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Fylakra-EMMEΦ Nieuws nummer 5

Het kerstnummer

Dankzij de belangeloze en onverminderde 
inzet van onze trouwe redactieleden kunnen 
we hier het laatste nummer van Fylakra en 

EMMEΦ-Nieuws van dit jaar aan jullie presenteren. 
We sluiten daarmee voor 2019 de reeks van vijf af. 
In het eerste nummer van 2020 zullen we met het 
jaaroverzicht de balans moeten opmaken van 2019, 
het laatste jaar waarin de medewerkers onbekom-
merd konden genieten van hun ambtenarenstatus. 

Hoewel er na het vierde nummer van Fylakra en 
EMMEΦ-Nieuws 2019, dat in september verscheen, 
nauwelijks twee maanden zijn voorbijgegaan, is 
er toch weer voldoende gebeurd om met elkaar te 
delen in een mooi nummer. Zo kan er een reeks van 
nieuwe gezichten aan het fotoboek van de Utrechtse 
Fysica worden toegevoegd. Instromende vaste me-
dewerkers, postdocs, promovendi en technisch-ad-
ministratief personeel bij de verschillende groepen 
worden in dit nummer keurig geïntroduceerd. En 
in de afgelopen periode zijn wederom aan zittende 
medewerkers prijzen en grants toegekend. Ook 
studenten vielen in de prijzen en promovendi konden 
hun promotietraject succesvol feestelijk afsluiten. 
Hierover wordt vanzelfsprekend allemaal uitgebreid 
verslag gedaan.

Aan andere bijzondere gebeurtenissen van de afgelo-
pen maanden die in onze gemeenschap zijn voorgeval-
len, wordt in dit nummer aandacht besteed. Zo was er 
bijvoorbeeld het bezoek van een uitgebreide Utrechtse 
delegatie van bestuurders en wetenschappers aan 
CERN in Genève, het symposium ter gelegenheid van 
het dertigjarige jubileum van het Debye Instituut en 
de prachtige muurschildering met de formules van de 
Utrechtse hoogleraar Buys Ballot op een gevel langs 
de spoorlijn op de Burgemeester Reigerstraat.
Ook over andere gebeurtenissen binnen of rond de 
Utrechtse fysica informeren we u maar al te graag, al 
dan niet met ondersteunend beeldmateriaal.  

 En dan nog is er voldoende over om de vaste rubrie-
ken in Fylakra EMMEΦ-Nieuws rijkelijk te vullen met 
de puzzel (Ben Jansen), de strip (Joshua Peeters) en 
de bijdragen van onze vaste columnisten (Dries van 
Oosten, Frans Wiersma, Joost de Graaf en Dante 
Killian). 
Kortom er ligt weer een interessant nummer, met 
mooie foto’s dat je niet mag missen als je op de hoogte 
wilt blijven van de Utrechtse Natuurkunde. 

Namens de redactie, 
Peter Mertens en Rudi Borkus 

Hoofdredactie

van de redactie

Namens de redactie 
prettige feestdagen 
en de beste wensen 
voor 2020
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PURE
Voor de verslaglegging over 2019 is het van belang 
dat alle wetenschappelijke output geregistreerd staat in 
het systeem PURE. Veel artikelen zijn al geïmporteerd 
in het systeem, maar nog lang niet alle. Hierbij het 
verzoek dat zo snel mogelijk te doen. Dit voorkomt een 
enorme werkdruk aan het begin van 2020. Voor vragen 
over het gebruik van PURE en het importeren van 
artikelen kunt u terecht bij departementaal key user 
Joshua Peeters: J.Peeters@uu.nl  

Onthulling muurschildering

Op 19 oktober werd op feestelijke wijze de muurschil-
dering over Buys Ballot onthuld langs de spoorlijn aan 
de Burgemeester Reigerstraat. Er was daar een borrel 
georganiseerd voor omwonenden, de makers van kun-
stenaarscollectief De Strakke Hand en natuurkundigen. 
Burgemeester Jan van Zanen sprak enkele woorden, 
net als Ingmar Swart, samen met Sander Kempkes de 
initiatiefnemer van de muurschildering. Meer over dit 
item vind u op de achterpagina.

Kerstbrunch A-Eskwadraat
Namens het bestuur van A–Eskwadraat zijn alle 
medewerkers uitgenodigd voor de gratis kerstbrunch 
op 19 december. Van 11 tot 2 uur bent u welkom in 

de Minnaert Mezzanine te komen brunchen met de 
studenten. Dit jaar zal A–Eskwadraat zorgen voor een 
simpele lunch, daarnaast wordt iedereen die dat wil 
aangemoedigd zelf iets lekkers mee te nemen om te 
delen. Het bestuur van A-Eskwadraat wil de traditie 
van het kerstontbijt zoals dat vroeger op school werd 
gedaan weer tot leven wekken.

AGENDA
Kerstbrunch A-Eskwadraat
Donderdag 19 december 2019 
11.00 – 14.00, Mezzanine, Minnaertgebouw 

Princetonplein Muziekfestijn
met aansluitend departementale kerstborrel
Donderdag 19 december 2019 
15.30 – 17.00  uur Mezzanine, Minnaertgebouw
Borrel vanaf 17.00 uur in de benedenkantine

Gebouwensluiting
25 december 2019 tot en met 1 januari 2020 

A-Eskwadraat wintersportreis
4 t/m 11 januari 2020
Risoul, Frankrijk

Nieuwjaarsontbijt faculteit Bètawetenschappen 
Maandag 6 januari 2020
Van 9.00 – 10.30 uur

Natuurkundig Gezelschap 
dinsdag 7 januari 2020
Aanvang 20.00 uur, Zaal Atlas, KBG
Spreker en titel: t.b.a. 

Oratie prof. dr. Roderik van de Wal 
vrijdag 10 januari 2020
Aanvang 16.15 uur, tot 17.15 uur
Academiegebouw, Domplein 29
Titel: Geen zee te hoog?

Physics@Veldhoven 2020 
21 en 22 januari 2020
Veldhoven 

Natuurkundig Gezelschap 
dinsdag 4 februari 2020
Aanvang 20.00 uur, Zaal Atlas, KBG
Spreker en titel: t.b.a. 

A-Eskwadraat Diesweek 
10 t/m 14 februari 2020

           Agenda

Foto Joshua Peeters
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De promoties en oraties vinden plaats in het Acade-
miegebouw, Domplein 29, Utrecht. Samenvattingen 
zijn te vinden op www.uu.nl/nieuws

Woensdag 11 december 2019, 12.45
Dhr. P. Friedrich MSc: Field theoretic approach to 
large-scale structure formation. Promotor: prof.dr. 
S.J.G. Vandoren. Copromotor: dr. T. Prokopec.

Maandag 16 december 2019, 10.30
Mw. G. Fiorucci BSc: Hydrodynamic effects on 
phase transformations in colloidal suspensions. 
Promotor: prof.dr. M. Dijkstra.

Vrijdag 10 januari 2020, 16.15
Prof. dr. R. S. W. van de Wal: Geen zee te hoog?
Oratie n.a.v. zijn benoeming als hoogleraar in de 
faculteiten Bètawetenschappen en Geowetenschap-
pen op het vakgebied van de ‘Sea Level Change 
and Coastal Impacts’.

Maandag 13 januari 2020, 14.30
Dhr. B. L. Werkhoven MSc: Static and Dynamic 
Solid-Water Interfaces. Promotor: prof.dr. R. van 
Roij.

Woensdag 29 januari 2020, 10.30
Dhr. C. J. Berends MSc: Interactions and feed-
backs between ice sheets, climate, sea-level and 
the solid earth. Promotor: prof.dr. R.S.W. van de 
Wal. Copromotor: dr. B. de Boer.

    Promoties en oraties

Financiële jaarafsluiting
Voor de afsluiting van het financiële jaar 2019 is het 
van belang dat alle facturen en declaraties vóór de 
sluiting verwerkt zijn. Uiterste datum voor het aanleve-
ren van facturen is daarom 17 januari 2020.

Gebouwsluiting
De gebouwen van de universiteit zullen gesloten zijn 
vanaf 25 december 2019 tot en met 1 januari 2020. 
Vanaf 2 januari 2020 zijn alle gebouwen weer open.

           Agenda Renske Wierda wint Jong Talent 
Aanmoedigingsprijs
De eerstejaarsstudent natuurkunde Renske Wierda 
heeft een Jong Talent Aanmoedigingsprijs van de 
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Weten-
schappen gewonnen. Ze kreeg de prijs, bestaande uit 
500 euro, ter bekroning van haar uitzonderlijke studie-
resultaten. Jaarlijks worden de Jong Talent Aanmoe-
digingsprijzen uitgereikt aan studenten met de beste 
studieresultaten in de technische en exacte vakken in 
het eerste studiejaar.

25e Princetonplein Muziekfestijn
Dit jaar is het de 25e keer dat het Princetonplein Mu-
ziekfestijn wordt gehouden. Het muziekfestijn dat al 
jaren voor, door en met collega’s en studenten wordt 
georganiseerd en opgevoerd. 

Donderdag, 19 december 2019, 15.30 uur

Met aansluitend de gezamenlijke 
Departementale /A-Eskwadraat kerstborrel

Kom op 19 december luisteren naar de muzikale ver-
richtingen van uw (oud)collega’s en medestudenten, 
ontmoet op de gezellige kerstborrel weer collega’s en 
oud-collega’s en praat lekker bij. We hopen u allen te 
zien in de het Minnaertgebouw (het festijn in de mez-
zaninen, de borrel in de benedenkantine!
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Ik heb in deze column al eens eerder mijn ergernis 
uitgesproken over de gang van zaken rond het plan 
aanpak stikstof (PAS). Het plan was in naam bedoeld 

om de concentratie van stikstofverbinding rond na-
tuurgebieden binnen de perken te houden, maar in de 
praktijk zo opgesteld dat stikstofnormen de bouw niet 
in de weg kunnen staan, zoals overigens de meeste 
‘milieuplannen’. Zoals we allemaal weten, heeft de 
Raad van State destijds een negatief advies uitge-
bracht over dat plan. Geheel naar verwachting doet 
Mark Rutte nu alsof niemand aan had kunnen zien 
komen dat deze wet zou worden afgeschoten door de 
Raad van State, datzelfde orgaan wat had aangekon-
digd dat ze dat wel zouden moeten doen als er ooit 
een beroep tegen de wet op hun bureau zou komen. 
Gelukkig voor Rutte kunnen we, door de maximum-
snelheid te “verminderen naar 100 km/u (“een rotmaat-
regel”, aldus Rutte), doen alsof we het probleem nu 
echt ‘aanpakken’. Door de grenswaarden van PFAS 
op magische wijze omhoog te schuiven, zijn we ook 
van dat probleem af en is het business as usual. Mark 
“ik voel het tot in het diepst van mijn vezels” Rutte is 
er om te zorgen dat er geld wordt verdiend, heel veel 
geld, door heel weinig mensen. En daarvoor moet alles 
wijken. Onze gezondheid, ons klimaat, alles. 

