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Mijnheer de Rector Magnificus,
Zeer gewaardeerde toehoorders,
Voordat ik met mijn rede begin wil ik graag een
opmerking vooraf maken. Het feit dat er bijna 3 jaar
tussen mijn benoeming en deze rede is heeft een tweetal
voordelen. Ik weet nu beter wat mijn positie hier in
Utrecht inhoudt en ik heb nu de vrijheid de taal te kiezen.
Twee jaar geleden zou ik deze oratie in het Engels
hebben moeten geven, maar nu heb ik een keuze. Ik heb
nu bewust voor het Engels gekozen om ook de
buitenlandse gasten in staat te stellen dit verhaal te
volgen. Dit kunt u zien als voorbeeld van de gastvrijheid
die ik zelf de afgelopen jaren heb genoten.
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Klein en mooi - de kleurrijke wereld van quarks
I. De subatomaire fysica bestudeert voorwerpen kleiner
dan atomen, tot de kleinste structuur in de natuur, d.w.z.
elementaire deeltjes. Het paradigma dat aan zijn
wetenschappelijk programma ten grondslag ligt is dat het
isoleren van de fundamentele constituenten van materie
en het bestuderen van hun interactie tot een dieper inzicht
in de natuur leiden.
Sinds de eerste atomistieke ideeën van Democrit zijn wij
een lange weg gegaan en hebben het mechanistische
beeld getranscendeerd dat verbonden is aan atomisme.
De kennis van de bouwstenen van een systeem alleen is
echter niet voldoende om dit systeem volledig te
begrijpen. Een systeem is vaak meer dan zijn delen.
Daarnaast heeft de kwantummechanica ons geleerd
voorzichtig te zijn om voorwerpen als "geïsoleerd" te
beschouwen. Deze kwantummechanica is van essentiëel
belang voor het begrip van atomen en subatomair
systemen.
Dit in het achterhoofd houdend is de strategie van de
subatomaire fysica om materie “uit elkaar te nemen” om
zijn eigenschappen te begrijpen toch uiterst nuttig
gebleken.
De grootte van wat wij bestuderen wordt heel goed
geïllustreerd met een reeks beelden in een zeer aardig
boek getiteld “Powers of Ten”. Wij beginnen deze reeks
bij de schaal van ons dagelijkse leven, een meter, en
voeren trapsgewijze vergrotingen van een factor van tien
uit.
De eerste drie stappen, een factor 1000, tot een schaal
van een millimeter zijn nog vertrouwd voor ons, maar
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daarna gaan wij meer en meer onbekende werelden in.
Bij de zevende stap, na een 10-miljoenvoudige
vergroting, beginnen wij de eerste aanvijzingen van
moleculaire structuren zoals DNA te zien. Natuurlijk
moeten wij ons nu baseren op een “artist impression”
aangezien geen menselijk oog direct dingen als dit heeft
kunnen zien. Dit zijn reeds kleine structuren, maar wij
zijn nog niet eens halverwege op onze reis naar de schaal
van de subatomaire fysica.
Bij een schaal van 10 tot de macht van min 10 (10miljardvoudige vergroting) zouden wij atomen kunnen
zien, die vrij diffuse objecten lijken te zijn. Een extra
factor 10000 en dan hebben wij de atoomkern in zicht.
Één stap meer, en wij zijn op de typische schaal van
deeltjesfysica, één "femtometer", 10 tot de macht van
min 15 meter. Over hoe direct de relatie van dit beeld met
de werkelijkheid is, kan je twisten - ik zei net dat dit
“artist impressions” zijn. Het overheersend beeld is
kleurrijk - en dat is in feite een eigenschap van onze
subatomaire wereld, hoewel met een verschillende
betekenis van het woord "kleur".
Materie bestaat inderdaad uit atomen. Deze zijn niet de
kleinste objecten die bestaan, ze zijn niet "ondeelbaar".
Zij zijn opgebouwd uit een kern en een aantal elektronen
die door de elektromagnetische interactie worden
verbonden en deze atomen kunnen gesplitst worden. De
atoomkern zelf is ook een samengesteld object met
protonen en neutronen als zijn constituenten, en ook de
atoomkern kan worden gesplitst. Bovendien vond men
dat de protonen en de neutronen ook geen ware
"elementaire deeltjes" zijn, dat kleinste bouwstenen
betekent, maar dat ze een substructuur hebben. De
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protonen en neutronen zijn opgebouwd uit drie nog
kleinere deeltjes, de quarks.
