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NSA

Behalve de borrel die voortaan iedere 2e woensdag van de maand plaatsvindt in Cafe Deugniet heeft de NSA nog allemaal plannen.
Hoera! NSA bestaat 25 jaar!

Programma lustrum (onder voorbehoud)

In het jaar 2006 viert de Natuurwetenschappelijke
Studievereniging Amsterdam, oftewel de NSA,
haar 25ste verjaardag. Vanaf de oprichting in 1981
was de NSA (toen nog de Natuurkunde- en Sterrenkundestudenten Amsterdam) oorspronkelijk de
studievereniging voor natuurkunde en sterrenkunde
en bleef dat gedurende enige tijd. In 2001 werd de
opleiding wiskunde en statistiek, daarvoor nog onderdeel van de WEIS die opgeheven werd, erin
opgenomen. Sindsdien heeft de NSA haar huidige
naam en logo.

Maandag 24 april
10.00-13.00:
Taart op het Nikhef
15.00-15.15:
Opening NSA lustrumweek
15.15-16.30:
Wetenschapsquiz
16.30-19.00:
Borrel
Dinsdag 25 april
14.00-18.00:
Stormbaan
21.00-01.00:
Voorspeelavond in Club 8
Woensdag 26 april
11.00-15.00:
Symposium: “het brein”
in Kriterion
19.00-23.00:
Filmavond

Om dit zilveren jubileum niet onopgemerkt voorbij
te laten gaan, zal er een lustrumweek plaatsvinden
van 24 april t/m 28 april 2006. De meeste festiviteiten zullen plaatsvinden op het Roeterseiland. Er
staan zowel onderwijsgerelateerde evenementen,
zoals lezingen en een onderwijsdebat op het programma, alsmede feestelijke activiteiten, zoals een
Voorspeelavond en een groot “Silver Glitter” feest.
Kortom: Komt allen naar het verjaardagsfeestje van
de NSA!

Donderdag 27 april
13.30-15.00:
Onderwijsdebat
Uitreiking docentprijs
15.00-17.00:
Panna tournooi
22.00-3.00:
Silver Glitter Party in Catacomb
Studio
Vrijdag 28 april
Hele dag:
Fysica 2006 in Leiden

Voor meer informatie zie www.nsaweb.nl en voor
deelname aan de Voorspeelavond, stuur een mail
naar nsa@science.uva.nl

Buitenland Excursie 2006: Belgie

Dit jaar zal er een weer een excursie plaatsvinden en wel begin mei 2006. Het programma ziet er als
volgt uit:
Dinsdag 2 mei 2006 pakken we de trein vanuit Amsterdam naar Gent. Die reis duurt ongeveer 4 uurtjes. ’s Avonds hebben we de tijd om rond te kijken in Gent. De volgende dag brengen we een bezoekje aan onze Gentse collega’s van de wetenschappelijke faculteit van de Universiteit van Gent. Donderdagochtend nemen we de trein naar Brussel en daar bezoeken we het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut) en de nationale sterrenwacht. Vrijdagochtend bezoeken we het VKI, een instituut voor
onderzoek naar luchtstromen. Na de lunch begeven we ons naar Antwerpen. Na een gezonde nacht
slapen, is het weer tijd voor de terugreis. We verwachten dat we zaterdag 6 mei om een uur of 4 in
Amsterdam aankomen.
De deelnemersbijdrage bedraagt 50 euro, dit is inclusief de treinreizen, overnachtingen en ontbijt. Om
op te geven voor deze excursie, stuur een email naar bec_2006_belgie@hotmail.com.
Groetjes, BEC (Lucie, Javier en Jeanette)
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Carrière

Carrière bij Scoop
Een carrière bij Scoop is naast een intensieve ervaring een echte springplank naar de toekomst. De ervaring die je bij Scoop opdoet, gecombineerd met je eigen wil om te leren en goede communicatieve vaardigheden, hebben een positief effect op succes na het afronden van je
studie. — Marianne Hoogeveen (Chief Editor) en Jorn Mossel (Advisor)
Contributor

Treasurer

Veel Editors zijn begonnen als Contributor. Als
Contributor zorg je op freelancebasis voor de aanlevering van content, zonder dat je betrokken bent
bij het verdere editing-proces.

Naast het budget beheer je de relaties met sponsors
en adverteerders. Intensief contact met de NSA is
een pré.
Content Editor

Junior Editor

Als je al veel ervaring hebt opgedaan als Editor kun
je als Content Editor de eindverantwoordelijkheid
op je nemen. Naast het editen van artikelen houd je
je ook bezig met de structuur van Scoop

Ideaal om een carrière bij Scoop te beginnen is als
Junior Editor. Je denkt mee over de content van
Scoop. Van ruwe content maak je een presenteerbaar eindproduct. Naast editing wordt er ook van je
verwacht dat je artikelen schrijft.

Chief Editor

De Chief Editor stuurt de Editors en de Designer
aan en beheert contacten met Contributors. Bij vertrek wijst de zittende Chief Editor een opvolger
aan. Deze krijgt exclusieve begeleiding tot hij/zij
door zowel de Chief Editor als de Advisor geschikt
wordt bevonden om het leiderschap over te nemen.

Editor

Na ongeveer een jaar Junior Editor te zijn geweest
kun je doorstromen als Editor. Deze doet hetzelfde
werk als Junior Editor, maar krijgt over het algemeen lastigere taken en is vaak verantwoordelijk
voor een rubriek. Editors zijn het hart van Scoop.

Advisor

Als je een tijd lang Chief Editor bent geweest kun
je Advisor worden. In deze functie geef je direct
advies aan de Chief Editor. Als Advisor ben je minder intensief betrokken met redactiewerk. Wel heb
je intensieve contacten met hoogleraren en mensen
het bedrijfsleven om zo voor de aanlevering van
content te zorgen.
Designer

Carrière na Scoop

Dit is een aparte carrière binnen Scoop. In de eerste
plaats lever je het design van de cover, daarnaast op
aanvraag graphics voor artikelen. Ook beheer je de
lay-out van Scoop. Ambitieuze designers vervullen
hiernaast taken van een Editor. Dit biedt goede
perspectieven om te promoveren tot Content Editor.

Een Scoop-alumnus heeft baat bij de opgedane
kennis. Vooral Chief Editors of Advisors zijn vaak
succesvol in het bedrijfsleven of in de wetenschap.

Researcher

Een status aparte binnen Scoop. Op aanvraag doe je
diepteonderzoek; literatuuronderzoek of experimenteel. Researchers vergroten hun kansen om een
ambitieuze promotieplek te bemachtigen.

Meer weten?

Mail recruiting: scoop@science.uva.nl
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Lopen over water

Tips voor de aspirant-Messias
Erkend heilige worden is zo eenvoudig nog niet; naast een ogenschijnlijk vlekkeloos leven heb
je op z’n minst nog een wonder nodig. Maar hoe verricht je tegenwoordig nog een wonder?
Voor wonderbaarlijke gebedsgenezingen draait Rita-van–de-slager-om-de-hoek haar hand al
niet meer om. Om heilige te worden moet je over water leren lopen. — Marianne Hoogeveen
Lastige kwestie

ven luchtbelletjes zitten. Deze zorgen voor minder
binding aan het water.

Wie wel eens geprobeerd heeft over water te lopen,
rennen of kruipen heeft ongetwijfeld opgemerkt
dat, hoeveel je ook oefent, dit makkelijker gezegd
is dan gedaan. Wij natuurwetenschappers zullen
dan ook niet direct de dichtstbijzijnde sloot inplonzen, maar even wachten met de praktijk en een
goed idee van de situatie proberen te krijgen.

Ik stel voor dat alle lezertjes zich opsplitsen in
groepen. Het eerste groepje gaat nu flink afvallen,
fanatiek voethaar kweken en mogelijkheden onderzoeken om door middel van plastische chirurgie de
voeten wat groter te krijgen. De rest leest door.

Alvorens te trachten een techniek te ontwikkelen
voor het over water lopen van een persoon zal ik
eens dieper ingaan op wezens die tot dusver bekend
staan hier succesvol in te zijn: de schaatsenrijder,
de Basiliskhagedis en Jezus Christus. Aangezien
van de laatste geen experimentele data beschikbaar
is zal ik die eerst behandelen:
Jezus Christus

(Johannes 6,16-20) En als het avond geworden
was, gingen Zijn discipelen af naar de zee.
En in het schip gegaan zijnde, kwamen zij over de
zee naar Kapernaum. En het was alrede duister
geworden, en Jezus was tot hen niet gekomen.
En de zee verhief zich, overmits er een grote wind
waaide.
En als zij omtrent vijf en twintig of dertig stadiën
gevaren waren, zagen zij Jezus, wandelende op de
zee, en komende bij het schip; en zij werden bevreesd.
Maar Hij zeide tot hen: Ik ben het; zijt niet bevreesd.

Schaatsenrijders

Door oppervlaktespanning maken de hydrofobische
pootjes kuiltjes in het wateroppervlak.

Basiliskhagedis

Voor zwaardere dieren is de oppervlaktespanning
niet groot genoeg; je breekt er zo doorheen als er
teveel druk per oppervlakte-element is. Gelukkig
zijn er ook dieren die het ergens anders van moeten
hebben. De kroonbasilisk ofwel Jezushagedis is
vele malen zwaarder dan een insect, en dus een
betere kandidaat om te dienen als voorbeeld voor
de mens. Bovendien lopen ze op twee poten.

