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Redactioneel
Jeannine de Kuijper
Lieve Scoop-lezers,
Met pijn in mijn hart schrijf ik dit redactionele stuk – dit
is namelijk mijn laatste Scoop als hoofdredacteur. Mijn tijd
zit erop en het is met liefde dat ik deze taak overdraag aan
de nieuwe voorzitter: Evelien Wooning! Ik heb er het volle
vertrouwen in dat ze het goed zal doen en ik zal natuurlijk
alle Scoops blijven lezen.
Hoe overleef ik als hoofdredacteur? Hoe overleef ik Valentijnsdag? Je hebt het waarschijnlijk al geraden, deze editie van
de Scoop heeft de vorm van een survival guide. Zo zal Abel
je alles vertellen over hoe je als single Valentijnsdag kan
overleven, Evelien licht ons in over de beste tas om mee te
nemen naar de universiteit en Chelsea beschrijft hoe het is
om als dyslect door het leven te gaan.
Deze editie zal zich bezighouden met onder andere de
geschiedenis van zowel de natuurkunde als de wiskunde,
het belang van bijen voor ons welzijn, en de aanpassingen
die onze hersens maken om te kunnen overleven. Ook zijn
er vele gevarieerde tips verspreid door de Scoop om je leven
net iets makkelijker te maken!
Uiteraard is er ook weer een winnaar van de puzzel uit de
vorige editie! Gefeliciteerd Jasper Lankhorst! Je mag langs
de NSA-kamer komen voor je fles wijn.
Liefs,
Jeannine
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Activiteiten
Carrièredag
Donderdag 22 februari
Hoewel sommigen onder
ons zich met volle trots
eeuwige student noemen,
is er ook nog een toekomst
na het studeren. Toch hebben veel studenten nog
geen idee hoe deze toekomst eruit ziet. Gelukkig
organiseert de NSA op 22
februari een carrièredag.
Hier kan je workshops
volgen en bij de markt komen kijken, waar bedrijven over zichzelf zullen
vertellen. Lijkt het je leuk
om meer te leren over toekomstmogelijkheden na je
studie? Wiskundigen en
natuurkundigen van alle
jaren zijn welkom!
TMC finale Physics of
Pong
Donderdag 22 maart
Na de zenuwslopende finale in de brainwave, is het
tijd om erachter te komen
of de NSA de ware beerpongkampioen is. Vier finalisten gaan de strijd aan
tegen de rest van Nederland. Kom Jelle van Urk,
Harm van Leijen, Hannah
Onverwagt en Mark Snelders aanmoedigen tijdens
de TMC Physics of Pong
finale. De locatie en de tijden zullen nog aangekondigd worden, maar zet dit
alvast in je agenda!
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Het woord van de NSA
Simon Ilić
Lieve leden,
Dit zal de laatste keer zijn dat ik jullie vanuit de Scoop als
voorzitter van de vereniging mag toeschrijven. Voor mij
een emotioneel moment. Terwijl ik dit stukje schrijf ben
ik lekker aan het uitbuiken van verscheidene kerstdiners
en aan het nagenieten van het gala. Een goed moment om
te reflecteren op het afgelopen verenigingsjaar. Ik wil jullie
namens het gehele bestuur ontzettend bedanken voor de
mooie tijd die jullie ons hebben gegeven. We hebben als
afscheidscadeau nog een hele hoop mooie evenementen
voor jullie in petto.
Het thema van deze Scoop is survivallen. Daarom wil ik
jullie achterlaten met een korte “hoe overleef ik de NSA?”
survivalgids (naar mijn eigen ervaringen dan). Een goede
NSA-er heeft altijd een set dobbelstenen op zak. ''Waarom?'', zou je denken. Omdat je nooit weet wanneer je, als je
‘s middags naar de collegebanken strompelt bijvoorbeeld,
overvallen wordt door een groep enthousiaste NSA-ers die
wat te vieren heeft. En dat vieren doe je alleen met een
potje driemannen natuurlijk. Daarnaast zit er in de standaard NSA-er z’n zak altijd een werkende NSAansteker,
een handjevol stickers en, voor de echte NSA-connaisseur,
een of twee NSA-tattoos. De aansteker om je rokende
NSA-kameraden te ondersteunen in hun terminale zoektocht naar de zin van het leven. De stickers om het een en
ander aan spullen voor de vereniging te brandmerken en
de tattoos om hetzelfde te doen maar dan voor jezelf en
met spullen van wat levendigere aard.
Dan heb je als echte NSA-er natuurlijk ook altijd ons
standaard studiesetje bij je. Met je NSA-pennetje en
eerste-werkgever-collegeblok kan je de wereld aan. Van kosmologie tot asymptotische statistiek, met de NSA-spullen
houd je in de moeilijkste omstandigheden het hoofd helder.
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Sciencenieuws
Nigel van Herwijnen
3D-print levend materiaal
Het is tegenwoordig mogelijk om sterke
constructies te printen met een 3D-printer.
Hiervoor worden poederige metalen of plastics
gebruikt om sterke materialen te maken in een
speciale vorm. Dit was een geweldige uitkomst
in de medische wereld, waar plotseling
sterke kunstbotten op maat konden worden
gemaakt. De toepassingen bij het gebruik van
plastic of metaal limiteren dokters tot het
maken van vaste, rigide objecten. Een aantal
wetenschappers uit Zürich en Dublin heeft
nu een levende inkt uitgevonden, waarmee de
functionaliteit van 3D-printers enorm wordt
uitgebreid. Door de bacteriën Acetobacter
Xylinum levend in het materiaal te verweven
kunnen objecten worden gemaakt die
kunnen reageren met lichaamsstoffen.

Deze bacterie maakt cellulose aan, wat
bijvoorbeeld kan worden gebruikt bij
het aanmaken van huid tijdens een
huidtransplantatie. Doordat het ook mogelijk
is om andere bacteriën in de inkt van de
printer te verwerken, is er een gigantisch scala
aan materialen mogelijk. Denk hierbij aan
bacteriën die afvalstoffen afbreken, vitamines
aanmaken of energie opwekken door middel
van fotosynthese. Dit maakt het mogelijk
om makkelijker voor specifieke patiënten
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toegespitste oplossingen te maken, zodat de
patiënt een hogere kans heeft op genezing.

De bijzondere ogen van mantelschelpen
Wie naar de mantelschelp kijkt zal zich waarschijnlijk niet realiseren dat hij een ongelooflijk bijzonder systeem heeft om zijn omgeving
waar te nemen. De mantelschelp heeft namelijk tweehonderd ogen waarmee hij zijn gehele omgeving kan waarnemen. Holle spiegels
worden in de ogen gebruikt om het licht te
focussen en de goede richting in te sturen. Dit
in tegenstelling tot de lenzen in onze ogen.
Het is al meer dan vijftig jaar bekend dat deze
spiegels gemaakt zijn van sterk reflecterende
guaninekristallen, die ook te vinden zijn in
bijvoorbeeld de huid van een kameleon. Deze
perfect vierkante spiegels zijn dusdanig vlak,
dat er bijna geen optische vervorming plaatsvindt. Met behulp van computersimulaties
zijn wetenschappers er nu achter gekomen
dat de spiegels het invallende licht in twee
banen splitsen. Licht dat recht het oog invalt, wordt naar een retina omgebogen, terwijl licht dat uit een hoek binnenvalt naar een
Gedeeld leed is half leed. Heb je het
zwaar? Je vrienden waarschijnlijk ook!
Dus zeur eens lekker samen over die
stomme docent of de moeilijkheid van
een vak.


andere retina wordt omgebogen. Hierdoor
ziet de mantelschelp ook in het perifere gebied scherp en helder in het donker. Doordat
de mantelschelp deze opvallend goede ogen
tweehonderd maal verspreid over zijn lichaam
heeft, kan hij zijn omgeving ontzettend goed
waarnemen.
Onderzoek naar microruimteafval
Terwijl een telescoop door de ruimte raast,
kan hij zwaar beschadigd raken als een stukje ruimteafval ertegen aanbotst. Voor een
meetapparaat van gigantische waarde is dat
natuurlijk zonde. Radars op de grond houden duizenden objecten in de gaten, zodat
satellieten opzij kunnen manoeuvreren als
dat nodig is. Deeltjes kleiner dan een tennisbal kunnen echter niet gedetecteerd worden, terwijl stofdeeltjes ook schade brengen
aan een satelliet als hij jaren door een wolk
van stof zweeft. Om het effect van microdeeltjes op satellieten te bestuderen laat
NASA een apparaat installeren op het ISS
dat de microdeeltjes moet kunnen detecteren.

