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Mijnheer de rector magnificus,
Geachte leden van het curatorium,
Geachte leden van het bestuur van het Genootschap tot Bevordering van
Natuur-, Genees- en Heelkunde,

Zeer gewaardeerde toehoorders,

Een heelal is niet vanzelfsprekend. Voor hetzelfde geld heb je gewoon geen
heelal, of een miljoen heelallen. En heb je eenmaal een heelal, dan hoeft dat
helemaal niet groot te zijn, of het hoeft helemaal geen structuur te hebben.
Sterren hoeven helemaal niet te bestaan, net zo min als planeten of zware ele-
menten. De kans dat u of ik bestaan in een heelal als het onze is onvoorstelbaar
klein. Door nieuwsgierigheid gedreven wetenschap is niets anders dan een ra-
tionele poging om iets van orde te scheppen in deze waanzin.

Er is niets bijzonders aan de menselijke maat – waarbij ik met menselijke
maat de afstand- of groottemaat van pakweg  à  meter bedoel – behalve dat
dat toevallig onze eigen afmeting is. De natuur kent vele andere schalen, veel
groter dan de meter – denk aan de aarde, het zonnestelsel of het universum –
of ook veel kleiner dan de meter, zoals de schaal van bacteriën of moleculen en
atomen. Voor de wetenschap zijn al die schalen niet gelijk, maar wel gelijk-
waardig en onderwerp van studie. Ik wil u vandaag in deze rede iets vertellen
over mijn onderzoek, de subatomaire fysica, oftewel de fysica van dingen die
nog kleiner zijn dan atomen, en mijn natuurlijke route is dus om de kant van
het kleinere op te gaan, naar de allerkleinste afstanden die wij kunnen onder-
zoeken. Nu is het mooie van de natuurkunde dat er vaak onverwachte dwars-
verbanden bestaan tussen verschillende vakgebieden, waarin ontwikkelingen
in een gebied plotseling relevant blijken te zijn voor een ander. Zo is nu aan
het licht gekomen dat de studie van het allerkleinste cruciaal is om het aller-
grootste, het heelal, te begrijpen. Zeker de vroege ontwikkeling van het heelal,
maar ook hedendaagse verschijnselen, kunnen niet begrepen worden zonder
kennis over het gedrag van de allerkleinste deeltjes. Die moeten dus onder-
zocht worden! De Universiteit van Amsterdam brengt dat mooi in beeld met
een plaatje waar de twee uitersten elkaar weer tegenkomen.

Ik wil u iets vertellen over mijn onderzoek met de nieuwe deeltjesversneller
in Genève, de Large Hadron Collider, of LHC, en waarom wij daar enthousiast
over zijn. Zeven biljoen elektronvolt is goed voor u, alleen wist u dat misschien





nog niet. Een elektronvolt is een maat voor energie. Om precies te zijn is het de
energie die een deeltje met de elektrische lading van een elektron krijgt of ver-
liest als het een elektrisch spanningsverschil van één Volt doorloopt. Een typi-
sche batterij levert een spanning van anderhalf of drie Volt, en de elektronen
in een stroomkring met een dergelijke batterij hebben dus een energie van
anderhalf of drie elektronvolt. Elektronen uit een stopcontact bij u thuis heb-
ben, simpel gezegd,  elektronvolt energie, energie die ze als licht of warmte
weer kunnen afgeven. De deeltjes in onze nieuwste apparaat, de LHC, hebben
een energie van zeven biljoen, of zevenduizend miljard, of zeven miljoen mil-
joen elektronvolt.

Misschien kent u het filmpje Powers of ten dat alweer zo’n  jaar geleden
werd gemaakt. In een park in Chicago ligt een man te slapen op een kleed, na
een overdadige picknick. De camera zoemt eerst uit en later weer in, steeds in
stappen, zodanig dat het beeld tien keer zo groot wordt of tien keer zo klein.
Bij het uitzoomen zien we na twee stappen dus een veld van  bij  meter,
na vier stappen zien we  bij  km, dus Chicago zelf, en na nog drie stappen
zien we bijna de hele aarde. Gaan we door met uitzoomen, dan zijn we na elf
stappen bij de aardbaan om de zon, na  stappen bij ons hele melkwegstelsel
en na  stappen aan de rand van het ons bekende heelal.

Maar we kunnen natuurlijk ook inzoomen op onze slapende man in het
park en precies de andere kant uitgaan. Iedere stap betekent dan een beeldveld
dat qua absolute afmeting iedere keer tien keer kleiner is dan het vorige beeld-
veld. Na iedere stap kunt u steeds tien keer kleinere dingen onderscheiden: wat
u in de eerste stappen nog niet ziet omdat het te klein is, ziet u na verdere
stappen wel. Vanaf een origineel beeldveld van  meter zijn we dus in twee
stappen op  centimeter. Nog drie stappen, dan kijken we in de cellen in ons
lichaam, nog een stap en we zijn op de typische schaal van bacteriën. Met een
goede elektronenmicroscoop kunt u nog vier stappen van factoren  maken
en inzoomen tot - meter, kleiner dan de afmeting van moleculen en onge-
veer de grootte van atomen.

