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Censuur
Toen ik als frisse jonge blom met Scoop begon zat ik vol
plannen. Een eye opener ging het worden, niets en
niemand kwam nog weg met zijn vieze kleine geheimpjes.
Snel kwam ik er toen achter dat dit niet altijd door iedereen
gewaardeerd wordt. De enkeling daargelaten (Reinier de
Adelhart Toorop) is de grote meerderheid niet vies van een
beetje emotionele chantage om te voorkomen dat bepaalde
gevoelige informatie geprint en verspreid wordt.
Onze nieuwe interview-meister Sander proberen we zo
goed mogelijk te wapenen tegen dit fenomeen. Hij moet
zich eerst bekwamen in diertjes kwellen. IJsjes afpakken
van kindertjes staat tweede op het lijstje, en op het laatst is
geheimen van zusje of broertje op internetfora posten. Deze harde aanpak lijkt nodig in de strijd tegen angsthazen en
moraalridders.
Nu, al iets minder fris en getekend door het leven, maak ik
een vuist. Een artikel in Scoop waarin alle weggemoffelde
zaken alsnog aan bod komen lijkt me een beetje te brutaal,
maar ik zal alvast verklappen dat de Scoop website binnenkort zeer de moeite waard is om een kijkje op te nemen.
Marianne Hoogeveen
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Disclaimer

Gedeeltelijke of volledige overname van artikelen uit dit blad is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke
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hoofdredacteur.
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AGENDA
Vrijdag 9 februari:
Excursie naar Shell

Woensdag 14 februari:
Salsa dansavond
Donderdag 22 februari:
Algemene Leden Vergadering

Vrijdag 9 maart:
Bekerwedstrijd zaalvoetbal Lokomotiv Seedorf / NSA
Voor meer informatie zie www.nsaweb.nl

LERARENQUOTES
Aad Pruisken:
“I just wasted 45 minutes of your life. On the other hand, that doesn’t compare to the
amount of time you have wasted of my life”
Esdert Edens:
Grabbelt een tijdlang in zijn broek “Even mijn lingerie goedzetten”
Piet Mulders (VU):
“Well, then it’s high time for a pause”
(aanvulling op de CSR-serie ‘don’t break me the back open’…)
Jan Smit:
“To put QCD on a lattice is a nightmare, but it is an interesting nightmare”
Heb je ook quotes van docenten? mail ze naar: scoop@science.uva.nl
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Van onze verslaggeefster

Vreemde objecten ook bij ons in de
buurt
Het ging er wild aan toe op de Nederlandse Astronomen Conferentie (NAC) 2006. Zo bleek
Dominik een oud sterspeler van het Pools nationaal Volleybalteam te zijn (of behoorde dit tot
de angst-inboezem-tactiek van het API-Hup-M82-team?) en bleek ook Lex een goed spelbare
en grote naam te zijn in de volleybalwereld. Tussen alle borrels, volleybaltoernooien, ruzies
met Utrecht en wadloopwandelingen (mudwalk, mudwalk, what you gonna do...) door werd er
gelukkig ook serieus geconfereerd. Zo vertelde Patrick Weltevrede van het Anton Pannekoek
Instituut (API) over gekke pulserende objecten. — Edda Heinsman
RRATs leek het me leuk om mijn pulsar daarmee te
vergelijken. B0656+14 staat in de top tien van
dichtstbijzijnde pulsars, de dichtstbijzijnde staat
maar twee keer zo dichtbij. Hij pulst normaal, met
af en toe een extreme uitbarsting.” Patrick vergeleek de uitbarstingen van de pulsar met de groep en
kwam tot een verrassende conclusie. “Als je mijn
pulsar op de afstand van een RRAT zet, zie je alleen nog de sterke uitbarstingen. Het patroon van
die sterke pulsen van B0656+14 lijkt op zo’n afstand precies op een RRAT.”

Nature berichtte ons in februari 2006 al over elf
verre, vreemde objecten aan de hemel. Hoewel de
objecten tot de helderste radiobronnen in het heelal
behoren, had niemand ze eerder gezien omdat ze
pulseren met lange, onregelmatige tussenpozen.
Patrick ontdekte dat pulsar B0656+14 vlak bij ons
in de buurt opvallend goed past in deze nieuwe
groep.
‘Normale’ pulsars zijn zeer snel roterende neutronensterren die een continue stralingsbundel uitzenden, als het licht van een vuurtoren. Dit signaal
ontvangen we op aarde alleen als we binnen de
bundel vallen en we zien dan één flits per omwenteling van de ster. Het vreemde aan het nieuwe type
pulsar is dat ze niet elke omwenteling een flits uitzenden, maar dat ze slechts af en toe zichtbaar zijn,
minder dan een seconde per dag. Vanwege zijn
onregelmatige karakter noemt men de nieuwe groep
Rotating RAdio Transients (RRATs). Waar-door de
nieuwe pulsars zich zo vreemd gedragen weet
niemand.

Uit de theorie dat Patricks pulsar tot de RRATs
behoort, volgt dat de nieuwe objecten dus ook minder extreme pulsen moeten uitzenden, maar dat
deze te zwak zijn om makkelijk waar te nemen.
“Als we deze objecten lang genoeg observeren
moet hun gewone puls boven de ruis uit komen.
Dat gaan we nu ook onderzoeken.” De vrij zeldzame uitbarstingen van B0656+14 werden alleen
maar waargenomen omdat de pulsargroep de pulsar
langer dan gebruikelijk in de gaten hield. Het zou
dus zomaar kunnen dat heel veel pulsars, ook bij
ons in de buurt, extreme uitbarstingen vertonen.
Patrick gaat ook daar nog uitgebreid naar zoeken.

Patrick Weltevrede behoort tot de pulsargroep van
het API, hij promoveert er onder begeleiding van
Ben Stappers. Op de NAC 2006 vertelde hij over
hun ontdekking. “In een grote survey met de telescoop in Westerbork waren we op zoek naar driftende subpulsen, een eigenschap die veel pulsars
vertonen, toen we op een extreme uitbarsting van
pulsar B0656+14 stuitten”, aldus een enthousiaste
Patrick. “De uitbarstingen hadden maxima van wel
tweeduizend keer zijn normale puls.”

Collega astronomen zijn volgens Patrick niet zo blij
met de ontdekking. “Als het waar is wat ik beschrijf
zijn de RRATs dus toch redelijk normale pulsars.
Sterrenkundigen hopen natuurlijk altijd op iets exotischers, zoals Magnetars of ‘zombie-pulsars’,
waarover in eerste instantie gespeculeerd werd.”
Hoewel de RRATs dus minder bijzonder lijken dan
iedereen hoopte, blijft het mechanisme dat de pulsars plots heftig doet uitbarsten voorlopig nog een
groot mysterie waarover nog lang na de NAC zal
worden doorgepraat.

Patrick was druk bezig met het schrijven van een
artikel over zijn vreemde pulsar, toen het artikel
over de RRATs verscheen. “Toen ik hoorde van de
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Tips voor de doe-het-zelf Tovenaar

Tips voor de doe-het-zelf Tovenaar
Hoe je heilig kunt worden weten we nu wel; zo moeilijk is het ook weer niet. Bovendien is het
alleen interessant voor de geduldige types onder ons, want het duurt over het algemeen na je
dood nog jaren voor je heilig verklaard wordt. Om echt de blits te maken moet je tovenaar
zijn. Hieronder een paar accessoires die een tovenaarshuis niet zouden misstaan. — Marianne
Hoogeveen
Nevelvat

de bak afgekoeld door het droogijs, waardoor daar
veel verzadiging is van alcoholdamp. Wanneer nu
een ioniserend kosmisch deeltje door de bak komt
laat die een spoortje achter van dichtere damp. Je
kunt met een magneetveld die spoortjes afbuigen.

Zelfs de grootste viezerik onder ons staat nog regelmatig onder de douche: een kosmische! Iedere
seconde komen allerlei deeltjes neer op Aarde. Met
eenvoudige middelen zijn die waar te nemen. Ik zal
laten zien hoe je voor een paar euro je eigen ‘cloud
chamber’ in elkaar flanst.
Men neme…
-Doorzichtige bak
-Droogijs (CO2 in vaste vorm, gebruik bijv. koolzuursneeuw uit een brandblusser)
-Zwart karton
-Spons / vilt
-Propylalcohol (uit de apotheek)
-Lijm of ijzerdraad

Nevelvat van C.T.R. Wilson uit 1912

In 1911 heeft deze bliksemkundige het nevelvat
uitgevonden met als oorspronkelijke doel om de
verzadiging van lucht te meten. Hij won de Nobelprijs in 1927.

