
Enzovoort.
Enzovoort? Iedereen die wel eens
dieper over natuur- en sterrenkunde
heeft nagedacht heeft zich waar-
schijnlijk afgevraagd of deze lagen-
structuur altijd maar doorgaat of dat
we op een gegeven moment een
kleinste of een grootste schaal tegen-
komen. Protonen en neutronen be-
staan uit quarks, maar bestaan die
quarks uit nóg iets kleiners? En de
andere kant op: als we steeds verder
uitzoomen kijken we ook steeds ver-
der terug in de tijd. We kunnen dit
doen tot op een fractie van een se-
conde na de oerknal, maar wat ge-
beurde daarvóór?
Het eerlijke antwoord op zulke vra-
gen is: dat weten we niet. Wat we
wél weten is dat deze twee vragen
veel met elkaar te maken hebben.
Het verste wat we in het heelal kun-
nen zien, is de zogeheten kosmische
achtergrondstraling – de ‘nagloed’
van de oerknal. Deze straling ont-
stond al enkele honderdduizenden
jaren na het ontstaan van het heelal –
kort, op kosmologische tijdschalen.
De structuur van de achtergrondstra-
ling wordt momenteel door de
WMAP-satelliet onderzocht. Om die
structuur te kunnen begrijpen, moe-
ten we weten welke processen zich
in het jonge, dichte, hete heelal af-
speelden. En die processen vinden
hun oorsprong in de fysica van de
protonen, neutronen, quarks en wat
het ook mag zijn dat zich daar nog
binnen bevindt.
Ook om het allergrootste te begrij-
pen moeten we dus het allerkleinste
begrijpen. De zoektocht om dat te
bereiken is er een die al begon bij de
oude Grieken, en die vooral door de
technologische ontwikkelingen van
de afgelopen anderhalve eeuw een
enorme vooruitgang heeft geboekt.
Men zou kunnen zeggen dat die
zoektocht pas echt goed op gang
kwam, toen Dmitri Mendelejev in de
tweede helft van de 19de eeuw een
regelmaat ontdekte in de verschil-
lende elementen. Dat zou uiteinde-
lijk leiden tot zijn beroemde Perio-

Velen van u zullen de boven-
staande scène herkennen als
het begin van de bekende

populair-wetenschappelijke film
Machten van Tien. In deze film
wordt de wereld van het allerkleinste
verkend door steeds een factor tien
verder in te zoomen op het boven-
staande tafereel. De camera zoomt
vervolgens ook weer uit: op een ge-
geven moment zien we de man
weer liggen, we zien zijn omgeving,
de stad Chicago, de hele aarde, en
reizen zo verder in de wereld van de
sterren, sterrenstelsels en clusters
van sterrenstelsels.
Wat opvalt als we Machten van Tien
bekijken, is de ‘gelaagdheid’ van de
wereld om ons heen. Bij vrijwel elke
stap die we verder in- of uitzoomen
ontdekken we nieuwe fenomenen.
Cellen bestaan uit moleculen, mole-
culen bestaan uit atomen, atomen
bestaan uit protonen, neutronen en
elektronen. De aarde bevindt zich in
het zonnestelsel, het zonnestelsel is
een onderdeel van het Melkwegstel-
sel, het Melkwegstelsel hoort bij de
Lokale Groep van sterrenstelsels.

diek Systeem en op den duur ook tot
de ontdekking van atomen. Door de
studie van de radioactieve eigen-
schappen van deze atomen, begon-
nen door Henri Becquerel en Pierre
en Marie Curie, ontdekte men later
de interne structuur van atomen:
protonen, neutronen en elektronen.
Terwijl men dieper groef, werd de
apparatuur waarmee gegraven werd
complexer: om de structuur van pro-
tonen en elektronen te bestuderen
moeten we ze met enorme snelhe-
den op elkaar afvuren, iets wat ge-
beurt in grote deeltjesversnellers.
Met behulp van zulke deeltjesver-
snellers werden de quarks ontdekt
en de vele andere deeltjes die tegen-
woordig samen het Standaardmodel
van de deeltjesfysica vormen.

