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Revenge of the Nerds
Scoop is een trendsetter. Riepen wij in 2005 dat natuurkunde
‘sexy’ was, nu roept presentatrice Mirella van Markus dat in ‘De
wereld draait door’. In haar nieuwe programma ‘Het Lab’ worden
proefjes gedaan, beweringen getest en dingen opgeblazen. Een
soort mislukte remake van Brainiac. De presentatrice zelf heeft
van de onderwerpen weinig kaas gegeten, maar dat moet gecompenseerd worden door de zogenaamde nerds, die de proeven uitvoeren. In het programma is nerd een geuzennaam geworden,
waarschijnlijk om ze toch een soort revenge of the nerds-achtige
sex appeal te geven. Natuurlijk lopen ze wel een beetje achter:
inmiddels in natuurkunde allang niet sexy meer, en dat lopen over
water is ‘so 2006’ (zie Scoop maart 2006).
Het is jammer dat het populariseren van wetenschap zo door is
geslagen. Eerder werden de bètastudies nog gemeden als de pest
uit een diep ontzag voor de grondigheid waarmee de meest ingewikkelde problemen werden getackeld. Nu denkt iedere halve
zool dat ’ie alles net zo goed weet na een populair boekje over
quantummechanica. (“Het méten. Daar zit het hem in. Dat ken
dus niet!”)
Dit aanmoedigen van iedereen om over natuurkunde na te denken
heeft verder als gevolg dat iedereen die een theorietje heeft bedacht (maar natuurlijk te lui of te onkundig is om het echt uit te
zoeken) zich aangemoedigd voelt om daar maar iedereen mee lastig te vallen. Kijk maar eens op het wetenschapsforum van Tweakers: dodelijk vermoeiend, dat geleuter.
Laten we deze popularisering dus tegen houden nu het nog kan.
Geen concessies, niets meer publiceren in babytaal, en alles wat
gepubliceerd wordt bomvol formules en jargon. “Natuurkunde is
geeky” gaat het helemaal worden deze winter.

Gedeeltelijke of volledige overname
van artikelen uit dit blad is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de hoofdredacteur.
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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
nieuwtjes. Philips biedt ook jou alle kansen om je gedachten en ideeën in
te zetten voor het verbeteren van het leven van mensen overal ter wereld.
Kijk daarom voor informatie over stages en banen op onze website.
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Interview

“Het is zo onlogisch als ik weet niet wat”
Interview met "crackpot" Carel van der Togt
De moderne theoretische natuurkunde komt tot conclusies die het common sense begrip van
de werkelijkheid tarten. Theorieën als de quantummechanica en de relativiteitstheorie hebben
verregaande gevolgen, die conceptueel niet eenvoudig zijn. Waar de meeste studenten en docenten natuurkunde stellen dat ruimtetijd relatief is en de baan van elementaire deeltjes niet
met zekerheid te beschrijven is, denkt niet iedereen er zo over. Wouter Merbis gaat voor
Scoop op bezoek bij Carel van der Togt, een fanatieke ether aanhanger. Onlangs spamde hij
medewerkers van de UvA met de mededeling dat de relativiteitstheorie en de quantummechanica de prullenbak in mogen. — Wouter Merbis
natuur moet een functie hebben,” vertelt Van der
Togt, “en van de relativiteitstheorie zie ik het nut
niet.”

Voorburg, een voorstad van Den Haag. Tussen de
betonnen flatgebouwen ligt een woonstraat met
nieuwbouwhuizen. Het is er vlekkeloos schoon, er
is zelfs geen auto te bekennen. Bij een rijtjeshuis,
uitkijkend op een gemetselde, moderne bloemenbak, bel ik aan. Hier woont hij, de man die eigenhandig de moderne natuurkunde probeert te vernietigen. Een crackpot, een idioot die een helder moment heeft gehad dat hij niet meer los wil laten. Ik
verwacht het ergste. De deur gaat open en een
vrouw stelt zich aan mij voor. Een beetje verbaasd
stotter ik dat ik voor Carel van der Togt kom en hij
komt gelijk de hoek om lopen. Met een warme
hand en een vriendelijke lach heet hij me welkom.
“Koffie?”

Afgelopen jaar heeft Carel van der Togt een e-mail
naar honderden wetenschappers in Nederland gestuurd. Hierin beweert hij te hebben bewezen dat
de speciale relativiteitstheorie en de quantummechanica op fundamentele fouten berusten en verworpen moeten worden. In zijn e-mail schrijft hij:
“In the present situation relativity theory (RT) and
quantum mechanics (QM) are both elevated to undeniable scientific truth, RT and QM have become
indisputable. Science ends up with the unbelievable
fairytale of relativity of time and space, 12 dimensions, parallel worlds, unacceptable contradictions
etc. When each of both theories has a basic premise
proven false, all theoretical conclusions should be
reconsidered. (...) When you are a scientist and not
a priest you should wonder why the omissions are
not addressed. Save your profession from being
ridiculed to the bone because that will happen when
Theoretical Physics refuses to budge.”

Carel is een man van 55 jaar. Zijn gezicht is vriendelijk en open, evenals zijn persoonlijkheid. Hij
heeft een gezin met drie kinderen, hoewel dit niet te
merken is aan het interieur. De woon- en werkkamer zijn functioneel ingericht. Waar ik een grote
bende van boeken en geschriften had verwacht,
heerst orde en overzicht. Zijn bureau is groot en
leeg, enkel de hoek ervan is versierd met een versleten kopie van de Binas. Ik werp een korte blik in
zijn boekenkast: Douglas Adams en een hoop Tom
Clancy ogende thrillers.

Van der Togt komt uit het niets met verwijten van
non-professionaliteit en kortzichtigheid aan de kant
van de theoretische fysici. Wie is deze man, die nu
tegenover mij zit, en waarom is hij, terwijl hij hier
zo vriendelijk overkomt, zo agressief tegenover de
gevestigde orde in de natuurkunde?

Zoals zijn huis oogt, wil hij de natuurkunde ook
zien: functioneel, simpel en overzichtelijk. Hij studeerde cum laude af op fysische techniek aan de
technische hogeschool in Rijswijk (tegenwoordig
de Haagse hogeschool). Hierna is hij niet verder in
de natuurkunde gegaan, maar economie gaan studeren. De reden hiervoor was zijn onvrede met de
meer abstractere natuurkundige theorieën, de speciale relativiteitstheorie in het bijzonder. “Alles in de

Beïnvloedbare ether en relativiteit

“Ik wilde geen natuurkunde meer studeren, want
het werd mij te wiskundig,” vertelt Van der Togt:
“Je wilt graag dingen begrijpen en de wiskunde
maakt het niet begrijpelijk, het formuleert het alleen maar.” Toch bleef de relativiteitstheorie aan
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Carel van der Togt

Carel van der Togt studeerde in
1976 cum laude af op TH fysische techniek tot kandidaatsniveau in Rijswijk. Daarna studeerde hij economie en haalde
zijn doctoraal algemene economie bij de UvA in 1982. Hij
richtte in 1987 het bedrijf
WESA-effecten BV op, dat hij
tien jaar later verkocht. Op het
moment is hij part-time economie docent aan een havo-school
in Den Haag.