Het kan natuurlijk altijd erger. Zo is de Trumpregering 
al een tijdje bezig om klimaat- en milieumaatregels 
kapot te maken. De nieuwste truc is Open Data. Een 
fantastisch idee zou je zeggen; onderzoeksdata zijn 
openbaar. Dat maakt ze geschikt voor hergebruik en 
vergroot de transparantie. Daar kan toch geen politicus 
misbruik van maken? Als je dat denkt dan ken je de 
Trumpregering nog niet. De EPA heeft namelijk aange-
kondigd voortaan alleen beleid te maken op basis van 
publicaties waarvan de onderzoeksdata openbaar zijn. 
“Niks mis mee, toch?” hoor ik u zeggen. Nou, wel als je 
leest dat dit ook voor bestaande literatuur geldt. Dat wil 
zeggen dat publicaties uit een tijd dat Open Data nog 
geen ding was, niet meer aan de basis van beleidsre-
gels mogen staan. Dat is nogal een probleem als het 

gaat over gezondheidsonderzoek, waar privacygevoe-
lige informatie en er destijds aan deelnemers is beloofd 
dat de ruwe data nooit openbaar worden. Een belang-
rijk artikel ‘An Association between Air Pollution and 
Mortality in Six U.S. Cities’ uit 1993 zou daardoor op 
de zwarte lijst komen te staan. Maar het is nog erger! 
Ook bestaande beleidsregels die op basis van derge-
lijke publicaties zijn opgesteld, zouden kunnen worden 
ingetrokken. Dat betekent dus in feite dat vrijwel al dat 
onderzoek opnieuw moet worden gedaan, volgens 
moderne Open Data regels. En raad eens welke orga-
nisatie dat onderzoek zou moeten doen of financieren? 
Juist ja, de EPA!

Dit ronduit diabolische gedrag is symptomatisch voor 
de neoliberale politicus en de vraag is hoe het kan 
dat ze er keer op keer mee weg komen. De samenle-
ving wordt gebruikt om rijke mensen van meer geld te 
voorzien en de politiek wordt gebruikt om te zorgen dat 
deze rijke mensen beschermt worden tegen de belan-
gen van de massa. Het is een neo-feodalisme wat we 
onszelf opleggen iedere keer dat we naar de stembus 
gaan. Hoe flikken Mark “ik kan geen herinneringen 
faken” Rutte en zijn soortgenomen dat? Door ons alle-
maal medeplichtig te maken, door alles te framen alsof 
het gaat om het afwegen van de onderlinge belangen: 
de pensionado’s, de huizenbezitters, de automobi-
listen, de ondernemers, etc. Iedereen krijgt een klein 
stukje van de taart en daarmee een belang in de status 
quo. We kunnen we iets voor het klimaat doen, maar 
dat moet uit iemands zak komen. We willen natuurlijk 
allemaal iets voor vluchtelingen doen, maar wie gaat 
dat betalen? Anders dan harde populisten als Bidet en 
Wilders, die problematiek eenvoudigweg ontkennen 
(hoax!) of toeschrijven aan een eenvoudig vijand-
beeld (de islam/de EU/de linkse media), onderkent de 
neoliberaal heel redelijk alle problemen. Hij doet er 
alleen vervolgens niks aan, want dat “pakt de hardwer-
kende man in zijn portemonnee”. En zo sust hij ons in 
slaap en slaapwandelen we met zijn allen richting de 
afgrond.

Dries windt 
zich op!
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New at the ITF

Alexander Barnaveli

“My name is Alexander Barnaveli and I am from Georgia 
(Country). I became interested in Physics based on the 
surrounding that I had: all 5 members of my family were 

physicists. Though, they never put pressure to follow physics ― I just 
became interested and started participating in various national and in-
ternational conferences and tournaments in physics and that is where 
I realized that I really liked it. After finishing Bachelors in Georgia, I 
came to Utrecht University to do my masters in Theoretical Physics 
(thesis in Cosmology). Despite having an interesting topic and en-
joying the thesis time (even with calculations), I decided to switch to 
Soft-Condensed Matter due to more “philosophical-existential” rea-
sons (which are unfortunately too long to provide here) and recently 
joined the group of Prof. van Roij. 
As I have already spent some time at ITF, I know that there is a good 
environment to conduct a very modern, interesting and complex 
research, therefore I am excited to see where the first stage of it will 
bring us and how things will develop further. In general, I would be very 
happy with my life, if the results of the research, to which I will contrib-
ute, brings some improvement to our understanding of the world and also 
helps to develop technologies that will improve our life quality.”

Alexander started his PhD in the direction of Soft Matter physics under the supervision of 
Prof. René van Roij as of November 1st. Here, he takes the opportunity to introduce 
himself:

Oplossing puzzel Fylakra-EMMEΦ Nieuws nr. 4

Racen op een circuit
 3 auto’s A, B en C rijden met verschillende constante snelheden (resp 

300, 250 en 200 km/h) over een 30 km circuit.

De auto’s A,B en C doen over 1 ronde dus resp 0.10, 
0.12 en 0.15 uur. Zij zullen elkaar weer treffen op het 
moment tijdstip t, waarbij t de kleinste gemene  
veelvoud is van deze 3 rondetijden.

En dat is op tijdstip 0.6 uur, is dus na 36 minuten.

De auto’s hebben dan resp. 6, 5 en 4 ronden gereden.

 
De winnaar is Carel van de 

Werf. Hij kan de 
wijn ophalen op 't redactieadres
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At the start of the academic year, the department of physics selects the best bachelor and master 
thesis of the preceding year. Out of several nominees, the committee selected Rinske Alkemade 
(bachelor) and Isolde Glissenaar (master) as winners. Below, Rinske gives a short overview of her 
thesis work, Isolde will presented her thesis work in Fylakra-EMMEϕ Nieuws no. 4.

Defects in crystals of Yukawa particles

Bacheolor 
T

H
E

S
IS

Figure 1: Schematic representation of the redistribution of particles due to a vacancy for both a BCC crystal (1a) containing 249 particles and an 
FCC crystal (1b) containing 499 particles. The arrows show the redistribution of particles. The figure shows the projection of the displacement 
vectors on two (1,0,0) planes on top of each other: the red points represent lattice sites laying in a neighboring (1,0,0) plane of the vacancy, 
black points represent lattice sites laying in the vacancy plane itself. The black dotted circle indicates the lattice site of the vacancy Although the 
length of these arrows is exaggerated, the colors do represent the actual displacements. Length is expressed in a, the Wigner Seitz Radius.

Introduction
Last year I did my bachelor thesis under the supervision 
of Laura Filion and Berend van der Meer at the SCM 
group, where I did simulations on crystalline defects. 
Although people tend to think of crystals as perfect 
structures, it can be shown that every crystal possess-
es a finite concentration of defects. These defects can 
influence the material properties of the crystal (think 
of steel) and are thus very interesting. For my thesis 
we were interested in point de- fects, that include for 
example vacancies (an empty lattice site) and intersti-
tials (two particles share a lattice site). Although point 
defects might seem like rather simple defects, in the 
past years some colloidal systems have exhibited high-
ly anomalous defect behaviour – for instance, crystals 
of cube-shaped colloids can have defect concentrations 
where one in every 20 particles is missing in equilibri-
um! In addition to this being a very large number, it was 
also found that these defects were not very localized, 
but rather shared by approximated 10 particles all along 
a single crystal direction 1,2. The question we wanted to 
address was whether the formation of these interesting 
arrangements was something more general. For my 

thesis we looked at how two types 
of point defects, vacancies and 
interstitials, altered the structure of a 
basic model system formed by point particles interact-
ing via the so-called Yukawa potential. This potential is 
a simplified description of how charged colloids placed 
in a counter-charged solvent interact with each other.

Model and simulations
Before I turn to the results, I will briefly discuss the spe-
cifics of the Yukawa system and the methods we used. 
The point Yukawa potential is given by a screened 
Coulomb potential:

with     the interaction strength,        the screening 
length in the system, and      the distance between two 
particles. The phase diagram of this system contains 
two crystalline phases: a face-centered cubic crystal 
(FCC) and a body-centered cubic (BCC) crystal. To 
simulate this system we used Monte Carlo simulations 

    a                                                                    b
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1   F. Smallenburg, L. Filion, M. Marechal, M. Dijkstra, Vacancy-stabilized crystalline order in hard cubes, PNAS 109, 17886 (2012).
2  B. van der Meer, M. Dijkstra, F. Smallenburg, L. Filion, Revealing a vacancy analog of the crowdion interstitial in simple cubic crystals PRL 121, 

258001 (2018).
3  Although we presented the results for only one specific phase point, this difference in structure is present all along the phase boundary
4  In this article we mainly focused on the structural results. If you are interested in the exact concentrations we found, feel free to contact me.

Figure 2: The Dumbbell structure that forms 
in an FCC crystal due to the presence of an 
interstitial. Only particles with a displacement 
larger than 0.06/a are shown. The color of 
the particles indicates how much the particle 
are displaced from their equilibrium position. 
This picture is taken in a quenched system, 
which means that it is forced into a low 
energy state.

of both crystals. The free energies needed for the 
calculation of the defect concentrations were obtained 
using various forms of thermodynamic integration.

