoek aan de zon is wel duidelijk dat 
er sprake is van een zonnedynamo en 
dat magneetvelden een belangrijke rol 
spelen. Het equatoriale veld veroor-
zaakt het ontstaan van de zonnevlek-
ken. Er blijkt echter naast een equato-

riaal magnetisch veld ook een polair 
veld te zijn. Het equatoriale veld is 
minimaal als het polaire veld maxi-
maal is. Hoe ontstaan deze velden? 
Op ongeveer 200.000 kilometer 
onder het oppervlak van de zon ont-
staan convectiestromen. De laag 
waarin dit gebeurt en die een dikte 
heeft van 30.000 kilometer heet de 
tachoklijn. Het zonnegas is daar 
geïoniseerd en er is dus sprake van 
elektrische stroomkringen die een 
magnetisch veld genereren. Deze 
magneetvelden worden nog eens 
versterkt doordat de rotatiesnelheid 
van de zon afhangt van de breedte. 
Als de tachoklijn dieper komt te 
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liggen dan is het magnetisch veld aan 
de oppervlakte kleiner en dan zijn er 
minder zonnevlekken. Het vermoe-
den is dat de diepte van de tachoklijn 
pulseert. Het zal duidelijk zijn dat ver-
der onderzoek naar de magneetvelden 
van de zon nodig is. De Jager is zeer 
nieuwsgierig wat deze onderzoeken op 
zullen leveren. 
Het artikel waarin bovenstaand on-
derzoek uiteengezet wordt en waarvan 
De Jager een van de auteurs is, heeft 
als titel A Remarkable Recent Transition 
in the Solar Dynamo. Dit artikel is ge-
publiceerd in Space Science Reviews [2] 
en als open access-artikel te vinden 
op internet. De Jager vond altijd al dat 
resultaten van onderzoek voor ieder-
een toegankelijk moeten zijn. Dit is 
ook een van de redenen dat hij tot op 
de dag van vandaag lezingen geeft in 
het hele land. Het internet is voor hem 
een prachtige manier om zijn kennis te 
delen. Hij heeft een eigen website die 
én actueel is én waar veel informatie te 
vinden is (www.cdejager.com). 

Wat blijft
De Jager zelf stelt vast dat zijn nieuws-
gierigheid tijdens zijn hele leven even 
groot is gebleven en dat hij zich nog 
steeds verwondert over nieuwe ontdek-
kingen. Hij voelt zich zeer bevoorrecht 
dat hij gedurende zo veel jaren weten-
schap heeft kunnen bedrijven. 

Referentie
1 Kees de Jager, Terugblik, Persoonlijke herin-

neringen aan opmerkelijke gebeurtenissen, 
Stip Media (2014).

2 C. de Jager, S.-I. AkasofuS. Duhau, W. C. 
Livingston, H. Nieuwenhuijzen en M. S. 
Potgieter, A Remarkable Recent Transition 
in the Solar Dynamo, Space Science Reviews 
201-1 (2016) 109 - 145.
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Cultuurkunde

Leidse muurformules

In Leiden verschijnen met enige re-
gelmaat gedichten op blinde mu-
ren, schitterend vormgegeven door 

kunstenaars van de stichting Tegen-
Beeld. De gedichten zijn weergegeven 
in hun oorspronkelijke taal en geven 
inwoners en bezoekers van Leiden een 
inspirerende blik op woordkunst uit 
de hele wereld.
Het nadenken en zich verwonderen 
over de natuur is een drijfveer die kun-
stenaars en natuurkundigen delen. En 
hoewel de wiskunde, de taal waarin 
de natuurwetten worden vastgelegd, 
voor sommige mensen helaas net zo 
ontoegankelijk is als Fins of Farsi, 
zijn deze wetten van een ongekende 
schoonheid.
Leiden heeft een sterke bètatraditie en 
veel geheimen zijn juist daar voor het 
eerst aan de natuur ontfutseld. In sa-
menwerking met de universiteit en de 
stad is daarom besloten om naast de 
gedichten (alfa) ook ‘Leidse’ formules 
(bèta) een plek te geven in de stad.

De eerste muurformule, de veldverge-
lijking van Albert Einstein, prijkt sinds 
2015 op de muur van Museum Boer-
haave en werd onthuld door Robbert 
Dijkgraaf. Recentelijk hebben we nog 
twee muurformules kunnen plaatsen, 
in samenwerking met de stichting Te-
gen-Beeld: de brekingswet van Snel-
lius en de Lorentzkracht. 

Het is ons doel is om in totaal tien 
Leidse muurformules in het straat-
beeld op te nemen om zowel Leide-
naren als toeristen te inspireren en in 
verwondering te brengen.

Sense Jan van der Molen (Universiteit 
Leiden) en Ivo van Vulpen (Universiteit van 
Amsterdam en Nikhef).

Boven: de formule voor de Lorentzkracht op de muur van Eetcafé 
de Hooykist aan de Hooigracht. Linksonder: de wet van Snellius op 
een muur aan de Hooigracht. Rechtsonder de veldvergelijking van 
Albert Einstein op de muur van Museum Boerhaave. Alle zijn te 
vinden in Leiden.

Via bit.ly/2iCQkfi is een nieuwsitem te zien 
van Omroep West waarin Sense Jan van 
der Molen en Ivo van Vulpen aan het woord 
komen.
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Op zoek naar contacten 
voor zonnecellen

In de zonnecelindustrie neemt het conversierendement jaarlijks met zo’n 

2 - 3% (0,5% procentpunt) toe. Producenten en de R&D-gemeenschap 

zijn zeer gemotiveerd om de technologie voortdurend te verbeteren 

en daarmee deze gestage groei van het rendement te continueren. In 

de inspanningen gericht op hogere zonnecelrendementen komen de 

elektrische contacten van de zonnecel prominent naar voren. Naarmate 

andere verliesmechanismen worden verminderd, komen de overblijvende 

verliesmechanismen relatief en zelfs absoluut sterker naar voren. 

Contacten – die aan verscheidene, lastig te verenigen eisen moeten 

voldoen – geven aanleiding tot een belangrijk maar lastig te vermijden 

verliesmechanisme. Ze spelen daarom meer en meer een hoofdrol in de 

zoektocht naar hogere rendementen.   Bart Geerligs, Maciej Stodolny, Yu Wu, Astrid Gutjahr, 

Ingrid Romijn, Gaby Janssen, Martijn Lenes en Jan-Marc Luchies.

Stroom door zonnecellen opge-
wekt uit zonlicht via het foto-
voltaïsche effect – deze tech-

nologie wordt in dit artikel zoals 
gebruikelijk als pv- of ‘zonnestroom’-
technologie aangeduid – levert in veel 
scenario’s een belangrijke bijdrage 
aan de toekomstige wereldenergie-
voorziening [1]. Vanwege de enorme 
hoeveelheid zonnestraling die op 
het aardoppervlak invalt (afhankelijk 

van de geografische locatie ongeveer 
1000 - 2000 kWh/m2 per jaar) neemt pv 
zelfs relatief weinig oppervlak in be-
slag voor elektriciteitsopwekking in 
vergelijking met bijvoorbeeld biomas-
sa en windenergie. In de afgelopen 
twee decennia is de groei van zonne-
stroomtechnologie daarom enorm ge-
weest: het jaarlijkse productievolume 
is sinds het jaar 2000 met ongeveer 
een factor driehonderd toegenomen. 

Door verbeterde technologie, schaal-
vergroting en allerlei verbeteringen 
in de totale waardeketen zijn ook de 
kosten voor de opwekking van zonne-
stroom zeer sterk gedaald en kunnen 
pv-systemen in steeds meer mark-
ten concurreren. Wel zijn daarnaast 
netintegratie en energieopslag steeds 
belangrijker aspecten, die ook invloed 
op de kosten hebben.
Om de technologie en daarmee het 
rendement nog verder te verbete-
ren, wordt nu steeds vaker gekeken 
naar de contacten van zonnecellen. 
Figuur 1 laat het principe en belang 
hiervan zien. Een zonnecel functio-
neert op basis van een absorptiemate-
riaal, waarin fotonen worden omgezet 
in niet-evenwichtsladingdragers [3] 
(gaten en elektronen), en contac-
ten die ofwel elektronen ofwel gaten 
transporteren naar het externe elek-
trische circuit waarop de zonnecel is 
aangesloten. 
Verreweg het grootste deel van de 
wereldmarkt wordt ingenomen door 
zonnecellen op basis van wafers van 

Bart Geerligs, Maciej Stodolny, Yu Wu, 
Astrid Gutjahr, Ingrid Romijn en Gaby 
Janssen doen onderzoek naar zonne-
energie bij het Energieonderzoek Cen-
trum Nederland (ECN) te Petten. ECN 
ontwikkelt kennis en technologie voor de 
transitie naar een duurzame energiehuis-
houding en slaat een brug tussen het fun-
damentele onderzoek in de universitaire 
wereld en de toepassing van nieuwe ken-
nis en technologie in het bedrijfsleven. 
Martijn Lenes (Tempress Systems) en 
Jan-Marc Luchies (Amtech Systems) 
ontbreken op de foto.

geerligs@ecn.nl
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kristallijn silicium (c-Si), een materiaal 
waarin vanwege de indirecte bandkloof 
(band gap) niet-stralende recombinatie 
van gaten en elektronen via defecten 
erg relevant is. De dichtheid en ‘re-
combinatie-activiteit’ van defecten, zo-
wel in de silicium wafer als aan het op-
pervlak, moeten dus geminimaliseerd 
worden. Dit is al goed mogelijk voor 
defecten binnen in de wafer en aan het 
oppervlak waar geen contacten in de 
buurt liggen. Voor defecten in de buurt 
van de contacten is de situatie lastiger 
omdat de contacten toestanden aan het 
waferoppervlak toegankelijk moeten 
maken voor ladingdragers in de wafer, 
om die ladingdragers te kunnen trans-
porteren naar het externe elektrische 
circuit. Dat is lastig te verenigen met 
het vermijden van recombinatie via die-
zelfde toestanden. In de praktijk zijn 
de contacten daarom de belangrijkste 
bron van recombinatie voor zowel de 
monokristallijne industriële zonnecel-
len die vandaag de dag worden gepro-
duceerd, als voor de beste laboratori-
umzonnecellen.
Figuur 1 laat zien dat het doel van con-
tacten is om één type ladingdrager met 
lage weerstand te geleiden naar één 
aansluiting van het externe circuit [4]. 
Het is essentieel dat het andere type 
ladingdrager niet in het hetzelfde con-
tact terechtkomt; dat staat gelijk aan 
recombinatie. Deze eis houdt in dat 
de geleiding van ladingdragers naar 
een contact zo asymmetrisch moge-
lijk moet zijn. Er is een nauw verband 
tussen dit concept van asymmetrische 
geleiding en de passivering van het 
contact (vermijding van recombinatie 
bij het contact): als een ladingdrager in 
de buurt van het verkeerde contact re-
combineert, bijvoorbeeld op het grens-
vlak van de wafer en het contact, heeft 
dat ongeveer hetzelfde netto-effect 
als transport naar dat verkeerde con-
tact. Vandaar dat de terminologieën 
ladingdragerselectieve contacten en 
gepassiveerde (of passiverende) con-
tacten door elkaar gebruikt worden. 
Elk contact aan een zonnecel moet op 
z’n minst enige mate van ladingdrager-
selectiviteit en passivatie vertonen, an-
ders is er geen sprake van een zonne-
cel. Hoe eenvoudig dit beeld ook mag 
lijken, het is nog steeds onderwerp van 
discussie. Contacten die extreem se-
lectief zijn genereren momenteel veel 
interesse en enthousiasme in de R&D-
gemeenschap en er wordt ook indus-
trieel veel van verwacht.