Dit kan een eindeloos verhaal lijken: Vooruitgang in de
fysica resulteert in een andere, meer fundamentele, laag
van de natuur, zoals Russische poppen die containers
voor nog een andere pop blijken te zijn. Zullen wij ooit
de kleinste pop vinden? Zullen wij voortdurend ons boek
over elementaire deeltjes herschrijven?
Er zijn deeltjes, die de test van de tijd tot dusver hebben
doorstaan. Het elektron, één van de deeltjes die al vroeg
ontdekt werden, blijkt elementair te zijn, d.w.z. dat het
geen substructuur, geen verdere constituenten, heeft.
Ons huidige beeld van de fundamentele constituenten
wordt gegeven door wat wij het "standard model"
noemen, een model dat een vast aantal deeltjes kent en
hun interactie beschrijft. De deeltjes zijn zes
verschillende quarks en zes andere deeltjes die leptonen
genoemd worden. Deze deeltjes zijn onder andere het
elektron (één van de leptonen) en de twee quarks, die
noodzakelijk zijn om protonen en neutronen te bouwen.
Het grootste deel van de materie dat ons omringt, bestaat
uit deze drie deeltjes.
De onderliggende theorie heeft een opvallende
schoonheid
opvallend
tenminste
voor
de
wetenschapper, omdat de schoonheid in hoge mate met
de eenvoud en de symmetrie te maken heeft die het
duidelijkst zijn als je naar de wiskundige structuur kijkt.
Wij denken nudat dit "standaardmodel" van
deeltjesfysica zeer dicht bij de diepste laag is – maar
zeker is dit niet, omdat het feit dat wij geen andere
kleinere substructuur hebben gevonden ook kan wijzen
op ons huidig onvermogen om het te meten. Wij zouden
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de les van het einde van de afgelopen eeuw moeten
hebben geleerd, toen vele fysici bereid waren om hun
wetenschap als “geëindigd” te verklaren - vlak vóór de
komst van de kwantumtheorie en de relativiteitstheorie.
Waarschijnlijk zullen wij het nooit helemaal af hebben,
en zullen wij nooit een definitieve theorie, een definitief
beeld hebben “hoe de wereld is geconstrueerd”. En ik
moet toegeven dat dat zo erg niet is, omdat wij dan niet
spoedig werkloos zullen zijn.
Maar de subatomaire fysica met zijn standaardmodel van
elementaire deeltjes kan weleens dichtbij de grens liggen
over wat wij over de ware natuur van onze fysieke wereld
te weten kunnen komen - dat betekent de fysica-aspecten
van het. Het is waarschijnlijk niet noodzakelijk om te
benadrukken dat er vele aspecten van onze wereld zijn
waarvoor de fysica geen antwoorden heeft en zelfs niet
probeert om te vinden. Maar misschien is het nuttig om te
zeggen dat sommige fysici dat ook zelf weten.
Zelfs als de toepasbaarheid van onze wetenschap beperkt
is, heeft het onze visie van de wereld rond ons verrijkt.
De atomaire en subatomaire fysica hebben ons begrip van
materie radicaal veranderd.
Een stevig object bestaat hoofdzakelijk meestal uit
vacuüm, het is een min of meer regelmatige assemblage
van uiterst kleine deeltjes met heel wat ruimte er tussen.
De stevigheid en stabiliteit die wij waarnemen volgen
volledig uit de dynamica van de deeltjes, hun krachten,
hun interactie en de wetten van kwantumtheorie. Ook een
atoom is voornamelijk vacuüm, meer dan 99,9% van zijn
massa is geconcentreerd in de kern, die slechts een
ongelofelijk kleine fractie van zijn totale volume inneemt
- in feite één quadriljoenste deel.
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Dus de vorm zoals wij die kennen, wordt bepaald door
krachten - gravitatie op geologische en kosmologische
schalen en elektromagnetisme in onze dagelijkse wereld.
En het vacuüm dat het meeste van dit opvult is ook zeer
verschillend van wat men vroeger dacht. Hoewel er zich
geen echte materie in het vacuüm bevindt, is het ook niet
leeg. Het is gevuld met energie, met virtuele deeltjes die
onophoudelijk weer verschijnen en verdwijnen.
Dit is een dramatische verandering in wereldbeeld: de
stabiliteit of beter de traagheid van de "dode" wereld om
ons heen is slechts toe te schrijven aan onze waarneming.
Op een dieper niveau is het volledig dynamisch.
