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Mijnheer de Rector Magnificus,
Geachte Collegae,
Dames en Heren,

Iedereen heeft wel eens een ervaring gehad waarbij het onderscheid tussen begin en
einde niet echt duidelijk was. We hebben allemaal wel eens een ijskristal bewon-
derd en verbaasd gestaan over de perfecte symmetrie van het kristal. Of, in een dro-
merig moment, een pingpongballetje in handen gehad en, hoe we het balletje ook
wendden of keerden het was perfect symmetrisch. Er is geen begin of eindpunt te
bespeuren. In de moderne kunst vinden we hier voorbeelden van terug in de pren-
ten van de Nederlandse artiest M.C. Escher. Het idee om ergens te beginnen en na
een lange moeizame weg, waarop men letterlijk nieuwe werelden ontdekt, werel-
den die zelfs in schijnbare tegenstelling tot elkaar staan, toch weer terug te komen
op hetzelfde punt wordt niet altijd zomaar geaccepteerd. Het heeft Columbus de
nodige moeite gekost om het hof van de koning van Spanje ervan te overtuigen dat
India via het Westen bereikbaar was. De eer, dat je via volkomen nieuwe werelden
terug kunt komen waar je begonnen bent, is in 1521 Magelhaens toegekend, die na
een twee jaar lange reis om de aarde het bewijs geleverd heeft. Alles is met elkaar
verbonden en niets staat los van elkaar. Vandaag zou ik het graag met U willen heb-
ben over een situatie betreffende ‘het begin’en ‘het einde’, gezien vanuit het perspec-
tief van de subatomaire fysica. De subatomaire fysica, een vakgebied dat zich bezig-
houdt met de materie om ons heen op het meest fundamenteel niveau, is ook een
ontdekkingsreis van ongekende proporties.
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Een kwestie van schaal

Alvorens dieper in te gaan op het vakgebied van de subatomaire fysica is het waar-
schijnlijk een goed idee om ons te oriënteren in de wereld waarin wij leven om een
gevoel te krijgen voor grootte. In de alledaagse wereld beschrijven we grootte met
woorden zoals: groot, klein, nietig, reusachtig, en nog vele andere adjectieven.
Deze beschrijvende vormen van grootte schieten uiteraard tekort in de weten-
schappelijke wereld omdat ze zo subjectief zijn. Om quantitatief grootte te be-
schrijven, gebruiken we in de wetenschap graag machten van tien. Als iets tien keer
zo groot is, noemen we dat één grootte-orde, en geven we dat aan door de exponent
1 boven het getal tien te zetten, 101. Als iets tienmaal tien keer zo groot is, honderd
keer groter dus, dan zijn dat twee grootte-ordes en wordt dat aangegeven met een
exponent 2 boven het getal tien, 102. Hetzelfde geldt als we dingen bestuderen die
kleiner zijn, alleen dat we dan de exponent met een negatief teken voorzien. In
plaats van te vermenigvuldigen met een veelvoud van tien, delen we hier door een
veelvoud van tien. Als we iets bestuderen dat twee grootte-ordes kleiner is dan een
meter, objecten dus met een grootte-orde van 10-2, dan bestuderen we voorwerpen
met een afmeting honderd keer kleiner dan een meter. Dat zijn dus voorwerpen
met een omvang van één centimeter.

Als uitgangspunt voor het beschrijven van grootte neem ik als maatstaf de meter.
De meter is ons zo vertrouwd. De lengte van een kind en mens is van deze grootte.
Alle groottes die ik in mijn betoog zal noemen, zullen gerelateerd zijn aan deze
maatstaf van een meter. Gaan we drie grootte-ordes groter, dan hebben we een af-
meting van duizend meter, een kilometer. Dat is de afstand die we fietsen als we
boodschappen gaan doen. Gaan we vervolgens nog eens drie grootte-ordes hoger
dan zitten we op een afstand van duizend kilometer. Dat worden afmetingen die
onze aarde beginnen te omvatten, de planeet waar we zo vertrouwd mee zijn en die
we denken zo goed te kennen. Gaan we nog een grootte-orde hoger – we zitten nu
zeven grootte-ordes hoger dan onze maatstaf van een meter – dan zitten we op een
afmeting van ongeveer de diameter van de aarde. De aarde heeft een diameter van
13.000 kilometer. Met een modern vliegtuig, dat met een snelheid van zo’n dui-
zend kilometer per uur kan vliegen, kunnen we haast iedere plek op aarde binnen
een dag bereiken.

Laten we vervolgens nog eens een stap van vier grootte-ordes maken. Een af-
stand van deze grootte is ongeveer de afstand van de aarde tot de zon. De afstand van
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de aarde tot de zon is 144 miljoen kilometer. Om een indruk te geven van deze af-
stand stappen we weer in ons moderne vliegtuig. Het duurt dan 17 jaar voordat we
de zon bereiken. Op onze weg naar de zon zijn we de planeten Mercurius en Venus
voorbij gegaan. Als we de andere kant op gaan, verder van de zon weg, komen we
eerst bij de planeet Mars terecht. Via de asteroïdegordel gaan we dan vervolgens
langs de planeten Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Tussen de planeten
ligt er een grote lege ruimte, een soort woestijn, met niets erin, zo lijkt het althans.
De afstand tussen Pluto en de aarde is ongeveer veertig keer zo groot als de afstand
van de aarde tot de zon. Laten we nu voor de laatste keer in ons moderne vliegtuig
stappen. Om de planeet Pluto te bereiken, zouden we zeven eeuwen in ons vlieg-
tuig moeten zitten. En gedurende het merendeel van deze tijd reizen we in volko-
men eenzaamheid. Als de baan van de planeet Pluto het oppervlak van een bol zou
beschrijven, dan is het volume van deze bol, ondanks de aanwezigheid van acht pla-
neten, inclusief onze aarde, en de zon, voor 99,9999999999 % leeg. Dat zijn 10 ne-
gens achter de komma.

Zoals u wellicht weet is ons zonnestelsel slechts een uitermate klein fragment
aan het eind van een van de spiraalarmen van ons melkwegstelsel. Pluto, de laatste
planeet van ons zonnestelsel, is zoals we gezien hebben zesduizend miljoen kilome-
ter van ons verwijderd. Aangekomen bij de planeet Pluto hebben we nu een afstand
van twaalf grootte-ordes beschreven. De volgende logische stap, alhoewel een gro-
te stap, is om naar het andere uiteinde van ons melkwegstelsel te gaan. Ons melk-
wegstelsel heeft een diameter van ongeveer 100.000 lichtjaren, dat is in onze termi-
nologie 21 grootte-ordes. Een lichtjaar is de afstand die het licht aflegt in één jaar.
Het duurt dus 100.000 jaar alvorens het licht, uitgezonden aan het andere einde van
ons melkwegstelsel ons bereikt. En licht, zoals U weet, reist snel. Als het één dag
duurt om rond de aarde te vliegen, zou licht dat acht keer per seconde doen.

