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Redactioneel
Evelien Wooning
Hoi Scooplezer,
Wat leuk dat je leest in de Scoop.
Voor mij is dit een bijzonder stukje redactioneel: het is namelijk het laatste dat ik zal schrijven. Als hoofdredacteur
van de Scoop heb ik veel geleerd, mooie edities gemaakt en
bovenal ontzettend veel plezier gehad met alle geweldige redactieleden die dit blad rijk is (geweest). Na anderhalf jaar en
zes nummers om trots op te zijn, is het voor mij tijd om het
stokje over te dragen, en niet zomaar aan iemand. Julia Schuring van Science News en Wetenschap en Kunst (en meer)
staat vanaf februari aan het roer, en ik heb er alle vertrouwen
in dat de Scoops alleen maar beter gaan worden.
Voor het zover is, ligt hier nog een spiksplinternieuw nummer voor je. Het thema van deze editie is spelletjes, en we
hebben een hele reeks interessante artikels klaarstaan. Vera
schrijft over Dungeons and Dragons en computers die ingewikkelde spellen spelen. Laurens heeft het over de manier waarop natuurkunde wordt toegepast in games, Heleen
over genderneutraal speelgoed en Nanne over de games der
games: de Olympische Spelen. Verder wil ik iedereen uitnodigen om mee te puzzelen met de megapuzzel achterin het
blad. Heb je het antwoord gevonden? Stuur hem op en maak
kans op een fles wijn.
Tot slot wil ik iedereen alvast wijzen op het thema van de
volgende editie: de liefde. Zoals je kunt lezen in de oproep
op de achterflap staat de Scoop in februari open voor lezers
die hun liefde willen verklaren (of zoeken). Stuur vooral een
mailtje, of spreek een van ons aan.
Veel liefs en tot de volgende keer (maar dan niet op deze
pagina)
Liefs,
Evelien
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Activiteiten
Gala
20 december
De laatste vrijdag voor de
kerstvakantie, is het weer
tijd voor het jaarlijkse
gala. Wil jij je de Belle
van het bal voelen om de
ware aard van het beest te
ontdekken? Of ben jij de
prins op het witte paard
klaar om je Doornroosje wakker te kussen op
de morning after? Dan
kun je dit natuurlijk niet
missen! Meer informatie
volgt nog, maar zet deze
datum maar vast in je
agenda!
Excursie: CERN
23 t/m 26 januari
Van 23 tot 26 januari zullen we verblijven in het
mooie Genève, dus haal
je beste Franse woordjes
maar weer uit het woordenboek. Na het succes
van de afgelopen excursie naar VIRGO gaan
we weer een spetterend
weekend tegemoet in januari 2020. Dit jaar krijgt
het geliefde CERN een
upgrade; dit betekent dat
wij een kijkje in de diepste kelders van de grootste deeltjesversneller mogen nemen.
2

Het woord van de NSA
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Inhoud

Mick Rustenburg
Lief lid,
De eerste tentamenweek van het jaar is alweer een tijdje achter
de rug. De gesloten tabbladen van Wikipedia, Stackoverflow en
Canvas worden stukje bij beetje weer geopend, maar er is nog
genoeg tijd voor leuke dingen! Het is erg belangrijk altijd een
goede balans te vinden tussen studie en plezier. Maar wat nou als
ik zeg dat je dat stiekem ook heel goed kan combineren?

Science News
4
Een kort overzicht van recente wetenschappelijke ontdekkingen. Van tellende bijen tot aan
Nobelprijzen voor de kosmologie
Quantum Game Theory
6
Kunnen wiskundige en kwantumfysica menselijk gedrag voorspellen?

Je zou kunnen stellen dat we allemaal een studie gamen doen.
Het oplossen van lastige puzzels met tools die je hebt gekregen
door ervaring (XP) op te doen in eerdere puzzels, en die XP te
investeren in bepaalde skill trees klinkt redelijk als ongeveer elk
spel ooit. Door een bepaalde sommen te grinden krijg je genoeg
skills om het level te halen en je klaar te stomen voor de eindbaas, je tentamen. Klinkt allemaal zo slecht nog niet toch? Aan
jou de eer om voor jezelf de illusie op te wekken dat je studie
analoog is aan bijvoorbeeld Runescape.
Misschien raad je het al, het thema van deze Scoop is Games en
spelletjes.

De overwinning van KI op de beste menselijke Go-speler
8

Spelletjes zijn diep geworteld in de NSA. Altijd al worden er
de hele dag door een hele variëteit aan spelletjes gespeeld in
de kamer. Dit gaat van schaken naar Hearthstone, van Rocket
League naar driemannen. Wat ook al jaren als activiteit op de
agenda verschijnt is de spelletjesmiddag. Waren jullie erbij toen
we Guitar Hero hadden aangesloten in de Brainwave afgelopen september? Aan de enthousiaste drukte vanuit alle hoeken
van Science Park was duidelijk te zien hoe populair het wel niet
is om het studieontwijkend gedrag in de vorm van spelletjes te
uiten. Blijf dit vooral ook doen. Naast dat je van het spelen van
spelletjes inzichtelijker kan worden, is het ook heel sociaal om
samen te doen! Zolang je maar niet speelt met de gevoelens van
een ander (:

Fotopagina14

Extra veel kusjes op het zeer van de afgelopen tentamenweek,
Mick

De denksportieve strijd tussen kunstmatige intelligentie en menselijke intelligentie

Spel in de wetenschap en kunst
10
Verschillende onderwerpen en hun relatie tot
de kunst en wetenschap
Olympische Mechanica
Natuurkunde in de games der games.

13

Bètatalent: aangeleerd of aangeboren?
16
De discussie over genderneutraal speelgoed
voorzichtig in verband gebracht met aanleg
voor bètavakken
Natuurkunde in games
Hoe werkt dat eigenlijk?

19

Natuurkundetypetjes in D&D
23
Hoe de makers van Dungeons & Dragons hun inspiratie vinden in stereotypen van wetenschappers
Megapuzzel25
Prikkel de hersenen met vijf opgaven en win een
prijs
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Science News
Julia Schuring

Nobelprijs voor het universum
Waar komen we vandaan? Zijn we alleen?
Het zijn vragen die je misschien wakker houden ‘s nachts en die kinderlijk lijken, maar
heel fundamenteel zijn. Ook kosmoloog James Peebles (Princeton University), astrofysicus Michel Mayor (University of Geneva)
en astronoom Didier Queloz (University of
Geneva, University of Cambridge) houden
zich met deze vragen bezig en kregen daar
begin oktober de jaarlijkse Nobelprijs voor
Natuurkunde voor. Ze wonnen de prijs voor
hun “bijdragen aan ons begrip van de evolutie
van het universum en de plek van de Aarde in
de kosmos”.
De ene helft van de prijs ging naar Peebles,
die wordt gezien als de grondlegger van ons
huidige beeld van het universum en zijn geschiedenis. Peebles, inmiddels 84 jaar, werkt
sinds de jaren 60 aan de theoretische kosmologie en voorspelde onder andere het bestaan
van de kosmische achtergrondstraling. Dit is
de straling die ontstaan zou zijn tijdens de
oerknal - het begin van het heelal - en die we
op aarde kunnen waarnemen.

ontdekten zij deze planeet 51 Pegasi b en
sindsdien zijn er al meer dan 4000 exoplaneten ontdekt.

del van de knopen nóg efficiënter worden gemaakt omdat informatie kan worden opgeslagen in de knopen.

Vloeistof in de knoop
Een knoop leggen in een vloeistof: het klinkt
als iets uit een superheldenfilm. Superhelden
zijn het niet (officieel gezien), maar onderzoekers van de Universiteit van Colorado is
het wel gelukt om dit voor elkaar te krijgen.

Einstein Telescope dichter bij vaste voet
aan Limburgse grond
Afgelopen oktober kwam er goed nieuws
voor Nederlandse zwaartekrachtsgolf-fans:
na bodemonderzoek in de Limburgse heuvels
blijkt namelijk dat de grond zeer geschikt is
voor de geplande nieuwe detector: de Einstein Telescope. Na de bekendmaking van de
eerste detectie van zwaartekrachtsgolven in
2015, is er veel belangstelling voor het fenomeen. Op dit moment zijn er drie detectoren
actief in de wereld: de GEO600 (Duitsland),
de LIGO (VS) en de Virgo (Italië). Dit zijn
allemaal tweede-generatie-detectoren, net als
de geplande KAGRA ( Japan, eind 2019) en
INDIGO (India, 2024). De Einstein Telescope zal juist een derde-generatie-detector
worden, met verbeteringen in de technologie
om meer frequenties te kunnen meten en een
hogere detectiegevoeligheid te bereiken.

