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Aan de andere kant is er ook onderlinge concur-
rentie tussen de vier subgroepen die elk met een 
van de vier detectoren op zoek gaan naar nieuwe 
inzichten in de fundamenten van de natuur. ‘Maar 
het is een gezonde, sportieve concurrentie’, zegt 
André Mischke, natuurkundige aan de Universiteit 
Utrecht. ‘Als iedereen de beste en de eerste wil 
zijn, stimuleer je elkaar tot betere prestaties, net 
als in de sport.’ Mischke (38) heeft een Vidi van 
NWO en een Starting Grant van ERC en werkt met 
zijn onderzoeksgroep en collega-wetenschappers 
van het Amsterdamse versnellerinstituut NIKHEF 
aan de ALICE-detector, een van de vier deeltjesde-
tectoren van de LHC.

sneLLe pubLicatie  Na zoveel voorbereidend 
werk en een vertraging van een jaar is de honger 
naar wetenschappelijke resultaten en positief 
nieuws groot. Geen wonder dat de onderzoekers 
van het ALICE-experiment blij waren dat zij ruim 
een week na de eerste botsingen het eerste LHC-
artikel gepubliceerd kregen. Nog geen nieuwe 
fysica, wel een bevestiging dat de ALICE-detector 
en de analysesoftware goed werken. 
Hoe kan een wetenschappelijk artikel zo snel ver-
schijnen? ‘Een groot deel van het artikel lag al 
klaar’, aldus Mischke. ‘Hoe we de eerste metingen 
gingen doen stond vast en hadden we natuurlijk al 
opgeschreven. Eigenlijk hoefden we het artikel 
alleen nog maar in te vullen met de metingen. Een 
aparte ALICE-taskforce van een man of tien heeft 
zich er helemaal op gericht om het artikel zo snel 
mogelijk te schrijven, de systematische checks te 
doen en ter publicatie aan te bieden. En het 
European Physical Journal waarin de publicatie 
verscheen, werkte ook mee om het artikel snel te 
laten beoordelen en officieel te accepteren.’ Ook 
voor hen was snelle publicatie een prestigekwestie.
De versneller draaide vier weken en ging net voor 
de kerst dicht voor de geplande winterpauze. Met 
een energieverbruik van zo’n honderdtwintig mil-
joen watt trekt de versneller namelijk zoveel 
stroom dat hij in de wintermaanden, wanneer het 
elektriciteitsverbruik hoger is dan in de rest van 
het jaar, het elektriciteitsnet te veel zou belasten. 
In de paar weken dat de LHC wel mocht draaien, 
produceerde hij een half miljoen botsingen bij twee 
verschillende botsingsenergieën. Die worden 
momenteel geanalyseerd om te kijken hoe goed alle 
detectoren functioneren en om de eerste fysica-
resultaten te produceren. ‘Vanaf eind februari gaat 
de versneller weer draaien’, zegt Mischke, ‘en dan 
moet hij bewijzen dat hij ook over een langere 

periode stabiel functioneert en wordt de botsings-
energie in stappen opgevoerd.’ Hoe hoger de bot-
singsenergie, hoe groter de kans op nieuwe 
ontdekkingen. De LHC heeft in 2009 al een wereld-
record bereikt: hij is nu de versneller met de 
hoogste botsingsenergie.
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a twintig jaar aan voorbereidend werk is hij 
nu eindelijk klaar voor de wetenschappelijke 
start. De krachtigste deeltjesversneller ter 

wereld, de Large Hadron Collider (LHC) in Genève, 
produceerde op 23 november 2009 de eerste 
proton-protonbotsingen na zijn herstart. Door 
kapotte magneten was hij een jaar uit de running, 
nog voordat hij in september 2008 goed en wel uit 
de startblokken was geschoten. De herstart dit 
najaar ging wel goed.
Eén versneller, vier detectoren en zo’n tienduizend 
onderzoekers en technici, die bij het grootste expe-
riment ter wereld betrokken zijn (zie kader). Aan 
de ene kant heerst op op het (Europese) versneller-
instituut CERN een ‘wij-gevoel’ van mensen die 
allemaal aan en met dezelfde versneller werken. 