Ons melkwegstelsel is niet het enige melkwegstelsel in het heelal. Het dichtsbij-
zijnde andere melkwegstelsel is het Andromeda-stelsel, dat ongeveer 2,4 miljoen
lichtjaren van ons melkwegstelsel verwijderd is. Nu we op het dichtstbijzijnde an-
dere melkwegstelsel zijn aangeland, hebben we nagenoeg 22 grootte-ordes be-
schreven. U begrijpt dat, aangekomen op deze schaal van grootte, iedere factor tien
enorme afstanden voorstelt. De afstand van ons melkwegstelsel naar het volgende,
in vergelijking met de afmeting van ons melwegstelsel, is zo’n factor tien, en corres-
pondeert met een afstand van een miljoen lichtjaren. U begrijpt dat, als we dat in
meters zouden uitdrukken, het nauwelijks meer uitspreekbaar is. Ook tussen de
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melkwegstelsels is er weer een ontzagwekkende leegte, een void. We kunnen een
miljoen jaar reizen met de snelheid van het licht zonder ook maar iets tegen te ko-
men. Waarschijnlijk nog geeneens een komeet eens in de 100.000 jaar. We weten
nu dat er letterlijk miljarden melkwegstelsels liggen in het heelal met een definitie-
ve structuur. Sommige melkwegstelsel komen voor in locale groepen, in grote ban-
den die clusters genoemd worden. De afmeting van het zichtbare heelal is pakweg
28 miljard lichtjaren; dat is 26 à 27 grootte-ordes relatief tot de maatstaf die we ge-
nomen hebben, de meter. Gezien deze enorme afstanden dienen we hier op te mer-
ken dat licht van een veraf gelegen melkwegstelsel dat we nu waarnemen, miljarden
jaren geleden is uitgezonden. Door dat licht nu waar te nemen, gaan we letterlijk
terug in de tijd en verkrijgen we inzicht over de tijdsevolutie van natuurlijke proces-
sen.

Laten we nu terugkeren naar de aardse maatstaf van een meter en in plaats van te
kijken naar steeds grotere en grotere ruimtes waarin objecten zijn ingebed, de ob-
jecten onder een steeds sterkere microscoop leggen. Als voorbeeld nemen we een
grapefruit. We kunnen een grapefruit pellen en vinden dan binnen de gele schil
rood vruchtvlees, keurig gerangschikt in ongeveer vijftien à twintig partjes. Dat het
zo netjes gerangschikt is vanbinnen zie je van de buitenkant niet. Kijken we in een
paar partjes dan vinden we gegarandeerd een pit. Zo vinden we ook pitjes in hele
kleine holle ruimtes in het klokhuis van een appel. En we treffen dat aan bij iedere
appel. Deze regelmaat en structuur zou ons verborgen blijven als we niet de extra
moeite namen om te kijken wat er binnenin de voorwerpen zit die we kennen.

Laten we vervolgens kijken wat er in die pit zit. Tenopzichte van de door ons ge-
hanteerde maatstaf van één meter zijn we nu ongeveer drie grootte-ordes kleiner
gegaan en bestuderen we voorwerpen met een afmeting van een millimeter. In eer-
ste instantie zien we maar verdraaid weinig binnen de pit. We kunnen hem ontleden
in een heleboel losse vezeltjes, maar zonder verdere hulpmiddelen schiet ons men-
selijk oog te kort. Leggen we hem echter onder een goede microscoop, en gaan we
nog eens twee grootte-ordes kleiner, dan ontdekken we al snel cellen met daarin
een kern. Ontplooien we de kern dan vinden we daar het genetisch materiaal van de
grapefruit, het DNA molecuul. DNA moleculen zijn gigantische moleculen die de
code van letterlijk elke eigenschap van de grapefruit bezitten. DNA moleculen zijn
op hun beurt weer opgebouwd uit de suikermoleculen ribose en desoxiribose, en
uit amiden en fosforzuur. Moleculen zijn een aaneenschakeling van atomen van be-
paalde elementen in een zeer bepaalde rangschikking en structuur. Beginnende bij
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onze grapefruit zijn we nu, aangekomen bij de atomen, tien grootte-ordes kleiner
gegaan. We hebben de grapefruit tienduizend keer één miljoen keer vergroot. La-
ten we dat vergelijken met de ruimtereis die we zojuist gemaakt hebben. Tien
grootte-ordes groter dan een meter en we zitten in de uiteinden van ons zonnestel-
sel. Tien grootte-ordes kleiner en we zijn aangekomen bij het atoom.

Het woord atoom is ons gegeven door de oude Grieken en betekent ‘ondeel-
baar’. In de denkwijze van de Grieken zou je op een gegeven moment, als je iets in
kleinere stukjes zou opdelen, stuiten op iets dat ondeelbaar is. De eindeloze varië-
teit van stoffen in de natuur verklaarden zij door aan te nemen dat alle materie op-
gebouwd was uit deze ondeelbare deeltjes, de atomen. Hun leer was echter een fi-
losofische doctrine. De wetenschappelijke basis voor de atoomtheorie werd in
1803 gelegd door John Dalton. Ook hij ging uit van ondeelbare deeltjes, maar ken-
de deze deeltjes fysische eigenschappen toe en was in staat om quantitatief experi-
mentele resultaten te verklaren. Maar, zoals u weet, het atoom is niet ondeelbaar
gebleven. In 1897 ontdekte Joseph J. Thompson in Engeland dat de electrische la-
ding in kathodestralen wordt gedragen door kleine, negatief geladen deeltjes, de
elektronen. Een tijdgenoot van Thompson, Ernest Rutherford, ging verder in op de
studie van atomen en schoot Helium kernen op een dun blaadje goud. Het experi-
ment toonde aan dat de meeste Helium kernen ongehinderd door het blaadje goud
gingen, maar dat een klein aantal sterk afgebogen werd. Uit deze bevindingen con-
cludeerde hij dat een atoom geen homogene massa is, maar bestaat uit een minuscu-
le positief geladen kern en uit de negatief geladen elektronen die in grote banen
rondom de kern cirkelen. De verhouding tussen de doorsnede van de baan van de
elektronen en de afmeting van de atoomkern is ongeveer duizend. Als de atoom-
kern een afmeting zou hebben van een speldeknop, dan cirkelen de elektronen in
een baan op een afstand van ongeveer vijftig meter. Laten we hier even bij stilstaan.
Dat betekent dat het atoom voor 99,999999999999 % uit lege ruimte bestaat. Dat
zijn twaalf negens achter de komma. En uit deze atomen zijn we allemaal opge-
bouwd. U merkt de treffende overeenkomst op met de opbouw van ons zonnestel-
sel.

Deze opbouw van het atoom was geen voor de hand liggende conclusie en het
heeft de nodige jaren geduurd voordat dit model geaccepteerd werd. In dit model
namelijk, bevindt zich alle negatieve lading ver, relatief gesproken heel ver, van een
sterke positieve lading die zich in een heel klein volume bevindt. We weten allemaal
dat gelijke ladingen elkaar afstoten. Hoe kan het dan gebeuren dat het atoom, en
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met name de atoomkern stabiel is? Het antwoord ligt in de atoomkern zelf. Kijken
we dieper in de atoomkern dan vinden we dat een atoomkern opgebouwd is uit pro-
tonen en neutronen. De protonen zijn de positieve ladingsdragers; de neutronen
zijn electrisch niet geladen. Het is duidelijk dat naast de electromagnetische kracht
er nog een andere, sterkere kracht werkzaam is in de atoomkern. Anders zouden
alle protonen, die allemaal positief geladen zijn, elkaar afstoten en zou de atoom-
kern desintegreren. Bovendien zou er geen reden zijn voor de neutrale neutronen
om netjes bij elkaar te blijven. De andere kracht die werkzaam is in de atoomkern
heeft de naam – u kunt het al vermoeden – ‘sterke kracht’. De aantrekkende kracht
die de protonen en neutronen bij elkaar houdt is een reflectie van deze sterke
kracht. Beland bij de protonen zijn we nu vijftien grootte-ordes kleiner gegaan dan
onze maatstaf van een meter. De afmeting van een proton is dus éénduizendste van
een miljoenste van een miljoenste van een meter.

