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Redactioneel
Julia Schuring
Lieve lezer van de Scoop,
Het is inmiddels alweer een tijdje geleden, maar aangezien
dit de eerste Scoop van 2020 is, wil ik je toch een gelukkig nieuwjaar wensen! Voor mij persoonlijk is dit jaar extra
nieuw omdat ik vanaf deze editie de nieuwe hoofdredacteur
ben van dit geweldige tijdschrift. Ik ga proberen Evelien te
evenaren, die vanaf deze maand een semester in Madrid studeert. Ondanks dat ze weg is als hoofdredacteur, zul je wel
nog af en toe iets van haar horen in de Scoop. Ik wens haar in
ieder geval veel plezier in het mooie España. ¡Buena suerte!
Het thema van deze Scoop is, zoals je misschien al hebt vernomen door de omslag, een thema dat perfect in deze tweede
week van februari valt: de liefde! We hebben ons best gedaan om dit vurige thema in het plaatje van de wetenschap
te plaatsen. Zo heeft Vera twee recensies geschreven over
boeken waarin de liefde een rol speelt in het leven van twee
wetenschappers. Kaisa's artikel gaat over feromonen en ik ga
op zoek naar wat de wetenschap en kunst gemeen hebben
in termen van ‘liefde’. Nanne gaat op zoek naar een Oud
Griekse verklaring van de liefde en Heleen schrijft over de
romantische trekjes van de natuurkunde eind 18e/begin 19e
eeuw. Wist je trouwens dat het gerucht gaat dat Nikola Tesla
het met een duif doet? Meer daarover lees je in de roddelrubriek van Donna. Verder geven Heleen en Laurens boekentips, en lees je in het interview van Evelien hoe Anna Watts
haar eerste maanden als nieuwe opleidingsdirecteur van de
Natuur- en Sterrenkunde bachelor heeft ervaren!
Ik hoop dat je een fijne Valentijnsdag hebt (gehad)! Geniet
van elkaar en de liefde.
Liefs,
Julia
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Activiteiten
De NSA-agenda zit weer
propvol, dus houd de volgende data vast vrij!
Skireis
6 - 15 maart
Van 6 tot 15 maart zal
de NSA anderhalve week
verblijven in Via Lattea in
Italië. Via Lattea vertaalt
zich naar de Melkweg en
hoe romantisch klinkt skiën, snowboarden of sleeën
in het land van de pizza. Ze
gaan met de (party)bus erheen om een lekker feestje
te maken langs de pistes.
Bovendien zijn de biertjes
daar het goedkoopst in de
hele Alpen. Een perfecte
week lijkt me toch?
BEC
29 april - 6 mei
De buitenland excursie
komt er weer aan! Dit keer
zullen ze van 29 april tot
6 mei met de trein naar
München. Ze zullen hier
onder ander de LMU, de
TUM en verschillende
Max Planck instituten bezoeken. Naast al deze studiegerelateerde activiteiten
zullen we een dagje naar
Dachau gaan. Daarbovenop kun je in Duitsland
altijd een goed feestje vieren, dus deze week is een
perfecte combinatie van
onderwijs en feest!
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Het woord van de NSA
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Inhoud

Mick Rustenburg
Lief lid,
New year, new me. Het begin van het nieuwe jaar betekent
ook dat het einde van ons bestuursjaar in zicht komt. Onze
opvolgers zijn bekend en we zouden niet trotser kunnen
zijn over de samenstelling. Het vertrouwen in Sietse, Friso, Jaap, Ezra, Chinook en Duncan is enorm, veel succes
jongens!
Verder kabbelen we rustig maar gestaag richting het einde van de winter. De ergste winterdipjes trekken bij en de
eerste klokjes steken hun kop alweer op. De lente komt
weer in zicht en de vlinders in de buik, want deze editie
betekent liefde!
Liefde kan een hoop betekenen. Waarschijnlijk is het eerste waar je aan denkt de liefde tussen twee mensen, maar
er is zoveel meer. Liefde kan zijn liefde voor elkaar, liefde
voor de dingen die je doet, liefde voor je huisdier of zelfs
liefde voor dingen die er niet zijn. Wat we allemaal gemeen hebben is de liefde voor wetenschap. Maar hoe kun
je liefde en wetenschap combineren? En hoe staat dit met
elkaar in verhouding? Lees dit verder in de SCOOP op
bladzijden 21.
Naast de gemeenschappelijke liefde voor wetenschap houden we allemaal van andere dingen. De passie die wij niet
met elkaar delen maakt dat we allemaal anders zijn, het
maakt ons onszelf. Het mooie wat ik in de NSA veel merk
is dat we dat van elkaar accepteren. We zijn geïnteresseerd
in elkaars passies en als we merken dat we die niet boeiend
vinden, laten we het voor wat het is zonder te judgen. Hou
dat vast jongens, want dat maakt de NSA een mooie groep.
Veel liefs,
Mick
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Science News

wiskunde soms, net als liefde, gewoon makkelijker dan gedacht.

Julia Schuring

- Rabindranath Tagor

Net zoals de liefde is het verschijnsel ‘donkere
materie’ één groot mysterie. Hoewel de theorie voor het bestaan ervan al bijna honderd
jaar bestaat, zijn de deeltjes – die de onzichtbare hoeveelheid extra massa in het universum zouden moeten verklaren – nog nooit
gedetecteerd. Toch kan donkere materie bestudeerd worden door te kijken naar interacties die het zou moeten hebben met voor
ons zichtbare materie, bijvoorbeeld in fusie in
de zon, neutronensterren en witte dwergen.
Naar dat laatste systeem is gekeken in het
onderzoek van de Canadese sterrenkundigen
Javier F. Acevedo en Joseph Bramante van
de Queen’s University in Canada. Met behulp van een computersimulatie bootsten de
onderzoekers een witte dwerg na met daarin donkere materie. Deze materie kan zich
ophopen en wanneer het zwaar genoeg is,
kan na gravitationele ineenstorting een klein
zwart gat ontstaan. Door de verdamping van
dit zwarte gat in de vorm van Hawking-straling kan de temperatuur in de witte dwerg
zo hoog oplopen dat het een supernova type
Ia kan ontsteken. Dit proces gebeurt niet in
een oogwenk: volgens de voorspellingen van
Acevedo en Bramante zou deze verdamping
enkele miljarden jaren duren. Het onderzoek
is extra interessant omdat het proces mogelijk
een resultaat is van kwantumzwaartekracht,
een theorie die de algemene relativiteitstheorie van Einstein en de kwantummechanica
verenigt – iets waar veel natuurkundigen naar
op zoek zijn.
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Tijdreizen zonder paradoxen: een nieuwe
theorie

“Love is space and time
measured with the heart”
- Marcel Proust

Donkere materie mogelijk oorzaak van type
Ia supernova

“Love is an endless mystery, because there is
no reasonable cause that could explain it”
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Afleiding abc-formule makkelijker dan
eeuwenlang gedacht

“Toen ik tijdens wiskunde asymptoten met
onbereikbare liefde ging
vergelijken, snapte ik het opeens”
- Loesje

De abc-formule, vroeg of laat krijgt iedere
middelbare scholier die wiskunde volgt ermee
te maken. De formule – ook wel de wortelformule genoemd – wordt gebruikt om vergelijkingen van de vorm ax2 + bx + c = 0 op te
lossen. De oplossingen van deze kwadratische
vergelijkingen geven de x-waarden waar de
parabool gelijk is aan nul. De Amerikaanse
wiskundige Po-Shen Loh heeft nu een manier gevonden om de abc-formule makkelijker af te leiden. De formule wordt al bijna
vierduizend jaar gebruikt en wordt gezien als
een enorme prestatie van de eerste wiskundigen. Hoewel de formule enorm bekend is,
wordt de gebruikelijke afleiding ervan als ingewikkeld beschouwd, omdat het trucjes vereist en het gokken van getallen. De methode
van Loh gebruikt inzicht en de eigenschappen van een parabool om tot de oplossing te
komen, en kan daarom helpen om meer begrip te krijgen van de wiskunde erachter. Het
mooie eraan is dat ook irrationele en complexe getallen gebruikt kunnen worden in de
methode. In zijn afleiding gebruikt Loh eeuwenoude wiskunde die al bekend was onder
de Babyloniërs en François Viète, een belangrijke wiskundige uit de 16e eeuw. Waarom
deze aanpak nu pas ontdekt is, is volgens Loh
zelf ook niet helemaal duidelijk. Misschien is

Homo erectus overleefde langer dan voorheen gedacht
Tussen 1931 en 1933 werden er in Ngandong, centraal Java, in totaal veertien botten
gevonden afkomstig van de Homo erectus,
de voorouder van onze eigen mensensoort
Homo sapiens. De ware leeftijd van de fossielen is in de tussentijd echter nooit ontdekt,
mede door moeilijkheden in de geologie van
de omgeving waarin de fossielen werden opgegraven. Dankzij nieuwe archeologische
technieken konden de onderzoekers nu wel
de juiste leeftijd van de vondsten achterhalen.
En wat bleek, Homo erectus liep tussen de
108.000 en 117.000 jaar geleden nog gewoon
rond op Java in Indonesië - langer dan voorheen werd gedacht. In de jaren 90 werden de
botten al onderzocht en vonden archeologen
de opmerkelijke leeftijd van 27 ± 2 tot 53.3
± 4 duizend jaar oud. Door opnieuw te graven en onderzoek te doen rondom de plek
waar de fossielen vorige eeuw werden gevonden, kon de groep onderzoekers nu met meer
zekerheid de leeftijd vaststellen. De nieuwe
leeftijd blijft verrassend, omdat dit de tijd
was waarin de moderne mens al op de aardbodem liep. Hierdoor is de vraag opgeworpen of de twee verschillende mensensoorten
elkaar ooit hebben ontmoet. En zouden ze
elkaar ooit liefgehad hebben? Toekomstig
onderzoek zou dat moeten vaststellen of uitsluiten.