Leerzaam. Gelukkig hebben we de andere diertjes
nog.
Schaatsenrijders en spinnen

Kleine beestjes kunnen zich over het wateroppervlak voortbewegen door gebruik te maken van de
oppervlaktespanning (zie kader). De lange poten
zijn bedekt met piepkleine haartjes waar microscopisch kleine groeven inzitten. In die groeven blij-
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Technisch gezien lopen ze echter niet over water:
ze rennen. De ene poot wordt met een klap op het
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Lopen over water
water geslagen. Dan wordt de poot recht naar beneden gestoken, waarbij een luchtbel om de poot
ontstaat. Dan wordt in een halve cirkel de poot naar
achteren bewogen door het water zodat de diertjes
niet op het standbeen het water in zakken. Tenslotte
wordt de poot uit het water getrokken. Om zo min
mogelijk last te hebben van de weerstand van water
moet dit uittrekken gebeuren voordat de luchtbel
die om de voet zit dichtgaat. Hiervoor moeten ze
een minimaal aantal stappen per minuut doen om
steeds op tijd te zijn met het uittrekken van de voet.
Als een mens dat zou proberen zou die zijn voeten
tot zijn oren op moeten trekken om voldoende
kracht te maken voor de klap (aiai, tintelende voeten). Daarna een lastig aan te leren beweging maken om niet weg te zakken en niet om te vallen, om
tenslotte, nog voordat het water zich sluit, de voet
alweer terug te trekken.

Basiliskhagedis

Ook wel bekend onder de tot de verbeelding sprekende naam ‘Jezushagedis’. De jongere diertjes
zouden met gemak meer dan twee keer hun lichaamsgewicht boven water kunnen houden.

Oppervlaktespanning

Wanneer de kracht die per oppervlakte-eenheid op
het water wordt uitgeoefend kleiner is dan de kritische waarde zal het object kunnen staan op water
zoals de schaatsenrijder.

Oppervlaktespanning is een gevolg van cohesiekrachten in water. Die cohesie wordt veroorzaakt
door allerlei interacties tussen watermoleculen.
o.a.: Watermoleculen zijn polair, wat een dipooldipool interactie oplevert. Sterker echter zijn waterstofbruggen, gevormd tussen waterstofatomen en
zuurstofatomen. Voor een molecuul in het water is
de aantrekkende kracht in alle richtingen gelijk,
maar aan het oppervlak wordt het water bij gebrek
aan krachten van bovenaf naar binnen getrokken.
(binding aan lucht is te verwaarlozen omdat lucht
ijl is.) Dit zorgt ervoor dat het energetisch voordeliger is niet aan het oppervlak te zitten, dus het oppervlak zal in iedere situatie zo klein mogelijk zijn.
Dit resulteert in het schijnbare gedrag van een vlies
dat zich tussen de twee stoffen bevindt, met een
spanning dat afhangt van de cohesiekracht tussen
de moleculen.
In het geval dat extern kracht uitgeoefend wordt op
het grensvlak zal dit doorbuigen en tegelijkertijd
een tegengestelde kracht leveren proportioneel aan
de oppervlaktespanning en de mate van doorbuigen. Er is natuurlijk wel een maximum aan de
kracht die het oppervlak kan tegenwerken; de cohesiekrachten hebben een eindige sterkte.
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Lopen over water
Er worden voor groep twee wat vrijwilligers aangewezen die oefeningen gaan doen om hun pijngrens te verhogen en verder alleen nog maar water
mogen trappen. Dit om het lopen op een vast oppervlak te ontwennen, waarbij krachten bij iedere
stap opgevangen moeten worden.

volgt te verklaren: het papje dat je krijgt als je maïzena met water mengt is geen oplossing maar een
suspensie van harde maïzenagranules. Wanneer er
weinig water aanwezig is, maar net genoeg om nog
met langzame beweging te kunnen roeren gaan de
granules zich ordenen in een regelmatige structuur
om het volume van de granules minimaal te maken.
Het water tussen de granules zorgt ervoor dat er
nog geroerd kan worden. Als dit langzaam genoeg
gebeurt krijgen de granules de tijd om weer in een
regelmatige structuur te komen. Roer je echter te
snel, dan is de samenpakking van de granules minder dicht en neemt het maïzena meer volume in.
Voor dat groter geworden volume aan vaste granules is het water dan te weinig om de boel vloeibaar
te houden. Het gedraagt zich als een vaste stof.

Vloeistoffen

De kracht van de schaatsenrijder zit ‘m in de lange
hydrofobische poten, terwijl de basiliskhagedis het
moet hebben van andere anatomische geavanceerdheid: krachtige, snelle poten. Om dit pad verder te
bewandelen lijkt me naïef. In de wetenschap moet
je af en toe alles achterlaten en een nieuwe koers
bevaren, think outside the box. Maar natuurlijk, als
Mozes niet naar de berg kan komen, komt de berg
naar Mozes! Als we nu niet onze fysica veranderen,
maar die van het water... Hiervoor gaan we de voor
ons meest toepasselijke eigenschap van het water te
lijf: de viscositeit (zie kader)

In het linkerplaatje zitten evenveel maïzenagranules
(stervormig) en watermoleculen (bol) als in het rechterplaatje.
Toch worden in het linkerplaatje de granules beter
‘gesmeerd’ dan in het rechterplaatje. Dat is vanwege
de regelmatige structuur, die in het rechterplaatje is
verstoord.

De betere heilige hoeft nu niets meer te horen,
maar spurt naar de supermarkt om maïzena in te
slaan. Voordat je begint de vijver in het Vondelpark vol te gieten wil ik je wel aanraden het eerst
thuis met een teiltje te proberen om een idee te
krijgen van de hoeveelheid maïzena die nodig is
om erop te kunnen lopen. Ik zou uit gaan van 5 kg
maïzena op 4 liter water. Als de vloeistof ongeveer
de stroperigheid van honing heeft is het goed.

Maïzenasuspensie

Als je maïzena mengt met water tot het mengsel
aanvoelt als stroop is goed waar te nemen dat de
viscositeit van het mengsel afhangt van de kracht die
erop uitgeoefend wordt. Wanneer je er langzaam
met je hand doorheengaat voelt het vloeibaar. Sla je
er echter met vlakke hand op, dan spat het niet op,
maar het voelt alsof het ineens is veranderd in een
vaste stof. Soms ontstaan er zelfs scheurtjes!

Wanneer je maïzena mengt met water merk je dat
de viscositeit behalve van de verhoudingen ook
afhangt van de snelheid waarmee je in de vloeistof
roert. Dit dilatante gedrag van maïzena valt als
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Lopen over water
Rheologie

Hierbij is µ de viscositeitsconstante, beter bekend
als ‘de viscositeit’.

De wetenschap die zich bezighoudt met gedrag van
vloeistoffen heet de rheologie, ofwel stromingsleer.
De naam ontleent zich aan het Griekse woord voor
stromen: ρ&ει
Aan de basis van rheologie liggen massa-, impulsen energiebehoud. Begrip over het onderwerp begon pas te vormen in de 18e eeuw, toen Bernoulli
en Euler Newton’s principes van discrete systemen
op continue systemen gingen toepassen.

Wanneer je beziet wat het totale effect van de
schuifspanning op de vloeistof is, blijkt dat een
vervormend effect te zijn. (Dit is dan ook het fundamentele verschil tussen ware vloeistoffen en vaste stoffen: hoe klein de schuifkracht ook is, het
zorgt altijd voor permanente vervorming.)
Niet-Newtoniaanse vloeistoffen

Stoffen waarbij de lineaire relatie tussen schuifspanning en snelheidsgradiënt opgaat, zijn Newtoniaanse vloeistoffen.

Mechanische Spanning

Wanneer je de stromingseigenschappen van een
vloeistof wil onderzoeken loont een eenvoudig model:
Neem twee platen met daartussen de te onderzoeken vloeistof.

Bij Niet-Newtoniaanse vloeistoffen verandert de
viscositeit met de schuifkracht die erop wordt uitgeoefend. Sommige vloeistoffen worden dunner
naarmate je er harder in roert, andere juist dikker.
Dan zijn er ook vloeistoffen waarbij de viscositeit
verandert als je lang roert.
Bloed is een voorbeeld van een vloeistof die verdunt wanneer het harder stroomt. Het omgekeerde
effect is in dilatante vloeistoffen, zoals zetmeelsuspensies (maïzena in water).
Thixotrope stoffen worden dunner naarmate er langer in wordt geroerd. Latexverf is daar een voorbeeld van. Het omgekeerde van thixotroop is rheopectisch. Sommige smeermiddelen worden dikker
na schudden.

Schuifspanning

Schuifspanning (shear stress) is een vorm van mechanische spanning waarbij een vervormend effect
optreedt.

Wanneer je de bovenste plaat een kant op schuift
wordt de kracht doorgegeven door de laagjes vloeistof. De laagjes bewegen met constante snelheid
over elkaar heen. In dit geval is er een uniforme
snelheidsgradiënt ∂ u/ ∂ y.
Door wrijving tussen de laagjes ontstaat een
schuifspanning (shear stress), die wordt gegeven
door:

τ =µ

∂u
∂y
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Eerstejaars aan een fundamentele
puzzel
Vorig jaar nog in de eindexamenstress, en nu alweer een half jaar bezig aan de universiteit:
hoe bevallen de eerste maanden voor de nieuwe eerstejaarsstudenten? Scoop ging op onderzoek uit en sprak met eerstejaars Boudewijn Elsinga (natuurkunde) en Michiel van de Leur
(wiskunde) — Sander Mooij
Waarom hebben jullie deze studie gekozen?

M: Het leek me uitdagend en moeilijk. Niet alleen
lezen, maar zelf denken en zelf bewijzen. B: Ik heb
altijd al willen weten hoe alles werkt, ik heb heel
veel vragen. Natuurlijk zal elke beantwoorde vraag
weer tien nieuwe vragen opwerpen, maar ja, zo
werkt het nou eenmaal. Het leek me een leuke puzzel, lekker fundamenteel.
En komen deze verwachtingen tot nu toe
uit?

B: Jazeker. Nu doe ik tenminste echt iets. Je krijgt
inzichten die je nooit verwacht had., tijddilatatie
bijvoorbeeld. Eerst lijkt het raar, nu vind je het zo
logisch dat je je afvraagt waarom je dat niet eerder
bedacht had. M: Je leert iets waar 99% van de
mensheid nooit iets van zal vernemen.
Wat vinden jullie van de sfeer op de universiteit, vergeleken met de middelbare
school?

kennen (steekt duim op naar passerende nieuwe
vriend), maar ik zou wel weer eens een feest voor
alle eerstejaars willen of zo. Wel ga ik af en toe
naar een NSA-borrel of iets doen met mensen van
NEMO, waar ik werk. M: Tja ik werk bij een bowlingcentrum en wij gaan sowieso al elke vrijdag,
zaterdag en zondag met elkaar uit. Horeca, hè.
Al enig idee over afstuderen en daarna?