Wilt u nog kleiner dan atomen, dan heeft u deeltjes of licht met nog meer
energie nodig. Met alfadeeltjes van zo’n tien miljoen elektronvolt zag Ernest
Rutherford dat het atoom een structuur heeft: een elektronwolk en een kleine
kern, nog vier stappen van tien kleiner dan het atoom zelf. Een bekende ana-
logie hiervoor is het beeld van een vlieg in een kathedraal: de kathedraal is het
atoom, van binnen een grote leegte, met alleen dat vliegje als atoomkern. Nog
een stap verder en we zien waar de atoomkern uit bestaat: protonen en neutro-
nen. Om nog kleiner te kunnen kijken, moeten ook alfadeeltjes, of andere deel-
tjes, versneld worden tot hogere energie, en dat doen we in deeltjesversnellers.
Van de eerste versnellers, en via zogenaamde cyclotrons, komen we bij de
grote versnellermachines van onze tijd, de zogenaamde synchrotronmachi-

   



nes. Met de nieuwe LHC-machine zijn we bij - meter, negentien stappen
van factoren  inzoomen vanaf de slapende man.

Hoe ziet de wereld er daar uit? We kijken nu heel diep in de protonen en
neutronen in de atoomkern. We zien de bouwstenen van de protonen, de zo-
genaamde quarks, en we zien dat de quarks onophoudelijk met elkaar interac-
ties aangaan en transformeren onder invloed van elektromagnetische en kern-
krachten.

De Large Hadron Collider

Ik zie het als een groot privilege om met dat prachtige apparaat dat de LHC is
aan de slag te mogen gaan. Diep onder de velden tussen het vliegveld van Ge-
nève en het Juragebergte loopt een ringvormige tunnel,  kilometer lang, en
in die ring staan grote, supergeleidende magneten in een lange rij. Ze omslui-
ten twee vacuümbuizen die elk de hele ring omspannen, maar elkaar kruisen
op enkele plekken in de ring. In de buizen kunnen deeltjes, tot dusverre proto-
nen, geïnjecteerd worden, en de magneten leiden de protonen keurig in een
baan de ring rond, zelfs vele malen, urenlang. Op één plek krijgen de protonen
steeds een duw in de rug, en gedurende vele rondjes worden ze versneld tot
hoge energie:  biljoen elektronvolt. Waar de bundels elkaar kruisen, kunnen
de protonen met elkaar botsen. Hun energie is dan geconcentreerd in een
piepklein volume, en in dat volume heersen helse omstandigheden – omstan-
digheden zoals die slechts een -miljardste seconde na de oerknal in het heel-
al heersten. Grote detectoren omsluiten de botsingspunten om te meten wat
er gebeurt.

Een van de detectoren rondom zo’n botsingspunt heet ATLAS, en dat is de
detector waarmee mijn collega’s en ik hun onderzoek doen. ATLAS is zelf een
complex geheel van subdetectoren die elk een specifiek doel hebben in het
ontrafelen van die botsingen. Duizenden technici, ingenieurs en fysici, uit 
landen over de hele wereld, hebben meegedacht en meegebouwd aan ATLAS.

Hoe gaat het met de LHC en met de detectoren? Voor zover we nu kunnen
zien: heel goed. De eerste bundels protonen werden in de LHC geïnjecteerd op
 september , en binnen een paar uur was de machine dermate ingere-
geld dat de bundels moeiteloos rondjes maakten. Negen dagen later, echter,
gebeurde wat niemand had voorzien: een elektrisch defect in een verbinding
tussen twee magneten leidde tot het vrijkomen van helium onder druk, dat
explosief zijn weg naar buiten zocht en lokaal, in het gedeelte van de tunnel
onder de Jura, veel schade aanrichtte. De daaropvolgende inventarisatie, repa-
ratie en aanpassingen aan het ontwerp hebben tot een jaar vertraging geleid,
wat vooral tragisch was voor onze jongere medewerkers met een tijdelijk con-

       



tract. De aanpassingen werken echter en geven ons nu een betrouwbare ma-
chine. Uit voorzichtigheid en in afwachting van de laatste aanpassingen werkt
hij op halve energie, maar ook dat is nog ruim voorbij eerdere versnellers.

Op  november  werd de LHC opnieuw gestart en op  maart 
vonden de eerste hoge-energie proton-protonbotsingen plaats. Aanvankelijk
was de bundelintensiteit laag, maar gedurende  is die gestaag toegenomen
met een factor ., tot een waarde die overeenkomt met de gestelde doe-
len voor . Dat geeft reden tot optimisme over de uiteindelijk te bereiken
intensiteit. Ook de detectoren, zoals ATLAS, werken over het algemeen als
een zonnetje. Op  juli , minder dan vier maanden na de start, konden
de eerste resultaten publiekelijk bekendgemaakt worden. Deze resultaten
stellen limieten op nieuwe deeltjes, en deze limieten zijn beter dan die van
alle andere eerdere experimenten vóór de LHC. Vele nieuwe resultaten zullen
binnenkort volgen.

Limieten op nieuwe deeltjes? Daar doen we het natuurlijk niet voor: we wil-
len nieuwe deeltjes ontdekken!

