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Lieve 2021’er,

REDACTIONEEL

De derde periode is alweer even voorbij – alsnog wil ik je graag een
gelukkig nieuwjaar wensen! Moge 2021 een jaar worden vol met geluk,
humor, gezondheid, en prachtige wetenschap. En natuurlijk wens ik je
heel veel sterkte in het tweede semester. Ik kijk in ieder geval alweer
enorm uit naar de zomervakantie. Voorwaarts mars!
Deze Scoop staat in het teken van oorlog, rampen, hacken, en technische natuurkunde. Een gezellig thema, al zeg ik het zelf. Zoals Donna
beschrijft in haar stuk, hebben oorlogen in de vorige eeuw een grote
invloed gehad op de ontwikkeling van wetenschap in het algemeen, en
op de natuurkunde in het bijzonder. De andere kant op heeft de wetenschap weer veel bepaald voor het verloop van oorlogen – zo zijn bijvoorbeeld mosterdgas, kernbommen en polymeren (waar Duncan over
schrijft) tegenwoordig niet meer weg te denken uit het militaire speelveld. Bovendien heeft kennis van wiskunde een enorm aandeel gehad in
het ontstaan van encryptie, wat veilige communicatie tussen militairen
(en gewone mensen, natuurlijk) mogelijk maakt. Constantijn vertelt je
hier meer over in zijn stuk. Heleen schrijft over mogelijke futuristische
rampen die ons het leven zuur zouden kunnen maken, en Sara en Sliem
geven je tips over hoe je, zonder een schot te hoeven vuren, een land ten
onder brengt. Zijn wereldoorlogen een soort elektrische ontlading, vroeg
Evelien zich af, en het antwoord lees je in haar artikel. Over Noord-Korea lees je in de tekst van Kaisa, Vera schrijft over cyborgs, en Nanne
duikt in de wetenschap van lenzen. Verder kun je je weer laten inspireren
door de boekentips van Vera, kun je onder andere lezen over de ruimteplannen in 2021 in Science News, en kun je lezen over mijn bezoek aan
het fantastische Nxt Museum.
Genoeg dus weer om je in te verliezen. Hijs die witte vlag maar alvast!
Julia

Website
www.nsaweb.nl/Scoop
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Sietse Verbeek

HET WOORD VAN DE NSA



Het blijft toch raar, dit stukje schrijven voor mensen die ik het afgelopen jaar
nauwelijks heb kunnen zien. Ik heb het geluk gehad net voor de chaos een kamer met huisgenootjes te vinden, maar ik kan het me voorstellen dat velen van
jullie een heel ander jaar hebben gehad dan ik. Gek worden achter het bureau
bij je ouders, scheldend op Rutte dat hij ons nu maar weer eens naar de kroeg
moet laten gaan.
Gelukkig zijn de berichten nu positiever. Pfizer gaat ons binnenkort volspuiten met anti-coronasap en hopelijk komen de versoepelingen er dus snel aan.
De eerste slag hebben we misschien verloren, maar de oorlog niet.
Terwijl ik dit schrijf staat de volgende periode op het punt te beginnen en ik
hoop dat de kerstvakantie jullie, net als mij, nieuwe moed heeft gegeven. Het
blijft toch moeilijk om jezelf te blijven motiveren zonder af en toe een biertje
te kunnen drinken in de kamer of Fuat te vragen om een broodje. Maar ik
heb er alle vertrouwen in dat jullie de laatste loodjes aankunnen en toch die
studiepunten binnen kunnen halen.
Ik hoop jullie snel allemaal weer te kunnen zien. Hou het nog even vol, we
kunnen dit!
Veel liefde,
Sietse
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SCIENCE NEWS
Julia Schuring
Vaccineren tegen Covid-19 gestart
Er is weinig waar we het als mensheid over
eens zijn, maar dat 2020 een vreselijk jaar
was, valt niet te betwisten. Door de opkomst
van een nieuwe variant van het coronavirus
stond de wereld het afgelopen jaar volledig
op zijn kop. Toch kregen we op het laatste moment van het jaar te maken met een
klein kerstwonder: in december werden de
eerste mensen gevaccineerd tegen het SARSCoV-2-virus. Dat is zo bijzonder omdat er
nooit eerder een vaccin voor een besmettelijke ziekte werd ontwikkeld binnen twee jaar.
Verschillende componenten, zoals het vroeg
openbaar maken van de genetische informatie van het RNA van het virus en slim gebruik
van de voorkennis van het SARS-CoV-1-virus, zorgden ervoor dat er snel gehandeld kon
worden en dat er snel veel kandidaten waren
voor het vaccin1.

Mede door versnelde nood-toestemmingen
vaccineerde Rusland begin december haar
eerste bewoners met het eigen ontwikkelde
Sputnik V-vaccin – inderdaad verwijzend
naar de eerste ruimtesatelliet. Op 8 december
werd in Groot-Brittannië de eerste vrouw gevaccineerd met het vaccin van Pfizer-BioNTech. Pas op 6 januari 2021 werd bij de eerste
Nederlanders het vaccin toegediend.
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De eerste vaccins worden ook wel mRNA-vaccins genoemd omdat ze een stukje
genetische code van het virus in het lichaam
brengen. In ons eigen lichaam wordt dit materiaal afgelezen en vertaald naar zogenoemde spike-eiwitten waartegen de afweercellen
in ons lichaam antistoffen kunnen aanmaken2. Op deze manier ben je bij de volgende
aanraking met het materiaal beschermd tegen
het échte virus. Het mRNA dat aanwezig is
in het vaccin is niet direct schadelijk voor het
menselijk lichaam omdat er enzymen nodig
zijn voor omzetten van RNA in DNA. Deze
enzymen zijn vaak aanwezig in virussen,
maar dus niet in het vaccin. Verder wordt het
mRNA op een natuurlijke wijze weer afgebroken door het lichaam.
Nog meer ruimte in 2021
Wat hebben de vele studenten die moeten
thuiswerken in hun veels te kleine studentenkamers en ruimtevaartorganisaties gemeen?
They need more space! En hoewel voor studenten nog veel onzeker is, belooft 2021 voor
ruimtevaartorganisaties in ieder geval een
mooi jaar te worden.
Voor veel bedrijven wordt het een spannende tijd met veel eerste lanceringen, maar de
NASA moet vooral aan de bak om achterstallige projecten waar te maken. Het ruimtelanceersysteem Space Launch System (SLS)
had eigenlijk al in 2017 af moeten zijn, maar
door onder andere personeelstekort, productiefouten en de coronacrisis liep het project
jaren vertraging op. Toch beloofde topingenieur Kathryn Lueders afgelopen september
dat de SLS in 2021 in werking zou gaan3. De
SLS moet de krachtigste raket ooit worden
en zal dienen als lanceerraket voor de Artemis-missies die opnieuw mensen naar de
maan zullen sturen. Bovendien zal – als alles volgens planning verloopt – in oktober
de James Webb-ruimtetelescoop de ruimte

in worden gestuurd. Deze optische infraroodtelescoop, die onder meer als doel heeft
om buitenaards leven te onderzoeken, stond
eigenlijk gepland voor 2018. Deze opvolger
van de Hubble-telescoop is een project van de
NASA, ESA, en CSA.
Naast deze federale ruimtevaartorganisaties
zijn er dit jaar ook (particuliere) bedrijven die
hun, weliswaar kleine, raketten zullen lanceren. Grotere bedrijven zoals SpaceX en Blue
Origin hopen met respectievelijk hun Starship
en New Glenn een nieuwe tijd in de luiden
in de ruimtevaart. Met het lanceersysteem
Starship hoopt topman Elon Musk zo snel
mogelijk ruimtereizen naar de rode planeet
Mars mogelijk te maken. De New Glenn is zo
gebouwd dat een deel van de raket opnieuw
gebruikt kan worden, en zal dienen als transportraket voor zowel mensen als goederen.
Ook China hoopt dit jaar van start te gaan
met haar eigen ruimtevaartprogramma, en zal
iets verder gaan dan alleen raketten omhoog
te sturen: het ultieme doel is om een eigen
ruimtestation te beginnen. Het belooft nog
eens druk te worden in de ruimte…

Put a Ring on It
Dat de Hubble Space Telescope voor prachtige plaatjes kan zorgen is welbekend. Haar
afbeelding van de “pilaren der creatie” in de
Adelaarsnevel is een veelgebruikte bureaubladachtergrond, en heeft ons meer geleerd over
stervormingsgebieden. Sinds de lancering in
1990 heeft Hubble de fundamentele kennis
van de mens over het heelal om ons heen gevormd. En afgelopen december was het weer
raak: de NASA en ESA publiceerden een afbeelding van een Einsteinring, GAL-CLUS022058s4.
Een Einsteinring is het resultaat van een
zware massa in het heelal, zoals een zwart
gat of een compleet sterrenstelsel, dat een
sterk zwaartekrachtsveld vormt: een zwaartekrachtlens. Het verschijnsel van een zwaartekrachtlens is een van de belangrijkste bewijzen voor de algemene relativiteitstheorie van
Albert Einstein. In zijn werk legt Einstein uit
hoe materie en energie de ruimtetijd kunnen
krommen en hoe hierdoor een lichtstraal kan
krommen ondanks het feit dat lichtdeeltjes
massaloos zijn. Deze kromming werkt on-
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geveer hetzelfde als een positieve lens. Een
zwaar sterrenstelsel dient dus als een soort
kosmische telescoop die licht van achtergelegen objecten kan vervormen en vergroten. De
Hubble-telescoop was de eerste telescoop die
dit fenomeen (letterlijk) aan het licht bracht,
en is dus nu weer verantwoordelijk voor een
van de grootste en meest complete Einsteinringen aller tijden.

GAL-CLUS-022058s ligt in het sterrenbeeld
Oven in het zuidelijk halfrond, en wordt ook
wel “Molten Ring” genoemd, omdat het vervormde sterrenstelsel doet denken aan een
ring die is gesmolten door de hitte. Het verschijnsel is zeer zeldzaam omdat de sterrenstelsels heel precies in het verlengde gezichtsveld moeten liggen van de waarnemer. Door
gravitationele vervormingen is het niet een
exacte ring, maar dat maakt de afbeelding en
manifestatie niet minder wonderschoon.
Epidemieën voorspellen met de wiskunde
Dat de wetenschap een essentiële tool is bij
het bestrijden van een pandemie hoef ik je
waarschijnlijk niet meer te vertellen na het
afgelopen jaar. Maar wist je ook dat het kan
helpen bij het voorspellen van de dynamiek
van een nieuw virus? Wiskundigen van het
Intelligent Logistics Centre aan de universiteit
van Sint-Petersburg publiceerden afgelopen
oktober een artikel waarin zij hun resultaten
lieten zien van een nieuwe methode om het
begin van zo’n virus in kaart te brengen5. En
deze methodiek zou zomaar kunnen helpen
bij een volgende pandemie.