In de eerste Back to the Future film reist
Marty McFly per ongeluk naar het jaar 1955
met een tijdmachine, waar zijn moeder vervolgens verliefd wordt op hem in plaats van
op zijn vader. Deze gebeurtenis dreigt een
paradox te veroorzaken waardoor Marty
zijn bestaan in gevaar komt. Dit verhaal is
een voorbeeld van het ‘consistency paradox’,
één van de argumenten die wetenschappers
gebruiken om tijdreizen onmogelijk te verklaren. Natuurkundigen van het Perimeter
Institute for Theoretical Physics hebben nu
een model gevonden waarin zij dit soort paradoxen weten te omzeilen. In het onderzoek
maken Jacob Hauser en Barak Shoshany gebruik van het concept van meerdere onafhankelijke geschiedenislijnen. Ze suggereren een
model waarin er een eindig aantal geschiedenislijnen bestaat die onderling ‘cyclisch’ zijn
en waarin het mogelijk is voor een tijdreiziger
om terug te keren naar een eerder bezochte
geschiedenis. Om hun model te testen, keken
de onderzoekers naar botsingen van deeltjes
en gebruikten ze de wetten van de algemene relativiteitstheorie van Einstein. In het
artikel wordt overigens geen mechanisme
geopperd voor het bouwen van een tijdmachine. Dat wordt dus nog even wachten op
een Doc Brown die ons kan laten reizen door
de tijd…
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Feromonen: niet alleen liefde hangt in de lucht
Kaisa Schoute
Valentijnsdag. Voor de een de dag om wat extra aandacht aan je geliefde te besteden, voor
de ander een herinnering aan hoe verschrikkelijk single je eigenlijk bent. Menig single doet
in deze tijd daarom extra veel moeite om een
partner naar keuze aan te trekken.
Een populaire manier hiervoor is de eeuwenoude methode van het pronken, door
Charles Darwin al besproken als een zeer
succesvolle wijze om een partner aan te
trekken. De beste kleding gaat aan, haar
wordt perfect gekamd, en hier en daar kan
een likje make-up vast ook geen kwaad. Zo
zijn onze singles klaar om de strijd aan te
gaan in de sociale sfeer. Maar wat als al dit
pronken eigenlijk onnodig is? Feromonen
trekken zich namelijk niets aan van alle uiterlijke tierelantijntjes.

te trekken. Door systematisch alle stoffen
die de vlinder afgeeft te scheiden en aan
de mannelijke vlinders voor te leggen, kon
worden aangetoond dat bombykol inderdaad het gedrag van de vlinders beïnvloedt.

De zijdevlinder Bombyx mori

Inmiddels zijn er via dezelfde procedure
vele feromonen geïdentificeerd. Zo kunnen
ze ingedeeld worden in vier categorieën:
Feromonen?
primer-, release-, modulator- en signaalferIn 1959 wordt de term 'feromoon' geïntro- omonen. Bombykol valt onder de releaseduceerd door wetenschappers Peter Karlson feromonen, deze zorgen voor een onmiden Adolf Butenandt. De term is samenge- dellijke reactie en werken op korte termijn.
steld uit de Griekse woorden ‘pheroon’ en Primerferomonen zorgen daarentegen voor
‘hormoon’, wat vrij vertaald ‘drager van een permanente verandering. Een mooi
aansporing’ betekent. Zij vonden de de- voorbeeld hiervan is het feromoon dat een
finitie van een regulier hormoon niet vol- koninginnebij gebruikt om te zorgen dat
doende om de wonderlijke eigenschappen de werksters in de korf geen eieren kunnen
te beschrijven. Een feromoon is een speci- leggen. Modulatorferomonen hebben niet
aal soort hormoon dat niet binnen het li- direct invloed op het gedrag van een indichaam wordt afgegeven, zoals testosteron vidu zoals de release- en primerferomonen.
en oestrogeen, maar buiten het lichaam en In plaats daarvan verhogen of verlagen ze
daarmee andere organismen beïnvloedt. de gevoeligheid voor stimuli, wat de kans
Karlson & Butenandt waren de eersten die op bepaald gedrag verhoogt of verlaagt.
succesvol een feromoon konden isoleren en Signaalferomonen beïnvloeden gedrag het
de werking konden vastleggen. De vrouw- minst, zij geven enkel informatie over de
tjes van de zijdevlinder Bombyx mori ge- zender. Het is net alsof je met iemand in
bruiken een stof, na ontdekking bombykol gesprek bent en alleen reageert op de ongenoemd, om het mannelijk geslacht aan derwerpen die je interesseren. Niet alleen
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bij insecten zijn feromonen op grote schaal
gevonden, maar ook bij verschillende zoogdieren zoals honden en primaten. Hoe zit
het dan eigenlijk met ons, zijn menselijke
feromonen feit of fabel?
Noch feit, noch fabel
Het menselijk feromoon is de heilige graal
voor wetenschappers. Onze meest naaste
verwanten in het dierenrijk hebben bevestigd feromonen, dus logischerwijs zouden
wij ze ook moeten hebben. Gek genoeg
heeft nog geen enkele wetenschapper daadwerkelijk een humaan feromoon kunnen
vinden. Er zijn genoeg artikelen te vinden
die pleiten voor de werking van androstadienol (AND) en estratetraenol (EST),
beide veronderstelde menselijke releaseferomonen, als bewezen werkende feromonen.
Een snelle Google Search levert verschillende hits op voor deodoranten en parfums
waar AND en EST in verwerkt zijn, gemarket als een garantie om je aantrekkingskracht te vergroten. Voor slechts 40 euro
zullen alle hoofden jouw kant op draaien
als je weer plaatsneemt in de collegebanken!
Tenminste, als het waar is dat feromonen
werken. Er zijn namelijk ook genoeg wetenschappers die gegrond bewijs hebben
gevonden dat deze feromonen níét werken.
Wanneer men proefpersonen aan ofwel
AND ofwel EST blootstelt, zijn de resultaten lang niet altijd significant. Er is ook
veel kritiek wederzijds op de methodes die
wetenschappers van beide kampen gebruiken. Dit wil niet zeggen dat de mens geen
feromonen uitscheidt. “Als we menselijke
feromonen willen vinden, moeten we vanaf
nul beginnen”, schrijft Dr. Tristram Wyatt,
bioloog aan de universiteit van Oxford. “Er
is goede reden om aan te nemen dat humane feromonen bestaan, maar deze methodes geven geen uitsluitsel.” Wetenschappers
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zullen terug moeten naar de tekentafel. Dat
AND werkt bij varkens is geen garantie dat
het ook werkt bij mensen. Ik ga in ieder geval liever niet een avondje uit met een zwijn.
Zelfs als mensen inderdaad hormonen afgeven aan de omgeving, dan is het nog maar
de vraag of mensen deze kunnen registreren. Bij het registreren van feromonen bij
andere dieren speelt het orgaan van Jacobson een belangrijke rol. Dit is als het ware
een tweede neus, met een hoge gevoeligheid
voor feromonen. De consensus is dat dit orgaan bij mensen minder tot niet ontwikkelt
in het embryonale stadium. Hierdoor zijn
wij minder goed in staat om feromonen te
‘ruiken’.
Dus als je nog op zoek bent naar een date
voor Valentijnsdag zou ik de hoop niet vestigen op dat prachtige flesje ‘Hot Pheromone
Eau de Parfum’. De kans bestaat dat deze
parfums wel werken, maar daar hoef je echt
geen smak geld voor te betalen. Jouw zweet
en andere lichaamseigen stoffen zouden
deze feromonen ook al moeten bevatten.
Dus als je echt wanhopig bent: misschien
een keertje minder douchen?
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Nerdliefde in de fictie
Vera Moerbeek
In de typische American Highschool-serie speelt
liefdesdrama gemiddeld af tussen de knapste,
sexyste en sociaalste personages van de klas. Voor
de verandering hier twee recensies over het reilen en zeilen in de liefde van nerds. Beide boeken
hebben als hoofdpersonen twee jonge buitenbeentjes die, omdat ze worden afgewezen bij de meeste mensen van hun leeftijd, aangewezen worden
op elkaar. Dergelijke relaties zijn lang niet zo
straightforward als het daten van minder excentrieke personen, maar desondanks, of misschien
juist hierdoor, zijn ze wel heel wat.

zijn handen helemaal en was hij zeker tien minuten niet in staat welk onderwerp dan ook aan
te snijden."
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All the birds in the sky

Charlie Jane Anders
Is de mens deel van de natuur of niet echt
meer? Technologie en de natuur lijken moeilijk samen te gaan – kijk alleen al naar de
industriële revolutie die klimaatverandering
veroorzaakt.. En moeten wij als mensen onszelf, de enige intelligente soort (voor zover wij
weten) redden wanneer de planeet bezwijkt
onder klimaatverandering, koste wat kost? Of
is dergelijke arrogantie juist wat zulke rampen veroorzaakt? Dit meningsverschil brengt
Patricia ertoe het onderzoeksinstituut, waar
haar jeugdvriend Laurence werkt, aan te vallen met een groep heksen. Maar dat is pas
veel later.

