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PD: Onze detector is de gevoeligste 
donkere materie detector ooit gebouwd. 
Hij staat 1400 meter onder de grond, wordt 
afgeschermd door hoge rotsen en bevat  
3,5 ton xenon. We hopen daarin een piep-
klein lichtflitsje te zien, als het edelgas een 
reactie aangaat met een deeltje donkere 
materie.
Ja: Je kunt het zien als vissen op een heel 
zeldzaam visje. Je hebt een groot sleepnet 
nodig en je moet precies weten welk visje je 
zoekt en hoe je dat kunt onderscheiden van 
andere vissen of zeeschildpadden. 
PD: Het is echt teamwork, we werken met 
120 mensen aan dit experiment. Tegelijker-
tijd zijn we allemaal individuen met goede 
ideeën. Die ideeën moet je eerst binnen je 
eigen team toetsen, dan in een groter team 
en ten slotte in de hele wetenschappelijke 
gemeenschap. FOM heeft hiervoor een ge-
schikte omgeving gecreëerd door bij Nikhef 
de Nederlandse deelnemers aan alle grote 
internationale deeltjesfysica en astrofysi-
ca-experimenten bijeen te brengen. 

Ja: Wanneer je als jong persoon binnenkomt 
in zo’n groot team, heb je iemand nodig die 
je richting geeft. Die je vertelt bij wie je 
moet zijn met welk probleem. En die soms 
zegt ‘jij wilt nu met die en die vraag aan de 
slag, maar daar zijn we al dertig jaar mee 

bezig. als jij er nu ook nog dertig jaar in 
stopt, dan komen we geen steek verder.’
PD: Ik ben dus voor jou een soort gids in de 
wereld van de Big Science. Tegelijkertijd 
voel ik me ook een soort beschermheer. Ik 
scherm jonge onderzoekers af van een hoop 
– oneerbiedig gezegd – politiek geneuzel. 
Er moet nu eenmaal veel vergaderd worden 
over zaken die niet per se met wetenschap 
te maken hebben. Soms ben ik wel eens 
jaloers dat je je als jonge onderzoeker hele-
maal op één onderwerp kunt storten.
Ja: Maar die fase heb jij ook gehad.
PD: Zeker, en daar heb ik van genoten en 
natuurlijk veel van geleerd. 
Ja: Daardoor kun je goed kritische vragen 
stellen. Van een afstandje kijken, maar toch 
met inlevingsvermogen.
PD: Omgekeerd leer ik van jou onderwijs-
technieken, omdat jij daar meer in getraind 
bent. Hoe je een tentamen zo opstelt dat 
studenten snappen wat er van ze gevraagd 
wordt bijvoorbeeld. 
Ja: We overleggen veel over de beste ma-
nier om iets uit te leggen. Ik vind het goed 
dat je onderwijs serieus neemt, en het niet 
een beetje ernaast doet. Je spendeert er 
veel tijd aan, omdat je weet hoe belangrijk 
het is om andere mensen mee te nemen in 
ons verhaal. 

PD: Voor de toekomst van ons vakgebied 
vrees ik dat de faciliteiten steeds groter en 
groter worden en de teams ook. Persoonlijk 
vind ik het dan wat minder interessant, 
want dan wordt het wel heel politiek.
Ja: Ik kan me ook voorstellen dat mensen 
zich meer gaan specialiseren. Nu zijn alle 
onderzoekers nog all rounders, misschien 
dat over tien jaar een bepaalde groep een 
satelliet bouwt en de data daarvan gewoon 
online zet. Dat een andere groep de data 
analyseert. 
PD: Dan zou je als hoogleraar dus nooit 
meer met een schroevendraaier en soldeer-
bout in de weer zijn. Dat vind ik juist leuk 
aan het vak zoals het nu is, dat dat af en toe 
nog kan.
Ja: Ik vind wetenschap enorm uitdagend, 
maar ik zie dat een vaste aanstelling niet 
voor iedereen is weggelegd. 
PD: Je hebt volgens mij wel alles in huis: 
creativiteit, nieuwsgierigheid, gigantische 
kennis en het vermogen om iets helder over 
te brengen. Maar inderdaad, soms loopt het 
helaas niet zoals je zou willen.
Ja: Daar houd ik rekening mee, want ik wil 
niet in een vacuüm terechtkomen. Daarom 
heb ik ook een lesbevoegdheid gehaald en 
houd ik bewust meerdere opties open. •

Patrick Decowski en Jelle Aalbers zijn samen op zoek naar donkere materie, de mysteri-
euze stof die volgens astronomen wel moet bestaan, maar die nog nooit rechtstreeks is 
waargenomen. Met een uiterst gevoelige ondergrondse detector hopen wetenschappers 
uit tien landen daar verandering in te brengen. Hun experiment gaat binnenkort van start.
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“Dat lef moet je soms hebben. 

Zo ging het vroeger bij mij ook 

en dat heeft goed uitgepakt.”

“Het is bijzonder dat Patrick veel 

verantwoordelijkheid neerlegt bij 

een relatief onervaren iemand.”
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