Als ruimteafval de sensor raakt, zullen draadjes in de sensor breken, waardoor de sensor
weet hoe groot het object was. Een ander oppervlak bepaalt de snelheid, de richting en de
impact van het object waarmee bijvoorbeeld
de dichtheid kan worden bepaald. Met al deze
data hopen wetenschappers de oorsprong van
ruimteafval te bepalen en, doordat objecten tot één millimeter klein kunnen worden
waargenomen, te bepalen hoe microruimteaf-
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val zich manifesteert rondom de aarde. Aangezien nu alleen op de hoogte van het ISS zal
worden gemeten, zullen in de toekomst andere satellieten op andere hoogtes meten als dit
experiment een succes blijkt.
Yeti blijkt beer of hond
Slecht nieuws voor liefhebbers van mysteries.
Analyses aan wat haar van yeti’s in het Himalayagebergte zou moeten zijn, toont aan
dat het van beren en een hond was. Volgens
volksverhalen zou in het gebergte in Nepal
een verschrikkelijk sneeuwmonster leven.
Uit mitochondriaal DNA-onderzoek aan
stukken haar, een tand en een bot verzameld
in India en Bhutan bleek echter dat het om
een onbekende soort beer ging die veel zou
lijken op een hybride soort tussen de ijsbeer
en de bruine beer. In totaal werden 24 stukken onderzocht waarvan er 8 van een beersoort bleken. De rest bleek, helaas, van een
hondensoort. Hoewel dit het mysterieuze
bestaan van de sneeuwman ontkracht, leverde
het onderzoek wel inzicht op in de kruising
van beersoorten. Het levert een extra stukje in
de puzzel van de stamboom van beersoorten.
Zo bleek dat de Himalayaanse bruine beer en
de Tibetaanse bruine beer zeer verschillende
mtDNA-patronen hebben. Dit zou betekenen dat ze van andere beersoorten stammen.
Binnenkort worden nieuwe DNA-samples
verzameld van beren in het Himalayagebergte, waarmee onderzoekers nog meer te weten hopen te komen over het overdragen van
DNA in hybride beersoorten.
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ASK de SCOOP
Jeannine de Kuijper
Q: Wat is de paradox van Olbers?
A: Het is ’s avonds laat en je kijkt naar
buiten – het is donker. Of, tijdens de
winter, is het zelfs al om 17 uur donker. Dit is een van de bewijzen voor de
Oerknal. Maar het heelal is oneindig
in zowel ruimte als tijd. Als we er ook
van uitgaan dat alle sterren uniform
verspreid zijn, dan zou het heelal altijd
verlicht moeten zijn. Het heelal zou
net zo fel schijnen als de zon. Dit is
niet het geval – zoals je misschien wel
hebt gemerkt. De paradox van Olbers
is dus dat het heelal licht zou moeten
zijn en niet donker. Het donker komt
doordat er een oerknal is geweest, die
ervoor heeft gezorgt dat we niet verder
kunnen kijken dan ongeveer 13.7 miljard jaar in het verleden.

Q: Hoe kom ik van het Science Parkeffect af?
A: Het Science Parkeffect. Je hebt
de geruchten vast voorbij horen komen, maar diep vanbinnen hoop je
toch dat het niet waar is. Bestaat het
Science Parkeffect echt? Hoeveel
mensen heeft het Science Parkeffect al
als slachtoffer opgeëist?
Zowel mannen als vrouwen binnen de
NSA hebben hier last van – opeens
gaan de standaarden voor het daten
naar beneden en worden mensen die
vroeger niet aantrekkelijk geacht zou-
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den worden, opeens onweerstaanbaar.
Hoe kom je hiervanaf ?
Allereerst stel ik voor om ’s avonds lekker uit te gaan in Amsterdam – daar
zie je genoeg mannen en vrouwen die
nooit op het Science Park gevonden
zouden worden. Daarnaast, als je gaat
studeren, ga lekker naar Roeterseiland of het centrum! Des te vaker je
weg bent van het Science Park, des te
milder het effect zal zijn. En natuurlijk, een antwoord dat je waarschijnlijk
niet wilt horen – niet zo vaak dronken
worden. Als je onder invloed bent van
alcohol wordt alles opeens vele male
mooier en leuker, dat versterkt juist het
Science Parkeffect.

Q: Wat is een beardsecond?
A: Je hoort wel vaker dat sommige
mannen veel sneller hun baard kunnen
laten groeien dan anderen. En toch
bestaat er de beardsecond. Als natuurkundigen en wiskundigen hebben we
gehoord van een lichtjaar – de afstand
die licht aflegt in een jaar tijd. Vergelijkbaar is nu ook de beardsecond – de
afstand die een baard groeit in één seconde. Volgens Google is de waarde
van 1 beardsecond gelijk aan 5 nm.

Heb je altijd al een dringende vraag willen
stellen, maar niet gedurfd? Of het nou een
persoonlijke is of een wetenschappelijke, je
kunt je vraag opsturen naar de Scoop en
dan zullen wij die beantwoorden! Liever
anoniem blijven? Dat kan natuurlijk ook
via de link die je krijgt in het wekelijkse
telegram.
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Hoe overleef je Valentijnsdag als
vrijgezel?
Abel Jonen
Je ontkomt er niet aan: het is weer bijna Valentijnsdag. Al wekenlang word je geconfronteerd met
hartjes in de winkeletalages, rozen die als welriekende paddenstoelen uit de grond schieten en reclames
voor goedkope prullen om je eeuwige liefde mee te bewijzen. Allemaal leuk en aardig voor stelletjes
natuurlijk, maar het feit dat je vrijgezel bent wordt hierdoor wel érg in je neus gewreven. Om je te
helpen deze Valentijnsdag te doorstaan als vrijgezel, heb ik wat tips voor je op een rijtje gezet.
Tip 1: Tel je zegeningen.
Valentijnsdag is natuurlijk de dag waarop je extra stilstaat bij je vriend(in). Voor vrijgezellen
is dit bij uitstek de dag om even stil te staan bij je gebrek daaraan, en hoe prettig dat eigenlijk
is. Denk eens goed na over je heerlijke vrijgezellenbestaan en wat voor voordelen dat met zich
brengt. Geniet even van de stilte om je heen, en van het feit dat niemand aan je hoofd zeurt.
Denk eens terug aan die hufter / dat kreng van een ex van je en hoe blij je bent dat je daar niet
meer mee opgescheept zit. Voor de mannen: laat de wc-bril bij je thuis eens lekker prominent
omhoog staan, nadat je ondanks je levenslange ervaring met plassen het toch nog voor elkaar
hebt gekregen om de rand te bezoedelen.
Tip 2: Realiseer je dat je het toch niet had kunnen betalen.
Student zijn is niet goedkoop, en al dat uit eten gaan en al die rozen kosten natuurlijk geld.
Denk eens aan al die arme stakkers en stakkerinnen die vandaag in feite verplicht zijn om eens
stevig uit te pakken. Jou niet gezien! Jij kunt je zuurgeleende geld gewoon aan veel leukere dingen uitgeven. Een kaartje voor de Efteling, bijvoorbeeld. Of een romantisch diner voor één. En
wat dacht je van chocola die je níet weg hoeft te geven en gewoon lekker zelf kunt verorberen?
Tip 3: Sla een dag over.
Als je ondanks deze tips nog steeds het
gevoel hebt dat je Valentijnsdag niet aankunt, is er altijd nog een laatste optie: sla
Valentijnsdag gewoon lekker over! Nu
vraag je je misschien af hoe je het ooit
voor elkaar zou moeten krijgen om een
volledige dag uit je agenda te schrappen,
maar dit is nog best eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen is op 13 februari
naar de grote oceaan varen, en om precies
middernacht de internationale datumgrens oversteken. Het vergt wat voorbereiding, maar dan ben je wel in een keer
van het hele gedoe af.
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De geschiedenis van de wiskunde:
Het onvermogen van wiskundigen om te 'surviven'

Sebastian Zur
Als je als geniaal wiskundige honderd procent
van je hersenkracht moet gebruiken voor abstracte stellingen, dan vergeet je weleens na te denken
over het overleven. Hieronder een aantal bekende wiskundigen, die helaas erg vroeg of op een
akelige manier het leven hebben gelaten.

geheel bekende redenen, deze konden zowel
romantisch als politiek zijn geweest, was Galois uitgedaagd tot een duel. De toen 20-jarige
Fransman was duidelijk een betere wiskundige dan duellist, gezien hij het duel verloor en
aan zijn verwondingen overleed. Veel van de
werken die er van hem over zijn, heeft hij de
dagen voor zijn duel in zijn wiskundige testament geschreven aan vrienden en collega’s.
Had hij dit niet gedaan, dan liep de wiskunde
misschien wel tientallen jaren achter.