Verschillende soorten straling die kunnen worden
waargenomen zijn alpha straling, ofwel heliumkernen. Deze zijn herkenbaar omdat ze korte, dikke
spoortjes achterlaten. Dan is er beta straling. Dat
zijn electronen en positronen, te herkennen aan de
dunne rechte lijnen die ze achterlaten wanneer er
geen magneetveld aanwezig is. Een deeltje met
vergelijkbare eigenschappen als het electron, maar
veel zwaarder is een muon. Deze komen op aarde
doordat kosmische stralen (meestal protonen) op
atoomkernen van de dampkring botsen en een paar
keer vervallen in andere deeltjes, waaronder muonen. Hoewel muonen instabiel zijn bereiken ze door
hun hoge snelheid toch de aarde, vanwege tijddilatatie. Een type straling die niet direct waar te nemen
is in een nevelvat is electromagnetische- of gamma
straling. Deze straling kan echter wel interactie
hebben met andere ioniserende deeltjes, waardoor
de straling indirect waar te nemen is.

Cloud Chamber

Het nevelvat bestaat uit een doorzichtige bak met
zwarte ondergrond en een lapje gedrenkt in propylalcohol. Omdat de ondergrond gekoeld wordt door
koolzuursneeuw, verzadigt de alcoholdamp in het
bakje.

Werking:
Doordat het bakje op kamertemperatuur is zal een
deel van de alcohol verdampen. In de bak is dus
vrij veel damp aanwezig. Aan de onderkant wordt
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Tips voor de doe-het-zelf Tovenaar
Draad van as

Een nog spectaculairder effect bereik je door lichte
voorwerpen aan draden te hangen die een paar keer
in een sterke zoutoplossing hebben gelegen. Wanneer je de opgedroogde draden in brand steekt,
blijft het zout dat in de draad was opgelost intact,
en als je het goed doet is dat stevig genoeg voor het
voorwerp om ook te blijven hangen!

Spoortje in een Cloud Chamber

De naald rechts in beeld bevat radioactief materiaal
in de punt. De uitgezonden straling is te zien wanneer het deeltjes ioniseert.
Magische zandpatronen

Een laagje zand dat steeds in een ander patroon
gaat zitten maakt wel indruk op een eventuele bezoeker van je tovenaarsgrot. Wanneer een plaat trilt
met een eigenfrequentie zullen er staande golven
komen. Op de knooplijnen, waar de plaat niet trilt,
zal het zand zich gaan ophopen, wat resulteert in
mooie patronen die per frequentie verschillen. Zo'n
plaat met zandpatronen wordt ook wel ‘Plaat van
Chladni’ genoemd.

Draden van as

De ring en de lege eierschaal blijven in de lucht
hangen omdat het zout dat na verbranding van de
draad overblijft sterk genoeg is

Men neme…
- Stuk touw (kan goed branden en vocht opnemen)
- Sterke pekel (40 gr zout op 1 liter water)
- Lapje wijdmazige stof
- Lege eierschaal

Men neme…
- Zand
- Metalen plaat op pootje
- Strijkstok
- Veger

Laat de stof en het touw in de pekel weken. Laat
het opdrogen en herhaal twee keer. Nu kun je de
draden aan vier hoekjes van het lapje stof knopen
en het geheel ophangen. Een eierschaal kun je gemakkelijk leegmaken door er twee kleine gaatjes in
te maken en de inhoud eruit te blazen. Hang de lege
eierschaal op aan het lapje en de stukjes touw en
steek het lapje in brand. Als alles is weggebrand
moet nu het zout dat in het touw en het lapje zat
overblijven. Als alles goed gaat is deze constructie
van zout stevig genoeg om te zorgen dat alles blijft
hangen, ook al is alle stof en touw geheel verbrand.

Houdt één punt van de plaat vast en strijk een paar
centimeter verder met de strijkstok over de rand.
Wanneer deze afstand overeenkomt met de afstand
tussen een knooplijn en een buiklijn van een mogelijk patroon, zullen er staande golven ontstaan.

Platen van Chladni

Voor wat gedateerde, maar wel geinige proefjes,
zie: http:www.tomtit.info

Bij verschillende eigenfrequenties van de plaat horen verschillende knoop- en buiklijnen.

Met dank aan Paul Vlaanderen.
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Niet-oneindige som

Oneindig, of toch niet?
Vroeg of laat kom je in de natuurkunde oneindigheden tegen waar je niet op zit te wachten. Is
een fysische grootheid oneindig, dan worden allerlei wiskundige trucs uit de kast gehaald om
er een werkbaar resultaat van te maken. Denk bijvoorbeeld aan renormalisatie. Stringtheoretici blijken er wel heel rare ideeën op na te houden. — Jorn Mossel
Wat zegt De Paepe er over

De factor n s die nu verschijnt valt precies weg tegen de factor n − s van Riemann-zeta functie.

∞

“De som

∑n = 1+ 2 + 3 +K

divergeert kei-

∞ ∞

n =1

Γ( s )ζ ( s ) = ∑ ∫ dt e

hard. Of niet? Dacht het wel hè. Ja toch?!” Dat leer
je tijdens je allereerste college van De Paepe. Na
een paar jaar studeren ben je ouder en hopelijk wat
wijzer en dan moet je op eens gaan bewijzen dat die
som stiekem wel convergeert. Waar komt die
waanzin vandaan? Ja, van de stringtheoretici; vermoedens dat het een sekte is met eigen regels lijken
bevestigd te worden. Of toch niet? Oké, we doen
een warming-up met de Gamma-functie (je weet
wel die van die faculteiten).
∞
1
N
⎛
( −t ) n
Γ( s ) ≡ ∫ dt e −t t s −1 = ∫ dt t s −1 ⎜⎜ e −t − ∑
n!
n =0
⎝
0
0

∞

(−1) n 1
+∑
+ ∫ dt e −t t s −1
n
s
+
n
!
n =0
1
N

Voor Re(s)>-1-N.
We kunnen hier aanzien dat de Gamma-functie
polen heeft voor s=0,-1,-2,-3,... Laten we De Paepe
niet geheel gaan wantrouwen en de kennis die hij
ons in het derde jaar leerde toepassen. Het residu is:
Res (Γ( s )) s = − n

t

s −1

n =1 0

= ∫ dt
0

t s −1
et − 1

Waar we in de laatste stap de meetkundige reeks:
∞

∑x

−n

= 1 /( x − 1) hebben gebruikt; De Paepe

n =1

strikes again. Laten we een reeks opschrijven voor
1 /(e t − 1) . (We zitten nu tot over onze oren in de
WN4 stof van De Paepe.) We hebben met een pool
van eerste orde te maken ( e t − 1 = t + 12 t 2 + ... )

⎞
⎟⎟ Om de gang er in te houden geef ik direct het ant1
1 1 t
⎠
= − + + O(t 2 )
woord: t
e − 1 t 2 12
1
1 1 t ⎞
⎛ 1
Γ( s)ζ ( s ) = ∫ dt t s −1 ⎜ t
− + − ⎟
⎝ e − 1 t 2 12 ⎠
0

+

∞

1
1
1
t s −1
− +
+ ∫ dt t
s − 1 2 s 12( s + 1) 1 e − 1

Voor Re(s)>-2. We zien drie polen voor s=-1,0,1
1
verschijnen. Res (Γ( s )ζ ( s )) s = −1 = 12
(Dit is de

= −(−1) n / n! . Voor n=0,1,2,3,...

