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Renate Loll is sinds 2005 hoogleraar 
Theoretische  Fysica aan de Universi-
teit van Utrecht en bekleedt verschil-
lende prestigieuze posities in binnen- 
en buitenland. Dat klinkt opmerkelijk 
voor iemand die ooit weifelend aan 
haar natuurkundeopleiding begon. 
Daarover zegt de van oorsprong Duitse: 
“Ik had alles kunnen kiezen, maar het 
werd natuurkunde. Dat leek me het 
meest uitdagend, maar ik had ook 
interesse in uiteenlopende andere 
onderwerpen. Na de eerste drie jaar 
heb ik daarom bewust ‘vrij’ genomen 
van de natuurkunde, om iets heel 
anders te gaan doen.“ Ze bemachtigde 
een beurs waarmee ze een jaar aan de 
London School of Economics kon 
studeren. Daarna bleef ze in Londen, 
waar ze haar mastertitel haalde en 
vervolgens promoveerde. In de 
theoretische natuurkunde. “Na een 
heel jaar zonder natuurkunde, was het 
dit keer wel een weloverwogen 
beslissing om weer in het vakgebied 
terug te keren,” lacht Loll.
Na haar promotie, in 1989, zette Loll 
haar eerste stappen in het onderzoek 
naar quantumzwaartekracht, in de 
destijds nieuwe en veelbelovende 
aanpak van de “loop quantum gravity”. 
Ze vervulde een reeks postdocposities 
in Duitsland, de Verenigde Staten en 
Italië. Zo’n tien jaar geleden, ze werkte 
toen als Heisenberg Fellow op het Max 
Planck Instituut, sloeg ze echter een 
andere weg in. “Ik koos een nieuwe 
invalshoek, waarbij ik in feite twee 
benaderingen voor quantumzwaarte-
kracht combineerde die beide op 
problemen stuitten. Dat was een risico. 
Sommige collega-wetenschappers 
waren uiterst sceptisch. Men was ervan 
overtuigd dat mijn idee ofwel triviaal 
was, ofwel al eens geprobeerd,” 
herinnert ze zich. Maar ze geloofde in 
het idee, dat steeds succesvoller werd. 
Het groeide en groeide, als een plant. 
Inmiddels is de mede door Loll 
ontwikkelde methode van ‘causale 
dynamische triangulatie’ een zeer 
succesvolle kandidaat om een 
niet-perturbatieve theorie van de 
zwaartekracht te worden. 

Sinds 2001 is Renate Loll verbonden 
aan het Institute for Theoretical Physics 
van de Universiteit Utrecht, waar ze 
vier jaar later hoogleraar werd. Ze 
modelleertquantumfl uctuaties op de 
kleinst mogelijke schaal (de zogenoem-
de Planckschaal, met een grootte-orde 
van 10-35 m). De uitdaging is om een 
quantumtheorie te formuleren die 
consistent is op de Planckschaal en 
tegelijk een correcte klassieke limiet 
heeft en dus de vierdimensionale 
ruimtetijd zoals wij die waarnemen, 
reproduceert.  Hiermee wil ze bijvoor-
beeld uitvinden wat er gebeurd kan 
zijn tijdens de Big Bang. “De vraag is: 
kunnen we een voorspelling afl eiden 
waarvan we nog steeds de effecten 
kunnen waarnemen. We weten nog zo 
weinig van het heelal en hoe het 
ontstaan is. Met dit soort onderzoek 
hopen we bijvoorbeeld dingen als 
donkere energie ooit echt te kunnen 
verklaren met fundamentelequantum-
wetten.” 
Dat haar werk wetenschappelijk zeer 
gewaardeerd wordt, blijkt uit verschil-
lende eervolle benoemingen, waaron-
der die op de Distinguished Research 
Chair van het Perimeter Institute for 
Theoretical Physics in Canada. Op de 
vraag of ze de ambitie heeft ooit een 
Nobelprijs te krijgen voor ‘haar’ 
quantumzwaartekrachttheorie, 
glimlacht ze. “Nobelprijzen worden 
alleen gegeven voor theorie die is 
bevestigd door waarneming en zover 
zijn we nog niet. Ik verwacht nog zeker 
twintig jaar mooie wetenschap te 
kunnen bedrijven. Het is wel mijn 
ambitie om iets te doen waar ik voor 
herinnerd zal worden, een positief 
verschil te maken.” (BV)  

Als hoogleraar Theoretische Fysica boekt ze interessante resulta-
ten in haar onderzoek naar een theorie voor quantumzwaarte-
kracht. Als lid van de Raad van Bestuur van de Stichting FOM, is 
ze pleitbezorger voor écht fundamenteel onderzoek. FOM expres 
ging in gesprek met Renate Loll, over haar carrière en de kracht 
van de theoretische natuurkunde.

Renate Loll
Hoogleraar Theoretische Fysica en 
lid van de Raad van Bestuur van FOM

Quantumzwaartekracht 
om het heelal te begrijpen

Vrouw in de fysica 
Renate Loll is als vrouwelijke hoogleraar deel van een selecte groep; 
in de bètawetenschappen is nog geen tien procent van de hooglera-
ren vrouw 1). Ze gaat daar vrij praktisch mee om. “Dat ik als vrouw 
in de minderheid ben, is iets waar ik al vanaf mijn studietijd aan 
gewend ben. Zolang je studeert, denk je er niet zoveel over na. Maar 
vrouw-zijn wordt absoluut een issue als je een persoonlijke 
aanstelling ambieert. Vaak moet je als vrouw meer doen om je te 
bewijzen,” aldus de hoogleraar. In haar eigen groep is ze momenteel 
de enige vrouw. “Ik zoek altijd de meest geschikte kandidaat, 
ongeacht de sekse. Helaas is maar een klein percentage van de 
sollicitanten op mijn promotie- en postdocplaatsen vrouw.”
Loll vraagt zich al lang af waarom er zo weinig vrouwen in de fysica 
werken. “Er is niet één reden aan te wijzen, het is een complex 
vraagstuk. Om te beginnen is het nog steeds zo dat veel meisjes 
impliciet of expliciet worden ontmoedigd om zich bezig te houden 
met wiskunde of natuurwetenschappen, op school en op de 
universiteit.” Loll ziet ook praktische hindernissen, bijvoorbeeld 
doordat het zo moeilijk is een vaste aanstelling te krijgen. Daar-
naast is het haar ervaring dat mannen en vrouwen fundamenteel 
anders over hun carrière en ambities denken. “Toen ik net studeer-
de, beweerden –mannelijke- medestudenten dat ze ooit professor 
zouden zijn bij een bepaald gerenommeerd instituut of ooit de 
Nobelprijs zouden winnen. Zelf dacht ik daar niet over na in die tijd. 
Ik vond het vakgebied ontzettend interessant en ik had de ambitie 
om goed onderzoek te doen, maar ik had geen concreet, ‘politiek’ 
idee over waar dat onderzoek mij zou brengen. Volgens mij geldt dat 
voor meer vrouwen. Ik weet nu, door ervaring, dat het makkelijker 
is om wél dit soort concrete doelen te hebben. Of dat nou het 
winnen van de Nobelprijs is, of het leiden van een eigen vakgroep.” 
(BV)  

1) In de monitor vrouwelijke hoogleraren 2009 is geen aparte 
categorie bètawetenschappen, wel zijn er de categorieën natuur 
en techniek. Volgens de monitor is het percentage vrouwelijke 
hoogleraren in het wetenschapsgebied natuur 7,7%; in het weten-
schapsgebied techniek is 4,8% van de hoogleraren vrouw.
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