André Mischke
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N
Krachtigste deeltjesversneller ter wereld weer aan het werk

LHC: op zoek naar 
geheimen van de oersoep De Large Hadron Collider (LHC) bij het Europese versnellerinstituut CERN in Genève is 

de krachtigste deeltjesversneller ter wereld. Honderd meter onder de grond en in een 

27 kilometer lange ring, versnelt hij deeltjes – meestal protonen, maar soms loodionen 

– tot bijna de lichtsnelheid en laat ze dan op elkaar botsen. Natuurkundigen hopen dat 

de brokstukken van de botsingen nieuwe inzichten in de fundamenten van de natuur 

opleveren. De LHC is een soort ultieme microscoop. Ontdekking van het Higgsdeeltje, 

een theoretisch voorspeld deeltje dat alle andere elementaire deeltjes massa zou moe-

ten geven, staat bovenaan de lijst van gehoopte ontdekkingen. 

De LHC telt vier deeltjesdetectoren: ATLAS, ALICE, LHCb en CMS. Nederland draagt bij 

aan de eerste drie van deze detectoren. ATLAS is een multifunctionele detector die 

deeltjes van allerlei soorten en maten kan opsporen, maar hij zoekt voornamelijk naar 

het Higgsdeeltje. ALICE bestudeert een bijzondere materietoestand, die heerste toen 

het heelal ongeveer tien microseconden oud was: het quark-gluonplasma. LHCb gaat 

antimaterie onderzoeken, en CMS, ten slotte, doet hetzelfde als ATLAS, maar kent een 

ander ontwerp.

De LHC is in alle opzichten het omvangrijkste wetenschappelijke experiment ter wereld. 

Bij CERN werken zo’n zevenduizend mensen afkomstig uit ruim tachtig landen. Als 

de LHC straks op volle toeren draait, produceren de vier detectoren jaarlijks een in de 

wereld ongeëvenaarde hoeveelheid gegevens: in de orde van drie miljoen volgeschre-

ven dvd’s. De totale kosten van de LHC-versneller en zijn detectoren bedragen zo’n vier 

miljard euro, het draaien van de experimenten kost nog eens 2 miljard. Dit geld wordt 

betaald door ongeveer 20 deelnemende Europese landen.

d e  l a r g e  h a d r o n  c o l l i d e r 

tekst  bennie Mols  
foto’s  CerN en 

Ivar Pel (andré Mischke)

Foto’s linker pagina: 

boven: ALICE-detector;

onder: luchtfoto van de 

LHC in de ring van 27 

kilometer lang.

André Mischke.
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Quarks en gLuonen De ALICE-detector waar-
aan Mischke werkt, gaat een bizarre materietoe-
stand onderzoeken, die waarschijnlijk heerste toen 
het heelal ongeveer tien miljoenste van een 
seconde oud was. De bouwstenen van alle aardse 
materie, atomen, bestonden toen nog niet. Atomen 
bestaan uit protonen en neutronen, die op hun 
beurt weer zijn opgebouwd uit quarks die bij 

elkaar worden gehouden door een soort van lijm-
deeltjes: gluonen. Normaal gesproken komen 
quarks nooit los van elkaar voor, maar natuurkun-
digen denken dat quarks en gluonen vlak na de 
geboorte van het heelal wel vrij rondvlogen in een 
soort van soep die ze quark-gluonplasma hebben 
gedoopt. Waarschijnlijk bestaat deze toestand nu 
nog steeds in het binnenste van zeer dichte neutro-
nensterren. Daar is de druk namelijk zo hoog dat 
protonen en neutronen niet meer kunnen bestaan, 
maar opgelost zijn tot een quark-gluonplasma.
De LHC gaat een quark-gluonplasma maken door 
loodionen met hoge energie op elkaar te laten 
botsen. Na de botsing bestaat het quark-gluon-

plasma maar een oogwenk: nog geen 10-23 
seconde. Het soepje zet uit, koelt af en condenseert 
tot gewone materie terwijl het duizenden deeltjes 
uitzendt. ALICE detecteert deze deeltjes, analyseert 
de botsingen en probeert zo de geheimen van de 
oersoep te ontrafelen.
‘ALICE bestaat uit zestien detectoren die samen de 
karakteristieke eigenschappen van het quark-
gluonplasma meten’, vertelt Mischke. ‘In Utrecht 
hebben we een van die detectoren gebouwd. Onze 
detector zit ongeveer veertig centimeter van het 
botsingspunt van de loodionen. De kunst van 
ALICE is om tegelijkertijd de duizenden deeltjes te 
meten die ontstaan wanneer het quark-gluon-
plasma vlak na het ontstaan weer condenseert tot 
gewone materie. Bij botsingen van loodionen ont-
staan namelijk veel meer deeltjes dan bij botsingen 
van protonen, die de versneller het gros van de tijd 
rondslingert. De grote uitdaging was dan ook om 
de informatie van heel veel botsingsproducten snel 
uit te lezen en op te slaan.’