Dit blijkt later nog nuttig te zijn.

voorfactor van 1 /( s + 1) , denk aan De Paepe.)
Omdat ζ (s ) geen pool heeft voor s=-1 geldt:

The real stuff
We introduceren nog een andere oude bekende de

Res (Γ( s )ζ ( s )) s = −1 = Res (Γ( s )) s = −1 ζ ( −1)

∞

Riemann-zeta functie:

∞

− nt

ζ (s) ≡ ∑ n −s

Met Res Γ( s ) s = −1 =-1 concluderen we
∞

n =1

ζ (−1) = ∑ n = 1 + 2 + 3 + ... = −

Voor s=-1 hebben we precies de som terug waar het
allemaal om te doen is. We maken een slinkse
combinatie door de Gamma-functie met de Riemann-zeta functie te vermenigvuldigen en een coordinaattransformatie: t→ nt.

n =1

1
12

Als je in stringtheorie de energie van een snaar uit
wil rekenen dan moet je de nulpuntsenergieën
(evenredig met n) van alle n-de boventonen optellen. Dus vinden we een totale energie evenredig
met -1/12. Een beetje stringtheoreet omzeilt deze
som en vindt wonderlijk genoeg ook -1/12.

∞

Γ( s ) = ∫ dt e − nt t s −1 n s
0
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Interview

“Ik ga niet zitten niksen natuurlijk”
Interview met Drs Kees van Dam.
Wie regelmatig in de natuurkundebibliotheek komt (wie niet?), ziet daar vaak een wat oudere
heer tussen de studenten. Wie is deze man en wat doet hij? Scoop besloot op onderzoek uit te
gaan, werd uitgenodigd aan Van Dam's bureau in de gang naast zaal E en leerde in een uur
zoveel over psychologie dat het nog steeds duizelt. — Sander Mooij
Tegenwerking

Na een mislukte stage in 1965 als assistent van een
klinisch pedagoog, wilde Van Dam (1945) rond
1970 aan zijn afstudeeronderzoek beginnen. “Mijn
eerste onderzoek, psychoformica op ratten, werd
afgekeurd, hoewel het significante resultaten opleverde. Men heeft mij toen het zwaarste probleem
gegeven dat er was, oplossingsmentaliteit bij eerstejaarsstudenten.” Hierbij wordt onderzocht of je
aan de hand van testen al snel kunt zien of een student geschikt is om de studie te voltooien. Maar
ook hier ging flink wat tijd in zitten. “Eerst ging de
hoogleraar dood, dat kostte weer anderhalf jaar.
Verder was het vechten om rekentijd. Er ging ook
veel tijd zitten in het verkrijgen van de juiste correlatietabellen. Maar uiteindelijk heb ik de code gekraakt.” Intussen was het 1978. “Ik was 22 geweest
als ze me niet zo hadden tegengewerkt.”

lasertje Artis in geweest om te kijken of andere
dieren ook reageerden als ze beschenen werden.
Als de oppasser even niet keek, natuurlijk. Of in
dierenwinkels.”

Gelukkig is Van Dam nooit bij de pakken neer gaan
zitten. “Ik ga niet zitten niksen natuurlijk.” Voor,
na en zelfs al tijdens deze achtjarige beproe-ving
deed hij zelf allerlei onderzoeken, met name in de
gedragsbiologie. “Ik voelde dat ik anders het contact met de empirische werkelijkheid zou verliezen.”
De vis met zes ogen

Van Dam deed bijvoorbeeld onderzoek naar fotoreceptoren bij de amfiox, een ongeveer drie centimeter lang visje, het meest primitieve gewervelde dier.
Hij probeerde ‘gezichtsbanen’, dat wil zeggen, het
stelsel van zenuwen waarlangs een lichtsignaal naar
de hersenen getransporteerd wordt, in kaart te brengen. Dat stelsel is ingewikkelder dan gedacht. “Wij
hebben hier dus twee ogen, maar zo'n visje heeft
zes fotoreceptoren: twee extra op de kop en twee op
de staart.” Het is bekend dat dit verschijnsel bij
meerdere vissen en kikkers voorkomt, maar Van
Dam ging nog verder. “Ik ben wel eens met een
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Kees van Dam

“Ik hoef geen vakidioot te worden die zijn eigen taal
is kwijt geraakt”

Zwemles

Toen het Van Dam niet lukte een promotor voor dit
onderzoek te vinden, concentreerde hij zich verder
op de amfiox en verwante vissoorten. Door hun
zwemslag te bestuderen probeerde hij (evolutionair
interessante) verbanden te leggen tussen hun ze-
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Interview
nuwstelsel en dat van de mens. “Ik ging dan twee
keer in de week een uurtje naar het Zuiderbad, of
het Mirandabad, en probeerde dan die zwemslag te
imiteren. En dat ga je niet geloven als ik dat zeg,
maar ik heb alle amfioxzenuwen teruggevonden bij
mezelf! Trouwens, er stond in die tijd eens een artikel in de Scientific American over een nagebouwde
primitieve vis. Maar ik zag dat er fouten zaten in de
constructie en heb ze daar op gewezen. Ik kreeg een
allervriendelijkst briefje terug en ik denk dat ze de
vis herbouwd hebben.”
Klaas Vaak is blauw

Deze maanden is Van Dam bezig met de statistische verwerking van zijn onderzoek naar het dagnacht ritme. “Elke dag kom ik een millimeter vooruit.” (In verband hiermee houdt hij in de bibliotheek Science en Nature bij. “Het is er trouwens
niet rustiger op geworden daar.”) Volgens Van
Dam wordt het hele proces van slaperig worden op
gang gebracht door receptie van een heel nauw bepaalde kleur blauw, met een golflengte van rond de
310 nanometer. “De Duitsers zeiden: ‘het is blauwgroen’, maar het is echt blauw.” Het ontvangen en
verwerken van dit blauwe signaal leidt tot de afscheiding van de stof melatonine, die slaperigheid
veroorzaakt. Misschien iets voor studenten met
slaapproblemen?

van de amfiox. “Mensen geloofden het niet. Het is
introspectief onderzoek (NB intro-spectief = naar
binnen kijkend), jonge mensen durven dat niet.”
Afgelopen zomer kreeg hij echter de kans zijn
voorlopige resultaten te presenteren op een internationale conferentie in Frankfurt am Main. Hierdoor
ontstonden mogelijkheden alsnog hier een promotieonderzoek over te beginnen. Maar Van Dam
heeft nog zijn bedenkingen. “Ik wil niet zo aan een
lab en allerlei toestellen gebonden raken, ik moet
sensitief blijven. Ik hoef geen vakidioot te worden
die zijn eigen taal is kwijt geraakt.” Ander probleem is dat dit onderzoek waarschijnlijk in de VS
zal zijn en daar staat Van Dam, gezien de huidige
toestand in de wereld, niet om te springen. “Ik wil
niet in allerlei zaken verwikkeld raken. Nee, ik zou
dat onderzoek liever vanuit Amsterdam doen.”
Al met al heeft Van Dam de afgelopen veertig jaar
op eigen houtje een indrukwekkend aantal onderzoeken binnen de psychologie en de gedragsbiologie uitgevoerd, en ook daarbuiten. (Zo is er bijvoorbeeld nog de studie naar de verschillende Friese dialecten. “Ik heb een dialect-woordenboek omgedraaid. Dat moet ik nog eens uitgeven”). Zoals
Van Dam zelf zegt, zittend achter zijn bureau, volgestapeld met boeken, pennen, aantekeningen, plastic zakken en een krant, “Ik heb in elk geval nooit
niks gedaan.” En dat is een waar woord.

USA?

Zoals gezegd vond Van Dam aanvankelijk weinig
medestanders voor zijn onderzoek naar het gedrag
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Werken bij ABN, een optie?
De zoektocht naar rijkdom, succes en toch een baan met een sterk bèta karakter brengt ons bij
het hoofdkantoor van de ABN AMRO bank in Amsterdam. Daar worden we ontdaan van de
nachtmerrie die menig natuurkundestudent heeft: dat je in het bedrijfsleven nooit meer een differentiaalvergelijking hoeft op te lossen. — Thomas Miedema en Jorn Mossel
We ontmoeten Bert-Jan Nauta, gepromoveerd in de
theoretische natuurkunde aan de UvA. Zijn promotieonderzoek ging over plasmafysica van elementaire deeltjes onder leiding van Chris van Weert. Na
zijn promotie werd hij programmeur bij een ITbedrijf. Via dat bedrijf werd hij na een jaar uitgezonden naar de ABN AMRO bank. De ABN viel in
de smaak en Bert-Jan wisselde van werkgever. Binnen de ABN verhuisde hij van de IT-afdeling naar
de afdeling risk-management. Daar is Bert-Jan nu
drie jaar lang naar volle tevredenheid werkzaam.