6

Door de hoge mate van onzekerheid over de
parameters die de verspreiding van Covid-19
beschrijven, was er een grote vraag naar een
nieuwe aanpak om efficiënt de dynamiek van
het virus te voorspellen. De vier auteurs van
het artikel beschrijven hoe zij met behulp
van de Case-Based Rate Reasoning (CBRR)
methode een korte termijn voorspelling kunnen doen van de verspreiding van het virus in
Rusland door de data van omliggende landen
te analyseren. Dit was mogelijk doordat de
epidemie in de gebruikte landen eerder begon
en zich eerder ontwikkelde dan in Rusland
zelf. Het CBRR-model wordt veelal gebruikt
in de statistische analyse en werkt door oplossingen van eerdere problemen te gebruiken
om nieuwe, soortgelijke problemen op te lossen. Het nieuwe model werkt volgens een iteratieve benadering: de data waarop de voorspellingen zijn gebaseerd worden in real time
geüpdatet. Hierdoor kunnen de toekomstige
waarden van de toename van het percentage
in nieuwe infecties voor een periode van twee
tot drie weken voorspeld worden. Ook andere
significante parameters zoals de duur van de
piek-periode zijn omvat in het model. Wat
wel belangrijk is voor het onderzoek, is dat
de geanalyseerde landen identieke maatregelen treffen, zoals quarantaine, zelf-isolatie,
en social distancing. Het resultaat is dat Italië,
Spanje, Groot-Brittannië en Frankrijk werden gebruikt voor de statistische data.
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Hoe breng je een land ten onder zonder een schot te vuren?
Sara Morcy & Sliem el Ela
Het is duidelijk dat het coronavirus veel in ons
heeft losgemaakt. Naast dat het fatale gevolgen heeft voor het individu, laat het zien hoe
kwetsbaar we eigenlijk zijn als maatschappij.
Iets zo simpel als een virus kan blijkbaar niet
alleen onze maatschappij aantasten, maar zelfs
de hele wereld doen schudden. Zouden wij niet
de hedendaagse technologie en kennis hebben,
dan zou het misschien helemaal verkeerd zijn
gegaan. Wij staan nu dus op het randje.
In dit artikel gaan wij kijken op wat voor
andere manieren je landen naar het randje zou kunnen duwen. Stel je bent op zoek
naar werelddominantie, wat zouden dan
de manieren zijn om een land ten onder te
brengen zonder een schot te vuren?

Wat betekent het om een land ten
onder te brengen?

Als we een land ten onder zouden willen
brengen, moeten we eerst kijken naar wat
we hiermee precies bedoelen. Stel wij zijn
bewoners en strategici van land A, zouden

we dan willen dat de letterlijke grond van
land B van land A zou worden? Of is het
genoeg om de huidige overheid van land B
om zeep te helpen? Laten we kijken naar
een aantal specifieke voorbeelden.
Het Bekende Westen:
Wat doet Rusland nu?
Stel je hebt een westers democratisch land.
Een bekend voorbeeld zijn de Verenigde
Staten van Amerika. Om inspiratie op te
doen, kunnen we kijken naar de recente pogingen van Rusland.
Het is nu al redelijk welbekend dat de Russische overheid in 2016 invloed heeft proberen uit te oefenen tijdens de Amerikaanse
presidentsverkiezingen1. De zogenaamde
Internet Research Agency (IRA) – vaak beschreven als zogenaamde troll farm – heeft
duizenden social media accounts gecreëerd
die zich voordeden als Amerikaanse inwoners. Tussen 2013 en 2017 in hebben ze uiteindelijk meer dan een miljoen gebruikers

Referenties
1.
2.
3.
4.
5.

https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19-vaccin
https://www.cbg-meb.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavaccin-biontech-pfizer
Kragten, T. Ruimtevaart in 2021: Drukte op maan
en Mars, veel nieuwe voertuigen. Nu.nl (2 januari
2021).
Schenk, D. Ruimtetelescoop Hubble spot gigantische
Einsteinring. New Scientist (1 januari 2021).
St. Petersburg State University. Mathematicians develop a new model for predicting epidemics based on
precedents. Phys.org (9 december 2020).
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kunnen genereren die vervolgens gefabriceerde verhalen en desinformatie verspreidden.

Ook hebben computer hackers de databases van de democratische partij in Amerika
geïnfiltreerd, waardoor veel e-mails werden
gelekt van communicaties binnen de Democratische partij. De computerhackers
hadden naar verluidt connecties met de
Russische overheid2. De inhoud van deze
e-mails bracht veel teweeg onder de achterban van toenmalige presidentskandidaat
Bernie Sanders, wat zorgde voor een splitsing binnen de Democratische partij.
Waarom doet de Russische overheid dit allemaal? Dit wordt gedaan om de essentie
van Amerika als land te ondermijnen; om
de democratie te ondermijnen. Al deze pogingen hebben als doel om het volk te doen
geloven dat de democratie helemaal niet te
vertrouwen is. En wanneer er geen vertrouwen is in het systeem, valt alles langzaam
uit elkaar.
Door alle chaos heen die het coronavirus
heeft kunnen creëren, hield Amerika toch
weer presidentsverkiezingen in 2020. Het
resultaat is dat de huidige president Donald
Trump claimt dat de verkiezingen vervalst
zijn en dat de toekomstige president Joe
Biden dus op onrechtvaardige wijze heeft
gewonnen. Dat Donald Trump dit vindt, is
duidelijk te zien aan zijn twitter3(Editor’s

8

Note: Het is echt heel grappig om door zijn
Twitter heen te gaan. Ik zou er een keertje
goed voor zitten). Samen met andere Republikeinse senatoren, worden er al maandenlang rechtszaken aangespannen, maar het
mocht niet baten4.
Als er wordt stilgestaan bij wat er nu gebeurt,
lijkt dit dus precies te zijn wat de Russische
overheid heeft proberen te bereiken in 2016:
het schaden van het vertrouwen in de democratie. Door de onorthodoxe opstelling
die Donald Trump nu opneemt, zijn er potentieel miljoenen mensen die denken dat
de democratie in Amerika niet te vertrouwen is. Als Donald Trump niet zijn toon zal
veranderen, dan zal het betekenen dat Joe
Biden zijn presidentschap niet effectief kan
vervullen, waardoor Amerika als land linea
recta achteruit gaat. Dit is hoe Rusland de
Verenigde Staten dus van de troon hoopt
te stoten als wereldleider. En dit allemaal,
zonder een schot te vuren.

Wat kunnen we hiervan leren?

Rusland heeft ervoor gekozen om hetgeen
te ondermijnen wat het belangrijkst is voor
voor Amerika (democratie). Laten we dit
proberen toe te passen in andere landen:
1. Stel je hebt een land met een islamitische overheid. Vaak is het dan zo dat
de overheid een van de twee stromingen volgt binnen de Islam: de Shia
stroming (sjiieten) en Sunni stroming
(soennieten). De sjiieten en de soennieten leefden voor de langste tijd in
vrede samen, maar sinds de 20e eeuw
veranderde dit5. Nu is er veel conflict tussen deze twee stromingen.
Dit kun je dus effectief gebruiken om
een islamitisch land ten onder te brengen: als het land wordt geregeerd door
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dat aangaf dat de verkiezingen naar verluidt
vervalst waren. In meerdere filmpjes die online kwamen op 6 januari was het duidelijk de demonstranten op het Capitool in
Amerika boos waren. Zij waren er van overtuigd dat de verkiezingen van Trump waren
gestolen, en dit wilden zij rechtzetten. Een
2. Stel het is een communistisch land zoals kleine groep mensen was het gelukt om
China, dan is het een kwestie van de binnen het capitool te komen, waarna alle
lokale partijen ondersteunen die tegen politici niet meer konden doorgaan met de
de overheid zijn met behulp van geld en certificering van het winnen van Joe Biden.
wapens. Als dit op groot genoege schaal Door deze bestorming waren uiteindelijk
gebeurt, dan zal de Chinese overheid ook 5 doden gevallen6. Dit wordt nu al bedaar wel even zoet mee zijn. Ook kun schreven als een van de zwartste dagen in
je het volk bewapenen door ook on- Amerikaanse geschiedenis7. De Democrader hen desinformatie te verspreiden. ten en een kleine groep Republikleinen geloven dat Trump zijn retoriek hiertoe heeft
3. Stel het is een multicultureel land zoals geleid wat er uiteindelijk voor heeft gezorgd
Nederland, dan is het een kwestie van dat Trump voor de 2e keer is impeached. Hij
een scheiding creëren tussen de subcul- is de eerste president in de Amerikaanse geturen. Dit kan het best worden gedaan schiedenis die dit overkomt. Wetenschapdoor middel van het verspreiden van pers vrezen voor het ergste, want zij gelodesinformatie. Ook is democratie heel ven dat dit vaker zal gebeuren8. Dus het is
belangrijk in Nederland, dus ook des- hopen dat dit eindelijk het einde is, maar
informatie over onze democratie kan wij vrezen dat dit jammer genoeg het begin
is…
helpen.
sjiieten, begin dan met het financieel
ondersteunen van soennieten en visa
versa. Ook is het handig om bij beide
stromingen desinformatie te verspreiden over de andere partij. Vanaf daar
zal dus mogelijk meer conflict ontstaan.

Je oorlogsstrategie is dus wel duidelijk.
Laad je wapens maar met desinformatie als
je kogels. Het is een onzichtbaar wapen dat
ongelooflijk moeilijk is om zichtbaar te maken. Het tegengaan van dit wapen zal zeker
een van de grootste uitdagingen zijn van
onze generatie.