orkest  Aan ALICE werken zo’n duizend onder-
zoekers uit dertig landen. Maandelijks vergaderen 
ze bij CERN over de laatste stand van zaken. 
Meestal vliegt Mischke ervoor naar Genève, een 
andere keer neemt hij aan de vergadering deel 
vanuit Utrecht, via een videoconferentie. Zelfs 
binnen de ALICE-collaboratie is er sportieve onder-
linge concurrentie, vertelt Mischke. ‘Elk van de 
zestien subdetectoren is gebouwd door een aparte 
groep. Elke subgroep wil het minstens zo goed 
doen als de andere subgroepen. Maar uiteindelijk 
staat een goede samenwerking tussen de verschil-
lende subdetectoren natuurlijk centraal. Het is net 
als met verschillende instrumenten in een orkest. 
Alleen als alle instrumenten goed samenwerken, 
kan de uitvoering slagen.’ 
De onderzoekers en technici zijn nu in een fase 
waarin ze de werking van de detector steeds beter 
gaan begrijpen. Mischke: ‘Denk aan een nieuw ont-
wikkeld vliegtuig: je weet wat je hebt geconstru-
eerd, maar je moet zijn doen en laten in de praktijk 
nog testen en eraan wennen. Tot nu toe heeft de 
versneller alleen nog maar protonen met elkaar 
laten botsen. De planning is dat we de versneller 
rond november van dit jaar een maand lang 
kunnen gebruiken om loodionen te versnellen en te 
laten botsen. Dan kunnen we de oersoep van 
quarks en gluonen uitgebreid gaan bestuderen. Als 
dat lukt, dan verwacht ik dat we in de zomer van 
2011 met de eerste spannende resultaten naar 
buiten kunnen komen.’ <

Hoogleraar kunstmatige intelligentie Lambert 

schomaker doet onderzoek op het gebied van 

patroonherkenning. Hij richt zich bij voorkeur 

op lastige problemen, zoals de herkenning van 

handgeschreven manuscripten (NWO/Catch) of 

de identificatie van schrijvers (NWO/tokeN.

Er zijn al veel computersystemen die een nauw-
omschreven probleem goed oplossen: automatische 
kentekenherkenning, of het lezen van gedrukte 
tekst. Het herkennen van belangrijke voorwerpen 
op zomaar een foto of het lezen van een historisch 
handschrift is echter behoorlijk lastig. Na een pro-
motieproject zijn er vaak hoopgevende resultaten. 
Maar o wee als deze naar de realiteit moeten wor-
den vertaald. Niks kunstmatige intelligentie: meer 
menselijk bloed, zweet en tranen. Tegen deze ach-
tergrond speelt dit dagboek zich af.
We richten ons op herkenning van handgeschre-
ven manuscripten en op de identiteit (‘hand’) 
van schrijvers. Uit het Archief van het Kabinet 
van de Koningin (KdK), een administratieve col-
lectie, is het boek voor het jaar 1903 nu verwerkt 
en zijn er afbeeldingen van meer dan honderd-
duizend woorden met hun correcte ‘label’. Met het 
Nederlands Forensisch Instituut hebben we grote 
datasets verzameld om schrijvers te identificeren. 
Onderzoeksvragen: kunnen we de lettermodellen uit 
het ene jaar gebruiken om tekst uit een aanpalende 
periode te herkennen? Welke leermechanismes 
zijn hierbij optimaal? Welke beeldkenmerken zijn 
geschikt voor de identificatie van een schrijver?