Kosmische ui
Elektronen, protonen, neutronen en
quarks zijn vrij bekende bouwstenen
van ons heelal, maar in de jaren ze-
ventig kwamen daar vele tientallen
deeltjes bij: kaonen, W-bosonen,
delta-deeltjes, sigma-deeltjes... Het
gaat de niet-natuurkundige bij zo-
veel nieuwe termen al snel duizelen.
Met het ontdekken van zoveel
nieuwe deeltjes ontstond dus ook de
behoefte aan een goed populair-we-
tenschappelijk overzicht van de
deeltjesfysica. 
Een van de auteurs die besloten in
deze behoefte te voorzien was de
Britse fysicus Frank Close. In 1983
schreef hij het boek The Cosmic
Onion: Quarks, and the Nature of
the Universe. De ‘ui’ in de titel is een
metafoor voor de gelaagdheid in de
structuur van ons heelal. Close ver-
staat de kunst om moeilijke dingen
op een duidelijke, maar toch juiste
manier uit te leggen. ‘Cosmic Onion’
werd dan ook erg populair, zowel
onder gevorderde leken als onder
beginnende wetenschappers. De ti-
ming van de publicatie was goed:
begin jaren tachtig was de grootste
hausse van deeltjesontdekkingen
net achter de rug. Maar dat kon niet
verhinderen dat het boek langzaam
verouderde. 
Intussen zijn we bijna vijfentwintig
jaar verder en hebben natuurkundi-
gen allerlei nieuwe zaken ontdekt.
Naast de vijf bekende quarks werd
een voorspelde zesde, het topquark,
inderdaad gevonden. Van neutrino’s,
de lichtst bekende materiedeeltjes in
het heelal, werd ontdekt dat ze in te-
genstelling tot de verwachtingen
toch een kleine massa hebben. De
kosmische achtergrondstraling werd
uitgebreid onderzocht en leerde ons
veel over het vroege heelal.
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We zien een man liggen op een grasveld ergens aan de water-
kant in Chicago. De man slaapt; hij heeft gepicknickt en ge-
niet nu van een dutje in de zon. De camera zoomt in op zijn
hand. We zien de huid, de poriën, en naarmate de camera ver-
der inzoomt zelfs individuele cellen, moleculen en atomen...

The New Cosmic Onion, Frank Close.
CRC Press Inc, 2006. ISBN-13: 978-
1584887980. Paperback 23x15 cm, 219
bladzijden. Prijs ca. £ 23,– (€ 34,–).

Een nieuwe 
kosmische ui



maar de inflatietheorie alleen als
meer speculatief idee te noemen,
zal de nodige natuurkundigen en
astronomen verbazen.
Close kiest er heel expliciet voor om
de snaartheorie niet te behandelen.
Het boek ‘comes with no strings at-
tached’, zoals de auteur het zelf zegt.
Gezien het doel om vooral de meer
waarschijnlijke vondsten van LHC te
behandelen is deze keuze zonder
meer te rechtvaardigen. Jammer is
wel dat de lezer hierdoor maar een
beperkt beeld krijgt van andere ont-
dekkingen die met de versneller ge-
daan zouden kúnnen worden. Naast
extra dimensies, een typische voor-
spelling van de snaartheorie, vallen
hier bijvoorbeeld ook minuscule
zwarte gaten onder.