Voordat we een kijkje gaan nemen in de deeltjes waaruit de atoomkern is opge-
bouwd, de protonen en neutronen, zou ik graag eerst het beeld van de in de natuur
voorkomende krachten willen completeren. We zijn tot nu toe drie krachten te-
gengekomen. Op de eerste plaats kennen we de zwaartekracht, zo vertrouwd uit
ons dagelijkse leven, en die onder andere de planeten in hun baan om de zon houdt.
Verder kennen we de electromagnetische kracht, die verantwoordelijk is voor alle
electrische en magnetische verschijnselen. Als laatste hebben we de ‘sterke kracht’
ontmoet, die de atoomkern, en dus ook ons, letterlijk bij elkaar houdt. Er is nog een
andere kracht werkzaam in de natuur, de ‘zwakke kracht’, die onder meer verant-
woordelijk is voor het radioactief verval van deeltjes. In de dertiger jaren ontdekte
men dat deeltjes vervallen en overgaan in deeltjes met een andere identiteit. De stu-
die van deze vervalsprocessen leek de fundamentele natuurwet van het behoud van
energie en impuls te schenden. Om deze wet niet op te geven en toch de resultaten
van de experimenten te kunnen verklaren, postuleerde Pauli het bestaan van een
massaloos, ongeladen deeltje. Fermi presenteerde in het jaar 1933 zijn beroemde
theorie voor het β-verval dat Pauli’s suggestie voor een extra deeltje incorporeer-
de. Fermi doopte dat deeltje het neutrino. Maar, zoals geldt voor iedere theorie,
deze hypothese diende experimenteel geverifieerd te worden. Het concept van een
neutrino was wel leuk en aardig, maar niemand had het neutrino ooit iets zien doen.
De reden hiervoor is dat het neutrino uitermate zwak interacteert met materie. En
dat is maar goed ook, want op dit moment gaan miljarden neutrino’s door uw
lichaam, afkomstig van de zon en de atmosfeer, die u totaal niets doen. Neutrino’s
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interacteren alleen via deze ‘zwakke kracht’ die maar heel zwak is, vandaar de naam
zwakke kracht.

In grove lijnen is dit de stand van zaken aan het eind van de jaren veertig. Er was
een goed beeld van de opbouw van de materie en de fundamentele interacties
tussen de bouwstenen van de materie. Vier fundamentele krachten waren geïden-
tificeerd, de zwaartekracht, de electromagnetische kracht en de sterke en zwakke
kracht, en de materie was opgebouwd uit protonen, neutronen, elektronen, en
neutrino’s; deze deeltjes werden als elementair beschouwd.

Wat is nu eigenlijk een elementair deeltje? Een deeltje heet elementair als het
geen substructuur heeft. De ontdekking van het elektron kan beschouwd worden
als het begin van de subatomaire fysica en de elementaire deeltjes fysica. Immers na
meer dan honderd jaar geldt dit deeltje nog steeds als volstrekt ondeelbaar.

In de jaren vijftig bleek al snel dat dit beeld van de natuur niet compleet was.
Ons mooie beeld van een handjevol deeltjes was gegroeid tot een waarlijk plethora
aan nieuwe deeltjes en uit hun eigenschappen en symmetrie bleek al snel dat deze
niet elementair konden zijn. Experimenten aan het eind van de zestiger jaren gaven
doorslaggevend aan dat protonen en neutronen zelf opgebouwd zijn uit andere
deeltjes die de naam quark gekregen hebben. Quarks waren al voorspeld in 1964
door Gell-Man en Zweig. In dit model zijn alle baryonen en mesonen opgebouwd
uit drie soorten quarks: het up-quark, down-quark en strange-quark, die een frac-
tionele lading hebben van respectievelijk +2/3, -1/3 en –1/3 de elektronlading.
Alle experimentele data konden zo op een natuurlijke wijze beschreven worden. Zo
is een proton opgebouwd uit drie quarks, 2 up-quarks en een down-quark; een neu-
tron bevat een up-quark en twee down-quarks. Deeltjes die zijn opgebouwd uit drie
quarks worden baryonen genoemd; mesonen zijn deeltjes die opgebouwd zijn uit
twee quarks. De baryonen en mesonen worden collectief hadronen genoemd. Na-
genoeg alle materie om ons heen is baryonisch van aard.

Het quark-model heeft één tekortkoming en dat is dat we nooit individuele
quarks gezien hebben. Het zou hier iets te ver voeren om dat uit te leggen. Moge het
volstaan dat quarks een quantumgetal ‘kleur’ dragen, dat de toestanden ‘rood’,
‘groen’ en ‘blauw’ kan bezetten. Dit is natuurlijk niet de echte kleur van een quark,
maar is de naam van een eigenschap van het quark. In de natuur kunnen nu alleen
‘kleurloze’ objecten voorkomen; dat zijn dus combinaties van quarks. Bovendien
zijn quarks onderhevig aan de sterke kracht die de eigenschap heeft dat het energe-
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tisch voordeliger is om een nieuw quark-paar te creëren dan om het quark los te
slaan.

Aangekomen bij de quarks zijn we minstens achttien grootte-ordes kleiner ge-
gaan en hebben we de grens bereikt van de huidige meetapparatuur. Op dit moment
kunnen we alleen maar zeggen dat de elementaire deeltjes zoals we die nu kennen
kleiner moeten zijn dan 10-18 m. Dat we zo diep in de materie hebben kunnen door-
dringen, is een waarlijke tour de force. Om het in perspectief te zetten, als we in
omgekeerde richting waren gegaan, uitgaande van onze maatstaf van een meter, dan
hebben we relatief gesproken een ruimte bestudeerd die even groot is als de grootte
van ons melkwegstelsel, en dat in het laboratorium met experimenten die we op elk
gewenst moment kunnen reproduceren.

Het standaardmodel van elementaire deeltjes

In onze beschrijving van de relatieve afmetingen in de wereld hebben we ons al een
goed beeld gevormd van de opbouw van de bouwstenen der materie en hun wissel-
werking. We zijn het elektron tegengekomen met het corresponderende neutrino.
Zij vormen samen een paar, een doublet in ons jargon. Deeltjes van dit type worden
leptonen genoemd. Ze zijn ongevoelig voor de sterke kracht. We hebben ook ge-
zien dat het proton en het neutron opgebouwd zijn uit up- en down-quarks. Deze
twee quarks vormen ook een doublet. Er is een drievoudige replicatie van deze dou-
blet-structuur, zoals aangegeven in de tabel. We zeggen dat er drie families, of drie
generaties van deeltjes zijn. In onze alledaagse wereld komen we alleen de deeltjes
van de eerste familie tegen. In de leptonsector hebben we het elektron, het muon en
het tau-lepton met hun bijbehorende neutrino’s en in de quarksector treffen we het
up- en down-quark aan, het charm- en strange-quark, en het top- en bottom-quark.
Dit beeld van de elementaire deeltjes heeft zich in de jaren zeventig vrij snel ont-
plooid. In 1974 werd het charm-quark ondekt, gelijktijdig door een groep op
Brookhaven en Stanford. Eén jaar later werd het tau-lepton ontdekt, ook op Stan-
ford. Twee jaar daarna het bottom-quark op Fermilab. Twee van deze twaalf deel-
tjes zijn pas recentelijk ontdekt. In 1995 is het top-quark ondekt op Fermilab, het
versnellerlaboratorium in een voorstad van Chicago in de Verenigde Staten waaraan
ik verbonden ben. Zo ook is pas één jaar geleden onomstotelijk het bestaan aange-
toond van het tau-neutrino, ook door een Fermilab-experiment. Het bestaan van
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het tau-neutrino werd door niemand betwijfeld, maar het was technisch heel moei-
lijk om het bestaan onomstotelijk vast te leggen. U ziet dat Fermilab een grote bij-
drage heeft geleverd aan het completeren van ons beeld van de materie; 75% van de
derde familie is op Fermilab ontdekt. Het dient hier opgemerkt te worden dat, al-
hoewel de tabel alleen alle materiedeeltjes beschrijft er een exact duplicaat van de
tabel is voor antimaterie. Ieder deeltje in de tabel heeft zijn antideeltje.1