Gedreven door het idee dat beïnvloedbare ether wel
moet bestaan, zoekt Van der Togt naar een verklaring voor de stellaire aberratie. In zijn artikel “Stellar aberration and the unjustified denial of ether”
claimt hij deze gevonden te hebben en het artikel
werd in 2005 in het dissidente wetenschapsblad
Galilean Electrodynamics gepubliceerd. Van der
Togt vertelt: “Het is een heel simpel en kort artikel.
De ether heeft de eigenschappen van het vacuüm en
als je dat toepast, kom je op een exacte verklaring
voor stellaire aberratie, waar de relativiteitstheorie
eigenlijk een inconsistente verklaring geeft. Deze
verklaring is in strijd met de theorie zelf, omdat de
stellaire aberratie hoekafhankelijk is. De speciale
relativiteitstheorie zegt daarnaast ook dat de tijd
afhankelijk is van de snelheid van het licht en die
hoek niet uitmaakt.”

hem knagen en na verloop van tijd pakte hij het
weer op, in zijn vrije tijd. “In de bibliotheek heb ik
het oorspronkelijke artikel van Einstein opgezocht.
Daar stonden vijf axioma’s in. Eén daarvan was: er
is geen beïnvloedbare ether. Toen dacht ik, dat
moet er wel zijn.”
De ether is een begrip uit de negentiende eeuw.
Men zocht een medium waar door het licht zich
zou moeten voortbewegen. Dit hypothetische medium wordt ether genoemd en het kan zich op twee
manieren manifesteren: in absolute rust, of mobiel
en dus te beïnvloeden door de beweging van massa.
In 1720 werd voor het eerst stellaire aberratie
waargenomen. Een verklaring hiervoor was niet te
vereenzelvigen met beïnvloedbare ether en de
voorkeur ging naar de immobiele variant. Deze
absolute ether werd echter in 1881 door Michelson
en Morley van de baan gedaan met hun beroemde
interferometrische experimenten. De ontwikkeling
van Maxwells elektromagnetische theorie en de
speciale relativiteitstheorie in 1905 maakte de ether
overbodig als verklaring voor het medium van
licht. De zoektocht naar de vorm van ether werd
stilgezet.
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Naast de stellaire aberratie voert Van der Togt de
tweelingparadox aan als een tweede logische inconsistentie van de relativiteitstheorie. De tweelingparadox is een beroemd gedachtenexperiment
waarin de ene helft van een identieke tweeling een
ruimtereis maakt. Als deze terug komt blijkt ze
jonger te zijn dan haar tweelingzus, terwijl ze door
de relativiteit van snelheid allebei het recht hebben
te verwachten dat de ander jonger is. Van der Togt
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niet in het plaatje van de hedendaagse wetenschap
passen en dus bedreigend hiervoor is. “Iedereen is
doodsbang het onderwerp aan te snijden. Men wil
geen verandering, om hun status-quo te behouden.
Het is toch onmogelijk voor een gevestigde wetenschapper om te zeggen dat ze al jaren fouten doceren!”

legt uit: “De ene tweeling verdwijnt, die wordt ouder, dan draait ze om en ondergaat twee keer zoveel
versnelling. Als ze terugkomt dan wordt ze weer
jonger. Met andere woorden, degene die vertrekt,
die moet onthouden of ze versneld is of niet. Als je
dat doordenkt, dan moet iedere elektron een supercomputer achter zich aan hebben hangen, want hij
moet weten welk molecuul en atoom naar hem toe
komt, welke versneld is of niet, of hij zelf versneld
is, enzovoorts. Het is zo onlogisch als ik weet niet
wat!”

Na zes jaar lang de wetenschap respectvol te benaderen, heeft hij de afgelopen twee jaar het roer omgegooid. Op zijn website www.paradoxparadigm.nl (zie kader) verschijnt een kopje Incompetent Science, waarin hij een sneer maakt naar alle
theoretici, niet enkel diegene die niet naar hem willen luisteren. Hij verwijt ze van het verheffen van
quantummechanica en relativiteitstheorie tot een
absolute waarheid, waarbij alle tegenstellingen als
paradoxen worden afgedaan. Alternatieve theorieën
worden niet geaccepteerd, aldus Van der Togt.

Het tweede artikel dat Van der Togt publiceert in
Galilean Electrodynamics heet “The equivalence of
magnetic and kinetic energy”. “Magnetische en
kinetische energie is eigenlijk hetzelfde,” vertelt
Van der Togt over dit artikel. “De massa van het
elektron is honderd procent te verklaren met de
elektromagnetische theorie.” Hij verwijst naar een
‘fout’ in de Feynman lectures on physics II (hoofdstuk 28), waarin Feynman de elektromagnetische
massa van het elektron berekent en op tweederde
van de daadwerkelijke massa komt, een aanleiding
voor het invoeren van een quantummechanisch
model voor elektrodynamica. “Feynman breekt in
die afleiding de wet van behoud van energie. Het
elektrische veld is niet zoals hij dacht dat het was,
het is niet conservatief. Men gaat uit van een conservatief veld om het bestaan van alle deeltjes met
de quantummechanica af te leiden.” Dit is volgens
Van der Togt de reden dat de quantummechanica
en de quantumelektrodynamica de prullenbak in
mogen.

De jarenlange nonrespons van wat Van der Togt de
“mainstream” wetenschap noemt, heeft hem alleen
maar meer van zijn gelijk overtuigd. Het feit dat hij
geen reactie krijgt van wetenschappers wil voor
hem zeggen dat ze niet in staat zijn geweest zijn
ongelijk te bewijzen. Wat tegen de gevestigde orde
ingaat, wordt de mond gesnoerd. Dit blijkt ook uit
de eerste opmerking die hij maakt. Hij wil graag
meewerken aan dit artikel, maar ik mag niet verwachten dat het ook daadwerkelijk geplaatst wordt.
Dit wordt van “boven af onderdrukt”, omdat het
ideeën verkondigt die “niet in het straatje van de
mainstream wetenschapper passen.”

In strijd met de gevestigde orde

De correspondentie tussen Van der Togt en de enkele journalisten en wetenschappers die wel hebben
gereageerd, meestal om een artikel voor publicatie
af te wijzen, is na te lezen onder het kopje Incompetent Science op zijn website. Wat vooral de aandacht trekt is de correspondentie met dr. Frans Saris, decaan op de Leidse bèta-faculteit. Van der
Togt heeft Saris in mei van dit jaar een e-mail gestuurd, waarin hij Saris op de hoogte brengt van
zijn gevonden omissie in de quantummechanica; de
bewering dat Feynman de wet van behoud van
energie breekt. Saris beantwoordt de e-mail twee
weken later, waarin hij laat zien dat de theorie van
Van der Togt leidt tot empirisch weerlegde conclusies. Het elektron heeft niet de klassieke elektronstraal, maar manifesteert zich als een puntdeeltje.
Hierop antwoordt Van der Togt met het verzoek

Acht jaar geleden schreef Van der Togt zijn eerste
artikel. Hij verwachtte een destructieve impact,
maar dat is uitgebleven. Het artikel werd in alle
grote tijdschriften voor publicatie geweigerd met
het commentaar dat het niet relevant en achterhaald
is. Na het eerste artikel verscheen er het boek “Van
paradox tot paradigma”. Vanwege het ontbreken
van inhoudelijke reacties op zijn werk heeft Van
der Togt dit boek onder de naam Johan Bakker
geschreven. Hij deed zich voor als de uitgever, om
inhoudelijke reactie van journalisten en wetenschappers uit te lokken. Dit leek even vruchten af te
werpen, maar de meeste journalisten hadden na één
reactie van Van der Togt al door dat de uitgever
ook de schrijver is en reageerden dan niet meer.
Volgens Van der Togt komt dit doordat zijn ideeën
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withholds society of nuclear fusion as a viable alternative.”

