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M O N I E K  V E R S T E G E N

“als we het Higgs-deeltje met dit 
apparaat niet vinden, bestaat 
het ook niet. Dan kan 40 jaar 

wetenschap de prullenbak in en kunnen 
we weer van vooraf aan beginnen”, vertelt 
deeltjesfysicus Nick Van Remortel over 
de Large Hadron Collider (LHC). Als do-
cent aan de Universiteit van Antwerpen 
werkt hij mee aan onderzoek binnen het 
prestigieuze project dat al een mediacir-
cus op zich is. Volgens de krantenkoppen 
zou het zelfs een zwart gat kunnen creë-
ren dat vervolgens de aarde opslokt. Van 
Remortel: “Het LHC-project heeft diep-
gaande filosofische implicaties, maar is 
wel degelijk doodnuchtere wetenschap.”

LIchTSNELhEId
Zo’n 9 jaar geleden begon de bouw van de 

27 km lange versneller in een tunnel 100 m 
onder de Frans-Zwitserse grens bij Genève. 
Onder toeziend oog van CERN, de Europese 
organisatie waar fundamenteel onderzoek 
wordt gedaan naar elementaire deeltjes, 
pompten twintig EU-lidstaten gezamenlijk 
bijna 6 miljard in het bouwsel. De Large 
Hadron Collider moest de krachtigste deel-
tjesversneller op aarde wor-
den, zodat fysici verder 
konden met onderzoek 
naar de wetten van de 
natuur. 

Vandaag de dag wordt 
het gedrag van de meest 
elementaire bouwstenen 
van ons universum geba-
seerd op het Standaard-
model, maar dat is onvol-
ledig. 96 procent van de 
massa en energie van het 
heelal is zoek, er is meer 
materie dan antimaterie in 
het universum en zwaarte-
kracht is onverklaarbaar. 

Er bestaan wel verschillende versies voor 
uitbreiding van het model, maar die moe-
ten nader worden bekeken. “En daar heb 
je nu eenmaal zo’n gigantische machine 
met de meest geavanceerde technologie 
voor nodig”, vertelt Van Remortel. “In de 
LHC kunnen we protonenbundels met 
bijna de lichtsnelheid met elkaar laten 
botsen. De hoge energieniveaus die we 
hiermee bereiken, maken het mogelijk te 

observeren hoe de kleinste elementen er-
uitzien en zich gedragen.” 

België is vooral betrokken bij het 
Compact Muon Solenoid-experiment 
(CMS) waarvoor werd meegewerkt aan 
de bouw van een enorme detector. Tijdens 
een protonenbotsing maakt dit 12.500 
ton zware apparaat 40 miljoen ‘foto’s’ per 
seconde en reconstrueert hieruit het af-
gelegde traject, de afgestane energie en 
de identiteit van deeltjes. De LHC kan op 
deze manier elementen waarnemen ter 

grootte van 10-18 m en dat is een record. 
Met deze supercamera’s jagen de Belgen 
onder meer op het befaamde doch hypo-
thetische Higgs-deeltje dat volgens de 
voorspellingen materie van massa voor-
ziet. Maar of het ook echt bestaat?

ELf dIMENSIES
Dat de LHC het huidige paradigma van 

de wetten van de natuur nader kan  
onderzoeken en wellicht verwerpen, is 
waarschijnlijk ook de reden dat het  
apparaat in de filosofische sferen zoveel 
aandacht trekt. Wie weet waar de  
wetenschappers op stuiten. Een van de 
theoretische uitbreidingen van het 
Standaard model, de supersnaartheorie, 
veronder stelt immers wel elf dimensies. 
“Mensen moeten het alleen wel in een 
correcte wetenschappelijke context zien. 
Als we andere dimensies vinden, zijn 
die er altijd al geweest, dus er zal niks 
veranderen. En met dat zwarte gat valt 
het ook wel mee. Volgens de Wet van 
Hawking zal het eerder in rook opgaan 
dan dat het groeit, dus de aarde zal  
er niet in verdwijnen”, meent Van 
Remortel.

“Wat belangrijk is, is dat succes in funda-
menteel onderzoek is gega-
randeerd. Over een jaar of 
10 kunnen we een aantal 
uitbreidingen van het 
Standaardmodel vaststellen 
of verwerpen, en zijn we 
echt weer een stapje dichter 
bij het begrijpen van de wet-
ten van ons universum. Hoe 
die er ook uit moge zien.” |

op 9 maart spreekt rick Van 
remortel over de lHc tijdens 
de Kekulé-lezing ‘speerpunten 

van het fundamenteel 
onderzoek’. 

www.kekulecyclus.be

Nuchtere wetenschap 
met een vleugje f ilosof ie

Met een budget van 6 miljard euro bouwden Europese wetenschappers ’s werelds  
grootste deeltjesversneller om de wetten van de natuur na te jagen.  

Ook Vlaamse vorsers waren hierbij betrokken.

96 procent van 
de massa en energie van 

het heelal is zoek

De CMS-detector gaat met medewerking van Vlaamse onderzoekers op  
Higgs-bosonjacht.
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