De recombinatiestroom
De stroom-spanningkarakteristiek 
van een belichte zonnecel kan vereen-
voudigd in het ééndiode-model wor-
den beschreven door 

J = J
sc

 J0

h
exp

⇣ V

kT/q

⌘
 1

i
.

Hieruit kunnen we afleiden dat de 
openklemspanning gegeven wordt 
door 

V
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⇡ kT

q
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(J
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)
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waarin Jsc de kortsluitstroomdicht-
heid is, V de spanning, k de constante 
van Boltzmann, T de temperatuur en 
q de elektronlading. De parameter Jo 
is de zogenoemde ‘prefactor van de 

recombinatiestroom’, die onder rede-
lijke vereenvoudigingen als een optel-
ling van oppervlakte- en bulkbijdra-
gen berekend kan worden. 
In de meeste zonnecellen is Jsc voor-
namelijk bepaald door reflectie- en 
absorptieverliezen en al vrij dicht in 
de buurt van de theoretische limiet 
[5]. De openklemspanning is sterk af-
hankelijk van de recombinatiestroom. 
Het rendement van een zonnecel is 
gedefinieerd onder een gestandaar-
diseerde belichting van 1000 W/m2 als 
Jsc × Voc × FF/(1000 W/m2). Hierin is 
de FF de ‘vulfactor’ die beschrijft hoe 
‘vierkant’ de vorm van de stroomspan-
ningskarakteristiek is. De FF is meest-
al iets groter dan 80%, afhankelijk van 
de serieweerstand. Figuur 2 laat de 
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Essentiële ingrediënten van een zonnecel
asymmetrische geleiding resulteert in scheiding ladingdragers

Figuur 1 Schema van een zonnecel. Het laat zien hoe de werking van een zonnecel principieel 
berust op ladingdragerselectieve contacten. Recombinatie via defecten moet gemi-
nimaliseerd worden, wat in het geval van een kristallijn silicium zonnecel betekent 
dat het waferoppervlak gepassiveerd moet worden. Overgenomen met toestem-
ming uit referentie [2].

Figuur 2 Afhankelijkheid van de openklemspanning van een kristallijn silicium zonnecel van 
recombinatie, uitgesplitst naar oppervlakte- en bulkrecombinatie. De drie curves cor-
responderen met representatieve bulkrecombinatielevensduren in monokristallijne 
wafers. 
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relatie tussen Voc en J0 zien voor een 
zonnecel op basis van kristallijn sili-
cium. De meeste industriële zonnecel-
len hebben momenteel een Voc rond 
de 0,65 V.
De kwaliteit van de bulk van de hui-
dige wafers voor zonnecellen kan al 
zo goed zijn dat recombinatie voor-
namelijk plaatsvindt aan de voor- en 
achterzijde van het waferoppervlak. 
Ook de prefactor van de recombina-
tiestroom van die oppervlakken kan 
weer uitgesplitst worden, namelijk in 
de bijdragen van de niet-gecontacteer-
de en gecontacteerde delen, waarvan 
de laatste domineren. Zoals te zien is 
in figuur 2 kan een extreme verminde-
ring van J0 een grote bijdrage leveren 
aan de toename van Voc en daarmee 
aan de trend van de toename van het 
rendement. 

Principes van 
gepassiveerde contacten
De onderdrukking van de geleiding 
van één type ladingdragers naar een 
contact kan gebaseerd worden op 
een verlaging van de concentratie 
en/of mobiliteit van dat type lading-
dragers in het gebied aansluitend 
aan het contact. De concentratie van 
één type ladingdragers wordt bij tra-
ditionele contacten aan zonnecellen 
verminderd door dotering met de te-
gengestelde polariteit in het silicium 
aansluitend aan het contact (dus om 
bijvoorbeeld de concentratie van ga-
ten te verminderen, wordt het silicium 
onder het contact n-type gedoteerd). 
Dit heeft verschillende nadelen, onder 
andere dat de vermindering van la-
dingdragerconcentratie nogal beperkt 
is en dat het zorgt voor toename van 
Augerrecombinatieprocessen [6]. Om 

te relateren aan figuur 2: zulke con-
tacten geven een bijdrage aan de J0 
van de zonnecel van typisch ongeveer 
100 fA/cm2. In het huidige onderzoek 
naar gepassiveerde contacten wordt 
de concentratie vaak verminderd door 
contactmaterialen met geschikte 
werkfunctie te gebruiken: een kleine 
werkfunctie onderdrukt de concentra-
tie van gaten, terwijl een grote werk-
functie de concentratie onderdrukt 
van elektronen in het silicium onder 
het contact. De mobiliteit wordt vaak 
beperkt door een barrièrelaag te in-
troduceren tussen de wafer en het 
contactmateriaal. Als een barrièrelaag 
wordt gebruikt, vermindert dit echter 
niet noodzakelijk de concentratie van 
één type ladingdrager aan het grens-
vlak met de wafer, dus het is eigenlijk 
altijd essentieel dat dat grensvlak zo 
goed mogelijk vrij van defecten is die 
recombinatie kunnen geven. Als een 
barrièrelaag wordt gecombineerd met 
een contactmateriaal met geschikte 
werkfunctie dan wordt de gevoelig-
heid voor defecten aan het grensvlak 
verminderd, en die combinaties geven 
in de praktijk de beste gepassiveerde 
contacten. 
Figuur 3 illustreert een aantal concep-
ten voor gepassiveerde contacten die 
momenteel sterk in de belangstelling 
staan. De Nederlandse academische 
wereld doet samen met ECN en het 
Nederlandse bedrijfsleven volop on-
derzoek naar veel van deze concepten. 
Het doel is technologieën te vinden 
die een J0 van liefst (veel) lager dan 
10 fA/cm2 kunnen geven. Er zijn na-
tuurlijk bijkomende eisen, zoals dat 
de technologie robuust en goedkoop 
industrialiseerbaar moet zijn, het con-
tactmateriaal geen optische absorptie 

geeft (vooral als het gebruikt gaat 
worden aan de voorzijde van een zon-
necel), geen ongewenste interacties 
met de rest van de zonnecel heeft et 
cetera.

Polysilicium
Een buitengewoon effectief materiaal 
voor een passiverend contact is een 
film hoog gedoteerd silicium (n-type 
voor kleine werkfunctie dus elektro-
nencontact, p-type voor grote werk-
functie dus gatencontact) van typisch 
10 - 200 nm dikte die door een dun 
oxide van de wafer wordt gescheiden 
(figuur 3c en figuur 4). Dit sluit tech-
nologisch goed aan op de standaard 
c-Si-zonnecelproductietechnologie. 
De film hoog gedoteerd silicium kan 
door low pressure chemical vapour depo-
sition (LPCVD) worden gedeponeerd, 
resulterend in polykristallijn silicium 
(polysilicium). De opstapeling wafer/
oxide/polysilicium heeft enige ver-
wantschap met een (leaky) gate-struc-
tuur van MOSFET’s (metal-oxide-semi-
conductor field-effect transistor). De hoge 
dotering in het polysilicium geeft de 
vereiste vermindering van de concen-
tratie van één type ladingdrager in de 
wafer aangrenzend aan het contact. 
De oxidebarrièrelaag zorgt voor een 
lage defectdichtheid en dus lage re-
combinatie op het grensvlak met de 
wafer. De belangrijke rol van het dun-
ne oxide is daarnaast om transport 
van de ladingdragers te beperken. 
Het is wat dat betreft vermoedelijk 
weinig selectief, maar door het grote 
verschil in concentratie van beide ty-
pes ladingdragers in het silicium aan-
grenzend aan het oxide (vanwege de 
dotering in het polysilicium) kan het 
oxide zo geprepareerd worden dat er 

Figuur 3 Varianten van gepassiveerde contacten die de werking via werkfunctie van het contactmateriaal en onderdrukking van geleiding door 
een barrière illustreren [7]. a) a-Si/c-Si heterojunctie, b) MoOx gatencontact en TiOx elektronencontact en c) hooggedoteerd polysili-
cium. In het polysilicium contact en de a-Si/c-Si heterojunctie zijn de barrières (respectievelijk intrinsiek a-Si en SiO ) expliciet weer-
gegeven, in (b) niet, maar ook daar kunnen ze aangebracht worden ter verbetering van de selectiviteit. De quasi-Ferminiveaus EFp en 
EFn tonen de elektrochemische potentiaal van respectievelijk de gaten en elektronen in de wafer en sluiten aan (niet getekend) op 
de potentiaal van het metallische contactmateriaal (niet getekend) dat aangebracht wordt op het selectieve contactmateriaal voor de 
betreffende ladingdrager. 

a) b) c)
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voor meerderheidsladingdragers nog 
niet te veel serieweerstand optreedt, 
maar dat de niet-gewenste ladingdra-
gers nauwelijks in het polysilicium te-
rechtkomen. In dat geval veroorzaken 
Augerprocessen, defecten in het poly-
silicium en de metallische contacten 
op het polysilicium geen merkbare 
recombinatiestroom. 
Hoewel deze polysiliciumtechnologie 
al lang bekend is om de donkerstroom 
van bipolaire transistoren te verlagen, 
is de potentie voor de pv-industrie lan-
ge tijd over het hoofd gezien door een 
groot deel van de R&D-gemeenschap.
De polysiliciumtechnologie is (in te-
genstelling tot bijvoorbeeld de a-Si/c-
Si-heterojunctietechnologie) compa-
tibel met het gebruik van relatief hoge 
procestemperaturen, die in de zon-
necelproductie gebruikt worden voor 
dotering, aanbrengen van antireflec-
tiecoating, aanbrengen van metaal-
contacten, solderen en laminatie van 
zonnepanelen. Dit zorgt ervoor dat 
deze technologie snel geadopteerd 
kan worden en daarmee extra veelbe-
lovend is. 
De polysiliciumtechnologie is onder 
andere beschikbaar door middel van 
LPCVD-reactoren en diffusieovens van 
Tempress Systems BV, een belangrijke 
Nederlandse partij op de wereldmarkt 
van apparatuur voor zonnecelproduc-
tie. Tempress, ECN en de drie Neder-
landse technische universiteiten zijn 
momenteel intensief bezig met het 
onderzoeken, toepassen en verfijnen 
van de polysiliciumtechnologie voor 
zonnecellen. Een van de eerste toe-

