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“Het is fantastisch om een beginnende 

promovendus te zien opgroeien tot een 

gelijkwaardige wetenschapper.”

“Ik kreeg vertrouwen en vrijheid. 

Daardoor heeft mijn promotieonderzoek 

veertien publicaties opgeleverd.”
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RG: Ik ontmoette Petra voor het eerst toen 
ik als masterstudent met een Erasmus-
beurs vanuit Namen naar groningen kwam 
en daar afstudeerde. 
PR: Ik zag dat hij begreep waar het in het 
onderzoek om draait: nieuwsgierigheid, 
initiatief tonen en resultaten kunnen ana-
lyseren. Het is niet zo belangrijk dat het 
allemaal juist is, het gaat erom dat je met 
ideeën komt. als zo’n masterstudent in 
mijn groep afstudeert en er zijn mogelijk-
heden, dan bied ik die zeker een promotie-
plaats aan.
RG: Vanaf die tijd is Petra mijn vaste 
mentor, aan wie ik veel goede adviezen te 
danken heb. Een van haar kwaliteiten als 
promotor is dat ze zich over je cv ontfermt 
‘let op je publicaties, zorg dat je onder-
wijservaring opdoet, kijk eens naar deze 
interessante conferentie…’
PR: Ik zie dat absoluut als mijn taak. 
anders dan sommige collega’s. Die zeggen: 
iemand die goed is, vindt zijn weg wel. Dat 
is ook wel zo, maar ze vinden béter hun 
weg als hun begeleider af en toe dingen 
op tafel legt. En hen aanmoedigt. Ik zie 
dikwijls dat promovendi de academische 
fysica verlaten omdat ze ten onrechte 
denken niet goed genoeg te zijn.
RG: Na twee jaar promotieonderzoek 

stond ik er wat publicaties betreft al best 
goed voor. Ik kreeg toen een idee om wat 
extra’s te doen. Petra zei: OK, als je tijd 
hebt, mag je het wel doen.
PR: Ik raad al mijn promovendi aan om 
goed te plannen, zodat ze misschien een 
half jaar overhouden. In die tijd kun je dan 
een heel riskant experiment proberen. 
gaat dat goed, dan krijg je een hoog sco-
rende publicatie. Mislukt het, dan maakt 
het niet uit. Je proefschrift is immers al 
klaar. 
RG: Ik ben blij dat ik mijn experiment kon 
doen, want uiteindelijk is dat de meest suc-
cesvolle publicatie geworden. En daarna 
gaf Petra mij vertrouwen en betrok ze mij 
bij verschillende projecten buiten mijn 
eigen promotieonderzoek. Ze zei: ‘‘Het 
komt goed met jou, je kunt het.’’

PR: Dat hij hier nu weer terug is in mijn 
groep was niet van tevoren gepland hoor.
RG: Petra gaf mij na mijn promotie een 
stuk of tien onderwerpen op die interes-
sant waren om me verder in te speciali-
seren. Ik koos ultrasnelle elektronendif-
fractie uit omdat dat mij het spannendst 
leek. Je bouwt een machine waarmee je als 
een soort camera naar binnen kunt kijken 
in moleculen. Nieuw is dat je processen op 

ongekend kleine tijdschaal kunt volgen. We 
hopen dus met zo’n machine het antwoord 
te vinden op wetenschappelijke vragen 
waar mensen al heel lang mee rondlopen.
PR: Toen ik anderhalf jaar geleden  
directeur werd van de graduate School  
of Science in groningen, mocht ik een 
ervaren postdoc aanstellen om mij te 
ondersteunen. Die keus was snel gemaakt. 
RG: We hebben inmiddels een werkend 
UED-systeem gebouwd in groningen. 
Daarvan zijn er niet meer dan tien op de 
hele wereld. We zijn net gestart met de 
eerste experimenten en het ziet er heel 
goed uit. 

RG: Nu leer ik vooral van Petra hoe je een 
grote collaboratie leidt. Dat is geen stof 
die je krijgt op college. Je moet het in de 
praktijk afkijken van iemand die het goed 
kan. En Petra kan dat goed.
PR: Ik heb twee ‘geheimen’: van tevoren 
heel duidelijke afspraken maken en  
mensen voortdurend achter de broek  
zitten, desnoods twee jaar lang elke  
maand een mail sturen.
RG: Het helpt ook dat Petra vijf talen vloei-
end beheerst. Ze kan met veel mensen in 
hun eigen taal communiceren. Dat verlaagt 
de drempel. Onderling spreken Petra en ik 
bijvoorbeeld Frans, mijn moedertaal. Ze is 
nu niet meer mijn promotor, maar nog wel 
steeds mijn mentor. •

Toen Régis Gengler na zijn promotie een spannend onderwerp zocht voor postdoc- 
onderzoek, raadde Petra Rudolf hem ultrasnelle elektronendiffractie (UED) aan.  
Vier jaar lang hielp hij in Hamburg een van de eerste UED-systemen ter wereld te  
bouwen. Nu is Gengler terug in Groningen, waar hij de dagelijkse leiding heeft over 
Rudolfs eigen experimenten met UED.

petra rudolF (l.) is hoogleraar Experimentele vastestoffysica aan  

de Rijksuniversiteit Groningen. Ze geniet een wereldwijde wetenschappelijke 

reputatie en bekleedt talloze bestuursfuncties, onder andere in de Raad van 

Bestuur van FOM en de European Physical Society.

EEN MENTOR VOOR HET LEVEN

régis gengler (r.) is projectleider in de onderzoeksgroep van  

Petra Rudolf, bij wie hij ook promoveerde. Tot 2014 werkte hij als  

postdoc bij het Max Planck Institute for the Structure and Dynamics  

of Matter in Hamburg.

costly wisdom • PROF.DR. PETRa RUDOLF & DR. RÉgIS gENgLER

59