Vaders van de
groepentheorie
Het meest tragische sterfgeval
onder de grootste wiskundigen Mocht Galois meer zelfvertrouwen hebben
is zonder twijfel gehad en niet op het laatste moment nog een
die van Evariste groot deel van zijn bevindingen gedeeld hebGalois. Galois ben, dan was de groepentheorie misschien
was een Frans toch niet helemaal verloren geweest. De
wiskundige, ge- Noorse wiskundige Niels Henrik Abel was al
Evarist Galois
boren in 1811, de beste wiskundige van Noorwegen toen hij
wiens werk pas na zijn dood de erkenning op 19-jarige leeftijd naar de universiteit ging.
ontving die het verdiende. Op 17-jarige leef- Abel leefde echter in grote armoede, omdat
tijd werd hij niet toegelaten tot de École Po- zijn werk pas grotendeels erkend werd na zijn
lytechnique, destijds de meest prestigieuze dood. Abel bewees onder andere dat polyFranse universiteit op het gebied van de wis- nomen met een graad van vijf of hoger geen
kunde. Dit kwam doordat hij zijn
algemene oplossingen hebben.
denkstappen niet kon uitleggen
Om dit te bewijzen ontwikaan de examinator en hij eindigkelde hij, compleet onafhande daarom bij de École Normale.
kelijk van Galois, groepentheTijdens zijn korte leven heeft hij
orie. Daarom is onder andere
ongeveer 60 pagina’s aan werk
de definitie van een Abelse
gepubliceerd en/of gedeeld. De
groep naar hem vernoemd.
korte inhoud hiervan heeft echter
Door zijn slechte financiële
zeer grote gevolgen gehad binnen
status had Abel veel gezondde gehele wiskunde, waaronder
heidsproblemen. Twee dagen
Niels Hendrik Abel
het leggen van de fundering voor
voordat hij een brief ontving
het vakgebied groepentheorie. Veel definities met daarin het geweldige nieuws dat hij als
binnen dit vakgebied, zoals de Galoisgroep, professor werd aangesteld in Berlijn, overleed
zijn dan ook naar hem vernoemd. Om niet hij op 26-jarige leeftijd aan een longontste-
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king, drie jaar voor
zijn disciplinegenoot
Galois.
Tuberculose
In de negentiende
eeuw is er nog een
aantal wiskundigen
naar de tering gegaan,
in de slechtste zin van Bernard Riemann
het woord. De bekendste met wie we beginnen is Bernard Riemann. Riemann was een
Duitse wiskundige en een van de grondleggers van de complexe analyse door het verzinnen van Riemann-oppervlakken, maar
vooral de grondlegger van Riemann-meetkunde. Dit is meetkunde op niet-Euclidische metrieken, een essentieel onderdeel van
Einsteins algemene relativiteitstheorie. Daarnaast heeft Riemann ook geformuleerd aan
welke voorwaarden een functie moet voldoen
om integreerbaar te zijn en beschreef hij als
eerste de formele definitie van een integraal
van een functie, de Riemann-integraal. In tegenstelling tot de vorige wiskundigen, leefde
Riemann niet in armoede. In 1866 was hij in
Italië op de vlucht van de Oostenrijks-Pruisische Oorlog, waar hij op 39-jarige leeftijd aan
tuberculosis is overleden.
Riemann had zelf nog colleges bijgewoond
van Gotthold Eisenstein, een andere Duitse
wiskundige die eenzelfde lot had ondervonden als Riemann.
Eisenstein zelf
is bekend van
het
criterium
van Eisenstein,
een voorwaarde
voor de irreducibiliteit van een
polynoom in de
rationale getalGotthold Eisenstein
len en zijn bewijs
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van de kwadratische reciprociteit. Dit laatste bewijs is ook te vinden in het boek ‘The
proofs of THE BOOK’. Dit boek is een referentie naar de wiskundige Paul Erdős, die zei
dat God een boek had met de meest elegante
bewijzen uit de wiskunde. Eisenstein kampte
zelf met gezondheidsproblemen, vooral nadat
hij in 1848 was opgepakt wegens revolutionaire handelingen. In 1852 overleed ook hij
aan de ziekte op 29-jarige leeftijd.
Logici
Het leven van Alan Turing is voor velen
een stuk bekender dan de voorgaande wiskundigen, vanwege de film 'The Imitation
Game'. Turing is de vader van de theoretische
informatica, door als eerste een computer
en een algoritme te formaliseren. Hiernaast
was hij ook een cryptoanalist, waardoor
de Britse overheid hem tijdens de Tweede
Wereldoorlog benaderde om ze te assisteren
met het breken van Enigma, een encryptiemachine die gebruikt werd door de Duitsers.
Ondanks zijn bijdragen aan de wiskunde en
in de oorlog, werd hij in 1952 veroordeeld
voor het hebben van een homoseksuele
relatie. Om gevangenisstraf te vermijden,
onderging hij chemische castratie, waardoor hij zijn libido verloor. Samen met zijn
ontslag van de Government Communicat
ions Headquarters vanwege zijn veroordeling en de stress van de Koude Oorlog,
werd het Turing te veel en pleegde hij twee
jaar later op
41-jarige leeftijd zelfmoord.
Als verwijzing
naar zijn favoriete sprookje
Sneeuwwitje,
deed hij dit via
een met cyanide besmette
Alan Turing
appel.
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Overleven met je hersenen
Abel Jonen
Meer dan door welk ander orgaan dan ook,
onderscheiden mensen zich van andere dieren
door hun hersenen. Deze buitengewoon ver
ontwikkelde homp cellen stelt ons in staat om ons
aan elke mogelijke situatie aan te passen, of, als
dat niet gaat, de situatie aan ons aan te passen.
Onze hersenen blijven daarbij natuurlijk niet
de hele tijd hetzelfde, maar veranderen met ons
mee. Ze stellen ons in staat om te overleven, en
daarbij kunnen de raarste dingen gebeuren met
je hersenen.
Eén keer werd er zelfs aan iemand gevraagd
om naar een standbeeld van twee muizen met
een stuk kaas te rijden. Dit standbeeld bleek op
de gevel van een gebouw te staan en maar
30 cm groot te zijn
Fitness voor je brein met “The Knowledge”
Het is niet makkelijk om taxichauffeur
te zijn in Londen. De stad zit vol met
doodlopende straten en eenrichtingswegen,
de straten zijn gedurende duizenden jaren
kriskras door elkaar gebouwd, en de huizen
kunnen zo vreemd genummerd zijn dat
je je eindbestemming soms niet kunt
vinden als je al in de goede straat bent.
Zelfs GPS-systemen hebben er moeite mee.
Daarnaast kan een GPS-systeem je natuurlijk
niet naar plekken brengen waarvan je het
adres bent vergeten, zoals dat ene winkeltje
dat je gisteren zag met die rare voorgevel.
Daarom stikt het in Londen van de ‘black
cabs’, de herkenbare taxi’s die ze alleen in
dit land hebben. Als je een vergunning wil
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krijgen om in een van deze taxi’s te rijden,
moet je eerst een serie toetsen doorstaan om
te bewijzen dat je “The Knowledge” hebt.
In een straal van 10 km rondom Charring
Cross moeten de taxichauffeurs niet alleen
alle straten kennen, maar ook een waslijst aan
andere herkenningspunten die eindigt met
“anywhere a taxi passenger might ask to be
taken.” Tijdens het examen wordt je gevraagd
om de examinator via de kortste route naar
een willekeurig punt in dit gebied, zoals een
straat, steeg, winkel of iets anders te brengen.
Eén keer werd er zelfs aan iemand gevraagd
om naar een standbeeld van twee muizen met
een stuk kaas te rijden. Dit standbeeld bleek
op de gevel van een gebouw te staan en maar
30 cm groot te zijn.
Het mag duidelijk zijn dat dit niet zomaar
een examen is. Maar een fractie van de
mensen die met het traject beginnen haalt
het uiteindelijk ook, en meestal pas na drie
tot vijf jaar. Vanwege deze hoog ontwikkelde
navigatievaardigheden zijn de chauffeurs een
gewild onderzoeksobject voor psychologen
en neurologen. In één onderzoek is een
groep van zo’n honderd mensen die aan dit
leertraject begonnen zijn gedurende een
aantal jaar onderzocht en vergeleken met een
controlegroep. Aan het einde waren er dus drie
groepen: de mensen die succesvol de toetsen
hadden doorstaan, de mensen die tussendoor
waren afgehaakt en de controlegroep. Met
behulp van hersenscans konden ze de
relatieve grootte van verschillende gebieden
in de hersenen vergelijken. Wat bleek? De
mensen die daadwerkelijk taxichauffeur
waren geworden hadden tijdens hun
leertraject een flink grotere hippocampus


(het deel van de hersenen dat onder andere
verantwoordelijk is voor navigatie) gekregen.
De taxichauffeurs hadden om te overleven
een bepaalde vaardigheid getraind, en hun
brein had zich zodanig aangepast. De mensen
die waren afgehaakt kregen gedurende het
traject een steeds grotere hippocampus,
maar daarna kromp die weer terug naar zijn
normale grootte.
Stuk van je hersenen weg? Geen probleem
Misschien wel het beroemdste voorbeeld
van iemand wiens hersenen zich extreem
hebben aangepast is het geval van Phineas
Gage. Gage leefde in de 19e eeuw en was een
spoorwerker in Amerika. In 1848 gebeurde
er een ongeluk bij het opblazen van een rots.
Gage had een gat in de rots geboord en het
gevuld met explosieven. Daarna was hij met
behulp van een ijzeren staaf de rest van dat
gat aan het opvullen met zand. De explosie
ging echter te vroeg af, en de ijzeren staaf
werd het gat uit gelanceerd, dwars door het
hoofd van Gage. De staaf, die een diameter
had van zo’n 3 cm, ging in de buurt van zijn
kaak zijn schedel in, baande zich een weg door
zijn hoofd vlak achter zijn linkeroog langs, en
landde even verderop op de grond nadat hij
aan de bovenkant weer uit zijn schedel was
gekomen.
Vreemd genoeg overleefde Gage dit ongeluk.
Sterker nog: na een paar minuten kon hij
weer gewoon lopen. Hij werd naar de dokter
gebracht waar hij vertelde wat er was gebeurd.
Omdat hij het zo rustig vertelde, geloofde de
dokter hem eerst niet: “I did not believe Mr.
Gage's statement at that time, but thought he
was deceived. Mr. Gage persisted in saying that
the bar went through his head.'' Mr. G. got up
and vomited; the effort of vomiting pressed
out about half a teacupful of the brain through
the exit hole at the top of the skull, which
fell upon the floor.” Wat er daarna precies is
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gebeurd is onduidelijk, omdat er maar weinig
primaire bronnen zijn. Wat we zeker weten is
dat zijn persoonlijkheid radicaal veranderde.
Voor het ongeluk was hij het toonbeeld van
rust en doorzettingsvermogen. Daarna werd
hij impulsief, grofgebekt en opvliegend. Zijn
vrienden zeiden dat hij een ander persoon
was geworden. Zijn dokter zei dat hij mentaal
net een kind was. Deze transformatie is door
neurologen en psychologen opgevoerd als
bewijs voor een verzameling uiteenlopende
(en vaak tegenstrijdige) theorieën. Er is wel
eens gezegd dat hij een soort “Rorschach
inktvlek” was waarin elke wetenschapper zijn
eigen theorie weerspiegeld zag worden. Veel
van de verhalen die ze over hem vertelden
werden schromelijk overdreven.