M: Ik wil uiteindelijk ergens terecht komen tussen
wiskunde, bedrijfskunde en econometrie. Dit lijkt
me een heel nuttige en uitdagende voorbereiding
om uiteindelijk de economie in te gaan. B: Voor
mij hoeft het bedrijfsleven niet zo, ik denk er in elk
geval nog niet aan. Nu wil ik weten hoe alles werkt,
dus ga ik waarschijnlijk door in de theoretische
natuurkunde. Ik vind vast wel een baan later. Misschien ga ik echt wel door in het onderzoek, of leraar worden kan ook natuurlijk.
Ik geloof dat jullie wel tevreden zijn!

M: Ik had het eigenlijk nog wat vrijer verwacht,
hoewel die begeleiding zo in het begin wel fijn is.
B: De sfeer is goed: je zit met allemaal mensen die
hetzelfde willen en hetzelfde leuk vinden. Ik vind
wel dat soms de overstap naar het écht zelfstandig
werken en denken nog niet gemaakt is. Dat is juist
het leuke van aan een universiteit studeren, dat je
zo zelf op die problemen losgelaten wordt.

B: Ja! Het kost wel flink wat tijd, zo’n 6 uur per
dag met colleges en huiswerk maar het is goed vol
te houden. Ik zorg gewoon dat ik tijd heb voor m’n
studie. En tot nu toe heb ik alles gehaald. M: Ja, ik
ook geloof ik. Niks doen is leuker natuurlijk, maar
voorlopig vind ik het allemaal prima gaan.

Boudewijn Elsinga

En het studentenleven? De stad Amsterdam?

B: Ik heb voor de stad gekozen. Ik kom uit Diemen,
dan kan ik nu nog een paar jaar lekker thuis wonen.
M: Er is niet iets dat boven Amsterdam gaat. Ik kon
een heel mooi huis krijgen en die nieuwe vrijheid
bevalt me heel goed. B: Ik ben wel tevreden over
het studentenleven tot nu toe. De intreeweek was
erg gezellig, ik heb veel nieuwe mensen te leren
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Rechts

Michiel van de Leur

You’ll help her share the latest news
Touch lives every day • Bij Philips zijn we ervan overtuigd dat technologie
zowel geavanceerd als eenvoudig kan zijn. Technologie die zinvol is en
gemakkelijk te ervaren. Zoals de imposante en energiezuinige verlichting
van voetbalstadions of de mobiele telefoons voor uitwisseling van de laatste
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De ontdekking van…

De ontdekking van… Jook Walraven
Soms loop je door het WZI en kom je in de gang iemand tegen, bijvoorbeeld met een outdoorbroek aan, die je enigszins bekend voorkomt. ‘Was hij niet die paaldanser in 1987 die…’
Maar neen! Er is een meer voor de hand liggende reden. Scoop vroeg Jook Walraven naar
zijn meest opwindende ontdekking. — Marianne Hoogeveen en Jorn Mossel
Jook Walraven

Jook Walraven is hoogleraar in de experimentele
natuurkunde aan het Van der Waals-Zeeman Instituut in de quantumgassen-groep. In het verleden is
hij directeur geweest van AMOLF. Momenteel
geeft hij een derdejaars honoursmodule ‘quantumgassen’.

Dat heeft hij geweten: zes jaar duurde de promotie.
Silvera wilde een nieuw vakgebied beginnen door
atomair waterstof te maken. Dit atomair waterstof
zou het eerste quantumgas kunnen worden. Als het
quantumgas er eenmaal was zou dat een goede
kandidaat zijn om een nieuwe faseovergang te ondergaan: de Bose-Einstein Condensatie (BEC). De
reden dat ze voor waterstof kozen en niet een ander
atoom was omdat waterstof volgens de theorie zeker BEC kon ondergaan. Om te voorkomen dat
atomair waterstof recombineert naar, het energetisch voordeliger, moleculair waterstof moet het
spingepolariseerd worden door middel van een
magneetveld in de orde van 7 Tesla.
In die tijd was cryogene koeling de enige methode
om gassen af te koelen, daarom moest het gas in
een koelcel gekoeld worden. Interactie met de
wand zorgde ervoor dat waterstof ging recombineren; het werd geen quantumgas. Na vier jaar waren
ze erachter waarom hun uitgangspunten fundamenteel fout waren. Jook kreeg toen de keuze: nu promoveren op het werk dat hij had gedaan, of alle
kennis bij elkaar grabbelen en proberen een apparaat te bouwen dat het wel doet. Hij heeft toen voor
het laatste gekozen en twee jaar later lukte het hem
om het eerste niet-ontaard quantumgas te maken
met wandopsluiting.

Jook Walraven

“Alle succes heeft met geluk te maken. Alhoewel
iemand die slim is meer geluk heeft dan iemand die
iets minder slim is”

Promotie: eerste schot op BEC

In 1967 is Jook begonnen met zijn studie Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Nadat
hij uiteindelijk zijn doctoraalonderzoek had gedaan
bij Isaac Silvera vroeg deze hem om ook bij hem te
promoveren.
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Jook Walraven: “Toen ik als promovendus aankwam vroeg mijn promotor: ‘wil je een echt probleem of een probleem zodat je binnen zoveel jaar
kunt promoveren’. Toen heb ik in een vlaag van
verstandsverbijstering gezegd: ‘ik wil wel een echt
probleem’.”

Om interactie met de wanden tot het minimum te
beperken werden die bedekt met een laagje superfluïde helium-4. In die tijd waren theoretici het
erover eens dat de interactie met helium-4 erg laag
was, maar of de bindingsenergie nul was of niet
was niet bekend. Binding zorgt voor depolarisatie
van een deel van het atomair waterstof, wat dan kan
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recombineren tot moleculair waterstof. Hierbij
komt warmte vrij, waardoor de temperatuur van het
systeem niet laag genoeg kan worden om BEC te
krijgen. De temperatuur die ze hebben bereikt in
atomair waterstof is 200 mK, bij een lagere temperatuur zou waterstof gaan recombineren. Zonder
binding aan helium-4 was BEC opgetreden.
Het maken van het eerste (niet ontaarde) quantumgas was zo’n grote doorbraak dat er volop geoogst
kon worden; elke drie maanden verscheen er een
physical review letter. Het schrijven van zijn proefschrift schoot er daardoor bij in. Drie jaar later ging
Isaac Silvera naar Harvard. Toen is Jook er voor
gaan zitten en heeft zijn proefschrift geschreven.
Brandend houden van de vlam

In de jaren ’20 van de vorige eeuw werd door Bose
een statistiek afgeleid voor fotonen. Omdat hij zijn
artikel niet gepubliceerd kreeg stuurde hij het op
naar Einstein, die er wel heil in zag. Einstein herformuleerde de theorie van Bose en breidde het uit
voor Bosonen, de zogenaamde Bose-Einstein statistiek. Aan de hand daarvan voorspelde Bose en Einstein BEC. Ondanks dat er grote weerstand tegen
Bosonen

Bosonen zijn deeltjes met een heeltallige spin. Een
neutraal atoom heeft evenveel elektronen als protonen dus bij een even aantal neutronen is het atoom
een boson, bij een oneven aantal een fermion. De
belangrijkste eigenschap van bosonen is dat ze in
dezelfde quantumtoestand kunnen zitten, dit in tegenstelling tot fermionen.

het idee van BEC was, waaronder bij Einstein zelf,
raakte het bij theoretici erg in trek. Dit heeft zo een
tijd geduurd. In de jaren zeventig waren er niet veel
theoretici die zich er nog mee bezighielden: “niet
omdat ze het onderwerp niet interessant vonden,
maar omdat ze het gewoon niet konden maken
zich nog langer bezig te houden met een onderwerp
waar niemand zich een experimentele realisatie van
kon voorstellen.”
Het begin van Jook’s onderzoek was vrij moeilijk.
“Er zijn momenten geweest dat ik er spijt van had.
Op momenten dat alles wat we gedacht hadden
onjuist bleek en dat we van scratch af aan opnieuw
moesten beginnen. Dat ware hele moeilijke momenten. Die werden ook begeleid door sommige
mensen in mijn omgeving die zeiden: ‘dat wordt
nooit wat, waarom ben je er ook aan begonnen’. En
meer van dat soort stimulerende opmerkingen.”
Hij heeft dus de nodige tegenslagen gehad, maar
Jook is niet iemand die zich daardoor uit het veld
laat slaan. Zijn motto: “als iets heel anders blijkt te
zijn dan je had gedacht, kun je twee dingen doen: je
kunt niets doen, dan weet je zeker dat het ook niet
gaat lukken. Of je kunt de brokstukken bij elkaar
pakken.”
in de orde van nanokelvins boven het absolute nulput, gaan alle atomen in de grondtoestand zitten.
Het quantumgas is gecondenseerd, een zogenaamd
Bose-Einstein condensaat. De de Broglie golflengte
van de bosonen overlappen elkaar zodanig dat ze
niet meer afzonderlijk waar te nemen zijn maar één
‘super atoom’ lijken.