helft uit programmeren in C++. Van ieder model
maak je een eigen implementatie en bepaal je het
risico van de transactie. Daarnaast lees je wat er al
over een model gepubliceerd is, doe je afleidingen
en na elke validatie schrijf je een rapport. Het valideren van een model doe je meestal alleen, en afhankelijk van de complexiteit kan het een week tot
drie maanden duren. Snelheid en precisie moeten
afgewogen worden, afhankelijk van de gelopen
risico’s.
Academische sfeer

Quants

Een bank als de ABN AMRO verkoopt verschillende soorten financiële producten zoals opties (zie
kader). Naast de standaard call- en putopties worden er allerlei exotische opties verkocht, afhankelijk van de wensen van de afnemer. Dit gebeurt
door een trader. De prijs van deze opties wordt bepaald door een front office quant (quantative analyst), die hiervoor een wiskundig model gebruikt.
Een technische beschrijving van dit model gaat ter
controle naar een back office quant. Deze bepaalt
het risico dat de bank loopt, en brengt een bindend
advies uit aan de front office quant. Als dit advies
positief is kan het model gebruikt worden voor
prijsberekening en het risico management van de
opties.
ABN AMRO

Bert-Jan werkt bij de afdeling Quantitative Risk
Analytics als één van de twintig back office quants.
De afdeling is gestationeerd in Amsterdam en Londen en is onderverdeeld in vijf subgroepen die gespecialiseerd zijn in verschillende soorten opties,
waaronder wisselkoers-opties, aandelen-opties en
rente-opties.
Het werk

Het werk van een back office quant bestaat voor de
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Wat opvalt is dat er op de afdeling van quantitative
risk analytics een sterke academische sfeer hangt.
Overal hangen whiteboards volgeschreven met differentiaalvergelijkingen. De wiskunde die ge-bruikt
wordt bestaat voornamelijk uit stochastische differentiaalvergelijkingen (zie modelleren aandelenkoers). Bert-Jan vindt het niveau van de wiskunde
vergelijkbaar met wat je doet bij theoretische natuurkunde. “Ik vond het verbazingwekkend dat zulk
soort afdelingen bestaan bij een bank.” De mensen
op de afdeling gaan zo op in de wiskunde dat ze
geen idee hebben om wat voor bedragen het gaat in
de modellen die ze beschrijven. Alles heeft orde
grootte één, je staat er niet bij stil dat het in werkelijkheid om miljoenen gaat. Natuurlijk wordt bij de
uiteindelijke beslissing wel meegenomen of het om
risico van duizenden of miljoenen euro’s gaat.
De helft van de afdeling is gepromoveerd. Het
voordeel van gepromoveerd zijn is dat je geleerd
hebt om een probleem zelfstandig uit te zoeken.
Daardoor heb je meer vertrouwen in je eigen oordeel en heb je ook geleerd wanneer je echt iets begrijpt. Dit is belangrijk omdat je je oordeel moet
kunnen verdedigen tegenover de front office
quants. Zij zijn gemotiveerd om je te overtuigen
van hun gelijk omdat zij liever niet hun werk over
doen.
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Opties

Een optie is een recht om in de toekomst een bepaald goed (bijvoorbeeld een aandeel of een kilo
goud) tegen een van tevoren bepaalde prijs (strike)
te kopen of te verkopen. Dit eerste wordt een calloptie genoemd, het tweede een putoptie. Daarnaast
is er nog een onderscheid te maken tussen het moment waarop de optie mag worden uitgeoefend:
vóór een bepaalde datum of alleen óp een bepaalde
datum. Opties worden voornamelijk voor de volgende twee doeleinden gebruikt: het verzekeren
tegen prijsveranderingen, of het speculeren op
prijsveranderingen.
Verzekeren met putopties

Je wilt over drie maanden een partij tulpen ter
waarde van één miljoen euro aan een bedrijf in
Amerika verkopen. Een dollar is nu precies evenveel waard is als een euro, dus jullie hebben een
prijs afgesproken van precies één miljoen dollar.
Een toekomstige koersdaling van de dollar zou zeer
nadelig voor je kunnen zijn, die één miljoen dollar
zou dan immers opeens veel minder waard zijn.
Aan de andere kant zou de dollarkoers ook kunnen
gaan stijgen, wat juist gunstig zou zijn. Omdat je
beter bent in tulpen verbouwen dan in valutakoersen voorspellen dek je je in tegen deze eventuele
koersschommelingen. Je koopt bij de bank putopties op één miljoen dollar, met een strike van één
euro en een geldigheid van minimaal drie maanden.
Dit betekent dat je het recht koopt om over drie
maanden die één miljoen dollar in te ruilen (te verkopen) voor één miljoen euro, ongeacht de dollarkoers op dat moment.
Speculeren met callopties

Stel je ziet aan de sterren dat de waarde van een
aandeel ABN AMRO, op dit moment 20 euro, de
komende maand met 20 procent gaat stijgen naar
24 euro. Je hebt 10,000 euro en je denkt: gokje.
Mogelijkheid 1: je koopt 500 aandelen. Je potentiële winst is: 500 x (24 - 20)=2,000 euro. Niet genoeg natuurlijk, je weet ten slotte echt zéker dat de
koers omhoog gaat. Mogelijkheid 2: je koopt 5,000
callopties op aandelen ABN voor 2 euro per stuk,
met een strike van 20 euro en een looptijd van minimaal 1 maand. Na een maand zijn deze in totaal
20,000 euro waard: 5,000 x (24 - 20) = 20,000 euro. Mocht de koers echter dalen in plaats van stijgen dan zijn je opties compleet waardeloos geworden en ben je al je geld in een keer kwijt.

Bert-Jan Nauta: “Ik vind het leuk dat je
hier tijd hebt om dingen uit te zoeken.”

Werken bij ABN?

Bij de afdeling Quantitative Risk Analytics werken
mensen die wiskunde, natuurkunde of econometrie
hebben gestudeerd. Als je gaat solliciteren wordt
vooral gelet op de cijfers die je gehaald hebt en
aantoonbare motivatie. Bestuurservaring is niet belangrijk. Het sollicitatiegesprek bestaat uit twee
rondes. De eerste ronde praat je met de mensen van
de vijf verschillende afdelingen. Tijdens zulke gesprekken moet je bijvoorbeeld een eenvoudig model op kunnen lossen. In de tweede ronde praat je
met het afdelingshoofd. Als je bent aangenomen
dan kun je meteen aan de slag met het valideren
van echte modellen. In het begin doe je dat onder
begeleiding, naarmate je meer ervaring hebt ga je
zelf ingewikkeldere modellen valideren.
De werkdruk heb je zelf in de hand, er wordt niet
meteen verwacht dat je elke dag overwerkt. In principe vangt de groepsleider de grootste druk op.
Bert-Jan, kersvers groepshoofd, werkt gemiddeld
45-50 uur in de week. Maandag tot en met woensdag heeft hij met zijn vrouw afgesproken dat hij tot
zes uur doorwerkt. Donderdag is het doorwerkavond om alle dingen af te ronden, op vrijdag werkt
hij thuis.
De doorstroom op de afdeling Quantitative Risk
Analytics is groot: gemiddeld blijven mensen twee
tot drie jaar. Daarna worden veel mensen front office quant. Bert-Jan vind het voorlopig prima als
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back office quant. Een functie als front office quant
brengt weer extra druk met zich mee.
Het salaris dat je krijgt als back office quant noemt
de ABN concurrerend, maar echte golddiggers zullen hun carrière voort proberen te zetten tot front
office quant en misschien zelfs trader.
Meer weten

[1] Options, Futures & Other Derivatives, Hull. Dit
is het standaardwerk van de financiële wiskunde.
[2]shttp://www.math.uic.edu/~hanson/Finance/M_P
age_QF.pdf Dit is een handleiding voor wis- en
natuurkundigen die een carrière overwegen in de
financiële wiskunde. Uitleg over de werkzaamheden, tips voor het sollicitatiegesprek en een indicatie van salarissen vind je hier.