Al deze theorieën over wat er met zijn
hersenen gebeurd zou zijn, vergeten echter iets
ontzettend belangrijks: al deze veranderingen
waren maar tijdelijk. Volgens alle primaire
bronnen was Gage na een aantal jaar alweer
vrijwel zijn oude zelf. Hij had dus niet alleen
een staaf dwars door zijn hoofd overleefd,
hij had er zelfs geen permanente schade aan
overgehouden, fysiek noch mentaal. Zijn
hersenen hadden bij het ongeluk natuurlijk
een flinke opdoffer gekregen, maar zelfs aan
een wond die zo ernstig was als deze konden
ze zich aanpassen.
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Op stap:
Winterzeilen met Hannah

Evelien Wooning
Survivaltips voor winterzeilen
1. Nog meer dan in de zomer: sla niet
overboord. Na een val in het koude
water is het moeilijk om jezelf, eenmaal aan boord, weer warm te krijgen.
Daarnaast kan de onderkoeling een
serieus gevaar zijn voor je gezondheid.
Lijn jezelf dus zo kort mogelijk aan
als je je op gevaarlijke plekken op de
boot bevindt.
Na een lange zoektocht naar een geschikt
reddingsvest en warme kleding, was het op
vrijdagavond zover: we reisden af naar Enkhuizen om te winterzeilen op het IJsselmeer.
Samen met tweedejaars wiskundestudente
Hannah Onverwagt, twee andere zeilers en
voor honderd kilo aan bagage stapten we in
de intercity van 20:06. De hoeveelheid bagage werd ons niet in dank afgenomen door
de medepassagiers, maar we konden gelukkig
wel een goede plek vinden. Rond negenen
kwamen we aan in Enkhuizen, waar de rest
van de groep een plaatselijk café had volgestouwd met zeilspullen en daar aan het wachten was op de schippers van het weekend.
Er was echter één probleempje: een van de
schippers lag met zijn boot vast voor een sluis
die pas de volgende ochtend open zou gaan.
Die nacht zouden er eigenlijk mensen in de
kajuit van die boot slapen. Er was een beetje
fantasie voor nodig, maar uiteindelijk zijn er
in de overige twee boten nog precies zeven
slaapplekken gevonden voor deze bootlozen.
Ik eindigde hierdoor met vier anderen onder
het roer, wat wel behelpen, maar gelukkig ook
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warm was. Zodra de zon onderging, werd het
ijskoud en dan was het fijn om tussen twee
anderen ingeklemd te liggen. Ook Hannah
had het, op de andere boot, niet koud gehad.
Een beetje stijf, maar goed uitgerust voor een
dag zeilen werden we de volgende ochtend
wakker. Na de koffie keek onze schipper wat
bedrukt. Het waaide harder dan aanvankelijk
werd verwacht, waardoor de verzekering niet
meer zou dekken, mocht er iets fout gaan.
Een andere schipper stond al met zijn hakken in het zand: hij wilde niet dat zijn boot
het meer op zou gaan. Helaas betekende dit
uiteindelijk voor alle opstappers dat ze niet
mochten gaan varen. De schippers voeren
met zijn drieën een rondje om te kijken of we
’s middags niet alsnog konden gaan varen, en
wij moesten ons vermaken. Gelukkig had het
stationscafé goede koffie en een kwartetspel,
en na niet al te lange tijd kwam het bericht
dat we toch het meer op mochten.
2. Ook als je niet overboord slaat, kun
je onderkoeld raken door verkeerde
kleding te dragen. Draag thermo- en
fleecekleding onder een zeilpak (thermokleding draag je direct op de huid),
en zorg dat je voeten droog en warm
blijven. Draag geen katoen: deze stof
houdt vocht vast, waardoor je flink
kunt afkoelen.
Om drie uur, na eerst de boot van Sinterklaas
(die ging net weg) te hebben ontweken, voeren we de haven uit, het meer op. Hannah en
ik deden een dappere poging om de zeilen
te hijsen (toegegeven: Hannah had wel een
zwaarder taakje dan ik), maar voor het laatste puntje hadden we toch wat extra kracht
nodig van een andere zeiler. Daarmee was
de boot echt vaarklaar en kon de motor uit.



Scoop februari 2018

We hebben ontzettend fijn kunnen varen: het repertoire van The Rolling Stones tot Harry
was gezellig, het waaide hard en er scheen Jekkers: veel dansbaar en goed meezingen. De
zelfs een bescheiden zon. Op de heenweg gemiddelde leeftijd was door onze aanwezigbedienden Hannah
heid misschien wel
en ik de fok, op de
gehalveerd en een iet3. Houd het weer nauwlettend in
terugweg waren we
wat beschonken man
de gaten! Bij te harde wind ontstaan
ballast en genoten
vertelde me: “jullie
we op bakboord nog
gevaarlijke situaties, die dan vaak niet
dansen allemaal zo…
meer onder de verzekering vallen.
van de laatste zonfuturistisch.” Rond
Verder moet je in de winter weten waar
nestralen. Op het
half twee (we moeshet water vloeibaar is. Tijdens vorstmoment dat de zeiten de volgende dag
len moesten worden
periodes geeft het Infocentrum Binimmers weer varen)
nenwateren van Rijkswaterstaat elke
gestreken, was de
vertrokken wij weer
dag een ijskaart uit, waarop dit goed te
zon echt onder en
naar onze boten om
zien is. Als je te erg twijfelt, doe je er
werd het weer koud.
te slapen. Ditmaal
verstandig aan om niet uit te varen.
Hannah had, met
met iets meer ruimte.
handschoenen, al
Na een frisse, maar
vreselijk koude vingoede nacht slaap,
gers. Ik had helaas het advies om ze mee te splitsten de wegen van Hannah en mij. Ik voer
nemen in de wind geslagen. Dat was niet zo met een schipper naar Lelystad, Hannah met
bevorderlijk voor onze opvouwkwaliteiten, een andere naar Amsterdam. Het weer was
maar de rest had het ook koud en we zouden misschien nog wel beter dan de dag daarvoor,
de volgende dag toch weer gaan zeilen, dus de waarmee wij allebei ons mooie zeilweekend
schipper nam het er niet zo nauw mee.
goed afsloten. Hannah heeft tijdens het inschrijfmoment, toen ik lag te slapen, kundig
Die avond, na het eten, gingen we met alle mijn handtekening nagemaakt zodat ik mee
zeilers op stap in Enkhuizen. We hadden kon gaan, en daarvoor mag ze nog best in het
een (ander) plaatselijk café gevonden waar zonnetje worden gezet (zie kader). Bij dezen
livemuziek werd gespeeld. De band had een nogmaals bedankt, Hannah!

In het zonnetje: Hannah Onverwagt
Hannah is een tweedejaars wiskundestudente en ze zeilt dus graag. Naast zeilen is toneelspelen ook een grote hobby. Ze zit dan ook zowel bij een zeil- als
bij een toneelvereniging in Amsterdam. Hannah is een veel en graag geziene
gast in de NSA-kamer en is ook nog eens actief binnen de UvA: ze zit in de
opleidingscommissie en geeft werkcolleges aan scheikundestudenten. Ondanks
haar drukke bestaan heeft Hannah altijd wel tijd voor een praatje, en kan je
met allerlei problemen bij haar terecht: “haar hulpvaardigheid verdient echt
deze aandacht. Laatst had ik een rekenmachine nodig voor mijn tentamen. Ik
vroeg Hannah, en binnen twee minuten kwam ze met drie rekenmachines op
de proppen. Ongelooflijk!” (anonieme opmerking).
13
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De geschiedenis van de natuurkunde:
Marie Curie