Quantumgas

In een ideaal gas is er geen interactie tussen de
atomen. Als we de temperatuur van het gas verlagen en als de dichtheid laag genoeg is om condensatie te voorkomen, wordt de de Broglie golflengte
zo groot dat de atomen elkaar quantummechanisch
gaan voelen. Zo’n quantumgas is daarom ideaal om
de quantummechanica te toetsen. Als bijna alle
atomen in de grondtoestand zitten noemen we dit
een ontaard quantumgas.
Bose-Einstein condensaat

Hoe lager de temperatuur van een quantumgas van
Bosonen wordt hoe meer atomen in de grondtoestand gaan zitten. Vanaf een bepaalde temperatuur,
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Vervolg BEC saga

Toen Isaac Silvera in 1982 naar Harvard vertrok is
Jook in het gat gesprongen dat hij achterliet.
“Wat we vijf jaar lang hebben geprobeerd is met
trucs de wandeffecten kwijt te raken. Alle problemen kwamen erop neer dat de atomen door interactie met het oppervlak werden gedepolariseerd en
moleculen vormden, waarbij warmte vrijkwam.
Hierdoor was het onmogelijk om samples te maken
met voldoende lage temperatuur en voldoende hoge
dichtheid. Wat we geprobeerd hebben is de afvoer
van deze recombinatiewarmte te verbeteren, om zo
nét BEC te zien.”
Toen dit niet bleek te werken besloten ze op wandvrije opsluiting over te gaan. Wandvrije opsluiting
kan door middel van een magnetische quadrupool
val (zie kader). De eerste twee zijn gemaakt aan de
MIT en hier in Amsterdam, hoewel de insteek aan
MIT verschilde van die van Jook’s groep: aan MIT
Magnetische val

Met behulp van het Zeeman-effect is het mogelijk
om neutrale atomen in een magnetische val te stoppen. De energie van een atoom is afhankelijk van
het magneetveld: E = E 0 ± µB . Waarbij µ , het
magnetisch moment, positief of negatief kan zijn
afhankelijk van de quantumtoestand van het atoom.
Atomen met µ <0 neigen naar een kleiner magnetisch veld. Door een inhomogeen magneetveld te
maken, met een minimum in het centrum, kunnen
atomen vastgehouden worden. Een inhomogeen
magneetveld kan gemaakt worden door in twee
naast elkaar geplaatste spoelen stroom in tegengestelde richtingen te laten lopen zodat er een quadrupoolveld ontstaat.

Evaporative cooling

Atomen hebben allemaal verschillende energieën.
Als je de atomen met de meeste energie laat ont-
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wilden ze zo snel mogelijk dit effect demonstreren,
terwijl men er hier op was ingesteld om het vulmechanisme onder zo netjes mogelijk gecontroleerde
condities te bestuderen (gesloten val waar je thermisch evenwicht in kon garanderen en evenwicht
maken tussen gas in de val en gas in de wand). Hier
was experimenteel gezien de derde val ter wereld
die operationeel was en waar quantumgassen in
geleviteerd konden worden.
Problemen met deze nieuwe technologie waren dat
waar vroeger hoge dichtheden gehaald konden
worden maar problemen waren om de warmte eruit
te krijgen, was er nu geen enkele warmteopbouw
maar kon je geen hoge dichtheid bereiken; dat
moest allemaal geleerd worden. Daar hebben ze
alles bij elkaar 8 jaar aan gewerkt, voor ze in 1992
weer de kans kregen een schot te richten op het
bereiken van BEC.
snappen daalt de gemiddelde energie. Het ontsnappen van de atomen gebeurt door spin-flip te stimuleren door interactie met radiogolven. Als de spin
wordt omgekeerd wil het atoom juist naar een hoger magnetisch veld en zal het zodoende de magnetische val verlaten.
Laser cooling / optische val

Door een atoom de beschieten met een laser, waarvan de frequentie gelijk is aan de transitiefrequentie
van dat atoom, kan het een foton absorberen door
in een hogere energietoestand te gaan zitten. Impulsbehoud zorgt ervoor dat het atoom een impuls
in tegengestelde richting van de laser krijgt. Even
later zal het atoom het foton in een willekeurige
richting uitzenden. Door impulsbehoud zal het
atoom impuls in de tegenovergestelde richting van
het uitgezonden foton krijgen. Gemiddeld zal de
impuls veroorzaakt door de uitgezonden fotonen
hetzelfde zijn in alle richtingen. Dus voelen de
atomen gemiddeld een ‘kracht’ in de richting van
de laserstraal. Zodoende kunnen we een atoom afkoelen.
Als we nu de laser een frequentie geven net onder
de transitiefrequentie, dan zullen atomen in rust de
laser niet merken. Beweegt een atoom naar de laser
toe, dan zal doormiddel van het Doppler-effect wel
foton absorberen, net zo lang tot dat ook dat atoom
tot rust is gekomen. Plaatsen we lasers in alle zes
de richtingen dan kunnen zodoende een optische
val maken.
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Dit tweede schot had heel goed kunnen slagen,het
apparaat werkte prima maar toch lukte het niet.
Naderhand hebben ze begrepen waar dat aan lag:
het proces van het afdampkoelen (zie kader) was
minder iets minder efficiënt dan in eerste instantie
werd aangenomen.

derwerp benoemd zijn. Dat ik met mijn groep als
een van de aller eersten aan dit soort systemen heb
mogen meten en daar kennis voor in de literatuur
heb kunnen brengen vind ik mijn belangrijkste bijdrage.”
Erkenning

Laatste etappe

Toen ze wisten wat het probleem was stonden ze
voor de keus: een nieuw apparaat bouwen en na
weer zo’n vier jaar een derde schot lossen, of een
hele andere kant opgaan. In 1995 lukte het twee
groepen, een van colorado en een van MIT, om als
eerste BEC te realiseren in respectievelijk Rubidium-87 en Natrium-23. Beide groepen maakten in
plaats van cryogene methoden gebruik van optische
koelmethoden (zie kader).

Recent is Jook benoemd tot fellow bij de American
Physical Society, een prestigieuze benoeming,
maar zelf blijft hij er nuchter onder:
“De echte concurrentie in dat onderwerp speelde in
de tijd dat het Nobelprijs nog weggegeven moest
worden. Nu kunnen ze me rustig APS fellow maken Het speelt in het politieke spel geen rol. Zo
voel ik het. Het had net zo goed 10 jaar eerder kunnen gebeuren. Maar als dan de taart aangesneden
moet worden voor 10 jaar BEC mag ik wel het mes
vasthouden.”

In 1996 kreeg Jook het aanbod om directeur van
AMOLF te worden.
“Toen heb ik alles wat met het cryogene te maken
had laten staan en gezegd: ‘wat ik ga aanpakken is
nieuwe methode van optisch koelen’, en ik vond
het leuk om dat in een hele andere omgeving te
doen. Ik zat altijd toch al in het bestuurlijke circuit
en toen ik gevraagd werd om directeur te worden
van AMOLF dacht ik ‘dat is wel een leuk aanbod
van een leuke club’.”
Op AMOLF heeft hij toen een apparaat gebouwd
waarin na een paar jaar BEC in Rubidium-atomen
optrad. “Ik wist als geen ander hoe je BEC moest
maken.”
10 jaar BEC!

Net naast de prijs gevist?

“Als je een wetenschappelijk resultaat bereikt, dat
geldt voor eens en altijd. Een wetenschappelijk
resultaat onderscheidt zich van andere resultaten
die je in het leven kunt behalen in de zin dat je iets
hebt dat is komen vast te staan. Dat is de kracht van
een wetenschappelijk resultaat. Het is daar en het is
daar voor altijd en het is niet meer van jou, deel van
de wetenschappelijke wereld. Dat neemt niet weg
dat het wel heel mooi zou zijn geweest, de Nobelprijs.”
De ontdekking...

“Mijn grootste ontdekking vind ik dat ik een wetenschappelijke ontwikkeling heb mogen meemaken vanaf het moment dat vrijwel niemand erin
geloofde tot het punt dat het een enorm vakgebied
is geworden met veel hoogleraren die op het on-

Jook Walraven, Randy Hulet, Wolfgang Ketterle
(2001 Nobel voor BEC), Eric Cornell (2001 Nobel
voor BEC), Dan Kleppner

Huidig onderzoek

Zodra bij AMOLF het BEC er eenmaal was hebben
Jook en kornuiten die maar meteen gesplitst en
weer op elkaar laten botsen. Terug bij de UvA is
Jook en zijn groep geïnteresseerd in mengsels van
Fermi-systemen: dat is paarvorming van Fermimengsels waabij fermionen niet dezelfde massa
hebben. Bij elektronen kunnen er Cooper-paren
gevormd worden tussen elektronen met spin-up en
spin-down. Volgens de theorie kunnen er ook Cooper-paren worden gevormd als de fermionen een
verschillende massa hebben. Er wordt nu een appa-
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ratuur gebouwd waarbij ze mengsels van lithium en
kalium gassen kunnen bestuderen.

voldoende aan twee attributen om zich in dit zware
leven staande te houden: een touwtje en een goed
zakmes. Het touwtje heb je natuurlijk al: daarvoor
gebruik je je schoenveter.” Dat zakmes krijg je dan
van Jook.
Verstrooide professor.

Tom Hijmans: “Laatst was een half woord van mij
voldoende om Jook te bewegen niet alleen na te
denken over een nieuw experiment voor het practicum maar ook om meteen de haalbaarheid van dit
proefje in te praktijk te testen. Dit vereiste o.a. het
aanmaken van een hoeveelheid epoxyhars. Dit
vond plaats op zijn studeerkamer. Helaas was dit
door Jook aangemaakte proefmonster nergens meer
te vinden. Zoals elke echte professor betaamt, is
Jook namelijk redelijk verstrooid. Ik heb hem toen
een grote dienst bewezen door het bakje met epoxy
op het herentoilet terug te vinden.”

Jook Walraven samen met promovendi Tobias Tiecke en Antje Ludewich

En verder...

Een harde werker en een perfectionist

Jook staat er bekend om hard te werken.
Isaac Silvera: “Jook was a terrific student. He was
fully involved in all aspects of the work. We often
went home riding our bikes through the Vondel
Park early in the evening, returning later in the
night to continue the research. Other people in the
laboratory thought of this group of night workers as
‘vak idioten’. But, his hard work led to great important results, starting a new area that is now one
of the dominant research areas in physics.”