passingen was het vervangen van de 
traditionele achterzijde van een hoog-
rendementszonnecel, resulterend in 
een zogenoemde PERPoly-zonnecel 
(figuur 5) [8].
De totale J0 van de zonnecel werd 
hierdoor gehalveerd van ongeveer 
200 naar 100 fA/cm2, resulterend in 
een verbetering van circa 15 mV van 
de uitgangsspanning. Wel nam de 
externe quantumefficiëntie wat af in 
het infrarood vanwege fotonabsorptie 
door vrije ladingsdragers (free carrier 
absorption). Het rendement steeg met 
circa 0,4 procentpunt tot 21,3%. We 
zien hier twee belangrijke aspecten en 
onderzoeksonderwerpen voor de hui-
dige praktische ontwikkeling van ge-
passiveerde contacten: 1) de voorzijde 
Jo was ongewijzigd circa 100 fA/cm2, 
wat het profijt van de verbetering van 
de achterzijde beperkte; 2) de zware 
dotering in het polysilicium resul-
teert in merkbare infraroodabsorptie 
door vrije ladingdragers. Een derde 
belangrijk aspect, dat in dit resultaat 
nog niet zo in het oog springt, is dat 
de metaalcontacten op het polysili-
cium momenteel toch nog enige bij-
drage aan Jo geven; dit is typisch voor 
hedendaagse contacttechnologie die 
gebaseerd is op metaalpasta’s die zich 
enigszins inetsen in het silicium.
De Jo-bijdrage van de polysilicium 
film op de achterzijde van de cel in 
figuur 5 is ongeveer 7 fA/cm2. ECN 
heeft op vlakke (ongetextureerde) si-
licium wafers een Jo bereikt van min-
der dan 1 fA/cm2. Dit komt dicht in 
de buurt van de radiatieve limiet (de 

limiterende stralende recombinatie) 
van silicium van 0,27 fA/cm2. Vanuit 
dat oogpunt is polysilicium dus een 
buitengewoon ideaal contact.
Het belangrijkste principiële pijnpunt 
van polysilicium is dat het in de prak-
tijk eigenlijk niet op de voorzijde van 
een zonnecel gebruikt kan worden, 
omdat elke fotonconversie die plaats-
vindt in het polysilicium in plaats van 
in de wafer, resulteert in verlies (de 
in het polysilicium gegenereerde la-
dingdragers recombineren voordat 
ze de wafer bereiken). Polysilicium 
absorbeert een significante fractie van 
het uv- en zichtbaar licht. Er zijn twee 
oplossingsrichtingen: 1) breng beide 
contacten naar de achterzijde (een all-
back-contact zonnecel, die er ook nog 
eens aantrekkelijker uitziet); 2) ont-
wikkel een passiverend contact van 
hoge kwaliteit voor de voorzijde, dat 
veel transparanter is voor korte golf-
lengtes dan polysilicium. Aan beide 
oplossingen werkt ECN zeer actief, 
met industriële en academische part-
ners. De TU Delft heeft al laboratori-
umresultaten gepubliceerd van derge-
lijke polysilicium zonnecellen waarbij 
beide contacten aan de achterkant zijn 
geplaatst [9]. De TU Eindhoven is ge-
specialiseerd in atoomlaagdeposities 
van zeer dunne lagen, waaronder de 
eerder genoemde metaaloxides TiOx 
en MoOx (zie figuur 3b) [7,10,11], die 
gebruikt kunnen worden voor een ge-
passiveerd contact dat veel transpa-
ranter is dan polysilicium.
Een aardige uitwijkmogelijkheid om 
het volle profijt van polysiliciumpassi-

Figuur 4 Links: elektronenmicroscopieopname van een dwarsdoorsnede van een polysilicium contact op een textuurfacet van een zonnecel. 
Op het grensvlak van het polysilicium en de wafer bevindt zich een circa 1,3 nm dik oxide. Rechts: SIMS- en ECV-metingen van het 
doteringsprofiel in een polysilicium contact tonen dat het goed mogelijk is om de dotering in het polysilicium ‘op te sluiten’, wat 
helpt om Augerrecombinatie in de wafer te minimaliseren. Secondaire ionenmassaspectroscopie (SIMS) toont de totale concentratie 
fosforatomen, elektrochemische capaciteitspanningprofilering (ECV) toont de concentratie n-type-dotering in het silicium. SIMS en 
STEM-EDX tonen ook (voor depth < 0) het fosforrijke siliciumoxide dat fungeerde als bron voor de fosfordiffusie in het polysilicum. 
De STEM-EDX-opname toont net als het SIMS-profiel dat dotering zich enigszins ophoopt aan het grensvlak, echter zonder te veel 
recombinatie-actieve defecten te creëren.
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vering ook aan de voorzijde van de cel 
te kunnen gebruiken, zonder de nade-
len, is toepassing in een tandem-zon-
necel. Hierin wordt een semitranspa-
rante zonnecel met grotere bandkloof 
dan silicium boven de silicium zonne-
cel geplaatst. De fotonen die anders in 
het polysilicium zouden worden ge-
absorbeerd, worden dan in de boven-
ste zonnecel geabsorbeerd en nuttig 
omgezet in elektrische stroom. Ook 
tandems zijn een actief onderzoeks-
onderwerp, waarmee het de bedoeling 
is rendementen van 30% of misschien 
zelfs hoger te bereiken.
Wat betekent deze technologie voor de 
toekomst? De industrie is positief over 
introductie van polysiliciumgepas-
siveerde contacten op korte termijn. 
In samenwerking met een klant zijn 
van cellen met polysilicium contacten 
zonnepanelen gemaakt, die belang-
rijke duurzaamheidstesten doorstaan. 
We nemen de eerste signalen waar dat 
producten met polysilicium contac-
ten eraan komen. Op middellange tot 

lange termijn lijkt het uitgesloten dat 
silicium zonnecellen níet op een be-
paalde variëteit van zeer effectieve ge-
passiveerde contacten gebaseerd zul-
len zijn. Voor de komende jaren kan 
onderzoek naar gepassiveerde contac-
ten daarmee een van de meest dankba-
re onderwerpen zijn voor materiaal-, 
natuur- en scheikundig onderzoek 
gericht op zonneceltoepassingen. Een 
stip op de horizon kan zijn dat pro-
ductie van een silicium zonnecel met 
slechts een korte serie van eenvoudige 
en zeer goedkope applicatiestappen 
van gepassiveerde contactmaterialen 
op een silicium wafer plaatsvindt, bij-
voorbeeld door zeefdrukken van twee 
organische halfgeleiders. Dit zou een 
revolutie in de silicium zonnecelwe-
reld betekenen.

Referenties en noten
1 www.worldenergyoutlook.org.
2 Presentatie van van A. Cuevas et al. op de 

IEEE PV specialists conference, 2015.
3 In sommige types zonnecellen worden 

fotonen omgezet in excitonen.

4 U. Würfel, A. Cuevas en P. Würfel, IEEE J. 
Photovoltaics 5 (2015) 461.

5 De fotonflux van de zon op het aardop-
pervlak, voor fotonen met energie groter 
dan de bandgap van silicium, resulteert 
in maximaal circa 44 mA/cm2.

6 Recombinatie van twee ladingdragers 
waarbij energie wordt overgedragen 
naar een derde ladingdrager. Vanwege 
de indirecte bandkloof van silicium is 
dit meestal het belangrijkste intrinsieke 
recombinatiemechanisme, belangrijker 
dan stralende recombinatie.

7 Zie bijvoorbeeld een korte review 
van J. Melskens et al., DOI: 10.1109/
PVSC.2015.7355646.

8 PERPoly is een door ECN geïntrodu-
ceerde afgeleide van de standaardbe-
namingen voor zonnecellen die ooit 
geïntroduceerd zijn door de University 
of New-South Wales en die wereldwijd 
gebruikt worden. PERPoly betekent pas-
sivated emitter and rear polysilicon contact 
solar cell. Voor resultaten zie bijvoorbeeld 
M. Stodolny et al., Solar Energy Materials 
and Solar Cells 158 (2016) 24.

9 G. Yang et al., Solar Energy Materials and 
Solar Cells 158 (2016) 84.

10 B. Macco, et al, Phys. Stat. Sol. RRL 9 
(2015) 393.

11 Presentatie van J. Melskens et al. op de 
EU PVSEC, Hamburg, 2015.

Figuur 5 PERPoly-zonnecel geproduceerd in samenwerking tussen ECN en Tempress Systems. Links: schematische weergave. Op de achter-
zijde bevindt zich een door n-type polysilicium gepassiveerd contact in plaats van een conventioneel gediffundeerd contact. Voor- en 
achterzijde zijn getextureerd met pyramidevormige oppervlaktestructuren voor betere lichtinvanging. ARC staat voor antireflec-
tiecoating. Rechts: foto boven reflecterende achtergrond. De afmeting is de gebruikelijke afmeting voor industriële zonnecellen: 
156 mm x 156 mm.

Column

Boerkagebod
Na de zomervakantie komen de 

vakgenoten terug met verha-
len, de ene collega doet don-

kergebruind verslag, terwijl de ander 

de belevenissen vertelt met een licht 
getinte huid, al naar gelang de be-
zochte bestemmingen. De avonturen 
mogen divers zijn (op zee, in bergen 

of woestijnen), tegenwoordig is het 
niet meer zo dat het vakantiegenot 
zich weerspiegelt in de graad van ver-
kleuring van de huid.
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Bij de meeste mensen is het bekend 
dat de zon regelmatig gemeden moet 
worden. Een beetje bijkleuren is aar-
dig, stimuleert de productie van vita-
mine D, verhoogt het genotsgevoel, 
is goed voor de sociale omgang en-
zovoorts, maar dat alles met mate. 
Wanneer je je in de wintermaanden 
wat bleekjes voelt, kan het bijkleuren 
plaatsvinden in een zonnestudio.
Dat zal niet lang meer mogelijk zijn, 
want de lichten van deze studio’s wor-
den gedoofd. In Brazilië en Australië 
heeft de overheid het commerciële 
bruinen verboden, in de privé-omge-
ving mag dat nog wel, de vrijheid van 
de burger wordt niet beperkt, maar 
er is wel een campagne gestart om je 
een schuldgevoel te bezorgen zodra 
je tussen de uv-buizen schuift: een 
zonnebankbezoek wordt een kanker-
bankbezoek.
Vanwaar deze rigide aanpak? Onder-
tussen is het voldoende aangetoond 
dat je er huidtumoren van krijgt. Hier-
bij gaat het om verschillende soor-
ten, variërend van het onschuldige 
basaalcelcarcinoom tot het maligne 
melanoom. Ruim 90% van de celweef-
selverstoringen leidend tot een mela-
noom wordt veroorzaakt door bloot-
stelling aan uv-licht [1].
Voor de wetgever behoort uv niet 
tot het type ioniserende straling 
(λ < 100 nm) waar veel regelgeving 
voor is opgesteld. De ioniserende 
straling zorgt voor gezondheidsscha-
de en in Nederland ondervinden we 
een nadelige invloed ter grootte van 
2,6 mSv/j, afkomstig van onder an-
dere medisch onderzoek, radon, kos-
mische straling en 40K. Hoe zou zich 
dat verhouden tot uv-straling? Valt de 
schade van uv te vergelijken met ioni-
serende straling?
Nu is de zomerperiode publicitair ge-
zien een saaie periode, de komkom-
mers bloeien, het is aangenaam toeven 

op terrasjes en de redactie van menig 
tijdschrift leunt achterover om inspi-
ratie op te doen voor de komende jaar-
gang. Vermoedelijk heeft dit een rol 
gespeeld bij het zomernummer van het 
Nederlands Tijdschrift voor Stralingsbescher-
ming waarin een onderzoeksverslag 
van Harry Slaper is opgenomen [2].
In dit onderzoek wordt een poging ge-
daan om de effectieve dosis als maat te 
gebruiken voor de risico’s van zowel 
ioniserende straling als uv-straling. 
Daarbij wordt gebruikgemaakt van 
aannames over blootstellingstijd aan 
zonlicht, letaliteitsfracties van huidtu-
moren, beperkte epidemiologische in-
zichten en eigenaardige weegfactoren 
voor niet-fatale kanker. Dit leidt tot de 
opmerkelijke conclusie dat in ons al-
ledaagse leven de gezondheidsschade 
van uv-straling aanzienlijk groter is 
dan die van ioniserende straling.
Graag zou ik daar met Slaper over wil-
len praten. Helaas is hij een druk be-
zet man en vrijwel onbereikbaar. Mis-
schien een collega? En hoe zou zo’n 
gesprek dan verlopen? Stel ik vind dr. 
Wim Akker bereid om enkele vragen 
te beantwoorden.