De drie generaties van materiedeeltjes

Maar waarom heeft de ontdekking van het top-quark zo lang op zich laten wachten?
Per slot van rekening was aan het eind van de jaren zestig het bestaan van quarks aan-
getoond en was het top-quark al voorspeld in het jaar 1973, voordat er nog maar
enig teken van een derde familie van deeltjes was. Als u mij in 1982 zou hebben ge-
vraagd wat de eigenschappen van het top-quark waren zou ik u falikant een ver-
keerd antwoord gegeven hebben. Waarom kies ik het jaar 1982? In 1982 werd ik
promovendus aan deze universiteit, volledig groen achter mijn oren. Mijn collegae
overtuigden mij – sommigen van hen zijn hier vandaag aanwezig – dat de ontdek-
king van het top-quark ‘net om de hoek lag’. Maar hoe verkeerd hadden we het.
Niet alleen mijn collegae, maar de hele wetenschappelijke wereld had het bij het
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verkeerde eind. Na mijn promotie heeft het nog negen jaar geduurd voordat het
top-quark met de Tevatron-versneller op Fermilab ontdekt werd. Een karakteris-
tiek van het top-quark dat volledig verkeerd was ingeschat was haar massa. Het
blijkt dat het top-quark nagenoeg dezelfde massa heeft als een goud atoom. U zult
beslist denken dat ik hier een fout maak. Een goud atoom heeft namelijk 79 proto-
nen en gemiddeld 108 neutronen in de atoomkern. En ik heb zojuist gezegd dat we
de afmeting van een quark niet kunnen bepalen en dat het minstens duizend keer
een miljoen keer kleiner is dan één enkel proton. En nu beweer ik dat een deeltje, zo
ontzettend klein – kleiner dan we met onze huidige apparatuur kunnen bepalen –
een massa heeft even groot als een goud atoom? Ja, dat is inderdaad zo, en dit is een
van de schijnbare tegenstellingen in ons vakgebied. Maar als dat inderdaad zo is, wat
is dat dan, massa?

Vele mensen identificeren massa met gewicht. Gewicht is echter een gevolg van
de aantrekking van de zwaartekracht op een bepaalde massa. Als iets twee keer zo-
veel massa heeft, wordt er twee keer zo hard aan getrokken. Maar massa is een ei-
genschap van een voorwerp, ook als er geen zwaartekracht is. In de ruimte is alles
gewichtsloos, maar niet massaloos. Het verschil in massa tussen voorwerpen uit
zich door hun weerstand tegen een verandering in snelheid. En om een verandering
in snelheid aan te brengen, moet je met het deeltje wisselwerken. Voordat we massa
kunnen beschrijven op een fundamenteel niveau, moeten we eerst nagaan hoe deel-
tjes en hun wisselwerking beschreven worden. Het model dat we hanteren, is geba-
seerd op ijkvelden. In deze veldentheorie wordt een deeltje gerepresenteerd als een
quantum excitatie van het veld behorende bij dit deeltje. Als het deeltje wisselwerkt
met een ander deeltje dan wordt dit voorgesteld door het uitwisselen van een bood-
schapper die van het ene deeltje naar het andere deeltje overstapt. Iedere kracht
heeft zijn eigen type boodschapper. De electromagnetische wisselwerking wordt
beschreven door de uitwisseling van fotonen, de lichtdeeltjes. De zwakke kracht
betreft de uitwisseling van de zogenaamde W- en Z-deeltjes. Gluonen, ofwel lijm-
deeltjes, zijn de dragers van de sterke kracht. De sterkte van de kracht, en voor wel-
ke kracht een deeltje gevoelig is, is een karakteristiek van het deeltje en dus van het
bijbehorende veld.

Het geheel wordt beschreven in het kader van de relativiteitstheorie en de quan-
tummechanica. Een opmerkelijk aspect van de quantummechanica, geformuleerd
in de onzekerheidsrelaties van Heisenberg, is dat de energie en de tijd van een deel-
tje niet tegelijkertijd met willekeurige precisie gemeten kunnen worden. Als men
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dus voor een hele korte tijd naar een deeltje kijkt, of zelfs naar lege ruimte, naar het
vacuüm, is men niet in staat om de energie precies te bepalen. De energie kan, en
zal fluctueren. Door deze quantumfluctuaties kan het zich voordoen dat de energie
voor een korte tijd heel groot is, zelfs als je het vacuüm, de lege ruimte, observeert.
Over een kleine tijdspanne kan er genoeg energie zijn om paren van deeltjes en an-
tideeltje te creëren, die dan even later weer verdwijnen. Dit zijn virtuele deeltjes.
De quantummechanica en de relativiteitstheorie dwingen ons om het vacuüm in
een ander licht te zien: een dynamisch medium vol met virtuele deeltjes, die leven
op geleende tijd en energie. De grondtoestand van het vacuüm, dat wil zeggen de
energetisch meest voordelige toestand, correspondeert met de laagste waarde voor
het veld. Wat wij voorheen ‘lege ruimtes’, voids hebben genoemd, blijken achteraf
helemaal niet zo leeg te zijn.

In het standaardmodel van de beschrijving van elementaire deeltjes wordt ook
massa beschreven door invoering van een veld, het Higgs-veld. De naam is ontleent
aan Peter Higgs, een van de mensen die de wiskundige truc hebben bedacht om
massa te beschrijven.2 Dit veld is analoog aan de velden die we al beschreven heb-
ben, met één groot verschil. Het vacuüm van dit Higgs-veld heeft een eindige ener-
gie en het Higgs-veld heeft een eindige, van nul verschillende waarde in deze laagste
energietoestand. Het van nul verschillende veld wordt vaker een condensaat ge-
noemd. Het veld heeft een duidelijke voorkeur voor een specifieke waarde; het is
‘gecondenseerd’. Deeltjes verkrijgen massa in dit model door hun interactie juist
met dit veld. Als een deeltje door de ruimte reist, zal het wisselwerken met dit veld
dat alom vertegenwoordigd is. De karakteristiek van dit veld is dat het geen vlie-
dend veld is. Het veld is niet ‘vergankelijk’, maar is ‘gecondenseerd’, en heeft een
eindige verwachtingswaarde waardoor ieder deeltje zal moeten wisselwerken met
dit veld. Ik begrijp dat dit allemaal vrij abstract is. Maar u kunt zich dit als volgt
voorstellen. Gesteld dat u in een bootje zit in een stromende rivier en u steekt uw
hand in het water. Uw hand gaat mooi met de stroom mee. Als u nu uw hand be-
weegt, en de snelheid van uw hand verandert, dan zal uw hand een weerstand on-
dervinden. Het is deze weerstand die correspondeert met massa. Dit is geheel ana-
loog aan de klassieke mechanica waar massa aangeeft hoe de snelheid van een deeltje
verandert onder invloed van een kracht. De rivier in onze analogie is het Higgs-
veld. Als het Higgs-veld niet ‘gecondenseerd’ was, dus als er geen rivier zou zijn,
zou uw hand geen weerstand ondervinden. In onze analogie zou het deeltje in dit
geval geen massa hebben. Zoals gezegd: dit Higgs-veld is overal aanwezig, ook in het
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vacuüm. We zijn al een paar keer grote lege ruimtes tegengekomen, voids, vacua.
Maar, zoals u ziet, deze zijn verre van leeg!