Om een voorbeeld van een zeer verschillende schaal te
gebruiken: Sommige mensen hebben gezegd dat het
grootst succes van ruimtereis is dat het mensen mogelijk
maakt om de aarde als kleine blauwe planeet van buiten
te zien, en zo te zien hoe klein wij werkelijk zijn in een
kosmische context. De veranderingen in perspectief en
soms paradigma die wetenschapsvooruitgang en
verrassingen
begeleiden
tonen
aan
dat
de
natuurwetenschappen, en in het bijzonder de fysica, een
belangrijke bijdrage tot onze cultuur zijn, boven
technologische en andere implicaties.
II. Laten wij met verrassingen uit de fysica verder gaan.
Hier heeft de subatomaire fysica nog veel te bieden. In
het bijzonder zijn quarks, de constituenten van het proton
en het neutron, een rijke bron van verrassingen.
Hoe werden quarks ontdekt? Men had al vroeg gevonden,
dat het proton een bepaalde grootte heeft. Het is een
ruimtelijk uitgebreid object, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld het elektron, dat zich als een punt blijft
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gedragen op de kleinste door ons bereikbare schaal. Dit
zou als eerste teken kunnen worden gezien dat het proton
een samengesteld object is. Bovendien werden in de
experimenten binnen de deeltjesfysica meer en meer
deeltjes ontdekt, die meestal verwanten van het proton
schenen te zijn, d.w.z. zeer gelijksoortige deeltjes. Dit
was zeer tegen de ideeën van de deeltjesfysici, die
gehoopt hadden dat men de diversiteit van verschillende
objecten op grotere schalen tot een paar fundamentele
constituenten kon terugbrengen. Dit leek niet te werken er waren veel teveel verschillende deeltjes om een
"mooie" d.w.z. eenvoudige theorie te maken.
In de jaren '60 toonde Murray Gell-Mann aan hoe deze
"dierentuin" van deeltjes zou kunnen worden verklaard
door te stipuleren dat zij allen uit verschillende
combinaties van drie soorten deeltjes werden gemaakt,
die hij "quarks" noemde (de eerste drie van zes quarks
die wij nu kennen). Onafhankelijk daarvan vonden
experimentatoren, dat de afbuigingen van hoge-energie
elektronen bij botsingen met protonen door puntachtige
constituenten binnen het proton zouden kunnen worden
verklaard. Deze werden "partons" genoemd, en men
realiseerde zich dat deze partons identiek waren aan de
quarks van Gell-Mann. Een theorie van quarks en hun
interactie werd geformuleerd en werd met succes getest
in vele experimenten. Één van de noodzakelijke
ingrediënten van een dergelijke theorie is een ander
deeltje, dat de interactie bepaalt. In het algemeen kan een
interactie, een kracht, als uitwisseling van een dergelijk
deeltje gezien worden. De elektromagnetische interactie,
zoals de afstoting tussen twee positieve ladingen, kan
beschreven worden als een uitwisseling van fotonen. Er
is een ander deeltje, analoog aan het foton,
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verantwoordelijk voor de interactie tussen quarks, de
zogenaamde "sterke interactie". Deze deeltjes worden
gluonen genoemd en zij "dragen" de sterke interactie. In
eerste instantie werden ze voorspeld door de theorie
voorspeld en later experimenteel waargenomen.
Het beeld van de microscopische wereld had zijn
eenvoud en daardoor zijn schoonheid voor de fysicus
herwonnen.
Maar terug naar de verrassingen met betrekking tot de
quarks: quarks bleken een lading te hebben, echter deze
lading heeft een vreemde waarde. Men had vroeger al
geconstateerd dat de elektrische lading in porties
voorkwam, in eenheden van de lading van een elektron.
Dit werd "elementaire lading" genoemd en werd
beschouwd als fundamentele constante en als kleinste
mogelijke eenheid. Nu is de lading van quarks tegen de
verwachtingen in 1/3 of 2/3 van deze elementaire lading.
Voor een correcte beschrijving in de theorie moeten
quarks een vrij kleine massa hebben. Echter, wanneer
bijvoorbeeld drie quarks worden samengebracht om een
proton te maken, dan is de resulterende massa veel groter
dan de som van de massa's van de drie quarks.