Klopt het dat uw collega Slaper zinvol 
fysisch onderzoek heeft gedaan?
“Het RIVM doet uitsluitend rele-
vant onderzoek en voelt zich ver-
antwoordelijk voor het welzijn van 
de samenleving.

Dat betekent dat uv gevaarlijker is dan 
radioactieve straling.
“Ja, als u de stralingstaart bekijkt 
(zie figuur 1), zorgt uv-blootstelling 
voor meer risico dan alle bronnen 
van ioniserende straling samen.”

Stralingstaart?
“Alle gezondheidsrisico’s ten gevolge 
van straling samengevoegd in een 
mooie schijf.”

Is er sprake van uv-fundamentalisme?
“U zult mij niet horen zeggen dat wij 
principieel tegen de zon zijn, maar ge-
vaarlijk is het wel. Ik denk dat een ji-
had tegen de zon te veel van het goede 
is, maar ons bedekken voor nadelige 
emissie is raadzaam.”

Ik vind de aannames van uw collega nogal 
rigoureus.
“Wat wilt u? Dit is een nieuw gebied, 
niemand heeft zoiets tot nu toe ooit 
aangedurfd.”

De boerkinidiscussie van afgelopen zomer 
kwam dus als geroepen…
“Zeker, alleen dit heeft niets te maken 
met de vrijheid van meningsuiting, 
het is een mondiale noodzaak om be-
dekt door het leven te gaan.”

Iedereen aan de boerka?
“Absoluut. Wij bepleiten een verplich-
ting.”

Zo zou het kunnen gaan. Het RIVM 
heeft immers tot taak onze overheid te 
adviseren en wellicht is het verstandig 
van Slaper en W. Akker om voor ri-
goureuze maatregelen te pleiten, in de 
hoop dat dit leidt tot een ministeriële 
regeling.
Wel blijf ik de motivatie eigenaardig 
vinden om de effecten van stralings-
soorten met elkaar te vergelijken. Het 
is als zoeken naar overeenkomsten 
tussen het gevaar van autorijden en 
de risico’s van het reizen per vlieg-
tuig, of het verblijf in de woestijn en 
het vertoeven in de bergen, en het ge-
noegen van vakantietijd te vergelijken 
met werktijd. Er zijn overeenkomsten, 
maar de verschillen zijn crucialer.

Frans Kingma

Referenties
1 www.nature.com/bjc/journal/v105/n2s/

pdf/bjc2011486a.pdf.  
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK247164.

2 H. Slaper, De effectieve dosis als maat voor 
ioniserende en ultraviolette stralingsrisico’s, 
Nederlands Tijdschrift voor Stralingsbe-
scherming, 7, 2, 10-14 (2016).

Frans Kingma is 
geschoold als expe-
rimenteel fysicus 
(RU Groningen), ge-
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Universiteit Utrecht 
en sinds 1999 werk-
zaam in het Orn-
steinlaboratorium aldaar. Hij schrijft 
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man, Meulenhoff).

frans.kingma@live.nl

Figuur 1 De stralingstaart waarbij de 
risico’s van uv-blootstelling zijn 
geschaald in verhouding tot de 
risico’s van blootstelling aan ioni-
serende straling. Naar [2].

uv-straling

ioniserende 
straling
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Nieuws

Verkiezing nieuwe NNV-voorzitter

In 2018 zal Jan van Ruitenbeek de 
NNV-voorzittershamer aan een nieu-
we voorzitter overdragen. In dat jaar 
loopt zijn tweede voorzitterstermijn 
af; aangezien een voorzitter maximaal 
een maal kan worden herkozen, zal 
zijn opvolger op de algemene leden-
vergadering (alv) in 2018 in functie 
treden.
NNV-leden kunnen in maart 2017 de 
nieuwe voorzitter kiezen, deze per-
soon zal eerst een jaar lang als vice-
voorzitter opereren. De stemming zal 
via de website www.nnv.nl verlopen. 
Het kiesproces wordt gecoördineerd 
door de kiescommissie, bestaande uit 
Hans Hilgenkamp (voorzitter), Mi-
riam Blaauboer, Piet Mulders, Casper 
van Schuppen, Wim van der Zande en 
Noortje de Graaf. 
Op 7 april 2017 wordt de nieuwe vice-
voorzitter bekendgemaakt op de alv 
die plaatsvindt tijdens FYSICA 2017 
in De Oosterpoort in Groningen. Een 
jaar later, tijdens de alv op FYSICA 
2018, neemt de nieuwe voorzitter het 
stokje van Jan van Ruitenbeek over 
voor een periode van twee jaar. 

De kiescommissie is bijzonder ver-
heugd dat drie NNV-leden zich kan-
didaat hebben gesteld voor het voor-
zitterschap. De kieslijst bestaat uit (in 
alfabetische volgorde):

1. Diederik Jekel
2. Frank Linde
3. Els de Wolf

Het zijn drie interessante kandidaten, 
er is heel wat te kiezen voor de leden. 
In het volgende nummer van het NTvN 
zal met alle drie een interview worden 
gepubliceerd, waarin hun visie op de 
NNV wordt uiteengezet. Ter introduc-
tie worden de drie kandidaat-voorzit-
ters hieronder nu al kort voorgesteld.

De verkiezingsprocedure
Gedurende de maand maart 2017 kunt 
u als NNV-lid via www.nnv.nl uw stem 
uitbrengen op een van de drie kandi-
daat-voorzitters; u ontvangt hiervoor 
een uitnodiging per email. Om te 
stemmen dient u in te loggen op de 
NNV-site. U komt dan op het dash-
board terecht, dat alleen toegankelijk 

is voor NNV-leden. Op dit dashboard 
kunt u uw eigen gegevens inzien zoals 
deze bij ons bekend zijn, kunt u zoe-
ken naar andere NNV-leden en kunt u 
in maart ook stemmen voor de nieuwe 
voorzitter.
Voor het inloggen is het NNV-lid-
nummer plus een wachtwoord nodig. 
Het lidnummer staat altijd vermeld 
bij de adressering van het NTvN, u 
kunt het echter ook opvragen via 
bureau@nnv.nl. Mocht u uw wacht-
woord vergeten zijn, dan kunt u het 
opvragen via de site. Het is wel be-
langrijk dat wij uw juiste e-mailadres 
hebben, anders lukt het opnieuw aan-
vragen van uw wachtwoord niet.
Om de verkiezing van de nieuwe 
voorzitter zo soepel mogelijk te laten 
verlopen is het belangrijk dat u nu al 
probeert in te loggen op www.nnv.nl. 
Mocht u problemen ondervinden, kunt 
u contact opnemen met het NNV-
bureau via bureau@nnv.nl. En indien 
u ontdekt dat uw gegevens niet actu-
eel zijn, horen wij dat ook graag via 
bureau@nnv.nl.
Noortje de Graaf, directeur NNV

Diederik Jekel is 32 jaar en afgestudeerd als 
technisch natuurkundige aan de UT. Sinds-
dien heeft hij zich voornamelijk bezigge-
houden met het zoveel mogelijk uitdragen 
van wetenschap naar het brede publiek. Hij 
is wetenschapsjournalist en heeft meerdere 
boeken over wetenschap geschreven, pre-
senteert serieuze (De Kennis van Nu, De We-
reld Leert Door) en lichtere (Professor Nicolai 
en dr. Beckant, diverse kinderprogramma’s) 
wetenschappelijke televisieprogramma’s en 
verschijnt regelmatig op de radio en treedt 
op door het land.

Frank Linde (1958) heeft jarenlang als on-
derzoeker gewerkt in Nederland (Nikhef), 
in de Verenigde Staten en op CERN. Hij is 
als hoogleraar verbonden aan de UvA en is 
sinds 2016 lid van de KNAW. Van 2004-2014 
was Frank Linde directeur van het FOM-
instituut Nikhef. Frank Linde doet veel aan 
outreach, zo heeft hij bijvoorbeeld in 2014 
bij Lowlands University een lezing gegeven 
over deeltjesfysica en donkere materie. 
Sinds 2011 is hij voorzitter van de Stichting 
Natuurkunde.nl die de educatieve websites 
Natuurkunde.nl en Sciencespace.nl be-
heert. Foto: Job de Kleuver.

Els de Wolf (1948), vicevoorzitter van de 
NNV, was na haar promotie in het bedrijfs-
leven werkzaam. Daarna werkte ze van 1987 
tot aan haar pensionering in 2013 als deel-
tjesfysicus bij Nikhef en de UvA. Els de Wolf 
werkte aan diverse Europese onderzoeks-
projecten. Bij de UvA was ze opleidingsdi-
recteur van de master Physics. Els de Wolf 
was in 2005 een van de initiatiefnemers van 
het TechniekToernooi voor basisscholen, 
een succesvol toernooi waarbij ze nog altijd 
nauw betrokken is. Sinds haar pensionering 
is ze nog altijd in meerdere (Europese) 
projecten actief.
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Philips Natlab 
Boekbespreking

Philips Natlab, kraamkamer 
van ASML, NXP en de cd

Paul van Gerven en 
René Raaijmakers

Techwatch B.V., 2016
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408 bladzijden
€39,50

Heeft u ook een boek gelezen dat interessant is voor de lezers van het NTvN? En wilt u hierover een recensie schrijven? Neem 
dan contact op met de redactie (ntvn@ntvn.nl).