Laurens Ligthart
Marie Curie, een van de bekendste vrouwen in
de moderne wetenschap. Ze heeft deze bekendheid
echter niet gratis en voor niets gekregen. Ze
heeft hier hard voor moeten werken, in een
tijd dat de wetenschap gedomineerd werd door
mannen. En toch heeft ze niet één, maar zelfs
twee nobelprijzen in de wacht weten te slepen:
voor natuurkunde en scheikunde. Om deze
redenen is dit stuk gewijd aan madame Curie,
de grondlegster van de radioactieve stralingsleer.
Marie Skłodowska Curie werd in 1867
geboren in Warschau, Polen. Hier begon het
eigenlijk al met de rottigheid voor Marie,
want haar familie was een groot deel van
hun bezit kwijtgeraakt door de opstanden
om Polen weer onafhankelijk van Rusland te
maken. Hierdoor had de familie het niet breed
en moesten ze allerlei maatregelen treffen
om toch aan voldoende geld te komen. Hier
kwam nog eens bovenop dat Marie’s zusje en
moeder allebei overleden, nog voor Marie de
puberteit had bereikt. Geen makkelijke jeugd
dus. Maar het bleek al snel dat Marie erg slim
was, want ze studeerde met erg hoge cijfers
af van een meisjesgymnasium. In die tijd
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Eet een peer na een avondje stappen
was het nog bijna onmogelijk voor vrouwen
of meisjes in Polen om te gaan studeren, dus
besloten Marie en haar zus te sparen voor
de universiteit in Parijs. Na jaren gewerkt te
hebben als gouvernante voor een aantal rijke
families kon Marie in 1891, met wat hulp van
haar vader, het toelatingsgeld net aan betalen.
In Parijs kwam Marie haar toekomstige man
Pierre Curie tegen. Doordat ze dezelfde
interesses hadden en beiden de ambitie
hadden om een carrière in het onderzoek na
te streven, was de wetenschap uiteindelijk
niet het enige wat ze bedreven.
Onderzoek
Rond dezelfde tijd dat Marie Curie in Parijs
haar onderzoek wilde starten, waren de eerste
ontdekkingen met betrekking tot radioactieve
straling gedaan. Röntgen had zeer recent
een type straling ontdekt die hij X-rays
noemde en Becquerel was erachter gekomen
dat uranium een fotoplaat kon verkleuren.
Een groot deel van de wetenschappelijke
gemeenschap vond Röntgens ontdekking
interessanter en gingen hiermee aan de slag,
maar Madame Curie was meer geïnteresseerd
in de straling die Becquerel gevonden had.
Daarom besloot ze hier onderzoek naar te
gaan doen en bouwde ze een schuurtje dat bij
de Natuur- en Scheikundeschool stond om
tot haar lab. Toevallig had Pierre een aantal
jaar daarvoor een apparaat uitgevonden
dat haar bij het onderzoek kon helpen:
de elektrometer. Dit apparaat kon kleine
hoeveelheden lading meten. In plaats van
de straling van het uranium direct te meten,
gebruikte Curie deze elektrometer om te
bepalen in hoeverre de lucht geïoniseerd werd
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door deze straling. Met andere woorden, ze
mat de lading die in de lucht kon ontstaan
door het uranium. Hiermee ontdekte ze
dat de straling niet afhankelijk was van de
fase van de stof of van molecuulstructuren,
maar alleen van de hoeveelheid uranium.
“Nothing in life is to be feared. It is only to be
understood.” - Marie Curie
Hiermee toonde ze aan dat de straling een
eigenschap was van het atoom en niet van
een moleculaire interactie. Dit was al een hele
ontdekking, want in die tijd was de consensus
nog dat het atoom het kleinste deeltje was
en dus onveranderlijk was (hoewel dit door
de ontdekking van het elektron ook al sterk
in twijfel werd getrokken). Ook Marie en
Pierre zelf waren er eerst nog niet helemaal
van overtuigd dat het atoom deze energie zelf
produceerde. Een van hun hypotheses was
dat de atomen energie van kosmische straling
konden opvangen en opnieuw konden
uitzenden, maar na meer experimenten bleek
dit ook niet het geval te zijn.
Toen Madame Curie haar onderzoek
voortzette kwam ze erachter dat uranium
niet het enige atoom was dat straling uitzond.
Ook thorium bleek radioactief te zijn. Helaas
had de Duitser Schmidt dit ook al ontdekt en
twee maanden voor Curie gepubliceerd. De
eer van deze ontdekking ging dus aan haar
neus voorbij. Maar Curie bleef doorgaan: in
de jaren daarna ontdekten Marie en Pierre de
radioactieve elementen polonium, vernoemd
naar Curies vaderland, en radium, afgeleid van
het Latijnse woord voor straling. Hier hebben
ze dan ook de Nobelprijs voor gekregen.
Samen mochten ze naar het Royal Institution
in Londen. Helaas mocht alleen Pierre hun
werk presenteren, omdat Marie een vrouw was,
maar hij noemde Marie en haar kundigheid
gelukkig meerdere malen tijdens zijn speech.

Er waren echter nog meer problemen: Pierre
begon erg ziek te worden. Ironisch genoeg
is dat niet waar hij aan overleed. Op een
regenachtige lentedag in 1906 besloot hij de
straat over te steken en werd hij aangereden
door paard en wagen en was hij op slag dood.
Marie had het hier natuurlijk erg zwaar mee,
maar ze gaf haar onderzoek niet zomaar op!
De plek die Pierre zou innemen als professor
aan de Universiteit van Parijs werd aan haar
aangeboden. Daarmee werd ze de eerste
vrouwelijke professor. Ze heeft zelfs in 1911
nog een tweede Nobelprijs behaald.
Hoewel Curie uiteindelijk zelf wel is
overleden aan de gevolgen van de straling kan
er gezegd worden dat ze in haar leven zeer
veel heeft bereikt en een voorbeeldrol heeft
gehad voor veel vrouwen in de wetenschap.
Gedeeld leed is half leed
Het is overigens gebleken dat leerlingen
en studenten beter gaan presteren als ze
weten dat hun ‘voorbeeldwetenschappers’
het ook niet altijd even makkelijk hadden
(Lin-Siegler et al., 2016). In een studie in
New York zijn leerlingen in twee groepen
verdeeld, waarin beide groepen een stuk
te lezen kregen over een aantal bekende
wetenschappers, waaronder Marie Curie.
De eerste groep kreeg alleen de prestaties
en hoogtepunten van de wetenschappers te
lezen, terwijl de tweede groep juist ook de
moeilijkheden te horen kreeg, bijvoorbeeld
de (wetenschappelijke) tegenslagen van Curie
die in dit artikel ook besproken zijn. Het
resultaat was dat de tweede groep significant
hoger scoorde op wetenschapsvakken zoals
natuur- en scheikunde. De leerlingen die
normaal gesproken het minst presteerden
profiteerden juist het meest. Het is dus
blijkbaar geruststellend om te horen dat je
niet de enige bent die het soms moeilijk heeft.
En eigenlijk wisten we dat natuurlijk al.
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Puzzel
Stefanie Fijma
Het is weer zover! De puzzel van de Scoop, waar iedereen natuurlijk op hoopt! Maak een foto
van de antwoorden en stuur deze naar scoop@nsaweb.nl om een fles wijn te winnen!

Deze week
is er ook een
alternatieve puzzel,
vind het aantal
chocomelletjes in de
fotopagina en win
een pak chocomel!

Horizontaal
1.
Gevaarlijke eigenschap van de 		
stoffen van Marie Curie
2.
Abels advies voor Valentijnsdag
3.
Woord van dank voor onze
hoofdredacteur
4.
Doodsoorzaak van bijen
5.
Onderwerp van het gedichtje
6.
Manier waarmee de schurk in Infer

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

no overbevolking tegen wil gaan
Paradox van ...
Startlocatie van Op Stap naar
Doodsoorzaak van Riemann
Rating: 6.5
Ziekte van astronauten
(Indirecte) doodsoorzaak van Gage
Kleine rommel in de ruimte
Leesstoornis (creatieve spelling)

Antwoorden Scoop november 2017
1.
Rosse Stekelstaart
2.
Getaltheorie
3.
Wiersema
4.
Zwempak
5.
Hadrosauridae

6.
7.
8.
9.
10.

Schildpad
Apollo
Voyager
Alcubierre
Einstein
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Plant een bolletje voor een bijtje
Hoe de bij de wereld runt

Nigel van Herwijnen

Twee zomerjassen over elkaar werken prima
als 1 winterjas

Tijdens de Museumnacht in Amsterdam een
aantal maanden geleden liep ik de Nieuwe
Kerk op de Dam binnen. Daar was de tentoonstelling ‘We Have A Dream’ te zien over
de grootste wereldverbeteraars die we gekend hebben. Ik stond achter een spreekgestoelte waar ik de speech van Martin Luther
Ja, ook die bonen voor je koffie en
chocolademelk!
King nadeed, keek naar de film over Mahatma Gandhi en las het verhaal van Nelson Mandela. Er werd echter ook aandacht
besteed aan de wereldverbeteraars van nu.
Er waren discussiesessies met mensen die
zich actief inzetten voor de maatschappij en
er stonden kraampjes van initiatieven met
grootse plannen voor de wereld. Een van deze
kraampjes was van The Pollinators. De jongen
die erbij stond gaf mij een bloembol die ik
binnenkort eens moest gaan planten. Er zijn
namelijk bloemen nodig om de bijenbevolking in leven te houden, die blijkbaar sterk in
aantallen achteruit gaat. En dat is, zo vertelde
hij mij, ontzettend slecht nieuws.
De bij is namelijk een belangrijke speler in
de voedselketen op aarde. Meer dan tachtig
procent van alle gewassen die worden geplant
voor consumptie door de mens is afhankelijk
van bestuiving door insecten. Denk hierbij
aan al het groente en fruit dat we eten, planten waar noten aan groeien, zonnebloemen
waar olie van gemaakt wordt, planten waar
bonen aan groeien (ja, ook die bonen voor je
koffie en chocolademelk!) en planten waarvan