Breaking News, Attack on Democracy?
Dit artikel was origineel geschreven voor
4 januari. Gezien het Capitool in Amerika afgelopen 6 januari werd bestormd door
demonstranten vanwege de certificering
van Joe Biden’s overwinning, leek het ons
gepast om daar nog een snel een reactie op
achter te laten. Het is dus duidelijk dat Donald Trump niet de retoriek wilde opgeven

Referenties
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

https://abcnews.go.com/International/officials-master-spy-vladimir-putin-now-directly-linked/story?id=44210901
https://edition.cnn.com/2018/07/13/politics/russia-investigation-indictments/index.
html
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1345798202650460162
https://www.nytimes.com/2020/11/25/us/
elections/trump-campaign-lawsuits.html
h t t p s : / / w w w. h i s t o r y. c o m / n e w s / s u n ni-shia-divide-islam-muslim
https://www.nytimes.com/2021/01/11/us/
who-died-in-capitol-building-attack.html
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5207173/aanval-capitool-supporters-tump-doden-arrestaties-senaat-congres
https://www.trouw.nl/buitenland/de-aanval-op-het-capitool-was-misschien-nogmaar-het-begin-vrezen-wetenschappers~b733853a/
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Overige catastrofes
Heleen Mulder
Je zou het soms bijna vergeten door de alledaagse, saaie realiteit van het leven met het virus,
maar we maken met de coronapandemie naar
alle waarschijnlijkheid een historische catastrofe
mee. Nu zijn uitbraken van besmettelijke ziektes
natuurlijk niets nieuws – al in het Oude Testament wordt aangeraden om een mogelijk besmettelijke zieke zeven dagen in isolatie te laten
doorbrengen1 – maar de pandemie heeft ook juist
futuristische kenmerken. We voeren immers een
schijnbaar statistische strijd tegen een gevaarlijk
virus waar wij als geglobaliseerde menselijke gemeenschap een makkelijke prooi voor zijn, maar
waar we dankzij de digitalisering toch een redelijk normaal leven onder kunnen leiden. De enige
definitieve oplossing voor deze ramp is een vaccin
dat in recordtempo in geavanceerde laboratoria
is ontwikkeld. We zien dat globalisering, digitalisering en technologische ontwikkeling, vaak
in één adem genoemd als bewonderenswaardige
prestaties van de mens, ons zowel weerbaar als
kwetsbaar kunnen maken in een crisissituatie.
En dat geldt niet alleen voor de huidige crisis: er
zijn tal van andere futuristische rampen die ons
kunnen overkomen.
Hacks en storingen
Hoe afhankelijker we worden van online
systemen, hoe groter de gevolgen zijn als er
een – al dan niet expres door hackers veroorzaakt – probleem is met het functioneren van
stroom, internet, databases, beveiliging, en
ook tentamensoftware. Zo kampte onze eigen
UvA tijdens de tentamenweken van oktober
en december met storingen waardoor duizenden studenten hun tentamen niet konden
maken2,3. Natuurlijk was dit een uitzonderlijke situatie en verlopen veruit de meeste online tentamens gelukkig zonder problemen,
maar het is toch een lichtend voorbeeld van
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hoe machteloos we plotseling kunnen zijn nu
we gewend zijn om op digitale alternatieven
te vertrouwen.

⁴
Een ander geval waarin dit duidelijk werd was
de hack van de Universiteit Maastricht eind
2019. De vermoedelijk Russische criminelen konden in het systeem van de organisatie
komen doordat een medewerker op een link
in een phishingmail klikte, waarna de hackers
twee maanden lang rustig de online omgeving
in kaart brachten5. Vlak voor kerst sloegen ze
toe door met gijzelsoftware vrijwel alle digitale systemen van de universiteit ontoegankelijk te maken. Dit betekende onder meer geen
toegang tot onderzoeksresultaten, geen online roosters, geen salaris voor medewerkers
en geen internet in universiteitsgebouwen.
De universiteit schakelde hulp in van beveilingsexperts die ontdekten dat ook back-ups
van bestanden veelal onbereikbaar waren
geworden. Mede hierdoor zou het minstens
een maand hebben geduurd voordat de universiteit weer zou kunnen functioneren, reden
voor het bestuur om voor de andere optie te
kiezen: het betalen van het gevraagde losgeld
van 30 bitcoins, ofwel bijna 200.000 euro6.
In de NRC beweert Rickey Gevers van Bitdefender dat dit soort digitale aanvallen gemiddeld wekelijks in Nederland plaatsvinden, vaak zonder dat de media het oppikken.
Buitenlandse hackers hebben hun dagelijks
werk gemaakt van deze misdaden, die rendabel zijn en waarbij tegelijk de pakkans laag

is6. Dit fenomeen neemt rampzalige proporties aan als je bedenkt dat ook essentiële onderdelen van de samenleving kunnen worden
getroffen door een hack. In de afgelopen vijf
jaar is een bedrijf dat containers vervoert in de
Rotterdamse haven gehackt, heeft het noodnummer 112 platgelegen en is zelfs duidelijk
geworden dat onze waterkeringen digitaal
kwetsbaar zijn. Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Corien Prins adviseerde in 2019 dan ook om
niet alleen te zorgen voor betere beveiliging,
maar ook protocollen op te stellen voor gevallen waarin er toch een digitale aanval plaatsvindt. Hierbij kan worden gedacht aan analoge alternatieven voor processen die normaal
digitaal plaatsvinden of aan aparte digitale
systemen waar men op kan terugvallen. Dit
vertaalt zich ook naar het individuele niveau:
Prins geeft de burger als tip om contant geld
in huis te houden en een lijstje te maken van
je medicijnen7.
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verbeteren. Lees snel verder voor twee problemen die een stuk lastiger op te lossen zijn!
Ruimteschroot
Sinds in 1957 de eerste satelliet werd gelanceerd, de Russische Spoetnik, heeft de mens
heel wat objecten in een baan rond de aarde
gebracht9. Deze ontwikkeling bracht ons de
Hubble Space Telescope, GPS en de mooie satellietbeelden op Google Earth, maar er zit ook
een minder positieve kant aan. De raketten
en satellieten die de ruimte in zijn geschoten
hebben namelijk een hoop afval achtergelaten, het zogeheten ruimteschroot. De grootte
hiervan varieert van afgedankte rakettrappen
en satellieten zonder brandstof tot veertjes en
verfschilfers10. Het afval komt gaandeweg in
een steeds lagere baan terecht en brandt uiteindelijk op in de atmosfeer, maar hoe lang
dit duurt hangt af van de aanvankelijke grootte van de baan. Naar schatting bevindt zich
nu zo’n 7500 ton aan ruimtepuin rondom de
aarde. Door de snelheden van tienduizenden
kilometers per uur kunnen ook de kleinere
stukken flinke schade aanrichten aan werkzame satellieten of ruimtestations11.

De Maeslantkering, onderdeel van de Deltawerken8

Naast al deze apocalyptische toekomstbeelden waarin de digitalisering van onze samenleving haar ondergang wordt, lijkt het me
overigens ook zaak om te beseffen wat voor
enorme gemakken we dankzij de geavanceerde technologie genieten. Het is even schrikken om te horen hoe kwetsbaar we eigenlijk
zijn, maar in het geval van digitale veiligheid
kunnen we daar in ieder geval zelf wat aan

Overzicht van ruimteschroot rondom de aarde9

Naast dit directe gevaar is ook het Kesslersyndroom een risico van de buitenaardse afvalberg: in dit theoretische scenario ontstaat
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er een kettingreactie van botsingen tussen
stukken schroot, waarbij elke botsing nieuw
afval produceert. Dit spreekt tot de verbeelding, maar in het ergste geval ontstaat er
gelukkig geen ondoordringbare muur van
schroot die ons voorgoed afsluit van de ruimte – het gevolg zal eerder zijn dat bepaalde
banen om de aarde moeilijk begaanbaar worden. Dit zullen dan waarschijnlijk wel de banen zijn waarin veel satellieten en ruimtestations zich begeven, dus het Kesslersyndroom
blijft een reden om het ruimteschroot op te
ruimen12. Het belangrijkste daarbij is dat het
afval op gecontroleerde wijze de dampkring
in wordt gebracht, waar het vervolgens verbrandt en eventueel deels neerstort op aarde
– het liefst in zee. Er is een speciaal gebied
boven de Stille Oceaan waar dit gebeurt, de
Spacecraft Cemetery13. De manieren waarop
stukken ruimteschroot richting de dampkring worden gebracht zijn zeer futuristisch
en nog volop in ontwikkeling: de RemoveDebris-missie, een samenwerkingsverband van
meerdere universiteiten, werkt aan netten,
harpoenen en zeilen waarmee afval ‘gevangen’
kan worden11. Een andere optie zijn lasers op
aarde, die ruimtepuin enerzijds ruwer maken
en dus de kans vergroten op verbranding door
frictie, en anderzijds de mogelijkheid bieden
om het schroot bij te sturen en zo richting de
atmosfeer te brengen9.

Modelweergave van het zeil van RemoveDebris14
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Het is ook van belang om de posities van het
ruimteschroot live in kaart te brengen, zodat
andere objecten zich kunnen voorbereiden op
een eventuele botsing. Het volgen van stukken afval met radars op aarde werkt echter
alleen voor stukken die groter zijn dan 10 cm,
en die kleinste stukjes zijn ook het lastigst te
‘vangen’ – alleen lasers zouden ze misschien
kunnen opruimen11,15. Een laatste risico dat
door de toenemende hoeveelheid ruimteschroot is ontstaan is geopolitiek van aard.
Kleine en grote stukjes schroot kunnen militaire satellieten beschadigen, en het land dat
eigenaar is van de satelliet kan dan – vooral
als het schuldige schroot te klein is om op de
radar te zien – niet weten of dit komt door
een toevallige botsing of door een opzettelijke
actie van een ander land. Onder andere Rusland, Iran, India en China bezitten militaire
satellieten, dus je kunt je voorstellen dat de
toenemende hoeveelheid ruimtepuin ook een
toenemend risico op destabilisering van de
mondiale betrekkingen vormt16.
Zonnevlammen
In 1859 vond de heftigste zonnestorm plaats
die ooit is gemeten. Uit een gebied van de zon
rondom een zonnevlek – een relatief koud stuk
van het steroppervlak met sterke magnetische
activiteit – werd een zonnevlam gespuwd,
bestaande uit hoogenergetische deeltjes en
verschillende soorten elektromagnetische
straling17,18. Deze straling ging vervolgens
een interactie aan met het magneetveld van
de aarde, wat tot grote elektromagnetische
schommelingen leidde. Gevolgen waren dat
het noorderlicht veel sterker zichtbaar was en,
belangrijker, dat telegraafsystemen massaal
stopten met werken en soms zelfs vonken afgaven. Dit is de reden waarom een dergelijke
zonnestorm enorme impact zou hebben op
onze huidige wereld, die veel meer afhankelijk is van elektrische apparaten dan die van
1859. Elektriciteitscentrales, communicatie-
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systemen en de ondertussen bekende waterkeringen zijn maar een paar voorbeelden van
systemen die zouden worden getroffen19,20.
We kunnen een zonnevlam van deze sterkte enkele uren van tevoren voorspellen, maar
voor zover ik heb kunnen vinden is er vrij
weinig wat we kunnen doen om ons voor te
bereiden op de stralingsstorm die onze kant
op kan komen razen21. Je zou je bijna gelukkig
wanen dat we nu slechts met een pandemie
zitten…