Modelleren van aandelenkoersen

Om wat gevoel te krijgen voor financiële wiskunde
werken we een model uit voor het beschrijven van
de prijs van een aandeel. We nemen aan dat het
prijsverloop van een aandeel een Markovproces is;
dat wil zeggen dat voor het voorspellen van de
koers alleen de huidige prijs relevant is, niet het
verleden. Op tijdstip t=0 heeft het aandeel een
waarde S. Een tijdstap later is de prijs S+ΔS, waarbij ΔS een normaalverdeling φ (0,σ 0 ) volgt met een
verwachtingswaarde van nul en een standaardafwijking σ0, die in deze context volatiliteit wordt
genoemd. Om te bepalen wat ΔS na n tijdstappen is,
moeten we n dezelfde normaalverdelingen bij elkaar optellen. Het blijkt dat ΔS dan een normaalverdeling volgt met standafwijking σ = σ 0 n . In
infinitesimale notatie wordt dit:
dS = φ (0, σ dt ) = ε σ dt waarbij ε = φ (0,1) de
standaard normaalverdeling is. Als we ook nog
aannemen dat de fluctuaties evenredig zijn met de
prijs van het aandeel krijgen we: dS = ε σ S t . We
zien dus: hoe hoger de prijs, hoe groter de verwachte schommelingen.
Afgezien van schommelingen kan ook worden
verwacht dat een aandeel na verloop van tijd meer
waard wordt. We nemen aan dat de prijs ieder moment een vast percentage μ van de huidige prijs
stijgt: dS = μSdt . Dit resulteert dus in exponentiele
groei. Samenvattend kunnen we de prijsverandering
van een aandeel als volgt beschrijven:

dS = μ Sdt + σ S ε
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Het hoofdkantoor in Amsterdam
naast station WTC.

Dit wordt geometrische Brownse beweging genoemd omdat het lijkt op een Brownse beweging
met als verschil dat de prijsverandering ook afhangt
van de prijs. Omdat in bovenstaande differentiaalvergelijking een stochastische term ε voorkomt
wordt dit ook wel een stochastische differentiaalvergelijking genoemd.
Prijs van een optie

Het is mogelijk om risicovrij te beleggen door een
portfolio samen te stellen met de juiste verhouding
putopties en aandelen. Marktwerking zorgt ervoor
dat de waarde van dit portfolio gelijk is aan het
geïnvesteerde bedrag plus de te ontvangen rente r
in dezelfde periode. Deze gelijkheid en bovenstaande differentiaalvergelijking voor S resulteren
in een differentiaalvergelijking voor de optieprijs f:

∂f
∂f 1 2 2 ∂ 2 f
+ rS
+ σ S
= rf
∂t
∂S 2
∂S 2

Dit is de Black-Scholes vergelijking, ook wel de
Schrödinger vergelijking van de financiële wiskunde genoemd. De schoonheid van de vergelijking is
dat het geen stochastische termen meer bevat en
daarom risicovrije voorspellingen kan doen. Voor
dit resultaat is in 1997 de Nobelprijs voor economie
toegekend. Sinds de introductie van de vergelijking
is de optiehandel explosief toegenomen.

dt
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De start

van een glanzende loopbaan

Vanuit dit pand handelen onze market makers/traders
wereldwijd op vrijwel alle internationale optiebeurzen.
Spannend werk, want market makers vormen de tegenpartij voor beleggers op de beurs. Onze derivaten
handelaars hebben diverse achtergronden en nationaliteiten. Wat zij gemeenschappelijk hebben is hun
superieure rekenvaardigheid, stressbestendigheid en
besluitvaardigheid. Daarnaast dragen zij veel verantwoordelijkheid. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je
tijdens de interne opleiding van 4 tot 5 weken.
Daarnaast moet je een aantal eigenschappen hebben
die niet aan te leren zijn: een competitieve geest, een
resultaatgerichte instelling en een heel goed analytisch
inzicht.
Wij zoeken market makers/traders; jonge, initiatiefrijke
academici - liefst zonder (relevante) werkervaring met een excellent cijfermatig inzicht.We verwachten

een grote zelfwerkzaamheid want je blijft leren gedurende je loopbaan binnen Optiver. Je moet hier zelf
veel tijd en energie in steken maar er staat ook veel
tegenover: Optiver biedt je de kans om jezelf te
ontplooien binnen een professionele, internationale
handelsorganisatie.
Heb jij een sterke drive om te winnen en ben je niet
bang om verantwoordelijkheid te dragen? Stuur dan
een motivatie met curriculum vitae naar:
work@optiver.com
Optiver handelt in derivaten, aandelen en obligaties
vanuit het Amsterdamse hoofdkantoor en vanuit de
filialen in Chicago en Sydney.
Kijk voor meer informatie op www.optiver.com

Optiver, afdeling Human Resources. De Ruyterkade 112, 1011 AB Amsterdam,T 020 - 5319000

Optiver zoekt market makers/traders
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De ontdekking van…

De ontdekking van… Jan Smit
Van een potentiële carrière als Mick Jagger-lookalike hoeft onze eigen Jan Smit het niet te
hebben: ook in het onderzoek heeft hij zijn sporen wel verdiend. Scoop nam een kijkje in de
werkkamer van deze theoretische fysicus (van alle gemakken voorzien, er staat zelfs een bed!).
— Marianne Hoogeveen
Toen een aantal jaren geleden de rubriek ‘De Ontdekking van…’ ontstond, met het idee om medestudenten eens een goede indruk te geven van het
toponderzoek dat door sommige docenten gedaan
wordt, was de allereerste kandidaat Jan Smit. Omdat een van de bedenkers van de rubriek bij hem
afstudeerde is daar toch van afgezien, en is een andere docent geïnterviewd. Gelukkig kan dit nu
worden rechtgezet. Deze keer nemen we een duik
in de wondere wereld van de deeltjesfysica en de
carrière van de man die absoluut niet mag ontbreken in het lijstje ‘ontdekkingen van…’.
Jan Smit

“Ik ben een van
die rare studenten
uit de 60-er jaren
die heel lang over
de studie gedaan
heeft, maar toch
wel hard gewerkt
heeft.”

Mick Jagger met een bed op zijn kamer

Prof. Dr. Jan Smit is werkzaam op het ITF, maar in
dienst van FOM. Hij geeft het vak ‘Particles and
Fields’ voor de master Theoretical Physics. Zoals
het een goede ‘Ontdekking van…’-kandidaat betaamt, snelt zijn faam hem vooruit: volgens sommigen zou je hem op een eilandje kunnen zetten met
een paar pennen en heel veel papier, en dan zou hij
zonder verdere hulpmiddelen de gehele quantumveldentheorie opnieuw afleiden. Soms kan hij zich
erover verbazen dat niet iedere student op hetzelfde
niveau kan meepraten.
Op de middelbare school was Jan van alle markten
thuis. Hoewel hij het plan opvatte om radiotechni-
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cus te worden, kreeg hij ineens het idee om toch
maar naar de universiteit te gaan. “Heel raar, mijn
ouders stonden toch wel een beetje paf”.
“Eerst wilde ik Scheikunde en Natuurkunde doen.
Dat was teveel. Toen ben ik steeds dieper de theoretische natuurkunde ingegaan, op een gegeven
moment werd ik een beetje een nerd, wat ik nooit
had willen worden. Maar anders komt er niets uit je
vingers”
Flower-powertijd van de deeltjesfysica

“Ik ben een van die rare studenten uit de 60-er jaren die heel lang over de studie gedaan heeft, maar
toch wel hard gewerkt heeft. Ik ben begonnen in
1960 en in 1969 pas afgestudeerd. De laatste 4 jaar
na mijn kandidaats heb ik eigenlijk redelijk hard
gewerkt, maar zo ging dat. Hoewel toen zeven jaar
normaler was.”
Na de studie kreeg Jan een promotieplaats bij prof.
Wouthuysen. Dat was geen succes:
“Het was een onderwerp dat mij niet zo lag en in de
onderwerpen die ik wel leuk vond kreeg ik niet veel
begeleiding, dus ik was een beetje voor mezelf aan
het klooien in de theorie.”
In die tijd waren er andere onderwerpen die Jan wel
wisten te boeien. Er werd gewerkt aan veldentheorieën die zwakke, sterke en electromagnetische
wisselwerking beschreven. Dit resulteerde later in
het Standaardmodel. Martinus Veltman richtte het
Landelijk Seminarium op, waarin maandelijks de
problemen in de veldentheorie besproken werden.
Er waren problemen met renormalisatie van de
zwakke interacties (zie kader).
Promotie aan ‘Schwinger Source Theory’