thee wordt gemaakt. Een groot deel hiervan
wordt bestoven door de bij. Daarbij komt nog
dat bij het kweken van veevoer ook bestuiving
van insecten nodig is en dat de groei van katoen voor kleding net zo goed afhankelijk is
van deze bezige bij. De waarde van de gewassen die wereldwijd bestoven zijn door de bij
wordt geschat op 153 miljard euro. Duidelijk
dat de bij dus nodig is voor landbouw, maar
dat de bij ook van economische waarde is.
Naast de waarde voor de mens, is de bij ook
van groot belang voor de rest van het dierenrijk. Doordat ze de planten bevruchten
die uiteindelijk bessen en zaden produceren als voedsel voor vogels, muizen en andere dieren, houden ze een heel ecosysteem
in balans. De manier waarop ze deze planten bestuiven is vrij simpel. De bij vliegt
van bloem naar bloem in de hoop daar
haar voedsel te vinden: stuifmeel en nectar.
De honingbij blijkt namelijk
te verdwijnen.
Als de bij op een bloem van het mannelijk geslacht landt, verzamelt het het stuifmeel om
mee te nemen naar de baby’s in het nest of
blijft het stuifmeel simpelweg plakken aan de
haren op de buik. De bij vliegt door naar de
volgende bloem waar ze een deel van het stuifmeel per ongeluk laat vallen. Daarbij hebben
vrouwelijke bloemen een kleverige stamper,
die het stuifmeel van de bij aftrekt. Eenmaal
op de stamper, wordt het stuifmeel naar het
zaadbeginsel geleid waar fertilisatie plaats zal
vinden. Na een tijdje groeit dit zaadje uit tot
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een vrucht, welke weer zaden bevat om nieuwe planten mee te laten groeien. De bestuiving is een belangrijk proces in de groei van
de plant, omdat er simpelweg geen vrucht zal
groeien zonder deze bestuiving.
Niet elke bij is hetzelfde. Er zijn namelijk
ongeveer 25.000 verschillende soorten bekend, waarvan, verrassend genoeg, maar vier
soorten honingbijen zijn. Deze honingbijen
leven in groepen van 10.000 bijen groot en
maken honing aan om alle bijen in de winter te kunnen voorzien van eten. Belangrijker
dan de honingbij is de hommel. Deze leven
in groepen van ongeveer 250 groot en kunnen dankzij hun dikke vacht ook bij lagere
temperaturen ronddwarrelen en meer pollen
meenemen. Sommige hommelsoorten (hier
zijn ook weer 250 soorten van), hebben een
lange tong waarmee ze cilindervormige bloemen kunnen bestuiven. Handig! Maar nog
belangrijker, de hommel kan bij bloemen
waar stuifmeel moeilijk van de stam af te krijgen is het stuifmeel toch loskrijgen met een
techniek die ‘Buzz pollination’ heet. Hierbij
pakt de hommel de bloem vast en schud het
het stuifmeel los door razendsnel zijn vleugelspieren te vibreren. Bijvoorbeeld bij de
tomatenplant is dit een effectieve manier om
de plant te bestuiven! In tegenstelling tot de
honingbij en de hommel, leven de meeste bijensoorten echter alleen.
Een aantal jaar geleden kwamen onderzoekers in de Verenigde Staten echter tot een
schokkende ontdekking. De honingbij blijkt
daar namelijk te verdwijnen. Daarmee bedoel
ik niet dat het er langzaamaan minder worden. Daarmee bedoel ik dat sinds 2007 elk
jaar 40% van alle honingbijkoloniën sterven.
Er is niet een enkele oorzaak te noemen, maar
een combinatie van parasieten, virussen, weinig voedsel en pesticides lijkt de boosdoener.
Uit een vergelijkbaar onderzoek in het Ver-
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enigd Koninkrijk blijkt dat daar elke winter tot een derde van alle honingbijen sterft.
Deze hoge sterftecijfers komen daar door de
lage hoeveelheid voedsel die zij in de zomer
beschikbaar hebben om honing mee te maken voor in de winter. Hierdoor worden ze
zwak en worden ze makkelijke prooien voor
mijten en virussen.

Schokkender is nog de sterke afname in wilde
bijen, omdat, zoals ik eerder al vertelde, deze
meer, sneller en effectiever bloemen bestuiven. Van alle wilde bijensoorten die bekend
waren aan het begin van de twintigste eeuw
is ondertussen de helft uitgestorven. Uit een
onderzoek in 2015 bleek dat 1 op de 10 wilde
bijensoorten in Europa en zelfs een kwart van
de hommelsoorten wereldwijd met uitsterven
wordt bedreigd. De oorzaak hierachter is te
vinden in de afname in leefbare omgeving
door de veranderende landbouw en het verdwijnen van natuur. In het Verenigd Koninkrijk zijn sinds 1945 al 97% van alle bloemenweides, en daarmee voedsel en slaapplaatsen
voor bijen, verdwenen.
Hoewel het dusdanig veel zwaarder voor de
bijen is geworden om te overleven, is het best
knap dat onze gewassen nog bevrucht worden. Dit neemt echter snel af, zo vertelde de
jongen van het kraampje van The Pollinators
in de Nieuwe Kerk mij. Gelukkig zijn er een
hoop initiatieven die het welzijn van de bij
weer iets proberen te verhogen. Binnenkort
die bloembol die hij mij gaf toch maar eens
planten.
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Boekrecensie
Laurens Lighthart
Titel: Inferno
Auteur: Dan Brown
Jaar: 2013

Veel van jullie zullen wel gehoord hebben van
Dan Brown. Hij is wereldwijd bekend geworden met zijn boeken “Het Bernini Mysterie”
en “De Da Vinci Code”. De hoofdrol in deze
boeken wordt gespeeld door de o zo charmante professor Robert Langdon, die met
zijn uitgebreide kennis van geschiedenis en
symbolen de grote gevaren en raadsels die hij
voorgeschoteld krijgt weet te ontkomen en
op weet te lossen. Inferno is het vierde boek
waarin Langdon de hoofdpersoon is en ook
nu zal hij weer zijn uiterste best moeten doen
om de wereld te redden.
De onderzoeker en extremist Bertrand Zobrist is er sterk van overtuigd dat de mensheid zichzelf de afgrond in aan het werken is
vanwege haar grote groei. Survival of the fittest is niet meer van toepassing in de huidige
maatschappij, omdat de medische technieken
zo geavanceerd zijn dat de ‘zwakke’ mensen
niet meer sterven. Het blijkt dat Zobrist zelf
maatregelen heeft genomen, omdat de World
Health Organisation niet naar hem wil luisteren. Door middel van een zeer besmettelijk
virus wil hij de populatie op aarde beïnvloeden. Dit wordt op een creatieve manier gekoppeld aan Langdons vaardigheden en Dante Alighieri’s Inferno. Hoewel het op deze
manier natuurlijk erg geromantiseerd wordt,
snijdt Brown met deze overbevolking wel een
relevant onderwerp aan. Dit vind ik zelf altijd
een van de sterkere punten van Brown. Lang-

don en zijn lieflijke assistente Sierra Brooks
proberen ervoor te zorgen dat dit virus niet
daadwerkelijk verspreid wordt en reizen hiervoor van Florence tot aan Istanbul. Zoals in al
Browns boeken worden de toeristische attracties uitvoerig besproken. In feite kun je zijn
boeken bijna meenemen als reisgids. Hij weet
het meestal boeiend te brengen, maar soms
zou je liever gewoon verder gaan met het verhaal in plaats van een beschrijving lezen van
een of andere kathedraal.
Kenmerkend aan Browns boeken zijn de
(soms ietwat goedkope) cliffhangers en plot
twists. Ook in Inferno komen ze voor. Je weet
niet precies wát er gaat gebeuren, maar wel
dat er íets gaat gebeuren. Maar het einde was
toch anders dan ik dacht. Voor de filmkijkers
onder onze lezers: het boek heeft niet hetzelfde einde als de film! Als je erachter wil komen
hoe het boek dan wel afloopt, raad ik je aan
het zelf te lezen.
Ondanks dat het boek erg lijkt op zijn voorgangers en het plot en de stijl bij vlagen voorspelbaar zijn, leest het toch erg makkelijk
weg en had ik er plezier in het boek te lezen.
Ben je geïnteresseerd in de boeken van Dan
Brown? Een paar maanden geleden is het
nieuwste boek van Dan Brown verschenen:
Oorsprong. Weer met Robert Langdon en
weer met een vrouwelijke sidekick. En toch
heb ik hem gekocht.
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Sexdaily, dysleksi, dyslectie of dyslexie?
Chelsea Wegman
Dyslexie: een woord dat vaak fout gespeld wordt,
voornamelijk door de mensen die de leesstoornis
zelf hebben. Erg ironisch dat juist deze naam
is gegeven aan de stoornis die voor ernstige
problemen zorgt met lezen, net als de fobie
hippopotomonstrosesquippedaliofobie, wat de
naam is voor de angst voor lange woorden. Voor
iedereen die met dyslexie kampt, is het net weer
een beetje anders. De een heeft meer last van het
dansen van letters, de ander draaid konstant
letters en/of woorden om en weer een ander leest
over van alles en nog wat heen. Let op! Sommige
worden in dit stuk zijn alleen herkenbaar als ze
hardop woorden uit gesproken.
Ik heb zelf dyslexie en kamp ook met dit
soort dingen, hier kwam ik pas achter toen
ik 14 was. Alles viel toen opeens op zijn plek.
Ik heb altijd gedacht dat iedereen, voordat ze
het woord zeurpiet lazen, eerst bij zichzelf
dachten: oke er staat een ‘eu’ wat voor klank

is dat? Reus heeft ook een ‘eu’ dus moet ik het
met de klank die in reus voorkomt uitspreken.
Toevallig heb ik het deze keer in een keer
goed gegokt maar meestal gok ik de verkeerde
klank, dan gok ik eerst schuur of huis. Voor
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vele is het niet te bedenken dat ik niet weet
dat een ‘uu’ een ‘uu’ klank heeft en dat de ‘eu’,
‘ui’ en ‘uu’ niet uit elkaar te houden zijn. Als
ik de klank van een letter in een woord niet
weet ga ik eerst het hele alfabet af (of vanaf
k,l,m…) totdat ik de juiste letter tegenkom.
Hardop lezen gaat daarom ook erg haperig.
Met name door dit soort trukjes ben ik in 3
vwo gekomen zonder te weten dat ik dyslekty
heb. Natuurlijk waren mijn spellings- en
grammaticatoetsen dramatisch, maar ja dat
werd gewoon toegekend aan het missen van
een talenknobbel.
Er zijn verschillende simbtoomen van dyslexie
die je niet gelijk daaraan zou koppelen, zoals
niet het verschil weten tussen links en rechts.
Om erachter te komen welke kant links is,
kan je met bijde handen een L maken. De
hand met de correcte L is de linkerhand.
Bij mijn rijlessen werd ik dan ook raar
aangekeken door de instructuir toen hij zei
‘hier naar links’ en ik, met het stuur in mijn
handen, twee L’en van mijn vingers maakte.
Verder zijn er simptoomen zoals het niet
(goed) kunnen lezen van handschriften (ook
die van jezelf ), niet de tijd van een analoge
klok kunnen aflezen en vermenigvuldigtafels
moeilijk herkennen. Dan hoor ik je nu
al denken: “maar die dingen zijn toch
gewoonweg stampen? Links is links, ‘eu’ is ‘eu’,
‘b’ is ‘b’ en 5 x 6 = 30.” Stampen helpt, maar
een keer stampen is niet genoeg. Het moet
altijd herhaald blijven worden, anders vaagt
het (sneller dan je denkt) weg. Als ik niet
weet hoe het woord wordt geschreven schrijf
ik hem meestal fonetisch. Het fonetische
woord kan dan totaal niet lijken op het echte
woord. Pas als iemand het hardop zegt wordt