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Ik kan me voorstellen dat deze opsomming
van futuristische catastrofes niet vrolijk stemt.
Aan de andere kant is de lijst van rampen die
door onze technologische en wetenschappelijke ontwikkeling zijn afgewend waarschijnlijk een stuk langer, en moeten we misschien
maar blij zijn met de huidige doemscenario’s.
Daarbij heeft het geen zin om je zorgen te
maken over nare vooruitzichten waar je amper invloed op hebt, dus geniet maar vooral
van het idee dat we in een wereld leven waar
harpoenen die ruimteschroot spiesen geen
science fiction meer zijn.
Referenties
1.
2.
3.
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https://www.theatlantic.com/technology/
archive/2020/07/space-warfare-unregulated/614059/

17. https://www.britannica.com/science/sunspot
18. https://www.britannica.com/science/solar-flare
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De Cyborg-invasie
Vera Moerbeek
Cyborgs - dat woord doet als eerste denken aan
vele sciencefictionfilms, zoals Star Trek en Doctor
Who. Aan de Borg bijvoorbeeld, de opponent van
de crew van de Enterprise in Star Trek: First
Contact, een ras dat zich met behulp van technologie zo snel en dynamisch aanpast aan hun
omgeving en aan vijandige aanvallen, dat ze
onoverwinnelijk lijken.Maar blijven ze dergelijke angstwekkende cyborgs fictie of zijn ze de
toekomst? En als ze de toekomst zijn, binnen
wat voor tijdspanne moeten we ze verwachten?

De Borg, uit Startrek

Om te kunnen beginnen aan het formuleren van een antwoord, hebben we een preciezere definitie nodig. Een vroege definitie
van het woord ‘cyborg’ wordt gegeven door
Manfred Clynes and Nathan Kline in hun
artikel ‘Cyborgs and Space,’ waarin ze speculeren over ruimtekolonies. Ze opperen dat,
wanneer de mens in de ruimte wil gaan wonen, in plaats van een Aardse omgeving na
te bootsen in de ruimte (bijvoorbeeld door
op Mars of de Maan een grote koepel neer
te zetten en die gevuld te houden met zuurstof ), we beter onszelf kunnen aanpassen.
Bijvoorbeeld door medicinale of technologische manieren te vinden om te zorgen dat
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we geen zuurstof (van buiten) meer nodig
hebben. Ze schrijven: “For the exogenously extended organizational complex functioning as
an integrated homeostatic system unconsciously,
we
propose
the
term
‘Cyborg’.”

Ghost in the Shell

Het woord staat voor Cybernetic Organism.
Op basis van deze definitie zouden we moeten constateren dat de vraag die we aan het
begin geformuleerd hebben, niet juist is: zulke
cyborgs bestaan al een tijd. Het duidelijkste
voorbeeld is dat van mensen met pacemakers
of andere medische apparaten in hun lichaam.
In de breedste zin zou zelfs gesteld kunnen
worden dat iedere afhankelijkheid van technologie van de mens een cyborg maakt - dan
zijn wij al cyborgs geweest sinds de eerste
prehistorische scherp geslepen steen.
De Puppet Master, een kwaadaardige AI die
bewustzijn heeft ontwikkeld, zegt in Ghost
in the Shell: “All things change in a dynamic environment. Your effort to remain what you are
is what limits you.” Hiermee zouden Clynes

'This is not a prostethic arm. This is my arm.'
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en Kline het zeker eens geweest zijn. Ook Opgeofferd is eigenlijk niet het goede woord
de hoofdpersoon Majoor Kusanagi Motoko, hier – professor Warwick wil liever cyborg
die strijdt tegen de Puppet Master en haar zijn dan volledig mens. Hij gelooft dat om de
ledematen grotendeels heeft vervangen door machines om ons heen bij te houden, het zetechnologie, worstelt met de grens tussen het ker wenselijk en misschien zelfs noodzakelijk
menselijke en het niet-meer-menselijke. Dit of onvermijdelijk is om van mensen cyborgs
thema uit deze sciencefictionanime is geen te maken. Mensen hebben allerlei limitaties,
fictie meer. Zo is door het
die volgens professor WarJohns Hopkins Universiwick overwonnen kunnen
ty Applied Physics Lab een
worden door implantaprothetische arm ontwikten en andere technische
keld die wordt bestuurd
extensies. In een ander
door de spierspanning in de
experiment heeft hij neuarm waar de prothese aan
ronen uit rattenembryo’s
vast zit. De bewegingen van
genomen en die verder
de prothese zijn zo precies,
laten groeien en ontwikdat een van de testdrages er
kelen binnenin een robot.
mee leert pianospelen. Dan
Hij schuwt niet om zich
is de stap naar exotischere
voor te stellen hoe het misopties dan handen niet ver.
schien in de toekomst moEen bescheiden stap is al
gelijk wordt om zoiets uit
gezet door een bedrijf dat
te halen met mensenneueen prothese ontwikkelronen - een mensenbrein
de voor een verongelukte
kweken in een robotisch
drummer – eentje waarmee
lichaam.
hij bijzonderdere ritmes
kan spelen dan een menEn daarmee moeten we
Warwick en zijn vrouw
senhand ooit zou kunnen.
dan toch onze vraag als
volgt beantwoorden: de cyMaar goed, dat zijn toch nog vooral me- borg-invasie komt niet – cyborgs zijn allang
dische toepassingen van de techniek. Is er onder ons.
ooit iemand geweest die om niet-medische
redenen dergelijke aanpassingen aan zijn of
haar lichaam heeft gemaakt? Ook die vraag Referenties
moet bevestigend beantwoord worden. Kevin 1. http://www.kevinwarwick.com/i-cyborg/
Warwick, inmiddels emeritus professor aan 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Cyborg
de universiteiten van Coventry en Reading, 3. https://www.youtube.com/watch?v=DP677lA_DEA
heeft zichzelf als proefkonijn opgeofferd in
zijn project om een implantaat in zijn arm te 4. https://www.youtube.com/watch?v=LUd4qv2Qr0A
zetten die in rechtstreekse verbinding staat
met zijn zenuwstelsel en zijn vrouw ervan 5. Manfred Clynes and Nathan Kline - ‘Cyborgs and Space’ (1960)
overtuigd om hetzelfde te doen. Zo hebben
zij, via het internet, de eerste intercontinenta- 6. https://www.youtube.com/watch?v=GgTwa3CPrIE&t=532s
le connectie gehad vanuit hun zenuwstelsels.
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Oorlogsdynamiek: een natuurwetenschap?
Evelien Wooning
Degrees of freedom, fractale structuren, free
energy, de tweede wet van de thermodynamica,
thresholds en critical points, elektrische ontladingen en spanningen. Begrippen die je niet zo gauw
zou thuisbrengen onder de maatschappijwetenschappen, maar de publicaties van oud-officier
én dokter Ingo Piepers barsten ervan. In, tot nog
toe, twee achthonderd-pagina’s-tellende boeken
beschrijft hij aan de hand van natuurkundige
theorieën hoe de oorlogsdynamiek in de wereld
zich ontwikkelt. Volgens hem is onze sociale samenleving een systeem dat onderhevig is aan
natuurwetten, en vallen wereldoorlogen (systemische oorlogen, zoals Piepers ze noemt) redelijk
nauwkeurig te voorspellen wat betreft startdatum, duur en intensiteit. Wat blijkt? Volgens de
data zou er vorig jaar (2020) een nieuwe wereldoorlog uitbreken. Heeft de coronacrisis ons
behoed voor een noodlot?
Piepers beschrijft de gehele wereldpolitiek als
een netwerk met een bepaalde mate van verbondenheid (connectivity). Dit systeem volgt
een bepaalde cyclus, die bestaat uit een relatief lange en rustige periode, en een relatief
korte periode van systemische oorlog. Deze
volgen steeds sneller op elkaar, zoals te zien
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is in het figuur. Nadat de ‘critical connectivity
threshold’ is bereikt, volgt een singulariteit en
beginnen deze periodes weer opnieuw.
Een systeemoorlog heeft als belangrijkste
kenmerk dat elke belangrijke wereldmacht
van dat moment meedoet, en dat elk van deze
machten als doel heeft om als wereldleider uit
de strijd te komen. Dit betekent dat, na de
systemische oorlog, er een nieuwe wereldorde
is ontstaan: een nieuwe ‘stabiele’ situatie. Wat
volgt is een relatief lange periode waarin het
systeem wordt opgeladen. Dit opladen gebeurt
door kleinschaliger conflicten: zogenaamde
niet-systemische oorlogen. In deze rustige
periode is ook systematiek te herkennen. Aan
het begin zijn er veel niet-systemische oorlogen om de nieuwe wereldorde te handhaven.
Ze hebben volgens Piepers niet direct veel
impact op de spanning, maar zorgen wel voor
een hogere mate van kleinschalige verbondenheid en de vorming van fractaalstructuren
in het systeem. Op een gegeven moment in de
verbondenheid is de wereldorde niet meer iets
wat als vanzelfsprekend gehandhaafd moet
worden en nemen de oorlogen af. Wat vanaf
nu toeneemt is terrorisme, het gevoel van na-