Om te beginnen: het beruchte Higgsdeeltje, of misschien, politiek correcter:
het Englert-Brout-Higgs-Guralnik-Hagen-Kibble-mechanisme. Stelt u zich
voor: onze beste theorie van subatomaire fysica, het Standaard Model, is een
machtig bouwwerk, laten we zeggen het Koninklijk Paleis op de Dam. Een
machtig bouwwerk moet stevige fundamenten hebben, en in Amsterdam be-
tekent dat: veel palen. Stel: u bent van de bouwinspectie en u gaat op zoek
naar de staat van het fundament. En wat blijkt: u kunt het fundament niet
vinden. Waar u ook kijkt: geen palen. Het paleis lijkt te zweven. Dat is de staat
van het Standaard Model: een prachtige theorie, goed in overeenstemming met
experimentele data, maar zwevend zonder fundament. Het Standaard Model
geeft een beschrijving van fundamentele krachten die heersen in het atoom en
brengt met name de krachten van elektriciteit en magnetisme, en de zoge-
naamde zwakke kernkracht, onder één noemer. Maar in het dagelijks leven
zijn dit twee heel verschillende verschijnselen, en de symmetrie van de verge-
lijkingen is niet aanwezig in de fysische wetten op onze schaal: de symmetrie is
gebroken. Het achterliggende mechanisme in het Standaard Model is het
Higgsmechanisme, en de meest zichtbare uiting is het Higgsdeeltje. Dat Higgs-
deeltje is echter nog nooit waargenomen, ook niet na vele speurtochten bij
eerdere versnellers, en zijn massa wordt niet voorspeld. Het Higgsmecha-
nisme is het fundament van het Standaard Model, en het vinden ervan is doel
nummer één van de LHC. Productie van Higgsdeeltjes is echter zeldzaam en
het detecteren ervan kost tijd, of liever gezegd: veel data. Maar de LHC doet
het goed. In de loop van  verwachten we even gevoelig te zijn voor het
Higgsdeeltje als de concurrentie bij het Tevatron, een oudere versneller in Chi-

   



cago. Ik ben optimistisch over een detectie binnen enkele jaren, of we zullen
het paleis onbewoonbaar moeten verklaren.

Maar zelfs als we de fundamenten van het Standaard Model vinden, zou ik
wel eens een indringend gesprek willen hebben met de architect, en wel om
twee redenen. Ten eerste begrijpen we de architectuur niet: het hoe en waarom
van het gebouw is ons een raadsel. Het Standaard Model heeft in zekere zin
een mate van willekeur in zich: in de vrije parameters, in de kwantumgetal-
len van quarks en leptonen, in de symmetrieën onderliggend aan de krachtvel-
den en in het gebrek aan beschrijving van de zwaartekracht. Dat is wel erg
onbevredigend voor een fundamentele theorie.

Ten tweede: hoewel het Standaard Model de experimentele tests in de afge-
lopen jaren in het algemeen zeer goed doorstaan heeft, blijken er nu toch wel
scheuren in de muren te ontstaan die steeds groter worden en om inspectie
vragen. Het onderzoek op dit gebied vind ik het interessantste, en daarom wil
ik hieraan de komende jaren tijd en inspanning besteden. De scheuren zijn
experimentele tekens aan de wand dat er een nieuwe theorie nodig is. Om in
te gaan op twee van dergelijke scheuren:
– Het universum toont een grote asymmetrie tussen materie en antimaterie,

die als zodanig niet verklaard lijkt te kunnen worden uit het Standaard
Model. Maar als die asymmetrie er niet zou zijn, zouden wij niet bestaan:
alle materie zou dan allang vernietigd zijn door botsingen met antimaterie.
Kan nieuwe fysica voor een dergelijke asymmetrie zorgen?

– De energie die is gaan zitten in alle ons bekende materie in het heelal is
maar % van alle energie die er moet zijn. Wat en waar is de andere %
van het heelal? Grote vragen die alles te maken hebben met de verbijste-
rende observatie dat het heelal steeds sneller uitzet door iets wat we ‘don-
kere energie’ noemen, en met de constatering dat er extra materie nodig is
in het heelal, fundamenteel anders dan quarks en leptonen, de zogenaamde
‘donkere materie’. Waarschijnlijk vormen nieuwe deeltjes de donkere
materie, en mogelijkerwijs kunnen we die deeltjes gaan maken door middel
van botsingen in de LHC.

Ik doe mijn onderzoek bij ATLAS in het kader van een speurtocht naar zo-
genaamde supersymmetrie, waarvan ik denk dat het een elegante oplossing
zou kunnen betekenen voor een aantal van deze problemen. Toch is super-
symmetrie voor mij geen doel op zich: ik voel me geen hogepriester van de
supersymmetrie, en onze experimentele speurtochten moeten model-onafhan-
kelijk zijn, dat wel zeggen gevoelig voor welke nieuwe deeltjes dan ook. Graag
neem ik ook studenten en promovendi mee op deze speurtocht naar de scheu-
ren van het Standaard Model. Ik verheug me op de sloopwerkzaamheden.

       



Misschien nog wel het allerbelangrijkste van de LHC is dat we daarmee echt
nieuw gebied gaan ontginnen, en wie weet wat we daarmee nog zullen tegen-
komen. In haar oratie gaf mijn collega Els Koffeman hiervoor een mooie
analogie die ik graag herhaal: stel dat een buitenaards wezen het aardoppervlak
vanaf een hoogte van  kilometer bekijkt, zoals uit een vliegtuig. De alien ziet
van alles, ook menselijke voortbrengselen, bijvoorbeeld wegen en gebouwen,
en hij kan allerlei theorieën ontwikkelen om deze te verklaren. Maar op het
idee dat mensen hierin de hand hebben gehad, komt hij waarschijnlijk niet,
want mensen zie je niet vanaf  kilometer hoogte; die zie je pas vanaf mis-
schien  meter hoogte. Inzoomen kan dus je hele wereldbeeld radicaal ver-
anderen.