Conclusie
The New Cosmic Onion is een zeer
prettig leesbaar overzicht van de
moderne deeltjesfysica. Frank Close
schuwt technische details niet, maar
legt deze zo duidelijk mogelijk uit.
Als een bepaald proces alleen écht
goed uit te leggen is door de lezer te
vertellen wat een SU(2)-matrix is,
dan doet hij dat. Hij vraagt hiermee
het nodige van de lezer, maar die
krijgt voor zijn inspanning de nodige

Voldoende reden dus voor een ge-
heel herschreven editie van de ‘Cos-
mic Onion’, en dat boek ligt dan ook
sinds het begin van dit jaar onder de
titel The New Cosmic Onion in de
boekhandels. Evenals zijn voorgan-
ger is de uitgave helder geschreven
en met name geschikt voor de lezer
die op zoek is naar meer details dan
de gemiddelde populair-weten-
schappelijke tekst te bieden heeft.
Wie het boek voor het eerst open-
slaat, ziet diverse formules, matrices,
diagrammen en tabellen. De niet
wiskundig geschoolde lezer hoeft
zich hier overigens niet direct door
te laten afschrikken: ook zonder
kennis van wiskunde is het boek
zeker te begrijpen.

LHC
Waar de eerste editie van de ‘Cosmic
Onion’ verscheen op een moment
dat de natuurkunde een rustige pe-
riode inging, zou voor zijn opvolger
wel eens het omgekeerde kunnen
gelden. Op dit moment wordt in
Genève de laatste hand gelegd aan
de Large Hadron Collider (zie foto),
een enorme deeltjesversneller die,
als theoretici het bij het juiste eind
hebben, ons veel nieuws kan leren
over de wereld van het allerkleinste.
Het Higgs-deeltje, supersymmetri-
sche deeltjes, minuscule zwarte
gaten, extra dimensies – ze zouden
allemaal in de komende jaren met de
LHC ontdekt kunnen worden.
Waarom dan juist nu deze uitgave?
Een eerste reden zal mogelijk van
commerciële aard zijn. De inhoud
van het boek is interessant en nieuw
genoeg om nu te presenteren.
Mocht de LHC nieuwe ontdekkin-
gen doen, dan zal Close over enkele
jaren waarschijnlijk graag een derde
editie van zijn boek schrijven. Blijkt
dat niet het geval, dan kan de hui-
dige editie weer jaren mee – een
win-winsituatie, zoals dat heet. Hoe
het ook zij, een belangrijk doel van
de auteur is ook om aan de voor-
avond van de LHC-experimenten
duidelijk in kaart te brengen hoe de
deeltjesfysica ervoor staat, en wat
we aan nieuwe ontdekkingen kun-
nen verwachten.
Door dit laatste doel stelt Frank
Close zichzelf natuurlijk voor een
lastige opgave: de toekomst voor-
spellen is niet eenvoudig. Hij kiest
er daarom voor om, evenals in zijn
eerste editie, alleen die theorieën te
behandelen die voldoende geac-
cepteerd zijn. Zo’n keuze is nood-
zakelijkerwijs subjectief; de keuze
om bijvoorbeeld supersymmetrie
wél als voorspelling te behandelen,

details terug die in andere populair-
wetenschappelijke boeken niet te
vinden zijn. Wie met name geïnte-
resseerd is in de toekomst van de
deeltjesfysica zal in het boek geen
gewaagde voorspellingen aantref-
fen, maar wel een solide overzicht
van de meest waarschijnlijke ont-
dekkingen die de LHC ons zou kun-
nen voorschotelen.
Hoewel de titel misschien anders
doet vermoeden, gaat The New Cos-
mic Onion met name over natuur-
kunde, niet over sterrenkunde. Toch
is voor de breder geïnteresseerde
lezer ook dat laatste onderwerp vol-
doende aanwezig: niet alleen is er
een apart hoofdstuk over de relatie
tussen de deeltjesfysica en de kos-
mologie, ook is de onverbrekelijke
band tussen kennis over het aller-
grootste en over het allerkleinste in
het boek steeds impliciet en vaak
expliciet aanwezig. Wie gefasci-
neerd was door Machten van Tien
zal in The New Cosmic Onion dan
ook beslist de nodige stof tot na-
denken vinden.

Marcel Vonk
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