Bovendien, hoewel er overweldigend bewijsmateriaal is
dat er quarks bestaan, heeft men nooit één van hen als
één enkel geïsoleerd deeltje gevonden. Zij blijken slechts
in paren (een quark samen met één van de antideeltjes,
een antiquark) of in groepen van drie te voor te komen,
zoals in een proton. Dit hangt samen met het gedrag van
de interactie tussen de quarks, de zogenaamde sterke
interactie. De krachten die wij van de macroscopische
wereld kennen, zoals gravitatie, verminderen in sterkte
bij het vergroten van de afstand en zijn te verwaarlozen
voor zeer grote afstand. Dit is niet waar voor de sterke
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interactie die wij tussen quarks hebben gevonden: de
kracht blijft sterk zelfs voor willekeurig grote afstanden.
Dit impliceert dat men een oneindig grote hoeveelheid
energie nodig heeft om een quark van de
aantrekkingskracht van de anderen te bevrijden. De
kracht sluit de quarks in bijvoorbeeld een proton op.
Een ander aspect van dit raadsel is dat van elke quark
drie versies blijken te bestaan, die kleuren worden
genoemd. Deze kleuren hebben niets met onze kleuren in
het dagelijkse leven te maken, de naam werd gekozen
omdat de eigenschappen van quarks zeer analoog aan
kleuren zijn. Er bestaan drie kleuren, zoals de gewone
basiskleuren "rood", "groen", en "blauw", en het mengen
van de drie samen in gelijke hoeveelheid veroorzaakt
neutraal, wat "wit" genoemd wordt.
Een geïsoleerd gekleurd object, zoals één enkele quark,
wordt niet "toegestaan" om in de natuur te bestaan.
Slechts de kleurneutrale combinaties worden toegestaan,
en zij vormen deeltjes zoals het proton. Het blijkt dat
deze witte objecten niet de beperkende sterke kracht
ervaren.
Niet alleen is de sterke kracht uiterst sterk voor grote
afstanden, maar hij wordt ook veel zwakker voor kleine
afstanden dan naïef verwacht zou worden, zo zwak zelf
dat hij bijna te verwaarlozen is.
Deze twee extreme eigenschappen van quarks:
• confinement (beperking) voor grote afstanden en
• asymptotische vrijheid voor kleine afstanden
hebben een eenvoudig beeld van het proton geïnspireerd
(en van andere deeltjes die uit quarks opgebouwd zijn).
Het proton kan dan worden gezien als ruimte, een gat, in
wat omringend materiaal, zoals een bel in water, dat
quarks bevat. Het omringende materiaal is de oorzaak
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van het confinement
van de quarks, het
neemt de rol van de
beperkende
kracht.
Binnen het gat kunnen
quarks
zich
vrij
bewegen - de kracht
tussen hen is te
verwaarlozen
(zie
volgende illustratie).
Dit kan al als een
vreemde beschrijving
van de constituenten
van materie lijken, maar dit is alleen nog maar het begin
van de verrassingen. Men kan zich verder afvragen: Wat
is dit omringende materiaal? In feite is het niet werkelijk
"materieel", maar alleen het vacuüm.
Het vacuüm is een eigenaardig ding. Ons dagelijks begrip
ervan wordt natuurlijk beïnvloed door zeer vroege ideeën
over vacuüm als "lege ruimte". Het vacuüm is wat u
krijgt, als u alles uit een bepaald volume haalt - zoals het
verwijderen van de lucht uit de metalen bollen in de
eerste "vacuümtechniek" experimenten die door Otto van
Guericke werden uitgevoerd.
Het is niet een compleet lege ruimte, maar zo leeg als u
het kunt krijgen. Op een macroscopische schaal, voor het
dagelijkse leven, kan het vacuüm leeg lijken. Op
microscopische schaal echter, in de subatomaire fysica,
ontdekken wij dat er geen leeg bestaat. Als wij proberen
alles weg te nemen, d.w.z. dat wij proberen om de leegste
toestand te bereiken, die voor de fysicus de "ware
grondtoestand" is, de eenvoudigste mogelijke toestand, is
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de ruimte niet leeg. Er zijn bepaalde dingen die wij nooit
kunnen kwijtraken - zelfs niet theoretisch.
De ruimte is verweven met virtuele deeltjes en velden. Er
is de zogenaamde "vacuümpolarisatie", deeltje-antideeltje
paren die spontaan verschijnen en verdwijnen, die niet
direct kunnen worden waargenomen, maar die
bijvoorbeeld wel energie hebben. Door deze processen
heeft het vacuüm zijn eigen energie.