De eenzaamheid van de priemgetallen

Paolo Giordano
Wanneer Alice op een date is met Fabio, een
zeer galante, rustige en welgestelde arts, verbergt ze haar eten in haar servet om het niet
te hoeven opeten en verbergt ze zichzelf in
de wc zodat hij niet ziet dat ze zich niet goed
voelt. Later, als ze met hem getrouwd is en
hij haar probeert te bewegen om te praten
met psychologen, probeert ze nog steeds haar
eetproblemen te verbergen en leven ze door,
wetend dat hun relatie totaal geen voldoening
geeft. Fabio lijkt op het eerste gezicht een
perfectere man dan Mattia, de voornaamste
andere man met wie Alice in haar leven is
omgegaan. Mattia is in zichzelf gekeerd en
veel bezig met wiskunde, voornamelijk met
getaltheorie en priemgetallen. Er zijn paren
van priemgetallen die zo dicht bij elkaar staan
als mogelijk, met slechts één even getal ertussen, die “priemtweelingen” worden genoemd.
"Mattia dacht dat Alice en hij zo waren, twee
priemtweelingen, alleen en verloren, vlak bij
elkaar maar niet dicht genoeg om elkaar echt te
raken. Hij had dat nooit tegen haar gezegd. Als
hij zich voorstelde hoe hij dat aan haar ging opbiechten, verkrampte het dunne laagje zweet op

elkaar komen, en die secure balans in hun verhouding komt telkens terug in het boek. Paolo Giordano is een meester in op zorgvuldige
manier de interactie tussen mensen en hun
persoonlijkheden beschrijven en dat maakt
dit boek schrijnend mooi.

Toch krijg ik door het boek heen het idee dat
Alice met Mattia op een wezenlijkere manier
verbonden is in hun aparte vriendschap dan
ze ooit met Fabio verbonden zou kunnen zijn.
Toen ze jong waren, waren ze beiden buitenbeetjes tussen hun klasgenoten - Mattia vanwege zijn gebrek aan communicatie, Alice
vanwege haar lamme been dat ze heeft overgehouden aan een ongeluk tijdens het skiën.
Hierdoor komen ze uiteindelijk bij elkaar terecht. Ze hebben elkaars aanwezigheid nodig
maar kunnen tegelijkertijd niet echt dicht bij

“ ‘Hey, Larry Fairy,’ Brad Chomner said at
school, ‘think fast.’ Which was one of those phrases
that never made sense to Laurence: People who
told you to ‘think fast’ were always those who
thought much more slowly than you did.” Met
behulp van instructies op internet weet hij
een twee-seconden-tijdmachine te bouwen
waarmee hij twee seconden de toekomst in
kan reizen, net genoeg om de projectielen die
Brad naar hem gooit, te vermijden.
Een paar jaar later bouwt hij een kunstmatige intelligentie in zijn kast en vraagt hij zijn
vriendin Patricia om er gesprekken mee te
hebben, zodat de KI daarvan kan leren. In tegenstelling tot Laurence, wiens ouders vinden
dat hij te veel tijd binnen achter zijn computer besteed, is Patricia altijd vies, altijd buiten
en altijd vol met schaafwonden. “She was already turning into a girl the other girls wouldn’t
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sit with because she was too hyper, made nonsense
jokes and wept when anyone’s (not just her own)
balloon got popped.” Als kind kwam ze erachter dat ze met vogels kon praten en daarom
wordt ze later gerekruteerd voor de heksenopleiding om haar magie te leren controleren,
waardoor ze Laurence uit het zicht verliest.
Via haar leert de KI menselijke emoties en
gevoelens kennen, waarna ze zichzelf upload
op het Internet en uit het leven van Laurence
en Patricia verdwijnt - denken ze.

Een technerd en een heks in dezelfde wereld,
ook dat lijkt niet samen te gaan. Met natuurkunde en technologie kunnen we immers de
wereld verklaren, waardoor termen als ‘magie’
overbodig worden, toch? Dit boek slaagt erin
die ‘tegenovergestelden’ samen te brengen in
een absurde maar prachtige combinatie: tech
en natuur, wetenschap en magie, de complexiteit van computers en de complexiteit van organismen.
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Keeping up with the stars
Donna Sandtke

De roddelbladen staan er vol mee. Wat is de status van de baard van de koning? Hoe gaat André
Hazes om met het verlies van zijn Monique en
blijft Al Pacino echt forever alone? Wij als natuur- en wiskundigen zijn natuurlijk veel te
intellectueel om daar ook maar een beetje om te
geven. Dat betekent niet dat er geen trouble in
paradise is in de wetenschappelijke wereld. En
dat levert een aantal sappige roddels op. Lees
snel verder als je meer wil weten over de geheime fantasieën van Isaac Newton, de love interest
van Tesla en veel meer.
Isaac Newton: een gesloten boek
Isaac is misschien wel een van de beroemdste
natuurkundigen ooit. Ieder kind begint zijn
natuurkundecarrière met zijn klassieke mechanica en ook later blijven zijn theorieën onlosmakelijk verbonden met grote doorbraken.
Toch heeft Newton moeite om trots op zich-
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zelf te zijn. Hij lijkt zich zelden te mengen in
sociale activiteiten en brengt zijn dagen voornamelijk door in zijn kantoor, denkend over
de volgende grote natuurkundige doorbraak.
Niet gek dus dat er steeds meer geruchten zijn
die claimen dat onze Isaac nog nooit intiem
is geweest. Maar wij van de Scoop hebben
– uiteraard – een gigantische scoop. Uit betrouwbare bronnen hebben wij namelijk vernomen dat hij gespot is met niemand minder
dan Nicholas Fatio de Duillier, een Zwitsers
wiskundige die welgeteld 22 jaar jonger is dan
Newton! Valt Newton op mannen? Het zou
in ieder geval de intieme band verklaren die
hij had met zijn kamergenoot John Wickins.
Daarentegen wordt hij ook vaak gespot met
zijn ontzettend hotte halfnicht Catherine
Barton. Te vaak? En dat terwijl zij een relatie heeft met Newtons beste vriend Charles
Montague. Eén ding is in ieder geval zeker:
Isaac blijft een gesloten boek dat nog lang
niet van onze radar zal verdwijnen!
Trouble in paradise bij Euler-Gsell
Leonhard Euler en Katharina Gsell lijken hét
powercouple binnen de wiskunde. Leonhard
Euler is geboren in een gelovig gezin. Zijn vader is een pastoor en zijn moeder de dochter
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van een pastoor. Katharina is de dochter van
de Zwitserse barokschilder Georg Gsell. Een
bijzondere combinatie die ontzettend goed
lijkt te werken. De tortelduifjes zijn ontzettend verliefd op elkaar en hun geluk lijkt niet
op te kunnen. Best letterlijk ook. Ze planten
zich namelijk voort als konijnen. Hun twaalfde kind ligt net in de wieg en weer is Katharina gespot met een babybuik. We snappen
dat baby’s ontzettend schattig zijn hoor, maar
gaat het koppel niet een beetje te ver? Zeker
nu de gezondheid van Euler ze een beetje in
de steek begint te laten. Eerder dit jaar legde hij namelijk bijna het loodje van de koorts
en nu is er scrofulose bij hem geconstateerd.
Hierdoor wordt hij langzaam blind aan zijn
rechteroog. Gelukkig heeft de dokter hem
kunnen helpen en gaat het voorlopig goed
met hem. Hier bij de Scoop duimen we in ieder geval voor hem en Katharina. We willen
namelijk dat sterke stel niet uit elkaar zien.
Heel veel sterkte Eulers!

motief achter? Het blijft in ieder geval een
raar verhaal. Maar goed, we staan open voor
alles, toch? Zolang Tesla en zijn duif maar gelukkig zijn.

Ik had nog nooit zoveel licht in
de ogen van een wezen gezien,
als in de ogen van die duif.

Het blijkt maar weer dat er roddels zijn waar
de spotlights net niet komen. Wat waar is en wat
niet zal altijd een raadsel blijven, maar het is
goed om ons te blijven realiseren dat ook bekende
wetenschappers maar gewoon mensen zijn. Wie
weet wordt er over honderd jaar een Scoop geschreven met roddels over een van ons. Laten we
in de tussentijd lekker blijven leven, zodat ze in
ieder geval iets hebben om over te schrijven!

