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Van 4 tot en met 8 april organiseerde de Internatio-
nal Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) de 
vierde conferentie ‘Women in Physics’. Ditmaal 
in Stellenbosch te Zuid-Afrika. Onder de 233 deel-
nemers uit 53 verschillende landen waren ook vier 
vertegenwoordigers uit Nederland, van wie drie van 
de Stichting FOM. 

De conferentie biedt vrouwelijke fysici een platform, 
zowel voor wetenschappelijke discussies, als 
discussies over de positie van vrouwen in de fysica 
wereldwijd. Het doel is om ervaringen uit te wisselen 
over manieren om vrouwen aan te trekken en te 
behouden voor de fysica, en de positie van vrouwen 
binnen de fysica te verstevigen. 
Tijdens de vierdaagse bijeenkomst werden diverse 
plenaire presentaties gehouden door vooraanstaande 
vrouwelijke wetenschappers als Cecilia Jarlskog en 
Jocelyn Burnell en vonden er postersessies plaats. 
Er werden ook workshops georganiseerd over onder 

andere ‘scientifi c networking’, ‘leaving and entering 
a career in physics’ en ‘attracting girls to physics’. 
De Nederlandse delegatie had zich dan ook verdeeld 
om zoveel mogelijk trainingen en presentaties te 
kunnen bijwonen en verschillende ervaringen uit te 
kunnen wisselen. Zo verkreeg hoofd Centrale 
Personeelsdienst Renée-Andrée Koornstra uit drie 
workshops en via gesprekken met verschillende 
vrouwen input voor de implementatie van het 
Charter ‘Talent to the Top’. Hiermee kon ze zien op 
welke manier je de positie van vrouwen en hun 
beleving daarvan binnen je organisatie kunt onder-
zoeken. Programmacoördinator Noortje Vis heeft 
gekeken naar de beleidsmaatregelen in verschillende 
landen, om deze te vergelijken met het huidige 
FOm/v-beleid. Zij heeft daarbij speciaal aandacht 
gehad voor oplossingen voor het dual-career 
probleem (het probleem dat als je een vrouw of man 
op een senior-positie aanstelt, hij/zij ook vaak een 
partner heeft die meekomt en ook een passende baan 
nodig heeft in dezelfde omgeving) en subsidies voor 
vrouwen die hun carrière hebben moeten onderbre-
ken. De Nederlandse delegatie komt binnenkort bij 
elkaar om ervaringen uit te wisselen en te bespreken 
hoe de nieuwe bevindingen worden ingezet voor het 
vrouwenbeleid van FOM.  

Ze heeft haar eigen wetenschappelijke carrière 
tijdelijk bevroren om andere onderzoekers te laten 
schitteren. Maar haar naam verschijnt toch regel-
matig in Science of Nature. Want als facility 
manager van FELIX doet dr. Britta Redlich meer dan 
aan de knoppen draaien. 

Britta Redlich werd in 2002 gevraagd voor de functie 
van facility manager bij de vrije-elektronenlaser-
faciliteit FELIX. Ze kende het apparaat toen al, want 
ze had er als onderzoeker mee gewerkt vanuit de 
universiteit van Münster. Waarom juist zij voor de 
functie benaderd werd? Zelf houdt ze zich bescheiden 
op de vlakte, maar een collega prijst haar openheid 
en communicatieve vaardigheden en haar organisa-
tietalent: “Britta kan dertig ballen tegelijk in de lucht 
houden, zonder dat het moeite lijkt te kosten.” 

Afstembare golfl engte

Vanuit de hele wereld willen onderzoekers naar 
Rijnhuizen komen om met FELIX hun experimenten 
uit te voeren. Redlich inventariseert de verzoeken die 
daartoe worden ingediend. Ze stelt groepen wier 
voorstellen op elkaar lijken voor om samen te werken 
en bereidt de beslissing van het Scientifi c Advisory 
Committee voor - dat beslist over wie er met FELIX 
mag werken. Ze maakt planningen en onderhoudt 
contact over de voorbereiding van het onderzoek. 
Zijn de onderzoekers eenmaal in gastenverblijven 

rond Rijnhuizen ingekwartierd, dan maakt Redlich 
hen met het FELIX-team wegwijs op het apparaat en 
helpt hen precies die condities te krijgen die voor hun 
experimenten nodig zijn en zo de goede resultaten 
te behalen. En natuurlijk is ze ook troubleshooter. 
“FELIX  is een heel groot en complex apparaat. De 
laser is 25 meter lang en het licht wordt over 

tientallen meters naar de 
experimenteerruimten 
getransporteerd. Er gaat 
nog wel eens iets stuk, of 
een experiment pakt 
anders uit dan de 
bedoeling was. We 

proberen problemen zo veel mogelijk voor te zijn. 
Mensen zijn soms helemaal uit Amerika gekomen om 
hier te experimenteren. Dan willen ze geen kostbare 
tijd verliezen aan technische problemen.”
 