Carel van der Togt heeft een goed onderhouden
website, www.paradox-paradigm.nl, die zeker het
bekijken waard is. De website omvat het gehele
boek “Van paradox tot paradigma” in het Engels
vertaald. Dit loopt van de beschrijving van stellaire
aberratie met beïnvloedbare ether tot de afleiding
van de constante van Planck met behulp van ether.
Ondertussen geeft Van der Togt een verklaring
voor het bestaan van het elektron en proton. Hij laat
zien dat magnetische en kinetische energie eigenlijk hetzelfde zijn en hij toont aan dat de enige twee
krachten die er toe doen de elektrische en magnetische krachten zijn. De artikelen die hij heeft geschreven en die geplaatst zijn in Galilean Electrodynamics zijn ook te vinden op de website.

Onder Incompetent Science is ook de correspondentie van Van der Togt met verschillende wetenschappers en journalisten te lezen. Meestal neemt
dit de volgende vorm aan: een artikel van Van der
Togt wordt afgewezen voor publicatie zonder inhoudelijke reactie. Van der Togt vraagt hier dan om
en krijgt geen of een (voor hem) onbevredigend
antwoord. Hierop volgt een periode waarin Van der
Togt zijn zin doordrukt en probeert de argumenten
die de redactie tegen de publicatie inbrengt omver
te praten. Dit gaat gepaard met licht geirriteerde
opmerkingen als: “I wonder whether the rejection
of the manuscript is based on incompetence or convenience?” Meestal duurt het dan een paar emails
voor hij weer reactie krijgt, waarin af en toe uitgebreide tirades van de kant van Van der Togt komen.
Zoals wel te verwachten bevat de laatste e-mail van
de redactie een cynische toon, een mooi voorbeeld
vind ik de volgende quote van de American Physical Society:

In december 2004 heeft Van der Togt een nieuw
kopje genaamd Incompetent Science toegevoegd.
Hier richt Van der Togt zich agressiever tegen de
gevestigde orde in de wetenschap in de hoop dat er
dan wel iemand naar hem luistert. Een quote van de
website:

“We do want to call to your attention that the Society which you have been addressing is not the
"American Psychical Association" as you state, but
the American Physical Society. Perhaps, in the future, you should submit your work to the former.”

“After 6 years being denied answers on legitimate
questions I have no choice than to address science
disrespectful, because it is possible that science
through ignorance, incompetence and arrogance
om naar de omissie en niet naar de gevolgen te
kijken.

Van der Togt vertelt me meerdere malen dat hij
graag met zijn queeste zou willen stoppen, als iemand in zijn artikelen of boek een concrete fout
kan aanwijzen. Maar is een experimentele verwerping niet net zo desastreus voor een theorie als een
fout in de fundamenten ervan? Ik vraag hem of hij
wat experimenten kan verzinnen die zullen aantonen dat hij gelijk heeft. “Iedereen vraagt me om
met een experiment te komen, maar eigenlijk worden alle experimenten al verklaard door de mainstream. En dan blijft er natuurlijk niets over. Men
heeft overal al een verklaring voor, dus als ik met
een andere verklaring kom, word ik genegeerd.”

Empirische verwerpingen

Als ik Van der Togt naar het empirische succes van
de quantummechanica vraag, is zijn reactie dat dit
enkel een statistische toevalligheid is. “De formules
van de quantummechanica zijn waardevol, maar
hoe komt men hieraan? Duizenden wetenschappers
zijn jaren lang op zoek naar formules en af en toe
wordt er een prachtige formule gevonden. Dat is
empirisch en ik probeer dat ook niet af te doen. Ik
zeg alleen: dat is theoretisch niet juist. Die formules worden altijd achteraf bepaald. Men meet iets
en komt daarna met een formule die de meting verklaart. Men verklaart niet iets vóór dat het gebeurt.
De basis van de quantummechanica is al helemaal
fout. Hoe kan je als de basis principieel fout is,
verklaringen gaan geven over hoe de dingen in
elkaar zitten?”
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Hoe de ether de wereld kan redden

Een project dat de wereld van zijn gelijk zou kunnen overtuigen is het bouwen van een kernfusiereactor. Van der Togt vertelt me dat met vijfentwintig
miljoen euro en twee jaar tijd hij er één heeft staan.
“Met ether krijg je een veel betere fysische voorstelling van wat er gebeurt. Ik zie die deeltjes echt
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er ontzettend veel geld binnen en met dat geld kan
je heel veel dingen doen. Voor iedereen is het
slecht dat het slecht met Afrika gaat. Dat geld zou
je in de derde wereld kunnen pompen en het kost
de westerse wereld helemaal niets! Dat maakt het
voor mij belangrijk.”

fuseren. Als je weet hoe het fysisch proces plaatsvindt, dan weet je ook hoe je materie moet gaan
manipuleren om te zorgen dat kernfusie plaatsvindt. Nu wordt alles bij hoge temperatuur samengeperst, op een gegeven moment komt het zó dicht
bij elkaar dat het wel moet fuseren. Op een andere
manier gaat het wellicht veel makkelijker.”

Na een gesprek van twee uur sta ik weer op de
vlekkeloze stoep. Carel van der Togt staat nog in de
voordeur. “Ja, het is een mooi buurtje hier,” zegt
hij: “Goed voor de kinderen.” Ik bedank hem voor
het interview en begin mijn reis terug naar een
etherloze wereld, terwijl de laatste woorden van
Van der Togt nog door mijn hoofd galmen. Achter
de felle verwijten en tirades gaat een wereldverbeteraar schuil. Zijn doel is niet de vernietiging van
de moderne natuurkunde, maar hij ziet dit als middel voor een groter doel; een betere wereld. Hiervoor zal hij blijven strijden, totdat iemand hem
duidelijk maakt dat wat hij zegt, niet kan.

Nu komt er een dieper motief om zijn strijd tegen
de mainstream wetenschap voort te zetten naar boven. Hij heeft het gevoel dat de ontkenning van de
ether de wereld van kernfusie energie weerhoudt.
Zolang de wetenschappelijke wereld de discussie
over ether niet heropent, kan hij er geen subsidie
voor krijgen. “Het energieprobleem is een heel
groot probleem. Moet jij je eens voorstellen in wat
voor ellende de wereld over 10 jaar verkeert als
men geen alternatieve energiebron vindt. Wat voor
goeds je zou kunnen doen als je kernenergie kan
ontwikkelen op een eenvoudige manier! Dan komt

Van de Studentenraad FNWI

De studentenraad wordt gevormd door een groep
van 12 enthousiaste studenten. Je zult ze geregeld
tegenkomen, in de collegezaal, in hun kamer
(C.618-619 op Roeterseiland ) of in de kroeg. Vind
jij dat er dingen beter kunnen? Laat het ons weten!
Spreek ons aan, post op blackboard of stuur een
mailtje naar: FNWI@studentenraad.nl

Hallo fanatieke scooplezer,
Wij willen ons kort voorstellen, wij zijn namelijk
de facultaire studentenraad van natuurwetenschappen, wiskunde en informatica (FSR-FNWI) van
2007/2008! Wij zijn er om jouw studie aan deze
faculteit zo aangenaam mogelijk te maken. Dat
betekent dat wij ons inzetten voor het verbeteren
van het onderwijsprogramma, de roosters, studielokalen, studieloopbaanbegeleiding…kortom alles
wat jij nodig hebt om het beste uit je studie te halen!