Wetenschappers proberen al langer om
geknoopte kristallen te maken, maar
het lukte hen nooit om dit klaar te
spelen omdat de knopen steeds instabiel
bleven. Jung-Shen B. Tai en Ivan I.
Smalyukh vonden echter een manier
om de moleculen in een vloeibaar kristal
met behulp van elektrische velden op een
bepaalde manier te laten draaien. Een vloeibaar kristal is een stof die zich in een gemengde toestand bevindt. Aan de ene kant
gedraagt het materiaal zich als een vloeistof.
Maar anders dan in een vloeistof, zijn de
moleculen in een vloeibaar kristal geordend
in een bepaalde structuur. De onderzoekers
gebruikten de asymmetrie van de moleculen in dit kristal, chiraliteit genoemd, om
draaikolkjes te maken waarna de moleculen
zelf in de knoop raakten. De vloeibare kristallen kunnen de polarisatierichting van licht
veranderen en worden daardoor bijvoorbeeld
gebruikt in lcd-schermen (liquid crystal displays). Deze beeldschermen hebben al een
laag energieverbruik, maar kunnen door mid-
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doen, waardoor de verwezenlijking weer een
stap dichterbij is.
Fouten afstraffen laat honingbij beter tellen
Honingbijen staan erom bekend dat ze harde werkers zijn. De hele dag door bestuiven
ze planten, de werkers doen hun best om een
nest te bouwen en de koningin zorgt voor de
eitjes en dus nieuwe bijen. Daarnaast hebben
ze ook nog een bij-baantje als leverancier van
onder andere honing en bijenwas. De uitdrukking ‘bezige bij’ is dan ook geheel terecht.
Biologen van de Universiteit van Toulouse en
Melbourne hebben ze nu nóg een taak gegeven: het tellen van vormen op afbeeldingen.
In het onderzoek moesten de bijen na een bepaald soort training onderscheid maken tussen verschillende hoeveelheden: tussen 4 en
5, 6, 7 of 8 objecten. De biologen maakten
gebruik van twee soorten trainingen: appetitive conditioning (beloning) en appetitive-reverse conditioning (beloning-afkeer). Conditioneren is een psychologisch gedragsproces
waarbij een respons frequenter voorkomt of
voorspelbaarder wordt naarmate een gewenste respons wordt gestimuleerd of beloond.
En wat bleek? De bijen werden beter in het
tellen nadat ze een negatieve beloning kregen
bij een fout antwoord, waar een beloning geen
invloed leek te hebben op hun prestatie. De
biologen concluderen dus dat de procedure
van conditioning van essentieel belang is voor
de prestatie in numeriek uitdagende taken.
Het is duidelijk geworden dat de bezige bij
pas écht bezig gaat wanneer zij wordt gestraft.

Het andere deel ging naar het duo Mayer en
Queloz. Zij werden geprezen voor hun aandeel in de zoektocht en vondst van een exoplaneet in onze Melkweg om een ster die lijkt
op onze eigen zon. 24 jaar geleden, in 1995,

Met de nieuwe detector hopen natuurkundigen onder andere de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein te testen, vandaar
ook de naam. Maar waar het nieuwe instrument komt te staan, is nog niet duidelijk. Momenteel zijn alleen Limburg en het Italiaanse
Sardinië nog in strijd voor de komst van de
detector. Omdat zwaartekrachtsgolven alleen
heel nauwkeurig te meten zijn, moet de omgeving van de detector enorm stabiel zijn. De
bodem in Limburg lijkt hier dus aan te vol-
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Quantum Game Theory
Kaisa Schoute
Wat als je de uitkomst van een interactie al
kan bepalen voordat deze heeft plaatsgevonden? Game theory was oorspronkelijk bedoeld
om economische processen te verklaren, maar
wordt inmiddels veelvuldig gebruikt in disciplines als sociologie en biologie. En deze theorie
is inmiddels ook overgewaaid naar de natuurkunde. Wat begon als een simpel natuurkundig
spelletje is in 30 jaar uitgegroeid tot een serieuze wetenschappelijke tak.

seren’ en 0 voor de uitkomst ‘botsing’. Er is
ook geen enkele reden om de ene kant boven de andere te verkiezen. Gelukkig hebben we dankzij Nederlandse verkeersregels
een consensus om aan de rechterkant van
de weg te blijven. Dit zorgt voor een nieuwe matrix (figuur 2), waarin de optie ‘naar
rechts’ een hogere waarde heeft dan de optie
‘naar links’. In dit geval leidt een rationele
beslissing tot de best mogelijk uitkomst, en
kunnen Marcel en Auke-Pieter afzonderlijk van elkaar de juiste keuze kunnen nemen. Wel zo fijn als je snel door kan met je
onderzoek.

In 1944 introduceerden John von Neumann
en Oskar Morgenstern het boek ‘Theory of
Games and Economic Behavior’. Zij introduceerden een wiskundige manier waarop
economisch gedrag verklaard kon worden,
bijvoorbeeld op de beurs of in een casino.
In game theory wordt een interactie tussen
twee of meerdere deelnemers opgevat als
Figuur 1
een spel waarbij de deelnemers een bepaalde tactiek hanteren. Voorwaarde hierbij is
dat iedere deelnemer rationele beslissingen
maakt, en het uiteindelijke doel van iedere deelnemer is om zijn of haar opbrengst
te maximaliseren. Door verschillende opFiguur 2
ties en de respectievelijke opbrengst in een
matrix te plaatsen, kun je verrassend goed
voorspellen welk gedrag een persoon gaat Er zijn echter ook gevallen waar de matrix
vertonen.
niet leidt tot de optimale opbrengst. Bijvoorbeeld wanneer Marcel en Auke-Pieter
Stel je voor dat Marcel en Auke-Pieter elkaar niet tegenkomen in de gangen van
elkaar tegenkomen in de gangen van het het Nikhef, maar in de gevangenis. Beiden
Nikhef. Ze begroeten elkaar joviaal en wil- hebben iets op hun kerfstok, en weten dat
len elkaar vervolgens passeren in de nauwe ook van elkaar. Als beiden zwijgen en de
gang. Dit gaat uiteraard alleen goed als bei- ander niet verlinken, komen ze na een jaar
den vanuit hun perspectief dezelfde kant op in de cel weer vrij (zie figuur 3). Gezamengaan. Alleen welke kant ga je dan op? De lijk is een totale celstraf van 2 jaar de beste
matrix in figuur 1 laat zien dat zowel links optie. Maar beiden hebben ook de optie om
als rechts even wenselijk en onwenselijk is, helemaal niet in de cel te belanden, wanneer
waarbij 1 staat voor de uitkomst ‘veilig pas- de één zwijgt en de ander verlinkt. Het risi-
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co lopen ze dan wel dat beiden verlinken, en
daarmee krijgen ze de hoogst haalbare gezamenlijke straf. Marcel zit in zijn eentje in
de verhoorkamer. Het rationele gedachtenpatroon van Marcel gaat als volgt: stel dat
Auke-Pieter zwijgt. Dan is het voor Marcel
voordeliger om hem te verlinken, want dan
gaat hij vrijuit. Ook als Auke-Pieter hém
verlinkt, is het beter om zelf te verlinken.
Marcel twijfelt dan ook geen seconde: Hij
verlinkt Auke-Pieter. En volgens dezelfde
redenatie kiest Auke-Pieter hetzelfde. Als
resultaat zitten ze nu gezellig samen drie
jaar achter de tralies. Voordeel is wel dat
de natuurkundestudenten voorlopig vrijuit
gaan!