Tesla en zijn duif
Een recent interview met Nikola Tesla doet
een hele hoop stof opwaaien. Hij blijkt flink
poëtisch te praten en dat blijkt bijvoorbeeld
uit de volgende specifieke zin: “Op een morgen landde er een witte duif in mijn raam. Ik
gaf haar wat te eten. Ze wilde me laten weten
dat ze stervende was. Uit haar ogen schoten
lichtflitsen. Ik had nog nooit zoveel licht in de
ogen van een wezen gezien, als in de ogen van
die duif.” Vervang het woord duif in de vorige
zin met meisje en het wordt een heel romantisch gesprek. Realiseer je je daarna echter dat
het wel over een duif gaat, dan wordt Tesla
wel een beetje een vreemde vogel. Is hij gewoon gek op duiven of zit er een iets intiemer
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Hoe verklaar je liefde?
Nanne Hempel
Liefde kan zalig zijn.
Liefde kan akelig zijn.
Het drijft een mens soms aan om tot grotere
hoogtes te reiken en in andere gevallen stort
het een mens de diepte in. Kortom: liefde voel
je met hart en nieren. Liefde is schijnbaar het
toppunt van subjectiviteit. Laat me dat anders
verwoorden. Liefde is een uiterst persoonlijke
waarheid. Het is iets dat alleen voor een individu geldt en per individu anders is en dat maakt
het lastig om erover te filosoferen. Want het
doel van de wetenschap is om objectieve waarheden te produceren. Tegenwoordig is het makkelijker om objectief over mechanismes achter
liefde te spreken. Termen zoals hormonen en
neurotransmitters komen daar dan vaak bij kijken. Maar ook evolutietheorie speelt een rol in
de game of love, en er zijn voor de psychologen
en seksuologen ook genoeg woorden te spreken
over waarom we ons soms zo enorm aangetrokken voelen tot een persoon. Samengevat: liefde is een uiterst complex concept dat meerdere
takken van de wetenschap nodig heeft om te
kunnen verklaren. En zelfs dan is het moeilijk
om een objectieve connectie te maken tussen
theorie en persoonlijke ervaring.
Volgens de oude Grieken
Dus, hoe verklaarden de grote geesten van de
samenlevingen voorafgaand aan ons de liefde?
De oude Grieken verdeelden liefde in vier categorieën: Agape, Philia, Storge en Eros.
Agape is de onvoorwaardelijke liefde voor de
medemens, zoals het beste voor de medemens
willen. Agape gaat volgens de Grieken boven de
emotie en is daardoor onvoorwaardelijk. Als je
het niet snapt: ik snap het ook niet. Agape is
door de jaren heen een vaag begrip geworden.
Door de christenen werd Agape bijvoorbeeld
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beschouwd als de onvoorwaardelijke liefde van
God naar de mens en van de mens naar God,
terwijl voor andere auteurs uit de oudheid
Agape ook de liefde voor een activiteit kon zijn.
Philia is de liefde voor vrienden, voornamelijk
de liefde van een vriendschap die niet gebaseerd
is op eigenbelang. Philia ontwikkel je nadat je
iemand hebt ontmoet. Voor Aristoteles vertaalde ‘philia’ over het algemeen naar vriendschap of
affectie. Tevens ook het tegenovergestelde van
‘phobia’.
Storge is de liefde voor familie. Deze is voor velen duidelijk. Het onderscheidt zich van Philia
omdat Storge compleet gebaseerd is op familie van elkaar zijn en steekt net als Agape vaak
boven emotie uit. Verder hoeft Storge zich niet
te ontwikkelen zoals Philia dat wel moet. Denk
bijvoorbeeld maar aan de liefde tussen een geadopteerde en een biologische ouder. Vaak hebben ze elkaar nooit ontmoet en hebben ze elkaar toch lief.
Eros ligt het meest dicht bij wat wij hedendaags
als liefde zien. Eros is de seksuele liefde voor
een ander individu of, in het geval van polygamie, meerdere personen. Voor de Grieken was
Eros een liefde gebaseerd op seks en passie die
grenst aan krankzinnigheid. Eros kan vertaald
worden als ‘verlangen’. Omdat Eros alleen seksueel verlangen aanduidt, kon het ook tussen
twee mannen plaatsvinden. Vaak dan tussen een
volwassen man en jongvolwassene waarbij de
jongste de passieve rol aannam, ofwel ‘onderste’
was. De Grieken definieerden seksuele oriëntatie niet op basis van geslacht maar eerder op
basis van de rol die iemand speelde bij het vrijen. Hierbij had men een actieve (penetrator) en
een passieve (gepenetreerde) rol. De actieve rol

werd geassocieerd met mannelijkheid, hoge sociale status en volwassenheid terwijl de passieve
rol werd geassocieerd met vrouwelijkheid, lage
sociale status en jeugd.
De verklaring van waarom de Grieken Eros
voelden ligt in de Griekse mythologie. Eros
werd namelijk veroorzaakt door de gelijknamige Griekse god Eros. Als iemand verliefd op
iemand anders zou worden kwam dat namelijk doordat die persoon door een van de pijlen
van Eros was geraakt. Nadat het Romeinse rijk
Griekenland veroverde werd deze mythe geromantiseerd en werd Eros gezien als de Griekse
versie van de Romeinse god Cupido, die dus
ook door middel van pijl en boog de liefde verspreidde. Eros is een god ouder dan de Olympische goden. Dat werd zo geloofd omdat zelfs
de Olympische goden geraakt konden worden
door – en vreesden voor – Eros. Degenen die
bekend zijn met de Griekse mythologie zullen
weten dat een groot aantal Griekse mythen begint met Zeus die zijn handen niet thuis kan
houden (dat is geen grap: Zeus deed schijnbaar
weinig anders dan seks hebben met alles wat
bewoog, vaak vermomd als dier). Maar Eros was
ook de zoon van de Olympische godin Aphrodite. Dit is natuurlijk in contradictie met het
idee dat Eros ouder dan de Olympische goden
was, maar geen enkele mythologie is intern consistent en de Griekse al helemaal niet. De ene
kant van Griekenland geloofde het ene en de
andere weer iets anders, en door de jaren heen
veranderde de mythologie ook steeds. Zo was
Poseidon eerst de hoofdgod in het Myceense
Griekenland en was Zeus weer top-dog in wat
wij het oude Griekenland noemen.
Tegenwoordig kennen we één enkele mythe
van Eros, namelijk de mythe van Eros en Psyche. Psyche was een beeldschone prinses die zo
ongelofelijk prachtig was dat mensen haar begonnen te aanbidden in plaats van Aphrodite.
Aphrodite is echter een pittige diva en stuurt
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haar zoon Eros naar haar om haar verliefd te
maken op een lelijk monster. Maar wanneer
Eros haar ziet is hij verwonderd door haar
schoonheid en steekt hij zichzelf per ongeluk
met een van zijn pijlen. That’s what we in the
business call a pro-gamer move. Eros en Psyche
gaan samen in een paleis wonen onder voorbehoud dat Psyche Eros niet mag zien, en dat
gaat goed tot Psyches zusters haar overhalen om
toch een kijkje te nemen, want stel nou dat hij
lelijk zou zijn! (Griekse mythes zijn best oppervlakkig).

Slaapende Eros en Psyche

Ze gaat met een olielamp naar Eros’ kamer waar
zij ontdekt dat haar partner de prachtige god
Eros is, die zo mooi is dat een spetter olie naar
hem toe springt om dichter bij de Olympiaan
te zijn (letterlijk). Eros schiet wakker, ziet dat
hij verraden is door zijn eigen liefde, en gaat
naar Olympus toe om te huilen in de armen van
zijn moeder. Aphrodite geeft Psyche vier zware taken, die zij voltooit en waarna zij en Eros
weer samen komen. Zeus maakt van Psyche een
Olympische godin en het stel krijgt samen een
dochter genaamd Hedone – wat ruwweg vertaald naar ‘geluk’.
En dat vind ik wel mooi aan de oude Griekse
kijk op liefde: als de ziel en liefde verenigd raken, leidt dat tot geluk.
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Kennismaking: Anna Watts

onze taak, dat hoef jij niet te doen. De dagelijkse dingen zijn voor hen, en ik houd me bezig met het curriculum en het grotere beeld.
We hebben allemaal een bepaalde rol, maar
als je niets weet dan heb je de neiging om alles
te proberen en alles gelijk op te lossen.

Evelien Wooning
Prof. dr. Anna Watts is toonaangevend wetenschapper, moeder, professor, Brits, Nederlands en
sinds september de nieuwe opleidingsdirecteur
van het bachelorprogramma Natuur- en Sterrenkunde aan de UvA en VU. Hoog tijd om haar
een bezoek te brengen en erachter te komen hoe de
eerste maanden verliepen, wie ze is en wat haar
bezighoudt. Vlak voor de kerstvakantie ga ik
langs bij het gezellig verlichte Anton Pannekoekinstituut op de vierde verdieping van het Science Park. De kantoordeur van Anna is beplakt
met posters. Terwijl ik Women Belong in the Resistence bekijk, komt ze aangelopen. “Gelukkig, ik
ben precies op tijd! Mijn jongste dochter was haar
mooie jurk voor het kerstconcert op school kwijt.”
Na een koffie beginnen we met het gesprek.