Jook is een geboren en getogen Amsterdammer; in
Nederland is er volgens hem eigenlijk maar één
stad. Een paar keer heeft hij met zijn koffers gepakt
gestaan om ergens anders onderzoek te doen maar
daar heb je geen Club 8 waar Jook vrijdagavond zo
graag mag dansen om te ontspannen. Dus ben je
helemaal fan geworden van Jook, wil je alles van
hem weten, een arm die je nooit meer gaat wassen?
Ga dan op vrijdagavond naar Club 8 en dans mee
met Jook.

Maar ook nu…
Tom Hijmans: “Als zijn promovendi lang en breed
staan te popelen om nieuwe resultaten te publiceren
staat Jook erop om de gegevens nogmaals tot in de
puntjes door te analyseren om elk spoortje van onzekerheid weg te nemen. Jook speelt daarbij de
advocaat van de duivel: ‘stel dat de referee het volgende tegenwerpt...’. ‘Ja hoor eens, een kind kan
zien dat....’. ‘Nee dat moeten we dit probleem toch
echt rigoureus uitsluiten met een concluderend experiment waarmee…’, etc. ‘Zucht’, de ergernis en
het ongeduld van de getergde promovendus zijn
voelbaar.”
Touwtje en zakmes

Elke promovendus krijgt na zijn promotie van Jook
een Zwitsers zakmes. “Elke Hollandse jongen heeft
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Links Tom Hijmans: “Jook is een knutselaar”
Rechts Isaac Silvera: “I burst with pride that Jook
was one of my students”

Graag willen wij Isaac Silvera, Tom Hijmans en
natuurlijk Jook Walraven hartelijk bedanken voor
hun uitleg en verhalen.
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Golddiggers

Consultancy, iets voor bèta’s?
Wat moet je als bètastudent na je studie? Docenten adviseren vooral om in de wetenschap te
blijven, zij weten meestal ook niet beter. Het bedrijfsleven wordt door veel studenten gezien
als tweedekeus, iets voor de minder getalenteerden. Toch zijn er ook de verhalen dat je juist
als bèta het helemaal kunt maken buiten de universiteit. Flitsende baan, dikke leasebak en een
voor wetenschappers frustrerend salaris. Zijn dit slechts sprookjes om nieuwe bètastudenten
te werven of bestaan deze golddiggers echt? — Jorn Mossel
Als twee ambitieuze studenten gaan we naar één
van de meest gerenommeerde consultancybedrijven
ter wereld: the Boston Consulting Group (BCG),
om een goed beeld te krijgen of consultancy inderdaad iets is voor bèta’s. Voor de zekerheid hebben
we aan onze consultancylook gewerkt. Als we in
Baarn temidden van de dure woonwijken het landgoed van BCG zien liggen heeft het iets sprookjesachtigs. Op de parkeerplaats stellen we vast dat het
BMW-gehalte, tegen de verwachting in, laag is.
Binnen ziet alles er luxueus en stijlvol uit. Toch
zien we vrij weinig jasje-dasje, dit omdat het ‘casual Friday’ is. We worden vol enthousiasme ontvangen door Toon Segers. Toon, 27 jaar, vertelt dat hij
wiskunde heeft gestudeerd aan de TU Eindhoven.
Bij de AIVD heeft hij zijn scriptie over cryptologie
geschreven. Sinds een jaar is Toon werkzaam bij
BCG als associate (beginnend consultant, zie het
kader: Carrière bij BCG).

de energiewereld. Die algemene ontwikkeling wilde ik graag leren. Dus als je meer met mensen wil
samenwerken, algemene ontwikkeling zoekt en
moeilijke problemen op wil lossen dan is consultancy wel heel erg geschikt.”
Waarom BCG?

“Via een recruitingbureau ben ik bij BCG terecht
gekomen. Zo’n bureau kijkt wat voor type persoon
jij bent en gaat dan samen met jou op zoek naar het
bedrijf dat het beste bij jou past. Daar werd mij de
BCG aangeraden omdat de sfeer daar heel familiair
is. Zo vertelden ze dat ‘elke vrijdagmiddag tijdens
de lunch daar de pakken hagel door de lucht vliegen’. Ik dacht: ‘dit moet ik zien’. Wat ik heel erg
leuk vind en best wel onderscheidend aan BCG is
dat het no-nonsense is en er hangt een hele leuke
speelse sfeer. Het zijn hier eigenlijk een stel creatieve gekken, misschien wel meer dan andere kantoren. Het zijn gewoon super leuke mensen hier.”

Waarom consultancy?

“Tijdens het afstuderen heb ik tot het laatste moment rekening gehouden met een promotie, ik heb
de wetenschap altijd heel serieus genomen. Wel
wilde ik in mijn toekomstige werk de mensenwerkcomponent vergroten, daarom heb ik toen aardig
wat businesscourses bij verschillende consultants
gedaan. Tijdens die courses leerde ik dat je vaak als
een team binnen een bedrijf werkt. Bij wiskunde
doe je toch vaak huiswerk of onderzoek alleen, je
werkt nooit projectmatig. Daar wilde ik mezelf
graag in ontwikkelen. Een ander verschil met de
wetenschap is dat je niet alleen met een goed idee
moet komen maar je moet het ook overtuigend
brengen. Wat ik ook heel erg leuk vind is complexe
problemen oplossen, dat hoeft niet per sé wiskunde
te zijn. Bij consultancy gaat het meer om strategieen van bedrijven, wat me ook heel erg aanspreekt.
Ik als wiskundige weet helemaal niets van de
bankwereld, de logistieke wereld of bijvoorbeeld
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Boston Consulting Group

Wereldwijd heeft BCG 60 kantoren verdeeld over
37 landen. BCG heeft ongeveer 2600 consultants in
dienst en behoort daar mee tot de grootste consultancy bedrijven ter wereld. Bij BCG Nederland
werken ongeveer 100 consultants waarvan 50% een
bèta-achtergrond heeft.
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Golddiggers
Typische werkweek

“Wij werken voor een bank die wil groeien in de
hypotheekmarkt. We werken met een team dat bestaat uit experts van de klant en consultants. Het
team is verdeeld in drie groepen: markt en concurrenten, positie van de bank en de performance van
de bank (gebeurt het goed, snel en goedkoop). De
groep markt en concurrenten, waar ik in zit, kijkt
hoe de markt zich beweegt op macro-economische
schaal. Wat gebeurt er met de rente in Amerika,
wat doet de olieprijs, wat gaan de huizenprijzen
doen in Europa. In de hypotheekbranche is het heel
belangrijk wat de rente doet. Deze week heb ik
geprobeerd te voorspellen wat de hypotheekmarkt
de komende vijf jaar gaat doen. We gaan uit van
twee scenario’s: gematigde rentestijging, dat heeft
onwijs veel effect op hypotheken, en een renteschok scenario wat zou kunnen leiden tot een hoop
economische trouble.
Vier dagen per week werken we bij de klant. We
hebben daar een teamkamer waar we met zijn allen
lekker zitten te werken. Samen met iemand van de
klant maak ik mijn analyses. We hebben nu veel
contact met de securities-afdeling van de bank om
te praten over wat hun macro economische voorspellingen zijn. Soms ga je de weg op of bel je iemand die er verstand van heeft. Je leest wat stukken
door, maakt wat schetsen van wat de rente ongeveer zou kunnen doen en wat allemaal belangrijk
is. De hele dag te zit je te puzzelen en spreek je
een hoop mensen om het beter te begrijpen. Met je
projectleider praat je over welke kant het op moet
gaan met je analyses. Dan vliegt zo’n dag voorbij.
Vrijdag werken we altijd op het kantoor in Baarn.
Je spreekt iedereen weer eens en je doet wat administratieve klusjes. Vandaag ben ik wat aan het
lezen over die macro economische toestanden, wat
ik heel erg leuk vind om te snappen.”
Eigen initiatief

“We voeren niet alleen opdrachten voor een klant
uit, soms bedenken we ook onze eigen cases. Laatst
hebben we bij BCG zelf gekeken hoe de Europese
postmarkt in elkaar zit. Een partner van BCG had
een hele duidelijke mening over de postmarkt en
dacht laat ik daar eens wat over opschrijven. Die
partner heeft voor BCG Europa twee maanden in
het project geïnvesteerd. Een stel snotneuzen, die
dat heel leuk vinden, hebben daar onder expertbegeleiding een paar maanden tijd in gestoken, waar
hele leuke dingen uit gekomen zijn. De postmarkt
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van Europa is heel erg in beweging en daar hebben
ze een heel prikkelend stuk over geschreven.
Daarmee hebben ze een presentatie gegeven voor
alle CEO’s van de Europese postbedrijven. Dat is
ingeslagen als een bom, ze willen allemaal onze
data en inzichten. De telefoon staat roodgloeiend.
Het is vaak zo dat een bedrijf wel over een probleem heeft nagedacht maar niet de middelen heeft
of de tijd heeft om er bij stil te staan.”
Waarom zijn consultants nodig?

Dat klinkt allemaal interessant maar waarom heeft
een bank eigenlijk consultants nodig, zij hebben
zelf toch ook experts? En dan gaat nota bene iemand zonder economische achtergrond vertellen
wat ze moeten gaan doen. Hoe zit dat?
“De bank heeft wel allemaal experts op deelgebieden zoals huizenprijzen en rente, die experts weten
daar allemaal veel meer van dan ik. Maar er was
niemand die voor hun aan het uitzoeken is wat er
met de hypotheekmarkt over vijf jaar gebeurt, dat
was tot nu toe nog geen prioriteit. Op dit moment
ben ik de enige die dat aan het uitzoeken is. Ik koppel eigenlijk de meningen van de experts aan elkaar. De truc van consultancy is dat je met een gezond verstand een probleem snel kunt begrijpen.
Tot voor deze case wist ik vrij weinig van macroeconomie. Ik kan er nu wel wat over opschrijven.”
Details

Zijn er dingen die je uit de wetenschap mist?
“Een project duurt ongeveer twee à drie maanden.
Ik vind het wel fijn om een deadline dichtbij te
hebben. Over drie maanden ligt er gewoon iets.
Wat wel jammer is dat je soms over details heen
moet stappen, die zijn vaak juist net het leukst. Het
liefst zou ik nog drie weken lang het hypotheekmodel helemaal willen finetunen. Het mooie aan promoveren is dat je daar jezelf een maand in kunt
verliezen, maar you can’t have it all. Voor wat er
mogelijk is in drie maanden hebben we denk ik wel
de beste mening neergezet.”
Wiskunde?