Deeltjes zijn excitaties van het bijbehorende veld. Zo ook behoort een Higgs-
deeltje bij het Higgs-veld. U begrijpt dat de ontdekking van het Higgs-deeltje, het
deeltje dat verantwoordelijk is voor alle massa, een doorbraak zou betekenen in het
begrijpen van de materie. Het Higgs-deeltje wordt dan ook soms de huidige heilige
graal van de subatomaire fysica genoemd. De Tevatron-versneller op Fermilab staat
aan het begin van de speurtocht naar het Higgs-deeltje. Alle indicaties die we heb-
ben, wijzen erop dat er een grote kans bestaat dat binnen de komende zes jaar dit
deeltje op Fermilab ontdekt kan worden, als ons model correct is.3 Maar zelfs als het
model niet correct is, zullen de bijdragen van Fermilab in het begrijpen van het
mechanisme van de massa generatie centraal staan. Er zullen grote aantallen top-
quarks geproduceerd worden in de komende jaren op Fermilab. Gezien hun relatief
gesproken ‘idioot’ grote massa moeten gedetailleerde studies van het top quark-
systeem inzicht verschaffen in de realisering van het mechanisme voor de generatie
van massa.

Het doet mij persoonlijk groot genoegen dat de Universiteit van Amsterdam, en
ikzelf via deze leerstoel, betrokken zijn bij dit waarlijke voorfrontonderzoek. Dit
onderzoek zal de komende jaren op Fermilab met de Tevatron proton-antiproton-
versneller uitgevoerd worden. Als de indirecte indicaties die we betreffende het
Higgs-deeltje hebben, correct zijn, wordt het letterlijk zoeken naar een naald in een
hooiberg. Minder dan één op de triljoen botsingen van een proton en een antipro-
ton zal een Higgs-deeltje opleveren. Voor de komende generatie promovendi zal dit
onderzoek een vruchtbaar gebied zijn waar ze hun talenten kunnen ontplooien. Het
zal hun waarlijk een unieke opleiding geven. Deze onderzoeken worden verricht
door grote internationale teams met meetapparatuur die vaak de grenzen van het
technologisch mogelijke net iets overschrijden. Dat de universiteit de studenten de
mogelijkheid biedt deze ervaring op te doen, doet mij deugd.

Het begin en het einde

Het voornaamste meetinstrument van de subatomaire fysicus is de deeltjesversnel-
ler. Een deeltjesversneller kan gezien worden als een grote microscoop. Hoe hoger
de energie, hoe meer details van de atoomkern gezien kunnen worden. Vandaar dat
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ons vakgebied, naast subatomaire fysica of elementaire deeltjes fysica, ook vaak
hoge energie fysica genoemd wordt. Met de huidige versnellers zijn we diep door-
gedrongen in de materie. Fases van grote dichtheid en grote leegte hebben we door-
lopen en nu zijn we aangekomen bij de drie families van quarks en leptonen met de
boodschappers van hun wisselwerking. We staan nu aan de vooravond van een vol-
gend avontuur, het speuren naar het Higgs-deeltje, de oorsprong van alle massa.

De experimenten die in ons laboratorium uitgevoerd worden, hebben een ener-
giedichtheid die in de natuur alleen kort na de Oerknal voorkwam. Ongeveer tien
micro-micro seconden na de Oerknal was de temperatuur van het heelal vergelijk-
baar met de hoogste energieën die vandaag bereikt kunnen worden met de grootste
versnellers. Top-quarks komen in ons dagelijks leven niet voor, maar een korte tijd
na de Oerknal was het heelal een soep van elementaire deeltjes. Het Big Bang-mo-
del, ofwel Oerknal-model, representeert onze verzamelde kennis hoe het heelal is
ontstaan. In dat model is ongeveer veertien miljard jaar geleden het universum be-
gonnen met een gigantische explosie van buitenaardse proporties. Niet alleen is alle
materie toen ontstaan, de ruimte zelf is toen gecreërd. In de experimenten die we
nu uitvoeren met deeltjesversnellers bootsen we de situatie in de eerste fractie van
een seconde na de Oerknal na. Hoe harder we proberen het einde van de structuur
van deeltjes te bereiken, hoe dichter we bij de processen komen te staan die zich af-
speelden aan het begin van het universum. Hoe hoger we gaan in energie, hoe kor-
ter de tijd na de Big Bang is die we onderzoeken.

De studie die zich bezighoudt met de bestudering van de oorsprong en de struc-
tuur van het heelal heet kosmologie. Deze tak van de wetenschap bestudeert onder
andere de uitbreiding van het heelal zoals we ons dat voorstellen in het Big Bang-
model. Het is duidelijk dat de subatomaire fysica een grote invloed heeft gehad op
de ontwikkeling van de kosmologie. De experimentele en theoretische opbouw van
de fundamentele structuur van de materie zoals we die zojuist zijn tegengekomen,
heeft de ontwikkeling van de Oerknaltheorie in hoge mate geleid. De hoge-energie
fysica en het jonge heelal gaan hand in hand.4 Ook de waarnemingen uit het diepe
heelal vervagen het onderscheid tussen begin en eind. Als wij nu licht waarnemen
uit de verste dieptes van het heelal, nagenoeg uit het einde van het heelal, dan is dat
licht miljarden jaren geleden uitgezonden. We kunnen nu op deze aarde licht waar-
nemen dat was uitgezonden voordat de aarde überhaupt geboren was. Hoe verder
we proberen te komen bij het einde, hoe dichter we komen te staan bij het begin.
Hoe harder we het einde van de substructuur van de materie proberen te ontdek-

17

HET EINDE VAN HET BEGIN



ken, hoe hoger we gaan in energie, hoe dichter we komen te staan bij het begin van
het ontstaan van het universum, hoe dieper we kijken in de verste dieptes van het
heelal.

Het einde van het begin

Zoals we gezien hebben, is er een vruchtbare wisselwerking tussen de kosmologie
en de subatomaire fysica. Op dit moment geven zowel resultaten uit ons eigen vak-
gebeid, als ook recente experimentele resultaten uit de kosmologie, sterke indica-
ties dat ons model van de bouwstenen van de materie onvolledig is. Centraal in deze
discussie staat massa. De resterende tijd wil ik graag gebruiken om de tekortko-
mingen van onze kennis aan te tonen.