het woord herkent. Natuurlijk is er ook het
typische feenomeen van de f als een v zien,
de b als een d of p en de m als een n. Vooral
het laatste is af en toe nog weleens onhandig
bij onderanderen sommeren bij wiskunde
met m en n. De frustratie kan hoog oplopen
als iemand tegen je zegt dat er geen e in het
woord hoort dat je net hebt geschreven en jij
er naar kijkt en er gewoonweg geen e in ziet
staan.
Er zijn niet alleen negatieve dingen aan
dyslectie maar ook positieve. Dyslecten zijn
over het algemeen erg creatieve en beeldende
denkers. Er is vaak ook een groot ruimtelijk
inzicht bij hen aanwezig. Af en toe worden
woorden verkeerd gelezen waardoor de
contekst helemaal veranderd. Dit kan voor
grappige, maar ook awkward, situaties zorgen.
Het kan ook gebeuren dat de contekst van een
zin veranderd als het woord aan of uit elkaar
geschreven wordt.

In het middelbare/hoger onderwijs zijn er erg
veel compencaties voor mensen met dislectie.
Ze hebben extra tijd, er wordt niet of minder
op spelling geled, ze krijgen een toets met
vergroot lettertiepe, etc. Voor andere studenten
kan het als oneerlijk worden ervaren als
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iemand met dyslectie meer tijd bij een toets
krijgt, met name bij een wiskunde toets. Het
is inderdaad oneerlijk dat sommige mensen
deze privielezjes krijgen en misschien zijn dit
niet de beste oplossingen, maar persoonlijk
zou ik geen betere oplossingen weten. Het
zou fijn zijn om een bril op te kunnen zetten
en dat alles dan opeens ‘normaal’ is. Er zijn
brillen ontworpen waar kleurtjes in zitten
waardoor letters stoppen met bewegen, voor
sommigen helpt dit. Helaas is dit niet het
enige wat dislektie inhoud, wat jullie hopelijk
na mijn stukje begrijpen.
Helaas valt dislectie niet te genezen, dus
moet er mee overleefd worden. Het is daarbij
belangrijk dat je bepaalde dingen accepteerd.
Van mezelf weet ik dat spelling en grammatica
een zwak punt zijn en dat als ik er niet genoeg
tijd in ga steken het niet verbeterd. Aangezien
ik mijn tijd liever aan het halen van vakken
en dingen die me interreseren wil besteden,
heb ik geaccepteerd dat het iedegeval niet
binnenkort beter gaat worden. Daarom
laat ik dingen zoals mailtjes altijd na lezen
voordat ik ze verstuur. Lezen is ook erg lastig
en daar werk ik dan iedere dag aan om dat te
verbeteren. Door veel te lezen gaat mijn lees
tempo omhoog en de fouten die ik met lezen
maak omlaag. Met dit stukje hoop ik jullie
wat meer inzicht te hebben gegeven hoe het is
om met dyslexie te leven en ermee te surviven.
Prijsvraag: win een fles wijn!
Over dit stukje is, zoals je waarschijnlijk wel door had, geen spellings/grammatica checker gegaan. Als jij alle spellings/grammatica fouten eruit kunt
halen of er het dichtst bij zit, kun je
een heerlijke fles wijn winnen! Stuur
het aantal fouten naar scoop@nsaweb.
nl en wie weet win jij de fles wijn.
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Survival in space
Stefanie Fijma
Leren overleven is relevant waar je je ook bevindt. Al is dit onder extreme weersomstandigheden, in een nieuw gebied of als je voor het eerst
op jezelf gaat wonen. Waar overleven pas echt
buitengewoon wordt, is in de ruimte. Astronaut
Scott Kelly werd uitgekozen om te kijken hoe
ruimtevaart mensen beïnvloedt. Het experiment
zou echter lastig zijn zonder controlegroep. Gelukkig werd de tweelingbroer van Scott ook betrokken bij het experiment, en werd er gekeken
naar hoe het lichaam zou overleven in de ruimte.
Met de tweede space race op komst, werken
technici onvermoeid door aan het ontwerpen van nieuwe raketten. Het moet echter
wel mogelijk zijn om mensen daadwerkelijk te kunnen vervoeren. Met een reis naar
Mars op de planning, moet er getest worden
waar het menselijk lichaam toe in staat is.
NASA en Roscosmos besloten daarom de
One-Year mission op te zetten. Astronauten
Scott Kelly en Mikhail Kornienko zouden
een jaar lang de ruimte ingaan, om onderzoek
te doen naar langdurig verblijf in de ruimte.
Deze missie ging samen met de NASA Twin
Study. Mark Kelly, voormalig astronaut, zou
een jaar lang op aarde worden onderzocht
terwijl Scott zijn tijd doorbracht in het ISS.
2 Maart 2016, driehonderdtweeëndertig dagen later, landden Kelly en Kornienko veilig
in Kazachstan.
Overleven in de ruimte is voor de meesten
van ons onbekend gebied. Het lichaam past
zich slecht aan zonder zwaartekracht. Zweven
zorgt voor het verzwakken en het afnemen
van spiermassa. Vloeistoffen verzamelen zich
soms in de bovenste helft van het lichaam,
wat voor zwellingen kan zorgen. Ook zijn er
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vaak ongewenste gevolgen voor de botten en
de ogen. Astronauten kunnen last krijgen van
ruimteziekte, met desoriëntatie, misselijkheid en illusies als gevolg. Als klapper op de
vuurpijl krijgen ze gigantische hoeveelheden
straling binnen, die volgens Kelly gelijk staan
aan ongeveer 10 X-rays per dag. Een jaar lang
hier doorbrengen is dus niet zo’n pretje.
Daarnaast is het overleven zowel fysiek als
psychologisch. Het ISS is ontzettend groot:
het oppervlakte spant ongeveer 8 basketbalvelden. Een jaar lang opgesloten zitten in een
kamer is echter altijd moeilijk, hoe groot die
kamer ook mag zijn. Er werd gevraagd aan
Scott en Mikhail wat zij het meeste misten op
aarde, naast familie, vrienden en privacy natuurlijk. Mikhail zei dat hij de aarde zelf het
meeste miste en hing plaatjes van bomen op
om de crew wat op te vrolijken. Scott zei dat
hij de veranderingen in het weer het meeste
miste.
Het koppel heeft echter alle driehonderdtweeëndertig dagen getrotseerd. De metingen
vóór, tijdens en na de reis werden verwerkt
in het tweelingenonderzoek. Het onderzoek
zou ervoor zorgen dat ruimtevaart veiliger
gemaakt kan worden voor astronauten, wat in
de toekomst langdurig verblijf in de ruimte
mogelijk zou maken. Tien onderzoeksteams
gingen aan de slag met hun onderzoeken, die
onderverdeeld kunnen worden in vier categorieën. Fysiologie, gedrag, veranderingen in
de darmflora en veranderingen op moleculair
niveau.
In het onderzoek naar de fysiologie werd er
gekeken naar de veranderingen in de organen


van de astronaut. Dit betreft bijvoorbeeld de
spieren, het hart en de hersenen. Het hart moet
zich ook aanpassen zonder zwaartekracht, aangezien er niks meer is om tegenin te pompen.