Toen prof. Finkelstein, een vriend van prof.
Wouthuysen, naar Amsterdam kwam, maakte Jan
kennis met hem en is spoedig daarop naar de Verenigde Staten vertrokken om daar bij hem te promoveren aan UCLA. Het onderwerp was de zogenaamde ‘Schwinger Source Theory’, vernoemd
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naar Julian Schwinger. Eind jaren ’40 was door
Schwinger, Feynman en Tomonaga QED op poten
gezet. Schwinger was hoogleraar aan UCLA, en
Finkelstein was nogal van hem onder de indruk.
Zoals meer Nobel-laureaten was deze man behalve
erg belangrijk ook een beetje eigenzinnig, en de
bronnentheorie is altijd een buitenbeentje gebleven.
Hoewel de promotie van Jan Smit over bronnentheorie moest gaan, was hij daar “na een half jaar
ook wel op uitgekeken”. “Ik was natuurlijk wel een
vrij eigenwijs figuur en ik was ook vrij oud. Ik was
getrouwd, had twee kinderen, noem maar op.”
Robert Finkelstein

“Jan Smit was indeed my
Ph.D. student, although a
better way to put it is that I
was fortunate to be his thesis
advisor…”

Intussen ging Jan verder met waar hij in Nederland
al mee was begonnen: de problemen met anomalieen waar de veldentheorie op dat moment mee
kampte. Hij liet zich inspireren door Kenneth
Wilson (Cornell University), die een nieuwe interpretatie had van renormalisatie, gebaseerd op de
theorie van fase-overgangen.
Sander Bais: “Al als promovendus ontdekte hij
onafhankelijk van Wilson en Polyakov de roosterformulering van de ijktheorieën. Dat was een superbelangrijke ontdekking omdat theorieën zoals
QCD niet op een andere wijze echt aangepakt kunnen worden.”
Strijd tegen schoonheid

Wanneer je in de veldentheorie een berekening wilt
doen van de waarschijnlijkheid van een type interactie krijg je er vaak een oneindigheid uit, waar je
fysisch niets mee kunt (zie kader). Om dit te voorkomen, bedacht Jan dat wanneer je de normale
ruimte (continuüm) vervangt door een rooster met
eindige grootte en eindige roosterafstand, je die
oneindigheden weg kunt werken. Dan kun je de
computer sommaties laten uitvoeren om (nietperturbatieve) berekeningen te doen. Vervolgens
kun je de limiet naar een continue, heel grote ruimte nemen, om zo de werkelijkheid na te bootsen.
Zijn promotor, Finkelstein, en Schwinger waren

daar niet erg van gecharmeerd. Zodra je namelijk
de ruimte discretiseert, heb je geen Lorentzinvariantie meer. “Lorentz invariantie was een soort
heilig iets en als je dat dan breekt… mijn promotor
moest er niets van hebben, Schwinger moest er
niets van hebben…”
Fermionverdubbeling

In 1973 liep Jan tegen een probleem aan: een veld
waarmee een fermion wordt beschreven beschrijft
op een rooster meer dan één deeltje. Dit probleem
heet fermionverdubbeling, hoewel in meer dimensies het aantal deeltjes ook meerdere keren verdubbeld wordt. Ontmoedigd hierdoor heeft Jan zijn
resultaten niet gepubliceerd. Hij had niet door dat
hij al iets heel belangrijks had gedaan. “Ik was niet
zo politiek bewust.”
In 1974 publiceerde Kenneth Wilson een artikel
over het onderwerp waar Jan mee bezig was geweest. “Dat was een grote klap”. Terwijl Jan zijn
bevindingen probeerde te toetsen door storingsrekening te doen met Feynman diagrammen had
Wilson het over ‘confinement’. “Dat was een heel
belangrijk begrip waar men toen mee bezig was,
maar het ging een beetje langs me heen, ik had er
nog niet zoveel over gehoord.” In 1982 won Kenneth Wilson de Nobelprijs voor de natuurkunde
voor zijn beschrijving van faseovergangen.
Toen heeft Jan zich gestort op zijn oorspronkelijke
promotie-onderwerp: bronnentheorie. De roosters
werden in zijn uiteindelijke scriptie wel genoemd,
maar niet veel meer dan dat.
De roosters weer opgepakt

Hij keerde weer naar Nederland terug vanwege een
aanstelling bij de FOM die hij voor zijn promotie
aangeboden had gekregen. “Ik was recalcitrant en
ik ging toen aan Regge polen werken. Dat onderwerp was in vergelijking een beetje onder mijn niveau. Ook ging ik kijken wat die deeltjesfysici nou
eigenlijk aan het doen waren, die waren toen naar
bellenvatfoto’s aan het kijken.” Maar gelukkig
heeft Jan de roosters niet lang links laten liggen. Op
een bepaald moment begon de methode aan te
slaan, en in 1976 werd er door een Amerikaanse
groep van SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) over gepubliceerd. In een college had Sidney
Drell van SLAC, “nogal een big shot”, het over de
fermionmethode die Jan eerder al had geprobeerd,
maar waarbij hij op problemen was gestuit. Bij het
ITF greep hij een promotiestudent bij de kladden:
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Luuk Karsten. Toen ze eenmaal hun eerste resultaten opgeschreven hadden was het even lastig om
het gepubliceerd te krijgen. “Die mensen van
SLAC waren erg afhoudend. We hadden in een
artikel gezegd dat hun methode fout was. Toen kregen we de wind van voren, wat me erg verbaasde
als broekie, want ‘ze zijn toch blij als je iets oplost’… Maar ze hadden hun status er een beetje aan
ontleend. Ze hadden er drie artikelen over gepubliceerd met veel nadruk.” Jan en Luuk hebben het
natuurlijk wel gepubliceerd gekregen, en daarna
hebben ze nog een vruchtbare samenwerking gehad. Luuk zag in dat het fermionverdubbelingsprobleem eigenlijk de oplossing was van een ander
probleem: anomalieën. Rond 1972 had men bedacht dat anomalieën tussen verschillende fermiontypes tegen elkaar weg kunnen vallen. Het rooster

genereerde die types, zodat alles anomalie-vrij was.
De ironie wilde dat Jan juist begonnen was aan de
roosters omdat hij niet geloofde in zulke wegval
mechanismen!
Onderhand kwam de roostermethode helemaal van
de grond, en er konden numerieke simulaties gedaan worden. Uit simulaties van QCD kwamen heel
makkelijk gebonden toestanden zoals glueballs,
protonen, hadronen, mesonen en resonanties. Er
waren nog steeds problemen met fermionen, maar
met QCD en QED kon je die omzeilen door de gegenereerde extra fermionen een oneindig grote
massa te geven. Dan kun je ze niet observeren, dus
is dat probleem opgelost, maar je breekt wel de
chirale symmetrie. Dat kon niet in het geval van de
zwakke interactie, “daar zijn chirale aspecten belangrijk”.

Divergenties en renormalisatie

Wat je zeker niet verwacht is dat een bepaald vervalstype een oneindige waarschijnlijkheid heeft!
Toch is dat wat je als uitkomst krijgt wanneer je
‘naïef’ de waarschijnlijkheden van alle mogelijke
tussenprocessen bij elkaar op gaat tellen. Een reden
hiervoor is dat hoewel energie behouden moet zijn
voor alle meetbare deeltjes, de virtuele deeltjes die
in de tussentijd ontstaan elke impuls kunnen hebben. Aangezien je dan moet integreren over alle
impulsen kan die integraal divergeren.

De experimenten die je in de hoge- energiefysica
kunt doen zijn botsingen tussen deeltjes in een deeltjesversneller. Hierbij worden twee geladen deeltjes
door een magneetveld versneld, tot ze met hoge
snelheid tegen elkaar botsen in een detector. Je
weet welke deeltjes je liet botsen en welke impuls
die deeltjes hadden, en je meet daarna welke deeltjes eruit kwamen, en de impuls.