Ik wil graag beginnen met de neutrino’s. Tot nu toe hebben we aangenomen dat
neutrino’s massaloos zijn, maar is dat zo? Experimenten met neutrino’s kunnen
worden uitgevoerd met versnellers die grote aantallen neutrino’s kunnen produce-
ren in een welbepaalde configuratie. Echter, op dit moment zijn het de neutrino’s
van de zon en de atmosfeer die ons hard aan het denken hebben gezet. De kernfusie-
processen in de zon, die de zon al haar energie geven, produceren elektron-neutri-
no’s. Gebaseerd op modellen van de kernfusieprocessen in de zon weten we hoeveel
neutrino’s we op aarde verwachten. Experimenten observeren echter slechts
éénderde van het verwachte aantal elektron-neutrino’s. We zien er dus veel te wei-
nig. Dit resultaat op zichzelf is natuurlijk niet doorslaggevend. Per slot van rekening
zijn neutrino’s heel moeilijk waar te nemen, want ze interacteren nagenoeg niet.
Koppige deeltjes zijn het.

Een andere bron van neutrino’s zijn de neutrino’s die geproduceerd worden
door kosmische stralen in de atmosfeer. Kosmische stralen zijn voornamelijk proto-
nen in ons melkwegstelsel. Ze interacteren in de atmosfeer van de aarde en creëren
pionen. Een pion is een meson, een deeltje opgebouwd uit twee quarks. Het vervalt
in een elektron, een elektron-neutrino, een muon-neutrino en een muon-antineu-
trino. Men verwacht dus ongeveer twee keer zoveel muon-neutrino’s dan elektron-
neutrino’s. De gemeten verhouding is echter ongeveer één. Deze resultaten kunnen
verklaard worden als er aan twee voorwaarden voldaan is: de neutrino’s hebben
massa en de massa van de verschillende soorten neutrino’s is niet ontaard. Ofwel,
de verschillende soorten neutrino’s verschillen in massa. Als aan deze voorwaarden
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is voldaan, kunnen neutrino’s oscilleren. Een neutrino-oscillatie is het proces waar
een neutrino van een bepaald type geproduceerd wordt, maar als een ander type la-
ter gedetecteerd wordt met een waarschijnlijkheid die verandert als het neutrino
zich door de ruimte of materie beweegt. Deze veranderingen in aard hebben het ka-
rakter van een oscillator op de volgende manier. De kans om waargenomen te wor-
den als een deeltje met een andere identiteit bereikt een maximum na een bepaalde
afstand en wordt dan weer nul als de afstand twee keer zo groot is. U kunt zich dat
als volgt voorstellen. Stelt u zich een elektron-, muon-, en tau-neutrino voor als,
respectievelijk, een pingpongballetje, een golfballetje en een baseball. Als de zon
een pingpongballetje uitstuurt, kan het zijn dat wij het waarnemen als een golfbal-
letje, en op een afstand twee keer de zon-aarde afstand, is het weer een pingpong-
balletje. Dit komt u misschien vreemd voor, maar op basis van de quantummechani-
ca mag dit, mits de balletjes een verschillende massa hebben. Dit fenomeen
verklaart onmiddellijk de neutrinoresultaten van de zon en de atmosfeer. Voordat
wij de neutrino’s waarnemen, hebben ze hun identiteit verandert. De neutrino’s die
geproduceerd worden in de atmosfeer geven ons een mogelijkheid om onze conclu-
sies te toetsen. Omdat neutrino’s nauwelijks interacteren, kunnen we de resultaten
voor neutrino’s die van boven komen vergelijken met de resultaten voor neutrino’s
die van onderen komen. Deze laatsten zijn eerst dwars door de aarde gegaan voor-
dat wij ze met onze meetapparatuur detecteren en hebben een langere afstand afge-
legd. Over deze afstand hebben ze geoscilleerd en nemen wij ze waar als neutrino’s
met een andere identiteit. De resultaten zijn, alhoewel niet beslissend, in vrij goede
overeenstemming met de hypothese dat neutrino’s oscilleren. Als neutrino’s massa
hebben, hoe klein dan ook, en hun massa’s verschillen, met een verschil hoe klein
dan ook, dan heeft dat diepgaande consequenties waarvan ik er twee wil toelichten.

Op de allereerste plaats betekent het dat we een breuk aanbrengen in het stan-
daardmodel van de elementaire deeltjes dat we zo zorgvuldig hebben opgebouwd
gedurende de laatste vijftig jaar. Binnen het standaardmodel is er een behoudswet
voor alle drie de leptonfamilies afzonderlijk die het ‘leptongetal’ behoudt. Dat be-
tekent dat het totaal aantal deeltjes, verminderd met het totaal aantal antideeltjes in
een leptonfamilie nooit verandert. Dus het totaal aantal elektron-neutrino’s en
elektronen min het totaal aantal elektron-antineutrino’s en het totaal aantal anti-
elektronen in het heelal verandert nooit. Neutrino-oscillaties, in welke processen
men van de ene familie naar de andere familie overgaat, verstoren dat beeld duide-
lijk. Nieuwe experimenten zijn gepland voor de nabije toekomst om inzicht te ver-
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schaffen in dit mechanisme van neutrino-oscillaties. Deze experimenten kunnen
echter alleen maar het massaverschil tussen de neutrinosoorten bepalen, niet de ab-
solute massa van iedere neutrinosoort. Op basis van andere experimenten weten
we dat de massa van neutrino’s heel klein is. Hoe klein vraagt u zich af. Nou, echt
heel klein. We vermoeden dat het maximaal éénmiljoenste van de massa van een
elektron is. Dat betekent dat het aantal neutrino’s dat nodig is om één gram te ma-
ken, een één is met 33 nullen erachter. Dat is tien ordes van grootte groter dan het
getal van Avogadro.

De tweede consequentie van een neutrino massa is hun invloed op het heelal.
We weten dat het wemelt van neutrino’s in ons heelal. We weten ook dat alle massa,
zoals we die nu kennen, aantrekkend is. Wat is dan de invloed van deze ‘massieve’
neutrino’s op ons heelal? Het antwoord wordt verschaft door de kosmologie. Zoals
reeds gezegd bestudeert de kosmologie onder andere het patroon in het voorkomen
van de lichtere elementen in de sterren, de formatie van structuur op grote schaal,
en de relatieve beweging van objecten in het heelal. De kosmologie nu, geeft de
subatomaire fysicus twee opmerkelijke aanwijzingen met diepgaande implicaties.
Deze aanwijzingen zijn in principe gebaseerd op twee soorten metingen. Uit het
meten van het licht en de spectraalanalyse van dit licht kan de samenstelling van de
materie bepaald worden. Op de tweede plaats meten we de relatieve beweging van
objecten in het heelal. Uit de spectraalanalyse van het licht kan afgeleid worden
hoeveel deuterium er voorkomt in sommige gebieden van het heelal. Samen met
andere resultaten is afgeleid dat slechts 4% van de massa en energie van het heelal
uit baryonen bestaat. Baryonen zijn ons bekend, want alles op deze aarde is opge-
bouwd uit baryonen. Ja, u hoort dat goed, slechts 4%. Het merendeel van de massa
en energie van het heelal is opgebouwd uit materie waaruit wij niet zijn opge-
bouwd. Sterker nog, het is materie die we helemaal niet kennen, die ons volslagen
vreemd is. Als u vanavond naar huis toe gaat en u kijkt uw echtgenoot of echtgenote
in de ogen, of uw kind of kleinkind, en zegt dat hij of zij toch heel speciaal is, dan is
dat niet alleen emotioneel zeer verantwoord, maar het is ook wetenschappelijk
goed onderbouwd. Op kosmische schaal zijn we allemaal maar vreemde vogels.