Ben je zelf geïnteresseerd in studentenmedezeggenschap? Schroom niet, loop eens binnen
op onze kamer of woon een vergadering bij (iedere
woensdag van 18.00-20.00u, wel even van tevoren
melden op het roeterseiland).
Wie weet, vertegenwoordig jij volgend jaar de studenten van jouw faculteit!

Zo heeft de studentenraad vorig jaar er voor gezorgd dat er nu nieuw meubilair in Euclides staat
en de mediatheek van scheikunde en natuurkunde
langer geopend is. Zoals elk jaar hebben zij het
onderwijs-en-examenreglement onder loep genomen. Natuurlijk zitten wij ook dit jaar bovenop de
belangen van de student en barsten we van de
nieuwe ideeën om de kwaliteit van onderwijs te
verbeteren. Wij zetten ons bijvoorbeeld in voor
meer samenwerkplekken op Roeterseiland, ook
focussen wij op de toekomst. Zo ook denken wij
hard mee over de inrichting van het nieuwe sciencepark in watergraafsmeer.

Namens de hele FSR FNWI wens ik jullie een succesvol studiejaar en een nog veel mooiere studententijd in Amsterdam!
Hartelijke groeten,
Siri van Keulen,
Voorzitter
Namens de facultaire studentenraad FNWI 20072008
Neem ook eens een kijkje op onze website:
www.studentenraad.nl/fnwi

9

SCOOP

september 2007

De ontdekking van…

De ontdekking van… Tom
Koornwinder
Als je bij een wiskundige denkt aan iemand die zó enthousiast met krijt, schoolbord en formules omgaat dat zijn handen en kleding steeds witter worden naarmate het college vordert, dan
is professor Koornwinder waarschijnlijk jouw ideale mathematicus. Bij wiskundestudenten is
hij bekend als docent Integratietheorie, Functionaalanalyse en Distribution Theory, en ook bij
informatica heeft hij vakken verzorgd. Maar een hoogleraar verdient natuurlijk niet alleen in
het onderwijs zijn sporen, maar ook in het onderzoek. Scoop ging langs bij deze expert op het
gebied van speciale functies, wortelsystemen en q-analoga. — Timo Klück
“Ik begon met een doctoraal in theoretische fysica,
maar die viel wat tegen: het was wiskundig niet zo
rigoureus. Zodoende werd ik naar de wiskunde toe
getrokken. Bovendien was er bij wiskunde een
baantje vrij als student-assistent: ik gaf werkcollege
en zat een dagdeel in de week in de bibliotheek om
toezicht te houden en om wiskundevragen te beantwoorden.
Tom Koornwinder

“Ik ben daar natuurlijk
niet zelf mee begonnen, maar deze polynomen heten tegenwoordig Koornwinderpolynomen.”

Lie-groepen, die ik al van mijn studie in Leiden
kende, en speciale functies te combineren.”
“Gedurende 1970-71 was er een themajaar op het
Mittag-Leffler Instituut bij Stockholm over nietcommutatieve harmonische analyse. Dit instituut is
gevestigd in het voormalige woonhuis van de wiskundige Mittag-Leffler, die met een rijke vrouw
getrouwd was. Met haar erfenis wordt dit instituut
nog steeds onderhouden. Het is een prachtige kasteelachtige villa vlak buiten Stockholm die letterlijk
om een wiskundebibliotheek heen is gebouwd. Askey moedigde mij aan om er naartoe te gaan en gaf
mij een aanbeveling. Er kwamen getalenteerde jonge mensen en grote namen uit de wiskunde. Vooral
professor Helgason maakte veel indruk op mij.”
Mittag-Leffler
Instituut

“Na mijn doctoraal wiskunde kwam ik bij het Mathematisch Centrum terecht, dat is nu het Centrum
voor Wiskunde en Informatica. Ik zat op de afdeling Toegepaste wiskunde maar ik wilde eigenlijk
mathematische fysica doen. Ik kon daarom in eerste
instantie mijn draai niet vinden. Maar op een gegeven moment kwam de Amerikaanse hoogleraar
Askey met sabbatical een jaar naar het Mathematisch Centrum. Hij hield zich bezig met speciale
functies en orthogonale polynomen en gaf een serie
voordrachten voor de promovendi. Die onderwerpen waren toen helemaal niet modieus, maar hij
inspireerde ons enorm. Askey had een aantal open
problemen en hij zag een goede mogelijkheid om

SCOOP

september 2007

Optelformule

“Ik hield mij bezig met het vinden van een additieformule voor Jacobi-polynomen. Zo’n optelformule
bestond al voor een deelklasse, en ik was de eerste
die er een vond voor het algemene geval. Maar
Helgason had maar weinig affiniteit met die materie, en in die tijd werd je als promovendus niet altijd goed aangemoedigd zoals dat nu gebeurt. Ik
publiceerde dit daarom alleen maar in een rapport
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van het Mathematisch Centrum. Later heb ik een
ander bewijs van deze formule wel ingediend voor
peer-review en dat werd toen écht gepubliceerd.”
“In die tijd had je als promovendus de luxe situatie
dat je vaak al voor onbepaalde tijd werd aangesteld.
Natuurlijk werden sommige promovendi wel ‘aangemoedigd’ om na afloop uit te kijken naar iets
anders, maar mij wilden ze wel graag houden. Ik
ging toen ook jonge wiskundigen begeleiden, zoals
Ida Sprinkhuizen.”
“Eind jaren ’80 kwamen er interessante ontwikkelingen op mijn vakgebieden. Dat was het werk van
Ian Macdonald over wat later Macdonaldpolynomen ging heten, en werk over quantumgroepen. Beide maken gebruik van een deformatieparameter q. Zo zijn quantumgroepen deformaties
van gewone groepen. Macdonald introduceerde qanaloga van het werk van Gert Heckman en zijn

Jacobi-polynomen

De polynomen, bijvoorbeeld op het interval (-1,1),
vormen een lineaire ruimte die een inproduct heeft:

p, q := ∫ p ( x)q( x)dx . Je kunt dus spreken

promovendus Eric Opdam, die op hun beurt voortbouwden op mijn werk.
Eigen Polynomen

“Askey vond intussen, met behulp van q-analoga,
een klassificatie van alle orthogonale polynomen.
Dit noemt men nu Askey-Wilson polynomen. Het
inspireerde mij om ook aan het werk te gaan, en ik
vond uiteindelijk een soort polynomen die ook de
Macdonald-polynomen nog eens met twee parameters uitbreidde. Ik ben daar natuurlijk niet zelf mee
begonnen, maar deze polynomen noemt men tegenwoordig Macdonald-Koornwinder polynomen.
Jasper Stokman vond later een interpretatie van
deze polynomen op bepaalde quantumgroepen.”
“Inmiddels zijn de q-speciale functies door alle
gevonden verbanden een gerespecteerd gebied geworden. Ze hebben toepassingen in de mathematische fysica, maar ook in de combinatoriek en in de
kansrekening.”
α en β levert dan een specifieke klasse op. Zo zijn
Chebyshev-polynomen het geval α = β = −1 / 2 .
Tom Koornwinder was in 1972 degene die de optelformule voor Jacobi-polynomen vond:

van polynomen p en q die 'loodrecht' op elkaar
staan, dat wil dan zeggen dat

p, q = 0 . Meestal

maakt men het inproduct wat interessanter door een
(vaste) gewichtsfunctie w(x) toe te voegen:

p, q := ∫ p( x)q( x) w( x)dx .
Met orthogonale polynomen bedoelt men een rij
polynomen {p n } zodat elke p n graad n heeft, en
zodat de verschillende polynomen loodrecht op
elkaar staan. Natuurkundestudenten kennen bijvoorbeeld de Laguerre-polynomen als beschrijving
van het waterstofatoom, en wiskundestudenten
komen de Chebyshev-polynomen tegen bij numerieke wiskunde.
Deze laatste zijn voorbeelden uit de klasse van Jacobi-polynomen. Dat zijn polynomen die loodrecht
op elkaar staan als je kijkt naar het inproduct met
gewichtsfunctie (1 − x ) (1 + x ) . Elke keuze van
α