tionalisme en meer politieke spanningen. Dit
zijn conflicten die onbeslist blijven, waardoor
de spanning (of free energy) in het systeem
steeds sneller toeneemt. Wanneer het systeem
zijn maximum aan energie bereikt, moet een
ontlading plaatsvinden. De free energy wordt
ten gevolge van de natuurwetten omgezet in
arbeid in de vorm van een systeemoorlog. De
wereldorde wordt opnieuw bepaald en het
riedeltje begint weer van vooraf aan.
Als deze systematiek allemaal klopt, en oorlogsdynamiek daadwerkelijk natuurwetenschappelijk is, dan valt er dus aan te rekenen.
En dat is wat Ingo Piepers heeft gedaan.
Volgens hem zijn de pieken nauwkeurig te
bepalen voor de toekomst. Tot het jaar 2150
staan er volgens de berekeningen nog drie
systeemoorlogen op de planning. En de eerste daarvan had vorig jaar moeten beginnen
(en zou zo’n 17 jaar duren). Na de liquidatie
van Iraanse generaal Soleimani begin vorig
jaar benadrukte Piepers in de Volkskrant de
gelijkenissen met de moord op Oostenrijkse
groothertog Franz Ferdinand in 1914. Toch is
het er niet van gekomen vorig jaar. De wereld
had wel iets anders aan zijn hoofd. Heeft de
coronacrisis ons gered? Volgens Piepers nog
niet: de Derde Wereldoorlog breekt binnen
nu en twee jaar uit. Het coronavirus heeft
het misschien uitgesteld, maar de spanningen tussen China en de Verenigde Staten zijn
er alleen maar groter op geworden. Dat die
spanningen tot uiting moeten komen, staat
volgens Piepers vast. Een nieuwe systemische oorlog is onvermijdelijk. "Mensen zijn
onrustig en niemand is verbaasd als het een
keer uit de hand loopt," vertelt Piepers tegen
Visie Magazine van de EO. "Er is geen politiek systeem dat al deze spanningen reguleert.
Het recht van de sterkste geldt op het internationale vlak en onenigheid wordt militair
uitgevochten. De kaarten moeten opnieuw
worden geschud." Toch is niet iedereen direct
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overtuigd van Piepers visie. Hij geeft zelf ook
aan dat, zijn methode nogal indruist tegen
de conventionele manier van geschiedkundig
onderzoek. Dit vindt hij zelf geen probleem:
hij ziet de maatschappij en haar sociale structuren als een geheel systeem, waar hij onderzoek naar doet zoals de thermische fysica
onderzoek doet naar complexe netwerken:
met data-analyse, natuurkundige theorieën
en vergevorderde statistiek. Zo nu en dan
maakt hij in een interview een Twijfelachtige
vergelijking met zwaartekracht: je kunt na het
springen wel omhoog wíllen gaan, de zwaartekracht zal je toch naar beneden trekken, net
zoals je wel geen oorlog kan wíllen hebben:
de natuurwetten hebben al bepaald dat dit
gaat gebeuren.
Het lastige aan de expertise van Piepers is dat
natuurkundigen vaak niet zo veel verstand
hebben van oorlogsdynamiek, en geesteswetenschappers vaak niet zo veel verstand hebben van natuurkunde. De connectie die hij
maakt is hierdoor moeilijk om inhoudelijk
te beoordelen. Qua data klopt zijn theorie
tot dusver aardig, maar er zijn nog maar vier
systemische oorlogen geweest en dat is niet
echt veel. Tot dat de volgende wereldoorlog
wordt aangetoond, roept hij iedere criticus op
om zijn bevindingen te ontkrachten. Dus als
je iets te doen wilt hebben tijdens het wachten op ons noodlot: zijn boeken zijn gratis te
downloaden op global4cast.org. Ik ben benieuwd naar jullie bevindingen!
Referenties
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Van mostardgas tot kernbom
Donna Sandtke
De afgelopen eeuw heeft revolutionaire ontdekkingen meegemaakt binnen de natuurkunde. Dankzij de speciale relativiteitstheorie en
daarmee het afdoen van de ether, was er ruimte
voor de algemene relativiteitstheorie. De quantummechanica gooide weer roet in het eten en dit
heeft weer grootschalig onderzoek naar elementaire deeltjes gekatalyseerd. Dat de wetenschap
ontzettend veranderd is valt dus niet te betwisten, maar dat de oorlogen in de vorige eeuw dat
mogelijk maakte, klinkt misschien niet voor iedereen logisch. Niet alleen beïnvloedde oorlog
de interesses van wetenschappers, ook de manier
waarop we tot op de dag van vandaag wetenschap bedrijven vindt zijn origine in oorlog.
De Eerste Wereldoorlog
Voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog was
er nauwelijks sprake van samenwerking tussen het leger en de wetenschap en als die er al
was verliep die stroef. Toen de oorlog uitbrak
in 1914 zagen overheden pas langzaam de
waarde in van wetenschap bij oorlogsvoering.
Desondanks werd er veel onderzoek gedaan
naar de productie van mosterdgas en dit heeft
de Eerste Wereldoorlog dan ook zijn bijnaam
opgeleverd: de ‘Chemicus Oorlog’. De naam
is echter misleidend, want politici en officieren waren onwetend over de potentie van
de wetenschap. De geallieerden maakten het
meeste gebruik van hun wetenschappelijke
kennis, ondanks de stroeve samenwerking en
slechte communicatie. Dit creëerde een belangrijk besef bij overheden en daarom werd
er in het Interbellum een belangrijke basis gevormd voor latere oorlogen: er werden
onderzoeksprogramma’s gestart met als doel
wapenproductie. Dit zou later een grote impact hebben op de Tweede Wereldoorlog.
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J. Robert Oppenheimer (left) and Gen. Leslie R.
Groves examining the remains of a steel tower at
the Trinity test site in Alamogordo, New Mexico,
September 1945.

De Tweede Wereldoorlog
In het Interbellum en tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd er dus uitgebreid onderzoek gedaan naar defensie. Dit leidde tot de
ontdekking van radar, sonar en betere raketten aan de kant van de geallieerden. Ook in
Duitsland werden er nieuwe wapens ontdekt,
maar die werden weinig toegepast vanwege de chaotische regering. Dit laatste was
echter niet bekend bij de geallieerden en de
angst voor een atoombom begon te groeien.
Dit werd nog versterkt door een waarschuwing van Einstein, die zelf overigens niet mee
wilde werken aan de productie ervan. Om de
Duitsers voor te blijven werd het Manhattan
Project opgezet en dat veranderde de wetenschapsmethode aanzienlijk. Wetenschappers
moesten rekening houden met de wensen van
de industrie en het leger en dat waren ze niet
gewend. Ze moesten zich dus leren aanpassen
als ze nog enige invloed wilden uitoefenen op
hun eigen onderzoek. Ook moesten ze leren

samenwerken met ingenieurs, mochten ze
de theoretische kennis daadwerkelijk willen
omzetten naar een werkende bom. We weten
allemaal dat dat uiteindelijk gelukt is en de
bommen maakten een einde aan de Tweede
Wereldoorlog. Dat was echter niet het enige
effect van het Manhattan Project. Het zette
ook een trend van grootschalige onderzoeksprojecten, ook wel Big Science genoemd.
De Koude Oorlog
Alhoewel de Tweede Wereldoorlog afgelopen
was, waren de spanningen dat niet. Een nieuw
tijdperk was begonnen: de Koude Oorlog en
daarmee een wapen- en ruimtevaartwedloop.
Dit waren grote projecten die veel geld kostten en dus veel subsidies vereisten. Gelukkig
vonden overheden het belangrijk dat dit onderzoek plaatsvond en daarom werd er veel
geld in gepompt. Dit veroorzaakte een aantal
dingen. Ten eerste waren er wetenschappers
(waaronder Oppenheimer die nota bene het
Manhattan Project geleid had) die zich gingen afzetten tegen de overheid. Zij wilden
niet meehelpen aan zoiets ingrijpends als de
waterstofbom, en dit werd ze niet in dank afgenomen. Ten tweede moesten wetenschappers gaan leren om hun projecten als het ware
te verkopen aan de overheid. Big Science was
immers duur en de overheid wilde alleen investeren als het voor haar voordelig was. Dit
zorgde ervoor dat veel wetenschappers zich
gingen focussen op deeltjesfysica. Dit had
niet direct te maken met de productie van de
waterstofbom, maar lag er dicht genoeg bij
dat de overheid er flink in wilde investeren.
Wanneer de grootste spanningen gingen
liggen en de Koude Oorlog tot een einde
kwam, zagen overheden het belang van de
wetenschap minder in en kromp het budget
daarvoor drastisch. Grote projecten, zoals de
bouw van grote deeltjesversnellers, kwamen
hierdoor stil te liggen. Daarbovenop was in
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de tussentijd wel de wetenschappelijke wereld
significant veranderd. Het tijdperk van de Big
Science was aangebroken, maar het budget om
dit te financieren was er niet meer. Dit betekende dat wetenschappers nog beter moesten
worden in het overtuigen van overheden of
instanties om ervoor te zorgen dat ze hun onderzoeksprojecten mochten uitvoeren. Hiermee ontstond er een nieuwe soort wetenschapper: de entrepreneurial scientist.
Tot op heden zijn wetenschappers nog altijd
bezig met het werven van fondsen voor hun
onderzoeksprojecten. De huidige wetenschap
vereist grote testopstellingen als CERN of
Virgo en dit heeft consequenties voor het publieke beeld van de wetenschap. Zo schrijft
Andrew Pickering dat “genuine research can
often find support more readily within the belly
of the capitalist beast”. Waar wetenschappers
eerst nog als belangeloos bestempeld werden, als nieuwsgierige mensen die op zoek
gingen naar de absolute waarheid, moeten ze
nu meespelen met het marktmechanisme om
überhaupt wetenschap uit te kunnen voeren.
Dit heeft het vertrouwen in de wetenschap
drastisch doen dalen. Niet alleen bij de ‘gewone mens’ maar ook bij politici (denk hierbij
aan Trump) en dit laatste creëert een grote
kloof tussen de wetenschap en de daadwerkelijke beleidsvorming. Dit is naar mijn mening ontzettend kwalijk, omdat het zaken als
bijvoorbeeld het klimaat niet ten goede komt.
Het blijft echter een lastige kwestie en of en
hoe dit op te lossen is, weet ik niet. Desondanks is het zeker iets om over na te denken.
Referenties
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Encryptie: Een spoedcursus in geheimen
Constantijn Dekker
Al vanaf de oudheid en daarvoor wil men geheimen uitwisselen en plannetjes bekokstoven zonder
dat er meegelezen kan worden. Vooral voor militairen en strategen is dit van essentieel belang,
en tegenwoordig is het nodig bij het versleutelen
van je bankgegevens tot je Whatsapp-gesprekken. Encryptie is een vakgebied waar wiskunde
bij uitstek tot zijn recht komt. Maar wat is encryptie nu precies? En hoe werkt het?
Een eenvoudig voorbeeld
Laten we om het idee van encryptie te illustreren ons voorstellen dat Alice een bericht
wil sturen naar Bob (zo begint ieder verhaal
over cryptografie). Dat kan vrij gemakkelijk,
als Alice en Bob van te voren een 'sleutel'
hebben afgesproken. De sleutel kan van alles
zijn, maar als Alice en Bob op de hoogte zijn
van dezelfde sleutel, heet het ‘symmetrische
encryptie’. In een versimpelde situatie wil
Alice een getal versturen naar Bob, bijvoorbeeld het getal 17. In bits komt dit overeen
met 10001. Een sleutel kan zijn dat Alice en
Bob afgesproken hebben dat ze de middelste
en de laatste bit 'flippen'. (De sleutel is dan
00101). Dan verstuurt Alice dus 10100 naar
Bob, en Bob kan hier eenvoudig het oorspronkelijke getal uit halen door opnieuw de
middelste en meest rechtse bit te flippen. Dan
ziet Bob dat Alice eigenlijk 10001 bedoelde,
precies 17 dus.
Op deze manier kunnen Alice en Bob versleuteld communiceren, en een kwade afluisteraar
die het bericht 10100 = 20 onderschept, kan
daar niets mee aangezien die niet weet welke
bits er geflipt zijn. Deze encryptie is simpel
maar voor grotere bitstrings ook bijna niet te
kraken. Nadeel is dat je sleutel evenveel bits
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moet hebben als je bericht en ook dat je allebei dezelfde sleutel moet hebben. Want als
Alice en Bob vorige week nog koffie hebben
gedronken, is dat laatste natuurlijk geen probleem. Maar hoe kunnen twee partijen die
elkaar nog nooit gezien of gesproken hebben,
toch dezelfde sleutel met elkaar delen?
Er zijn, grofweg, twee manieren om dit laatste
probleem, wat eigenlijk het grote probleem is
van symmetrische encryptie, op te lossen. Het
eerste is het Diffie-Hellman key-exchange protocol. Dit protocol werd in 1976 gepubliceerd
door Martin Hellman and Whitfield Diffie
in hun revolutionaire paper New directions in
Cryptography. Niet zonder weerstand overigens: de NSA (niet de onze, maar de Amerikaanse) wilde het monopolie van de geheime diensten op cryptografie ten alle kosten
behouden en dreigde met een aanklacht voor
wapenhandel. Gelukkig is het zo ver niet gekomen en cryptografie in het algemeen, en
het werk van Diffie en Hellman in het bijzonder, is tegenwoordig niet meer weg te denken
uit publieke toepassingen, met name op het
internet.
Het protocol van Diffie en Hellman berust op
modulorekenen. Alice en Bob spreken een of
ander priemgetal p af, en een g zodat p ł gⁿ
- 1 voor n < p -1 Het is voor het protocol in
principe geen probleem als kwaadwillenden
op de hoogte zijn van deze p en g. Vervolgens
kiest Alice een 0 < a < p en Bob een 0 < b < p.
Alice stuurt ga naar Bob en Bob stuurt gb naar
Alice. Alice kan gb tot de macht averheffen
om de sleutel gab te krijgen, en Bob kan ga tot
de macht b verheffen om gab te krijgen. Alle
berekeningen worden modulo het priemgetal