We vragen Toon hoeveel hij aan zijn studie wiskunde heeft gehad voor zijn werk als consultant.
“Het cliché is dat je analytische vaardigheden heel
erg worden aangescherpt bij een studie natuurkunde of wiskunde. Ik vond het altijd een losse kreet
maar het blijkt niet zo te zijn. Je ontwikkelt een
manier van denken die je in staat stelt ingewikkelde
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problemen tastbaar te maken. Het vak consultancy
vereist dat je complexe dingen snel kunt begrijpen.
Vaak is het zo dat als je het probleem goed kunt
uitleggen je het pas echt goed begrijpt. Ook is het
handig voor dit vak als je nummergevoel hebt. We
werken vaak met hele grote databases, je wil bijvoorbeeld weten hoeveel bankproducten er gemiddeld aan een hypotheekklant worden verkocht. Van
de bank krijg je een enorme uitdraai van de database. Je kunt dan een hele dag gaan worstelen, maar
wil je even snel een indruk krijgen dan is het wel
handig als je daar wat gevoel voor hebt.”
Gebruik je nog veel wiskunde?
“Af en toe moet je een groei per jaar uitrekenen, er
zijn consultants die dat spannend vinden, terwijl ik
dat even snel op de achterkant van een envelop
uitreken. Wiskunde is gewoon een heel handig stuk
gereedschap. Toch ga je ook veel op je boerenverstand af. Je hebt te weinig tijd om met een statistische bril te kijken of iets wel helemaal zuiver is.
Meestal kijkt eerst de associate met zijn gezonde
verstand ernaar. Daar wordt best wel blind opgevaren, dat vond ik ontzettend leuk. Daarna ga je nog
met experts praten en kijkt de projectleider ernaar.
Met het boerenverstand kun je een heel eind komen.”

Carrière bij BCG

Als afgestudeerd academicus kun je bij BCG beginnen als een associate. Je bent dan onderdeel van een
projectteam waar je analyses maakt en interviews
afneemt bij de klant. Na een jaar wordt je senior
associate, of als je gepromoveerd bent, word je dat
vaak direct. Je doet hetzelfde werk als een associate
alleen krijg je moeilijkere opdrachten. Na een jaar
kun je gesponsord vanuit de BCG een Master of
Business Administration (MBA) doen voor een jaar
in bijvoorbeeld Singapore of Chicago. Daarna kun je
bij BCG terugkeren als consultant. Je bedenkt dan
strategieën aan de hand van analyses. Na twee à drie
jaar kun je doorstromen als projectleider. Je bent
dan gespecialiseerd in een bepaalde branche en leidt
projectteams. Daarboven zitten de partners, dit zijn
de aandeelhouders van BCG Nederland. Een partner
heeft intensief contact met de CEO’s uit het bedrijfsleven en zorgt voor nieuwe opdrachten. BCG's partners werken voor relaties waar ze doorgaans al lang
intensief contact mee hebben. Gemiddeld werkt een
consultant vijf jaar bij BCG en kiest daarna voor een
carrière elders in het bedrijfsleven.

Terug naar de wetenschap?

“Ik sluit het niet uit dat ik ooit terug naar de wetenschap ga. Ik wil ook de boodschap meegeven, laat
je niet te veel leiden door mensen die zeggen: als je
voor het bedrijfsleven kiest, dan kun je niet meer
terug. Het is natuurlijk wel zo dat je weer naar beneden gaat in salaris. BCG is nu een soort achtbaan voor mij waarvan ik geen idee heb waar die
gaat eindigen. Tot nu toe blijf ik lekker zitten, want
het bevalt me al te goed. Iets met onderwijs en wetenschap spreekt me ook heel erg aan. Dat vind ik
gewoon echt een interessante sector. Ik speculeer
wel eens om later wiskundeleraar op een middelbare school te worden. Dan ga ik proberen twee keer
zoveel leerling enthousiast voor wiskunde te krijgen. Als mij dat lukt weet ik zeker dat ik daar een
kick van krijg.”

Consultant worden

Als je geïnteresseerd bent in de consultancy is een
eerste goed stap om businesscourses te gaan bezoeken. Tijdens zo’n course ga je met een groep studenten onder begeleiding van consultants met echte
cases aan de slag. Je leert daar heel goed wat het
werk precies inhoudt. Als je enthousiast bent geworden kun je contact op nemen met de afdeling
recruiting. Je moet dan je CV, een cijferlijst (bij
voorkeur 7.5 of hoger gemiddeld voor de exacte
vakken) en een motivatiebrief opsturen. Ook wordt
het erg op prijs gesteld als studenten initiatief hebben ontplooid naast hun studie bijvoorbeeld door in
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het bestuur te zitten van een studentenvereniging of
in de studentenraad. Als je zeven jaar over je studie
hebt gedaan moet je wel kunnen aantonen dat je die
tijd niet verspild hebt. Als dat in orde is, word je
uitgenodigd voor een gesprek. De eerste ronde bespreek je met consultants een paar cases en praat je
over je persoonlijkheid. Toon herinnert zich dat hij
tijdens zijn sollicitatiegesprek de volgende brainteaser kreeg voorgeschoteld. “Stel de regering besluit op een derde van de snelwegen de maximale
snelheid van 120 naar 100 kilometer per uur te verlagen, wat heeft dat voor gevolgen voor grote olieleveranciers in Nederland? De vraag wordt zo open
gesteld, je mag alles vragen. Het is de bedoeling
om dan je gezonde verstand te gebruiken om een
schatting te maken van hoeveel kilometer snelweg
er in Nederland is, hoe zuinig een auto rijdt enzovoort.”
Na afloop van de gesprekken hoor je dezelfde dag
nog of je door bent. In de twee ronde heb je weer
een aantal gesprekken, dit keer met de meer erva-

ren consultants. De gesprekken gaan dan meer over
je persoonlijkheid dan over cases. Aan het einde
van die dag hoor je of de champagne open kan.
Consultancy, iets voor bèta’s?

In de consultancy kun je als bèta zeker aan je trekken komen. Je houdt je met complexe problemen
bezig en wordt analytisch uitgedaagd. Consultancy
hoeft zeker niet als tweede keus te worden gezien.
De meeste consultancy bedrijven zijn op zoek naar
de besten in de markt, de sollicitatieprocedures zijn
dan ook vrij pittig. De keerzijde is dat je niets meer
met wis- of natuurkunde te maken krijgt. De problemen die je onderzoekt hebben veel minder diepgang dan in de wetenschap, vaak stap je over de
details heen. Daartegenover staat weer een salaris
waar je niet voor hoeft te laten. Over wat het salaris
precies is, wil BCG niets kwijt; ze willen niet dat
mensen om die reden bij BCG komen werken.

v.l.n.r: Timo Kluck, Toon Segers en Jorn Mossel
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Boekbespreking

Boekbespreking: “The Man Who
Knew Too Much” door David Leavitt
Alan Turing, verantwoordelijk voor het breken van de Enigma code in de tweede wereldoorlog en vader van de huidige computer wordt in dit boek door David Leavitt prachtig beschreven als een sociaal gemankeerd, homoseksueel genie. Mooi vooral hoe hij een balans weet te
vinden tussen de theoretische kant van Turing's werk, die hij tevens met behulp van sterk versimpelde voorbeelden uit weet te beelden, en de gepassioneerde man die hij in het dagelijks
leven was. Leavitt neemt ons mee op een reis door het leven van Turing die vanaf de geboorte
in 1912 op chronologische volgorde naar zijn dramatische zelfmoord voert. — Els Hoogeveen
Alan Turing

In het boek wordt Turing geportretteerd als een
sociaal incapabele man die erg in zichzelf gekeerd
was. Hij had de gewoonte om alles in zijn eentje uit
te zoeken. Dit resulteerde in het feit dat zijn werk
een verfrissende nieuwe kijk gaf omdat hij niet
uitging van andermans bevindingen en axioma’s en
daarop voortborduurde, maar dat hij een eigen stijl
had die hij zelf vanaf het kleinste detail had uitgewerkt. Het had echter ook een vertragende uitwerking. Waar anderen gezamenlijk een probleem te
lijf gingen en op elkaars bevindingen konden
voortbouwen zat hij als het ware nog te pielen met
de fundering. Zo zorgde zijn zelfopgelegde isolement ervoor dat hij niet op de hoogte was van de
vooruitgangen en vaak “te laat” was met zijn op
zichzelf briljante vindingen. Bijvoorbeeld zijn stuk
genaamd “On computable numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem”, waarin hij
met behulp van fictieve Turingmachines bewijst dat
er geen wiskundige methode bestaat om paradoxen
op te heffen, kwam met een paar maandjes te laat
omdat Church, die zich eveneens aan het onderwerp had gewijd, gezamenlijk met een paar van
zijn studenten tot dezelfde conclusie kwam in zijn
artikel getiteld: “An Unsolvable Problem of Elementary Number Theory”.
Als codekraker ging hij tijdens de tweede wereldoorlog in Bletchley Park in het geheim voor zijn
regering werken en creëerde hij de zogenaamde
“bombe” waarmee het hem uiteindelijk ook lukte
om de Enigma van de Duitsers te verslaan. Een
inbraak die hij rapporteerde zou uiteindelijk leiden
tot een totale vernedering toen de politie zijn getuigende vriendje nader onderzocht. Daar zijn werk
voor de regering hem “The Man Who Knew Too
Much” maakte werd hij op verbeten wijze vervolgd

op grond van “gros indecency between adult men”
en onderworpen aan een kuur van oestrogeeninjecties die hem zou genezen van zijn homoseksualiteit.
Maar zijn voorkeur werd niet beïnvloed door de
vrouwelijke rondingen die hij kreeg. In 1954 maakte hij een sprookjesachtig einde aan zijn leven door
een hap te nemen uit een appel die hij vergiftigd
had met blauwzuur.