Figuur 3

Het voorbeeld hierboven wordt ook wel het
‘prisoner’s dilemma’ genoemd. Er zijn veel
meer voorbeelden van ‘games’ met extra
regels, maar het speciale aan dit dilemma
is dat het een ‘non-zero sum game’ is (alle
deelnemers kunnen simultaan winnen of
verliezen) waarbij rationeel denken niet tot
de meest wenselijke oplossing komt. Deze
uitkomst is in Nash equilibrium, naar de
wiskundige John Nash die in 1994 een Nobelprijs ontving voor zijn bijdrage aan game
theory. Hij bewees dat iedere non-zero sum
game voor welk aantal spelers dan ook, een
vaste uitkomst heeft. Ook als deze nou niet
bepaald voordelig is.
De wiskunde achter deze theorie is al bewonderenswaardig in zichzelf, maar het
wordt nog interessanter als de natuurkunde
ook om de hoek komt kijken. Ongeveer 30
jaar terug deed deze theorie ook zijn intrede
bij de natuurkunde, niet geheel verrassend

in de hoek waar kansen een grote rol spelen.
Met regels als entanglement en superpositie krijgt het prisoner’s dilemma een heel
andere wending. In het geval van het prisoner’s dilemma geven zogenaamde ‘quantum moves’ of quantumzetten een nieuwe
uitkomst. Hier gaat uiteraard een hoop
wiskunde achter schuil, maar kort door de
bocht is er nu een optie waarbij zowel Marcel als Auke-Pieter een garantie hebben dat
beiden zwijgen. Quantumzetten zorgen ervoor dat ze toch voor de optimale uitkomst
kiezen, en slechts één jaar in de gevangenis
hoeven door te brengen.
Wat we met quantumstrategieën kunnen?
Die opties liggen open. In het voorbeeld
hierboven maken quantumstrategieën mogelijk dat wederzijds vertrouwen als factor
mee gaat spelen bij het maken van rationele beslissingen. Voor de economie betekent dit dat er op een nieuwe manier naar
besluitvorming gekeken kan worden. Tegelijkertijd kan quantum game theory mogelijk een bijdrage gaan leveren aan quantum
computing, door algoritmes te beschouwen
als een spel. Maar het leukste is natuurlijk om zelf over de mogelijkheden na te
denken. Misschien bedenk jij zelf wel een
nieuwe manier om quantum game theory
te gebruiken!
Referenties:

[1] Evolutionair denken – Chris Buskes (2006)
[2] Game theory – last revision 8/3/19: https://
plato.stanford.edu/entries/game-theory/
[3] Quantum Game Theory - By Frank Witte
(2016): https://www.thenakedscientists.com/articles/science-features/quantum-game-theory
[4] Quantum Games and Quantum Strategies Eisert et al. (2008)
[5] The Quantum Prisoner’s dilemma – Up and
Atom (2018): https://www.youtube.com/watch?v=_kLb1glm6EM
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De overwinning van KI op de beste
menselijke Go-speler
Vera Moerbeek
In zijn shortstory ‘Lenny,’ geschreven in 1958(!),
beschrijft de sciencefictionschrijver Isaac Asimov
(lees zijn boeken) een robot van het type “LNE”
waarvan per ongeluk alle breinstructuur wordt
gewist. In de eerste instantie wordt deze robot nu
voor nutteloos aangezien. Maar Susan Calvin,
de voornaamste robopsycholoog van US Robots
and Mechanical Men Inc., bedenkt zich iets. In
feite is deze robot, die de bijnaam Lenny krijgt,
verglijkbaar met een soort baby – volledig blanco
in ervaringen, zonder voorkennis, maar wel gehardwired met de benodigde circuits om te leren
[1]. Hoewel er zat sciencefictionverhalen zijn
over robots, doet dit verhaal me het meest denken
aan de werking van kunstmatige intelligentie.
In maart van 2016, bijna 50 jaar later, versloeg
de door Google gebouwde kunstmatige intelligentie AlphaGo de beste menselijke Gospeler van de wereld, Lee Sedol. Op die dag hadden mijn vader en ik de wedstrijd live in de
woonkamer op de computer opstaan. Ik volgde in die tijd – het vijfde jaar van mijn middelbare school – een collegeserie over informatica en algoritmen in Leiden en tijdens het
laatste college, over kunstmatige intelligentie,
had de docent deze wedstrijd genoemd. In
een eerdere les leerden we hoe een computer
een spel kan spelen – van alle mogelijke zetten
wordt uitgerekend wat de mogelijke situaties
daarna zijn, en in hoeveel van die mogelijke
situatie de computer wint. Dit vormt een gigantische ‘boomstructuur’: elk mogelijk verloop van het spel vanaf nu vormt een tak. Zo
kan de optimale zet gekozen worden. Al in
1997 heeft de door IBM gebouwde kunstmatige intelligentie Deep Blue II een steengoede
van dat moment, Garry Kasparov, verslagen
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in het schaken op zo’n manier [2]– maar bij
schaken is het nog enigszins mogelijk om al
die mogelijke bordsituaties door te rekenen,
bij Go zijn er bij elke beurt meer dan 200
mogelijke zetten. Go heeft een andere aanpak nodig. In plaats van algoritmes die kant
en klaar in AlphaGo’s brein zijn geïnstalleerd,
heeft AlphaGo jarenlang potjes gespeeld tegen zichzelf en menselijke Gospelers, om te
leren.

juiste output gegeven? – past het de parameters van de functie aan. Zo leert de computer.
Zo heeft AlphaGo potjes gespeeld tegen een
andere kunstmatige intelligentie – een variant
van zichzelf – en door de feedback (winst of
verlies) zijn eigen algoritme aangepast.
En zo kwam het dat AlphaGo in het derde
potje van de wedstrijd tegen Lee Sedol (de
eerste twee had AlphaGo al gewonnen) een
zet deed die Lee Sedol totaal niet had verwacht, op een deel van het bord waar bijna
niks gebeurde. Het was een type zet dat zeer
ongebruikelijk is in de top van de Gowereld.
Dit is iets dat AlphaGo zelf had ontdekt en
wat niemand, niet de programmeurs van AlphaGo en zelfs niet deze beste Gospeler van de
wereld, had voorspeld [3][4].
En dat is ook het enge van kunstmatige intelligentie: ook de makers hebben niet de controle over de evolutie van het AI-brein tijdens
het leerproces. Hier ontstaan alle nare verhalen, zoals over Tay: een AI-Twittergebruiker
die menselijk conversatiegedrag moest leren
van Twitter en binnen 16 uur van internet
moest worden afgehaald vanwege racistische
en nazistische uitspraken [5] [6]. En dat terwijl bedrijven kunstmatige intelligentie op tal
van relevante terreinen willen inzetten – bijvoorbeeld voor een eerste screening van sollicitatiebrieven.

In een ander college van mijn informaticaserie in Leiden werd het basisprincipe van
kunstmatige intelligentie uitgelegd aan de
hand van gezichtsherkenning. Het algoritme is in essentie een functie met een aantal
nog onduidelijke parameters. De parameters
krijgen een beginwaarde. Daarna krijgt het
algoritme input uit een oefendataset en geeft
een bepaalde output op basis daarvan. Aan de
hand van feedback – heeft de computer de
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Vervolgens, in het vierde potje – AlphaGo
had al drie van de vijf wedstrijden gewonnen,
dus het ging nu nog puur om de eer - heeft
juist Lee Sedol een zet gedaan die ongebruikelijk was, waardoor AlphaGo uit zijn comfortzone werd gebracht. Het vierde potje is –
als enige potje – gewonnen door Sedol. Sedol
zei achteraf dat hij het prachtig vond om te
hebben geleerd van de rare zet van AlphaGo
in het derde potje. Uiteindelijk verloor Sedol
met 4-1.

Inmiddels is dit achterhaald – AlphaGo’s opvolger AlphaGo Zero heeft 100-0 gewonnen
van AlphaGo en ook die heeft weer een opvolger: Alpha Zero [7]. Waar ligt de volgende
uitdaging? Hanabi. In tegenstelling tot schaken of Go is Hanabi een spel waarin alle spelers moeten samenwerken. De spelers moeten
gezamenlijk alle kaarten spelen, in een juiste
volgorde, maar zij kunnen hun eigen set kaarten niet zien en moeten daarom elkaar hints
geven over wat de ander moet doen [8].
Referenties:

[1] ‘Lenny’ door Isaac Asimov, zie ook https://en.
wikipedia.org/wiki/Lenny_(short_story)
[2]
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue_
versus_Garry_Kasparov]
[3] https://www.nature.com/news/the-go-filesai-computer-clinches-victory-against-go-champion-1.19553
[4] https://www.wired.com/2016/05/google-alpha-go-ai/
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Tay_(bot). Zie
account: https://twitter.com/tayandyou
[6]
https://www.trouw.nl/nieuws/deze-chatbot-veranderde-binnen-24-uur-in-een-nazi~b881d994/?referer=https%3A%2F%2Fwww.
google.com%2F
[7] https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaGo
[8] https://www.ultraboardgames.com/hanabi/
game-rules.php
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Spel in de wetenschap en kunst
Julia Schuring
om eerst eens goed te kijken naar het thema
‘spel’. In dit stuk hanteer ik de volgende definitie van het woord ‘spel’: een activiteit waarin
een of meerdere mensen een doel proberen te
behalen met de intentie om zichzelf te vermaken en/of om vaardigheden te ontwikkelen. De spelers moeten zich hierbij wel houden aan de vooraf opgestelde regels.
Afbeelding: Ego Sum Qui Sum