Opleidingsdirecteur

“Sinds 1 september ben ik opleidingsdirecteur van het bachelorprogramma. Vroeger
was ik coördinator van alle bachelorprojecten
binnen het API, maar dat is het enige wat ik
heb gedaan binnen het bachelorprogramma.
Nu ben ik verantwoordelijk voor het hele programma, dus het is een enorme verandering.”
Vind u het leuk?
“Ik vind het enorm leuk! Ik moet zeggen dat
het de eerste tijd echt een beetje eng was, omdat ik niet zoveel ervaring heb met het programma. Gelukkig heb ik een geweldig team:
mensen als Joris Peters, Iris Hettelingh, Rick
Bethlem van de VU, AVT-coördinatoren
Laurens, Tabitha, Deanna. Joëlle is natuurlijk
met verlof, maar ze zijn allemaal fantastisch
en ik heb enorm veel ondersteuning. Ze hebben enorm veel geduld met mijn vragen. Maar
ik vind het enorm leuk om te doen, ik heb
zoveel geleerd over het programma de laatste
paar maanden. Dat verbaast me echt: ik was
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hier al elf jaar en ik heb zo alsnog enorm veel
geleerd in een paar maanden.”
Wat vond u opvallend?
“Hoe veel mensen doen voor het programma.
Er komen veel fantastische docenten langs
met veel ideeën over het curriculum: dingen
om het wat beter te maken. De eerste paar
maanden kreeg ik een soort stroom met mensen die vroegen of ze ‘dit konden doen, of dat
doen, dit veranderen’. Het enthousiasme van
de docenten en studenten is echt opvallend.”
Welke dingen zou u zelf willen veranderen?
“Het aandachtspunt van nu is het regelen
van blok 4 bij de VU, dat is meer een praktisch ding. Ik heb nu goed contact gehad, ik
ben langs de practicumzalen geweest en alles
is goed voorbereid, denk ik. Maar er zullen
vast kleine dingen zijn die niet helemaal goed
gaan. Ik ben van plan om één dag per week
op de VU aanwezig te zijn, zodat ik er ben en
het kan oplossen als er problemen zijn. Wat
we willen zien is dat het soepel gaat en dat
de studenten alleen maar goede dingen gaan
ervaren: meer contact met de docenten en het
onderzoek van de VU.
Wat ik ook wil zien, is meer contact met het
onderzoeksprogramma. Wat ik opmerkelijk vond, was dat mijn instituut vorig jaar
een fantastisch resultaat had behaald met de
Event Horizon Telescope (de foto van het
zwarte gat [red.]). Sera Markoff stond op het
podium in Washington, er was een persconferentie, een evenement voor de masterstudenten, maar onze bachelorstudenten moesten
het in de krant lezen, en dat vond ik een beetje jammer. Ik zou graag willen zien dat er een
plek is in het rooster voor onderzoekers om
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een klein praatje te geven aan alle bachelorstudenten, bijvoorbeeld op dinsdag tussen 1
en 2, maar dit is niet heel simpel. In blok 4
is het makkelijker, want op de VU hebben ze
een lunchpauze.
Een kleiner ding waar we nu naar kijken is
het honoursprogramma. Dit is op dit moment heel theoretisch gericht, en ik wil een
breder aanbod hebben met ook wat praktische vakken.
Maar ik vind het programma in het algemeen
helemaal fine, ik wil niet zo enorm veel veranderingen maken, zeker in het eerste jaar niet.
Ik wil niet binnenkomen met een soort enorme revolutie in de eerste paar maanden. Ik wil
de focus vooral bij de studenten houden: is
ons programma aantrekkelijk voor studenten?
Leggen we de goede basis? Maar ook: hoeveel studenten hebben we? Wat is hun achtergrond? We hebben bijvoorbeeld bepaalde
scholen die altijd heel veel studenten naar ons
sturen, en ik wil ook wat breder gaan. Contact maken met scholen die niet traditioneel
UvA-scholen zijn.”
Zijn er dingen die je eerst wel deed, en nu
niet meer kunt doen vanwege een gebrek
aan tijd?
“Tot nu toe voelt het meer andersom eigenlijk, haha. Dat ik denk dat ik zelf iets moet
oplossen, en dat dan Joris en Iris zeggen: dit is

In principe heb ik niet minder tijd voor mijn
onderzoekswerk, ik was altijd al 50% van de
tijd daarmee bezig. Ik heb lange discussies gehad met Marcel Vreeswijk, ik wil echt genoeg
tijd hebben, want het is een enorme verantwoordelijkheid. Gelukkig heeft mijn directeur gezegd dat ik geen les hoef te geven. Ik
ben nog een halve dag per week coördinator
van een van onze nationale onderzoeksnetwerken, dan heb ik dus drie dagen per week
mijn onderzoeksgroep en voor het onderwijsdirecteurschap staat anderhalve dag per week.
Dat is nu wat meer omdat ik het nog moet
leren. Het is wel te doen, maar je moet de
neiging in academia weerstaan om overal aan
mee te doen. Ik krijg nu twintig uitnodigingen voor praatjes, en ik moet alleen maar nee
zeggen. Ik vind dat niet zo erg, ik wil niet elke
dag op reis zijn. Ik heb ook een familie en ik
wil ook hier in de buurt zijn. Het is te doen,
maar je moet voorzichtig zijn met je planning,
net als de studenten. Wat ik probeer te doen
is mijn werk te clusteren door te kijken naar
de vaste dingen in mijn agenda. Sommige dagen zijn een onderwijsdag, andere dagen zijn
onderzoeksdag. Dan check ik mijn e-mail
niet elke twee seconden. Ik probeer op zulke
dagen alleen maar onderwijs- of onderzoekslijnen te doen, dan ben je meer efficiënt denk
ik. Ik hoop dat ik het kan blijven combineren, want ik denk dat het belangrijk is om
een onderwijsdirecteur te hebben die ook een
onderzoeker is. Waar het echt over gaat bij
de universiteit, wat je echt wilt leren, is niet
alleen over vakken en cijfers halen, maar ook
over hoe je wetenschap uitvoert. En dat is ook
wat ik de rol breng denk ik.”
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“Waar het echt over gaat bij de universiteit, wat je echt wilt leren, is niet alleen over vakken en cijfers halen, maar
ook over hoe je wetenschap uitvoert.”
Onderzoek

Waar bent u nu mee bezig?
“Alles met neutronensterren. Ik ben de laatste drie jaar enorm bezig met de NICER
telescoop. Dat is de Neutron star Interior Composition Explorer, een röntgentelescoop op het internationale ruimtestation.
De resultaten zijn net vorige week [week
van 9 december, red.] gepubliceerd. Het
was echt een enorm drukke week, het
was op dezelfde dag als de Britse verkiezingen, donderdag was absoluut chaos. Maar
wat we doen is de röntgenstraling en
rotatie van de ster en algemene relativiteitstheorie gebruiken om iets te leren over
de massa en de straal door de ster te
modelleren. Dat zijn enorm ingewikkelde
modellen, we moeten de Cartesius, de
nationale supercomputer, gebruiken. Uiteindelijk willen we weten wat er in de
ster zit. Zijn het inderdaad neutronen, of
zijn het exotische deeltjes met strange
quarks erin, zoals hyperonen? We kunnen
als bijproduct een kaart van de ster maken. Dat hebben we de eerste keer gedaan
en het is absoluut raar. Dat was voor
mij de grootste verrassing. Als ik naar de
mission patch van NICER kijk [Anna laat
een sticker op haar laptop zien, red.], dat is een
mooi beeld van een pulsar met de magnetische velden en straling die helemaal symmetrisch zijn bij de noord- en zuidpool, maar
dat is dus helemaal niet zo. Het magnetische
veld van een ster is enorm ingewikkeld, en
helemaal niet symmetrisch. En helemaal bizar. Nu hebben we dus een heleboel vragen:
hoe kan dat? Hoe is dit magnetische veld
gemaakt? Is het iets van de supernova, of de
leeftijd van de ster? We weten het helemaal
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niet. Dus dit is nu echt een puzzel. En dit
is een soort bijproduct van de analyse, maar
ik vind dit echt het leukste stuk. We hebben
nog data van vier andere sterren. Een fantastische promovendus van mij, dr. Riley, heeft
een fantastische code ontwikkeld, en we delen dat nu met andere mensen in het team.
Het kost ook zo veel computertijd. Als we
ook andere supercomputers kunnen gebruiken dan gaat het zeker sneller. Deze ene ster
was 500.000 uur van Cartesius. Als je er vier
moet doen, moet je het wel delen met andere mensen. Dus ja, dat is nu mijn leven. We
maken ook plannen voor de volgende generatie röntgentelescopen, zoals STROBE-X.
Dat zijn wat grotere telescopen, dus 4-8 m2.
Alles wat we nu hebben is kleiner dan 1 m2,
piepklein. Met de nieuwe kunnen we dezelfde
analysetechniek gebruiken, maar voor andere
neutronensterren. Ik heb net een ERC-beurs
gekregen van 2 miljoen om dit te ontwikkelen
voor toekomstige satellieten. We moeten heel
veel werk doen, we hebben zoveel problemen
gevonden met de NICER-analyse, dus er
zijn een heleboel uitdagende dingen om op
te lossen als we dit gaan doen. We zitten nu
een beetje tussen de theorie en waarnemen en
het ontwikkelen van satellieten in. Ik vind het
enorm leuk. Ik wil echt naar de lancering van
mijn eigen telescoop gaan. En ik hoop dat dat
gaat gebeuren.”