p gedaan. Dit wil zeggen dat we alleen geïnteresseerd zijn in de rest bij deling door p, dit
versimpelt het proces aanzienlijk omdat we
nooit met getallen veel groter dan p hoeft te
werken. Het getal gab mod p is dan de gedeelde
sleutel van Alice en Bob.
Waarom werkt dit? Een afluisteraar kan g, p,
ga en gb te weten komen, maar dat is in het algemeen niet voldoende om gab te bepalen. Het
is namelijk erg lastig om uit ga mod p het getal
a te bepalen. En de eis dat p ł g^n - 1 voor
n < p - 1 zorgt ervoor dat er genoeg mogelijkheden zijn voor gk mod p wanneer k varieert
tussen 0 en p - 1, zodat je het getal gab mod p
niet zomaar is te raden.
Een alternatieve methode
De tweede manier om het grote probleem
te tackelen is met ‘asymmetrische encryptie’.
Hierbij is de sleutel die vereist is voor het versleutelen van berichten anders dan de sleutel
voor het ontsleutelen. Degene die een bericht
wil ontvangen kan een encryptie-sleutel publiekelijk bekend maken, terwijl hij zijn eigen
decryptie-sleutel geheim houdt.
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Dit is bijvoorbeeld zo bij het RSA-algoritme,
dat ook dateert uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Cruciaal in dit algoritme is dat de
decryptiesleutel niet of moeilijk te berekenen
is uit de encryptiesleutel, en dat is hierbij het
geval omdat hiervoor een zeer groot getal
(denk aan enkele duizenden cijfers) gefactoriseerd moet worden.
Maar hoe lost RSA het probleem van Alice
en Bob op? Alice en Bob kunnen allebei een
publieke sleutel bekend maken, terwijl ze hun
decryptiesleutel geheim houden, en kunnen
communiceren door berichten te versleutelen met de publieke sleutel van de ander en
berichten te ontsleutelen met hun eigen privésleutel. In de praktijk loopt het proces wat
gesmeerder als Alice een bericht met een ander (eenvoudiger uit te voeren) symmetrisch
encryptiealgoritme versleuteld, en de sleutel
hiervan versleuteld met RSA. Daarna kan ze
de versleutelde sleutel samen met het versleutelde bericht sturen naar Bob, die de sleutel
kan ontsleutelen en daarmee ook het versleutelde bericht kan ontsleutelen. (Als het aantal
sleutels in deze paragraaf je nu nog niet duizelt, is encryptie echt iets voor jou).
De toekomst van cryptografie
Diffie-Hellman en RSA zijn voor klassieke
computers erg veilige methodes, maar experts
zijn het erover eens dat quantumcomputers
roet in het eten zouden kunnen gooien: die
kunnen bijvoorbeeld uit ga mod p wel a halen,
en wel een heel erg groot getal factoriseren.
Dit betekent waarschijnlijk niet dat we in de
toekomst geen geheimen meer kunnen versturen, want cryptografen zijn nu al bezig met
het aanpassen en heruitvinden van de huidige
algoritmes en protocollen om ze quantumbestendig te maken. Wellicht maakt de cryptografie net zo’n revolutie door als in de jaren
70, en dat is alleen maar iets om naar uit te
kijken!
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Nxt Museum Amsterdam:

Waar kunst en wetenschap samenkomen
Julia Schuring

Op een druilerige vrijdag in september fietsten
mijn vriend en ik door Amsterdam-Noord, op
weg naar een activiteit waar ik al een tijdje naar
uitkeek. Een weekje eerder was ik via de nieuwsbrief van Nikhef op een nieuw lichtmuseum, het
“Nxt Museum”, gestuit in het hippe stadsdeel,
waar je volgens de schrijver van het artikel “in
een wervelstorm van licht rond een zwart gat
haast fysiek kon voelen hoe het is om ruimte en
tijd te vervormen”. Wanneer je met zo’n belofte
komt, hoef je van mij niet veel meer te zeggen:
ik kocht meteen de kaartjes en kon niet wachten
tot mijn ontmoeting met het gesimuleerde zwarte
gat.
Shifting Proximities
Het Nxt Museum opende vorige zomer voor
het eerst haar deuren – tussen de eerste en
tweede Covid-golf in. Niet de beste timing
om een museum te beginnen, zul je denken,
en toch trekt de instelling veel bezoekers. Of
het nou komt door de vernieuwende kijk op
wat kunst kan zijn (“mediakunst” zoals ze het
zelf noemen op hun website), of door het feit
dat menig Instagrammer-hartje sneller zal
gaan kloppen door de esthetische taferelen
van de kunstwerken; het concept is unaniem
een groot succes.
De tentoonstelling waarmee het museum
opent heet Shifting Proximities, een verwijzing naar de veranderende nabijheid tussen
mensen, zowel individueel als collectief. Het
overkoepelende thema is de invloed van globale veranderingen (zowel sociaal, politiek,
technologisch en milieutechnisch) op de
manier waarop de mens communiceert en
zich gedraagt in de wereld. Met behulp van
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interactieve kunstinstallaties wordt de invloed van de mens op de wereld om zich heen
zichtbaar. Nxt probeert een nieuwe generatie
museumbezoekers aan te spreken door zich
eerder te focussen op hedendaagse vraagstukken dan op historische gebeurtenissen,
en hierbij meerdere zintuigen tegelijkertijd
te prikkelen. Met behulp van beeld, sensoren,
algoritmes, licht en geluid laten de makers de
wisselwerking zien tussen kunst en wetenschap: alle installaties in het museum zijn tot
stand gekomen door een nauwe multidisciplinaire samenwerking tussen kunstenaars,
ontwerpers, technologen, wetenschappers en
muzikanten.
Vanaf moment een dat je de loods waarin het
museum zich bevindt binnenstapt, voel je de
Black Mirror-vibes over je heenkomen. Het
verplichte mondkapje paste dus helemaal in
de sfeer.
De ruimte: afstanden en zwarte gaten
Het museum bestaat uit acht installaties die
zich ieder in een andere afgesloten ruimte bevinden. Ik zal een tweetal bespreken die het

meeste indruk op mij maakten, en die (toevallig?) allebei het concept van ruimte onderzoeken.
In Connected van kunstenaar Roelof Knol
werd er gespeeld met personal space. In de
psychologie heet de wetenschap van deze
persoonlijke ruimte ‘proxemics’. In deze theorie wordt het gebruik van ruimte door de
mens beschreven en de impact van bevolkingsdichtheid op gedrag, communicatie, en
sociale interactie. Antropoloog Edward T.
Hall onderscheidt vier niveaus van relatieve afstand tussen mensen: intiem (0-0.4m),
persoonlijk (0.4-1.4m), sociaal (1.4-3.5m) en
publiek (meer dan 3.5m). In het kunstwerk
van Knol worden deze theoretische afstanden in de praktijk zichtbaar. Met behulp van
sensoren projecteert de installatie lijnen op de
grond die verbindingen vormen tussen jou en
de anderen in de ruimte. Door de beweging
van de aanwezigen ontstaat zo een dans van
netwerken die het concept van onderlinge
afstand op een prachtige manier zichtbaar
maakt.
Het kunstwerk dat de andere betekenis van
ruimte behandelt, is Distortions in Spacetime.
Het kunstcollectief Marshmallow Laser Feast
maakte, met behulp van wetenschappers zoals
Samaya Nissanke van onze eigen universiteit,
een audiovisuele installatie van een zwart gat.
De ruimte waarin het kunstwerk zich afspeelt

Scoop februari 2021
is omringd door spiegels, wat je in eerste
instantie de indruk geeft van een spiegeldoolhof op de kermis. Maar waar je in zo’n
attractie de uitgang probeert te zoeken,
wil je hier alleen maar blijven rondkijken.
Met behulp van interactieve technologie
ervaar je hoe het is om een zware massa
te zijn in het heelal, en voel je hoe het is om
te spelen met zwaartekracht. De vervreemdende muziek versterkt iedere emotie die
je voelt tijdens de beleving. Aan het einde
van de rit kun je zelfs meemaken (volgens de
artist’s impression) hoe het is om door een
zwart gat te worden opgeslokt. Deze intense ervaring doet je maar weer eens beseffen
hoe klein de mens eigenlijk is, en hoe immens
groot het heelal.
Om het spoilen een beetje te beperken, en
jullie tegelijkertijd enthousiast te maken
naar dit museum, zal ik van de overige
kunstwerken slechts een aantal dingen
beloven: je zult een computer ontmoeten die
aan de hand van één foto je eigenschappen
kan voorspellen, jouw invloed op dier en
natuur zal eens heel duidelijk zichtbaar
worden, en je zult je, veilig op anderhalve
meter afstand en zonder de kater de volgende
dag, weer begeven in een extatisch moment
op een technofeest.
Als je geïnteresseerd bent in het samenspel
van kunst en wetenschap, en in de impact en
weerspiegeling van moderne technologieën
in de hedendaagse kunst, dan kan ik je een
bezoek aan dit museum van harte aanbevelen. En ook wanneer je gewoon weer eens
een coole story op je Instagram wilt zetten.
En vergeet vooral niet je studentenkorting te
gebruiken, want een goedkoop uitje is het in
ieder geval niet.
Shifting Proximities is te bewonderen tot en
met 30 juni 2021.