Kraamkamer van ASML, NXP en de cd

Dat goed natuurkundig onder-
zoek kan leiden tot nieuwe 
en betere producten staat 

buiten kijf. Echter, dat het omzetten 
van onderzoeksresultaten naar suc-
cesvolle marktintroductie nog geen 
sinecure is, blijkt wel uit het boek Phi-
lips Natlab, Kraamkamer van ASML, NXP 
en de cd van Paul van Gerven en René 
Raaijmakers [1]. De auteurs hebben 
de omvangrijke taak op zich geno-
men om een boek te schrijven over 
het belangrijkste industriële lab van 
Nederland. Daarvoor is er met vele 
Natlab’ers gesproken en uitgebreid 
de literatuur geraadpleegd. Uit deze 
berg van gegevens hebben ze op zeer 
kundige wijze een interessant en goed 
leesbaar verhaal gemaakt. Daarbij is 
een selectie gemaakt van vier belang-
rijke producten waar het Natlab grote 
invloed op had, te weten: de compact 
disc, geïntegreerde elektronische 
schakelingen (verzelfstandigd vanuit 
Philips in NXP), de waferstepper (op 
de markt gebracht door Philips’ joint 
venture ASML) en beeldschermen. In 
al deze gevallen blijkt het proces van 
natuurkundig onderzoek tot verkoop-
baar product moeizaam te verlopen 
met successen als de compact disc en 
de waferstepper, maar ook mislukkin-
gen als kleuren-lcd-schermen en digi-
tale geïntegreerde schakelingen (ic’s). 
Van Gerven en Raaijmakers richten 
zich in deze thema’s vooral op de 
personen die de vindingen mogelijk 
hebben gemaakt. In een wereld van 
botsende ego’s, stopgezette onder-
zoekslijnen en ongegeneerde zelfpro-
motie is het niet verbazingwekkend 
dat hier regelmatig sprake is van dra-
matische verwikkelingen. Deze wor-

kijkje achter de schermen bij Natlab en 
de dynamiek van toegepast onderzoek. 
De achtergrond van de verschillende 
uitvindingen is in vrij korte populair-
wetenschappelijke appendices aan het 
einde van de hoofdstukken beschre-
ven waardoor de precieze technische 
achtergrond veelal onduidelijk blijft. 
Degene die in dit boek uitgebreide 
technische verhandelingen verwacht, 
is dan ook gewaarschuwd. Voor de ge-
middelde lezer die Philips alleen van 
zijn producten kent is er veel nieuws te 
vinden over de ontstaansgeschiedenis 
van verschillende Philips-uitvindin-
gen. Echter, voor de niet-ingewijden 
worden er wel erg veel personages ten 
tonele gevoerd die verder geen gezicht 
krijgen (letterlijk). Het boek bevat so-
wieso niet veel illustraties om de vele 
technische opstellingen, producten en 
fabricageprocedés uit te leggen. 
Gezien de recente (verdere) opsplit-
sing van Philips en het huidige kli-
maat van lage investeringen in indus-
trieel onderzoek zal een lab van deze 
omvang en met deze invloed op ons 
dagelijks leven waarschijnlijk niet 
meer in Nederland terugkomen. Dit 
boek vormt dan ook een mooie nage-
dachtenis aan het meest roemruchte 
industriële laboratorium dat Neder-
land ooit heeft gekend. Voor iedereen 
met een interesse in industrieel en 
toegepast onderzoek is dit boek zeker 
een aanrader. 

Jeroen Kalkman

Noot
1 In het oktobernummer van 2016 van het 

NTvN stond een voorpublicatie van het 
boek.

den door Van Gerven en Raaijmakers 
dan ook breed uitgemeten en ver-
makelijk gebracht. Het boek is soms 
zelfs spannend wanneer je je afvraagt 
of het product uiteindelijk een succes 
zal worden of zal floppen. Het boek is 
vooral verhalend en biedt niet zozeer 
diepgaande technische of bedrijfskun-
dige analyses van de verschillende ge-
vallen, maar geeft wel een interessant 
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Ken uw klassieken

Het Groenewoldproduct
H.J. Groenewold, On the principles of elementary quantum mechanics, Physica XII, no 7 (1946) 405 - 460.

In 2016 was het zeventig jaar gele-
den dat het artikel On the principles 
of elementary quantum mechanics van 

Hilbrand Johannes (‘Hip’) Groene-
wold (1910 - 1996) werd gepubliceerd. 
Het is een opmerkelijk artikel, dat ech-
ter nauwelijks werd opgemerkt en ook 
niet direct op waarde werd geschat. 
In het artikel boog Groenewold zich 
over twee vragen, die hij probleem α 

en β noemde. Probleem α gaat over 
de correspondentie tussen fysische 
grootheden en quantumoperatoren, 
oftewel over quantisatie. Probleem β 

gaat over het statistische karakter van 
de quantummechanica, oftewel de 
interpretatie ervan. Het artikel is met 
name bekend geworden vanwege het 
eerste onderwerp, dat we hier zullen 
belichten.
Hip Groenewold werd op 29 juni 1910 
in Muntendam (Groningen) gebo-
ren. Zijn vader raadde hem aan geen 
natuurkunde te studeren, omdat al-
les op dat gebied al was uitgevonden. 
Zodoende begon hij aan de studie me-
dicijnen in Groningen, waar sommige 
van zijn colleges ook onderdeel uit-
maakten van het natuurkundecurricu-
lum en geleidelijk aan ging hij steeds 
meer natuurkundecolleges volgen. 
Uiteindelijk studeerde hij in 1934 af 

in de natuurkunde, met wiskunde en 
mechanica als bijvakken. In novem-
ber 1934 ging hij op voorspraak van 
Zernike, Coster en Kronig naar Cam-
bridge, waar hij bij Fowler ging wer-
ken. Daar woonde hij bijeenkomsten 
bij van (later) beroemde wetenschap-
pers die onderweg waren van Duits-
land naar Amerika. Zo ontmoette hij 
ook John von Neumann, met wie hij 
discussieerde over statistiek in de 
quantummechanica. 
Het artikel van Groenewold was in 
grote lijnen al gereed in 1943, maar hij 
wilde het niet publiceren of verdedi-
gen onder het naziregime. Hij stuurde 
het in mei 1945 naar Von Neumann 
in Princeton, die aanbood het in de 
Verenigde Staten te laten publiceren. 
Groenewold sloeg dat aanbod ech-
ter af, omdat hij inmiddels had ge-
hoord dat Léon Rosenfeld in Utrecht 
het artikel als proefschrift zou willen 
accepteren. In dat geval mocht het 
niet eerder gepubliceerd worden. In 
april 1946 stuurde Groenewold een 
enigszins verbeterde versie naar Von 
Neumann waarbij hij hem daarover 
inlichtte. Opmerkelijk is dat Groe-
newold hem tussen haakjes schrijft: 
“I don’t regard the paper as very impor-
tant”. Uiteindelijk werd het artikel in 
zijn geheel in Physica gepubliceerd in 

oktober 1946 met als affiliatie 
‘Natuurkundig laboratorium 
der Rijks-Universiteit te Gro-
ningen’, al vond de verdediging 
plaats in Utrecht.
Groenewold boog zich over de 
vraag of er een eenduidige en 
wiskundige manier is om van de 
quantummechanische commu-
tatierelaties over te gaan naar 
de klassieke vergelijkingen voor 
de Poissonhaakjes in de limiet 
~  → 0 (probleem α1) en vice ver-
sa (probleem α2). Paul Dirac had 
al opgemerkt dat er een analo-
gie bestaat tussen het klassieke 
Poissonhaakje en de quantum-

mechanische commutator. Kanonieke 
quantisatie, zoals Diracs methode ge-
noemd wordt, is de procedure waarbij 
de klassieke relatie {x,p} = 1 voor het 
Poissonhaakje tussen positie en im-
puls vervangen wordt door de com-
mutatierelatie tussen de corresponde-
rende operatoren [x̂, p̂] = i~, of {a,b} 
door [â,b̂] / i~  voor algemene functies 
a en b van x en p.
Groenewold vond het verrassende re-
sultaat dat er geen een-op-eenrelatie 
tussen quantummechanische com-
mutatierelaties en de klassieke verge-
lijkingen kán bestaan. Dat resultaat 
wordt nu het Groenewold-Van Hove-
theorema genoemd, waarbij de Belgi-
sche fysicus Léon van Hove (promo-
tor in Utrecht van onder andere N.M. 
Hugenholtz en Nobelprijswinnaar 
M.J.G. Veltman en later directeur van 
CERN) een nadere uitwerking over het 
geldigheidsdomein heeft toegevoegd. 
Groenewolds resultaat werd verkre-
gen door operatoren om te zetten naar 
fase-ruimteverdelingen, via de Wig-
nertransformatie zoals weergegeven 
in formule 1 in het kader Formules.
Het bekendste voorbeeld van een fase-
ruimteverdeling is de Wignerdistribu-
tie (zie formule 2 in het kader Formu-
les), die verkregen wordt uit de vorige 
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vergelijking wanneer â de dichtheids-
operator van een zuivere toestand is, 
dat wil zeggen â = | ih |. De Wig-
nerdistributie W(x,p) geeft na inte-
gratie over x de waarschijnlijkheids-
verdeling |hp| i|2 en na integratie 
over p : |hx| i|2. Wignerdistributies 
en fase-ruimtedistributies zijn in het 
algemeen zelf geen golffuncties of 
waarschijnlijkheidsverdelingen en 
worden wel quasi-waarschijnlijk-
heidsverdelingen genoemd. 
De Weyltransformatie is de omge-
keerde afbeelding tussen een fase-
ruimtedistributie a(x,p) en een ope-
rator â die werkt op de Hilbertruimte 
van golffuncties, zie formule 3 in het 
kader Formules.
De functie a wordt ook wel het (Weyl)
symbool van â genoemd. Groenewold 
realiseerde zich dat de Wigner- en 
Weyltransformaties elkaars inverse 
zijn en gebruikt kunnen worden om 
problemen α1 en α2 tegelijk op te los-
sen (het gecombineerde probleem 
α3). De een-op-eenrelatie tussen a en 
â staat aan de basis van wat nu fase-
ruimtequantisatie wordt genoemd. 
Groenewold bestudeerde in zijn ar-
tikel hoe producten van fase-ruimte-
distributies afgebeeld worden op pro-
ducten van operatoren. Hierbij kwam 
hij uit op een speciaal product tussen 
de fase-ruimtedistributies, dat tegen-
woordig het sterproduct a?b van a en 
b wordt genoemd, zie formule 4 in het 
kader Formules. Dit leidt tot de uitdruk-
king [â, b̂] = {ca, b}GM voor de com-
mutator van twee operatoren waarbij 
{a,b}GM gelijk is aan de in formule 5 in 
het kader Formules weergegeven uit-
drukking.
Dit antisymmetrische product wordt 
nu veelal het Moyalhaakje genoemd, 
maar we zullen het hier historisch 
correcter het Groenewold-Moyal-
haakje noemen. De rol van Moyal 
wordt verderop in dit artikel belicht. 
Het haakje geeft onder andere het 
gewenste resultaat [x̂, p̂] = i~ en 
heeft de volgende eigenschap, die 
als eerste door Groenewold is op-
gemerkt: [â, b̂] = {ca, b}+O(~2), 
waarbij {a,b} het klassieke Poisson-
haakje is. Vanwege de aanwezige ter-
men van orde ~2 is er dus juist geen 
een-op-eencorrespondentie tussen 
de commutator van de operatoren 
die met a en b corresponderen en het 
Poissonhaakje. Het is uiteraard wel 
zo dat in de limiet ~  → 0 de klassieke 
resultaten worden hervonden, in lijn 
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Hip Groenewold, mei 1965, Paterswolde, tijdens een van de door 
hem gestartte Vosbergen-conferenties.