''Ik wil echt naar de lancering van mijn
eigen telescoop gaan''

Persoonlijk

Wat doe je het liefst buiten het werk om?
“Volgens mijn kinderen moet ik zeggen spelen met mijn kinderen. Zij vragen altijd: is het
niet spelen met ons? Ja tuurlijk... maar lezen.
Zitten met een boek en een kopje thee. Science fiction meestal, ik ben een enorme science-fictionfan. Of yoga/pilates doen, dat is ook
leuk, een beetje sporten. Maar vooral lezen. Ik
hou heel veel van trashy science fiction, of iets

dat mij aan het denken zet of lachen maakt in
het algemeen. Ik moet zeggen dat ik soms absoluut stomme verhalen lees, maar ze maken
me aan het lachen, en aan het einde van een
lange dag is dat absoluut perfect.”
U bent recentelijk Nederlander geworden,
en u woont hier nu bijna twaalf jaar. Wat
zijn dingen die u opvallen aan het leven in
Nederland?
Ik heb een lange lijst, haha. Veel vergaderingen. Veel meer dan in Engeland. Ik
moest iets schrijven voor mijn inburgering
over de werkcultuur, en het is enorm veel
vergaderingen. De directheid was voor mij
ook een enorme verrassing. De eerste keer dat
ik een vak gaf, en studenten binnen kwamen
om naar hun tentamens te kijken en vonden
dat het niet goed was nagekeken, toen dacht
ik: oké, zo zeg je dat nooit in Engeland. Ik
vind het best leuk, ik kan best direct terug
zijn en dat is ook fijn, maar het was wel een
enorme verrassing. Engelsen zijn meer
verlegen om iets te zeggen. Verder vind
ik de leefstijl fantastisch: heel veel fietsen,
relaxt, het is hier mogelijk om werk en
familie te combineren. Ik kan wat tijd
nemen met mijn familie, mijn kinderen
bijvoorbeeld, dat was denk ik niet te doen
in Engeland zeg maar. Ik mis wel curry’s.
En ik mis de bergen! De heuvels van
Yorkshire... Maar wat me dus is opgevallen
is de directheid en eindeloze vergaderingen, die vind ik hilarisch. En het is niet
zo liberaal als je denkt. Nederland heeft
een enorm liberale reputatie, maar als ik
kijk naar natuurkunde, en zie dat er alleen maar mannen, ook nog witte mannen,
zijn, hoe kan dat dan? Het is niet helemaal
zo liberaal als het lijkt naar het buitenland
toe. Maar je kunt wel direct zijn en dingen
zeggen die niet te zeggen zijn in Engeland
denk ik. Ik ben heel blij om hier te wonen.
Ik heb geen auto, ik fiets altijd of ik ga met
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de trein. Ik zie Nederland als een land waar
ik wil wonen, het is voor mij nu echt thuis.”
Het thema van deze Scoop is liefde. Heeft u
een liefdesadvies voor onze lezers?
“Vind iemand die je vrij laat om je passie
te volgen. Dat is wat ik heb met mijn
partner. Hij ondersteunt mij in alles wat
ik doe, en hij begrijpt mijn passie voor
wetenschap. Als vrouw in de wetenschap
is dat zo enorm belangrijk. Hij weet dat ik
af en toe in de avond moet werken, of op reis
moet gaan. We doen alles samen.”

We nemen afscheid. Anna vraagt nog hoe het
met mijn studie gaat.“Weet je, voor sommige
vakken is een voldoende ook genoeg. Dan moet
je het gewoon aan de kant zetten en doorgaan
met het volgende. Ik heb ook het gevoel dat er
een soort idee is over natuurkunde van: je moet
het in een keer perfect doen. In Oxford zat ik
in een tutorgroep met een jongen en hij was
absoluut enorm slim. Hij kon alles meteen perfect oplossen. En ik zat daar en ik dacht: ik heb
geen idee wat je hebt gedaan. Ik heb een keer
na tutoraat gevraagd: kan ik alleen komen? Ik
had toen wat minder tijd met mijn tutor, maar
het was veel beter. Ik kon alle vragen stellen die
ik wilde en ik heb enorm veel geleerd. Maar ik
moest altijd heel hard werken, alles tien keer
doen, en dat blijft zo. Ik ben niet een van die
mensen die alles meteen ziet. Ik moet zitten
met een enorme stapel papier, alles tien keer
uitschrijven, foutjes maken, alles in de prullenbak gooien en uiteindelijk op de tiende keer zie
ik: oh ja, dit is hoe het werkt. Maar dat is niet
het traditionele beeld van een natuurkundige.
Ik vind het ook fijn om te zeggen tegen studenten: je hoeft het niet de eerste keer perfect
te doen.”

''Ik vind het ook fijn om te zeggen tegen
studenten: je hoeft het niet de eerste keer
perfect te doen. ''
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Liefde in de wetenschap en kunst
Julia Schuring

The Overstory - Richard Powers
Negen verhaallijnen worden ineengeweven tot een krachtige boodschap over
de natuur en haar band met de mens. Klimaatverandering is een thema in dit
boek, maar vaak op een subtiele, impliciete wijze, door de lezer te herinneren
aan de voortdurende aanwezigheid van de natuur op de achtergrond van het
dagelijks leven. Een boek dat ik regelmatig wil blijven herlezen, vanwege het
bijgestelde perspectief op de bomen en planten om je heen waar het je mee
achterlaat.
The Buried Giant - Kazuo Ishiguro
Ik vond dit een ongelofelijk krachtig verhaal. We bevinden ons in een
vroeg-Middeleeuws Engeland en we volgen een ouder echtpaar dat van
huis vertrekt om op reis te gaan naar hun zoon. Vanaf het begin is het duidelijk dat er iets vreemds aan de hand is met het geheugen van de mensen in
het land. Stukje bij beetje wordt hier meer over duidelijk. Wat veroorzaakt
het collectieve vergeten, welke gebeurtenissen zijn zo erg dat ze beter uit het
verleden kunnen worden gewist, en wat is de prijs van de verloren herinneringen voor onze hoofdpersonen?

Laurens Ligthart
The Wind-Up Bird Chronicle - Haruki Murakami
Een tijd geleden zag ik de naam Murakami steeds vaker langskomen wanneer ik op zoek was naar een nieuw boek. Uiteindelijk ben ik onder de
druk bezweken en heb ik The Wind-Up Bird Chronicle gelezen. Als ik het
boek in één woord samen zou moeten vatten, zou het woord “huh?” zijn.
Wanneer je dit boek leest ben je constant in de war over wat er gebeurt en
waarom dat gebeurt. Gelukkig ben je niet de enige, want de hoofdpersoon
snapt het zelf ook niet. Mocht je een keer een compleet ander soort verhaal en andere schrijfstijl willen lezen dan je gewend bent, dan raad ik dit
boek aan! Want dit boek leg je niet weg zonder hem uit te lezen.
The Shining - Stephen King
De griezelaars onder ons zullen dit boek vast al kennen, want The Shining van
Stephen King is een klassieker. Jack Torrance en zijn familie verhuizen naar het
Overlook hotel, een hotel op het topje van een berg met een prachtig uitzicht.
Maar naarmate ze zich langer in het hotel bevinden en de weg naar de berg
dichtsneeuwt, gebeuren er steeds meer verontrustende dingen…
Voor de Friends liefhebbers onder ons: een boek om in je vriezer te stoppen.
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In deze rubriek bespreek ik verschillende
onderwerpen en hun relatie tot de kunst
en wetenschap. Ik ga op zoek naar wat de
wetenschap en kunst gemeen hebben,
naar wat er zich afspeelt in het gebied
tussen de grenzen van deze twee vakgebieden. Voor mij persoonlijk begon de
interesse in dit verband tijdens mijn
tussenjaar. Ik wilde aanvankelijk graag n
aar de filmacademie, om filmeditor te
worden. Tijdens de auditie vroeg een docent
daar wat ik zou doen als ik niet werd aangenomen. “Dan ga ik natuur- en sterrenkunde studeren”, zei ik, wat zij een opvallende
keuze vonden. “Iets totaal anders, dus”,
merkte iemand zelfs op. Voor mij voelde
het juist heel logisch, maar ik kon niet
goed onder woorden brengen waarom.
Toen ben ik eerst gaan nadenken
over de combinatie van montage in film
en het doen van wis- en natuurkunde,
later over het meer algemene samenspel
van kunst en wetenschap. Die interesse is
er nog steeds en daarom probeer ik iedere
editie van de Scoop wat dichter op het antwoord te komen van wat de wetenschap en
kunst nou precies verbindt, door het tussengebied daartussen te verkennen. Deze keer:
hoe verbindt liefde de wetenschap en kunst?