Alan Mathison Turing

Leesbaarheid en de filosoof

Leavitt geeft creatief schrijven op de University of
Florida, en dat is te merken. Zijn verhaal leest
makkelijk weg (geen gedraal) en boeit continu
(leuke voorbeelden en interessante achtergrondin-
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formatie). Hoewel je als bèta misschien wat dieper
op de stof zou willen ingaan weet het verhaal van
Turing je daartoe wel aan te zetten. De filosofische
insteek die Turing had doet je herinneren aan de
tijd dat niets nog te hoog gegrepen was en teletijdmachines en teleporteerkabines erop stonden te
wachten tot jij ze zou uitvinden. Nadat je de gedachtenlezer had ontworpen natuurlijk.

Het boek, “The man who knew too much – Alan
Turing and the Invention of the Computer” door
David Leavitt, is verkrijgbaar bij Scheltema, Roetersstraat 41. De prijs is € 23,50.

Turingmachine

tomaat van de ene toestand naar een volgende te
krijgen.

De Turingmachine is feitelijk nooit echt gebouwd.
Het is een fictieve machine die een onderdeel
vormde in het gedachte-experiment van Alan Turing in zijn artikel “On computable numbers, with
an application to the Entscheidungsproblem” uit
1937. De hierin eindeloos computerende machines
spelen een uitbeeldende rol in het bewijs van Turing dat het Entscheidungsproblem onoplosbaar is.
De Turingmachine is een perfect model van berekenbaarheid. Alles dat algoritmisch berekend kan
worden, kan berekend worden door een Turingmachine - en wat niet berekend kan worden door een
Turingmachine, is niet algoritmisch berekenbaar.
Hoe een Turingmachine werkt: de machine beschikt over een oneindig lang stuk tape die verdeeld
is in compartimenten. De machine kan per keer één
vakje lezen en afhankelijk van de staat waarin hij
zich op dat moment verkeert voert hij een bepaalde
handeling uit; de machine kan het vakje beprinten
met een bepaald symbool, het reeds aanwezige
symbool uitwissen en eventueel vervangen voor
een ander symbool, hij kan uiteraard ook geen enkele actie uitvoeren. Na een bepaalde actie uitgevoerd te hebben kan de machine naar links of
rechts bewegen of geheel stoppen. Ook kan een
bepaalde reeks van al dan niet aanwezige symbolen
of procedures een toestandverandering veroorzaken. Het idee van de Turingmachine was dusdanig
inspirerend dat de wiskundige Von Neumann zijn
ontwikkelde Von Neumann-cyclus er naar modelleerde. Ook is de Turingmachine het begin van een
tak van wiskunde en informatica die vanuit formele
specificaties van een probleem een programma
afleidt dat het probleem oplost. Tony Hoare (die in
2000 door de britse koningin Elisabeth geridderd
werd voor "services to Computing Science") en
Edsger Dijkstra (winnaar van de ACM Turing
Award) bedachten deze oplossingsstrategie die
gebruik maakt van predicatencalculus om de stappen uit te rekenen die nodig zijn om een Turingau-
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Artistieke weergave van een Turingmachine
Turing-test

Alan Turing was ervan overtuigd dat er in de toekomst machines zouden komen die door te leren en
informatie op te slaan over een intelligentie zouden
beschikken die zou rivaliseren met die van de
mens. Zijn overtuigingen veroorzaakte veel ophef.
In 1950 bracht hij zijn proefschift Computing Machinery and Intelligence uit. Hij kwam met het idee
van een imitatiespel dat uiteindelijk de basis zou
vormen voor de zogenaamde Turing-test. Dit spelletje werd als volgt gespeeld: drie participanten A,
B en C zitten gescheiden van elkaar. A en B zijn
respectievelijk man en vrouw. Het geslacht van de
ondervrager, C, is niet van belang. Het doel van C
is om door vragen te stellen er achter te komen wie
de man en wie de vrouw is. Deelnemer A heeft als
doel om de ondervrager ervan te overtuigen dat hij
een vrouw is. Daarbij mag hij dus ook leugens vertellen. Deelnemer B is er om C te helpen. Zij zal de
waarheid vertellen. Om proefondervindelijk vast te
stellen of een machine menselijke intelligentie vertoont zou een computer de plaats van A innemen.
De ondervrager praat via een terminal herhaaldelijk
met een of meer mensen of computers, zonder te
weten wie zijn gesprekspartner is. Als deze persoon
niet consistent kan vertellen wie mens en wie machine is, doorstaat de machine de Turing-test.
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Puzzles & Riddles
Zelf doe ik het graag onder de douche, anderen in de tram of tijdens de afwas. Verassend
maar zeer inspirerend blijkt wintersport te zijn. Het team van Gerben, Nicander, Timo en
Welmoet hebben na een intensive dag in de sneeuw in één avond drie puzzels opgelost. Nog
beter is een huiswerkdip: Kasper Fernhout, Thomas Miedema en Jasper Verheggen losten
vier van de vijf puzzels op, alleen de ladder bleef overeind. Het boek Flatterland is hun prijs.
Reinier de Adelhart Toorop die ook enkele puzzels heeft opgelost wenste nadrukkelijk niet genoemd worden. Alle voorgaande puzzels vind je op www.science.uva.nl/student/scoop. Oplossingen van puzzels van deze Scoop kun je sturen naar: scoop@science.uva.nl en misschien
win je het boek The Man Who Knew Too Much (zie boekbespreking). — Jorn Mossel
Consultancy

Kluisjes

Je gaat bij BCG solliciteren; je staat voor twee deuren. Eén deur leidt naar het sollicitatiegesprek de
ander naar de uitgang. Naast de deuren staat een
consultant. Dit kan een consultant zijn van BCG of
één van McK, de concurrent. De consultant van
BCG zal de waarheid spreken, die van McK zal
liegen. Je mag de consultant één vraag stellen om
erachter te komen welke deur naar het sollicitatiegesprek leidt. Wat vraag je?

Honderd studenten staan elk voor een kluisje. Als
ze voor de eerste keer een fluitsignaal horen doet
iedereen de kluisjes open. Bij het tweede fluitsignaal doen alle even nummers de kluisjes dicht. Bij
het derde fluitsignaal doen alle veelvouden van drie
(3,6,9,...) een kluisje dicht als het open is en doen
het kluisje open als het dicht was. Bij het x-de fluitsignaal worden alle kluisjes die een veelvoud van x
zijn omgeklapt. Hoeveel kluisjes zijn er open na
honderd fluitsignalen?

Waarom zijn putdeksels rond?
Sneeuwruimen

Op een koude dag begint het te sneeuwen. ’s Middags 12:00 uur begint een sneeuwveger met vegen.
De hoeveelheid sneeuw die valt is constant. De
snelheid van de sneeuwveger is omgekeerd evenredig met de hoogte van de sneeuw. Het eerst uur
veegt de sneeuwveger één kilometer, in het tweede
uur een halve kilometer. Hoe laat begon het te
sneeuwen?
Vliegtuigjes

Lastige limiet

Laat zien dat: lim n sin(2π n!e) = 2π .
n→∞

Een beetje vent doet dit uit zijn hoofd.

Je zit op een eilandje ergens in het midden van de
Atlantische oceaan. Je hebt een hoop vliegtuigjes
en vliegt zo nu en dan eens wat in de rondte. Je wil
een keer de wereld rond vliegen maar in de tank
gaat maar brandstof om voor de helft van de wereld
rond te vliegen. Je vliegtuigjes kunnen tijdens het
vliegen zonder snelheidsverlies brandstof over en
weer tanken. Wat is het minst aantal vliegtuigen dat
je nodig hebt om de wereld rond te vliegen? De
vliegtuigjes mogen geen van alle neerstorten.
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Oplossingen van de puzzels van de Scoop uit december 2005
Driehoeksverhouding

100 Gevangenen, 1 lamp.

Hoe kun je met zijn drieën elkaar vast ketenen zodanig dat als één iemand (maakt niet uit wie) los
laat de anderen dan ook gelijk los zijn? Lukt dit
ook met vier personen of met alle aanwezigen op
het eerste volgende feestje?
Borromeaanse ringen hebben de eigenschap dat als
je één van de drie ringen losmaakt dat de andere
ringen ook onmiddellijk los zijn (zie linker figuur).
We kunnen ditzelfde ook doen voor n ringen, deze
worden Brunniaanse ringen genoemd (zie het rechter figuur voor een voorbeeld met zes ringen,
meerde configuraties zijn mogelijk).

In een gevangenis zitten 100 gevangenen met levenslang. De gevangenis is super goed beveiligd en
de gevangenen kunnen onmogelijk met elkaar
communiceren. De gevangenisdirecteur vindt het
maar een saaie boel en roept alle gevangenen bijeen en doet een voorstel: “Elke dag wordt één van
de gevangenen geroepen naar een lege cel waarin
slechts een lamp hangt met een schakelaar. De
gevangene kan de lamp aan of uit te doen. Door
een kansproces wordt bepaald wie naar de lamp
mag, elke dag is de kans voor alle gevangenen even
groot. Als een gevangene zeker weet dat iedereen
ooit naar de lege cel is geroepen mag hij dat kenbaar maken. Als hij het goed heeft worden ze allemaal vrij gelaten want slimme mensen kunnen we
best gebruiken. Heeft de gevangene het fout dan
worden ze diezelfde dag nog alle 100 in koelen
bloede geëxecuteerd. Vooraf krijgen de gevangenen
een uurtje de tijd om te overleggen.” Wat moeten
ze afspreken?
Je spreekt af dat één van de gevangenen de teller is.
In de begin situatie is de lamp uit. Als iemand voor
de eerste keer naar de cel wordt geroepen doet hij
de lamp aan. De enige die de lamp uit mag doen is
de teller, hij telt dan ook hoe vaak hij de lamp uit
heeft gedaan. Als je de lamp al een keer aan hebt
gedaan mag je hem niet opnieuw aan doen. Als je
de lamp nog niet aan hebt gedaan maar de lamp
brandt wel moet je wachten tot je de lamp een keer
uit aantreft. Als de teller honderd keer de lamp
heeft uitgedaan kan hij met zekerheid zeggen, dat
iedereen naar de lamp is geweest. Het kan dus wel
even duren.