Wanneer men naar de wereld van de quarks kijkt, ontdekt
men dat er nog vreemdere componenten van het vacuüm
zijn: Er zijn zogenaamde "condensaten" zowel van
quarks als van gluonen (de dragers van de sterke
interactie), die ook uit virtuele deeltjes bestaan en zo niet
direct meetbaar zijn, maar die veel sterker in intensiteit
zijn. Deze condensaten, die deel van het vacuüm
uitmaken, zijn de oorzaak van het confinement van
quarks in protonen, een aanzienlijk sterk effect.
Wanneer quarks in een systeem aanwezig zijn, kunnen zij
dit slechts in groepen doen die elkaar in kleur
neutraliseren. Bovendien moet er iets in het vacuüm dat
hen omringt zijn dat ze samendrukt zodat zij niet kunnen
ontsnappen.
Dit fenomeen van confinement, dat uniek voor systemen
van quarks is, is nu bekend en er bestaan theoretische
beschrijvingen van. Het wordt echter nog niet werkelijk
volledig begrepen. Het is één van de raadsels die wij
proberen experimenteel te onderzoeken in onze groep in
Utrecht en het NIKHEF instituut in Amsterdam. Het
onderzoek dat wij doen is in feite "vacuümtechniek" op
een zeer diep niveau.
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Deze eigenschappen van
het vacuüm zijn zo
bijzonder, dat men zich
moet afvragen of het
intrinsieke eigenschappen
zijn, met andere woorden
is dit sterke condensaat
als deel van het vacuüm
dat
quarks
beperkt,
onafhankelijk van de
voorwaarden van het
systeem?
Als men een voor een
systeem met een zeer
groot aantal quarks de
dichtheid verhoogt, wordt
het bijzondere vacuüm
tussen hen " weggeduwd".
Theoretische berekeningen voorspellen dat bij
zeer hoge dichtheid of
temperatuur de kracht tussen quarks zijn gedrag drastisch
verandert - het confinement verdwijnt. Dit verdwijnen
kan u in de volgende illustratie zien, waar een systeem
van protonen en neutronen met drie opgesloten quarks
(hadron gas) overgaat naar een nieuwe “deconfined”
toestand (quark-gluon-plasma). Plotseling zijn de quarks
niet meer gevangen genomen in kleine volumes, maar
zijn ze vrij. Zij hoeven zich niet meer tot kleurloze
(witte) objecten te vormen, er is echt een kleurrijke
wereld ontstaan. Dit is een extreem voorbeeld waar u niet
alleen de constituenten en de kracht tussen hen moet
kennen om hun gedrag te voorspellen, maar ook de
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eigenschappen van de omgeving, omdat de condities van
de omgeving de kracht zelf veranderen.
Er zijn inderdaad extreme voorwaarden voor nodig om
dit te laten plaatsvinden, zo is er bijvoorbeeld een
temperatuur nodig die veel hoger is dan die in het
centrum van de zon. Maar indien aan deze voorwaarden
wordt voldaan, kunnen wij een faseovergang naar
"deconfinement" verwachten.
Quarks worden bevrijd en de structuur van het vacuüm
veranderd. De nieuwe toestand van de materie die dan zal
worden gemaakt wordt het "quark-gluon-plasma"
genoemd, een toestand van vrije quarks en gluonen. De
gluonen die ik hierboven vermeldde, spelen hier een
significante rol. Zij begeleiden quarks en zijn
noodzakelijk voor een correcte beschrijving van deze
systemen.
De extreme voorwaarden hebben zeker minstens een keer
bestaan: Heel kort na de oerknal was het heelal zo heet en
dicht dat er een quark-gluon-plasma moet zijn geweest.
Later toen het kouder werd werden de quarks opgesloten
zoals wij ze nu vinden. Men gelooft ook dat deze
toestand van materie in de kern van zeer dichte sterren
bestaat. En hoewel het quark-gluon-plasma in deze
gevallen waarneembaar kan zijn, zijn deze niet
gemakkelijk toegankelijk voor de onderzoeker.
De enige mogelijkheid om deze nieuwe toestand van
materie gecontroleerd experimenteel te bestuderen is
door botsingen tussen zware kernen met uiterst hoge
energieën. De kernen bevatten een groot aantal quarks
die tijdens de botsing effectief verhit en samengeperst
worden. Op deze wijze wordt aan de noodzakelijke
voorwaarden voor de faseovergang voldaan.
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Maar aangezien wij geen container voor deze materie
hebben, zal deze materie niet in de ruimte gelocaliseerd
blijven, maar bijna onmiddellijk uit elkaar vliegen. Wij
kunnen deze materie slechts voor een zeer kort ogenblik
produceren - dit maakt de studie ingewikkeld. De
volgende illustratie toont vier ogenblikken van een
simulatie van een botsing tussen twee kernen van hoge
energie.