β

Q-analogon

Een q-analogon van een wiskundig concept, zoals
een groep of een operator, kun je je voorstellen als
een vervorming ervan. Zo is een quantumgroep
helemaal geen groep, maar een familie van wiskundige structuren. De structuur bij q = 1 is een
groep. Alle informatie over deze groep zit ook in de
ruimte van functies op deze groep. Als je q laat
lopen over de reële getallen vervorm je deze functieruimte – de vervorming hoeft dan niet veel meer
met een groep te maken te hebben. Zo kun je een
vervelende structuur die je aan het bestuderen bent
(bijvoorbeeld omdat je hem in de natuurkunde tegenkomt) in verband brengen met een structuur die
je al vrij goed begrijpt.
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Jasper Stokman

“Ik kijk met veel bewondering naar Toms begeleidende rol bij mijn promotie: hij speelde me uitstekende onderzoeksvragen toe, hij wist me met precies de goede hints heel soepeltjes verder te helpen
op momenten dat het onderzoek was vastgelopen,
en hij gaf mij grote vrijheid om mijn eigen pad te
vinden.”

“Ik heb mij kort geleden ook verdiept in de wiskunde achter de mp3-codering. Wietse Steffen, een
bachelorstudent, deed daar zijn scriptie over. Om
de muziek te coderen heb je een bepaalde lijst getallen nodig. Deze lijst met 512 getallen op 10 decimalen nauwkeurig leek voor mij uit de lucht te
vallen. Ik ben toen nagegaan waar ze op gebaseerd
zijn. Ik leidde zodoende op mijn eigen manier een
set coëfficiënten af, die zeker niet tot de laatste
decimaal hetzelfde zijn, maar die kwalitatief net zo
goed zijn. Later kwam ik Leon van den Kerkhof
van Philips tegen, en hij bleek bij de specificatie
betrokken te zijn geweest. Hij had persoonlijk indertijd de lijst met brute-force methoden numeriek
uitgerekend.”

“Tot een andere ontdekking had ik mijzelf min of
meer gedwongen. Ik nam deel aan een NATO
Summer Institute in Columbus, Ohio, en ik was
uitgenodigd om twee voordrachten te geven. Ik
had mij ten doel gesteld om een juiste interpretatie
van de Askey-Wilson polynomen op de quantumgroep quantum-SU(2) te kunnen uitleggen, maar ik
had die interpretatie nog niet gevonden! Ik had dus
een redelijk vage abstract van mijn voordracht
ingediend. Ik kwam pas ongeveer twee weken van
tevoren op het goede spoor en ben tot vlak voor de
voordracht bezig geweest om alle puntjes op de i te
zetten.”

Sigurdur Helgason

“Koornwinder was a big
expert on special functions and was very eager
to explore the connection
with Lie group theory.
This led to a very productive collaboration and had
great influence on later
mathematical activity in
Holland.”

De ontdekkingen

“De echte doorbraken komen als je je even ontspant. Toen het CWI op een gegeven moment een
nieuw gebouw kreeg aan de Kruislaan, liep ik altijd
van station Muiderpoort naar het CWI en terug. In
die wandeling terug van een kwartiertje kreeg ik
vaak de beste ideeën.”
“Het idee voor de Macdonald-Koornwinderpolynomen kreeg ik toen ik op bezoek was in
Ivoorkust. Het land was toen al onafhankelijk maar
had nog een goede relatie met Frankrijk. Ik was
uitgenodigd door professor Touré, die een goed
vriend was van de president van Ivoorkust en die
later ook minister werd. Op mijn hotelkamer daar
heb ik deze polynomen gevonden.”
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Referenties

Over wortelsystemen (populair):
http://www.kennislink.nl/web/show?id=167365
Over speciale functies en wortelsystemen:
http://staff.science.uva.nl/~thk/art/1998/madras.pdf
De website van Tom Koornwinder (met veel materiaal over de besproken onderwerpen, op verschillende niveaus):
http://staff.science.uva.nl/~thk/
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“Een échte econoom”
“Met mijn onderzoek kun je vragen beantwoorden als: Hoe ontstaan monopolies? Hoe lang
duurt het voordat een slecht lopend bedrijf verdwijnt? Moet de overheid daarbij ingrijpen, of
leidt dat alleen tot uitstel van executie?” Jaap Abbring is hoogleraar economie en Director
Graduate Studies van het Tinbergen Instituut. Dit instituut is gevestigd op de vierde verdieping van een mooi kantoorpand naast gebouw A. Vandaag heeft hij tijd gemaakt om met
Scoop te praten over zijn onderzoek, over zijn instituut en natuurlijk over de hamvraag: waarom zou een wiskunde- of natuurkundestudent zich daar thuis voelen? — Timo Klück
ter over een conferentie over C*-algebra’s, “toch
een beetje verdwaald,” volgens Abbring.
“Om onze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, maken we modellen van hele markten,” vertelt
Abbring: “We gebruiken dynamische modellen uit
de speltheorie. Ik heb daar allerlei onderzoeksmethoden voor ontwikkeld. Ook heb ik mij bezig gehouden met de interpretatie van zogenaamde event
histories. Dat zijn gegevens over gebeurtenissen,
zoals faillissementen en veranderingen in de markt,
uitgezet tegen de tijd.”
Werkloosheid

Jaap Abbring, Tinbergen instituut

Jaap Abbring is hoogleraar Economie aan de VU en
Director Graduate Studies van het Tinbergen Instituut. Hij koos voor een studie econometrie aan de
VU uit belangstelling voor besliskunde, een toepassing van de wiskunde, maar schoof tijdens zijn studie geleidelijk meer op naar algemene economie.
Daarin promoveerde hij aan de UvA. Hij was visiting assistant professor aan de University of Chicago
en lecturer aan het University College London.