The results we obtained where rather surprising. 
Although for vacancies it turned out that the concentra-
tions were quite low (10−5 at most), we found that the 
concentrations in the BCC crystal were much higher 
that the FCC crystal (between a factor 10−3 to a factor 
10−8). The cause of this huge concentration difference 
turned out to be the exact way particles redistribute in 
the presence of a vacancy. In Figure 1 we show the 
mean deviation of particles from their lattice sites, indi-
cated by arrows, in the presence of a vacancy in both 
a BCC (1a) and an FCC crystal (1b). In the FCC crystal 
we see that all particles move towards the empty Wign-
er Seitz cell associated with the vacancy. 
However, in the BCC crystal we see that, although all 
nearest neighbor particles move inward too, the next 
nearest neighbors move alternately in- and outward. 
This result is quite counter intuitive: Somehow in a 
BCC crystal particles move away from the empty 
space that has been created by the forming of a vacan-
cy 3. This difference in structure causes a difference in 
potential energy of about 7 kBT per vacancy between 
the two crystals. And it is due to this big energy differ-

ence that the concentration of vacancies is so much 
higher in an BCC crystal.

The influence of an interstitial on the crystal seemed to 
be less interesting at first glance. In both crystals the 
averaged concentrations was about the same (be-
tween 10−17 and 10−5) and the mean deviation of par-
ticles was along all nearest neighbor directions, away 
from the inter- stitial. However, when we looked at the 
behavior in more detail, it became clear that although 
the interstitial in the FCC crystal formed, as expected, 
a rather well-known dumbbell defect (see Figure 2), in 
the BCC case the interstitials seemed to spread out in 
1d, similar to how the vacancies looked in the crystal of 
colloidal cubes.
We thus learned that even in a very simple system 
- point Yukawa particles - point defects can form 
complicated and unexpected structures. This is quite 
exciting, because it opens up the possibility that these 
interesting defect structures 
occur much more often than 
we thought, meaning that we 
may also find them in other 
relatively simple crystals. 
This is definitely something to 
explore in future research. 4

Rinkse Alkemade



On Thursday the 12th of September 2019, Pierre Corvilain 
successfully defended his PhD thesis: “On F-theory effec-
tive actions: From anomalies to Swampland”, which he 
completed under the supervision of Dr. Thomas Grimm, 
who gave the following speech:

“First of all I would like to congratulate you 
to your PhD degree. Almost four years of 
research have resulted in a beautifully writ-

ten thesis with a number of very interesting results. It 
shows that you are a skillful and careful researcher and 
clearly deserve the honor of a doctorate. 

But let me start by looking a bit back into the past, 
how it all begun. You did your Master’s degree with 
an extremely excellent supervisor, whom I value very 
highly,… and coincidently is part of this committee. 
In fact, it was Dr. Andres Collinucci, who contacted 
me and mentioned that there is an excellent student 
who is looking for a PhD position. This was still back 
in Munich, but it was already in the air that I might be 
moving to Utrecht. I was happy to offer you a position, 
which would to be split between Munich and Utrecht. I 
recall that you liked the idea, since you knew the spe-
cial charms of the northern European countries. You 
then moved with the group to Utrecht. I want to use 
this occasion to extend a special ‘thank you’ for making 
this such a smooth transition and supporting me to 
make everything work. I know that a move interrupts 
research and is never an easy thing to do. I am very 
happy that it worked out so nicely for all of us. 
 
Adding a few words on your research. It is nice to see 
that you were able to cover a broad range of top-
ics during your PhD. In fact, it is fair to say that you 
contributed to three at first independent directions. 
You worked on effective actions from string theory, the 
manifestation of quantum anomalies in circle compacti-
fications, and the study of quantum gravity conjectures. 
In fact, in our work on anomalies in F-theory we solved 
some outstanding problems that bugged me over many 
years and finally, we have now established an essen-
tially complete and beautiful story. Our studies on the 
so-called distance conjecture have been impactful and 

I am certain that it will trigger further research. Actually, 
I should mention that you have the exceptional ability 
to ask the right questions, bring statements ‘to a point’, 
and communicate them in comprehensive but precise 
fashion. One can see this in your written text, but also 
in the talks that you gave. This is a skill that goes be-
yond pure cleverness and is of the highest value in our 
field…, and in fact almost every profession. I am sure 
that if you perfect this further it will be a corner stone to 
your successful research career.

Let me add that I know that you also have several in-
terests beyond physics and that you have an open and 
critical view of what is going on in the world, reaching 
from environmental issues to politics. You actually have 
opinions and you act according what you believe is 
important and should be done. I am impressed by this 
and value this highly. 
 
To end, I want to close by stressing that I am very 
happy to have supervised you in the last years and see 
you develop into a knowledgeable and independent re-
searcher. You have decided to continue your research 
career and accepted a postdoc position in Madrid, one 
of the world-wide best places working on the phenom-
enological implications of string theory. I believe that 
this is a fantastic opportunity to work with great people 
in a very active field. So while this might be the end 
of your PhD, this is the beginning of something new 
and exciting, and I wish you all the best for the future. 
Congratulations again.”

Promotie bij het ITF

Pierre Corvilain
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Deniz is visiting the group of Umut Gürsoy since Novem-
ber 1 with a scholarship from TUBITAK (The Scientific And 
Technological Research Council Of Turkey). She introduc-
es herself here:

“Hello everyone,     
I am a PhD student in Physics Department of METU 
(Middle East Technical University), Turkey. I have ob-
tained my BSc degree from the Mathematics Depart-
ment of the same university. The first time I had consid-
ered to study physics was, when I was half asleep in 
a differential equations lecture at 8.40 in the morning 
and the lecturer talked about the Schrödinger Equation 
that woke me up. Since then I have taken courses in 
physics, continued my graduate studies in physics 
and developed an interest in studying gravity. Initially, 
I have studied GR, gravitomagnetism, and modified 
gravity theories. In my PhD thesis I am studying black 
holes and their thermodynamic structures. My goal at 
the ITF is to learn holography and improve my work. If 
you see a woman singing thoughtfully while taking her 
coffee, don’t be afraid, it’s me :)”

Guest at the ITF: Deniz Alıcı
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Last, but certainly not least, as of the 1st of october one 
more PhD and two postdocs have started at the ITF: Jor-
en Harms, a PhD with Rembert Duine, Ronnie Rodgers, a 
shared postdoc between Henk Stoof and Umut Gürsoy, 
and Brice Bastian, a postdoc with Thomas Grimm. They 
introduce themselves here:

Joren Harms
“Hello all, my name is Joren Harms. I am a new PhD 
within the group of Rembert Duine. Before starting my 
PhD here I did both my bachelors and masters here in 
Utrecht, so I’m already a bit familiar with the environ-
ment of Utrecht. I will be doing theoretical research in 
spintronics, specifically in the coming period I will be 
looking at analogue magnonic black holes. Besides do-
ing physics I like to go swimming and I like to play the 
guitar and the piano every now and then. I’m looking 
forward to get to know eve-ryone and doing research 
at the ITP for the coming four years.”

Ronnie Rodgers
“Hi! My name is Ronnie Rodgers, and I just started a 
postdoc here, working with Umut Gürsoy and Henk 
Stoof. Before I came to Utrecht, I was a PhD student at 
the University of Southampton in the UK. My supervi-
sors were Andy O’Bannon and Nick Evans. Much of 
my research has focused on the AdS/CFT correspond-
ence. For example, my collaborators and I have stud-
ied low temperature sound modes and entanglement 

entropy in holographic models of strongly coupled 
compressible quantum matter. I have also used the 
correspondence to compute anomalies of defects in 
supersymmetric conformal field the-ories relevant to 
string theory. I hope to continue with these themes 
here in Utrecht, and also learn about new topics in both 
condensed matter physics and string theory.Outside of 
physics, I enjoy playing badminton, piano and board 
games.”

Brice Bastian
“My name is Brice Bastian and I am originally from 
the small country of Luxembourg. I completed all my 
studies at the University of Montpellier in the south 
of France. Thereafter, I went on to the IP2I (for-merly 
known as IPNL) in Lyon for my PhD under the super-
vision of Stefan Hohenegger. Broadly speak-ing, my 
research interests concern different aspects of String 
Theory. During my PhD I have been active-ly working 
on so called Little String Theories. These are a class of 
six dimensional theories constructed in String Theory 
that are decoupled from gravity while still having finite 
tension string degrees of free-dom. Their complexity is 
thus between that of local Quantum Field Theory and 
full-fledged String Theo-ry. While still pursuing subject, 
my goal here at the ITF is to explore new exciting re-
search directions. Outside of my professional life, I like 
to cook and I am very passionate about wine.”

Even more new faces at the ITF

Joren                                                       Ronnie                                                       Brice
13
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On Wednesday September 4, 2019, Douglas Hayden has 
successfully defended his PhD thesis entitled UV-Absorb-
ing Colloids for Advanced Photoprotection and Functional 
Materials. He had carried out his PhD research under joint 
supervision by Prof. Alfons van Blaaderen, Dr. Arnout Im-
hof (Soft Condensed Matter), and Prof. Krassimir Velikov 
(Soft Condensed Matter and Unilever R&D). Prof. Velikov 
was the first to congratulate Douglas with his achieve-
ment:

“Dear Dr. Hayden, dear Douglas,

“I would like to congratulate you with the successful 
defense of your PhD thesis. I also would like to extend 
my congratulations to your parents and friends. 

“Your project was part of a research program in the 
field of optically functionalized bio-based colloidal parti-
cles. In particular, your research focused on the design 
of nanoscale particles with tunable absorption in the 
UV part of the spectrum. Such particles, which protect 
against damaging radiation from the sun, are common-
ly used in sunscreens. While sunscreens are important 
for human health, their potential environmental impact, 
in particular on corals, has recently been a topic of at-
tention. Over the past four years, you have shown how 
to incorporate multiple UV-adsorbing molecules inside 

cellulose-based particles. 
This resulted in UV-protection over 
a wide and tunable spectral range with bio-
based materials.

“You have completed multiple projects, often collab-
orating with master students or with colleagues from 
the Soft Condensed Matter group. In your collaborative 
project with Srivatssan Mohan, you developed UV-fil-
tering films and nanopapers with possible applications 
as biobased packaging materials. This work received a 
lot of media attention and you demonstrated excellent 
skills at communicating scientific results to non-sci-
entists. Unfortunately, you also showed the ability to 
attract very tough peer reviewers when we set out to 
publish this work.