Hoe wordt dit onderzoek in werkelijkheid gedaan? De
atoomkernen (bijvoorbeeld goud of lood), met een
grootte van een paar femtometers - de schaal kunt u zich
misschien nog van het begin herinneren - worden
versneld door reusachtige machines, deeltjesversnellers.
Deze versnellers bestaan uit buizen die in ringen van
enkele kilometer omtrek in ondergrondse tunnels lopen,
die door duizenden magneten worden omringd die zowel
voor de versnelling zorgen en de deeltjes in de baan in de
ringen houden. Er zijn een paar botsingspunten, waar de
botsingen binnen reusachtige detectoropstellingen
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plaatsvinden, die meerdere verdiepingen hoog zijn en
duizenden ton wegen.
Wanneer het experiment loopt vinden elke seconde
duizenden botsingen van kernen plaats, en elke botsing
produceert een “bui” van duizenden subatomaire deeltjes,
zoals in deze illustratie van de meting van een dergelijke
botsing. Wij gebruiken de detectors om te proberen om
zo veel mogelijk van deze deeltjes te meten en hen te
gebruiken om te reconstrueren wat er gebeurd is op het
eigenlijke ogenblik van de botsing. De versnellers en de
detectoren
gebruiken
de
meest
geavanceerde
technologieën die beschikbaar zijn, bijvoorbeeld
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reusachtige supergeleidende magneten, microscopisch
nauwkeurige siliciumdetectoren en niet in de laatste
plaats “state-of-the-art” elektronika en computers.
Deze uiterst complexe experimenten kunnen niet door
een paar wetenschappers of kleine groepen worden
gebouwd
en
geëxploiteerd.
Vele
honderden
wetenschappers van over de hele wereld werken in grote
collaboraties om hun doelstellingen te bereiken. Terwijl
deze grote schaal nieuwkomers soms bang maakt, zijn
die experimenten perfecte voorbeelden van moderne
internationale samenwerking met de daarmee vereiste
beheer- en communicatiestructuren.
De uitdagingen in een dergelijk experiment zijn enorm.
Elk deeltje veroorzaakt elektronische signalen in wel
honderden detectorcellen. Binnen microseconden moet
men beslissen of de signalen van de detector de moeite
waard zijn om te meten. Indien dat zo is dan moeten deze
signalen in korte tijd in getallen omgezet worden en in
het geheugen van gespecialiseerde computers worden
opgeslagen. Voor elke te metende botsing worden
meerdere 100 megabytes van gegevens geproduceerd,
overeenkomend met meerdere tientallen gigabytes per
seconde. Een deel van deze gegevens wordt reeds direct
voor-geanalyseerd om de hoeveelheid gegevens tot
minder dan 100 megabytes per seconde terug te brengen.
Om het in een normaal kader te plaatsen - 100 megabytes
is ruwweg 20 keer de hoeveelheid tekst van de volledige
werken van Shakespeare, of een DVD zal in minder dan
een minuut worden ingevuld. De totale hoeveelheid
gegevens die verzameld wordt is enorm en vereist
gespecialiseerde state-of-the-art gegevensverwerkingsmiddelen. De analyse van deze gegevens vereist ook
enorme middelen en knappe, efficiënte op maat gemaakte
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programma's, maar het daagt ook de creativiteit en de
intuïtie van de wetenschappers uit.
Hoewel de problemen uiterst complex zijn, kunnen wij
fascinerende studies van deze uiterst kleine, kortdurende
systemen net na de botsingen uitvoeren. Om slechts twee
voorbeelden te geven:
• Wij kunnen de afstand van de twee kernen op het
ogenblik van de botsing precies bepalen en zelfs
hun oriëntatie in de ruimte meten - op
lengteschalen een miljoen keer kleiner dan de
grootte van een atoom.
• Wij kunnen sterk doordringende straling,
zogenaamde “jets”, die automatisch in deze
botsingen worden geproduceerd en theoretisch
met goede precisie kunnen worden voorspeld,
gebruiken om gebieden met hoge of lage
dichtheid af te tasten. Hierbij wordt van de mate
van absorptie van de materie gebruik gemaakt, net
zoals in de computertomografie.