Renormalisatie in QED

De oplossing van dit probleem heet renormalisatie.
In Quantum Electrodynamica (QED) kun je de divergenties nog betrekkelijk eenvoudig omzeilen
door het bijstellen van bijvoorbeeld de lading en
massa van de deeltjes. Werk hieraan leverde Schwinger, Tomonaga en Feynman een Nobelprijs op.
Echter, wat er precies gebeurde tijdens de botsing
kun je niet met zekerheid zeggen. In theorie kunnen
allerlei virtuele deeltjes zijn ontstaan en weer verdwenen. Wat je experimenteel kunt meten is de
waarschijnlijkheid dat een zeker paar deeltjes een
zeker ander paar deeltjes oplevert, door hetzelfde
experiment heel vaak te herhalen. Nu wil je in je
theorie deze waarschijnlijkheid ook kunnen berekenen door de waarschijnlijkheden van alle mogelijke manieren waarop dit gebeurt bij elkaar op te
tellen. Wat je dan verwacht is dat het meest simpele
geval het vaakst voorkomt, en dat gevallen met
allerlei extra virtuele deeltjes minder vaak voorkomen.
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Het Standaardmodel en renormalisatie

Waar QED de veldentheorie is die de electromagnetische interactie beschrijft, wordt de sterke interactie beschreven door QCD (Quantum Chromodynamica). Hierbij is ‘kleur’ het equivalent van electrische lading, maar kleurlading komt in drie varianten voor. Een ander verschil is dat de veldquanta,
gluonen, ook onderling interactie hebben. Het
Standaard Model, dat QCD, QED met de zwakke
interacties unificeert, is nog ingewikkelder, en het
kostte veel moeite om technieken die halverwege
de vorige eeuw waren ontwikkeld om QED te renormaliseren uit te breiden tot deze theorie. Daarvoor kregen 't Hooft en Veltman de Nobelprijs.
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De ontdekking van…
Huidig onderzoek

In de jaren ’90 is hij zich bezig gaan houden met
dynamische triangulatie, een soort methode om de
ruimtekromming die je bij gravitatie hebt te discretiseren door er driehoekjes overheen te leggen. Tegelijkertijd is hij zich bezig gaan houden met quantumvelden uit evenwicht. Sinds de laatste vijf jaar
past hij zijn opgedane kennis toe op het vroege
heelal. “Op een gegeven moment lijkt alles wat
nieuw is toch weer op wat je al wist. Het zijn vast
heel belangrijke problemen, maar ik heb geen zin
om helemaal in zo’n sub-probleem te duiken. Ik
vind het veel leuker om de fysica die ik nu ken toe
te passen, en het vroege heelal is ideaal. Daar heb je
alle fysica voor nodig!”

heb waargenomen is dat hij voortdurend probeert
mij tegen te spreken. Maar misschien is dat ook wel
een specifiek Nederlandse vorm van een compliment!”
Voor de fans

In zijn kamer op het ITF kunnen studenten goed
terecht voor vragen (over natuurkunde). De ervaring van veel studenten is dat hij erg toegankelijk is
en beschikbaar voor vragen. Dan moet je niet op
het verkeerde moment binnen komen stormen, want
het kan zijn dat hij tussendoor een uiltje knapt op
zijn bed (hoewel hij dat ook schijnt te kunnen op de
grond met een opgerolde trui als hoofdkussen). Als
je daar rondkijkt, kun je zijn schilderwerk bewonderen, resultaat van een van zijn hobby’s.

Belangrijkste ontdekking volgens Jan

Wat was de belangrijkste ontdekking?
“’t Hooft en Veltman waren eigenlijk wel…”
Ik bedoelde UW belangrijkste ontdekking
“Internationaal is dat de rooster-ijktheorie business,
maar ik vind wat ik in de quantumgravitatie gedaan
heb ook heel mooi.”

Scoop heeft helaas niet kunnen ontfutselen waar we
Jan swingend en luchtgitaar-spelend tegen het lijf
kunnen lopen, maar als je je kersverse held eens
goed in actie wilt zien kun je proberen lid te worden van de besloten sociëteit ‘De Kring’ bij het
Kleine-Gartmanplantsoen. Jan zingt daar de sterren
van de hemel in het Kring-koor.

Graag geziene gast

Sander Bais: “Bij zijn bezoek aan India afgelopen
jaar hadden zijn bewonderaars ter plaatse (d.w.z.
heel India) een wetenschappelijk feest voor zijn
60ste verjaardag georganiseerd! Hij is al heel lang
een gelauwerde spreker op de Lattice conferenties,
die al vanaf de jaren ’80 jaarlijks plaatsvinden
overal ter wereld.”

Bedankt

Scoop wil Jorn Mossel, Gideon Koekoek, Anders
Tranberg, Mischa Sallé, Sander Bais, Martinus
Veltman, Robert Finkelstein en natuurlijk Jan Smit
bedanken voor hun hulp.
Jan Smit

Helden

Linksonder
staat een
stilleven
tegen de
muur, door
Jan gemaakt.

Behalve voor Wilson heeft Jan ook een diep respect
voor Martinus Veltman.
“Veltman had een hele down-to-earth aanpak die
mij ook geïnspireerd heeft. Als een idee overslaat
bij je, dat is belangrijk. Veltman is ook een groot
man, een groot fysicus.”
“’t Hooft is een wizard die veel gedaan heeft.
Asymptotische vrijheid heeft hij ook eigenlijk als
eerste gedaan, maar niet gepubliceerd. Komt in de
beste kringen voor”.
Martinus Veltman: “Jan Smit is een van mijn meer
gewaardeerde collega's. Hij heeft unieke bijdragen
geleverd aan ijktheorieën op een rooster, in feite is
hij zoiets als ’s werelds beste deskundige betreffende zwakke wisselwerkingen op een rooster. Ik zie
hem regelmatig, en de enige negatieve trend die ik
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Boekbespreking

Speeltuin der Wiskunde
Kunst heb ik nooit meer dan een magere mate van waardering kunnen geven. Als opvulling
van een kale muur wel aardig maar geen reden om een kwartier te blijven staan. Het wordt al
wel een stuk leuker als je iemand bij je hebt die ineens tegen je zegt “zie jij wat er niet klopt
aan dit schilderij?” en dan blijkt iemand drie voeten te hebben! Maar dan moet het wel op een
placemat staan want vrijwillig zal ik nooit voet zetten in een gebouw met meer schilderijen dan
muren. — Els Hoogeveen
Waarom ik dit schrijf? Na het lezen van dit boek
blijk ik toch een interesse op te kunnen brengen
voor een bepaalde vorm van kunst! Kunst waarvan
je zeker weet dat het niet stiekem een kliederwerkje
van een chimpansee is maakt bij mij sowieso een
betere kans als ik iets zou moeten redden uit een
brandend gebouw. Echter bij het werk van Escher
ondervind ik bovendien een zekere mate van plezier. Zijn werk (lithografieën) bevat een sterk mathematische component en veel van de werelden
die hij tekende, waarin hij over het algemeen speelde met wiskundige principes, zijn gebouwd rond
onmogelijke objecten zoals de Penrose-driehoek.
Zijn gravures verbeelden vaak onmogelijke constructies, studies van oneindigheid en in elkaar passende geometrische patronen die geleidelijk in volstrekt verschillende vormen veranderen.

Penrose-driehoek

De zuiverste vorm van een onmogelijke figuur. Met
een minimum aan verbindingen is hier toch iets
getekend dat niet kan bestaan. Deze vorm was de
inspiratie voor een onnoemelijk aantal onmogelijke
kunstwerken, ook die van Escher. Ze wordt ook aan
Roger Penrose toegeschreven omdat die er voor het
eerst over publiceerde in 1958.
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Verder kun je jezelf loslaten op wat goniometrie,
wordt het getal Pi eens anders benaderd, de laatste
stelling van Fermat en wordt de Fourier-analyse
uitgediept. Een spelletjesboek voor jong en oud!
Dit boek is samengesteld en geredigeerd door Bart
de Smit en Jaap Top.
Het idee van de Fourier-analyse is dat iedere wiskundige functie ontleed kan worden als een som
van sinus- en cosinusfuncties. Op een natuurlijke
manier vinden we de Fourier-reeksen terug als we
muziek gaan onderzoeken. In een muzikale toon
van een zekere frequentie blijken ook boventonen,
d.w.z. tonen met een veelvoud van de
(grond)frequentie, aanwezig te zijn. Samen bepalen
ze de klankkleur van een toon. Het blijkt dat we de
toon kunnen opvatten als samengesteld uit de
grondtoon en de boventonen, elk met z'n eigen
sterkte. Zo kan een periodiek signaal, dat aan de
juiste voorwaarden voldoet, opgebouwd gedacht
worden uit een ‘grondtoon’, d.w.z. een cosinus met
de frequentie overeenkomend met de periode, en
een reeks ‘boventonen’, cosinussen met als frequentie veelvouden van de grondfrequentie.
Als T de periode is van het signaal x(t) (de frequentie is dan f=1/T), kan x(t) geschreven worden, met
ω = 2πf, als:
De coëfficiënten ck vormen gezamenlijk het spectrum van x. Zij zijn de amplituden van de boventonen, die elk nog hun eigen fase(hoek) φ hebben.
De Stelling van Fermat is een beroemde stelling uit
de wiskunde, die zegt dat de volgende vergelijking
geen geheeltallige oplossing heeft verschillend van
0 voor alle gehele waarden van n groter dan 2.
xn + yn = zn
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Puzzels