In deze rubriek bespreek ik verschillende onderwerpen en hun relatie tot de kunst en wetenschap. Ik ga op zoek naar wat de wetenschap en
kunst gemeen hebben, naar wat er zich afspeelt
in het gebied tussen de grenzen van deze twee
vakgebieden. Voor mij persoonlijk begon de interesse in dit verband tijdens mijn tussenjaar. Ik
wilde aanvankelijk graag naar de filmacademie
om filmeditor te worden. Tijdens de auditie vroeg
een docent daar wat ik zou doen als ik niet werd
aangenomen. “Dan ga ik natuur- en sterrenkunde studeren”, zei ik, wat zij een opvallende keuze
vonden. “Iets totaal anders, dus”, merkte iemand
zelfs op. Voor mij voelde het juist heel logisch,
maar ik kon niet goed onder woorden brengen
waarom. Toen ben ik eerst gaan nadenken over
de combinatie van montage in film en het doen
van wis- en natuurkunde, later over het meer
algemene samenspel van kunst en wetenschap.
Die interesse is er nog steeds en daarom probeer
ik iedere editie van de Scoop wat dichter op het
antwoord te komen van wat de wetenschap en
kunst nou precies verbindt, door het tussengebied
daartussen te verkennen. Deze keer: hoe komt het
thema ‘spel’ terug in de wetenschap en kunst?
Het spel
Voordat ik begin met het leggen van onderlinge verbanden, lijkt het me een goed idee
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Er bestaan verschillende vormen van ‘spel’:
gezelschapsspellen, computerspellen, het spelen van kinderen en behendigheidsspellen.
Een persoon kan in zijn eentje een spel spelen, maar vaker gaat hij of zij een strijd aan
met een of meerdere personen. Er is dan sprake van een competitie. Wanneer het doel van
een spel juist is om samen te werken, noemt
men dit een ‘coöperatief spel’. Een voorbeeld
waar ik zelf enorm fan van ben, is een escape
room. Hierbij moet een groep mensen binnen
een bepaalde tijd uit een ruimte uitbreken.
De kunst is om zo goed mogelijk samen te
werken om allerlei puzzels op te lossen en zo
aanwijzingen te vinden om uit de ruimte te
ontsnappen.
Games are art
Over kunst gesproken: misschien denk je
niet zo snel aan spelletjes in de wereld van de
kunsten. Toch zijn er mensen, zoals Brenda
Romero, die beargumenteren dat het ‘spel’
net als muziek, film en de schilderkunst een
kunstvorm op zichzelf is. In haar TEDx presentatie zegt ze zelfs: “(…) games are the most
important art form of our lifetime”. Spellen zijn
meer dan beeld en entertainment alleen, zegt
ze. Ze gaan namelijk ook over cultuur. Cultuur is ooit ontstaan door het waarnemingsvermogen van de mens en het opvullen van de
vrije tijd met bijvoorbeeld schilderen, schrijven en later fotograferen. Zo ontstonden ook

spelletjes. Spellen zijn zelfs een van de oudste
vormen van sociaal menselijk contact [1].
Een goed spel is bovendien niet alleen fysiek, maar gaat in je hoofd zitten. Spellen zijn
niet zomaar een product, maar het werk
van een persoon. Ze worden gemaakt door
designers die hun creatieve geest gebruiken om te creëren wat iets los maakt. Hun
werk zet anderen aan om anders te denken, om zich te ontwikkelen of simpelweg
om te amuseren - dingen die dansers,
architecten en poëten ook willen bereiken
met hun werk. Kunst wordt vaak gebruikt
om een politiek statement te maken en
spellen zijn hier niet heel anders in. Als
voorbeeld geeft Romera het spel Papers,
Please: een puzzelspel dat dealt met de
moeilijkheden van immigratie.
Kortom: Spellen zijn niet alleen kunst door
de graphics of het design ervan. Spellen zijn
onderdeel van cultuur en kunnen worden
gebruikt om alledaagse en actuele problemen
aan te kaarten op een creatieve manier die
de directe verbeelding voorbij gaat, net als
andere kunstvormen dat doen. Spellen zijn
een creatieve beleving op zich. We kunnen dus wel concluderen dat ook spel een
kunstvorm is.

Videogames zijn door hun graphics alleen al een soort
kunst.
Afbeelding: Theo Daleney
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Physics engines, AI en speltheorie
Zoals Laurens schrijft in zijn stuk (zie pagina
19-22), worden in (realistische) computerspellen de natuurwetten gehanteerd die in
de realiteit van het dagelijks leven ook gelden. Zo wordt wetenschap geïmplementeerd
in de wereld van het spel. Vera beschrijft in
haar stuk (pagina 8-9) hoe een computer een
spel kan spelen. Games zijn in het vakgebied
van de kunstmatige intelligentie een populair
en interessant onderwerp, mede doordat de
wetenschap van het leerproces zo belangrijk
is in algoritmes. Natuurkundige concepten
kunnen ook in fysieke spellen een rol spelen.
Denk bijvoorbeeld aan behendigheid spellen als biljart en pool. Door de wetten van de
klassieke mechanica te gebruiken, zou je heel
makkelijk een potje pool kunnen winnen. Er
zijn dan ook natuurkundigen die het spel uitgebreid hebben geanalyseerd [2].
Een andere implicatie is de wiskunde achter
vele bordspellen: de speltheorie. In de speltheorie staan beslissingen centraal: de theorie
biedt strategieën om de optimale uitkomst te
vinden in situaties waarin spelers bepaalde
keuzes moeten maken die onderling afhankelijk zijn van elkaar [3]. Spellen waar de speltheorie een rol spelen zijn bijvoorbeeld Stratego, schaken en steen, papier, schaar.
Deze tak van de wiskunde wordt overigens
niet alleen gebruikt voor amusement: het kent
vele toepassingen binnen de economie, sociologie en biologie. Kaisa vertelt je hier meer
over op bladzijde 6-7.
Het ultieme spel
Van alle spellen ter wereld lijkt er één spel te
zijn dat de kroon spant: The Game. Het kan
zijn dat je er nog nooit van hebt gehoord, en
toch speel je mee. Dat is namelijk een van de
drie regels van het spel: iedereen ter wereld
doet mee. Het doel van dit spel is om zo lang
mogelijk niet aan het spel an sich te denken,
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De creatieve kunstenaar en wetenschapper
Goed, we hebben gekeken naar het verschijnsel van het ‘spel’ in de wetenschap en kunst.
Maar kunnen spellen ons ook iets vertellen
over het raakvlak tussen die twee vakgebieden?

In behendigheidsspellen als pool en biljard worden de
wetten van de klassieke mechanica gebruikt.
Afbeelding: Chihhsiong Shih

want zodra er wél aan wordt gedacht, heb je
verloren. Hoe het spel ooit precies is ontstaan,
is niet duidelijk. Een van de oorsprongsverhalen is dat The Cambridge University Science
Fiction Society een spel wilde bedenken die
niet aan de principes van de speltheorie voldeed [4].
The Game is een voorbeeld van The White
Bear Principle in de psychologie waarbij de
onderdrukking van een gedachte ervoor zorgt
dat de gedachte juist sneller opkomt. In het
Nederlands kennen we dit als het fenomeen
van de ‘roze olifant’, ooit bedacht door de
Amerikaanse schrijver Paul Goodman [5].
Probeer maar eens niet aan een roze olifant
te denken…

Brenda Romero heeft ons laten zien dat we
spellen kunnen zien als een kunstvorm op
zichzelf. Game designers zijn kunstenaars en
spelen met hun creativiteit om te creëren. Ze
moeten fantasierijk zijn om nieuwe dingen te
ontdekken en te verzinnen, volhardend om
door te gaan in hun zoektocht en dapper om
te durven in te gaan tegen de huidige denkbeelden. Een wetenschapper werkt op een
soortgelijke manier. Om nieuwe theorieën
te ontdekken, moet je ingenieus, origineel en
standvastig zijn. Verder denken dan je directe verbeelding, zoals bij spellen het geval is.
Kunstenaars puzzelen, net als wetenschappers, en blijven proberen tot hun werk ‘klopt’.
Of kloppen nou een gevoel is dat loskomt bij
het ervaren van kunst of een wetenschappelijk
feit dat te verifiëren is; het kan gezien worden
als het eindresultaat van een spel. Wanneer
dit doel is gehaald, is het spel gewonnen.
Wat de wetenschap en kunst dus bindt, is
creativiteit. Zonder die verbeelding en vindingrijkheid red je het niet als onderzoeker
of kunstenaar. En juist spellen spelen zo met
die verbeelding.
Referenties:

Wanneer je wordt gevraagd niet aan een roze olifant
te denken, denk je er juist wél aan.
Afbeelding: Anneke Otten
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[1]
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_
games
[1] Shih, C. (2014). International Journal of Information Technology & Decision Making.
[2]
https://www.britannica.com/science/game-theory
[3]
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Game_
(mind_game)
[4] Goodman, P. (1947). Kafka’s Prayer.
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Olympische Mechanica
Nanna Hempel
De Olympische Spelen in Tokyo zullen voor mij
specialer aanvoelen dan de die ervoor. Niet alleen
wordt het grootste sportevenement ter wereld gehost
in een van de mooiste landen ter wereld. Ook zullen
het mijn eerste spelen zijn die ik door de lenzen van
een natuurkundestudent mag aanschouwen.
En volgens mij is er reden om te vieren. Sport
is voor de ogen van een natuurkundige toch een
comfortabel aanschouwen. Simpele massa’s en
simpele krachten. In sommige sporten zit dan
een vreemde viervoeter, maar die moeten we
maar even als bol beschouwen met homogene
massaverdeling en dan kunnen we verder. De
meeste sporten zijn makkelijk te analyseren en
ik verheug mezelf er persoonlijk op om voor het
eerst met mechanisch inzicht naar de olympische atleten te kijken. Uiteindelijk is sport ook
toegepaste klassieke mechanica.
De grootheden van het spelletje
En de krachten die getoond zullen worden door
de atleten zullen in sommige gevallen nog best
spectaculair zijn. Een makkelijk voorbeeld is het
gewichtheffen: zonder twijfel het meest explosieve evenement op de kalender. Het huidige
wereld record voor onderdeel ‘Snatch’ is 220
kg. Snatch heeft als regel dat de barbell in één
continue beweging tot boven het hoofd geheven moet worden. De atleten trekken met alle
macht de barbell zo hoog mogelijk om te proberen eronder te komen in een gehurkte positie
en vanaf daar omhoog te squatten. In het geval
van het wereldrecord lifte Lasha Talakhadze, op
het oog en stopwatch geschat, in ongeveer 1,18
seconden de massa van 220 kg tot een hoogte
van ruwweg 1,8 meter. Dat is een potentiaalverschil bijna 3,88 kJ. Laten we aannemen dat
Talakhadze de barbell met constante versnelling

omhoog liftte. Dan moet hij bij benadering een
resultante kracht hebben geleverd ter waarde
van 2,67 kilonewton. Zo een gemiddeld netto
vermogen van give or take 4,45 paardenkracht.
De lange afstandsporten vergen de grootste
hoeveelheden energie. Het meest iconische van
de langeafstandhardloopevenementen is de marathon, waarvan het huidige olympische record
staat op 2:06:32, gerend door Samuel Wanjiru
in 2008. Voor dit record heeft hij toen in Beijing
een gemiddelde snelheid moeten aanhouden
van (vrijwel exact) 20 kilometer per uur. Zo’n
vlug berekende 12 newton aan luchtweerstand
op die snelheid betekent dat op een windstille
dag een marathonrenner 507,9 kJ aan energie
moet ophoesten om slechts alleen de lucht aan
de kant te duwen. En ook als sommige sporten zich niet gemakkelijk lenen voor analyse
van numerieke waarden van natuurkundige
grootheden, blijft het interessant om na te denken over de natuurkundige theorieën die in het
spel meespelen.
Het nieuwe evenement ‘sportklimmen’ is bijvoorbeeld een klassieke strijd tegen zwaartekracht. De technieken in judo maken slim
gebruik van hefbomen, waardoor de judoka in
staat is om op eigen kracht de tegenstander
in een laag-dal-potentieel te werpen, waarop
zwaartekracht de rest kan afmaken.
Het zullen uiteindelijk de zomerspelen zijn.
Voor Nederland zijn er niet daverend veel kansen voor de gouden plakken, met slechts hockey en zeilen als sporten waarin we echt gezien
worden als speler. Gelukkig zal ik niet meer op
de resultaten letten, maar rustig afgeleid raken
door mijn over-analyserende hersenpannetje.
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Bètatalent: aangeleerd of aangeboren?
De discussie over genderneutraal speelgoed voorzichtig in verband
gebracht met aanleg voor bètavakken

Heleen Mulder
Eerder dit jaar kondigde de TU Eindhoven
een besluit aan om bepaalde vacatures eerst
een half jaar alleen voor vrouwen open te
stellen, wat tot discussie leidde [1]. Het idee
dat een organisatie met een evenwichtige
verhouding tussen mannelijk en vrouwelijk
personeel beter functioneert, rechtvaardigt
namelijk niet voor iedereen deze maatregel.
Iets dat ook meespeelt, is de vraag of bepaalde
beroepen en interesses inherent meer bij een
bepaald geslacht passen, of dat het huidige
verschil in voorkeur hierin volledig is
ontstaan door sociale normen. Verwant aan
de laatstgenoemde gedachte is de visie dat
in onze samenleving van kinds af aan een
zodanig onderscheid wordt gemaakt tussen
mannen en vrouwen, tussen jongens en
meisjes, dat voor beide geslachten gedrag en
interesses worden voorgeschreven. Wat hier
bij uitstek een rol bij zou spelen, is speelgoed.
Er bestaat immers een duidelijk onderscheid
tussen speelgoed voor jongens en voor meisjes,
en met speelgoed spelen is een belangrijk deel
van de sociale en cognitieve ontwikkeling van
een kind [2]. Uit deze overwegingen is het idee
van genderneutraal speelgoed voortgekomen.
Dit zou niet de ‘klassieke’ eigenschappen van
de geslachten benadrukken en niet duidelijk
voor jongens of meisjes worden gemarket.
Wat zijn verschillende meningen hierover,
en zouden er echt meer meisjes natuurkunde
gaan studeren als er niet alleen jongetjes in
reclames van Hot Wheels zaten? Die laatste
vraag kan ik natuurlijk niet in dit artikel
beantwoorden, maar ik probeer een begin te
maken.
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Niet alleen jonge meisjes droegen vroeger jurken [12]

Wat mij bij het schrijven van dit artikel het
meest verraste,is hoe kort het grote onderscheid
tussen kleuren, kleding en speelgoed voor
jongens en meisjes pas bestaat. Historicus Jo
Paoletti schrijft in haar boek Pink and Blue:
Telling the Boys from the Girls in America onder
andere dat jongens en meisjes tot het eind van
de negentiende eeuw allemaal in witte jurken
rondliepen [3]. De grootschalige marketing
van speelgoed gericht op één geslacht is nog
recenter: pas sinds de jaren tachtig is dit de
norm [4]. Deze redelijk korte geschiedenis
van genderspecifieke kinderspullen wordt
door voorstanders van een neutralere aanpak
als argument aangehaald. Waar het namelijk
vooral om lijkt te draaien in de discussie, is
hoeveel van het gedrag van een kind biologisch
is bepaald, en hoeveel wordt veroorzaakt
door de opvoeding. Het is duidelijk dat er
biologische verschillen bestaan tussen jongens
en meisjes, denk in deze context vooral aan
genen op de geslachtschromosomen en aan
geslachtshormonen. Beide zijn waarschijnlijk
verantwoordelijk voor gemiddelde verschillen
tussen de breinen en gedragspatronen van
mannen en vrouwen [5].

Niet alleen nature, maar ook nurture heeft
echter invloed op het gedrag van kinderen, en
volgens sommigen is dat zelfs het belangrijkst.
Zo
schrijft
wetenschapsjournaliste
Asha ten Broeke dat het hormoon
testosteron waarschijnlijk invloed heeft op
genderidentiteit en seksuele voorkeur van een
kind, maar dat het verre van zeker is of ook
jongens- dan wel meisjesachtig speelgedrag
door hormonen wordt bepaald. Ze wijst erop
dat jongetjes en meisjes vanaf hun geboorte
anders worden behandeld, en dat stereotypen
van beide geslachten daardoor al heel vroeg
aan een kind worden overgebracht [6].
Specifieker en enigszins kort door de bocht
wordt hiermee bedoeld: meisjes zijn lief,
sociaal en houden van roze poppen, terwijl
jongens avontuurlijk en slim zijn, en graag
dingen bouwen en slopen. Vanuit de progenderneutrale kant van de discussie is dan
ook het voorstel: geef kinderen de ruimte om
zelf te kiezen waarmee ze willen spelen, door
speelgoed en kleding niet te bestempelen
als voor jongens of meisjes, met reclame,
kleur of wat dan ook. De nadruk ligt op het
maximaliseren van de keuzevrijheid en de
ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen
[7]. Er zijn echter ook aanwijzingen vanuit de
wetenschap dat de biologische component wel
degelijk een grote rol speelt. Een onderzoek
van wetenschappers Hassett, Siebert en
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Wallen lijkt juist bewijs te geven voor het
idee dat voorkeuren wat betreft speelgoed
een weerspiegeling zijn van hormonale
verschillen. Vanuit de observatie dat
geslachtsverschillen in speelgedrag bij mensen
en rhesusapen vergelijkbaar zijn, vergeleken
de onderzoekers de reactie van mannelijke en
vrouwelijke aapjes op verschillende soorten
speelgoed met die van menselijke kinderen.
Wat bleek: zowel jongetjes als mannelijke
aapjes waren veel meer geïnteresseerd in
speelgoed met wieltjes, terwijl meisjes en
vrouwelijke aapjes geen duidelijke voorkeur
hadden voor knuffels of bewegend speelgoed
[8]. Aangezien rhesusapen bij het opvoeden
van hun jongen weinig verschil maken
tussen jongetjes- en meisjesapen, kan dit als
aanwijzing worden gezien dat de stereotiepe
verdeling in speelgoed aangeboren is [9].