Een veel gestelde vraag is: wat hopen jullie van de LHC te leren? Ik denk dat
het belangrijk is om die vraag zo open en eerlijk mogelijk te beantwoorden, en
geen overdreven en onhaalbare claims te doen. Nee, we weten straks niet wat
de oorzaak van de oerknal is, we zullen geen ‘theorie van alles’ hebben en we
zullen ‘the mind of God’ niet kennen. Naast het genoemde verrassingsele-
ment zijn er concrete dingen die we willen bereiken met de LHC: klopt het
Higgsmechanisme echt? Is donkere materie een supersymmetrisch deeltje?
Zien we aanwijzingen voor nieuwe fysica voorbij het Standaard Model? Het
beantwoorden van elk van deze vragen is immens bevredigend, want elk ant-
woord is een stap van een pionier.

Nieuwe uitdagingen

Ik zou graag het inzoomen op de hand van de slapende picknicker in een
andere analogie willen gieten, namelijk in die van een wandeling door onbe-
kend terrein. U bent een ontdekkingsreiziger en u dringt terra incognita bin-
nen; de kaart is leeg. Iedere kilometer van uw wandeling komt neer op inzoo-
men op de hand van de slaper met een factor . Na  kilometer op uw
wandeling, ofwel vijf keer met een factor  inzoomen, bent u aangekomen op
de schaal van menselijke cellen, en na  kilometer op de schaal van atomen.
Nog  kilometer verder kijkt u in de atoomkern en ten slotte, na  kilometer,
bent u beland bij de LHC. Tot zover de gebaande paden; vanaf hier is er alleen
nog wildernis met daarin, ergens, de antwoorden op uw vragen. Naast opge-
wonden wordt u misschien ook wat nerveus. Hoever moeten we eigenlijk nog
lopen? Is er wel een einde?

De details van de komende tocht kennen we nog niet, maar wat we wel
weten is dat we een paar fenomenale mijlpalen op ons verdere pad zullen te-
genkomen. Ten eerste: er komt een punt op ons pad waar de natuurwetten
zoals wij die kennen de mist ingaan: namelijk als de zwaartekracht even sterk

   



wordt als andere krachten binnen het atoom. En dat is bij kilometer  op ons
pad, bij een afstandschaal die we de Planckschaal noemen. Ik vergelijk dat
punt met een machtige berg aan de horizon: Mount Planck. Voor die tijd, bij
kilometer , komen we al op een ander belangrijk punt: daar waar de andere
krachten even sterk worden, het terrein van de Grand Unified Theories, waar
de omstandigheden overeenkomen met condities in het heelal tijdens een pe-
riode die inflatie heet en waarin het heelal waarschijnlijk een periode van
enorme uitdijing beleefde.

We zijn opgewonden over de volgende kilometer die we gaan afleggen en
waarvan we denken dat een aantal van onze vragen beantwoord zullen wor-
den, maar ongetwijfeld niet alle. De antwoorden die we zullen vinden, zullen
waarschijnlijk ook weer nieuwe vragen oproepen. We willen dus verder. Ster-
ker nog: ik wil naar Mount Planck. Ik wil naar die berg toe en het liefst naar de
top. En ook al gaan wij dat in mijn generatie niet halen, dan maar een vol-
gende generatie. En als we de top niet halen, dan maar zo ver mogelijk, maar
richting berg moeten we. Laten we ons geen illusie maken dat we de volgende
kilometers wel kennen of dat er toch niets te halen valt. Alles wat we menen te
weten over de volgende kilometers is speculatie. Misschien is Mount Planck
zelf wel een illusie.

Wanneer we even niet verder kunnen lopen, wat dan te doen? Ten eerste
kunnen we natuurlijk proberen vanaf onze huidige standplaats met goede ver-
rekijkers ten minste zo veel mogelijk te zien van de komende kilometers. Mis-
schien hebben we wel een onbemand spionagevliegtuigje. Zo mogen we hopen
details te zien van het landschap voor ons: de geologie, de flora en fauna, en
daarmee stukjes antwoorden op onze vragen te verkrijgen. Met deze analogie
doel ik op het vak van de astrodeeltjesfysica. De LHC is vooralsnog de ver-
sneller met de hoogst haalbare energie op aarde, maar misschien kunnen we
gebruikmaken van versnellers in het heelal, waarin processen aan het werk zijn
die zeker leiden tot deeltjes met energieën die veel hoger zijn dan die van de
LHC; denk aan exploderende sterren of botsende zwarte gaten. Er zijn al
individuele deeltjes uit de kosmos gemeten met de bewegingsenergie van een
tennisbal, geserveerd door Roger Federer. Met astrodeeltjesfysica hebben we
toegang tot ultrahoge energie, maar dergelijke deeltjes zijn zeer zeldzaam en
onvoorspelbaar, en bovendien hebben we geen controle over de bron. We zijn
observatoren, maar we kunnen de omstandigheden niet naar onze hand zet-
ten: we kunnen het beestje wel zien in de verte, maar niet aanraken.