met het correspondentieprincipe, 
maar het afleiden van quantumme-
chanische resultaten uit klassieke ver-
gelijkingen is veel minder eenvoudig. 
Hiervoor volstaat het niet om het Pois-
sonhaakje te vervangen door de com-

mutator, bijvoorbeeld in de klassieke 
Liouville-vergelijking

@a

@t
= {H, a}

voor de tijdsevolutie. Tegenwoordig 
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wordt er tegen de overgang van Pois-
son- naar Groenewold-Moyalhaakje 
aangekeken als een ‘deformatie’-
quantisatie, waarbij ~  fungeert als 
deformatieparameter. Dankzij de 
wiskundige correspondentie kan de 
deformatie systematisch gedaan wor-
den in oplopende ordes in ~. Deze 
methode is ideaal voor semiklassieke 
toepassingen, waarbij bepaalde ordes 
in ~  verwaarloosd kunnen worden, 

zonder dat de limiet ~  → 0 wordt ge-
nomen. 
De beroemde WKB-benadering is het 
bekendste voorbeeld van een derge-
lijke semiklassieke berekeningsme-
thode in de quantummechanica. In 
2016 was het negentig jaar geleden 
dat die methode werd ontwikkeld 
door onder anderen Hendrik Anthony 
(‘Hans’) Kramers (de ‘K’ van WKB) 
(1894 - 1952) in Utrecht. In deze me-
thode worden snel en langzaam fluc-
tuerende vrijheidsgraden van elkaar 
gescheiden, die in de limiet ~  → 0 van 
elkaar ontkoppelen. Dit betreft bij-
voorbeeld de fase en de amplitude van 
een golffunctie voor een potentiaal die 

langzaam varieert ten opzichte van de 
De Broglie-golflengte. De WKB-bena-
dering is bij uitstek geschikt voor het 
beschrijven van gebonden toestanden 
en van tunneling door potentiaalbar-
rières. In dit laatste geval is de golf-
functie van de vorm

exp
(
 S(~)

~
)
.

Zo’n golffunctie verdwijnt in de limiet 
~  → 0 en heeft dus geen klassiek ana-
logon. De golffunctie is niet-analy-
tisch in ~  en de expansie in ~  is een 
zogenoemde asymptotische expansie 
die niet convergeert. Het heeft echter 
wel nut om S(~) te expanderen als 
1X

n=0

S(n)~n

en slechts de eerste term of de eer-
ste paar termen te beschouwen. Dit 
geeft een semiklassieke benadering 
die heel nauwkeurige resultaten kan 
opleveren. Dit is ook wat er gebeurt 
bij het Groenewold-Moyalhaakje. 
Het blijkt dat ook de expansie van 
het Groenewold-Moyalhaakje een 
asymptotische expansie is, waarbij 
toch nauwkeurige en systematische 
resultaten verkregen kunnen wor-
den. Semiklassieke methoden waren 
dus al twintig jaar voor het verschij-
nen van Groenewolds artikel ontwik-
keld, maar mede dankzij het werk van 
Groenewold konden deze worden uit-
gebreid en breder worden toegepast, 
zoals bijvoorbeeld in de berekening 
van vibrationele spectra van molecu-
len. Voor de laatste ontwikkelingen 
op dit gebied in de natuurkunde en de 
wiskunde verwijzen wij naar de web-
pagina van een symposium dat in 2016 
in Groningen werd gehouden over dit 
onderwerp [1]. 
In de periode 1947 - 1951 werkte 
Groenewold bij het KNMI in De Bilt, 
waar hij klaarblijkelijk ook tijd kon 
besteden aan zijn natuurkundige on-
derzoekingen. Deze betroffen vooral 
de quantumelektrodynamica (QED), 
waarbij hij zich het belang van uni-
tariteit realiseerde. Dit leidde tot een 
tweetal publicaties getiteld Unitary 
Quantum Electron Dynamics I and II, die 
in 1949 verschenen in de Proceedings 
van de KNAW. Groenewold corres-
pondeerde hierover met Richard 
Feynman, die in 1965 de Nobelprijs 
ontving voor zijn werk over QED uit 
1948/9. In een brief gedateerd 11 mei 
1949 schrijft Feynman aan Groene-

Vergelijkingen uit Groenewolds artikel Field 
or print.

Brief van Richard Feynman aan Groenewold.
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wold: “You are doing work that is very clo-
sely related to my own” en “I am looking 
forward to seeing your paper No. 3., which 
I suspect will show that we are both doing 
exactly the same thing.” Van een deel III 
door Groenewold lijkt het echter niet 
gekomen, wel publiceerde hij een ar-
tikel over de ionosfeer in het NTvN [2]. 
In 1949 verscheen ook het beroem-
de artikel van José Enrique Moyal 
(1910 - 1998) Quantum Mechanics as a 
Statistical Theory, waarin hij dezelfde 
ideeën over het sterproduct en het 
Groenewold-Moyalhaakje uitwerkte. 
Het artikel was op 12 november 1947 
ingezonden en Moyal zegt expliciet 
aan het eind van het artikel dat hij ge-
profiteerd heeft van correspondentie/
discussies met Dr. H.J. Groenewold. 
In de biografie over Moyal getiteld Ma-
verick Mathematician, The life and science 
of J.E. Moyal (2006), geschreven door 
zijn echtgenote Ann Moyal, staat dat 
Moyal zijn resultaten al in 1940 had, 
dat ze onafhankelijk van anderen 
zijn gevonden en dat het dankzij Paul 
Diracs tegenwerpingen zo lang heeft 
geduurd tot het tot publicatie kwam 
(de correspondentie met Dirac staat 
in het boek). Er staat ook dat de uit-
eindelijke versie verder gaat dan het 
eerdere werk over het onderwerp. Dat 
laatste is natuurlijk niet verbazing-
wekkend aangezien Moyal daarover 
had gecorrespondeerd met Groene-
wold na het verschijnen van diens arti-
kel. In tegenstelling tot het artikel van 
Groenewold, vond dat van Moyal wel 
breder weerklank.
In 1951 werd Groenewold lector in 
Groningen en in 1955 hoogleraar 
aldaar. Zijn oratie ging over het ge-
broken (wereld)beeld dat niet meer 
visueel te maken is dankzij de quan-
tummechanica. Hij heeft in zijn aca-
demische loopbaan vijf promovendi 
gehad (Riek van Wageningen, Hedzer 
Ferwerda, Dirk Kleima, Eeltje de Vries 
en Arend Jan van Zanten), die op een 
na allen zelf hoogleraar zouden wor-
den. In 1971 besloot Groenewold ech-
ter om afstand te doen van zijn posi-
tie als hoogleraar in de theoretische 
natuurkunde. Deze stap was dermate 
ongebruikelijk dat hij daarmee de na-
tionale pers haalde. Hij zou daarna 
nog wel een positie bekleden bij de 
universiteit gericht op onderwijs en 
maatschappij. Daarnaast bleef hij, op 
aandringen van de vakgroep Natuur-
kunde, tot aan zijn pensioen in 1975 
buitengewoon hoogleraar in deeltijd. 

Voorkant van Groenewolds openbare les Droge formule & gebroken 
beeld, (1954).

In deze en opvolgende jaren publiceer-
de hij ook nog een aanzienlijk aantal 
artikelen (vrijwel allemaal in Physics 
Reports) over quantummechanica, met 
titels als Skeptical Quantum Mechanics 
(1974), Pruned Quantum Theory (1983), 
The Elusive Quantal Individual (1985) en 
in het jaar voor zijn overlijden Field or 
print (1995), waarin hij rondlopende 
vergelijkingen invoerde die een uitda-
ging vormden qua typesetting. 
Dit laatste artikel gaat over de inter-
pretatie van de quantummechanica, 
het probleem β van het artikel uit 
1946. Groenewold correspondeerde 
er in 1983 over met John Bell (bekend 
van de Bell-ongelijkheden), met name 
over verborgen variabelen, waarbij 
John Bell sommige aspecten zag “as 
a challenge not just to my imagination but 
to my logic”. Deze diepere aspecten van 
de quantummechanica, waarvoor tot 
op heden nog geen voor iedereen be-
vredigende oplossing bestaat, vormen 
nog steeds een uitdaging waar menig 
natuurkundige zijn tanden op stuk 
heeft gebeten. Fysici die zich er niet 
om bekommeren noemde Groene-
wold in zijn laatste artikel chargerend 
“hard-nosed physicists”. De anderen 

noemde hij “deep searchers” en “deeply 
reflective”. Het is duidelijk dat Groe-
newold zelf in die laatste categorie 
thuishoorde. Hij was een bescheiden 
natuurkundige die echter werk heeft 
afgeleverd op wereldniveau. Voor 
meer biografische informatie verwij-
zen wij naar [3,4,5]. 

Met dank aan: Aart Groenewold, 
Aernout van Enter en Klaas Landsman.
Daniël Boer en Holger Waalkens
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NWO is vernieuwd!
De organisatiestructuur van NWO (Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek) is per 1 januari 2017 gewijzigd en de 

natuurkundestichting FOM (Fundamenteel Onderzoek der Materie) 

is opgegaan in dit nieuwe NWO. De nieuwe voorzitter van de Raad van 

Bestuur, Stan Gielen, en Jan de Boer, lid van het NWO-domeinbestuur 

Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), lichten deze ontwikkelingen toe.   
Stan Gielen en Jan de Boer

ZWO, NWO en haar 
gebieden tot 2017
De belangrijkste financier van weten-
schappelijk onderzoek in Nederland 
naast de universiteiten dateert van 
1950 toen de Nederlandse Organi-
satie voor Zuiver Wetenschappelijk 
Onderzoek (ZWO) werd opgericht. 
De naam Zuiver Wetenschappelijk On-
derzoek was logisch in die tijd, om-
dat naast ZWO ook de Nederlandse 
Organisatie voor toegepast/natuur-
wetenschappelijk onderzoek (TNO) 
bestond, die toepassing van weten-
schappelijke kennis in de praktijk 
tot doelstelling had. Zowel ZWO als 
TNO hebben sindsdien veel gedaan-
teveranderingen ondergaan. In 1988 
werd de naam van ZWO veranderd in 
NWO (Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek) en ge-
lijktijdig daarmee veranderde ook de 
organisatie van NWO met haar ge-

bieden. Het aantal gebieden en stich-
tingen binnen NWO werd in 1988 te-
ruggebracht naar negen. Anno 2016 
bestond NWO uit deze negen gebie-
den: Aard- en Levenswetenschappen 
(ALW), Chemische Wetenschappen 
(CW), Exacte Wetenschappen (EW), 
Geesteswetenschappen (GW), Maat-
schappij- en Gedragswetenschappen 
(MaGW), Natuurkunde (waarmee de 
onafhankelijke Stichting FOM ver-
bonden werd met NWO), Technische 
Wetenschappen (ondergebracht bij de 
onafhankelijke Stichting Technische 
Wetenschappen – STW), Zorgonder-
zoek en Medische Wetenschappen 
(ZonMw) en WOTRO Science for Glo-
bal Development. Evenals ZonMw, 
waren FOM en STW zelfstandige 
rechtspersonen, die geen onderdeel 
uitmaakten van NWO, maar met NWO 
verbonden waren via respectievelijk 
de gebieden Natuurkunde en Techni-
sche Wetenschappen. 