Een rhesusaap [13]

Een ander onderzoek dat relevant is,
gaat over ruimtelijk inzicht bij hele jonge
kinderen. Wetenschappers Moore en Johnson
onderzochten de reactie van baby’s van 5
maanden oud op filmpjes van een draaiende
geometrische vorm. De proefpersoontjes
kregen eerst een filmpje te zien waarin het
3D-object onder een bepaalde hoek zichtbaar
was, net zolang tot ze hieraan gewend waren.
Vervolgens werd er een filmpje getoond van
hetzelfde object, maar vanuit een andere hoek.
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De meisjes besteedden ongeveer evenveel
aandacht aan beide filmpjes, maar de jongens
keken langer naar het filmpje met de nieuwe
hoek dan naar het eerste filmpje [10]. Dit kan
erop wijzen dat het de jongetjes wel opviel dat
er iets veranderd was in het bekende filmpje,
terwijl de meisjes dat niet zagen, en geen
verband legden tussen de twee varianten.
Nou is het geen nieuw gegeven dat mannen
over het algemeen beter zijn dan vrouwen
in dit soort mentale rotatie van objecten,
stellen de onderzoekers ook. Het bijzondere
is dat dit onderzoek bij erg jonge kinderen is
uitgevoerd, en dat er een verschil opviel tussen
jongetjes en meisjes. Hieruit concluderen dat
mannen een aangeboren ruimtelijk inzicht
hebben dat beter is dan dat van vrouwen lijkt
zeker voorbarig, maar de nature kant van het
debat kan wel met deze resultaten in verband
worden gebracht.
Of verschillen tussen jongens en meisjes nou
grotendeels aangeleerd of aangeboren zijn,
bestaat er een verband tussen het speelgoed
dat aan kinderen wordt aangeboden en de
studiekeuzes die zij later maken? Dit lijkt
nog niet erg specifiek te zijn onderzocht. In
hun opiniestuk in de Volkskrant stellen Els
Rommes en Kathrine van den Bogert, beide
verbonden aan de Radboud Universiteit
Nijmegen, dat genderneutraal speelgoed bij
kan dragen aan de diversifiëring van bepaalde
arbeidssectoren:
“Kinderen leren belangrijke vaardigheden
door te spelen: ruimtelijke vaardigheden
door het spelen met bouwdozen, sociale
vaardigheden door het spelen met
poppen. Zo bezien kan het afschaffen van
genderstereotypen in speelgoed bijdragen
aan het stimuleren van mannen om de
zorg of het onderwijs in gaan en helpt het
vrouwen om een carrière in bètawetenschap
en techniek te beginnen.” Ook een onderzoek
naar de prestaties van 15-jarige jongens
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en meisjes op het gebied van wiskunde in
verschillende landen is het noemen waard.
Er is gekeken naar verschillende maatstaven
voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen in
een land, en bij vergelijking hiervan met de
wiskundescores bleek dat de ‘wiskundekloof ’
tussen jongens en meisjes afnam bij grotere
sociale gelijkheid[11]. Hieruit zou kunnen
worden geconcludeerd dat sociale en culturele
factoren, die bij grotere emancipatie van
vrouwen immers minder dwingend zouden
moeten zijn, een rol spelen bij het verschil in
wiskundeprestaties. Wie weet, misschien kan
een bredere keus uit speelgoed voor jongens
en meisjes dan echt een verschil maken bij
de huidige diversiteitsproblematiek. De
wetenschap lijkt er in ieder geval nog niet
definitief over uit te zijn, dus voorlopig is
het plan van de TU Eindhoven wellicht
effectiever.
Referenties:

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/17/tu-eindhoven-wil-alleen-nog-vrouwen-aannemen-a3964065
[2] Cherney, I.D. Young children’s classification, stereotyping and play behaviour for gender neutral and ambiguous
toys. Educational Psychology (2010).
[3] https://decorrespondent.nl/7671/help-mijn-dochter-draagt-prinsessenjurken/11440131950148-2bfb99f0
[4] https://www.volkskrant.nl/economie/little-man-bigideas-voor-jongens-little-girl-big-smiles-voor-meisjes~b6324f11/
[5] https://www.nemokennislink.nl/publicaties/waar-komen-m-v-verschillen-in-het-brein-vandaan/
[6] https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-ideem-v/
[7] https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/geen-genderlabel-wel-een-neutraal-aanbod~b29f284f/
[8]Hassett, J.M., Siebert, E.R., Wallen, K. Sex differences
in rhesus monkey toy preferences parallel those of children. Hormones and Behavior (2008).
[9] https://www.nemokennislink.nl/publicaties/jongetjesaap-speelt-liever-met-autootjes/
[10] Moore, D.S., Johnson, S.P. Mental rotation in human
infants: a sex difference. Psychological Science (2008).
[11] Guiso, L., Monte, F., Sapienza, P., Zingales, L. Culture, gender and math. Science (2008).
[12] https://www.pinkisforboys.org/

[13] https://www.nationalgeographic.com/animals/mammals/r/rhesus-macaque/
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Natuurkunde in games
Laurens Ligthart
Veel NSA’ers houden ervan om wel eens een
spel te spelen op een console of een pc. Wanneer
spellen zich afspelen in een fysieke wereld, is het
natuurlijk erg belangrijk dat er bepaalde ‘regels’ zijn voor hoe dingen zich gedragen. Als jij
de spatiebalk indrukt, verwacht je dat je personage springt en zo’n sprong moet er realistisch
uitzien. Meestal betekent dit dat de objecten en
personages in het spel zich moeten houden aan
de natuurwetten zoals wij ze op aarde gewend
zijn: een sprong is (nagenoeg) parabolisch, een
kogel gaat heel snel, water golft en stroomt.
Toch kan de maker van het spel er voor kiezen om bepaalde dingen anders te doen dan we
gewend zijn en het spel hier omheen bouwen.
Denk bijvoorbeeld aan spellen zoals Portal,
Fez of Super Mario Galaxy (naar mijn mening allemaal geweldige spellen). Een belangrijk deel van de gameplay is dan gecentreerd
rond het gebruik van de nieuwe natuurwetten
in deze rare wereld. Overigens gebeuren er in
spellen ook regelmatig rare dingen die juist niet
de bedoeling zijn. Zo zijn er genoeg spellen te
bedenken waar je op sommige plekken door
muren heen kunt lopen, oneindig kunt blijven
springen (en daardoor kunt vliegen) of vast
komt te zitten in de vloer. Het leek me leuk om
eens wat onderzoek te doen naar hoe dit allemaal werkt.
Klassieke physics engines
De natuurwetten in een spel worden bepaald door een stuk software dat een physics
engine wordt genoemd. Zo’n engine bestaat
uit meerdere onderdelen die met elkaar samen moeten werken. Het eerste en makkelijkste deel beschrijft hoe rigide objecten
interageren. De meesten van ons zullen
dat zelf al een keer gedaan hebben bij een
programmeervak, bijvoorbeeld wanneer