Deeltjesfysica met versnellers en astrodeeltjesfysica complementeren en in-
spireren elkaar. Dit geldt zowel voor deeltjesfysici, die zien dat hun vak voor-
uitgaat door observatie van deeltjes uit het heelal, als voor astronomen die een
nieuwe blik op het universum kunnen werpen voorbij het elektromagnetische
spectrum. De UvA heeft dit erkend in de vorm van steun voor het universitaire

       



onderzoekszwaartepunt GRAPPA, Gravity and AstroParticle Physics Amster-
dam, waarin de instituten IHEF (hoge-energie fysica), ITFA (theorie) en het
Anton Pannekoek Instituut (astronomie) samenwerken ter doorgronding van
het heelal in heden en verleden. Ik vind dit zeer goed nieuws en ik verheug me
erop om me hiervoor de komende jaren ook in te zetten. Het is overigens
amusant je te realiseren hoe volwassen de rol van het vak kosmologie is ge-
worden. Dat is niet altijd zo geweest. In  produceerde de net opgerichte
universiteit van Massachusetts haar ‘red book’, een handleiding voor de faculty
om te bepalen wat een universiteit wel was, en wat niet. Twee vakken die vol-
gens het red book zeker niet in een universitair curriculum thuishoorden, wa-
ren hekserij en kosmologie.

Wat kunnen we nog meer doen als we even niet verder kunnen lopen? We
kunnen proberen om meer informatie te halen uit de kilometers die we al heb-
ben afgelegd: waarschijnlijk bevatten de details van de vorige kilometers hints
voor de volgende. Dat is het doel van precisie-experimenten in de deeltjesfysi-
ca, ofwel experimenten die niet meteen de hoogste energie nodig hebben, maar
wel hoge statistiek en grote nauwkeurigheid. Denk hierbij aan metingen van
elektrische dipoolmomenten, of het anomale magnetische moment van het
muon, of zeldzame deeltjesvervallen. Overigens is in dit domein ook een be-
langrijke rol weggelegd voor experimenten die wel degelijk in een labruimte op
een universiteit passen, bijvoorbeeld metingen van atomaire pariteitschen-
ding. In plaats van deeltjes echt te maken met voldoende energie, laten we
de kwantummechanica in de vorm van Heisenbergs onzekerheidsprincipe

het werk doen: te zware deeltjes kunnen wel degelijk, via een tunneleffect, me-
tingen beïnvloeden. Ook dat is een uitstekende manier. Maar stel dat u wat
merkwaardigs ziet, een afwijkende meting, wat dan? Het is zeer lastig om de
precieze oorzaak te identificeren: we hebben als het ware de sporen gezien,
maar het beestje zelf niet.

Ik denk niet dat we aan een derde oplossing kunnen ontkomen: nieuwe
manieren verzinnen om toch die extra kilometers te kunnen lopen, met ver-
snellers op maximale energie. Alleen versnellers geven ons die microscoop die
we zelf kunnen controleren. Maar juist hier staan in ons in de nabije toekomst,
als we de LHC willen overtreffen, grote uitdagingen te wachten. De LHC is op
dit moment de grens van wat technisch, praktisch en financieel haalbaar is.
Tussen de jaren vijftig van de vorige eeuw en de LHC is de maximaal haalbare
deeltjesenergie in versnellers met een factor  omhooggegaan, en dat was
het verschil tussen het bestuderen van atoomkernen in de jaren vijftig en
Higgs deeltjes, en misschien donkere materie nu. Binnen een jaar of vijftien
zou eventueel een factor  in energie te winnen zijn met dezelfde techniek als
de LHC, maar geen factoren  of . Om dergelijke factoren in energie te
winnen, is een grote fundamentele technische doorbraak nodig.

   



Een eerste stap is de nieuwe technologie van de CLIC-versneller waarnaar
nu op CERN onderzoek wordt gedaan. Met CLIC gaat de toename van de
deeltjesenergie per meter versneller een stuk omhoog, maar het principe van
een ring wordt opgegeven, en om hoge energieën te halen, hebben we toch een
lange versneller nodig. Technisch zal CLIC binnenkort haalbaar zijn, maar
praktisch en financieel is er nog wel het een en ander te optimaliseren. Ik vrees
echter dat er op de echt lange termijn nieuwe technieken van een heel andere
orde nodig zijn, ideeën als wake-field acceleration met plasma’s of met lasers,
of andere technieken. Deze technieken staan nog in de kinderschoenen, en ik
denk dat we hun verdere ontwikkeling moeten zien als een uitdaging met de
hoogste prioriteit, misschien ook wat meer voor Nederlandse universiteiten en
instituten. We hebben ze nodig voor de volgende kilometer in terra incognita.

Deeltjesversnellers en infrastructuur

Zeven biljoen elektronvolt is goed voor ons als onderzoekers, maar waarom is
onderzoek aan deeltjesversnellers goed voor u als u geen subatomaire fysica
bedrijft? Welnu, versnellers zijn veel meer dan speelgoed voor deeltjesfysici.
Naar schatting zijn er nu zo’n . deeltjesversnellers in gebruik in de we-
reld, en dan tel ik de ouderwetse televisietoestellen niet mee. Om een kleine
doorsnede te geven: wereldwijd zijn versnellers in gebruik voor bestraling van
tumoren, het doorlichten van verdachte lading op vliegvelden en in havens,
het in kaart brengen van de structuur van eiwitten, diagnose van ziektes, pro-
ductie van medicijnen, reduceren van radioactief afval, ontdekking van kunst-
vervalsingen, vervaardiging van halfgeleiders in de chipindustrie, of het date-
ren van archeologische opgravingen. Minder dan % van die . ver-
snellers wordt gebruikt voor subatomair onderzoek. Zo’n % van de versnel-
lers is in gebruik voor radiotherapie doeleinden, dus het bestralen van tumo-
ren, en % van de versnellers is in gebruik in de halfgeleiderindustrie. Naar
schatting wordt elk jaar voor  miljard dollar aan producten gemaakt, be-
werkt of geïnspecteerd door bundels van deeltjesversnellers. Een bijproduct
van hoge-energie deeltjesversnellers is synchrotron-straling, het felste licht op
aarde dat gebruikt wordt in biologisch onderzoek en in het doorgronden van
chemische reacties op atomair niveau, in real-time.