All you need is love
Wanneer je over liefde nadenkt, zul je dat
al snel in een romantisch, menselijk plaatje doen. De clichés rondom liefde zoals romantiek, crushes, kalverliefde, liefdesverdriet,
trouwen, dating apps - ik kan nog wel even
doorgaan – het zijn allemaal subthema’s die
alleen voorkomen bij mensen. Een giraffe zul
je niet zo snel op één knie zien gaan voor zijn
partner. En wanneer schildpadden seks hebben, fluisteren ze niet zo snel in elkaars oor
hoeveel ze van elkaar houden. Nee, liefde is
iets humaans. En ons leven draait erom. “All
you need is love”, The Beatles zongen het in
1967 al. Maar hoe uit zich dit in de kunst?
Wat is de wetenschap achter het fenomeen?
En hoe kan de liefde ons iets meer vertellen
over het raakvlak tussen de kunst en wetenschap?
Kunst
Er is in de menselijke geschiedenis over weinig zoveel gezongen, geschreven, geschilderd
en gebeeldhouwd als over liefde. De liefde
speelt een grote rol van inspiratie voor kunstenaars van alle kunstvormen, in alle tijden
en over de hele wereld.
Een van de bekendste schrijvers wiens werk
overspoeld werd door het thema is Shakespeare. In zijn stukken Romeo and Juliet, As You
Like It en Much Ado About Nothing staat
de liefde centraal. Weinigen hebben de liefde
zo mooi en raak beschreven als deze Engelse schrijver. Zijn bekende quote uit Twelfth
Night verbindt zelfs de liefde aan muziek: “If
music be the food of love, play on”.
Andersom is dit al helemaal waar – veel muzikanten laten zich in hun artistieke proces
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‘voeden’ door alles wat met liefde te maken
heeft. In zijn boek Love Songs: The Hidden
History gaat Ted Gioia op zoek naar de geschiedenis van de liefdesliedjes. Volgens hem
zijn ballads over liefde ontstaan in de 8e eeuw
toen vrouwelijke, Arabische slaafgemaakten
zongen over hun leven in Spanje1. Geschat is
dat er sindsdien meer dan 100 miljoen liefdesliedjes zijn opgenomen. Noem maar eens
artiest die niet over het onderwerp ‘liefde’
heeft gezongen… Ook wanneer je een film
wil opzetten, ontkom je niet aan het filmgenre ‘romantische (komedie) film’. Of je er nou
van houdt of niet, je kunt altijd wel weer een
nieuwe film opzetten waarbij je lekker weg

Bekende kunstwerken waarin een kus is afgebeeld.
Van linksboven naar rechtsonder: Robert Doisneau,
Gustav Klimt, Auguste Rodin en Alfred Eisenstaedt.

kunt zwijmelen. Mijn persoonlijke favorieten
zijn Titanic (1997), Love Actually (2003) en
Call Me by Your Name (2017).
Ook in de beeldende kunst ontkom je er niet
aan. In 2009 was er in het Kunstmuseum
Den Haag een tentoonstelling over kunstenaarsechtparen2. In de expositie was het werk
van 17 beroemde geliefden te zien, die beiden
kunstenaar waren, en kon de bezoeker ontdekken hoe de liefde en onderlinge creativiteit het werk van de minnaars beïnvloedden.
Een van de koppels die werd bekeken was het
stel Frieda Kahlo en Diego Rivera. Hun lief-
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de was niet makkelijk – veel affaires, gebroken
harten, een abortus en uiteindelijk onvruchtbaarheid van Frieda – maar uiteindelijk haalden ze er alleen maar inspiratie uit. Verder
kennen we allemaal de kussende mensen op
het schilderij van Gustav Klimt, het beeld van
Auguste Rodin, en de foto’s van Robert Doisneau en Alfred Eisenstaedt.
Wetenschap
Wetenschap wordt gedreven door onze
innerlijke nieuwsgierigheid en drang om
dingen te verklaren, dus ook de liefde. Het
onderwerp wordt vooral onderzocht in
vakgebieden als de antropologie, sociologie,
(neuro)biologie, chemie en soms zelfs de
wiskunde.
Wetenschappers denken dat het gevoel van
liefde te verklaren ooit is ontstaan door sociale monogamie: het op lange termijn samen
leven van een volwassen man en vrouw. Onze
voorouderlijke primaten deden al aan deze relatievorm. Monogamie bij primaten en andere
dieren wordt onderzocht door antropologen,
biologen en sociologen. Daarnaast worden
ook de biologische en chemische processen
die bij liefde komen kijken onderzocht. Want
hoewel het vaak voelt als iets wat recht uit
het hart komt, zijn de hersenen verantwoordelijk voor de gevoelens. Volgens een groep
wetenschappers aan Rutgers University kan
romantische liefde worden opgedeeld in drie
categorieën: lust, aantrekking en hechting3.
Lust wordt gedreven door onze behoefte om
ons voort te planten en de hormonen testosteron en oestrogeen, gestimuleerd door de hypothalamus in de hersenen, spelen hierbij een
belangrijke rol. Aantrekking wordt gekarakteriseerd door een toename in energie en aandacht voor één of meer potentiële partners.
Dopamine, noradrenaline en serotonine creëren deze aantrekkingskracht tussen individuen. Oxytocine (het ‘knuffelhormoon’) en vas-

opressine zijn belangrijk voor hechting, wat
het behoud van nauwe sociale contacten tussen zoogdieren verzorgt. Al deze hormonen
zorgen ervoor dat we ons goed voelen, geliefd
en verbonden, maar verklaren bijvoorbeeld
ook jaloezie en onberekenbaarheid4. Liefde is
dus een hoop chemie. Ook wiskundigen breken zo nu en dan het hoofd over de romantiek. “De liefde is – net als de meeste dingen in
het leven – rijk aan patronen. (...) Wiskunde is
uiteindelijk het onderzoeken van patronen”, zegt
wiskundige Hannah Fry, die een heel boek
schreef over liefde en wiskunde5. Hierin berekent ze de kans om liefde te vinden, beschrijft
ze de theorieën achter schoonheid en geeft ze
een formule die kan voorspellen met hoeveel
mensen een willekeurig iemand seks heeft gehad. Daarnaast spelen wiskundige algoritmes
een belangrijke rol bij het vinden van potentiële partners op datingsites. En in de film A
Beautiful Mind gebruikt de wiskundige John
Nash de speltheorie – specifieker gezegd: de
equilibrium game theory – om te berekenen
wat de beste manier is om een groep vrouwen
in een kroeg te benaderen. Nu vraag ik me af
of wiskundigen hierdoor ook echt succesvoller zijn in de liefde.
Het hoofd en het hart
We hebben gezien dat liefde in de kunst
wordt gebruikt als een van de belangrijkste inspiratiebronnen. Niet alleen voedt het
kunstenaars met ideeën, het onderwerp
wordt uitgebreid bezongen, beschreven en
beschilderd. De wetenschap daarentegen
gaat op zoek naar verklaringen voor het
raadselachtige gevoel van affectie. Zij
onderzoekt de liefde – van de oorsprong
tot de chemische reacties die erbij komen kijken. In het geval van liefde lijkt de
wetenschap dus vooral het hoofd te willen
zijn, en kunst het hart. Wat bindt de wetenschap en kunst dan toch in het licht van de
liefde?
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Liefde, zoals wij het dagelijks kennen, is iets
menselijks. Om te zien hoe liefde de wetenschap en kunst verbindt, is het daarom goed
om ook daarin naar de mens zelf te kijken:
de wetenschapper en de kunstenaar als individu. Beiden vakkundigen delen een intense
vorm van liefde voor hun vak: passie. “Passie
is heel belangrijk. Je hebt een diepe, innerlijke drive om je werk te doen” aldus Robbert
Dijkgraaf6. Deze liefde voor het vak zorgt ervoor dat kunstenaars doorgaan, ondanks dat
ze misschien niet altijd het meeste verdienen.
In de wetenschap loop je vaak tegen muren
aan: onderzoek doen is heel vaak je kleine
teen stoten. En ondanks die onzekerheid blijven wetenschappers standvastig: alles voor de
wetenschap. De twinkeling in de ogen van
schilders, primatologen, filmmakers en deeltjesfysici wanneer ze over hun werk vertellen,
vertelt vooral één verhaal: dat van liefde. Hun
werk is voor hen net als een huwelijk: het kost
af en toe heel wat moeite, maar uiteindelijk is
het het allemaal waard. Passie is net als een
goede vrijpartij een belangrijk ingrediënt voor
de kunst en wetenschap. Zonder die passie
zouden die werelden wel heel oppervlakkig
zijn.
Referenties
[1] https://www.udiscovermusic.com/
in-depth-features/deconstructing-the-love-songhow-they-work/
[2] https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/liefde-kunst-passie
[3] Fisher, H. E. (1998). Lust, attraction, and
attachment in mammalian reproduction. Human
nature, 9(1), 23-52.
[4] http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/love-actually-science-behind-lust-attraction-companionship/
[5] Fry, H. De liefde volgens de wiskunde. 2016
(1e druk).
[6] https://www.ad.nl/wetenschap/waarom-ikgeinteresseerd-ben-in-kleine-deeltjes-waar-besta-jij-dan-uit~ab80c1db/
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‘Romantische’ natuurkunde
Heleen Mulder
Natuurkunde wordt vandaag de dag niet vaak
gezien als een wetenschap waar veel gevoel
of emotie in zit. Sommige visuele resultaten, bijvoorbeeld in de sterrenkunde of optica,
kunnen misschien tot de verbeelding spreken, maar over het algemeen staat de fysica
volgens mij bekend als droog en lastig. Wie
dit anders zagen, waren de denkers uit de romantiek. Zij keken met grote belangstelling
naar de natuurwetenschappen, omdat zij geloofden in een sterke samenhang tussen de
mens en de natuur. Zij zetten zich ook bewust af tegen de systematische manier van
onderzoek doen die tijdens de Verlichting
opkwam. In hun optiek was de mens namelijk
een harmonieus onderdeel van de natuur, en
moest natuurwetenschappelijk onderzoek de
natuur niet controleren of manipuleren. Dit
klinkt een stuk gevoelvoller dan het idee dat
wij simpelweg modellen in elkaar zetten die
de natuur benaderen. Maar heeft de romantische natuurkunde ook echt iets nuttigs opgeleverd? Hoe vertaalde de ietwat dromerige
uitgangspositie zich in experimenten en theorieën? Naar de antwoorden op deze vragen
ben ik op zoek gegaan.
Hoewel het lastig is om een alomvattende
omschrijving te geven van het romantische
sentiment in de natuurkunde – vanwege de
verschillende denkwijzen van verschillende
romantici hierover – zien we een aantal zaken
vaak terug. In tegenstelling tot het wiskundige, materialistische wereldbeeld van de
Verlichting, streefden de romantische denkers naar een natuurbeschouwing met aandacht voor de samenhang tussen dingen, en
voor de essentie, de zin, der dingen. De nadruk op de onderlinge verbintenis van alles
in de natuur hing ook samen met het idee
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The Cornfield - John Constable (1826).
Dit werk geeft een beeld bij de romantische
ideeën over de natuur: de harmonie tussen mens
en wildernis was op het ongerepte platteland nog
te vinden. Bron: Wikipedia