ze deeltjes in een doos beschrijven. Het
wordt moeilijker als je ook rekening moet
houden met soft-body physics en vloeistofmechanica. In dat geval kun je niet langer
kijken naar twee objecten met een bepaalde
grootte die tegen elkaar botsen, maar moet
je een object of de vloeistof opdelen in een
heleboel kleine stukjes. Dit maakt het niet
alleen lastiger voor de programmeur, maar
ook voor de computer als die het in real time
moet renderen terwijl jij het spel speelt. Er
is daarom een trade-off tussen realisme van
het spel en de mogelijkheden van een standaard computer of console. Een belangrijke
taak van de makers van game engines is dus
om de bewegingen op een zo efficiënt mogelijke manier realistisch te maken. En we
zijn natuurlijk al een heel eind gekomen!
Vergelijk bijvoorbeeld maar eens de Tomb
Raider uit 1996 met die uit 2017 (figuur 1).
Een van de manieren die wordt gebruikt om
het renderen snel te houden is bijvoorbeeld
dat alleen het deel gerenderd wordt wat je
daadwerkelijk kunt zien. Alles wat achter je
staat wordt op dat moment niet geladen en
wordt pas weer zichtbaar als je je omdraait.
Op die manier wordt de frame rate hoog
gehouden, terwijl het spel toch realistischer
gemaakt wordt. Player Unknown’s Battleground is een voorbeeld van een spel dat
hier gebruik van maakt.
Uiteindelijk komt het er op neer dat de
physics engine continu bezig is met het
oplossen van differentiaalvergelijkingen.
Hierbij kun je denken aan hele simpele vergelijkingen als x=vt, maar ook aan
zwaartekrachtsvergelijkingen, (in)elastische
botsingen en beweging van vloeistoffen.
Overigens hoef je zelf tegenwoordig am-
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per te kunnen programmeren als je een spel
wil maken dat gebruik maakt van ‘gewone’ natuurkunde. Programma’s zoals Unity
en Unreal Engine hebben eigenlijk al het
werk al voor je gedaan en wat overblijft is
het visueel vormgeven en ontwikkelen van
het spel (wat overigens ook zeker niet altijd
makkelijk is). Op de website van Unity kun
je gratis software downloaden om zelf spellen in elkaar te zetten. Met behulp van tutorials (die deels eveneens gratis zijn) krijg
je de basics aangeleerd. Na een uurtje aanklooien heb ik met behulp van een template
al een simpel racespelletje gemaakt. Als je
vanaf het begin begint, duurt het natuurlijk
wat langer, maar erg moeilijk is het in ieder
geval niet.

platte oppervlakken. Als je door het blauwe wormgat loopt, kom je er bij het oranje
uit en vice versa. In dit spel maak je regelmatig gebruik van een vorm van behoud
van impuls om bij plekken te komen waar
je normaal gesproken niet bij zou kunnen
(zie figuur 2). Hoewel dit natuurkundig
gezien om vele redenen in de echte wereld
niet zou kunnen (bijvoorbeeld omdat impuls een vector is of omdat wormgaten een
immense hoeveelheid energie kosten), zijn
de natuurwetten die voor dit spel gemaakt
zijn wel consistent. En ondanks dat het lastig is om in het echt voor te stellen hoe dit
zou werken, is het programmeren van zo’n
wormgat niet eens zo moeilijk. Het is alleen
een kwestie van de coördinaten van een object veranderen van de ene locatie naar de
andere wanneer het door het gat gaat en de
snelheid aanpassen aan de richting van het
gat. Daarnaast hoef je alleen het beeld vanaf
het ene gat te projecteren op het andere, zodat je door het gat heen kunt kijken.
De natuurkunde in een spel zoals Super
Mario Galaxy lijkt dan misschien moeilijker, maar ook dat valt eigenlijk wel mee. De
makers van dat spel kunnen simpelweg de
vergelijkingen van Newtoniaanse zwaar-

Figuur 1

Rare natuurkunde
Unity maakt over het algemeen gebruik
van normale natuurkunde, dus als je iets wil
doen wat anders of bijzonderder is, moet je
dat waarschijnlijk zelf maken. In de introductie van dit artikel noemde ik al even het
spel Portal. In Portal heeft het hoofdpersonage een ‘portal gun’ waarmee ze een blauw
en een oranje wormgat kan plaatsen op
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Figuur 2

tekracht gebruiken, met wat aangepaste
waardes. De computer kan dan gewoon
hetzelfde type berekeningen doen als bij de
spellen die gebruik maken van normale natuurkunde.
Het komt er dus eigenlijk op neer dat spellen uiterst geschikt zijn om rare natuurkunde in toe te passen, zolang je dat maar op
een consequente manier doet. Zo bepaal
jij hoe de wereld eruit ziet en wat voor natuurwetten er gelden. Eigenlijk een perfecte
speelplaats voor wis- en natuurkundigen.
Glitches
Toch gaan er ook regelmatig dingen mis
in spellen. Ik noemde bijvoorbeeld al dat
je soms door objecten heen kunt gaan waar
je helemaal niet doorheen hoort te kunnen
gaan. Dit heeft vaak te maken met een discrepantie tussen het visuele ontwerp van
een object en hoe het daadwerkelijk geprogrammeerd is. Stel dat je bijvoorbeeld een
dubbele deur hebt die open kan. Het zou
zomaar kunnen dat dat in de physics engine
alleen maar twee rechthoeken zijn die kunnen draaien, waarna daar door een visueel
vormgever een mooie deur van is gemaakt.
Als die twee rechthoeken dan niet precies
op elkaar aansluiten wanneer de deur dicht
is, kun je het misschien voor elkaar krijgen
om je personage er tussendoor te wurmen.
Met name speedrunners zijn altijd naarstig
op zoek naar dit soort fouten, of glitches,
in een spel. Dit soort glitches vind je vaak
alleen als je er actief naar zoekt en zijn niet
een heel groot probleem voor het spel.
Maar soms gaat het ook echt goed mis, zoals bij de glitch uit figuur 3 die afkomstig is
uit het spel Grand Theft Auto V. Wat er in
zulke gevallen precies fout gaat, is moeilijker vast te stellen, maar heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de animaties van
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het personage op een fiets. Je ziet dat het
personage een poging doet om het stuur
vast te houden, met de juiste hand aan de
juiste kant, en tegelijkertijd verkeerd om op
het zadel zit. Dat geeft nogal een zooitje.
Ook deze glitch is niet het einde van de
wereld, hoewel het het spel natuurlijk wel
wat minder mooi maakt. Pas echt vervelend
wordt het als je ergens vast komt te zitten,
wat ook wel bekend staat als een softlock.
Als dit gebeurt moet je namelijk meestal
het level herstarten en ben je al je voortgang
kwijt. Dit is natuurlijk heel frustrerend en
de ontwikkelaars van spellen doen er dan
ook vaak alles aan om dit te voorkomen.
Als dit soort bugs bij ze bekend raken, halen ze die er meestal uit met behulp van een
update.
Het blijkt dus dat ook in de wereld van
de computerspellen wis- en natuurkunde
ontzettend belangrijk zijn. Hoewel de natuurwetten niet altijd hetzelfde zijn als in
de echte wereld, moeten de ontwikkelaars
van spellen zich houden aan hun eigen set
natuurwetten. En wie had ook eigenlijk iets
anders verwacht?

Figuur 3

Referenties:

[1] https://unity.com/
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Portal_2
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Natuurkundigetypetjes in D&D

laat ontploffen in zijn/haar gezicht!
Op dit sentiment is de Izzet League voornamelijk gebaseerd.

Vera Moerbeek
Wij zitten soms zo diep in onze frustraties te
klooien met sini hyperbolici, matrices en Origin,
dat het makkelijk is om over het hoofd te zien hoe
fantastisch en mysterieus de natuurkunde kan
lijken voor mensen die er vanuit een heel ander
perspectief naar kijken. Fantastisch en mysterieus, in zo’n mate dat ook in het fantasygenre
veel inspiratie wordt gehaald uit de natuurkunde. Hier wil ik natuurkunde bespreken als inspiratie voor de wereld van het spel Dungeons
& Dragons, en in het bijzonder natuurkundige
stereotypes als inspiratie voor D&D-personages.
Deze personages zijn best ver verwijderd van
wat wij tegenwoordig als een respectabele wetenschapper zien, maar zijn blijkbaar wel datgene wat spelers van D&D (en ons?) in een wetenschapper aantrekt, datgene waardoor ze zo’n
wetenschapper zouden willen spelen (zouden
willen worden?). En in de karikaturen kunnen
we ook eigenschappen terugvinden waar we als
wetenschappers juist aan vast moeten houden. Ik
zal in het bijzonder inzoomen op gnooms, zoals
die worden beschreven in Mordenkainen’s Tome
of Foes, en leden van de Izzet League zoals die
worden beschreven in The Guildmaster’s Guide
to Ravnica.
Voor wie deze subcultuur nog niet ontdekt
heeft: Dungeons & Dragons, oftewel D&D,
is een tabletop roleplaying game. Het tabletop-element houdt in dat je met een groepje
vrienden typisch rond een tafel zit terwijl je
het speelt, net als bij bord- en kaartspellen.
Het roleplaying-element houdt in dat je een
karakter ontwerpt voor jezelf om te spelen.
Een karakter is van een ras, bijvoorbeeld mens
of elf, en van een class, bijvoorbeeld wizard,
bard of monk. Je kunt je personage verder
personaliseren door bepaalde vaardigheden
te kiezen, bepaalde subclasses en achtergron-
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den zoals charlatan of piraat. Met een groep
vrienden vorm je een party die avonturen beleeft en gevechten met monsters aangaat, die
worden verzonnen en verteld door de Dungeon Master of DM. Of je als party in leven
blijft, hangt deels af van tactiek en deels van
de uitkomst van de d20 - de 20-kantige dobbelsteen.