“You have demonstrated to be a very good supervisor 
to your master students. I believe that you have con-
tributed to their decision to pursue a PhD themselves. 
The project further involved interactions with several 
companies including Philips, DSM, and Unilever, where 
you visited several times and conducted many exper-
iments. The results were perceived with great interest 
by our industrial partners. Your skills will be of great 
value for your new R&D job at DSM.

“I wish you all the best in your professional carrier, your 
private life, and any future challenges you will face!”

PhD defense at Soft Condensed Matter & Biophysics

Douglas Hayden
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Het voltallige bestuur van de faculteit Bètawe-
tenschappen heeft op 23 oktober samen met 
rector Henk Kummeling en een aantal ande-

re genodigden een bezoek gebracht aan CERN op 
de Frans-Zwitserse grens. Dit onderzoekscentrum 
huisvest de grootste deeltjesversneller ter wereld en is 
toonaangevend op het gebied van de deeltjesfysica. 
Onze natuurkundigen doen er, samen met onderzoe-
kers uit de rest van de wereld, onderzoek naar de 
fundamentele bouwstenen van het heelal.

Deeltjesversneller en supermagneten
“De enorme schaal van de deeltjesversnellers, de 
supermagneten en de bijbehorende HR-organisatie (er 
werken bijna 3000 mensen op CERN) was indrukwek-
kend om te zien”, zegt decaan Isabel Arends. “Ik ben 
als scheikundige niet vertrouwd met onderzoek waar-
voor zo’n gigantische infrastructuur nodig is. Daarom is 
het des te belangrijker om ter plekke met onderzoekers 
te spreken en te begrijpen hoe wij hen het beste kun-
nen faciliteren.” Bij CERN werken uit Utrecht ongeveer 
twintig onderzoekers vanuit het Instituut voor Subato-
maire Fysica.

Utrechtse coördinatie
“Het was boeiend om te zien hoe onze eigen promo-
vendi en postdocs bezig waren met de voorbereidin-

gen voor het Alice-experiment”, aldus Arends. Alice is 
een experiment waarin bijna 1800 onderzoekers uit de 
hele wereld samenwerken. Onze eigen universitair do-
cent Marco van Leeuwen is natuurkundig coördinator 
van de exercitie. Arends: “De professionele samenwer-
king van zoveel onderzoekers binnen één experiment 
is bewonderenswaardig. De H(irsch)-index is in dit veld 
dan ook compleet nietszeggend.”

Oersoep onder de loep
Binnen Alice onderzoeken wetenschappers de oer-
soep: de extreme fase van materie vlak na de oerknal. 
Door zware kernen met elkaar te laten botsen, kunnen 
onderzoekers de omstandigheden van de oersoep 
nabootsen en de eigenschappen ervan bestuderen. Dit 
helpt om de interacties van elementaire deeltjes beter 
te begrijpen en om nieuwe kennis 
over snaartheorie en neutronen-
sterren op te doen.

Het bezoek vond juist nu 
plaats, omdat de deeltjesver-
sneller voor onderhoud stilligt. 
Daardoor was de tunnel 
waarin de Alice-detector 
staat toegankelijk voor 
bezoekers.

Rector en faculteitsbestuur 
bezoeken Utrechts oersoeponderzoek

Persbericht

UU
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Tijdens de eerste bijeenkomst van het U-Talent Docen-
tennetwerk Natuurkunde gingen meer dan twintig HO- en 
VO-docenten met elkaar in gesprek over natuurkundeon-
derwijs. Onder leiding van Anne Bartilla (outreach coör-
dinator natuurkunde) en Garmt de Vries (U-Talent docent 
natuurkunde) presenteerden een aantal bachelordocenten 
hun eerstejaarsvakken, gingen de VO-docenten met hen in 
discussie en gaf tot slot dr. ir. Gert-Jan Nooren een lezing. 

Anne vertelt: “Het is voor de UU belangrijk dat 
VO-docenten hun weg naar de universiteit 
weten te vinden. Ze hebben een beter beeld 

gekregen van hoe onze opleiding eruitziet, zodat zij 
hun leerlingen goed kunnen informeren over hun 
studiekeuze. Hun leerlingen zijn onze studenten van 
de toekomst, dus uitwisseling is essentieel. We 
kunnen veel van elkaar leren.” 

De overstap van VO naar HO
Als vwo-leerlingen ervoor kiezen om natuurkunde te 
studeren, zijn ze zich niet altijd bewust van de verschil-
len tussen natuurkunde als schoolvak en natuurkunde 
als studie. Dries van Oosten ziet dit terug bij zijn eer-
stejaarscursus Relativistische en klassieke mechanica. 
Dries: “Het gaat hier niet meer alleen om de formules, 
maar vooral om hoe je tot die formules bent geko-
men. Leerlingen moeten goed begeleid worden in dat 
proces.” Met andere woorden: het is het einde van de 
Binas-cultuur en studenten vinden dat soms lastig. 

De VO-docenten herkennen dit probleem: 
“Interessant om te zien dat dezelfde vraagstukken in 
de bachelor leven als in onze lessen. Hoe leer je de 
leerlingen abstract denken? Hoe maak je een goede 
doorlopende leerlijn?”

Doorlopende leerlijn
Peter van Capel besprak de doorlopende leerlijn die hij 
ontwierp voor alle practica tijdens de bacheloropleiding 
(zie afbeelding). Het was een leerzaam verhaal voor 
de VO-docenten, want zij worstelen met het inbouwen 
van practica in hun curriculum. Gelijk maakten ze het 
plan om tijdens de volgende bijeenkomsten de leerlij-
nen van de verschillende scholen te vergelijken. 

Zwarte gaten
Stefan Vandoren vertelde over zijn cursus Zwarte 
gaten. Niet het makkelijkste onderwerp om met eerste-
jaars studenten te behandelen, maar met behulp van 
gedachtenexperimenten kan Stefan zonder geavan-
ceerde wiskunde veel interessante resultaten afleiden. 
Zijn dictaat wordt gedeeld met de VO-docenten, zodat 

Uitwisseling met het voortgezet onderwijs

Een gezamenlijk belang

“  
Ik vind het onze plicht als universiteits-
docenten om kennis te delen met do-
centen uit het voorgezet onderwijs. 
Daarnaast is het voor onszelf ook nuttig. 
Stefan Vandoren 

“

© Peter van Capel
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zij dit op school kunnen gebruiken. Hun leerlingen zijn 
gefascineerd door zwarte gaten.

Voor Dries, Peter en Stefan was de uitwisseling waar-
devol omdat zij een beter beeld kregen van het niveau 
waarmee eerstejaars binnenkomen bij de UU. Het 
helpt om te weten hoe het examenprogramma eruit-
ziet, zodat het cursusmateriaal aansluit bij de voorken-
nis en het niveau van de studenten. 

Onderzoeksperikelen
Gert-Jan Nooren gaf een presentatie over de FoCal, 
een nieuw type detector voor hoogenergetische foto-
nen dat voor het ALICE-experiment wordt ontwikkeld. 
Voor de VO-docenten was het een eye-opener om te 
horen wat er allemaal komt kijken bij dit soort onder-
zoek: niet alleen de technische uitdagingen, maar ook 
de afhankelijkheid van zaken als bundeltijd.

Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst vindt plaats op 20 januari 
2020. Lijkt het je leuk om zelf een bijdrage te leveren of 
om aan te sluiten en met VO-docenten en je colle-
ga’s in gesprek te kunnen? Neem dan contact op met 

u-talent@uu.nl of met Anne Bartilla (science.outreach.
phys@uu.nl). 
Naast een Docentennetwerk Natuurkunde, is er dit 
studiejaar ook een U-Talent docentennetwerk voor de 
schoolvakken informatica, scheikunde en NLT. In deze 
netwerken vindt op vergelijkbare manieren uitwisseling 
plaats tussen VO en HO. 

U-Talent
U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de UU, 
de HU en bijna 50 middelbare scholen uit de regio. Wij 
organiseren activiteiten voor leerlingen en docenten 
om de aansluiting tussen het VO en HO te verbeteren. 
Meer weten? Kijk op www.u-talent.nl. 

Margreet Pieper
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Op afstand onderwijs krijgen maar toch op de voorste rij 
zitten. Dat kan met behulp van een virtual classroom. Op 
het Herfstfestival van het Teaching & Learning Lab (TLL) 
van 22 november werd de allereerste virtual classroom 
van Nederland geopend. 

Het festival bood een breed scala van workshops 
aan met als gemene deler onderwijsvernieu-
wing en ICT. Medewerkers van het Freuden-

thal Instituut lieten zien hoe de puzzlebox werkt, een 
kunstig vormgegeven doos die leerlingen binnen een 
uur moeten kraken. Ongemerkt leren ze van alles 
over wiskunde. Hetzelfde geldt voor de Mastermind 
Escaperoom voor docenten. Door online tools voor 
interactie in de les in te zetten konden de deelnemers 
uit de kamer ontsnappen. Ook leren programmeren 
kan ongemerkt plaatsvinden; door te werken met een 
programmeertaal voor muziek maken leerlingen com-
posities en leren ze een programma te schrijven. 

Trainers van het universiteitsbrede programma voor 
online learning, educate-it, lieten zien hoe je je onder-
wijs stap voor stap kunt verbeteren, onder meer door 
het gericht inzetten van kennisclips. Ook was er dis-
cussie over de meerwaarde van virtual en augmented 

reality voor het onderwijs en liet een trainer van Klein-
kunstig zien hoe je als docent zelf een virtuele wereld 
kunt scheppen. In een plenaire sessie ging universi-
teitshoogleraar José van Dijck met onderwijsvernieu-
wer Jan Haarhuis in gesprek over de digitalisering van 
het onderwijs. Kritische kanttekeningen kwamen van 
Casper Hulshof, didacticus en auteur over onderwijs. 