We kunnen deze meting ook toepassen op bijvoorbeeld melkwegstelsels. Uit de
intensiteit van het licht van de sterren in de melkwegstelsels en uit hun spectraal-
analyse, kunnen we afleiden hoeveel baryonische materie er zich in die melkweg-
stelsels bevindt. We gaan nu echter een stap verder en combineren dat resultaat met
onder andere de rotatiesnelheid van het melkwegstelsel en de snelheid waarmee het
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melkwegstelsel zich beweegt ten opzichte van andere melkwegstelsels. Het blijkt
dat, binnen de algemene relativiteitstheorie, de massa die nodig is om deze relatieve
beweging te kunnen verklaren, de massa van alle sterren in deze melkwegstelsels
verre overschrijdt. Er is dus nog een andere soort massa aanwezig die het cluster
van melkwegstelsels bij elkaar houdt. Dit wordt de ‘donkere materie’, dark matter,
genoemd. Donkere materie is materie die noch licht absorbeert noch licht uit-
straalt. De kosmoloog vertelt ons dat ongeveer 35% van de massa en energie van
het heelal bestaat uit deze donkere materie. Dat heet, het merendeel van de massa
van het heelal bestaat uit donkere materie.

Ik heb het zojuist gehad over neutrino’s en dat zij waarschijnlijk massa bezitten.
U zult nu waarschijnlijk onmiddellijk neutrino’s associëren met donkere materie.
Neutrino’s interacteren niet met licht, zijn dus van nature ‘donker’, en zijn perfecte
kandidaten voor de donkere materie. Neutrino’s zijn inderdaad een goede kandi-
daat maar, helaas, de vereiste massa om alle donkere materie te kunnen vormen,
zou een zo grote massa eisen voor de neutrino’s, dat we dat in onze experimenten
allang zouden hebben moeten meten. De neutrinomassa zou op zijn minst driehon-
derd keer zo groot moeten zijn als onze huidige bovengrens op hun massa.

Wat is dan deze ‘donkere materie’? De gangbare opvatting is dat deze donkere
materie inderdaad uit elementaire deeltjes bestaat. De subatomaire fysica is een
vruchtbare grond voor het ontwikkelen van alternatieve modellen, deels omdat we
weten dat ons huidige model, het standaardmodel, slechts een benadering is. Zo
kennen we supersymmetrie, een symmetrie die ieder deeltje dat we kennen een
partner geeft. Een speciaal supersymmetrisch deeltje, een neutralino, is een goede
donkere materie-kandidaat. Axionen zijn een andere mogelijkheid. Maar, dit zijn al-
lemaal hypotheses. Geen enkel van deze deeltjes is ontdekt. Recente theoretische
ontwikkelingen wijzen op de mogelijkheid dat de ruimte zelf andere eigenschappen
kan hebben dan wij nu denken. De mogelijkheid bestaat dat wij, de electromagneti-
sche kracht, de zwakke kracht, en de sterke kracht leven in een vierdimensionaal
‘oppervlak’ in een elfdimensionale ruimte, waarin alle elf dimensies zijn door-
drongen van het gravitatieveld. Waarom is onze wereld opgebouwd uit materie en
niet anti-materie? Waaruit is de rest van de massa en energie in het heelal opge-
bouwd? Is het inderdaad, zoals nieuwe resultaten gebaseerd op observaties van su-
pernovae ons doen vermoeden, gevuld met een ‘donkere energie’, een dark energy,
een vorm van materie wiens zwaartekracht afstotend is in plaats van aantrekkend en
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die de uitbreiding van het heelal versnelt? De antwoorden moeten we u op dit mo-
ment schuldig blijven.

Gedurende de afgelopen eeuw heeft een waarlijke revolutie plaatsgevonden in
ons begrip van de natuur. We hebben de ontwikkeling gezien van de speciale en al-
gemene relativiteitstheorie en de opbouw van de quantummechanica. Moeizaam
zijn deze theorieën bevestigd en soms met weerhouding aanvaard. Het heeft geleid
tot ons huidig begrip van de opbouw en interacties van de materie. Maar, zoals ik
vandaag heb proberen duidelijk te maken, we staan pas aan het begin. Slechts 4%
van de massa en energie in ons heelal is massa zoals wij die kennen en die we kunnen
verklaren. De aard van het merendeel van de materie in het heelal is ons volslagen
vreemd. Het huiswerk ligt voor ons klaar. Fundamentele vragen over het grote en
het hele kleine zijn nauw met elkaar verbonden. Studies van de ‘leegte’ van het
atoom zouden wel eens het antwoord voor de ‘leegte’ van het heelal kunnen ver-
schaffen, een leegte die achteraf helemaal niet zo leeg is. Het ontrafelen van de fun-
damentele structuur der materie is traditioneel het terrein van de hoge-energiefysi-
cus en dat zal ook zo blijven. We staan misschien aan de vooravond van het
ontsluieren van de generatie van massa. Als we het Higgs-deeltje inderdaad ontdek-
ken, is het een mooie afsluiting. Maar het standaardmodel van de elementaire deel-
tjes is pas het einde van het begin. De komende eeuw zou best eens een nog grotere re-
volutie in ons begrip van de natuur kunnen brengen. Misschien leven we wel in elf
dimensies. Om deze wetten van de natuur te ontsluiten, zullen we, zoals in de Ver-
lichting, vrijgemaakt van vooroordeel, conventie en traditie moeten denken. We
moeten ons laten leiden door het gezegde, dat zo populair was gedurende de Ver-
lichting: ‘Sapere Aude’, durf wijs te zijn!

Het begin van het einde

Ik heb het met u gehad over het begin, het einde, het einde van het begin. Tot slot
zou ik ook graag een paar woorden willen wijden aan het begin van het einde. Voor-
al de recente tragische gebeurtenissen in de wereld, in het bijzonder in de Verenig-
de Staten, waar ik per slot van rekening woon, hebben me des te meer reden gege-
ven om dit facet niet over te slaan. De achttiende eeuw was de eeuw van de
Verlichting en het wachtwoord van die tijd, geliefd bij de filosoof Immanuel Kant,
was ‘Sapere Aude’, durf wijs te zijn, een gezegde dat terug te voeren is tot Horatius,
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die naar ons weten de eerste is geweest die dit idee verwoord heeft5. De exponenten
van de Verlichting waren noch rationalisten, die het verstand tot middelpunt van
hun beschouwing maakten, noch irrationalisten, die hun mening overgaven aan ge-
voel, geloof en autoriteit. Voor de mensen van de Verlichting waren ervaring en ex-
periment, gecombineerd met rede de sleutels tot ware kennis. Ze schopten tegen
vooroordeel, traditie en autoriteit, tegen alles dat de menselijke geest tot slaaf
maakt. Ze daagden mensen uit om voor zichzelf te denken, om hun gezond verstand
te gebruiken. Kortom, hun motto was ‘Sapere Aude’. Deze periode heeft uiteraard
de vooruitgang van de natuurwetenschappen sterk bevorderd. Deze periode in de
geschiedenis, die gedefinieerd is door mensen als Voltaire, d’Alembert, Rousseau,
Kant en de Amerikaan Benjamin Franklin, wordt ook wel eens, ten onrechte, het
tijdperk van de rede genoemd. Het is een periode gekarakteriseerd door een voor-
uitgangsoptimisme en heeft uiteindelijk geleid tot de Franse en Amerikaanse revo-
luties waarin een einde werd gemaakt aan absolutisme en traditie.