Naast deze gebieden zijn er 
de instituten, waarvan som-
mige deel uitmaken van FOM 
(AMOLF, DIFFER en Nikhef ) en 
andere direct onder het bestuur 
van NWO vallen. Het gaat bij 
die laatste om het Nederlands 
Instituut voor Radioastronomie 
(ASTRON), de Stichting Ruimte 
Onderzoek Nederland (SRON), 
het Koninklijk Nederlands In-
stituut voor Onderzoek der Zee 
(NIOZ), het Centrum voor Wis-
kunde en Informatica (CWI) en 
het Nederlands Studie Centrum 
voor Criminaliteit en Rechts-

handhaving (NSCR). Dan zijn er ook 
nog het Advanced Research Center 
for NanoLithography (ARCNL) en het 
recent opgerichte Advanced Research 
Center Chemical Building Blocks 
Consortium (ARC CBBC), dat niet of-
ficieel binnen NWO gepositioneerd 
is.

FOM
Voor de meeste fysici was de tweede 
geldstroom helder en goed georgani-
seerd omdat FOM al vrijwel vanaf de 
start van FOM in 1946 plat georgani-
seerd was en steeds een belangrijke 
coördinerende en sturende rol heeft 
gespeeld om wetenschappelijk on-
derzoek op het gebied van de natuur-
kunde te bevorderen. In de beginjaren 
vooral met nadruk op kernfysisch on-
derzoek, in latere jaren werden alle 
natuurkundigen op leidinggevende 
posities in wetenschap en industrie 
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betrokken bij het bediscussiëren en 
opstellen van het strategisch beleid 
van FOM. Daarmee was FOM er voor 
de wetenschap en industrie, en werd 
FOM gedragen door de wetenschap. 
Het beleid van FOM heeft buitenge-
woon goed uitgepakt, hetgeen onder 
andere moge blijken uit de vooraan-
staande rol van de Nederlandse na-
tuurkunde in internationaal perspec-
tief. 

Omvorming van 
NWO-organisatie
Voor NWO ligt dat wat genuanceer-
der. De Nederlandse wetenschap 
staat zeer hoog aangeschreven, maar 
voor buitenstaanders komt de korte 
beschrijving van NWO in de eerste ali-
nea van deze tekst niet direct logisch 
en inzichtelijk over. Velen vonden 
NWO ook te bureaucratisch en er leef-
de het idee dat NWO te weinig flexibel 
kon inspelen op nieuwe actuele ont-
wikkelingen in de maatschappij. Bo-
vendien was er kritiek dat NWO te veel 
disciplinair georganiseerd was en dat 
het inter- en multidisciplinaire on-
derzoek in Nederland te weinig kan-
sen kreeg. Dit alles leidde tot sterke 
druk vanuit politiek, bedrijfsleven en 
de wetenschap zelf om de organisa-

tiestructuur van NWO aan te passen, 
waarbij samenwerken over de disci-
plines heen en een sterke verbinding 
met de maatschappij kernbegrippen 
werden en waarbij NWO vooral flexi-
bel, transparant en slagvaardig zou 
moeten zijn. 
Nadat vrijwel het gehele wetenschaps-
veld in 2014 in opstand was gekomen 
tegen een voorstel voor een nieuwe 
NWO-organisatie door het ministe-
rie van Onderwijs Cultuur en Weten-
schappen, is vanaf mei 2015 een tran-
sitieteam aan het werk gegaan om de 
nieuwe plannen, die tot stand waren 
gekomen onder leiding van Douwe 
Breimer, in detail uit te werken. Dit 
transitieteam stond onder leiding van 
voormalig FOM-directeur Wim van 
Saarloos als transitiedirecteur met als 
rechterhand Jasper Reijnders, die tot 
mei 2015 als managing director betrok-
ken was geweest bij de oprichting van 
ARCNL. 

Vernieuwd NWO vanaf 2017
De nieuwe organisatie van NWO zal 
bestaan uit een institutenorganisatie 
(NWO-I), waarin alle instituten van 
NWO zijn ondergebracht. Christa 
Hooijer, voorheen interim-directeur 
van FOM, zal vanaf 1 januari 2017 lei-

ding geven aan NWO-I. Daarnaast is 
er de domeinenorganisatie NWO-D, 
waarin het grantinggedeelte met de 
vier nieuwe domeinen zijn onder-
gebracht: Sociale en Geestesweten-
schappen (SGW), Exacte en Natuur-
wetenschappen (ENW), Technische 
en Toegepaste Wetenschappen (TTW) 
en het gezondheidsonderzoek en zor-
ginnovatie (ZonMw). De Raad van Be-
stuur van NWO geeft leiding aan het 
geheel. 
Na anderhalf jaar van voorbereidin-
gen, waarin ontzettend veel werk is 
verricht, hebben in de eerste helft 
van december 2016 de medezeggen-
schapsraden en vakbonden een posi-
tief advies gegeven over de plannen. 
Op een historische vergadering van 
een nagenoeg voltallige Raad van 
Bestuur en Uitvoerend Bestuur van 
FOM op 21 december jongstleden 
heeft FOM zichzelf opgeheven en is 
de grantingorganisatie van FOM over-
gegaan in NWO-D en zijn de FOM-
instituten overgegaan in NWO-I. Ook 
de stichting STW heeft zichzelf opge-
heven en is opgegaan in het nieuwe 
NWO. De overige NWO-instituten 
zullen vanaf 1 januari 2018 onderdeel 
uit gaan maken van NWO-I en het 
voornemen is dat ZonMw op 1 januari 

Raad van Bestuur van NWO, bestaande uit (van links naar rechts) Jaap Schouten (TTW), Ineke Braakman (ENW), Stan Gielen (voorzitter), 
Wim van den Doel (SGW), Jeroen Geurts (ZonMW) en Caroline Visser (bedrijfsvoering & financiën). Foto: Sjoerd van der Hucht.
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2019 zal opgaan in NWO-D. Daarop 
vooruitlopend maakt de voorzitter 
van ZonMw al wel vanaf 1 januari 2017 
deel uit van de Raad van Bestuur van 
NWO.

Gevolgen
De nieuwe organisatiestructuur van 
NWO zal behoorlijk wat implicaties 
hebben. Op de eerste plaats moet 
het eenvoudiger worden om inter-
disciplinaire en domeinoverstijgende 
onderzoeksvoorstellen in te dienen 
om daarmee het inter- en multidis-
ciplinaire onderzoek, onder andere 
nodig om de grote maatschappelijke 
problemen aan te pakken, meer kan-
sen te geven. Deze doelstelling leidde 
tot de eis van een min of meer verge-
lijkbare organisatiestructuur voor alle 
domeinen, rekening houdend met de 
geheel eigen cultuur, organisatievorm 
en gewoonten binnen de verschil-
lende wetenschapsgebieden die er in 
samengebracht zijn. Harmonisatie 
van de domeinen met respect voor de 
eigenheid van de wetenschapsgebie-
den was niet triviaal, maar is met de 
medewerking van vele onderzoekers 
uit het veld goed gelukt. 
Voor TTW zal er relatief weinig ver-
anderen omdat de activiteiten van 

STW zullen worden ondergebracht in 
TTW. Voor SGW (voormalig gebieden 
MaGW en GW) zal het een uitdaging 
worden om er voor te zorgen dat ener-
zijds de vele (in omvang vaak kleine) 
disciplines tot hun recht kunnen ko-
men maar tegelijkertijd herkenbaar 
met elkaar kunnen samenwerken aan 
veel van de grote wetenschappelijke 
en maatschappelijke uitdagingen. 
Voor ENW ligt er de niet geringe uit-
daging om FOM en de voormalige ge-
bieden CW, EW en ALW op een goede 
wijze te integreren, waarbij enerzijds 
de disciplines herkenbaar zijn en best 
practices behouden blijven en ander-
zijds multidisciplinaire samenwer-
king geborgd is.
Het domein ENW staat onder leiding 
van de nieuwe domeinvoorzitster 
Ineke Braakman (hoogleraar cellu-
laire eiwitchemie aan de UU). Een 
nieuw ENW-bestuur is gevormd, dat 
naast de voorzitter bestaat uit Jan de 
Boer (hoogleraar theoretische natuur-
kunde aan de UvA), Titia Sixma (Ne-
derlands Kanker Instituut en tevens 
hoogleraar structuurbiologie aan het 
Erasmus Medisch Centrum), Arjen 
Doelman (hoogleraar toegepaste ana-
lyse, Universiteit Leiden), Bas Zwaan 
(Hoogleraar genetica aan Wagenin-

gen Universiteit & Research) en Peter 
Wierenga (voormalig CEO Philips Re-
search).

Adviescommissies 
en financiering
Het was voor de gebiedsbesturen al 
bijna ondoenlijk om het hele gebied 
waar zij voor stonden te overzien en 
dit geldt in nog sterkere mate voor 
het bestuur van het ENW-domein. 
De meeste gebieden beschikten over 
diverse adviescommissies die deelge-
bieden vertegenwoordigden. Via deze 
adviescommissies werd de inhoude-
lijke kennis van dit gebied geborgd, 
strategische informatie uit het veld 
opgehaald en de betrokkenheid van 
wetenschappers bij NWO en FOM ver-
groot. Het ENW-domein erft in eerste 
instantie de bestaande adviescom-
missies maar zal deze de komende 
jaren herinrichten op een manier die 
past bij de nieuwe ambities en orga-
nisatiestructuur. Daarnaast zullen er 
enkele nieuwe disciplinaire advies-
commissies bijkomen, onder andere 
een voor de natuurkunde.
Voor diegenen die gewend waren geld 
aan te vragen bij FOM of NWO, veran-
dert er op korte termijn niet veel. Be-
staande grantinginstrumenten lopen 

Bestuur van het NWO-domein Exacte Natuurwetenschappen (ENW) met van links naar rechts Arjen Doelman, Titia Sixma, Ineke Braakman 
(voorzitter), Jan de Boer, Bas Schaaf en Peter Wierenga. Foto: Ivar Pel Fotografie.
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voorlopig door en wijzigingen daarin 
zullen minimaal een half jaar van te-
voren worden aangekondigd. Het is 
echter wel de bedoeling om ook deze 
te harmoniseren. De NWO-website 
telt op dit moment zo’n 150 manieren 
om financiering aan te vragen wat de 
transparantie en daadkracht niet be-
paald ten goede komt. Hoe het er al-
lemaal precies uit komt te zien is nog 
niet helemaal duidelijk. Het komende 
jaar is vooral een overgangsjaar en 

de gedetailleerde inrichting van het 
nieuwe NWO vooral nog werk in uit-
voering.

Draagvlak
Bij de start van het nieuwe NWO in 
januari 2017 is er een groot draagvlak 
voor de nieuwe NWO-organisatie, 
niet alleen bij de wetenschap, maar 
vooral ook bij de betrokken ministe-
ries (OCW, EZ en VWS). Alom is er het 
vertrouwen dat het nieuwe NWO de 

wetenschap beter kan dienen en meer 
dan voorheen een leidende rol kan 
spelen bij het opstellen en uitvoeren 
van het wetenschapsbeleid. Hoog-
waardige kennis en creativiteit vor-
men de basis voor welvaart en welzijn 
in een dynamische en innovatieve sa-
menleving. NWO zal dit nadrukkelijk 
uitdragen en verwacht in de komende 
jaren ook extra middelen te krijgen 
om hier samen met publieke en pri-
vate partijen aan bij te dragen.