Herfstfestival Teaching & Learning Lab

Virtual Classroom geopend door Frans van Dam
Freudenthal Instituut

Foto Fridolin van der Lecq

Foto Thomas Fasting



Elisa Chisari started in October at the Institute for Theo-
retical Physics (ITP) as a new tenure-track assistant pro-
fessor in cosmology. She has already proven herself, as 
she is one of the two Utrecht recipients of Delta-ITP post-
doctoral funding, read on page xx. Elisa introduces herself 
and her research interest here:

“I am delighted to join the ITP and the cosmologi-
cal community of The Netherlands, where I have 
in a short period already found very supportive 

environments to carry out my research program. 
My research is focused on constraining the cosmo-
logical model and understanding the nature of dark 
energy through modelling and measurements of the 
large-scale structure of the Universe. I focus mainly on 
the modelling of coherent patterns in galaxy shapes 
that are present across large-scales in the cosmos. 
These patterns can arise due to several different 
processes. One of them is “gravitational lensing”, the 
deviation of the paths of photons from a straight line 
due to the space-time curvature. The second effect 
is “gravitational tides”: gravity from the surrounding 
environment can align a galaxy in particular ways 
across the Universe, even up to very large separations. 
I combine multiple methods: analytical, numerical and 
observational into a single research program, and I am 
involved in several major astronomical surveys, such 
as the ongoing Kilo-Degree Survey, and the upcoming 
LSST and Euclid.

New Staff Member Theoretical Physics

I grew up in Buenos Aires, Argentina, where I obtained 
my bachelor’s degree in Physics. Before coming to 
Utrecht University, I was a Royal Astronomical Society 
Research Fellow and previously Beecroft Fellow at 
University of Oxford (2014 - 2019). I completed my 
PhD in Astrophysics at Princeton University in 2014 on 
“Clusters, brightest cluster galaxies and galaxy align-
ments” under the supervision of Michael Strauss.”

Virtual classroom geopend
In de net geopende virtual classroom kunnen tot 36 
studenten live een college bijwonen. Ze kunnen daarbij 
in gesprek met de docent, die ze daarbij aankijkt, via 
een app-functie vragen stelen en reageren op vragen, 
stellingen en quizzen van de docent. Ook kan de do-
cent de studenten in teams indelen, om ze vervolgens 
met elkaar te laten overleggen.

Tijdens het Herfstfestival zagen de aanwezigen hoe 
Annetje Ottow, vicevoorzitter van het College van 
Bestuur en Isabel Arends, decaan van de Faculteit 
Bèta-wetenschappen, de virtual classroom openden. 
Vanaf januari kunnen docenten de classroom boeken 

voor hun cursus met een online publiek. Op deze 
manier kunnen zij studenten van verschillende univer-
siteiten tegelijkertijd onderwijzen. Zo zal Karin Rebel, 
hoofdocent bij Geowetenschappen een cursus over 
duurzaamheid voor de universiteiten van Utrecht, Eind-
hoven en Wageningen verzorgen. Daarnaast kan live 
afstandsonderwijs bijdragen aan de duurzaamheids-
doelstellingen. Studenten ver weg, ook in het buiten-
land, kunnen worden bereikt, zonder dat zij hoeven te 
reizen. De interactie in de virtual classroom brengt ze 
voor hun gevoel dichterbij.

Meer informatie over het Teaching & Learning Lab en 
het Herfstfestival 2019: www.teachinglearninglab.nl 

19



De weg van een fysicus gaat zelden 
over rozen of langs velden met gladio-
len. Als de natuurkunde een leidraad 

vormt voor het leven, moeten risico’s worden 
genomen. Natuurkunde kan een genoegen 
zijn, maar er kan van alles misgaan.

Je bent een jonge onderzoeker en hebt een 
nieuwe manier bedacht om processen in de 
QED weer te geven. Halverwege je presenta-
tie staat de oude Niels Bohr op en zegt dat dit 
allemaal nergens op slaat, dat iedereen weet 
dat het klassieke pad van een deeltje in de 
quantummechanica niet is voor te stellen met 
een traject, het is geen observeerbare groot-
heid. Er wordt gestopt. Je hoeft de presentatie 
niet af te maken.

Je werkt aan een quantummechanische 
beschrijving van de elektrodynamica. Het 
blijkt veelbelovend te zijn als er gebruik wordt 
gemaakt van EM-golven die teruggaan in de 
tijd. Dat is een eigenzinnige gedachte, maar 
het is handig, daarmee zijn de oneindige 
self-interactions van elektronen te voorkomen. 
Je levert een proefschrift af met, helaas, fatale 
fouten.

Je bent nog steeds stapelverliefd op je 
sweetheart van de middelbare school. Ze blijkt 
tbc te hebben en overlijdt, 25 jaar oud. Pas 
na anderhalf jaar durf je over dit verlies een 
emotionele afscheidsbrief te schrijven.

Je hebt intensief aan het Manhattan-project 
gewerkt. Na afloop keer je terug naar de 
universiteit, maar hebt geen idee wat je daar 
moet doen. Diagnose: burn-out. Je bent am-
per dertig.

Ondertussen word je expert en ontdekt dat in-
teractie met protonen goed valt te beschrijven 

als er zich iets in het proton 
bevindt. Jij noemt de deeltjes 
partons. Je wordt overruled 
door iemand die ze als quarks 
bestempelt.

Als prominent natuurkundige word je gevraagd voor 
onderzoek naar het ongeluk met de Challenger Space 
Shuttle. Dat betekent bureaucratisch werk waar je je 
leven lang een hekel aan hebt gehad. Je kunt niet 
weigeren.

Dieptepunten die Richard Feynman zijn overkomen. 
Gelukkig bleef het daar niet bij. Er volgden ook pieken. 
Hoge pieken zoals de theorie over de asymmetrie 
bij zwakke wisselwerking, een (nucleair) geheime 
formule, het eigenzinnige gebruik van padintegralen, 
een Nobelprijs, diagrammen die wereldberoemd zijn 
en de interpretatie dat een positron hetzelfde is als een 
elektron dat teruggaat in de tijd.

Dan zijn Lectures… In 1961 gestart als experiment om 
het onderwijs te vernieuwen. Er was geen vooropge-
zet programma, Feynman zou zelf alle colleges in het 
natuurkundecurriculum verzorgen. Er werden opnames 
gemaakt en er volgde publicatie.

Hij was nogal teleurgesteld, een uitgave in boekvorm 
zou waarschijnlijk toch wat te moeilijk zijn voor een 
beginnend student… Dat mocht dan een juiste con-
statering zijn, de boekenreeks The Feynman Lectures 
on Physics bleek een eclatant succes, meer dan 1,5 
miljoen verkochte exemplaren.

Tijdens mijn afstuderen stond mijn moeder in de rij met 
een bos tulpen en een ingepakte set boeken. Bij het 
overhandigen van het pakket vroeg ze waarom ik juist 
deze Lectures wilde, ik was toch klaar met de studie? 
Op dat moment durfde ik niet te vertellen dat het nu 
pas begon, leven met de natuurkunde.

Met dank aan Jörg Resag - Feynman and His Physics 
(Springer, 2018)Fr
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Afgelopen 13 september is Ilja Nagtegaal in het 
LUMC overleden na een kort ziektebed, bijgestaan 
door de mensen die om hem gaven en hem steun-
den. Hij is 76 jaar geworden.

Ilja was elektronicus bij Sterrenkunde, later Signaal-
verwerking, onderdeel van de faculteit Natuur- en 
Sterrenkunde om te eindigen bij de IGF, later nog 
omgedoopt tot Instrumentatie. In 2006 is hij met 
pensioen gegaan.

Ilja was een ervaren hoogfrequent en analoog elek-
tronicus, altijd keurig gekleed met jasje en stropdas. 
Zijn vormen van elektronicakennis zijn tegenwoor-
dig niet makkelijk meer te vinden. Hij was nog een 
ouderwetse ontwerper voor wie Schmitt-kaarten, 
buizen, voedingen en oscilloscopen geen gehei-
men hadden. In deze hoedanigheid heeft hij talloze 
projecten gedaan, van het upgraden van oude 
legerradioantennes, om ze geschikt te maken voor 
onderzoek, tot aan het ontwikkelen en vervaardigen 
van snelle elektronica voor confocale miscroscopie 
en systemen met zeer hoog dynamisch bereik voor 
lichtmetingen en nog veel meer. Alles keurig met 
schema’s, testmetingen, printed circuits en wat er 
meer bij hoort.
Het edele handwerk schuwde hij ook niet. Als 
afstammeling van koperslagers, zoals hij ooit 
vertelde, maakte hij prachtige antennes, soldeerde 
printen, mat alles na en maakte netjes verzorgde 
documentatie.

Ondanks zijn analoge achtergrond, waar het de 
elektronica betrof, was hij ook een van de eerste 
in Nederland die de microprocessor introduceerde 
in opstellingen. Iets waar hij, tot zijn spijt, niet veel 
meer voor gevraagd werd, vanwege zijn grote ken-
nis op de andere gebieden.

Zeer bekend was Ilja’s passie voor Egypte en voor 
rekenlinealen. Daar werd hij tijdens zijn afscheid 
voor zijn pensioen nog op diverse manieren aan 
herinnerd. Na zijn pensioenering kwam hij nog 
regelmatig naar de Uithof en het Caroline Bleeker 
gebouw om nog steeds cursussen in de Egyptolo-

In Memoriam Ilja Nagtegaal

gie te volgen. Totdat de groep wegens vergrijzing 
en andere veranderingen in ieder geval in Utrecht 
stopte.
Een andere hobby was fotografie. We hebben nog 
eens zijn (Nikon-)camera met mijn (Olympus-) 
camera vergeleken. Hij won.

Bij zijn afscheid in 2006 beloofde hij nog zijn fami-
liekroniek te schrijven en die te laten lezen. Daar 
is het helaas niet meer van gekomen. Zoals in zijn 
overlijdencirculaire staat: “Ilja is als een zwaluw 
weggevlogen naar de onvergankelijke sterren”.
Wij wensen de familie, vrienden en bekenden sterk-
te en mooie herinneringen aan een bijzonder mens.