Voor verreweg de meeste van deze versnellers is de allerhoogste energie niet
interessant. Wel interessant is een zekere mate aan hoge energie, gekoppeld
aan een hoge bundelstroom, een compact ontwerp dat in een labruimte of in
een ziekenhuis past, gebruikersgemak en een bescheiden prijskaartje. Met
name voor versnellers in de energiesector en voor synchrotronstralingstoepas-
singen is hoge bundelstroom belangrijk, terwijl beperkte afmetingen en be-

       



trouwbaarheid interessant zijn voor medische toepassingen en mobiele detec-
torsystemen. Ook voor de subatomaire fysica is hoge bundelstroom belang-
rijk: hoge stroom geeft hoge luminositeit, in de LHC, maar ook voor een
toekomstig fysicaprogramma met onderzoek naar zeldzame deeltjesvervallen,
of onderzoek met neutrinobundels. Verdere opvoering van de bundelstroom
vereist fundamenteel onderzoek naar het gedrag van deeltjesbundels. Hoge
bundelenergie vereist hoge magneetvelden, en onderzoek naar nieuwe super-
geleidende ontwerpen kan interessant zijn voor toepassingen in efficiënt ener-
gietransport tussen elektriciteitscentrale en consument. Hoge energie vereist
ook hoge versnellingsgradiënten, en dat is weer interessant voor compacte ont-
werpen van commerciële versnellers.

In de nabije toekomst zal het belang van versnellers in een aantal gebieden
zonder twijfel toenemen. Voor biologisch en materiaalonderzoek met synchro-
tronstraling worden wereldwijd laboratoria gebouwd. Radioactieve traceriso-
topen voor het maken van scans in ziekenhuizen werden tot voor kort in kern-
reactoren gemaakt, bijvoorbeeld in Petten, maar zullen in de toekomst steeds
meer geproduceerd worden met behulp van versnellers. Bestraling met pro-
tonen of zwaardere ionen hebben grote voordelen bij het behandelen van be-
paalde tumoren, en op verschillende plekken in de wereld worden of zijn be-
handelcentra ingericht die hiermee werken. Versnellers zullen in de
toekomst ingezet kunnen worden bij het onschadelijk maken van hoog radio-
actief afval. Het blijven doen van onderzoek op het gebied van de versneller-
techniek is belangrijk voor de ontwikkeling van steeds betere versnellers, voor
onderzoek en samenleving.

Het onderzoek in de subatomaire fysica vindt plaats op een groot aantal
instituten en universiteiten over de hele wereld, maar de grotere experimentele
faciliteiten zijn noodgedwongen geconcentreerd op enkele plekken met de
juiste infrastructuur. Voor de LHC-experimenten is dat CERN, het Europese
laboratorium voor deeltjesonderzoek in Genève. CERN is zonder twijfel een
bijzondere plek. Het is opgericht in de jaren vijftig van de vorige eeuw om de
braindrain vanuit Europa naar de Verenigde Staten te stoppen, in een tijd
waarin ook de Europese samenwerking op andere gebieden tot stand kwam.
En met succes. Nationaliteiten spelen een ondergeschikt rol op CERN. Op
CERN houden Israëlische en Palestijnse zomerstudenten gezamenlijk barbe-
cues. Met de LHC heeft CERN zich verder ontwikkeld tot het toonaangevende
wereldlaboratorium van de deeltjesfysica. Iedereen die op CERN werkt, ervaart
dit als een bron van inspiratie: in de wandelgangen van CERN gonst het als de
LHC draait. CERN is vooral ook een plek waar vooruitgekeken wordt naar de
subatomaire fysica in de toekomst. CERN is een plek waar we trots op kun-
nen zijn, en zuinig op moeten zijn.

   



Studies uit het verleden hebben laten zien dat voor elke geïnvesteerde euro
in high-technology er drie à vier terugkomen. Voor elke euro die naar CERN
gaat, gaat ongeveer  cent naar hightech-industrieën in Europa (ook in Ne-
derland), en die genereren voor die bedrijven dus weer  cent tot één euro
omzet in hoogtechnologische waar. Doorgaans helpen CERN en nationale in-
stituten als Nikhef in de Research en Development (R&D) van grensverleg-
gende nieuwe technologie, en vervolgens vindt er dan een transfer van kennis
naar de industrie plaats. Dat het world-wide-web op CERN bedacht is wist u
vast wel, maar wist u ook dat het eerste touchscreen, nu op uw mobiele tele-
foon of iPad, op CERN is ontwikkeld? Als opvolger van het web, leidt CERN
’s werelds grootste multidisciplinair Grid computing-project, gefinancierd
door de Europese Unie. De impact buiten subatomaire fysica omvat onder
meer: onderzoek naar nieuwe medicijnen, betere voorspellingen van natuur-
rampen, geofysische analyse voor het zoeken naar olie, en analyse van waarde-
volle oude manuscripten. Ook in Amsterdam, in het Science Park, hebben
we een dergelijk top-Grid computercentrum.