25



Achter gesloten grenzen
Kaisa Schoute
Noord-Korea, dat kleine rare landje ergens
in Azië met een eigenaardige leider die altijd dreigt met nucleaire wapens en zijn
bevolking hersenspoelt. Dat is het beeld dat
de meeste mensen zullen hebben. Maar wat
speelt er zich nou echt af achter de besloten
grenzen, en is dit kleine landje echt zo gevaarlijk als het zichzelf doet lijken?
In de Zuid-Koreaanse Netflix-serie Crash
landing on you belandt de Zuid-Koreaanse Seri Yun via een paraglider-incident
onverwachts in Noord-Korea. Als onbedoelde infiltrant hangt haar leven aan
een zijden draadje. Gelukkig biedt de
Noord-Koreaanse legerkapitein Jong-hyok Ri haar hulp om veilig terug te keren
naar haar thuisland. Zoals het een dramaseries betaamt, gaat dit niet voorspoedig en moet Seri lang onontdekt zien te
blijven. Maar je voordoen als een typische
Noord-Koreaanse blijkt nog niet zo makkelijk. Alles is anders in dit excentrieke,
rare en bovenal onbekende land.

is, geeft het een goed beeld van de dagelijkse beslommeringen van Noord-Koreanen met diverse statussen1,2. Tijdens
het maken van de serie consulteerden
de producenten meerdere ‘overlopers’
om de beelden zo accuraat mogelijk te
maken. Deze overlopers die met gevaar
voor eigen leven Noord-Korea zijn ontvlucht, zijn de belangrijkste bron van
eerlijke informatie. Alle verslaggevers en
toeristen die van buitenaf komen krijgen namelijk nauwelijks de kans om het
‘echte’ Noord-Korea te zien en vast te
leggen. Ze worden constant in de gaten
gehouden door een begeleider, die actief
bepaalt wat je als buitenstaander te zien
krijgt. Dit zijn uiteraard niet de armzalige omstandigheden waarin het grootste
gedeelte van de bevolking leeft. Op het
platteland zijn elektriciteit en warm water al een luxe, en eten is schaars. Daartegenover leeft de elite in pracht en praal
in de hoofdstad Pyongyang, de enige stad
met dure gebouwen en enigszins moderne
voorzieningen. Maar ook deze privileges
zijn in zekere zin schijn.

Azië langzaam overgenomen door Japan.
Het toenmalige keizerrijk Korea werd al
in 1910 geannexeerd door het Japanse
keizerrijk, dat een opmars aan het maken
was naar het Chinese vasteland. En net
als in Europa, werd Korea in 1945 vanuit
twee kanten bevrijd: het communistische
China kwam van boven, de democratische VS kwamen van onder. Waar deze
twee elkaar troffen werd het land in tweeën gesplitst. Zuid-Korea werd een kapitalistische democratie, Noord-Korea een
communistische dictatuur. Zo kwam in
1946 de grote leider Il-sung Kim aan de
macht met de Koreaanse Arbeiderspartij.
Twee jaar later werd het land uitgeroepen
tot Democratische Volksrepubliek Korea,
waar eigenlijk niets democratisch aan is.
Na nog een oorlog tussen Noord en Zuid
van 1950 tot 1953, met steun van respectievelijk China en Rusland tegenover het
westen, ontstond het Noord-Korea zoals
het er nu nog steeds bij ligt.

Scoop februari 2021
deze mentaliteit in stand te houden. Er
mag bijvoorbeeld geen enkel Amerikaans
product binnen de grenzen komen. Tenminste, niet zichtbaar. Als een fles Coca
Cola geen label heeft, dan komt het niet
uit de VS, toch? En als een Amerikaanse president het land komt bezoeken, is
dit omdat de VS de superioriteit van
Noord-Korea erkennen. Het valt echter te
betwisten hoe gevaarlijk deze mentaliteit
is. De meeste Noord-Koreanen zijn zwaar
ondervoed en leven in slechte omstandigheden. Daarnaast moeten ze voldoen aan
strenge leefregels. Bijna alles wat je kan
zeggen en doen wordt bepaald door de
overheid. Volg je deze regels niet? Grote kans dat iemand je verlinkt en je voor
jaren in een werkkamp terecht komt met
de hele familie. In deze realiteit is het veiliger om voor Amerika-haat te kiezen. En
geef ze eens ongelijk als er daar een geradicaliseerde blonde sinaasappel aan de
macht is. Europeanen zullen waarschijnlijk minder last hebben van deze haat.
Noord-Koreanen zijn in de veronderstelling dat Tsjechoslowakije en Oost-Duitsland nog steeds bestaan, en dromen ervan
deze landen ooit te bezoeken. Die bestaan
natuurlijk al lang niet meer, maar wat niet
weet, wat niet deert.

Hersenspoeling
Hoge of lage rang, iedere burger wordt
onderworpen aan een zekere mate van
hersenspoeling. Maar de vraag is of men
bewust gebrainwasht wordt, of dat het
hele land in een alternatieve realiteit leeft.
Wanneer hun trein zonder stroom komt te zitten, Noord-Korea heeft namelijk een korte
moeten Seri en Jong-hyok middenin de winter in maar turbulente geschiedenis, waarin het
lastig is feit van fabel te onderscheiden.
het naastgelegen weiland overnachten.
Het land is namelijk nog maar 70 jaar
Gewone mensen in een ongewoon land jong. Toen Europa langzaam maar zeker
Hoewel de serie soms verre van realistisch werd overgenomen door Duitsland, werd

Als gevolg van al deze oorlogen leeft
er tot op de dag van vandaag een grote
Amerika-haat onder de Noord-Koreaanse bevolking. Jonge Koreaantjes leren op
school zelfs rekenen door te bepalen hoeveel Amerikaanse bastaarden er nog in
leven zijn als je er drie van de vijf neerknalt. En het regime doet er alles aan om
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Standbeelden ter verering van de grote leider Ilsung Kim en diens zoon Jong-il in Pyongyang6.

Koreaanse kleuters leren spelenderwijs hoe ze
‘american bastards’ om kunnen leggen7.



“Although [we] had long believed that
North Korea possessed a parallel uranium enrichment program [...] I was
amazed by its scale and sophistication.
Instead of finding a few dozen first-generation centrifuges, we saw rows of
advanced centrifuges, apparently
fully operational” 3
Nucleaire grootmacht
Een ander argument voor de gevaarlijkheid van Noord-Korea is het gemak
waarmee er af en toe een raketje afgeschoten wordt voor wapentests. En inderdaad, voor een land waar men nog in het
verleden lijkt te leven, is het onderzoek
naar nucleaire wapens verbazend vergevorderd. Al in de jaren zestig werd de nucleaire industrie met steun en materialen
van de toenmalige Sovjet-Unie opgezet.
Langzamerhand ontwikkelde Noord-Korea genoeg faciliteiten om vrijwel zelfvoorzienend te zijn in de productie van
raketbenodigdheden. De Amerikaanse
metaalkundige en nucleair wetenschapper Siegfried Hecker, die tussen 2004 en
2010 jaarlijks het Yongbyon nucleair on-

derzoekscentrum bezocht, stond versteld
van de voorzieningen die Noord-Korea
bezat:
Onderzoek uit 2018 vermoedt dat
Noord-Korea het materiaal heeft vergaard voor 30 tot 60 nucleaire wapens,
waarvan er waarschijnlijk al ongeveer 10
tot 20 in elkaar zijn gezet4.
Het gevaarlijkst is de in 2017 ontwikkelde
Hwasong-15, een intercontinentale raket
die ironisch genoeg vertaald kan worden
naar ‘harmonie-15’ 5. Deze raket heeft
potentieel een bereik van 13.000km, en is
daarmee de eerste Noord-Koreaanse ontwikkeling die verschillende locaties in de
Verenigde Staten kan bereiken. Voor een
daadwerkelijke dreiging zal Noord-Korea
deze raketten wel ooit een keer af moeten schieten. En hoewel ze technisch de
mogelijkheden hebben om dit te doen, zal
het zo’n vaart nog niet lopen. Het nucleaire arsenaal van staatsvijand nummer één
is namelijk ongeveer 150 keer zo groot.
Referenties
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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North Korean Perspective on "Crash Landing on you” https://www.youtube.com/watch?v=031hSpajP6s
North Koreans react to K-drama "Crash
Landing on You" https://www.youtube.com/
watch?v=g8EVljWIto8
Hecker, S. S. (2010). What I Found in North
Korea. Foreign Affairs, 9.
Kristensen, H. M., & Norris, R. S. (2018).
North Korean nuclear capabilities, 2018. Bulletin of the Atomic Scientists, 74(1), 41-51.
How North Korea Appears to Be Expanding
Its Nuclear Arsenal https://www.youtube.
com/watch?v=rb-eg9P-HAM&ab_channel=WallStreetJournal
Kate Whitehead/CNN
The Daily Mail
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War polymers. What are they good for?
Duncan Pelan
Rubber

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had Japan
controle over vrijwel alle rubberproductie in
de wereld. Aangezien rubber belangrijk was
tijdens de oorlog om banden voor je voertuigen te maken (en misschien ook wel om
fouten uit te gummen) moesten de Amerikanen een alternatief vinden. De VS begon een
groot geheim project om synthetische rubber
aan te maken.
Synthetische rubbers kunnen bestaan uit vele
soorten monomeren die gemaakt zijn van aardolie. Deze kunnen net andere eigenschappen
hebben dan natuurlijk rubber waardoor ze
juist heel rekbaar zijn of heel stug zoals gevulkaniseerd rubber waar hockey pucks van
gemaakt zijn.
De rekbaarheid van rubber kan je verklaren
met entropie. Een rubber bestaat uit een hoop
lange ongeordende polymeerketens die zich
op zeer kleine schaal als vloeistof gedragen.
Wanneer je deze uitrekt gaan de ketens langs
elkaar liggen waardoor de mogelijke manieren waarop de polymeren geordend kunnen zijn kleiner worden. De entropie is dan
laag. Bij loslating wil de entropie vanwege de
tweede wet van de thermodynamica weer
toenemen en zal het rubber terugrekken
tot zijn oorspronkelijke staat. Verder zijn
er nog veel zogenaamde crosslinks, waarbij
er chemische verbindingen zijn tussen
alle polymeerketens. Deze zorgen ervoor
dat na herhaaldelijke uitrekking de ketens
nog steeds terug bij elkaar komen en dat
op kleine schaal geen te grote verplaatsing van de vloeistofachtige polymeerketens
plaatsvindt.