dat het geheel meer is dan de som van de
onderdelen ervan. Dit alles vertaalde zich in
het natuurkundig onderzoek onder andere
in het zoeken naar verbanden tussen de verschillende natuurkrachten die destijds bekend waren, waarover later meer. Een laatste
terugkerende opvatting onder de romantici
lijkt te zijn dat er overal in de natuur dualiteiten bestaan. Dit idee heeft zijn oorsprong in
de Naturphilosophie van Friedrich Wilhelm
Joseph von Schelling, die ook poneerde dat
de natuur een enkele fundamentele energie – een soort ziel – heeft. Het zoeken naar
dualiteiten, die de romantici al zagen in
tegenpolen
als
elektrische
ladingen,
magnetische polen en ook zuren en basen,

was een leidraad in de experimenten van
de romantiek. Ik zal nu drie concrete
voorbeelden geven van natuurkundig
onderzoek in de romantiek, waarin we de
beschreven ideeën terugzien.

Hans Christian Ørsted (1777-1851).
Bron: Wikipedia
Hans Christian Ørsted en het elektromagnetisch effect
Voor de natuurkundestudent is de naam
Ørsted wellicht bekend als eenheid van Het
magnetische hulpveld H. Het is natuurlijk
niet toevallig dat de naam van deze Deense
natuurkundige in verband wordt gebracht
met magnetisme. Hij wordt namelijk gezien
als de ontdekker van de wisselwerking tussen elektriciteit en magnetisme. Hij nam in
1820 waar dat een kompasnaald in de buurt
van een stroomdragende draad wordt gericht.
Dit werd niet voorzien door het destijds
gangbare model om de natuur te verklaren:
dat zag elektriciteit en magnetisme namelijk als twee gescheiden processen, zonder enig
onderling verband. Waarom was Ørsted dan
wel op zoek naar een verbinding tussen deze
twee natuurkrachten? Je voelt het al aankomen: dit zouden we kunnen zien als een
uiting van romantische natuurkunde. Dat
beweert professor F.H. van Lunteren in ieder
geval in zijn artikel Romantische natuurfilosofie
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en natuurkunde1. Hij stelt dat Ørsted al jaren
op zoek was naar een verband tussen elektriciteit en magnetisme, vanuit zijn geloof in de
samenhang tussen verschillende krachten in
de natuur. Hoewel Ørsted dit in zijn artikel
over de waargenomen wisselwerking niet expliciet noemt, ziet Van Lunteren romantische
invloeden terug in de woorden van de Deense
fysicus. Zo schrijft hij over het ‘conflict’ tussen
de twee elektrische krachten in de stroomdraad, dat in een spiraalvorm uitwaaiert in
de ruimte. Het elektrische conflict beïnvloedt
zo ook de magneet. Of dit nou werkelijk een
voorbeeld is van bewuste romantische natuurkunde lijkt mij een onderwerp om over te
discussiëren, maar in de zoektocht naar verwantschap tussen elektriciteit en magnetisme
zien we in ieder geval de invloed van de romantische drang naar verbinding binnen de
natuur.
Johann Wilhelm Ritter, het galvanisme en
de UV-straling
Een tijdgenoot van Ørsted was de Duitse
Ritter. Meer dan zijn Deense collega was hij
overtuigd van de hypothese dat de natuur één
groot samenhangend geheel was, zoals wordt
geschetst in Schellings eerder genoemde
Naturphilosophie. Schelling zou ook hebben
gepostuleerd dat het fundamentele principe
van de natuur elektriciteit is. Dit was voor
Ritter aanleiding om talrijke experimenten uit
te voeren waarin hij de relatie tussen elektriciteit en leven analyseerde. Een term die voor
dit onderwerp wordt gebruikt is 'galvanisme',
naar de Italiaanse wetenschapper Luigi Galvani die ontdekte dat hij stuiptrekkingen kon
veroorzaken in de poot van een dode kikker
door er elektriciteit doorheen te leiden. Ritter
voerde bijvoorbeeld experimenten uit waarbij
hij een oog (wellicht ook dat van hemzelf )
met een batterij verbond: er ontstond dan een
‘gevoel’ van de kleur rood, maar na opvoeren
van de stroom sloeg dit om in de tegengestelde
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pool, namelijk violet. Een kenmerk van Ritters onderzoek is dat zijn experimenten volgens onze huidige standaarden redelijk solide
waren – en ook nuttig zijn geweest voor de
ontwikkeling van de wetenschap – maar dat
zijn interpretaties vrij losbandig werden. Zo
speculeerde hij op basis van zijn experimenten met de zintuigen dat deze allemaal vormen
waren van een elektrisch ‘oerzintuig’. Het willen reduceren van een verzameling fenomenen tot een enkele essentie is typisch voor de
romantiek: we zagen het ook al bij Schellings
‘ziel van de natuur’. Je zou kunnen zeggen dat
Ritters fantasie de weg heeft geplaveid voor
ons huidige begrip van elektriciteit in organische cellen, maar dit neemt niet weg dat hij
zich veel meer op intuïtie en veel minder op
onderbouwing beriep dan we tegenwoordig
verlangen.
Zowel in het elektromagnetisme van Ørsted
als in het galvanisme van Ritter hebben we
de karakteristiek romantische pogingen tot
vereniging gezien: elektriciteit met magnetisme, elektriciteit met biologisch leven – ook
wel anorganische met organische materie.
Ritter hield zich echter ook bezig met een
ander genoemd kenmerk van de romantiek:
het zoeken naar dualiteit. In een van zijn
dagboeken somde Ritter alle tegenpolen op
die hij kon bedenken, maar hij hield een gat
over in zijn lijst. Wat was de tegenpool van
de warmtestraling die William Herschel kort
daarvoor, in 1800, had ontdekt? Om dit te
onderzoeken voerde Ritter een simpel experiment uit. Hij wist dat zilverchloride donkerder werd als het werd blootgesteld aan zonlicht. Hij ontleedde een straal zonlicht met
een prisma en bewoog het zilverchloride van
de rode naar de violette kant van het spectrum. De reactie werd heftiger naar de violette kant toe, en dit zette door wanneerw hij
het zilverchloride net naast het violet plaatste, waar geen zichtbaar licht meer was. Zo
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concludeerde hij dat er onzichtbare straling
bestond voorbij het violette licht, die hij toen
‘chemische straling’ noemde. Wij gebruiken
nu de naam ultraviolette (UV) straling.
We hebben gezien dat de romantische wetenschappers, die zich vanwege hun wereldbeeld
emotioneel verbonden voelden met hun
onderzoek, daadwerkelijk belangrijke ontdekkingen hebben gedaan. Gewapend met hun
principes van harmonie en dualiteit gingen ze
op zoek naar natuurlijke fenomenen die hun
zienswijze bevestigden, dus van wetenschappelijke objectiviteit was niet bepaald sprake.
Tevens lijkt de afwijzing van een wiskundige
aanpak door de romantici me een beperkende
factor voor de hoeveelheid inzicht die ze in
de wereld hadden kunnen verkrijgen, en
misschien is hun methode daarom na enkele
tientallen jaren weer uitgestorven. Toch is het
leuk om af en toe te denken aan het ontstaan van bepaalde stukjes van die nuchtere en
nauwkeurige natuurkunde: niet door precies
te modelleren, maar door hartstochtelijk te
fantaseren.

Verliefd
Laurens Ligthart

Er was eens een man uit Eindhoven
Die zich met zijn vrouw wou verloven
Met de ring in zijn hand
Was hij thuis aanbeland
Maar zij lag met de buurman van boven

Johann Wilhelm Ritter (1776-1810).
Bron: Wikipedia
Referenties
[1] Romantische natuurfilosofie en natuurkunde.
De Eeuwwende 1800, deel 3: Natuurwetenschappen, 27-44.
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