De maatschappelijke context

Maar de vraag is niet alleen wat een investering in versnellers of in CERN
oplevert voor de Nederlandse maatschappij, maar ook wat überhaupt de plaats
is van fundamenteel onderzoek in onze samenleving. We leven in een wereld
met uitdagende problemen: klimaatverandering, duurzame energie, duurzame
voedselvoorziening, gezondheid. Moeten we niet allemaal werken aan nieuwe
medicijnen tegen kanker, of aan de oplossing van het energieprobleem? Of
zouden we als wetenschappers misschien dienstbaarder moeten zijn aan de
BV Nederland? Ik denk dat van alle vragen die je als fundamenteel onderzoe-
ker krijgt, deze wel het lastigst te beantwoorden is, omdat het antwoord lang
en complex is, en niet past in oneliners en sound bites.

Het is een misvatting om te denken dat er een tweedeling bestaat tussen
fundamenteel onderzoek en toepassingsgericht onderzoek, en gelukkig gaan
steeds meer mensen, ook beleidsmakers, dat beseffen. Grote innovaties zijn
voortgekomen uit fundamenteel onderzoek, en belangrijke fundamentele ont-
dekkingen zijn gedaan in toepassingsgericht onderzoek. Maar wie denkt wel
toe te kunnen met toepassingsgericht onderzoek alleen, die mist een basaal
aspect van wat echt innovatie en vooruitgang is, namelijk het inslaan van to-
taal andere paden. Honderd jaar geleden staarden fysici naar spectra van gas-
sen en concludeerden daaruit dat de natuurwetten van het heel kleine funda-
menteel anders waren dan de wetten op de menselijke schaal. Niets leek
verder weg en nuttelozer. Nu vormt dit de basis van computers, dataopslag en

       



-transport, en onze informatiemaatschappij. Röntgenstraling in medische toe-
passingen is niet uitgevonden door doktoren op zoek naar betere methoden
voor diagnostiek, maar door fysici. Henry Ford, de man aan de basis van de
moderne auto-industrie zei: ‘Als ik de mensen gevraagd had wat ze wilden,
dan zouden ze gezegd hebben: snellere paarden.’ Wie alleen maar betere ver-
sies van hetzelfde wil hebben, die heeft geen fundamenteel onderzoek nodig.
Maar dat zou voorbijgaan aan de echte innovatie, de grote technologische
sprongen, die dan niet bedacht worden omdat de context om ze te bedenken
ontbreekt. Einstein zei al: ‘Je kunt de problemen niet oplossen door dezelfde
manier van denken toe te passen als die de problemen veroorzaakt heeft.’

Innovatie ontstaat waar twee schijnbaar ver uiteenliggende vakgebieden, met
andere denkwijzen, elkaar raken en elkaar bevruchten. Ik denk overigens dat
wij, wetenschappers, soms meer dat contact buiten ons eigen expertisegebiedje
zouden moeten opzoeken en dat UvA en FOM dat nog meer zouden kunnen
faciliteren.

Waar staat fundamenteel onderzoek in de Nederlandse economie? Weten-
schapsbeleid in Nederland is op zijn zachtst gezegd ambivalent. De woorden
zijn groot: wij willen in de top vijf van de mondiale kenniseconomieën staan,
maar onze investeringen blijven daarbij achter. Het helpt niet echt dat een
aantal van onze grote bedrijven en multinationals denken wel zonder funda-
menteel onderzoek toe te kunnen: dat denken ze wel ergens te kunnen kopen
als het nodig is, desnoods in China. Maar China heeft ons straks echt niet
nodig om kennis te gelde te maken. Ook zijn er mensen die zeggen dat Neder-
land heel goed alleen maar een transportland zou kunnen zijn, gespecialiseerd
in distributie. Dat is feitelijk fout, want % van de Nederlandse export bestaat
uit high-technology. Zoals de NWO-strategienota al zegt: welvaart en wel-
zijn van de Nederlandse samenleving zijn voor een belangrijk deel het resultaat
van wetenschappelijke vernieuwing. Voor veel bedrijven is innovatie moeilijk
te managen. Hoewel het historisch rendement zeer goed is, is er geen garantie
dat een specifieke investering oplevert wat je ervan verwacht. Wetenschap
volgt geen rechte lijn, maar een route met kronkels en doodlopende paden.
Dat is inherent aan onderzoek aan de grenzen van kennis. In het huidige aan-
deelhouders-/hedgefondsklimaat is dat blijkbaar onacceptabel. Daar heerst het
kortetermijndenken; het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel op langere
termijn is stuitend.

Daaraan gekoppeld is de paradoxale situatie van de Nederlandse fysica. Eco-
nomen zouden lovend moetend zijn over de Nederlandse fysica: met een mi-
nimale investering is tot nu toe een maximaal rendement behaald. Het aantal
onderzoekers in de Nederlandse beroepsbevolking komt overeen met de Euro-
pese middenmoot, maar het Nederlands Observatorium van Wetenschap en
Technologie heeft becijferd dat Nederlandse onderzoekers, en fysici in het

   



bijzonder, tot de productiefste ter wereld behoren. Maar op de lange termijn
kan dit niet zo blijven. De universiteiten staan onder zware druk en de UvA is
daarop geen uitzondering. Er moet hard bezuinigd worden, en dat gaan we
voelen.

