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De zoektocht naar het Higgs boson 
van abstract concept tot de ontdekking zelf 

P.	  Higgs,	  september	  1964	  	   ATLAS	  collabora;e,	  	  juli	  2012	  



Deeltjesfysica	  	  

atoom                                  kern                                      

Wat zijn de bouwstenen van de dingen om ons heen ? 

10-15 m 



Deeltjes 

Quarks 

Leptonen 

Krachten 

1) Electromagnetisme 

2) Zwakke kernkracht 

3) Sterke kernkracht 

Anti-
Quarks 

Anti-
Leptonen 

Anti-deeltjes 
neutrino 

electron 

Bouwstenen van protonen/neutronen 



Comes	  at	  a	  price:	  extra	  scalar	  
par4cle	  	  
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€ 

SU(2)L ⊗U(1)Y ⊗ SU(3)C

Het Standaard Model: 

Theorie Realiteit 

Massaloze (kracht-)deeltjes Massieve (kracht-)deeltjes 

≠ 
Beschrijft alle experimentele resultaten 



Abstrac;e	  in	  de	  wetenschap	  

Standaard Model Lagrangiaan Bladmuziek (J.S. Bach) 



-‐	  september	  1964	  -‐	  	  

Er is een Higgs veld in het vacuum 

“Als ik gelijk heb dan moet er ook een 
 nieuw deeltje zijn … het Higgs boson” 

“Ik weet helaas niet hoe zwaar hij is. Ga 
 hem maar zoeken. Succes hè!”  

Theorie Realiteit 

Comes	  at	  a	  price:	  extra	  scalar	  
par4cle	  	  
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€ 

SU(2)L ⊗U(1)Y ⊗ SU(3)C

Het Standaard Model: = 

Het Higgs mechanisme 

Peter Higgs 



De Large Hadron Collider (LHC)  
CERN,  Genève, Switzerland  





Energie en massa zijn hetzelfde:  
 je kan nieuwe deeltjes maken 



40 million botsingen per seconde 

beam 1 

beam 2 

Botsende bundels protonen ATLAS detector 

Paleis op 
de dam 

Is er een instabiel Higgs boson gemaakt ? 

een naald in 100.000.000 hooibergen 



Deel van de ATLAS detector is bedacht en gemaakt in dit gebouw 



Higgs boson kandidaat 

muon 

muon 

muon 
muon 



3000 ‘vriendjes’ van ~150 universiteiten 

Stafleden, post-docs, technici, 
promovendi [UvA, Nikhef, RU]  

De hoofdrolspeler van de film 

Stan Bentvelsen 
Stan Bentvelsen, professor aan de UvA 
Leider van NL inbreng in ATLAS 



CERN in Genève, Zwitserland 
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ATLAS experiment 
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