Het Tinbergen Instituut heeft een moderne inrichting. De ruime kantoren, bijna allen met geopende
deur, komen uit op een gang die is ingericht met
tafels, hippe krukken, gevulde koffiekannen en een
espressoapparaat. Er zijn twee seminar rooms waar
ook colleges worden gegeven. Overal staan pratende mensen. Aan de muur hangt een opvallende pos-

“Als je aan economische meetgegevens conclusies
wilt verbinden, wil je de verschillende mogelijke
verklaringen uit elkaar kunnen houden. Neem bijvoorbeeld werkloosheidsduur: je kunt meten dat de
kans dat iemand weer werk vindt, kleiner wordt
naarmate iemand langer werkloos is. Dat kan dan
twee dingen betekenen: óf er is een causaal verband
(omdat iemand langer werkloos is, vindt hij moeilijker een baan), óf het ligt aan de heterogeniteit
van de groep (sommige mensen zijn slecht geschikt
voor werk en blijven om die reden lang werkloos).
Als overheid wil je deze effecten kunnen scheiden,
omdat je daar beleidskeuzes over moet maken. In
het eerste geval is het misschien een goed idee om
mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te willen helpen, terwijl je in het tweede geval juist wat
langer wilt wachten zodat de mensen overblijven
op wie je je energie het beste kunt richten. Het onderscheiden van deze effecten is iets waar ook bijvoorbeeld de UvA-wiskundigen Chris Klaassen en
Andries Lenstra zich mee bezig houden.”
Nieuw Idee

“Zelf heb ik nieuw werk gedaan op het gebied van
het verzekergedrag van consumenten. Het blijkt
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empirisch dat mensen die beter verzekerd zijn,
meer claims indienen. De vraag is dus of mensen
die meer risico lopen zich daarom beter verzekeren,
of dat mensen die beter verzekerd zijn daardoor
roekelozer worden. Dit probleem is vergelijkbaar
met dat over werkloosheid. Mijn nieuwe idee was
om hier niet als een statisch model naar te kijken,
maar als een dynamisch model. Ik keek dus niet
alleen naar de correlatie tussen claims een mate
van verzekering, maar ook naar op welke momenten mensen claims indienen en op welke momenten ze van verzekeringssoort wisselen. Op die manier kan je goede informatie over het gezochte
oorzakelijk verband uit je gegevens halen.”

Dit soort gegevens zijn erg waardevol om je modellen te toetsen en zo nodig aan te passen. Deze kennis kunnen we daarna weer toepassen. Zo was onze
directeur Maarten Janssen betrokken bij de evaluatie van de Nederlandse UMTS-veiling door de
Tweede Kamer.”
Jan Tinbergen was een
natuurkundige die zich
al snel op econometrie
ging richten. Hij maakte als eerste macroeconometrische modellen, en paste die toe op
de economieën van
Nederland, de VS en
van het Verenigd Koninkrijk. Hij richtte het
Centraal Planbureau
op. In 1969 kreeg hij de
eerste Nobelprijs voor
de economie.

Risico

Abbrings theoretisch onderzoek gaat vloeiend over
in de praktijk. Zijn nieuwe idee kon hij ook gelijk
toepassen. “Mijn toegepaste onderzoek gaat over
asymmetrische informatieproblemen. Een goed
voorbeeld daarvan is, alweer, de verzekeringspraktijk, en bij dit onderzoek werk ik dan ook veel met
empirische gegevens van verzekeraars. De verzekerde weet vaak meer over zijn situatie en over
zijn risico’s dan een verzekeraar. Dit heeft invloed
op de markt. De verzekeraar stelt immers de prijs
van een polis vast op basis van het schaderisico
voor de gemiddelde verzekerde. Deze prijs is voor
mensen met een relatief hoog risico voordelig, en
voor mensen met een relatief laag risico minder
voordelig. De eerste groep zal dus vaker deze verzekering afsluiten, en hierdoor zal de populatie van
verzekerden gemiddeld een hoger risico lopen. Dit
zal er dan toe leiden dat de premie omhoog moet.
Er kan bewezen worden dat het evenwicht van dit
proces soms maatschappelijk onwenselijk is, bijvoorbeeld bij ziektekostenverzekeringen. De overheid zal dan moeten ingrijpen.”
Bloemen in Aalsmeer

“Het onderzoek dat we doen is erg breed. Zo wordt
er op allerlei manieren onderzoek naar veilingen
gedaan. Dit kan theoretisch met wiskundige modellen, het kan experimenteel zoals in het experimental economics-laboratorium CREED, en het kan
empirisch. Bij dit laatste moet je denken aan het
onderzoek dat de VU heeft gedaan met empirische
gegevens van de bloemenveiling in Aalsmeer. Men
heeft precies de gegevens geanalyseerd over welke
handelaar wanneer op de ‘koop’-knop heeft gedrukt. Je kunt zelfs bijhouden wie nét te laat drukte.
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Het Tinbergen Instituut is een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit in Rotterdam,
de VU en de UvA. Het richt zich vooral op economie, econometrie en financiering. Het instituut
staat qua publicaties eerste in Europa en vijftiende
in de wereld.
Hoog niveau

Het Tinbergen Instituut biedt een masteropleiding
(M.Phil.) aan en een Ph.D. opleiding. De master is
selectief, en is bedoeld voor iedereen die de Ph.D.
wil doen. De selectieprocedure bestaat uit een
GRE-test (zie www.ets.org), een beoordeling van
de motivatie van de student en een beoordeling van
zijn aanbevelingen. Tijdens de master ben je ingeschreven als student en betaal je collegegeld. Tijdens de Ph.D. word je als promovendus aangesteld
bij een van de faculteiten.
“Masterstudenten kunnen alle kanten uit in ons
instituut. We vinden het niet erg als ze nog niet
weten wat ze willen. Bij natuur- en wiskundestudenten eisen we niet dat ze al iets van economie
weten. We zullen wel goed op de motivatie letten
en kijken of ze zich goed hebben voorbereid.”
“De master is echt op een hoog niveau. De vakken
komen voort uit de vroegere aio-cursussen. In het
tweede jaar begin je al aan een onderzoek bij een
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begeleider. De bedoeling is dat je masterthesis al
publiceerbaar is, en een voorbereiding is voor je
proefschrift. Iedereen die zijn master heeft afgerond, kan bij ons promoveren.”
“Wat beroepsperspectieven betreft is het een voordeel dat de master selectief is. Dat klinkt erg interessant in de oren van banken en consultancybedrijven. We houden bij waar onze gepromoveerden terecht komen: ongeveer de helft van onze
alumni werkt nu nog steeds in het onderzoek, ongeveer een kwart werkt bij de overheid en een
kwart werkt in de financiële sector en de consultancy. We ontwikkelen nu een job-placement programma, want nu wij zelf studenten werven, vinden
wij het ook onze verantwoordelijkheid ze daarna
goed te plaatsen. In de VS is een jaarlijkse internationale markt waarop studenten een plaats kunnen
zoeken als onderzoeker bij een universiteit of bijvoorbeeld bij de Wereldbank.”
Een echte econoom

hoge niveau. We hebben dan ook de faciliteiten om
op de individuele situatie van een student in te spelen. Onze ervaring is dat economen meer moeite
hebben met het kwantitatieve aspect. Vaak zijn ze
ook het harde werken minder gewend. Wiskundigen en natuurkundigen zijn juist niet gewend aan
de juiste soort statistiek en moeten meestal flink
wat bijleren over economie. Econometristen hebben wat dat betreft een voorsprong op de rest. Bij
veel andere opleidingen krijgt een natuurkundige
alleen een kleine specialisatie in een deelgebied
van de economie. Deze master biedt bèta’s de mogelijkheid om écht econoom te worden.”
Interesse?

Geïnteresseerde studenten wiskunde en natuurkunde zijn van harte welkom om langs te komen op het
Tinbergen Instituut (Roeterstraat 31, naast gebouw
A) of om een afspraak te maken met Jaap Abbring.
Kijk op www.tinbergen.nl of stuur een e-mail naar
abbring@tinbergen.nl.