Dante Killian  

Foto Gijs van Ginkel
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Bijna traditiegetrouw kwan de Sint op 27 november ons department weer verblijden met een bezoek. 
Helaas op woensdag en niet op de traditionele donderdag, de eigenlijke dag voor het colloquium. 
Omdat de Sint met de trein reisde dit jaar, was hij helaas 5 minuten te laat, wat dan eigenlijk wel 

weer meevalt. Startend met zeer politiek correcte liedteksten begeleid door zeer correct beroetveegde Pie-
ten werd afgetrapt. In hoog tempo werd de toestand van het department en zijn bewoners gefileerd. Welk 
van de Grant Winners had een spons gebruikt om zijn Grant binnen te slepen? Ingmar, verantwoordelijk 
voor de Dopplermuurschildering, demonstreerde (helaas incorrect) het Dopplereffect. IMAU werd onder-
vraagd over het bezoek aan Groenland en het smeltend ijs aldaar, terwijl Sander probeerde uit te leggen 
waar al die fractals vandaan kwamen. De bloedgroepen binnen het departement werden tegen elkaar 
opgezet in een Quiz en onze grote roerganger, Stefan, demonstreerde zijn kennis van wijnen, helaas al 
vóór 5 uur. Gelukkig staat de Sint boven de wet. Nieuwkomers, zowel stafleden als promovendi werden 
voorgesteld en onthaald in het departement en Allard moest de boel opruimen. Een zeer geslaagd geheel 
afgesloten met een prima borrel. Dank Sint, en geef de dank door aan Roderik van de Wal voor zijn inzet. 
Geniet nog even na met de foto impressie. Dante Killian

Sinterklaascolloquium 2019

Foto's Dante Killian



A – Eskwadraat

Op het moment van schrijven is het begin december, ge-
knutselde schoentjes worden gezet in onze gezelligheids-
kamer en later deze week zal Sinterklaas in die schoentjes 

hopelijk wat lekkers achterlaten. Met december komt ook een van 
onze grootste activiteiten op het gebied arbeidsmarktoriëntatie 
(AMO), het bedrijvendiner. 21 van onze studenten zullen kennis 
maken met drie verschillende bedrijven, iedere gang een ander. 
De studenten zijn door de bedrijven uitgekozen op basis van 
hun CV. Daarnaast hebben we ook de kleinere AMO-activiteiten, 
zoals lunchlezingen en workshops, op de agenda staan. Daarvan 
hebben we er twee à drie per maand, door steeds weer een ander 
bedrijf. Wij willen onze leden namelijk een zo breed mogelijke 
kijk op de arbeidsmarkt geven. Die AMO bereikt haar hoogtepunt 
in mei, wat we bij A–Eskwadraat omgedoopt hebben tot de ‘mei 
carrièremaand’. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang, 
de commissaris extern en commissaris onderwijs zijn samen met 
de sponsorcommissie al druk bezig alle partijen uit te nodigen. 
Hoewel nog niet alles vast staat, zijn wij er nu al van overtuigd dat 
het een groot succes gaat worden, net als voorgaande jaren.

Ik kan eeuwig doorgaan over de AMO, maar dat is natuurlijk niet 
het enige wat A–Eskwadraat organiseert. Het gaat natuurlijk ook 
om gezelligheid. Helemaal in kerstthema gaan we peperkoek-
huisjes versieren en naar het ballet de Notenkraker. Vlak voor de 
kerstvakantie is iedereen uitgenodigd bij de kerstbrunch op 19 
december, voor broodjes met beleg, maar ook voor allerlei zelf 
meegenomen lekkernijen. Na de kerst gaan we op wintersport naar 
het franse Risoul, om nog even te kunnen genieten voordat alle 
stress van het einde van de periode weer begint. Ook hebben we 
in januari nog het NK Hoofdrekenen, dat waarschijnlijk wel voor 
zich spreekt.

Dan na de tentamens, in de tweede week van februari viert A–Es-
kwadraat haar 49ste dies natalis, de verjaardag van de vereniging. 
In een week tijd worden ongeveer 25 activiteiten georganiseerd 
door verschillende commissies en disputen. De oplettende lezer 
zou op kunnen merken dat de vereniging volgend jaar haar 50-jarig 
bestaan viert. Dat is ook aan ons niet voorbijgegaan. Al sinds de 
zomer is de HalfEeuwFeestcommissie bezig met het plannen van 
dit grote feest. Na de viering van de 49ste verjaardag zullen we 
dan ook volop vooruit gaan kijken naar een jaar vol feestelijke 
activiteiten.

Ook over de gezelligheid bij de vereniging kan ik eeuwig doorgaan, 
maar om dit stukje niet te lang te maken houd ik het hier maar 
bij. Namens het bestuur wens ik u een fijne kerstvakantie en een 
gelukkig nieuwjaar.
Met feestelijke groet,

Simone Lingbeek
Commissaris Onderwijs der Studievereniging A–Eskwadraat
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First Constraints on Quantum 
Models of Dark Energy
Elisa Chisari (UU), Tomislav Prokopec (UU), 
Alessandra Silvestri (LU)
 
We live in exceptional times: we are witnessing the 
standard model of cosmology in its making. Despite 
the enormous successes of modern cosmology in the 
past decades, many important aspects of the standard 
model are still not well understood. One of the major 
unsolved issues is the origin and nature of dark energy, 
a component that makes up almost 70% of the energy 
density of the Universe today, and which is thought 
to be responsible for its accelerated expansion. Our 
project aims to tackle the modelling of dark energy 
from a quantum perspective by developing promising 
candidate models that are linked to the very same 
mechanisms that gave rise to the primordial conditions 
for our Universe during the inflationary era. We plan to 
study the parameter space of these models, from their 
theoretical formulation to their observational signatures 
in the cosmic microwave background and the large-
scale structure. We aim to constrain candidate models 
for dark energy with existing data sets and to provide 
predictions for upcoming experiments.

Realizing the Sachdev-Ye-Ki-
taev model in strained iridates
Lars Fritz (UU) and Philippe Corboz (UvA)

It is a rare occurrence that models or theoretical 
concepts capture the imagination of both high- and 
low-energy physicists alike. Prominent examples are 
Landau theory, renormalization group, the Higgs mech-
anism, topological Chern Simons fields theories, and 
Ising-type models. Recently, the Sachdev-Ye-Kitaev 
(SYK) model has been added to this rather illustrious 
list [S. Sachdev and J. Ye, Phys. Rev. Lett. 70, 3339 
(1993)]. Its Hamiltonian describes localized (Majorana) 
fermions interacting with a random all-to-all interaction. 
The figure from [J. Maldacena and D. Stanford, Phys. 
Rev. D 94, 106002 (2016)] offers a graphical illustration 
of this all-to-all property.

The SYK model has a number of fascinating prop-
erties. It is a strongly coupled quantum many-body 
system that is chaotic, nearly conformally invariant, 
and exactly solvable. It can be used to describe two-di-
mensional gravity and black holes. Last, but not least, 
SYK can also be used as a starting point to describe 
non-Fermi liquids. While this is a very interesting 
theoretical model, at present a direct experimental im-
plementation is missing. Based on an effective model 
description, Phillipe and I, propose to investigate the 
potential of iridates (compounds containing iridium) as 
a platform to realize the SYK model. Our hypothesis is 
that the SYK model can, under certain circumstances, 
be realized in the low energy limit. If it is confirmed 
by our theory, this would provide a viable proposal for 
a setup of the Majorana version of the model in an 
experimentally existing platform. 

Two (three) Delta-ITP Grants for 
the Institute for Theoretical Physics
Utrecht University did particularly well in the recent call for postdoctoral-funding proposals from the Delta Institute for 
Theoretical Physics (Delta-ITP); a consortium between Leiden University (LU), the University of Amsterdam (UvA), and 
Utrecht University (UU) that aims to tackle the grand challenges facing modern physics using a theoretical approach. 
Both Elisa Chisari and Lars Fritz received funding as leads on their respective proposals, with René van Roij being the 
co-applicant on the third successful application (out of 11). The latter was led by Sara Jabbari from the UvA and con-
cerns the development of density functional theory for active matter. The goals of the two proposals that land in Utrecht 
are outlined here by Elisa Chisari and Lars Fritz, respectively:
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Om middelbare scholieren kennis te laten 
maken met mogelijke studies bij onze Alma 
Mater, de Universiteit Utrecht, werden op 15 

en 16 november weer open dagen georganiseerd over 
de hele stad Utrecht. Op de Uithof pakte Betaweten-
schappen, met daaronder ons departement Natuur- en 
Sterrenkunde, uit met een programma met lezingen, 
mini colleges en labtours. Verder was er een informa-
tiemarkt in de (ijskoude) Minnaert hal. Het event bleek 
de juiste snaar te hebben geraakt, want er kwamen 

ongeveer 1500 bezoekers, waarvan 900 studiekiezers. 
Béta-studenten en docenten vertelden enthousiast op 
de informatie markt aan mogelijk komende studenten 
over hun studie. Een extraatje op zaterdag de 16de 
was de presentatie van 4 studentenkoppels, die hun 
project uit de nieuwe cursus, Experiment Design, lieten 
zien en er over vertelden.
Een foto impressie van het natuur- en sterrenkunde 
deel van de informatiemarkt.

Dante Killian

Open dag Bachelors 2019

Foto's Dante Killian
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Op 17 oktober 2019 vierde het Debye Instituut 
haar 30ste verjaardag met een symposium, 
met sprekers uit binnen- en buitenland. De 

fantastische locatie die de organisatie had uitgezocht, 
was het Muntgebouw aan de Leidseweg in Utrecht. 
Tijdens de koffiepauzes hing er daardoor de lucht van 
machine-olie van de oude muntpersen de we daar 
konden bewonderen. 

Te midden van deze geschiedenis keken we met z’n 
allen naar de toekomst van het Instituut. Onze direc-
teur Daniël Vanmaekelbergh gaf na een korte introduc-
tie snel het woord aan jonge stafleden om de sprekers 

te introduceren. Ikzelf voelde mij zeer vereerd dat ik 
kennelijk nog tot de jonge stafleden wordt gerekend. 

De eerste spreker was Peter Nordlander (Rice Univer-
sity) die ons vertelde over "Plasmonic Nanostructures: 
Artificial Molecules”. Hij legde uit welke rol nanop-
lasmonica kon spelen in katalyse, iets wat prachtig 
aansluit bij waar het Debye Instituut voor staat. Ook 
de voordracht van Cynthia Friend (Harvard University) 
sloot daar goed bij aan.

De derde spreker was onze eigen Martin Haase, die 
ook laatst bij het Sinterklaas colloquium al in actie 

Debije Instituut bestaat 30 jaar!

Foto's Ivar Pel
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kwam als nieuw Debye staflid. Normaal is het een 
ondankbare taak om de laatste spreker te zijn voor de 
koffiepauze, maar met zijn boeiende verhaal en fasci-
nerende filmpjes over slierten en buisjes die hij maakt 
door op een slimme manier van fase separatie gebruik 
te maken, wist hij iedereen te boeien. 