Scott merkte op dat de wanden van zijn hart
mogelijk minder sterk zouden zijn na een jaar
in de ruimte. Er is helaas nog geen nieuws
over het onderzoek betreffende de werking
van de ogen en hoe zijn hart is beïnvloed. Wel
is er gevonden dat zijn botstructuur zwakker
is geworden. Het sporten op de loopbanden
heeft echter wel geholpen. Er werden hormonen aangemaakt om de opbouw van bot- en
spiermassa te stimuleren. Er werd nog een
onstekingspiek gevonden vlak na het landen,
wat waarschijnlijk veroorzaakt werd door de
stress van de landing.
Het is ook belangrijk dat de astronauten zich
goed kunnen bewegen en kunnen reageren na
een tijd in de ruimte. Er werd gekeken naar
simpele handelingen, zoals het beklimmen
van ladders, springen, objecten ontwijken en
het openen van luiken. Er werd gevonden dat
er niet veel verschil was tussen de resultaten
van de astronauten die een half jaar in het ISS
verbleven en die er een heel jaar verbleven.
Wel werd er gevonden dat de fijne motoriek
van de astronauten achteruit was gegaan.
Er werd ook gekeken naar de darmflora van
Scott en Mark. Mocht een reis naar Mars
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mogelijk worden, is het belangrijk om te kijken naar hoe ons spijsverteringsstelsel zich
aanpast aan verblijf in de ruimte. Er werd
verwacht dat ze verschillen zouden vinden
tussen Mark en Scott, aangezien ze een ander dieet hebben gevolgd en zich in een andere omgeving hebben begeven. Verrassend
genoeg werd er gevonden dat de verhouding
tussen twee dominante groepen bacteriën
veranderd is toen Scott zich in het ISS bevond. Na zijn terugkomst op aarde is deze
ratio echter weer teruggekeerd naar hoe het
voorheen was. Ook is er onderzoek gedaan
naar de immuunsystemen van Mark en Scott.
Gelukkig bleek dat na het toedienen van een
vaccin, er bij beide mannen T-receptorcellen
werden aangemaakt om het lichaam te beschermen tegen koorts.
Het meest interessante nieuws is ondertussen overal bekend gemaakt. Susan Bailey
heeft onderzoek gedaan naar de telomeren
van Scott. Telomeren zitten aan het einde van
chromosomen, en bestaan uit strengen DNA
ingekapseld in eiwitten. Naarmate een cel ouder wordt, worden de telomeren korter. Bailey
vond dat de telomeren van Scott gedurende
zijn tijd in de ruimte langer zijn geworden.
Nadat Scott weer een aantal maanden terug
was op aarde, bleken de telomeren weer korter te zijn geworden. Bailey verwacht dat de
oorzaak ligt bij het sporten en de verminderde hoeveelheid calorieën die Scott innam tijdens de missie.
Het onderzoek wordt nog steeds doorgezet
en het is nog even wachten op het complete
overzicht van de resultaten. Scott heeft echter al verslag gegeven in zijn boek Endurance, waarin hij zijn complete reis en het onderzoek heeft beschreven. Dankzij zijn inzet
hebben wij nu meer inzicht over hoe het is
om te overleven in de ruimte, en kunnen we
dit hopelijk binnenkort op Mars proberen.
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SCOOP Testpanel
GETEST: SCHOOLTASSEN

Evelien Wooning
Met gepaste trots presenteer ik: het Scoop testpanel. Deze groep van kritische natuurkunde-,
sterrenkunde- en wiskundestudenten staat je bij
in je moeilijkste dilemma’s. De namen van de leden zijn afgekort met het oog op de integriteit,
dus betrouwbaarheid van de tests.
Om te overleven op de universiteit is er één
ding van levensbelang: een goede schooltas.
In elk onderwijsgebouw zie je tassen in alle
kleuren en maten, en zo ook op het Science
Park. Maar welke tas kun je nu het allerbeste gebruiken? Ons testpanel heeft een zestal
zeer uiteenlopende tassen beproefd in verschillende categorieën (grootte, comfort, esthetiek, stevigheid, speciale functies), en is tot
een weloverwogen conclusie gekomen.
Tas 1: Paarse koeltas
“Ik zou deze tas best rocken,” verkondigt A. Tester I is het met haar eens,
maar wil wel toevoegen dat de tas niet
hoog genoeg is voor haar laptop. T is
vooral te spreken over de isolatie: “ontzettend handig voor de snacks!”
+ Koelend
+/- De kleur kan
vloeken, vindt C,
maar I en A vinden dat de kleur
juist een goed
statement is
- Krappe tas
- Het hengsel is te kort en zit niet comfortabel als de tas te zwaar is
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Handig als: je eerst college hebt, en
daarna naar het strand gaat.
Eindcijfer: 6,7

Tas 2: Linnen Frieslandtas
T wil deze tas uitroepen tot minst comfortabel, waar de rest van het testpanel
het mee eens is. I voegt toe dat alles kapotgaat bij gebruik, inclusief de tas zelf.
Toch vindt A dat hij een kans moet
krijgen: “ja… hij is wel heel cute.”
+ Leuk motiefje
+ Makkelijk
opvouwbaar
+ Kan gebruikt
worden om dingen af te drogen
- Verdeelt het
gewicht heel
slecht
- Je kunt geen scherpe dingen meenemen
- Het model is niet origineel
- Geen vakjes
Handig als: eigenlijk helemaal niet
handig
Eindcijfer: 6,3

ALS BESTE GETEST
Tas 3: Backpack
“Mooie kleur hoor. Maar misschien
al wel uit de mode,” vindt R. A en C
spreken hem tegen: “nee joh, groen is
tijdloos!” C voegt toe dat deze tas ideaal is wanneer je een posterpresentatie
hebt, de koker past goed in het zijvakje.
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+ Er past veel
in, dus je kunt
de tas delen
met je vrienden
+ De tas is ademend, handig
als je naar gebouw G moet
lopen!
+ Er kunnen
schoenen en schaatsen aan hangen.
- Als de tas zwaar is, en jij zelf niet zo
sterk, heb je hulp nodig met opstaan.
- Met zo’n grote tas neem je meer (onnodige) spullen mee.
Handig als: je eerst college hebt, en
daarna op survivalreis door de jungle
gaat.
Eindcijfer: 7,4

Tas 4: Rugtas
“Je vindt sowieso geld van een paar weken geleden terug in deze tas,” noemt
C. Tester I is overwegend enthousiast,
vooral over het vakje voor je telefoon,
op een van de hengsels. Wanneer tester
A de tas op haar rug heeft, is ze aangenaam verrast: “ik voel helemaal niet dat
hier het wiskunde-N2-boek in
zit!”
+ Goed voor
een grote
(game)laptop
+ Je kunt goed
ordenen
+ In het kader
van verkeersvei-

ligheid: reflecterende stof
+ Het gewicht wordt
goed verdeeld en de
tas is ademend, waardoor de tas comfortabel draagt.
- Eigenlijk alleen mooi van de zijkant,
waardoor je je wel bezig móét houden
met perspectief. Dit doe je natuurlijk
liever niet als je naar college loopt.
- Saaie kleur
Handig als: eigenlijk gewoon als je
naar college gaat
Eindcijfer: 6,9

Tas 5: Kratje van Club Mate
Dit testobject is ingebracht door tester
R, die zelf zweert bij de formule. “Ik
weet dat het nu nog een beetje vreemd
klinkt, maar met een paar aanpassingen
moet dit haast wel een succes worden.”
De vrouwelijke testers zijn nog wat
sceptisch, maar T gelooft wel in het
betoog van R en sluit zich aan bij zijn
enthousiasme. “Je kunt ontzettend veel
meenemen!”
+ Je kunt bier
makkelijk meenemen
+ Het is ook
bruikbaar als
kruk, als je
ergens in de rij staat bijvoorbeeld.
+ Tevens als percussie-instrument
+ Ziek voor de gains (aldus I)
+ Goed te customizen
- Niet regenproof
- Je moet hem met twee handen dragen
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- VIA stelt
ingewikkelde
vragen als je
hun kratje komt
lenen
- Je schriften buigen op den duur om
Handig als: je eerst college hebt, en
daarna bier gaat drinken.
Eindcijfer: 5,8 (maar: dit heeft meer
potentie, volgens tester R)

Tas 6: Rolkoffer
Na een praktische test kunnen we concluderen dat mensen onder de 1,60m
hier, met een beetje proppen, wel in
passen. R benoemt dat je hier niet zo
goed mee kunt fietsen. A denkt niet dat
deze tas heel handig is in de spits, in elk
geval als je een vredelievende persoon
bent.
+ Rolt lekker
+ Je hoeft niet te
tillen, dat is goed
voor je rug
+ Er zitten een
naamkaartje en
een slotje aan
+ Laat je er belangrijk uitzien
(en slankt af, volgens
sommige
testers)
+ Belangrijk laten
uit zien
+ Slankt je af
- Niet makkelijk hanteerbaar bij oneffenheden in de weg
- Niet echt pestproof (maar: pesten is
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niet cool)
- Moeilijk verplaatsbaar over lange
stukken met de fiets of in het OV
Handig als: je wilt blijven slapen op
Science Park
Eindcijfer: 6,5
Conclusie
Aan de hand van de eindcijfers is te zien dat
de backpack (tas 3) de beste schooltas is. De
tas is dan ook groot genoeg voor alles wat je
maar nodig kunt hebben op een gemiddelde
(of niet-gemiddelde) collegedag. Opvallend in de resultaten is dat het linnen tasje,
ondanks de vele nadelen, relatief hoog scoort.
Dit suggereert dat de doorsnee student meer
waarde hecht aan cute dan aan praktisch:
een interessante hypothese voor eventueel
vervolgonderzoek.
Het testpanel wil tot slot benadrukken dat
het achter elke schooltaskeuze van studenten staat. “Als je het liefst je spullen in een
kratje op school draagt, vinden wij dat net
zo leuk als wanneer je een backpack, linnen
tasje, koeltas of anders draagt. Wij staan zelfs
achter de keuze voor een rolkoffer.”
Heb je een goed idee voor een testproduct, wil je
ook eens meetesten of allebei? Stuur een mailtje
naar scoop@nsaweb.nl.

Als je ‘s avonds ergens in Nederland
zonder slaapplek dreigt te stranden:
ga naar Schiphol. Hier zijn de hele
nacht door mensen aanwezig en
daardoor wordt er de hele nacht op je
veiligheid gelet.
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Mistig
Abel Jonen
Huizenkrabbers kruipen
tegen koude aarde aan
ze willen zo graag vliegen
maar kunnen alleen staan.
Ze zijn pas net ontsnapt
uit de grond, met veel gezucht
eentje kijkt al smachtend
naar zijn ouders in de lucht
Het nest nog niet verlaten
de lucht nog niet verkend
maar met zijn hoofd in de wolken
waant hij zich al een grote vent.
Dan begint de zon te klimmen
zoals ons wolkje dat ook wou
zijn wolkenvleugels smelten
terug de grond in, naar de kou.
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