Twijfel

Britta Redlich moest destijds wel even nadenken 
voordat ze besloot om de positie als hoeder van 
FELIX te accepteren. De stap naar Rijnhuizen 
betekende dat ze haar eigen academische carrière 
voorlopig in de ijskast moest zetten. Die keuze viel de 
cum laude gepromoveerde scheikundige niet licht. 
Heeft de keuze voor FELIX Redlich negen jaar later 
gebracht wat ze hoopte? “Ja, ik ben best tevreden. 
Mijn wetenschappelijke kennis is heel breed 
geworden en ik heb plezier in de contacten met de 
onderzoekers, vooral als ze steeds terugkomen en ik 
hun voortgang precies kan volgen. Tijdens de 
experimenten werk ik vaak intensief met hen samen. 
Als we met FELIX een antwoord vinden en daar een 
bijzondere publicatie uitrolt, ben ik trots.” Dat 
gebeurde bijvoorbeeld vorig jaar, toen Nature 
bekendmaakte dat Nederlandse en Britse onderzoe-
kers er met behulp van FELIX in geslaagd waren een 
elektron in silicium tegelijkertijd in twee verschil-
lende quantumtoestanden te brengen, een belang-
rijke stap op weg naar een quantumcomputer. 
Redlichs bijdrage aan dit succesvolle experiment 
werd erkend; haar naam stond boven het artikel. 

Praktische uitdagingen

Maar behalve wetenschappelijke vindt een facility 
manager ook veel praktische uitdagingen op haar weg. 
Redlich onderscheidt drie mijlpalen in haar loopbaan 
bij FELIX. De eerste was de bouw van FELICE, een 
nieuwe, derde beamline van FELIX, bestemd voor 
experimenten in de lasertrilholte om het gedrag van 
moleculen in de gasfase te observeren. De plannen 
hiervoor lagen in 2002 op de tekentafel; in 2007 werd 
FELICE in gebruik genomen. De tweede mijlpaal was 
minder vrolijk: in februari 2006 brandde er een hoog-
spanningsvoeding in FELIX door en ontstond een grote 
brand. De brandweer kon die snel bedwingen, maar 
door de rook- en roetschade moest ze de laser vijf 
maanden uit de roulatie halen. “We hebben eindeloos 
moeten poetsen. En het meest dramatische was nog 
dat we iedereen die experimenten met FELIX had ge-
pland moesten afzeggen. Gelukkig zijn FELIX-gebruikers 
redelijk trouw, dus ze kwamen meteen weer terug.”
Een volgende uitdaging dient zich alweer aan. 
Volgend jaar maart wordt FELIX afgebroken, om een 
tweede leven te beginnen aan de Radboud Universi-
teit Nijmegen. Hij zal daar een symbiose aangaan met 
de vrije-elektronenlaser FLARE die nu gebouwd wordt 
en met de befaamde Nijmeegse supermagneet. De 
combinatie van die drie faciliteiten biedt perspectief 
op nieuw, grensverleggend wetenschappelijk 
onderzoek. Voor Britta Redlich is een belangrijke rol 
weggelegd bij het huisvesten van FELIX en FELICE in 
hun nieuwe omgeving en het opstarten van de 
gebruikersexperimenten. Zelf verhuist ze uiteraard 
mee naar Nijmegen, want ze wil wel op fi etsafstand 
van de faciliteit wonen. 

Eigen onderzoek

Maar als ook die verhuizing eenmaal tot een goed 
einde gebracht is, hoopt Redlich toch weer eens 
college te gaan geven en ook aan eigen onderzoek toe 
te komen. “Gebruikers die van ver komen, nemen 
liever geen groot risico als ze met FELIX experimente-
ren. Voor mij ligt dat anders: ik ken het apparaat als 
geen ander en kan het me veroorloven om er nieuwe 
dingen mee uit te proberen. Zo biedt het hoge ver-
mogen van FELICE unieke mogelijkheden voor 
tijdsopgeloste metingen aan moleculen in de gasfase. 
Het lijkt me interessant en uitdagend om samen met 
een geroutineerde wetenschapper zoiets op te 
zetten.” Wellicht kan de wetenschap dan profi teren 
van de kennis die Redlich het afgelopen decennium 
heeft verzameld, en krijgt zij de kans om de draad 
van haar eigen wetenschappelijke carrière weer op 
te pakke n. (MH)  

FOM bezoekt conferentie 
‘Women in Physics’ in Zuid-Afrika 

De Nederlandse delegatie bestond uit 
(v.l.n.r): mr. Renée-Andrée Koornstra 
(hoofd Centrale Personeelsdienst FOM), 
leider van de delegatie prof.dr. Petra Rudolf 
(RuG en voorzitter van de FOm/v-com-
missie), ir. Noortje Vis (Programmacoördi-
nator FOm/v-beleid) en dr.ir. Petra van 
der Werf (Nederlandse Natuurkundige 
Vereniging). 
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Facility manager Britta Redlich over 
de charmes van FELIX
Avonturen met een uniek apparaat

Dr. Britta Redlich voor 
de vrije-elektronen 
infraroodlaser FELIX van 
het FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen. 
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