Na de koffiepauze volgde er nog de lezing van Roman 
Fasel (Swiss Fed. Laboratories for Materials Science & 
Technology), over de armleuningen en zigzagrandjes 
van grafeen, de lezing van Michiel Hermes (InPro-
cess-LSP) over de fysica van het maken van choco-
lade en tenslotte de lezing van Peter van den Brink 

(Shell), die al het werk aan nanomaterialen in een 
industrieel perspectief plaatste. 

Daarna was het tijd voor het diner en het feest. Bij het 
feest was ik niet aanwezig, maar ik heb uit betrouwba-
re bronnen vernomen dat verschillende stafleden daar 
hun muzikale talent (of het gebrek daaraan) hebben 
laten horen tijdens de live karaoke. Gelukkig voor hen 
speelt de drukpers nog steeds geen video’s af.

Al met al was het een zeer geslaagde dertigste verjaar-
dag. Op naar de 50!

Dries van Oosten

Foto's Ivar Pel
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Utrecht Experimental Design

The first edition of the Utrecht Experiment Design has been 
held in block one with 19 students from the master of 
experimental physics. The main goal of this course is to 

empower a distinguishable cohort of experimental physics stu-
dents to be self-confident researchers. To achieve this goal, teams 
of two are assigned with the task of developing their own experi-
mental projects, which then they execute in close interaction with 
their mentors and technicians at the Debye Institute (Cees, Dante, 
Paul) and the “practicum” workshop (Rudi, Pascal, many others). 
They also received lectures about majors experimental break-
throughs such as ultrashort laser pulses and electron microscopy.  

A major part of the course focuses on leadership skills, docu-
mentation and reproducibility, group dynamics, and principles of 
working in open teams. For example, in the second half of the 
course, each team provides access to their documentation folder 
and experimental setups, and the guest team has to reproduce 
the measurements solely based on the instructions in the docu-
mentation. In exchange, the guest group provides feedback for 
enhancing the instructions and experimental procedures, as well 
as on reproducibility of the obtained results. This process also 
generated many kind instruction manuals and feedback reports, 
and was highly appreciated by all students for enhancing their 
awareness of user-experience and communication details.

Students presented their projects as a poster presentation in the 
final symposium, which was attended by several PhD researchers 
and faculty members. 

Sanli Faez

πoneers
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Medezeggenschap

Like many employees, the members of the Faculty Council 
were unpleasantly surprised by the news that the new 

University-wide vision for catering does no longer include 
warm meals for employees in the North-West Corner of the 
Uithof. 

Therefore, the Faculty Council took the initiative to gather 
the opinions of staff and students by conducting a survey on 
Monday 16th and Tuesday 17th of December in front of the 
Minnaert Canteen. If you have missed us, then you can still 
fill in the questionnaire by scanning the QR-code! We hope 
to present our vision and advice to the board soon.  
Looking forward to seeing your responses,

Luuk Goode & Gerhard Blab, FR Bèta

May we have some more vision, please?

Foto's Dante Killian
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On Monday the 28th of October 2019, Tycho Sikkenk suc-
cessfully defended his PhD thesis: “Distorted Weyl cones 
under perturbation & Monopole stabilization in interpen-
etrating pyrochlore lattices”, which he completed under 
the supervision of Dr. Lars Fritz, who gave the following 
laudatio:

“First of all special congratulation to successful-
ly completing the thesis and today’s defense. 

Especially since it was not always easy which hopefully 
makes it all the sweeter.

I remember the first time we were in contact was in my 
first course I gave at the university which took place 
in Leiden. It was a funny course since there were only 
around 8 people and most of them were from Utrecht. 
That meant that one would actually talk to each other 
and get to know each other, also during the train rides 
there.

After that course you decided to start your master 
thesis with me and we worked on frustrated spin 
systems, a subject that you picked up again during 
your research stay in Cambridge, and we managed to 
write a very nice paper about it. After completing the 
thesis you had an options for PhD positions in London 
but it could convince you to stay for a PhD in Utrecht. 
We, however, agreed that you could go abroad for an 
extended stay since this was very important to you.

We started working on a subject that was really picking 
up pace, the Weyl Fermions, about which everybody in 
the room heard today. We went for a rather technical 
project that brought along quite a bit more suffering 
than initially anticipated. It was about studying the 
effect of perturbations to the system and how they 
could possibly affect the stability of the system. To do 
that we used traditional field theory methods which 
initially led us to believe the degree of difficulty should 
be relatively low. It turned out much more technical 
than expected but eventually you managed to solve the 
problem. I should mention here that the leads of one of 
the leading groups in the field in Berlin mentioned to us 
that they had tried to get a grip on the problem but did 
not manage and eventually gave up. I think the results 
are very nice and even though the projects were very 
technical you managed to find a very aesthetic frame-
work to represent the technical parts.

Then we were discussing possible options for your 
research stay abroad but I guess in your mind nothing 

could compete with Cambridge. So we agreed for 1/2 a 
year, you ended up being there for a whole year since 
the project was going well and it was making sense 
to extend the stay. In Cambridge you worked on the 
so-called spin-ice compounds together with Claudio 
Castelnovo. They are really interesting systems in 
which the role of elementary excitations is played by 
objects which are non-existent in the real world, the so-
called monopoles. Your research was again concerned 
with real life complications of the experimental system 
and modelling them on a computer. You returned to 
Utrecht for the last year where the plan was to finish 
an extension of our first project that you had already 
started in Cambridge and write up. Again, everything 
turned out to be a bit more complicated than expected 
and this constant running into obstacles started wear-
ing you down. For the final stages of the project you 
had to dig deep but you managed to finish again a very 
technical but nice project.

Throughout all the projects I really enjoyed working 
with you. You are a very friendly person to be around 
and you are very careful in the things you are doing. I 
do not remember a moment were we found a mistake 
in anything you presented to me in discussions. I think 
the only ‘problem’ we had that we were constantly find-
ing ourselves in a situation where a project was more 
painful than expected. While this was not a big problem 
in the beginning it started to take its toll towards the 
end and sometimes you struggled to find motivation 
since constantly hitting the wall was taxing. However, 
I hope that what you remember is not the struggle but 
the fact that you could overcome all the obstacles and 
you should be very proud of your accomplishments.

You are also very active outside university. You like to 
be involved, you helped organize the DRSTP school 
and established a pub quiz which now is a recur-
ring thing in all DRSTP events. You were also in the 
educational board of the DRSTP. You are active as 
an alumni of UCU and you are also in the board of an 
organization that supports Dutch students to go abroad 
during their studies. Something you did yourself, you 
went to Mexico and also to London. During the PhD, as 
mentioned before, you went to Cambridge and also in 
your private life you like traveling and organizing it.

For your future, you plan to move into consulting and I 
have no doubt that you will have a bright future there. I 
wish you all the best and I am keen on hearing updates 
every now and then.”

Promotie bij het ITF

Tycho Sikkenk



Recentelijk is zijn de taken van Wanda Verweij-van Schaik, 
waar we in nummer 2 afscheid van namen, overgenomen 
bij het ITF. De nieuwe secretaresse introduceert zichzelf 
hier:

“Mijn naam is Mariëlle en ik woon met mijn 
dertienjarige dochter in Utrecht. Sinds 
juli dit jaar werk ik met plezier als sec-

retaresse bij het ITP. Hierbij toch nog een stukje ter 
introductie over mezelf. 
Na afronding van de lerarenopleiding (Tekenen 2e 
graad) en de Kunstacademie (Schilderen) hier in 
Utrecht ben ik gaan werken bij de Universiteit Utrecht. 
Ondertussen heb ik in allerlei verschillende adminis-
tratieve functies bij bijna alle faculteiten van de UU 
gewerkt (alleen Diergeneeskunde nog niet). 
Naast deze werkzaamheden ben ik ook als docent 
beeldend bij het Utrecht Centrum voor de Kunsten 

(UCK) een aantal jaren actief geweest. Daar heb ik 
schilder/teken workshops bedacht en les gegeven aan 
kinderen, pubers en volwassenen binnen schoolpro-
jecten en in de vrije sector. Vorig jaar heb ik nog bij 
VWO klassen van het Leidsche Rijn college geas-
sisteerd in de tekenlessen. Naast mijn interesse voor 
kunst, cultuur en onderwijs houd ik ook van sport.Ik 
zwem graag en volg cross challenge bij Olympos.” 

Mariëlle Hilkens 

Nieuw ondersteunend personeel bij 
het Instituut voor Theoretische Fysica

Mariëlle Hilkens
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Raadsel opgelost

Uit de oude doos

In nummer 2 van de Fylakra EMMEPH nieuws van dit jaar 
werd in het ‘In Memoriam’ van Henk Dijkerman gewag ge-
maakt van “het apparaat”, misschien een stuk van zijn 
meetopstelling. Uiterst nieuwsgierig geworden, zijn mijn 
‘stagebegeleider’, Frits Ditewig en ik op pad getogen om 
te proberen dit raadsel voor u op te lossen. Frits heeft met 
en bij Henk Dijkerman gewerkt en dacht een en ander te 
kunnen duiden.

Hoe ziet het ‘apparaat’ er uit? Zie hiervoor afbeel-
ding 1. Mijn collega Roelof Ruules schrijft op de 
website, waar ook foto’s te zien zijn, het volgen-

de: “Onze eerste inschatting is dat het is samengesteld 
uit onderdelen van de apparatuur waarmee Henk zijn 
onderzoek verrichtte. ….. Bij het apparaat is ook een 
mapje, waarop nog net de woorden ‘hyperfijnstructuur-
spectrum van rubidium’ zijn te ontcijferen. In het mapje 
zitten technische specificaties van onderdelen van 
het instrumentarium, zoals een broadband directional 
coupler, een tunable detector mount, en een precision 
attenuator”. Wellicht zonder het te weten, zit Roelof 
zeer in de goede richting.