Een grote en niet te onderschatten taak van fundamenteel onderzoek is het
opleiden van mensen en het ontwikkelen van methodes, algoritmes en proces-
sen. Methodes uit de fysica zijn met succes gebruikt in zeer uiteenlopende toe-
passingen, zoals het begrijpen van de migratie van mensen tijdens het neolithi-
cum, het opsporen van huidkanker, het modelleren van verkeersstromen en
filevorming, of het verklaren van menselijk gedrag tijdens verkiezingen. Fun-
damenteel onderzoek investeert in mensen, uitgaande van optimisme over het
menselijk vermogen om oplossingen te vinden voor uitdagingen. Verreweg de
meeste studenten die afstuderen of promoveren in de natuurkunde aan Neder-
landse universiteiten en instituten gaan naar de industriële en dienstverle-
nende sector. Gewaardeerd worden:
– analytisch denken en systematische aanpak van complexe problemen
– documentatie en presentatie van gedaan werk
– ervaring in het werken in multiculturele teams
– een kritische houding ten opzichte van informatiebronnen

Ook bedrijven als Philips en ASML zeggen tegen mijn werkgever, de Stichting
voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, die soms wel eens worstelt met de
balans tussen fundamenteel en toegepast onderzoek: ‘FOM: je belangrijkste
product, dat zijn mensen.’

Het is fantastisch dat veel fysici werken aan actuele problemen, en dat moet
zeker gestimuleerd worden. Maar niet alle wetenschap die we bedrijven, hoeft
elke dag gemotiveerd te worden door de uitdagingen van onze maatschappij:
ik hoef niet vandaag naar mijn werk te gaan om te werken aan het ontwikkelen
van duurzame energie, want dan loop ik het risico om niets anders te maken
dan een sneller paard. Ik ga naar mijn werk om goede wetenschap te bedrijven,
uit nieuwsgierigheid naar de werking van de subatomaire wereld. Ik weet zeker
dat dat werk ook zijn bijdrage zal leveren aan oplossingen voor de huidige
uitdagingen.

Door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek is een van de motoren van de
kennis-technologie spiraal, juist omdat het zich begeeft aan de grenzen van de
wetenschap. Het onderzoek naar het allerkleinste is een onlosmakelijk onder-
deel van dat soort onderzoek; onderzoek met versnellers met maximale energie
en bundelstroom is een onmisbaar onderdeel van de subatomaire fysica. Het
verder ontwikkelen van versnellers voor onderzoek is uitstekend verenigbaar
met de ontwikkeling van versnellers voor industriële en medische toepassin-
gen. Daarom is zeven biljoen elektronvolt goed voor u.

       



Ten slotte

Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier met studenten gewerkt en ik hoop
dat nog vele jaren te mogen doen. De huidige generatie van studenten is wel
degelijk gemotiveerd om het niet gemakkelijke traject van een natuurkunde-
studie in te gaan, meer dan je zou verwachten van de uitstroom van middel-
bare scholen die in de vooropleiding nog wel eens wat steekjes laten vallen. Het
talent en de nieuwsgierigheid van de studenten staat ook wat haaks op hun
taalgebruik van ‘chill’, ‘relaxed’ en de topdooddoener ‘doe kalm aan’. Voor
jullie ligt een maatschappij met grote uitdagingen: zoek ze op! ‘Relaxed’ is
goed, maar zeven biljoen elektronvolt is beter.

Ik zou deze rede willen afsluiten met enkele woorden van dank.

Ik dank het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, de facul-
teit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, en het Genootschap
tot bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde voor het in mij gestelde
vertrouwen. Ik wil ook de curatoren van mijn leerstoel, de hoogleraren Wiege-
rinck, Linde en Koffeman, van harte bedanken. Verder gaat mijn dank uit naar
het Instituut voor Hoge Energie Fysica aan de UvA, en met name de directeur
ervan, Stan Bentvelsen.

Het is een grote eer om te mogen werken op het Nikhef, het Nationaal Insti-
tuut voor Subatomaire Fysica. Het Nikhef heeft een goede naam hoog te
houden in het competitieve vakgebied van de subatomaire fysica. Dat komt
door zijn hoog gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, met uitstek ook
de ontwerpers, technici en informatici, en het ondersteunend personeel. Mijn
werkgever, de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, FOM,
dank ik voor alle steun. NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek, steunt mij in de vorm van een VICI-beurs, waarvoor dank.

Ik dank mijn mentoren en collega’s in heden en verleden: Wim Caspers aan de
Universiteit Twente, helaas begin dit jaar overleden, en mijn promotor, Armin
Tenner, die mij als eerste op het Nikhef aan het werk zette, alle leden van de
ZEUS-groep waarin ik terechtkwam, de leden van de L-groep, alle leden van
de ATLAS/D0-groep in Amsterdam en in Nijmegen, en alle Nikheffers met
wie ik samenwerk.

Tot slot: mijn familie. Mijn vader zat in het onderwijs, eerst als onderwijzer,
daarna als leraar en ten slotte als schooldirecteur. Hij stond bekend als streng
doch rechtvaardig en sprong altijd in de bres voor de zwakkere leerlingen. Dat

   



sierde hem enorm, al denk ik dat je de goede leerlingen ook moet blijven uit-
dagen. Af en toe zei hij tegen mij dat ik ook in het onderwijs terecht zou ko-
men. Dat kon ik niet geloven. Maar hij heeft gelijk gekregen, al heeft hij het
zelf niet meer mogen meemaken. Ik dank mijn moeder, mijn broer en mijn
zus, en last, maar zeker not least, mijn echtgenote, Suzanne.

Ik heb gezegd.
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