In onze huidige samenleving schijnen fundamentalistische stromingen en absolute
opvattingen weer aan populariteit te winnen. We moeten ons ervoor hoeden dat we
niet langzaam overgaan naar een wereld waarin deze stromingen de overhand gaan
krijgen. Dat zou dan inderdaad wel eens het begin van het einde kunnen betekenen
van de wereld zoals wij die vandaag kennen. Het zijn nu juist de zetels van onderwijs,
zoals deze universiteit, die de verantwoording hebben om jongere generaties te leren
kritisch te denken. De natuurlijke wetenschappen wijzen, mijns inziens, de weg. In de
natuurlijke wetenschappen wordt niets als vanzelfsprekend aangenomen. Wij als we-
tenschappers delen in de verantwoordelijkheid om studenten te introduceren in kri-
tisch denken. Scholing in het algemeen en een goede wetenschappelijke opleiding is
een van de meest belangrijke basisstenen voor de vooruitgang van de mensheid, niet
alleen voor de maatschappelijke structuur en omgang, maar ook voor de vooruitgang
die wetenschappelijke ontdekkingen de mensheid brengen.Het is absoluut noodzake-
lijk dat geen moeite gespaard wordt om de kwaliteit van het onderwijs en het samen-
gaande onderzoek van een zo hoog mogelijk kaliber te houden.De maatschappij en de
regering dienen dat te ondersteunen, niet alleen op landelijke basis maar ook op glo-
bale basis. We moeten er echter wel voor zorgen dat we niemand in de wereld ver
achter laten. Wij zijn het onszelf en onze toekomst verplicht. De wereld van vandaag
is uitgegroeid tot een grote gemeenschap en niets staat los van elkaar. Aan het einde
gekomen van deze rede wil ik graag verwijzen naar het begin, waar we opmerkten dat
alles, niet alleen in deze wereld maar in het hele universum, met elkaar verbonden is.
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De subatomaire fysica speelt hier een aparte rol. Experimenten worden uitgevoerd in
samenwerking met wetenschappers van de hele wereld. Wetenschappers van tiental-
len landen werken normaal gesproken samen aan een experiment. Het belang van
deze wetenschappelijke collaboratie gaat het vervolgen van onze wetenschappelijke
interesses verre te boven. De wetenschappers hebben een gemeenschappelijk waar-
desysteem dat hun activiteiten leidt. We hebben deze eenheid nodig als voorbeeld
voor samenwerking en begrip, als een intellectuele brug tussen de verschillende cul-
turen, die kan dienen als speerpunt voor een betere samenleving. Onze wereld is veel
te fascinerend, veel te kwetsbaar om hierover ook maar anders te kunnen denken.

Dankwoord

Aan het einde van mijn rede gekomen, wil ik graag van de mogelijkheid gebruikma-
ken om enkele mensen te bedanken. Op de eerste plaats wil ik graag het Genoot-
schap ter Bevordering van Natuur-, Genees-, en Heelkunde bedanken voor het mij
toekennen van deze leerstoel, en met name de hooggeleerde heren Karel Gaemers
en Jos Engelen. Beste Karel, beste Jos, bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen.
De interactie met promovendi die het biedt, stel ik zeer op prijs. Op deze plaats wil
ik ook graag de hooggeleerde heer Ger van Middelkoop bedanken. Hij heeft de sa-
menwerking tussen het NIKHEF en de Universiteit van Amsterdam met het DØ-
experiment op Fermilab totstandgebracht. Beste Ger, bedankt. Uiteraard ben ik
ook Fermilab, met name drs. John Peoples en Mike Witherell, dank verschuldigd
dat zij mij toestaan deze functie te accepteren en mij in deze functie ondersteunen.
Verder dank ik de hooggeleerde heer Bert Diddens, niet alleen omdat hij me heeft
binnengeloodsd binnen de Universiteit van Amsterdam en het NIKHEF, maar ook
voor zijn enthousiasme, en al mijn persoonlijke collegae op de verschillende univer-
siteiten en laboratoria die mij altijd ondersteunen.

Tot slot dank ik mijn ouders en mijn broer en zus voor hun continue steun en on-
metelijk vertrouwen in me, die gedeeld wordt door mijn hele familie. Ik heb mogen
genieten van een opvoeding die kennis en kritisch denken stimuleerde, ook al ging
die soms rechtstreeks tegen het ouderlijk gezag in. Zonder hun zou ik hier vandaag
niet staan.

Ik heb gezegd.

24

MARCEL DEMARTEAU



Referenties

1. Het merendeel van de klassieke publicaties van de elementaire deeltjes fysica zijn verza-
meld in het boek The Experimental Foundations of Particle Physics, door R.N. Cahn en G.
Goldhaber, Cambridge, United Kingdom, University Press (1989). De recente ontdek-
kingen van het top-quark en het tau-neutrino zijn gepubliceerd in F. Abe et al., Phys.
Rev. Lett. 74, 2626 (1995), S. Abachi et al.,Phys. Rev. Lett. 74, 2632 (1995) en Phys.
Lett. B504, 218   (2001), respectievelijk.

2. P.W. Higgs, Phys. Lett. 12, 132 (1964); F. Englert en R. Brout, Phys. Rev. Lett. 13, 321
(1964).

3. Zie bijvoorbeeld het artikel CERN-EP-2001-021, dat te vinden is via
http://lepewwg.web.cern.ch/LEPEWWG/. Binnen ons huidige model is momenteel
de Higgs-massa een afgeleide grootheid. Voor het aantonen dat de theorie van de quan-
tumstructuur van de electrozwakke interacties gebruikt kan worden voor het berekenen
van natuurkundige grootheden is de Nobelprijs in de Natuurkunde in 1999 toegekend
aan prof.dr. G. ’t Hooft en prof.dr. M. Veltman.

4. Voor een recent overzicht zie bijvoorbeeld Connecting Quarks with the Cosmos:Eleven Scien-
ce Questions for the New Century, Committee on the Physics of the Universe, National Re-
search Council, National Acadamy Press, Washington D.C., 2001
(http://www.national-academies.org/bpa/reports/index.html) .

5. ‘Nam cur quae laedunt oculum, festinas demere: siquid est animum, differs curandi
tempus in annum? Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude, incipe, vivendi qui rec-
te prorogat horam, rusticus exspectat, dum defluat amnis; at ille labitur et labetur in
omne volubilis aevum.’, Horatius, epist. I.2.37-43. Vrij vertaald: ‘Wanneer je iets in je
oog hebt, dan haal je het er snel uit. Wanneer iets je ziel pijn doet, waarom schuif je de
kuur voor je uit? Wie begonnen is, heeft het halve werk gedaan. Daarom, waag het ver-
standig te zijn! Begin! Wie het uur voor het juiste leven uitstelt, die doet zoals de suf-
ferd, die wacht tot de rivier opdroogt, die echter stroomt en stroomt en zal blijven stro-
men tot in alle eeuwigheid.’, Horatius, Brieven I.2.37-43; met dank aan Irene Maassen en
prof.dr. H. Dik, Department of Classics, University of Chicago.

25