De onderdelen zijn namelijk aangeschaft om op hogere 
frequenties dan tot dan gebruikelijk microgolfspectra 
te meten. Om de microgolven op te wekken, werd een 
klystron gebruikt. Dit is net als een magnetron een elek-
tronenbuis die microgolven in het tientallen gigahertz 
gebied kan opwekken onder andere met hulp van een 
mechanisch systeem dat van buiten de buis wordt 
ingesteld. Vandaar de uiterst nauwkeurige microme-
ter instellingen. Dit is te zien aan de originele buis in 
afbeelding 3. 
Het systeem van Henk Dijkerman is in principe opgezet 
om frequenties rond 50 GHz op te wekken. Het in 
kunststof gevatte onderdeel is dan ook een doorgesne-
den klystron (afbeelding 2). De broadband directional 
coupler (afbeelding 4) is nodig om de microgolven uit 
het klystron in de opstelling te krijgen, zonder reflec-
ties. De microgolven kunnen zo door een gas worden 
gestuurd waarvan het spectrum kan worden gemeten. 
Met de tunable detector (afbeelding 5) kan dan op een 
bepaalde frequentie worden afgestemd en worden ge-
meten wat de absorptie van de golven bij de ingestelde 

1

2

3

Foto's Dante Killian



In memoriam prof.dr.ir. F. C. Erné
Op maandag 25 november 2019 is prof. dr. ir. Frederik Cornelis Erné op 86-jarige leeftijd overleden. Hoe-
wel er niet zo veel medewerkers meer zijn bij het departement Natuurkunde in Utrecht die Frits Erné nog 
persoonlijk hebben gekend, werd het bericht van zijn overlijden toch met verdriet ontvangen.
Prof. Erné studeerde technische natuurkunde in Delft en startte vervolgens als onderzoeker bij de FOM 
KV groep in Utrecht. In 1962 rondde hij zijn promotieonderzoek cum laude af bij prof. Endt met het proef-
schrift Investigation of nuclear levels in 36Ar and 38Ar.  Via Nikhef H. nam prof. Erné deel aan verschillende 
experimenten bij de versnellers in Cern Geneve en Stanford Californië waar hij ook was gestationeerd. 
Vanaf 1985 was zijn standplaats Amsterdam (Nikhef-H). 
Van 1 mei 1991 tot 1 oktober 1998 bezette prof. Erné, naast zijn aanstelling 
bij Nikhef, de bijzondere leerstoel Actuele onderwerpen uit de natuurkunde 
vanwege het Natuurkundig Gezelschap in Utrecht. Zijn colleges en caput-
college vormden een verrijking van het onderwijs in de hoge energiefysica 
binnen de toenmalige faculteit Natuur- en Sterrenkunde. Daarnaast leverde 
hij een waardevolle bijdrage aan het onderzoek en begeleidde hij promo-
tieonderzoeken bij de vakgroep Kernfysica en hoge-energiefysica. Het is 
bekend dat prof. Erné nog tot op hoge leeftijd de nieuwste ontwikkelingen 
in zijn vakgebied volgde en bijvoorbeeld nog vorig jaar de Nikhef jaarverga-
dering bijwoonde. Frits Erné was een gerespecteerd wetenschapper, maar 
bovenal een aimabele collega en een inspirerende mentor. 

Peter Mertens
Foto Catalogus Professorum UU

frequentie is. Het is echter onduidelijk of echt aan het 
‘hyperfijnstructuurspectrum van rubidium’ is gemeten.

Heeft deze opstelling ooit gewerkt? Nou, deze niet. 
Kijk dat wist Frits namelijk. Hij heeft deze opstelling in 
elkaar gezet om cadeau te doen aan Henk Dijkerman 
bij zijn pensioenering. Henk heeft dit cadeau meege-
nomen naar huis en in zijn werkkamer gehangen. Maar 
met soortgelijke opstellingen heeft Henk Dijkerman 
zijn hele leven gewerkt. Zelfs voor zijn academische 
carrière werkte Henk aan radarsystemen bij TNO in 
Den Haag.

Hopelijk een raadsel opgelost. Met grote 
dank aan Frits Ditewig.

Dante Killian
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Op woensdag 25 september 2019 is Frankje de Boer ge-
promoveerd op basis van haar proefschrift getiteld Syn-
thesis and Characterization of Colloidal Colorants: From 
Zein Protein to Color Carrier. Bij haar promotieonderzoek 
werd ze begeleid door dr. Arnout Imhof, prof. Alfons van 
Blaaderen (beide van de onderzoeksgroep Zachte Gecon-
denseerde Materie) en prof. Krassimir Velikov (tevens ver-
bonden aan Unilever R&D). Dr. Imhof feliciteerde haar als 
eerste met het verkrijgen van haar doctorstitel:

“Zeergeleerde doctor De Boer, beste Frankje,

Van harte gefeliciteerd met het behalen van je doctor-
stitel. In 2015 solliciteerde je naar een promotieonder-
zoek op een onderzoeksproject van Krassimir en mij. 
Het doel van het project was om nanodeeltjes gemaakt 
van niet-oplosbare proteïnen te ontwikkelen en ze 
bruikbaar te maken als drager van kleurstoffen. Je had 
zojuist je master in Chemical Engineering aan de TU 
Eindhoven gehaald, met als specialisatie polymeren 
en composieten, dus jouw kennis en ervaring zouden 
goed van pas komen bij dit project.

Het uiterlijk van een consumentenproduct is belangrijk. 
Hierbij speelt de kleur van bijvoorbeeld een levensmid-
del of verpakking een belangrijke rol. Consumenten 
plaatsen echter steeds vaker vraagtekens bij de veilig-
heid van sommige gebruikte kleurstoffen. Er is daarom 
behoefte aan alternatieven, liefst gemaakt van eetbare, 
plantaardige grondstoffen. In jouw onderzoek heb je 
gekeken naar colloïdale deeltjes gemaakt van zeïne, 
een onoplosbaar eiwit uit maïs, met daarin opgesloten 
kleurstoffen. De kleur ontstaat doordat de deeltjes het 
invallende licht verstrooien en voor een deel absorbe-
ren.

Je was, als er tenminste geen problemen waren op het 
spoor tussen Eindhoven en Utrecht, al heel vroeg in 
het lab. Tegen de tijd dat ik op kantoor arriveerde, kon 
je dus meteen al de resultaten van die ochtend onder 
mijn neus drukken. Je hebt om te beginnen veel geëx-
perimenteerd met het maken van de nanodeeltjes van 
zeïne. Hierbij kwam je erachter dat je beter herhaal-
bare resultaten kreeg met een gewone roervlo in een 
bekerglas dan met onze nieuwe, dure, mechanische 

mixer. Je hebt vervolgens 
vele verschillende kleurstoffen verpakt 
in de zeïne-deeltjes. Je hebt uiteindelijk mooi 
gekleurde maar ook zuivere witte materialen weten te 
maken. Met de theorie van meervoudige lichtverstrooi-
ing konden we de eigenschappen, zoals de absorp-
tie-lengte en de transport vrije weglengte, uitstekend 
modelleren en voorstellen. Ik durf wel te zeggen dat 
een zo goede overeenstemming met de theorie van 
meervoudige verstrooiing nog niet eerder is bereikt, 
zeker als je ziet hoe breed de verdeling van deeltjes-
grootten is.

Je hebt je ontwikkeld tot een zelfstandige en kritische 
onderzoeker. Deze eigenschappen zullen je in het 
vervolg van je carrière goed van pas komen. Ik wil je 
graag bedanken voor de prettige en leerzame samen-
werking. Frankje, ook namens je promotores Alfons 
van Blaaderen en Krassimir Velikov, nogmaals hartelijk 
gefeliciteerd met het behalen van je doctorsgraad.”

Promotie bij Soft Condensed Matter & Biophysics

Frankje de Boer
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Boterkoek 
Time: 20 minutes + 20 minutes 
oven time; 25 pieces

Ingredients:
300 g plain flour
250 g demerara fine sugar
250 g unsalted butter
1 medium egg
1 lemon
pinch of salt 

Tools:
large and small bowl 
kitchen scales
baking tray (25 cm square)
baking parchment
a knife 
hand blender
zester and juicer

Method:
Wash the lemon, zest and juice it. 
Cut the butter into tiny pieces and rapidly knead together with the salt, a table-
spoon of lemon juice, the zest, sugar, and flour in your bowl. It helps to pre-
chill your kneading bowl and use cold hands ― ideal wintertime recipe ― to 
prevent the butter from melting. Line the baking tray with the parchment and 
press the dough into this, making sure it is even and flat. Next beat the egg 
until the yolk and egg whites are fully incorporated. Give the top of the butter 
cake an egg wash and put some decorative markings in with a fork. Place the 
buttercake in a preheated oven at 200 degrees Celsius for about 20 minutes, 
or until golden brown and delicious. Leave to cool out of the oven for at least 
30 minutes before slicing and serving. Enjoy.

                             in the kitchen

This Fylakra-EMMEφ news features a recipe for 
a simple Dutch winter snack “boterkoek”, which translates into butter 
cake. It is rather simple to make, but very tasty and perfectly suited for 
the upcoming dreary and busy winter months. The addition of a citrus 
flavor to this variant of the Dutch classic, gives it a slight freshness. If 
you too want to have your own creation featured here, please feel free to 
send in your recipe (including a picture) to j.degraaf@uu.nl.
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Tom en zijn zus
Tom is 3 keer zo oud als zijn zus 2 jaar geleden 
en 5 keer zo oud als zijn zus 2 jaren daarvoor. 
Hoe oud zijn Tom en zijn zus ?

PUZ
ZELMail de oplossing 

naar de redactie en 

maak kans op een 

lekkere fles wijn!



MUURSCHILDERING BUYS BALLOT OP WEG VAN DE STAD NAAR HET UTRECHT SCIENCE PARK: 
Een muurschildering op de Burgemeester Reigerstraat laat zien hoe de Utrechtse hoogleraar Buys Ballot 
het Dopplereffect testte en daarmee de theorie van zijn Oostenrijkse collega Christian Doppler beves-
tigde. Het initiatief voor het openbare schilderij komt van twee natuurkundigen van de UU, Sander Kempkes 
en Ingmar Swart. Ze willen in de toekomst meer van dit soort wetenschappelijke muurschilderingen la-
ten maken. Het schilderij is gemaakt door kunstenaarscollectief De Strakke Hand. Op de foto zie je  
Ingmar Swart met burgemeester Jan van Zanen bij de ‘onthulling’ van het schilderij (foto B. van Setten)  
www.dub.uu.nl/nl/nieuws/muurschildering-buys-ballot-op-weg-van-de-stad-naar-het-utrecht-science-park