“De instroom van de master is erg heterogeen,
maar we brengen iedereen na een jaar op hetzelfde

Tinbergen instituut Amsterdam

(bron: UvA)

Het Tinbergen Instituut is het Instituut voor Economisch onderzoek van de Erasmus
Universiteit Rotterdam (EUR), Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Het Instituut werd opgericht in 1987 en erkend door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) als een officiele onderzoeksschool in 1996.
Het Tinbergen onderzoeksinstituut stimuleert fundamenteel en toegepast economisch
onderzoek binnen vier onderzoeksthema's:
* Instituties en Besluitvormingsprocessen
* Financiele en Internationale Markten
* Arbeid, Regio en Milieu
* Econometrie
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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.

Boekbespreking / Discussie

Not Even Wrong
Over de schrijver van dit stringtheorie-kritische boek schijnt Robbert Dijkgraaf te hebben gezegd dat het een gefrustreerde wetenschapper betreft wiens belangrijkste taak het is om het
computersysteem werkende te houden. Scoop beschouwt dit als warme aanbeveling, en vraagt
UvA-stringtheoreticus Jan-Pieter van der Schaar naar zijn mening. — Marianne Hoogeveen
Achtergrond van de schrijver

Naar eigen zeggen is de schrijver een natuurkundige die is overgestapt naar de wiskunde omdat hij
niet wilde werken aan stringtheorie. Met name in
Amerika heerst volgens Peter Woit al een tijdje de
opvatting dat het carrièrezelfmoord is om je niet
bezig te houden met stringtheorie. Het wordt ook
wel ‘The only game in town’ genoemd, om aan te
geven dat het de enige serieuze kandidaat is om tot
een volwaardige opvolger van het standaardmodel
te komen. Dit stuit enkele theoretisch natuurkundigen die aan alternatieve theorieën werken tegen de
borst. De tegenaanval is van conservatieve aard: het
feit dat stringtheorie geen experimentele toetsing
heeft.

jongere fysicus, en hij antwoordde bedroefd: “Das
ist nicht einmal falsch”.
De weblog was een succes, en in 2006 verscheen
onder dezelfde titel zijn boek.
Ontwikkelingen in de deeltjesfysica

Vanuit het perspectief van een deeltjesfysicus
wordt de ontwikkeling van quantumtheorie besproken. De schrijver heeft duidelijk veel moeite gedaan om het plaatje zo compleet mogelijk te schetsen. Om zijn uiteindelijke punt kracht bij te zetten
worden vorderingen op het gebied van de deeltjesfysica zowel in experimentele hoek als theoretische
hoek beschreven. Het eerste deel van het boek is
met veel humoristische anekdotes en lof voor sleutelfiguren geschreven. Dit ‘blije pre-string’-deel
leest dan ook heerlijk weg. De schrijver schuwt
geen technische details, maar blijft er niet teveel op
hangen.
Supersymmetrie en Stringtheorie

Peter Woit en zijn boek “Not even wrong”

Om zijn onvrede te uiten over het feit dat stringtheorie nog steeds populair is, ondanks de problemen
die het heeft, is hij in maart 2004 een weblog begonnen, getiteld ‘Not even wrong’. Dit is een vertaling van een uitspraak van Wolfgang Pauli, die
bekend stond als een kritisch toehoorder. Wanneer
iemand een idee had wat hem niet aanstond, riep hij
‘falsch!’, of ‘ganz falsch!’ wanneer hij het idee echt
belachelijk vond. Tegen het einde van zijn leven
vroeg men zijn mening over een artikel van een

Halverwege het boek wordt de toon anders, wanneer Woit vertelt over de geschiedenis van supersymmetrie (SUSY) en stringtheorie. Daarbij maakt
hij duidelijk dat hij denkt dat het doel van stringtheoreten, om alle fundamentele deeltjes te beschrijven als snaartjes die op een verschillende
manier trillen, gedoemd is te mislukken. Hij illustreert dit door een zijstap te maken naar de geschiedenis van S-matrix theorie. Kort gezegd was
dat het idee dat alle eigenschappen van deeltjes
vanzelf moesten volgen uit interactieamplitudes,
die experimenteel vastgesteld kunnen worden. Ondanks het feit dat deze methode overbodig werd
gemaakt door het succes van de quantumveldentheorie bleven enkelen koppig volhouden dat op SMatrix theorie verder gegaan moest worden omdat
het zo’n mooi idee was. Hoewel een directe vergelijking tussen dit geval en stringtheorie niet gemaakt kan worden, omdat het bij S-matrix theorie
gaat om een methode, en bij stringtheorie om een
theorie, wordt dit voorbeeld aangehaald om als

17

SCOOP

september 2007

Boekbespreking / Discussie
illustratie te dienen: wetenschappers hebben soms
onwetenschappelijke redenen om een theorie aan te
hangen (hiermee verwijst hij natuurlijk naar stringtheoretici).
De boodschap die Peter Woit wil achterlaten, en
ook het meest gehoorde argument tegen stringtheorie vanuit de hoge-energie fysica, is dat het geen
voorspellingen doet op basis waarvan de theorie
gefalsifieerd kan worden. De schrijver stelt dat de
naam stringtheorie verkeerd gekozen en misleidend
is, omdat er nog geen theorie is, maar de hoop dat
er een theorie moet zijn. De stringtheoriegemeenschap noemt hij een sekte, omdat ze op
basis van hoop en geloof een theorie aanhangen die
geen meetbare voorspellingen doet.

weg kwijt is: een aantal belangrijke wetenschappers
willen niet inzien dat stringtheorie nooit ergens
heen zal gaan, en nieuwe wetenschappers worden
min of meer gedwongen aan stringtheorie te werken, aangezien dat de beste kans op een (tijdelijke)
aanstelling geeft. Dit verkleint weer aanzienlijk de
kans dat een alternatieve theorie wordt ontwikkeld.
Woit eindigt met een pleidooi voor meer steun aan
alternatieve programma’s. Nieuwe ideeën zouden
onderzocht moeten worden, wellicht met gebruikmaking van ‘nieuwe wiskunde’. Woit noemt Loop
Quantum Gravity (LQG) als mogelijk alternatief
voor stringtheorie, maar noemt geen redenen waarom dit programma meer kans heeft op succes.
Samenvatting van de argumenten

Een ander inhoudelijk punt waarop Woit stringtheorie aanvalt is het grote aantal onbepaalde parameters dat stringtheorie op grotere schaal introduceert.
En dat terwijl een motief voor het ontwikkelen van
stringtheorie was om de onbepaalde (en onverklaarde) parameters in het Standaardmodel weg te
werken.
Verder is de schrijver niet te spreken over het feit
dat stringtheorie tien dimensies nodig heeft om te
werken, al komt hij niet op de proppen met een
reden waarom er geen extra dimensies zouden kunnen zijn. Het blijft bij onderbuikgevoelens.
Politiek

Hoe kan een theorie die zo weinig heeft bereikt na
al die tientallen jaren nog steeds zoveel aanhangers
hebben? Volgens Peter Woit is dat te wijten aan het
feit dat de wetenschappelijke wereld een beetje de

De argumenten die critici van stringtheorie gebruiken kunnen worden opgedeeld in twee typen: wetenschappelijke en sociale/politieke. Onder de laatste categorie vallen alle argumenten die impliceren
dat de huidige gang van zaken rond stringtheorie de
wetenschap niet bevordert. Een voorbeeld is het
hypen van stringtheorie door Amerikaanse instellingen, waardoor wetenschappers zich wel met
stringtheorie bezig moeten houden. Daarnaast beschuldigt Woit stringtheoretici van valse verslaggeving: hoewel stringtheorie verre van af is, wordt
volgens Woit in de media een veel rooskleuriger
beeld geschapen. “They are always on the brink of
a Theory of Everything”. De belangrijkste wetenschappelijke argumenten zijn dat stringtheorie
meerdere dimensies nodig heeft, op grote schaal
heel veel onbepaalde parameters introduceert en
geen voorspellingen doet die (op dit moment) experimenteel getoetst kunnen worden.