Kevlar

Er is ook een ander synthetisch polymeer wat
erg belangrijk is in de militaire wereld, maar
deze wil juist een kleine rekbaarheid hebben.
Dat komt omdat dit polymeer, kevlar, bedoeld
is om kogels af te weren. De chemische benaming voor kevlar is poly-para-fenyleentereftalamide. Wie hieruit de naam kevlar heeft
verzonnen is erg creatief geweest. Het bijzondere van kevlar is dat je het zo kan produceren dat de polymeren in lijnen boven elkaar
gestructureerd willen zijn en veel waterstofbruggen met elkaar aangaan. Dit zie je in de
afbeelding hierboven. Doordat de polymeren
over de hele keten van der Waals-bindingen
aangaan zijn ze ook extra sterk verbonden.
Kevlar is zelfs vijf keer sterker dan staal als je
van beide eenzelfde massa hebt. Een kogelvrij
vest wordt ook sterker als er meerdere lagen
kevlar door gevlochten wordt. De meeste
hebben rond de acht en zestien lagen en kunnen gecombineerd worden met andere materialen. Toch werkt een kogelvrij vest niet kogelwerend tegen elk wapen. Om de magnum
44. kogels van Dirty Harry tegen te houden
die met 436 m/s uit de loop knallen heb je wel
dertig lagen kevlar nodig.
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Lenzen; onze poorten naar het onbereikbare
Nanne Hempel
Stel je eens kort voor. Je bent een van de vele bedienden in het paleis van Nimrud in Assyrië. Het
is nog 720 jaar voor de geboorte van het kindeke
Jezus. Je hebt de taak gekregen om de bibliotheek
van het paleis op te ruimen en grondig schoon
te maken voor het einde van de avond. Hoewel
je hoopte vroeg naar huis te kunnen, baan je je
een weg naar het noordwesten van het paleis en
begint met werken. Wanneer je bijna klaar bent
met laatste bureau wordt je aandacht gegrepen
door een rond object. Het viel je bijna niet op, tot
het licht van je kaars ervan af kaatste. In de hoek
van het bureau staat een statief, met daarop een
doorzichtige schijf van kwarts met een diameter
van ongeveer vier centimeter. Je hebt nog nooit
zoiets gezien. Door de schijf lijkt de wereld vervormd en groter. Het is daarnaast ook een van de
mooiste stenen die je ooit hebt gezien.

Optica is zonder twijfel een van de oudste
takken van natuurkunde. De vreemde verschijnselen van doorzichtige objecten komen
we al sinds de Oudheid op een bijna dagelijkse basis tegen. Zelfs al zijn je ogen 20-20
is de kans tegenwoordig groot dat je ergens
op de dag op één of andere manier met een
lens te maken gaat hebben. Een snelle selfie?
Natuurlijk alleen mogelijk door de lens in je
camera. Glasvezel is, met een beetje inbeeldingsvermogen, als een soort bril voor je internetverbinding.

Bijna drie millennia later staat de lens van Nimrud in een museum in London. Het is de oudste
lens uit de Oudheid die archeologen hebben opgegraven. Het is niet duidelijk of de steen fungeerde
als optisch apparaat, of dat het voor decoratieve
doeleinden werd gebruikt.

De eerste lenzen
Het is niet helemaal duidelijk wanneer de
mens voor het eerst lenzen is gaan gebruiken.
Er is bewijs dat lenzen veelal werden gebruikt drie millennia geleden, sommige hiëroglyfen lijken een soort primitieve bril af
te beelden1,2. De functies van primitieve lenzen zijn helaas onbekend. De eerste zekere
referentie naar een lens met een specifieke
functie wordt gevonden in de komedie van
Aristophanes, waarin wordt gesproken over
een ‘brand-glas’2. Brand-glazen waren halve glazen bollen, die door hun convexe kant
gebruikt kon worden om vuur te maken op
zonnige dagen. Plinius bevestigt in zijn literatuur dat brand-glazen ook door Romeinen
werden gebruikt en geeft ons ook de eerste
bevestiging van het gebruik van een lens voor
corrigerende doeleinden. Hij meldt dat keizer
Nero schijnbaar door een concave smaragd
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Zelfs buiten het buigen van licht komen lenzen van toepassing. De meest gebruikte iconografie voor het woord ‘zoeken’ op websites
is een vergrootglas, ik gok vanwege de werken
van Sir Arthur Conan Doyle.

naar gladiatoren zou hebben gekeken zodat
hij ondanks zijn bijziendheid toch het spektakel kon aanschouwen.
De technische ontwikkeling van lenzen die
ons verder bracht
Tussen de 11e en 13e eeuw na Christus worden de eerste ‘lees-stenen’ uitgevonden. Het
zijn wederom halve bollen van glas, maar
door de vooruitgang in de productie van glas
is het eindproduct nu helder genoeg om gedetailleerd beeld door te laten. Deze ontwikkeling leidt tot het begin van de optische industrie in het noorden van Italië. Technische
vooruitgang bevordert de productie van lenzen dusdanig dat de eerste brillen met sterkte
en vergrootglazen worden geproduceerd. De
optische industrie zou daarna opbloeien in
Nederland en Duitsland waardoor de eerste
microscoop werd uitgevonden rond de aanvang van de Gouden Eeuw. Niet meer dan 20
jaar later werd ook de telescoop uitgevonden.
De microscoop en telescoop zijn wellicht de
meest iconische wetenschappelijke apparaten. Denk eens terug aan alle cliché wetenschappers in films. Ze hebben allemaal een
microscoop op hun bureau. Het beste kerstcadeau voor je neefje met een interesse in
wetenschap: een telescoop natuurlijk! Met
de ontwikkeling van deze apparatuur werden
nieuwe mogelijke experimenten uitgevoerd.
Voor het eerst keken we naar de microscopische wereld en vonden we leven. Dit was
natuurlijk een enorme ontdekking voor de
biologische wetenschappen. Galileo gebruikte de door hem verbeterde versie van de telescoop om het meest nauwkeurige model van
het zonnestelsel op te stellen in zijn tijdperk,
waardoor hij zonder twijfel de vader van de
moderne sterrenkunde is geworden.
Lenzen in de wetenschap van nu
Lenzen zijn tegenwoordig onmisbaar in
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meerdere wetenschappelijke gebieden, al zijn
ze niet meer de sterren van het experiment.
Ze zijn na hun jaren in de wetenschappelijke
spotlight teruggetrokken naar de experimentele achtergrond. Een optische telescoop is
tof, maar een elektronenmicroscoop neemt je
dieper de microscopische wereld in. De lens
moet tegenwoordig het sterrenkundige toneel
delen met de spiegel, of vaker compleet afstaan aan elektrische sensoren.

Ik geloof dat de invloed van de lens op de wetenschap voor velen van ons al duidelijk was
voordat we ooit een wetenschappelijke studie
ondernamen. Maar het is leuk om stil te staan
bij hoe onherroepelijk verbonden de lens is
met wetenschappelijke cultuur. Het symbool
voor exceptionele menselijke intelligentie is
zeker een bril. Lenzen zijn ook een van de
oudste voorbeelden van wetenschappelijk
technische productie van materialen. Maar
lenzen staan vooral symbool voor de essentie van wetenschappelijk onderzoek. Om de
realiteit helderder te zien, zodat we van haar
sublieme schoonheid mogen leren.
Referenties

1.

2.
3.

Kriss, Timothy C.; Kriss, Vesna Martich
(April 1998). "History of the Operating Microscope: From Magnifying Glass to Microneurosurgery"
Sines, George; Sakellarakis, Yannis A. (1987).
"Lenses in antiquity". American Journal of
Archaeology.
Aristophanes (22 January 2013) [First performed in 423 BC]. The Clouds. Translated
by Hickie, William James. Project Gutenberg.
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Boekentips
Vera Moerbeek

Circe - Madeline Miller

Een van de beste boeken die ik de afgelopen tijd heb
gelezen. Ik dacht, na Griekse mythologie te hebben
behandeld bij drie verschillende vakken op de middelbare school, er wel zo’n beetje op uitgekeken te zijn,
maar dit boek bracht het helemaal opnieuw tot leven
voor mij. Vanuit het perspectief van een minder
prominent personage, de heks Circe, zien we de Griekse
wereld tot leven komen: de reis van Odysseus, waar Circe
bekend van is, maar ook onder andere het Labyrinth van
Menelaos, man van haar zus Pasiphae; het verhaal van
Jason en het gulden vlies en Prometheus die de mensen
vuur heeft gegeven komen voorbij. Immers, de mythen
staan niet los van elkaar maar de goden en mythische personages bevinden zich samen in de wereld en komen zo
volledig tot leven.

The Mists of Avalon - Marion Zimmer Bradley

In dit boek wordt de legende van Koning Arthur beschreven, maar vanuit het perspectief van vrouwelijke personages.
Het geeft een prachtige inkijk – duidelijk heeft de schrijfster
haar research gedaan – in de Keltische godsdienst, de overgang naar het christendom en de positie van de vrouw in beiden.

I, Robot - Isaac
Asimov (en andere
robotverhalen)

Ik kan het niet laten om
kort dit boek te noemen in
dit themanummer Robots
vanuit het perspectief van
de klassieke 60s-scienceficitionschrijver Isaac Asimov, een
meester in een zo realistisch mogelijk toekomstbeeld
uitdenken en maatschappelijke vraagstukken verwerken
in zijn verhalen. Van hem zijn bijvoorbeeld de drie wetten van de robotica afkomstig. In zijn verhalen behandelt hij
op een verrassende, onverwachte manier heel relevante
vragen, van een lerende ‘kind-robot’ tot een robot die graag mens wil worden.
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