Hierbij realiseert de gnoom dat niet alles wat
in de eerste instantie nutteloos of verspilde
tijd lijkt, dat ook daadwerkelijk is.
“Gnomes aren't overly goal-oriented as they pursue their interests. To them, the journey and the
destination are one and the same, and an achievement at the end of one journey is merely the
first step toward the next accomplishment.” “The
gnomes know that it’s always possible for someone
else to learn from an inventor’s mistakes, so even
a failed experiment is a success in some way.”

Gnooms
Ik denk dat wij als wetenschappers heel wat
kunnen leren van de levensvisie van gnooms.
Gnooms zijn vrolijke wezens die vol van het
leven genieten en hun grootste hobby daarin
is het uitvinden – van een uitschuifbare vork
om andermans patat te stelen tot diepere ontdekkingen over de natuur in het algemeen. De
meest getalenteerde gnooms gebruiken hun
diepe kennis van het universum om instrumenten te maken die celestial toys genoemd
worden en die bijvoorbeeld een magische of
genezende werking hebben. Het geobsedeerd
puzzelen en uitproberen geeft de gnoom de
meeste voldoening.
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De Izzet League heeft haar oorsprong niet in
Dungeons & Dragons, maar in Magic: The
Gathering. Magic is een kaartspel met een
uitgebreide achtergrondmythologie, waarin onder andere de plane Ravnica voorkomt.
Deze plane wordt volledig gevuld door de stad
Ravnica, waarin 12 guilds naast elkaar bestaan
en strijden om heerschappij over de stad in
een kwetsbare balans van machten. Geïnspireerd op Magic is het D&D-boek The Guildmaster’s Guide to Ravnica uitgebracht, waarin
de stad-wereld Ravnica als achtergrond van
een D&D-wereld wordt gebruikt. D&D en
Magic zijn ook van dezelfde makers: Wizards
of the Coast.

Daarom zijn de meest fantastische fouten
geen reden voor frustratie, maar daarentegen
een goede reden voor de meest fantastische
feestjes. Fouten zijn niet dingen om bang
voor te zijn en af te straffen, maar een goede
poging die zeker de moeite waard was. Deze
mentaliteit zou practica en tentamenweken
een stuk gezelliger maken. Zoals een zekere gnoom genaamd Gallibrix, in mijn hoofd
vol van enthousiasme, zei: “And then the whole thing exploded into a million-jillion pieces!
[gasp] I never saw anything like it in my life!”
Izzet League
Wat was nou het leukste van proefjes op de
middelbare? De echte reden dat mensen dingen als scheikunde studeren?
De explosies. Natuurlijk.
En waarom heeft elke natuurkundige in kinderseries Einstein-haar? Niet vanwege Einstein zelf, maar omdat elke geloofwaardige
professor natuurlijk dagelijks per ongeluk iets

Izzet is een van de gildes en wordt geleid door
de draak Niv-Mizzet. Izzet heeft verschillende afdelingen, gefocust op verschillende
onderzoeksvelden. De eerste twee voor de
hand liggende afdelingen zijn de Laboratory
of Pyrology, gericht op vuur en explosies, en
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de Laberatory of Storms and Electricity (zie de
achtergrond op de Magickaart van Niv-Mizzet, Parun). Verder zijn er onder andere de
Laboratory of Continuism, die onderzoek doet
naar de manipulatie van tijd en de Laboratory of Orientation, die onderzoek doet naar
teleportatie en ‘spatiële recombinatie’ en de
Laboratory of Gravitational Inversion. Hieruit
blijkt de aantrekkingskracht van de relativiteitstheorieën en quantummechanica.

which makes its most important advances -–as
all History will show -–by seemingly intuitive
leaps. These ancient ideas confined investigation
to crawling; and I need not suggest to you that
crawling, among varieties of locomotion, is a
very capital thing of its kind; -–but because the
tortoise is sure of foot, for this reason must we clip
the wings of the eagles?”

Scoop november 2019

Megapuzzel
Donna Sandtke, Evelien Wooning, Sara Morcy & Sliem el Ela
De redactiehanden zijn ineengeslagen om deze speleditie van maar liefst zes puzzels te voorzien. Iedere puzzel begint met een hint uit de oplossing van de vorige. Stuur jij als eerste de
goede oplossing naar scoop@nsaweb.nl? Dan win je een mooie prijs en eeuwige roem.

1. Logische Reeksen
Wat moet er op de lege plekken komen te staan?

Het voornaamste principe dat hoog in het
vaandel staat bij Izzet is dat van de intuïtie
en chaos. Leden van de Izzet League zijn obsessieve experimentatoren met een zeer korte
aandachtsspanne. "It is manic in its expressions
of creative energy, shifting from careful analysis
to intuitive leap seemingly for no reason, always
thinking outside the proverbial box.”
Dit lijkt tegenstrijdig met de wetenschappelijke methode zoals wij die onderwezen krijgen, waarin de nadruk wordt gelegd op zorgvuldig onderbouwde denkstappen en efficiënt
afgaan en uitsluiten van hypothesen. Toch
valt er iets te zeggen voor het af en toe toepassen van de Izzet-strategie. "As the Izzet see it,
unpredictable action, far from being antithetical
to methodical research, has experimental value.
In the words of one researcher, 'The only action
worth taking is one with an unknown outcome.'"
Veel belangrijke ontdekkingen in de natuurkunde, zoals de ontdekkingen van de meeste
soorten (onzichtbare) straling, zijn ook niet
gedaan volgens een zorgvuldig uitgedacht
plan maar per ongeluk. Ook deed deze filosofie me denken aan een essay van Edgar Allan
Poe, getiteld Eureka: A Prose Poem, waarin
hij de waarde van intuïtie in de wetenschap
propageert: "And you can easily understand
how restrictions [het gebod alleen via precieze analyses tot conclusies te komen, red.] so
absurd on their very face, must have operated, in
those days, to retard the progress of true Science,
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Wat nog leuk is om te vermelden in mijn
mening is de manier waarop mensen
worden beschreven in De Guildmaster’s
Guide to Ravnica (en ook in de Players
Handbook, het meest elementaire regelboek van D&D). In de eerste instantie lijkt
het menselijk ras het saaiste ras om te
spelen, in vergelijking met rassen als elfen
of dwergen en dergelijke. Maar de beschrijving van mensen in de Player’s Handbook
doet totaal niet zo aan en lijkt geïnspireerd
op Tolkiens visie van mensen (lees hiervoor
het eerste hoofdstuk van Tolkiens Silmarillion). Mensen zijn, vanwege hun korte
levensspanne vergeleken met dergelijke mythische rassen, veel nieuwsgieriger, avontuurlijker en roekelozer aangelegd. “Humans […]
are fueled by limitless curiosity and sustained
by their ability to approach any problem from a
multitude of different angles.” Dat is de reden
dat de Izzat League voornamelijk bestaat uit
mensen.
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2. Verbind de punten
Verbind de laatste antwoorden met het eerste antwoord en
volg de vorm die die er al staat rond punten 24 en 44.
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4. Slangwoordzoeker
Streep het hele veld weg met de volgende woorden, die als
een slang aan elkaar liggen. Elke volgende letter staat links,
rechts, boven of onder de vorige. Maar waar begint de slang?

3. Woordpuzzel
De volgende hint is de tweede letter van het nieuwe woord.

Verticaal
1. Type game theory om toch tot de meest gunstige
oplossing te komen.
2. Kunstmatige intelligentie die de beste menselijke 		
GoSpeler van de wereld versloeg.
3. Achternaam van de kosmoloog die begin oktober 		
de nobelprijs won.
4. Wereldrecordhouder Snatch.
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Horizontaal
5. Provincie in Nederland die geschikt lijkt 		
voor de zwaartekrachtsgolvendetector.
6. Games draaien op een ... engine.
7. Kleur van de olifant waar je niet aan mag 		
denken.
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5. Calcudoku
In elke rij en kolom moeten de cijfers 1 t/m 4 één keer voorkomen

6. Cryptopuzzel
Het eindantwoord is vercijferd met een kolomtranspositie. Ontcijfer hem en stuur hem op!

KAIJD EBHOS CEEPM OUAPG LZEZE
PGOTO SLXXX
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