
Als directeur van

Nikhef, het

Nationaal

instituut voor

subatomaire

fysica, geef ik

leiding aan ruim

300 medewer -

kers, waaronder

ongeveer 100

promovendi. 

Ik geef richting

aan de samenwerking bij de

baanbrekende experimenten in

CERN en ander experimenteel

onderzoek naar de bouwste nen

van materie. Daarnaast ben ik

hoogleraar aan de UvA; daar

word ik blij van. En soms verlang

ik wel eens naar een moestuin! 

Ik hoop dat mijn studenten iets

van dezelfde soort nieuwsgierig -

heid voelen, iets van mijn emo -

tie oppikken en dat ze geraakt

worden door de natuurwetten.

Het is voor mij net een spannend

jongensboek. Top-quarks,

higgsboson, antimaterie…

kwantummechanica is zó

fascinerend en meta-fysisch,

bijna filosofisch. 

Hoe was het op CERN?

Ik werk vanaf de jaren ‘90 bij

CERN, het wereldwijde deeltjes

laboratorium vlakbij Geneve.

Samen met honderden inter -

nationale wetenschappers is

daar de deeltjesversneller ont -

wikkeld, de “Large Hadron

Collider”. Die ligt in een enor -

me tunnel van 27 km omtrek,

100 meter onder de grond.

Daar knallen deeltjes met onge -

looflijke snelheden op elkaar.

En ja, je kunt op de fiets door

de tunnel een rondje rijden…

We hebben er zes jaar gewoond

en onze dochter is er geboren.

Een intensieve en bewogen pe -

riode. Op CERN komen weten -

schap en techniek samen, op 
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Nieuwsgierig: Stan Bentvelsen 
Stan Bentvelsen is directeur van het Nikhef en hoogleraar

natuurkunde aan de UvA: ‘Ik ben helemaal vergroeid met mijn vak,

maar op verjaardagen uitleggen wat higgsdeeltjes zijn, blijft lastig!’

Benieuwd naar het 

Nikhef?

Meld je aan voor een

rondleiding door het

Nikhef door 

Stan Bentvelsen op

Amsterdam Science Park

via redactiewijkblad@

hilversumsemeent.nl.

Datum volgt bij voldoende

belangstelling.
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zoek naar één en hetzelfde:

wat zijn de meest elementaire

deeltjes in de natuur? Deze

fascinatie om de natuur te

onderzoeken is universeel

verbindend en multicultureel.

Higgsdeeltje?

Het higgsdeeltje is eigenlijk

een raar deeltje. Het zit in alle

materie en is een soort stroop

tussen de andere deeltjes.

Meneer Higgs had het bedacht

in theorie, je gaat op zoek met

de deeltjesversneller en waar -

achtig, je vindt het. Door

verder te experimenteren kom

je er beter achter wat voor

een deeltje het precies is.

Waarom zo boeiend?

Er is een creatieve manier van

denken nodig om de natuur

te begrijpen. De ontdekking

van het higgsdeelte vergelijk

ik wel eens met vissen in hun

kom. Ze zwemmen in de

rondte maar beseffen ze wel

dat ze in dat water zwemmen?

Higgs deeltjes kun je verge lij -

ken met het water in de vis -

sen kom, en net als de vis kan

achterhalen dat hij in water

zwemt hebben wij ontdekt

dat we omgeven zijn door

higgs deeltjes. Dat is best

grensverleggend. 

Studenten?

Ja, ik heb speciale aandacht

voor hen. De wetenschap is

een competitieve wereld en

ik geniet van samenwerken

met talentvolle studenten. Ik

heb voldoende ervaring om

te weten: deze student snapt

het en deze niet. Passie en

vlieguren, dat is zó belangrijk.

Mijn hart ligt er en ik heb er

zelf veel over gedroomd. Ik

had ook keigoede leermees -

ters, kon me aan hen optrek -

ken en domme vragen

stellen. Die sfeer creëer ik nu

zelf. En jawel, er komen ook

meisjes…

Waar dient het toe?

Je kunt ‘het higgsdeeltje’

morgen niet bij de bakker

kopen! Maar onze technieken

zijn wel het vliegwiel voor

toekomstige technologische

toepassingen. Ontwikkelingen

in de medische hoek, zoals

verfijningen van de mammo -

grafie, komen voort uit dit vak -

gebied. En op CERN is ook

het World Wide Web uitgevon -

den, waar we allemaal

dagelijks gebruik van maken.

Dus het brengt ons verder? 

Ja, dat vind ik wel. Het wordt

wel eens vergeten, maar het

is ‘weten’schap, waardoor je

leert hoe de natuurwetten in

elkaar steken. Pas als je die

echt snapt, kun je ze probe -

ren naar je hand te zetten in

technologische toepassingen.

En daarbij is heel bevredigend

om te weten wat nu de bouw -

stenen van ons universum zijn.

Het higgsdeeltje hoort er in

thuis.

Ben je zo geboren?

Eigenlijk wel. Als jongetje zat

ik al te prutsen en zeiden ze:

‘ach jij, jij wordt wetenschap -

per.’ Dat prutsen werd onder -

zoeken en zo gaat ‘t nog

steeds wel. Als jongen wilde

ik weten wat er gebeurt als ik

met een hamer een klap op

een klontje suiker geef. En dan

een klap op de poedersuiker.

En weer een klap enzovoorts.

Tot hoever kun je doorgaan;

wat zijn de allerkleinste bouw -

stenen van het klontje suiker? 

Hoe is die materie opge -

bouwd? Ik ben gedreven door

de liefde voor het ‘weten’. 