Dubbel Russisch

Je psychotische baas wil van je af. Maar hij twijfelt
nog een beetje. Dus hij bindt je vast in een stoel,
pakt een revolver en doet twee kogels in twee naast
elkaar gelegen kamers. Je baas draait het magazijn
rond, zet het pistool tegen je hoofd en haalt de
trekker over: … klik. Je baas is niet tevreden met
het resultaat en zegt dat hij de trekker graag nog
een keer over wil halen. Maar je baas is de beroerdste niet dus laat hij jou kiezen: meteen nog
een keer de trekker overhalen, of eerst weer het
magazijn ronddraaien en dan de trekker overhalen.
Welke optie biedt jou de meeste kans om te overleven?
De kans dat je de eerste keer een kogel te pakken
hebt is 2/6. Als je dat overleeft zat de slagpen dus
voor één van de vier lege kamers. Bij één van die
vier kamers kom je de volgende keer op een kogel
terecht. Je kunt dus beter meteen nog een keer de
trekker overhalen omdat je dan slechts een kans
van ¼ hebt om het loodje te leggen.
Als de kogels niet naast elkaar zaten is de kans bij
een tweede keer de trekker overhalen 2/4. Dan kun
je beter opnieuw draaien.
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Bierviltjes

Vallende ladder

Dat je met een bierviltje meer kunt dan er alleen je
biertje op zetten is bekend. Maar je kunt vanaf nu
ook anderen lastig vallen met de volgende puzzel:
Neem vijf ronde bierviltjes en plaats ze zodanig op
de bar dat elk bierviltje alle andere vier bierviltjes
raakt. Zonder dat je het vasthoudt moet het een
stabiele opstelling zijn. Knippen, scheuren, plakken
of iets dergelijks is uit den boze.
Is dit allemaal te makkelijk dan kun je een stapje
verder gaan. Neem in gedachten wat cilinders die
veel langer zijn dan hun doorsnede. Hoeveel cilinders kun je elkaar nu tegelijkertijd laten raken?

Een ladder leunt tegen een muur en maakt een hoek
α0 met de grond. Zodra je de ladder loslaat begint
hij wrijvingsloos langs de muur en grond naar beneden te glijden. Bij welke hoek α komt de ladder
los van de muur en glijdt hij alleen nog over de
grond?

Fx

xcm

α0

De x-component van het massamiddelpunt wordt
gegeven door: xcm = 12 l cos α .
De horizontale kracht die op de ladder op de muur
uitoefent is: Fx = m &x&cm . Als de ladder los komt
van de muur is deze kracht nul dus moeten de vergelijking &x&cm = 0 oplossen.

&x&cm = − 12 l cos α α& 2 − 12 l sin α α&& = 0
Om deze vergelijking op te kunnen lossen schrijven
de totale energie op:

E = Ekin + Erot + U
2
= 12 m( 12 l α& ) 2
Ekin = 12 m vcm

Erot = 12 I α& 2 = 12 121 m l 2α& 2
U = 12 l (sin α − sin α 0 )
Samen wordt dit:
1
6

ml 2α& 2 = 12 l (sin α 0 − sin α )

α& 2 = 3g (sin α 0 − sin α ) / l
De afgeleide naar de tijd levert:
Boven: vijf bierfiltjes die elkaar allemaal raken.
Onder: zeven cilinders die elkaar allemaal raken.

α&& = − 32 g (cosα ) / l

Invullen levert

sin α = 23 sin α 0 waarbij α de

hoek is dat de ladder van de muur los komt.
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Achterkant

Sexy: the final
In de decembereditie vorig jaar van Scoop de ik een oproep aan de lezers om Natuurkunde,
Sterrenkunde en Wiskunde eens te gebruiken als pick-up line. De leukste reacties wil ik graag
met jullie delen, misschien heeft iemand er nog iets aan. — Marianne Hoogeveen
Jeroen Goedkoop

Jan de Boer

Ha Marianne,

Hoi Marianne,

Leuk dat je bij mij komt, maar ik moet je teleurstellen. Ik heb het wel eens geprobeerd met:

Nou, ik heb even wat geïnformeerd bij een aantal
collegae (die anoniem willen blijven), hetgeen geresulteerd heeft in de volgende pick-up lines. De
meeste zijn in het Engels, het meeste ge-pick-up
wordt dan ook in een internationale scene gedaan.
Over de succesrate van deze pickup lines heb ik
helaas geen informatie.... Maar laat ik je verzekeren
dat een groot aantal van de onderstaande regels ook
daadwerkelijk in de praktijk gebruikt zijn en worden!

“Je ogen lijken op zwarte gaten”
“Mijn liefde voor jou is als dark matter (bestaat-i
wel of niet?)”
“Ik voel een vreemde attractie van je uitgaan”
…en bij mijn homo-erotische pogingen:
“He, leuke pluisbaard / Lekkere pukkelkop”
“Zullen we een tabakki smoken, stringboy?”
en sinds brokeback mountain: “Leuk blokhemd heb
je aan.”
Maar eigenlijk werkt het allemaal niet. Misschien
ben ik er iets te mono-gaam voor. Beroepsafwijking? Kende je deze al:
Een arts, een advocaat en een fysicus (allemaal
mannen) komen elkaar tegen op het vliegveld, en
krijgen het over de liefde, of eigenlijk, maîtres-ses.
De arts zegt: “Ah, een maîtresse... Geweldig, liefde
en seks en no strings attached. Ik kan niet zonder,
en jij zou het ook moeten doen.”
De advocaat zegt: “Bah, nooit aan beginnen. Allemaal gezeur, je vrouw doet je een proces aan, en je
maîtresse daarna. Kost allemaal geld, en waar gaat
het om?”.
De natuurkundige zegt: “Hmmm, geen gek idee.
Als ik nou een maîtresse neem:
- zeg ik mijn vrouw dat ik bij haar ben
- en tegen haar dat ik bij mijn vrouw ben,
en ondertussen kan ik naar het lab.”
Groeten,
Jeroen
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“Your eyes have a great refractive index”
“Didn't I meet you in another dimensions before?”
“I would really like to explore your topology.”
“Hi, I really like strings, especially really small
ones.”
“Hi, I was wondering whether your phone number
is prime or not.”
“What would you guess I am, a professor in physics or psychics ?”
“Hey, do you think there is a way we can increase
our cross-section ?”
“Hi, I study black holes, but I hope yours isn't ...”
“Come with me and I'll show you what the Big
Bang was all about.”
“Do you enjoy coupled oscillations?”
“I like to work on stimulated emission.”
“Have you heard of Brian Greene?” (100% gegarandeerd rendement in New York City als je string
theoreet bent)
“I'd like to be tangent to those curves.”
“Would you like to do the sine function? It goes
up-down, up-down, ...”
“I think the electricity between us is throwing off
the experiment.”
“I like your Maxwell's equations T-shirt. I'd like it
better on my floor.” (ok this only works if they are
also a geek.)
“I'd go down on you like a decaying exponential.”
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Achterkant
“Can I check that your chest is conformal to de
Sitter?”
“Hey, baby, what's your sine?”
“I'm a cosmologist.” [them: “What's that?”] “ ‘Cosmos’ is the root for ‘order’, like a cosmetologist
brings order to the face, but I use physics to bring
order to the universe.” (I really use this)
“Have you heard of Maulik Parikh?” (inside joke Maulik Parikh is postdoc bij Brian Greene).
en de absolute winnaar is toch wel:
“Hoi, ik schrijf een stukje voor een studentenblaadje over beta pick-up openingszinnen, weet jij misschien nog een goede?”
Voor wat gerelateerd web materiaal zie bv:
http://cosmicvariance.com/2006/03/01/sex-andphysics/
http://www.seedmagazine.com/news/2006/03/getti
ng_physical.php
http://twistedphysics.typepad.com/cocktail_party_p
hysics/2006/03/sex_lies_and_ph.html

“Voulez-vous Cauchy avec moi?”
“Hey baby, how would you like to join me in some
math? We'll add you and me, substract our clothes,
divide your legs and multiply! Of course, we'll be
entirely discrete.”
“As an astrophysics major, I work with numbers all
the time, but I wouldn't be complete without yours”
“You make my software turn to hardware.”
“Want to see my hardware? I promise it isn't 3.5
inches and it ain't floppy.”
“I can't help it - my eyes are trapped in the gravitational field of your breasts!”
“I’m good at math. U+I=69”
Hey baby are you homeomorphic to an n-torus for
some n? ’Cause you look like you’re full off
wholesome fun. (ik snap ’m niet, maar hij klinkt
heel intelligent)
“I hope you know set theory because I want to intersect and union you.”
Anoniem

“Wil je met mij een groep voortbrengen?”
Yours truly

succes ermee!

“Ik wil je deltafunctie in mijn potentiaalputje voelen.”

met vr groet, blink blink say no more, Jan
Welmoet Damsma

Om heel eerlijk te zijn waren dit alle reacties. Niet
meer opsturen hierna, dat zie ik als een versierpoging.

13

∫ 2 xdx ?

10

“I won't collapse your wave function if you don't
violate my boundary conditions.”
“Guess what I have in this box and whether it is
alive or dead.”
“I wish I was your problem set, because then I'd be
really hard and you'd be doing me on the desk.”
“Want to experiment with coupled wave theory?”
“What's a nice girl like you doing in an ndimensional space like this?”
“Want to integrate our matrices?”
“Right now, thousands of physicists worldwide are
trying to figure out why you are so massive” (ja het
is een doordenkertje)
“I want you to diagonalize my inertia tensor”
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