
deeltjesfysica, aldus de internationaal

samengestelde evaluatiecommissie die
het instituut in 2OO7 evalueerde: op

vrijwel alle aspecten van onderzoek en

organisatie doet SAF/NIKHEF het

uitmuntend. Op grond van de evaluatie

verhoogt het Uitvoerend Bestuur van

WOY 
het jaarlijkse missiebudget van

& het instituut structureel met 450

ffititend euro. Het Algemeen Bestuur

Wvan NWO kent het instituut daarnaast

ffiroor de jaren 2008, 2OOg en 2010 ook
Wnog eens jaarlijks 450 duizend euro toe.

Mv

@Iet onderzoeken van de wisselwerkin-

%€en 
en de structuur van alle elemen-

@aire deeltjes en velden op de kleinste

van de heftige processen die zich !3,7
miljard jaar geleden voordeden in het
piepjonge heel al, zo luidt de nieuwe

missie. Hiermee heeft het instituut het

nieuwe onderzoekgebied Astrodeeltj es -

fysica stevig ingebed in haar missie.

In de praktijk komt dit neer op het

uitvoeren van de eerste (mogelijk

baanbrekende) metingen bij de LHC bij
CERN, en het verder ontwikkelen van

het nieuwe vakgebied van de astro-

deeltjesfysica. Het LHC-programma

omvat het speuren naar nieuwe

deeltjes bij ATLAS, naar CP-schending

bij LHCb en naar het voorspelde

quarkgluonplasma bij ALICE. Het

schaal- onderzoek aan kosmische

stralen (AUGER) en zwaartekrachtsgol-

ven (VIRGO). Een belangrijke opdracht

voor het instituut is verder de

detector-R&D op peil te houden en
kennisoverdracht naar en samenwer-

king met de industrie te versterken.

Dat SAF/NIKHEF brlzonder goed is

bleek helemaal los van de evaluatie

ook uit het meest recente rapport van

het Nederlands Obsenratorium van

Wetenschap en Technologie. Daarin

komt SAF/NIKHEF als beste van alle
NWO- en KNAW-instituten uit de bus
(zie ook pag. 6). ffi

is onderzoek dat niet is gericht op het
presenteren van commerci6le ling. Het is ook:een Veistandelijke ,

ondernemingwiern" lethodesien' '

waarden we moeten uitdragen: zij is
gebaseerd op kennis en gedijt op
kritisch onderzoek, een logische

lange termijn van het onafhankelijke

en ongerichte onderzoek dat daar
wordt uitgevoerd. Het Instituut is niet
alleen een creatief toevluchtsoord

geworden vooi onderzoekers die daar
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Reacfies

bezoek komen, rrtro?r het biedt ook l'

onderdak aan een krachtig en
professioneel geleide activiteit die
verder gaat: 'de wetenschap naar de
mensen toe brengen'.

In korte tijd is deze opvallende

onderneming een wereldspeler

geworden in zuiver onderzoek en heeft

een v erb aztn gwekkende dynamic a
gecreeerd op elk niveau. Wereldwijd

befaamde wetenschappers houden

regelmatig toespraken voor een

afgeladen publiek uit de plaatsetijke

gemeenschap. Gemeentelijke,

provinciale en nationale politici

hebben de stuwende kracht ontdekt
. van fundamenteel onderzoek en de

aantrekkelij kheid van public-priv ate
partnerships. Canada, ondanks zijn vele

uitstekende onderzoekers een ietwat

wetenschappelijk laagland, is op de
kaart gezet en men spreekt van een
schitterend voorbeeld wat kan worden
gedaan. Waar we beslist naar moeten

zoeken in ons eigen land is een

soortgelijke katalysator voor net zo'n
klimaatsverandering.
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Renate LoIl, hoogleraar theoretische fysica,
tJniv ersiteit U trecht ffi

De schoonheid,kracht en ch,arme
l

Ik houd van de letter:E de, schaamte- '

loos in het oog vallende letter F in
'FOM'. Tot nu toe schijnt op z'n minst

deze letter met succes weerstand

geboden te hebben,tegen de, slijtage-

slag door zin toegepaste tegenhanger,

toepassingen binnen de zo kenmer- technologrsch gebied. Acht jaar
kende'levenscyclus van de overheids- , geleden heeft hij het 'Ferimeter ,

organen die zich bezighouden met de Institute for Theoretical physics it
toekenning van fondsgelden. Het gaat Waterloo, Ontario (perinneterjnstitute.ca)
om het blootleggen van de fundamen- opgericht, betaald met fronaera
tele natuurwetten en daarmee om het miljoen Canadese dollars uit eigen zak.

de letter T. Ter_p1gg1q_glltlg F -_sqt4gJzo*e,k va.stl-egggn*yag 3s€Ig!qb-.gugek[.-**-=-. -Hii is abso-]uut overrui#L v_qL be]t

manier van denken, nieuwsgierigheid : wonen of uit de gehele wereld op
en creativiteit.

In het licht van de complexe en

onvoorspelbare aard van fundamenteel

onderzoek op de korte termijn en de

noodzaak voor continuiteit op de lange

termijn, moet men ztch ernstig ,,

bezinnen over de toekomst ervan, in

een tijd dat een chronische toewijzing

van te weinig middelen uit de eerste en
tweede geldstroom on gelukkigerwij s

samenspant met het geloof in de

verlossende kracht van voortdurende
'evaluatie' en 'valorisatie' van de
productie van onderzoekers. In dit

hegatieve klimaat lijkt het soms alsof

wij, onderzoekers zelf het zicht hebben

Verloren op de mooie en belangrijke

dingen die we doen. Dat kan leiden tot
een onderschatting van de sluimeren-

de- bereidwilligheid bij het grote

publiek om gefascineerd te raken door
zuivere wetenschap en die metterdaad

te steunen.

We zouden moed moeten putten.en

inspiratie halen uit de visie en

leiderskwaliteiten van Mike Lazaridis,
'het brein achter de Blackbe rry' ,  een
pragmatische man met onberispelijke

referenties op zowel zakeliik als

voor toekomstige groei en ontwikke- belang en de krachtigui""Gd op de 
--