Niet moeilijk is niet altijd makkelijk
Om de puzzels van vorige keer op te lossen hoefde je het buskruit niet uit te hebben gevonden.
Toch bleek het oplossen lastiger dan gedacht. Uit zeer betrouwbare bronnen heb ik vernomen
dat menig zelfrespectderende Scooppuzzelaar de plank finaal mis sloeg. Het is dan ook vooral
uit schaamte dat we het deze keer zonder inzendingen moeten stellen. Daarom heb ik hier een
lading puzzels, waar puzzelmasters hun egootje weer mee kunnen strelen. Stuur je oplossingen
naar jmossel@science.uva.nl. — Jorn Mossel
Bubble Universe

It’s a Kind of Magic

Een universum met dezelfde natuurwetten als de
onze is compleet gevuld met water en kleine vacuumbubbels. Stoten de bubbels elkaar af, trekken ze
elkaar aan, of gebeurt er niets?

Je bent uitgenodigd voor Hans Kazan’s mysterieuze
magiemiddag. Hans heeft twee kamertjes klaar
staan. In het ene kamertje zit zijn veel te blonde
assistente Sonja, het andere kamertje is voor jou
(dus geen gerotzooi). Je krijgt 5 witte kaarten en 1
blauwe kaart. Op elke van de kaarten schrijf je een
verschillend getal van 1 tot en met 125. Hans kijkt
over je schouder mee en neemt daarna de 5 witte
kaarten mee. Het enige wat hij mag doen is de
volgorde veranderen en ze aan Sonja geven, die tot
op dat moment van niets weet. Sonja kan vervolgens vertellen welk getal er op de blauwe kaart
staat. Hoe doet zij dat?

Een hoop machten

y = x^(x^(x^(x^…) Wat is het maximum voor x zodanig dat y eindig is?
Spiegel met voorkennis

Waarom keert een spiegel alleen links en rechts om
en niet onder en boven?
Cut that string

Neem een gesloten snaar en knip het in n stukjes.
Dit doe je voor een aantal snaren. Wat is de gemiddelde lengte van het kortste stukje snaar en wat is
de gemiddelde lengte van het langste stukje snaar?

Vervolgens gaat Hans het een tikkeltje spannender
maken. Je mag nu de getallen van 1 tot 190 op de
kaarten schrijven. Hans heeft nu de keus om alle
vijf de witte kaarten mee te nemen, of vier witte
kaarten. Wederom weet Sonja te melden wat er op
de blauwe kaart staat. Hoe weet Sonja ons wederom te verassen?

Oplossingen van de puzzels van de Scoop uit maart 2006
Consultancy

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?
Om dit probleem te tackelen hoef je geen doorgewinterde consultant te zijn. Er zijn een paar mogelijkheden, iedere oplossing heeft zo zijn eigen
charme. Je wijst een deur aan en vraagt:

“Als ik jou zou vragen of deze deur naar het sollicitatiegesprek lijdt, zou je zeggen dat het zo is?”
“Als ik een consultant van het andere bedrijf zou
vragen of dit de deur naar het sollicitatiegesprek
lijdt, zou hij zeggen dat het zo is?”
“Ik kom voor een sollicitatiegesprek bij jouw bedrijf, brengt deze deur mij daar?”
Waarom zijn putdeksels rond?

Waarom zijn putdeksels rond? Misschien een rare
vraag, maar als je bij Microsoft solliciteert en je
moet binnen een paar minuten antwoord geven dan
is het andere koek. De beste oplossing is “Een ronde deksel kan niet in de put vallen, een vierkante
wel (of welke vorm dan ook). Minder fraaie maar
zeker noemenswaardige antwoorden zijn: Een ron-
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Puzzels
de deksel kun je rollen, dus is makkelijker te verplaatsen. Aan een ronde deksel zitten geen scherpe
hoeken waar je je aan kunt bezeren.
Lastige limiet

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

van de sneeuw op tijdstip t is s(t+h). De snelheid
van de sneeuwschuiver is: v=c/s, waarbij c een
evenredigheidsconstante is. Als we de snelheid
integreren: eenmaal voor het eerste uur, en eenmaal
voor het tweede uren krijgen we:
1

c
∫0 s(t + h) dt = 1 en

n→∞

Gebruik makend van de taylor-expansie van e:

n!e = n!(1 + 11! +

1
2!

+ 31! + K)

= n!+ 1n!! + K + 1 +

1
n +1

+ ( n +1)(1 n + 2 ) K

2

1+ h ⎛ 2 + h ⎞ 2
=⎜
⎟ h + h −1 = 0
h
⎝ 1+ h ⎠
h = 12 ( 5 − 1) ≈ 0.618

n →∞

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 was 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?
Neem bijvoorbeeld het twaalfde kluisje. Dit wordt
een even aantal keer open en dicht gedaan omdat:
1*12, 2*6, 3*4. Dus is het kluisje na afloop dicht.
Is het kluisnummer echter een kwadraat, bv. 36 dan
wordt het kluisje een oneven aantal keer open en
dicht gedaan: 1*36, 2*18, 3*12, 4*9,6*6 (de laatste
telt natuurlijk maar één keer mee). Dus na honderd
fluitsignalen zijn alleen de kwadraat kluisjes open.
Dat zijn er precies 10, namelijk 12, 22, 32,...
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 eerste uur
veegt de sneeuwveger één kilometer, in het tweede
uur een halve kilometer. Hoe laat begon het te
sneeuwen?
Het verschil in uren tussen 12:00 (t=0) en het tijdstip dat het begon te sneeuwen noemen we h. De
hoeveelheid sneeuw die per uur valt is s. De hoogte
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1

c
(log(1 + h) − log(h))
s
c
= 2 (log(2 + h) − log(h + 1) )
s

Kluisjes
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c

∫ s(t + h) dt = 0.5

Na integreren krijgen we de volgende gelijkheid:

Hieruit volgt dat de eerste n+1 termen gehele getallen zijn. Omdat de sinusfunctie periodiek is, kunnen we deze termen buiten beschouwing laten. De
eerstvolgende term 1/(n+1) is klein genoeg om de
taylor-expansie sin(x)≈x te gebruiken.
lim n sin(2π n!e) ≈ lim n 2π ( n1+1 + ( n +1)(1 n + 2 ) + K) = 2π
n →∞

2

Het begon dus om 11:23 uur te sneeuwen.
Vliegtuigjes

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 wilt
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 overtanken. Wat is het kleinste aantal vliegtuigen dat je
nodig hebt om de wereld rond te vliegen? De vliegtuigjes mogen geen van alle neerstorten.
We vertrekken met drie vliegtuigjes. Na één achtste
zitten de tanks voor ¾ vol. Eén vliegtuigje vult de
rest tot ze weer een volle tank hebben en keert terug. Als ze in totaal een kwart hebben afgelegd
zitten de tanks opnieuw voor ¾ vol. Het tweede
vliegtuigje tankt ¼ over en heeft zo precies genoeg
om terug te vliegen. Het derde vliegtuigje heeft
voldoende benzine om door te vliegen tot ¾ van de
aarde. Intussen heeft het eerste vliegtuigje de kans
gehad om terug te keren naar het eiland, daar te
tanken (zonder snelheidsverlies) en door te vliegen
naar ¾ van de aarde (dus in tegengestelde richting
van nummer drie), alwaar hij de halve tank die hij
nog over heeft deelt met het derde vliegtuigje. Dit
is voor vliegtuigjes een en drie genoeg om weer op
één achtste van het eiland te komen. Dat is weer
precies genoeg tijd voor vliegtuigje twee om op het
eiland te tanken en door te vliegen naar de anderen.
We hebben dus drie vliegtuigjes nodig.
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