Hoewel reeds veel in deze studies is bereikt – wij
produceren zeker materie van extreme dichtheid en
temperatuur, die aan de noodzakelijke voorwaarden voor
een quark-gluon-plasma voldoet – blijven nog de
essentiële vragen open. Zo zien wij dat de interactie
tussen quarks in deze toestand wordt veranderd, maar hoe
sterk of zwak is het nog? Worden quarks nog
samengebonden of worden zij uiteindelijk werkelijk vrij?
De massa van de protonen en de neutronen, die voor het
grootste deel van de bekende massa van het heelal
verantwoordelijk is, is veel groter dan wat wij naïef voor
de som van de massa's van drie quarks verwachten. Waar
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komt dit verschil vandaan? Hoe heeft deze
massaproductie betrekking met confinement?
Veranderen wij werkelijk de tostand van het vacuüm?
Dit zijn enkele fascinerende vragen die ons in de
toekomst bezig zullen houden, en die fundamenteel
onderzoek naar subatomaire fysica zo fascinerend maken,
vooral voor de onderzoeker zelf. Het kan ook fascinerend
zijn voor leken, hoewel wij het voor hen nog
toegankelijker moeten maken.
III. Één van de redenen om dit onderzoek te doen is om
de natuur te begrijpen, deze nieuwsgierigheid is een
integraal deel van het menszijn, dat dit al een voldoende
motivatie kan zijn. Maar ik ben overtuigd dat wij ons
moeten afvragen over het echte nut voor de maatschappij
van wat wij doen.
Vergroten van onze kennis, verbreden van onze horizon
en ertoe bijdragen om ons beeld van de wereld gestalte te
geven, zoals ik in het begin heb gediscusseerd, zijn in
feite belangrijk voor de maatschappij. Maar de meer
concrete implicaties komen via de technologie die uit
fysicaonderzoek voortkomt.
Subatomaire fysica heeft slechts een paar directe
toepassingen (als kernkracht en medische behandeling en
diagnose) en van het huidige fundamentele onderzoek
zijn er eigenlijk geen directe toepassingen in zicht.
Bovendien zou men kunnen debatteren dat enkele
toepassingen in hun gebruik minstens dubbelzinnig zijn.
Enkel wegens de implicite risico's moet de maatschappij
kennis over deze kwesties handhaven en hen bewust
blijven bestuderen. Maar dit is het onderwerp van een
ander verhaal, geen die ik vandaag wil geven.
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Het fundamentele onderzoek naar subatomaire fysica
heeft geen directe toepassingen. Maar de fysica is een
systematische wetenschap, misschien de meest
systematische. Het succes van de fysica komt uit het
volledige systeem voort, en er is geen volledigheid
zonder de meest fundamentele delen van deze
wetenschap. Om wetenschap levend te houden hebben
wij fysica nodig, en om fysica levend te houden hebben
wij deze grondslagen nodig.
Dan zijn er de indirecte toepassingen. Is er een "Teflon
braadpan" van de subatomaire fysica? Dit voorbeeld is
vaak gebruikt en misschien te veel gebruikt in de context
van een ruimtereis, zodat men het belang van dergelijke
bijzondere producten waarschijnlijk niet te sterk zou
moeten benadrukken.
Maar er zijn in feite belangrijke ontwikkelingen in de
context van subatomaire fysica. Misschien is het "World
Wide Web" het "Teflon" van de subatomaire fysica. Het
werd ontwikkeld op het subatomair fysicaonderzoekscentrum CERN in Genève als noodzakelijk
wetenschappelijk communicatiemiddel en heeft zich nu
zeker ontwikkeld tot één van de invloedrijkste moderne
technologieën van het dagelijkse leven.
Om een ander voorbeeld te noemen: De extreme
elektronika en gegevensverwerkingvereisten in onze
experimenten duwen de huidige informatietechnologie
buiten zijn grenzen. Dit is één van de drijfkrachten achter
het concept van het GRID, een nieuwe vorm van
verdeelde gegevensverwerking, waar elke gebruiker
transparant de computermiddelen over de hele wereld
kan exploiteren.
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De ambitie om de opwindendste problemen op te lossen
zonder de beperkingen om een specifiek resultaat te
produceren (als een verkoopbaar product) kan tot
opmerkelijke vooruitgang leiden. De combinatie van het
uiterst gefocusseerde werk met een zeer open houding is
uniek aan fundamenteel onderzoek, en dat is een sterkte
van de subatomaire fysica. Er zijn slechts weinig
gebieden waar een dergelijke toewijding en bepaalde
vaardigheden samen komen - en dit zelfs zonder de
verwachting van bovenmatige salarissen. In onze wereld
kunnen ontwikkelingen plaatsvinden die in commerciële
milieu's onmogelijk zouden zijn. Als het World Wide
Web door commerciële ondernemingen uitgevonden zou
zijn, dan zouden wij nu communicatie systemen met
talrijke verschillende merkgebonden normen hebben –
veel beperkter dan wat wij nu hebben.