Schematisch overzicht van de nieuwe organisatiestructuur van NWO. In groen de vier domeinen van NWO-D, elk met een eigen bestuur, 
waarvan de voorzitters ook zitting hebben in de Raad van Bestuur van NWO. Het domein ENW onder leiding van Ineke Braakman omvat 
het grantingdeel van FOM en de voormalige gebieden EW, CW en ALW. Rechts de institutenorganisatie NWO-I, met daarin de negen 
NWO-instituten en met eigen ondersteunend bureau. Links de ondersteunende processen, zoals personeel en organisatie, financiën, ICT, 
restauratieve dienst enzovoorts.

Nieuws

Dutch Journal of Physics gaat door!

Eind 2015 startte de NNV een pilot met 
het Engelstalige, digitale tijdschrift 
Dutch Journal of Physics. In 2016 heb-
ben we deze pilot kunnen uitbreiden 
naar vier edities en ook in 2017 zal het 
Dutch Journal of Physics weer viermaal 

verschijnen. Dit wordt mede mogelijk 
gemaakt door een financiële bijdrage 
van Stichting Physica. Scheidend 
hoofdredacteur van het NTvN Richard 
Engeln wordt hoofdredacteur van het 
DJoP en zal zich voornamelijk inzetten 

om dit e-magazine op eigen benen 
te laten staan. 
Tevens richten 

we ons op het 
genereren van 

meer naams-
b e k e n d -

heid, willen 
we een 

(kleine) 
D J o P -
redactie 

opzetten en gaan we op zoek naar 
mogelijkheden om de kosten verder te 
reduceren. Als u op enige manier wilt 
bijdragen om van het DJoP een groot 
succes te maken, stuur dan een mail 
naar ntvn@ntvn.nl.

Nieuwste edite DJoP is uit
De nieuwste editie staat in de Dutch 
Journal of Physics-app klaar om ge-
download te worden. Geniet van het 
extra beeldmateriaal en de filmpjes 
met extra uitleg bij de verschillende 
artikelen. Laat het ook deze keer weer 
uw (buitenlandse) collega’s en vrien-
den weten, want DJoP 2016-4 is gratis 
te lezen voor iedereen!
Spread the word.
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FYSICA 2017: vrijdag 
7 april in Groningen

Groningen is dit jaar de plaats 
waar op vrijdag 7 april hon-
derden fysici bijeenkomen 

om deel te nemen aan het evenement 
FYSICA 2017. Deze editie wordt geza-
menlijk georganiseerd door de Neder-
landse Natuurkundige Vereniging en 
de Rijksuniversiteit Groningen in De 
Oosterpoort, op tien minuten lopen 
van station Groningen. Kom ook ge-
nieten van een prachtig programma, 
inschrijven kan op www.fysica.nl. 

Nobelprijswinnaar
Dat RUG-hoogleraar Ben Feringa in 
2016 de Nobelprijs voor de Chemie 
ontving, was natuurlijk zowel in-
druk- als ontzagwekkend. Het is een 
uitzonderlijke situatie dat FYSICA 
georganiseerd wordt met/op een uni-
versiteit waar juist dat jaar een Nobel-
prijs is toegekend. Groot was dan ook 
de vreugde toen Ben Feringa aangaf 
een plenaire lezing te willen houden 
tijdens FYSICA 2017. Het streven van 
de NNV is dat op FYSICA een recente 
Nobelprijswinnaar een lezing geeft, in 
veel gevallen lukt dat ook, maar van-
zelfsprekend niet altijd. We zijn zeer 
trots op het feit dat Ben Feringa onze 
uitnodiging heeft geaccepteerd.
We hopen ook dit jaar weer veel fy-
sici te kunnen verwelkomen. Het 
programma wordt afwisselend en 
zodanig opgesteld dat het goed toe-
gankelijk is voor studenten, docenten, 
fysici werkzaam in bedrijfsleven, op 
hbo en universiteit. De voertaal zal 
overwegend Engels zijn. FYSICA is 
een uitstekende gelegenheid om el-
kaar te ontmoeten en te netwerken.

Plenair programma
Zoals al genoemd is Ben Feringa een 
van de plenaire sprekers, hij zal vertel-
len over zijn onderzoek. In het decem-
bernummer van het Nederlands Tijd-
schrift voor Natuurkunde staat het artikel 
Moleculaire motoren in de spotlights waarin 

zijn werk uitgebreid wordt besproken 
– een mooie manier om in te lezen in 
de materie. Naast Ben Feringa zal ook 
een andere topwetenschapper van 
de RUG een plenair verhaal houden: 
Bart van Wees. Bart van Wees ontving 
in 2016 de Spinozapremie, de hoog-
ste onderscheiding in de Nederlandse 
wetenschap. De Spinozapremie wordt 
toegekend aan in Nederland werkende 
onderzoekers die naar internationale 
maatstaven tot de absolute top beho-
ren. Bart van Wees is werkzaam op het 
gebied van elektriciteitstransport door 
quantumstructuren, hij is een topon-
derzoeker op het gebied van ‘spintro-
nica’ waarbij hij zich vooral richt op 
toepassingen in het revolutionaire ma-
teriaal grafeen.
De lezing van Professor Viola Vogel 
(ETH Zürich) gaat over mechanobio-
logy. Viola Vogel is een internationaal 
vermaard wetenschapper en heeft vele 
prijzen ontvangen. 
Jo van den Brand ten slotte, is de win-
naar van de Physicaprijs 2017. Hij geeft 
in de Physicalezing, een vervolgverhaal 
op zijn lezing tijdens FYSICA 2016, 
ruimte aan nieuwe ontwikkelingen 
en inzichten rond gravitatiegolven. 
Al met al een plenair programma om 
trots op en nieuwsgierig naar te zijn.

Young Speakers Contest
De ochtend wordt traditiegetrouw af-
gesloten met de plenaire Young Spea-
kers Contest, waarbij het publiek de 
winnaar bepaalt. Drie jonge weten-
schappers proberen in twaalf minuten 
het publiek voor zich te winnen en zo 

kans te maken op een mooie prijs. In 
de praktijk zijn de finalisten in staat om 
zo’n boeiend verhaal te houden, dat het 
voor het publiek lastig is om een keuze 
te maken. Ook zin om mee te dingen 
naar de prijs van € 750? Schrijf dan 
voor 1 maart in op www.fysica.nl.

Focussessies
In de middag wordt in afzonderlijke 
sessies ingezoomd op uiteenlopende 
onderwerpen:
• Fysica & kosmologie;
• Fysica & biologie;
• Fysica & energie;
• Fysica & gezondheid;
• Fysica & onderwijs;
• Studentensessie over loopbaanont-

wikkeling.

Alv van de NNV
Zoals elders in dit NTvN ook staat 
aangekondigd vindt de jaarlijkse al-
gemene ledenvergadering van de NNV 
gedurende de lunchpauze plaats. 
NNV-leden worden van harte uitge-
nodigd om deze vergadering bij te 
wonen.

Inschrijven
De inschrijving voor FYSICA 2017 
staat open op www.fysica.nl. NNV-
leden profiteren van een hoge leden-
korting, bij inschrijving voor 1 maart 
2017 geldt bovendien een vroegboek-
korting. 

Prijzen voor FYSICA 2017*:
NNV-leden      € 37,50
Studentleden NNV     € 10,00
Gepensioneerde NNV-leden   € 30,00
Niet-leden      € 97,50
Diner       € 32,50
Diner studenten en gepensioneerden 
(indien NNV-lid)      € 12,50

*) Prijzen gelden bij inschrijving voor 
1 maart 2017, na 1 maart worden alle 
prijzen met € 5,- verhoogd.

FYSICA 2017
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NNV-Nieuws

In week van 23 januari 2017 hebben wij alle leden een 
email gestuurd met informatie over de voorzittersver-
kiezing en het inloggen op www.nnv.nl. Dit in verband 
met het uitbrengen van uw digitale stem voor de nieuwe 
(vice-)voorzitter in maart 2017. Mocht u deze mail niet 
hebben ontvangen, dan betekent het dat wij niet over uw 

juiste emailadres beschikken. Zou u ons in dat geval uw 
emailadres door willen geven via bureau@nnv.nl? Wan-
neer wij het juiste emailadres hebben, kunnen wij u per 
mail een uitnodiging sturen om uw stem uit te brengen 
op een van de kandidaat-voorzitters in maart 2017.

De algemene ledenvergadering van de NNV zal ook dit 
jaar plaatsvinden tijdens de lunchpauze van het evene-
ment FYSICA 2017. FYSICA 2017 is op vrijdag 7 april 
2017 in De Oosterpoort in Groningen. Noteer deze da-
tum alvast in uw agenda, want alle leden zijn van harte 

welkom bij deze vergadering om mee te praten over (het 
beleid van) de vereniging. Overigens is dit ook de gele-
genheid waarbij de nieuwe voorzitter bekend wordt ge-
maakt. De agenda en de vergaderstukken verschijnen te 
zijner tijd op www.nnv.nl/algemene-ledenvergadering. 

Voorzittersverkiezing en check emailadres NNV-leden

Algemene ledenvergadering 2017

Agenda

5 februari 2017
Van oerknal naar elementaire bouwstenen 
en krachten van ons universum, Paradiso-
lezing van Stan Bentvelsen in Amster-
dam.
www.verstegenstigter.nl.

19 februari 2017
De kosmische oorsprong van het leven, Pa-
radisolezing van Xander Tielens in 
Amsterdam.
www.verstegenstigter.nl.

Volg het NTvN ook op Twitter via 
NTvN_tweets! Met nieuws over 
het NTvN, de NNV en natuurkunde 
in Nederland.

12 maart 2017
Het simpelste leven, Paradisolezing van 
Marileen Dogterom in Amsterdam.
www.verstegenstigter.nl.

20 - 31 maart 2017
DRSTP Postgraduate Course (AIO/OIO 

school) Statistical Physics and Theory of 
Condensed Matter (SPTCM), in Mooiri-
vier, Dalfsen. Registratie voor 20 fe-
bruari 2017.
http://web.science.uu.nl/DRSTP.

      7 april 2017
FYSICA 2017, in Groningen.
www.fysica.nl.

10 - 15 juli 2017
17th International Conference on Strange-
ness in Quark Matter (SQM 2017), Utrecht. 
www.sqm2017.nl.

NNV-directeur Noortje de Graaf vertelt wat er speelt binnen de vereniging.

Gezicht van de natuurkunde

Vacature

De NNV is op zoek naar iemand die een deel van de taken van 
de NNV-directeur over gaat nemen. Er wordt gezocht naar 
een gedeeltelijke vervanging van Noortje de Graaf, omdat 
zij deels elders gaat werken. Kijk voor meer informatie in de 
advertentie op www.nnv.nl/vacatures.
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out now!

Available on tablets

Read all about 
the Nobel Prizes in Physics and in Chemistry 2016, 

wave navigation around the Marshall Islands, 
radar, sensors and combat-management systems, and much more

in the latest edition of the Dutch Journal of Physics!
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