11 juni 2009. De nieuwe beel-
den van KdK-boeken uit 
de jaren 1800 zijn binnen. 
Ondanks voorzorgsmaat-
regelen blijkbaar toch miscom-
municatie met het scanbedrijf. 
Tekst heeft nu dezelfde kleur 
als tabellijnen en liniëring. De 
beeldbewerking die eerst goed 
werkte, is hier onbruikbaar.
De onderzoekers gaan ermee 
aan de slag. Het probleem blijkt 
in de kleurenruimte niet funda-
menteel oplosbaar. Je zou een 
ad-hoc tabel- en lijnenverwijde-

raar moeten maken die de letters intact laat. De 
toekomstige inzetbaarheid van zo’n algoritme is 
beperkt. Dat krijg je moeilijk gepubliceerd.
Na de zomervakantie blijft het probleem liggen.

27 juli 2009. Als ik op de ICDAR’09 in Barcelona bij 
onze poster sta, komt een collega op me af en zegt 
op gemelijke toon: “Ik krijg mijn projectaanvraag 
niet gehonoreerd, door jullie werk denkt iedereen 
dat schrijveridentificatie opgelost is”. Ik wil nog 
wat zeggen maar hij loopt met een rood hoofd weg. 
Natuurlijk heeft hij geen gelijk: er is altijd een hoop 
te verbeteren.

30 september 2009. Onze schrijveridentificatie-
methode raakt bekend bij geesteswetenschappers 
over de hele wereld en er komen veel verzoeken 
binnen om ‘eens te kijken naar interessant mate-
riaal’. Een Duitse onderzoekster wil weten hoeveel 
schrifttypen er in een stapel manuscripten zitten. 
Promovendus Axel Brink heeft er niet veel tijd aan 
gespendeerd, zelfs niet naar de scans gekeken en de 
clustering blind toegepast. De reactie uit München, 
op de door hem gevonden opdeling in schrijfstijlen: 
“Oh my God, just as I expected!”. Dat zijn mooie 
momenten voor de wetenschapper.

15 december 2009. De kerstvakantie komt eraan: 
kansen voor eigen onderzoek. Dit moet ik goed 
plannen. Als ik nu eens de pagina’s uit KdK-1893 
segmenteer zoals voorheen? Dan maar hopen dat 
de ‘troep’ uitgefilterd wordt aan het eind van de 
classificatie. Er is voldoende rekenkracht op het 
Groningse cluster maar ik moet alles wel goed 
voorbereiden op mijn eigen machine. Dan kan ik 
een supergrote rekenklus opstarten en heb ik na de 
kerstvakantie mooie resultaten!

22 december 2009. Terug uit Tübingen. Snel inlog-
gen en de resultaten bekijken. Geweldig, een aantal 
Nederlandse plaatsnamen is feilloos gevonden in de 
ongeziene dertienhonderd pagina’s uit KdK-1893. 
Maar dan slaat het noodlot toe. De tabellijnen en 
liniëring leiden bij kortere woorden toch tot een 
hoop ‘false hits’. Op de universiteit is computer-
inbraak geweest: servers liggen plat. Mijn lopende 
‘scripts’ zijn niet vooruit te branden. Een groot 
experiment op het Linux-rekencluster is nu zinloos. 
Back to the drawing board! O nee, eerst Kerstmis.

 d a g b o e k n o t i t i e s 

‘Oh my God, just as I expected!’Onderzoek doen is 
vaak intensief en ver-
moeiend, maar vrijwel 
nooit saai. sommigen 
turen dag en nacht 
naar hun compu-
terscherm om een 
belangrijke ontdek-
king te doen. anderen 
vorsen in hun labora-
toria, met pipetjes en 
petrischaaltjes, naar 
nieuwe kennis. er zijn 
er die nachten door-
brengen op een berg 
in Chili, telescopen 
gericht op ons onein-
dige heelal. anderen 
gaan ondergronds en 
kruipen door duistere 
gangen, op zoek naar 
ons verleden. eén 
ding hebben zij allen 
gemeen: bezieling. 
Wetenschap bedrijven 
levert soms onver-
wacht spannende 
momenten op. een 
dag uit het leven van 
een onderzoeker.
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Foto rechts:

Simulatie van botsende 

loodionen in ALICE.
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quark-gluonplasma (links) en 

protonen opgebouwd uit elk 

drie quarks (rechts).

W e t e n s c h a p  i n  d e  p r a k t i j k 