Om terug te komen naar het belangrijkste doel van deze
rede: Één van de belangrijkste eigenschappen van ons
gebied is in zijn diepe verbinding tussen onderzoek en
onderwijs.
Studenten
die
aan
subatomaire
fysicaonderzoek deelnemen hebben unieke kansen. Zij
worden opgeleid in het systematiek oplossen van
complexe problemen, wat op vele verschillende gebieden
kan worden toegepast. Dit wordt gedaan in een open
omgeving zoals in het meeste fundamentele onderzoek.
Zij worden onderwezen om open voor verrassingen te
zijn. Het werk wordt geconcentreerd, maar niet naar een
bepaald resultaat. De resultaten worden vrij gedeeld met
andere wetenschappers. Zij nemen deel aan het
ontwikkelen van gereedschappen aan het front van
bijvoorbeeld informatietechnologie.
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Een zeer unieke eigenschap is dat dit werk in grote
internationale samenwerkingsverbanden wordt gedaan,
die modern beheer, communicatie, kwaliteitsbeoordeling
en het uitoefenen van andere technieken vereisen, uiterst
waardevol in iedere moderne werkomgeving.
Het is deze combinatie van hoge technologie,
internationale samenwerking en open denken, die
onderwijs in de subatomaire fysica zeer waardevol voor
de maatschappij maakt. Onderzoek en onderwijs die hand
in hand gaan zijn hier natuurlijk een noodzakelijke
voorwaarde voor.
Om tegelijkertijd aan opmerkelijk onderzoek van
fundamenteel belang deel te nemen en aan het onderwijs
van jonge mensen bij te dragen, is wat een positie zoals
dit hoogleraarschap het potentieel van een "droombaan"
geeft en deze lezing een gelegenheid maakt om te vieren.

23

Dankzegging
Op dit punt zou ik mijn dank aan alle mensen willen
uitdrukken die bij deze onderneming betrokken zijn:
Eerst zou ik de Universiteit Utrecht en de Faculteit
Natuur- en Sterrenkunde, nu deel van de bètafaculteit
willen danken voor het benoemen van mij als hoogleraar
subatomaire fysica. Ik zou ook het instituut NIKHEF en
FOM willen danken voor het steunen van mijn installatie.
Ik hoop dat ik de interesse van studenten voor dit
fascinerend en belangrijk onderzoek kan bevorderen en
kan helpen om een evenwichtig, breed maar ook diep
onderwijsprogramma in fysica mede gestalte te geven.
Ik heb enorm geprofiteerd van mijn eigen
fysicaonderwijs, dat voor een groot deel bij de
Universiteit Münster plaatsvond. Daar had ik ook de kans
om met een inspirerende, een niet in de laatste plaats zeer
aangename leraar, Prof. Santo te werken. Ik zou alle
collega's in ons onderzoeksteam in Münster, en ook mijn
medewerkers van over de hele wereld in de diverse
experimenten bij CERN, Genève, en bij Nationaal
Laboratorium Brookhaven dichtbij New York willen
danken. Ik ben ook dankbaar voor de steun van mensen
bij GSI, Darmstadt, door de loop van de jaren en in het
bijzonder tijdens mijn korte periode als werknemer.
Ik zou mijn collega's van de subatomaire fysicagroep bij
de Universiteit Utrecht en NIKHEF, en iedereen anders
bij de faculteit en het instituut FOM die mijn werk heeft
vergemakkelijkt, ook willen danken, voor hun warme
gastvrijheid en positieve werksfeer, en voor hun
toewijding aan onze onderzoeksprojecten.
24

Dank ook aan de studenten, die de ware werkgevers en
de leraren zijn. Ik hoop dat ik uw vertrouwen kan
terugbetalen.
Dank aan al mijn vrienden en familie voor hun hulp,
vooral aan mijn beste ouders, die mijn onderwijs en
carrière mogelijk hebben gemaakt, en altijd steun hebben
verleend.
Beste Beate, dank je dat je mijn weg met mij hebt
gedeeld en dat je mijn leven het andere ware centrum
hebt gegeven.
Ik wil graag iedereen danken voor de aandacht.
Ik heb gezegd.

25