Discussie met Jan-Pieter van der Schaar
Het nut van stringtheorie
Jan-Pieter van der Schaar

is onderzoeker aan het ITF, in
de stringtheorie-groep. Hij
houdt zich bezig met de koppeling tussen stringtheorie en
kosmologie.
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“In het standaardmodel zijn aanwijzingen dat op
hoge energieschaal de zwakke, sterke en elektromagnetische interactie geünificeerd zijn in een zogenaamde Grand Unified Theory (GUT). Een doel
van stringtheorie is om het standaardmodel te reproduceren, maar in de eerste plaats is stringtheorie
al een consistente theorie van quantumgravitatie.”
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Wat bedoel je met ‘consistent’?
Stringtheorie is onontkoombaar een theorie van
quantumgravitatie: een van de toestanden van een
trillend deeltje komt overeen met het graviton (het
kracht uitwisselende deeltje van de zwaartekracht).
De theorie is nog niet af, maar tot nu toe zijn er nog
geen theoretische inconsistenties gevonden, terwijl
dat bij Loop Quantum Gravity (LQG) minder duidelijk is.
Wat is er zo mooi aan stringtheorie?
“In het standaardmodel zijn er problemen met divergenties en parameters die je er met de hand in
moet stoppen. Die kun je niet verklaren door middel van de theorie. In stringtheorie heb je maar één
parameter, en dat is de grootte van zo’n string.
Tenmiste, op de kleine lengteschaal van strings,
met 10 dimensies. Wanneer je de theorie op grote
schaal voorspellingen wilt laten doen moeten er
maar 4 dimensies overblijven. Een oplossing is dat
de overige 6 worden opgerold, wat op veel manieren kan. Wanneer je bijvoorbeeld een 2-D vlak in
beide dimensies oprolt krijg je een torus (dougnut).
Zo’n torus heeft twee stralen en stringtheorie vertelt je niet hoe groot die stralen zijn. Er zijn dus
veel mogelijkheden om stringtheorie op grote
schaal te bekijken, en daardoor krijg je met stringtheorie op grote lengteschaal veel onbepaalde parameters. In het begin was er de hoop dat met een
betere beschrijving van stringtheorie die stralen
vanzelf uit de theorie zouden volgen, maar eigenlijk is het ook niet zo heel vreemd dat die onbepaalde parameters er zijn. Waarom zou stringtheorie een ‘Theory of Everything’ moeten zijn? Het
kan best dat er meerdere universa zijn met ieder
hun eigen waarden voor die opgerolde ruimten, en
dat wij maar in één zo’n universum leven.”
Behalve dat er op stringschaal maar één parameter
is, heeft stringtheorie nog voordelen boven quantumveldentheorie?
“Wanneer je vanuit quantmveldentheorie het
Feynman diagram van een vervalsreactie tekent, is
er altijd één punt waarop de reactie plaatsvindt.
Ieder type reactie heeft een bepaalde waarschijnlijkheid om voor te komen, die niet uit de theorie
volgt: het is in het standaardmodel dus zaak om die
waarschijnlijkheden experimenteel vast te stellen.
Wanneer je nu een string bekijkt dat vervalt, zie je
dat je nergens zo’n punt hebt. Het diagram is nu
een buis, en die is overal glad. Dit suggereert dat de

interacties in stringtheorie uniek bepaald zijn door
het vrije snaartje. Een formele analyse bevestigt dit
intuïtieve beeld, en daarmee is stringtheorie in die
zin uniek, in tegenstelling tot quantumveldentheorie.
De worldsheet van
een stringinteractie
heeft geen singulariteit

De interactie wordt als het ware
uitgesmeerd over de
ruimte-tijd, waardoor
er niet één punt is waarop
de interactie plaatsvindt.

“Iets anders wat je met stringtheorie zou kunnen
oplossen is het hiërarchieprobleem. Wanneer je in
een diagram de sterkte van de vier fundamentele
krachten uitzet tegen afstand, is er een punt waarop
drie van de vier (zwakke, sterke en electromagnetische interactie) ongeveer even groot zijn. Alleen de
zwaartekracht is veel zwakker. Een verklaring kan
worden gegeven doordat een deel van de zwaartekracht weglekt in de extra dimensies, terwijl de
andere krachten daar niet kunnen komen.”
Toetsing van stringtheorie

Volgens Woit is stringtheorie “not even wrong”:
het kan geen voorspellingen doen, zelfs geen foute…
“Het is niet zo dat stringtheorie niet kan worden
getoetst, maar de schaal waarop de stringtheorie
zich (waarschijnlijk) fundamenteel afspeelt is zó’n
hoge energieschaal dat je daar in een versneller op
aarde niet aan kunt komen. Het zou echt een heel
groot toeval zijn als dat op de relatief kleine energieschaal zou zijn die je bijvoorbeeld in LHC kunt
bereiken.”
Maar er worden toch stringmodellen gemaakt die
in LHC getest kunnen worden?
“In LHC meet je nog steeds op lage energieschaal,
dan krijg je weer dat je het model op een veel grotere lengteschaal moet maken, met alle mogelijke
keuzes voor de stralen van de opgerolde dimensies.
Dat kun je op eindeloos veel manieren doen. Die
modellen kunnen geen uitsluitsel geven of stringtheorie een goede beschrijving is, maar misschien
wel aanwijzingen dat stringtheorie op de goede
weg is, door bijvoorbeeld supersymmetrie te detecteren.”
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Kosmologie

Kan stringtheorie dan niet gefalsifieerd worden?
“Dat is moeilijk, maar niet per sé onmogelijk. Als
je stringtheorie kunt toetsen op zijn natuurlijke
schaal, dan kun je er niet meer omheen. Er zijn wel
manieren voor om dat bijvoorbeeld in de Kosmologie te doen. Ik ben daar zelf mee bezig. In het algemeen kun je in de Kosmologie kijken naar de
mogelijke effecten die je in de kosmische achtergrondstraling krijgt door quantumgravitatieeffecten. Iets anders waar men mee bezig is, is kijken naar voospellingen die stringtheorie doet over
kosmologische inflatie. Men denkt dat de energieschaal waarop inflatie plaatsvindt de schaal is
waarop een GUT zou zitten. Dat zit dicht bij de
stringschaal. Als je observaties kunt doen op die
schaal, kun je stringtheorie falsifiëren. Die inflatieeffecten zou je kunnen zien in de kosmische achtergrondstraling, doordat kleine stringeffecten door
inflatie worden opgeblazen en daardoor meetbaar
zijn.”
Politiek

Woit suggereert dat stringtheorie nergens heengaat, maar dat stringtheoreten dat nog niet in willen zien. Daarbovenop komt dat beginnende fysici
wel in het stringtheorie-bootje moeten stappen,
omdat ze anders niet aan de bak komen.
“Er is geen sprake van dwang. De meeste wetenschappers zijn eigenwijs genoeg om zelf te bepalen
of ze iets zinnig vinden of niet, en ook studenten
doen waar ze zin in hebben. De reden waarom velen kiezen voor stringtheorie is omdat daar de tools
zijn. Er is in de VS wel een hogere mate van hypegedrag. Daar heb je door het tenure-track systeem
veel minder zekerheid dan met een vaste aanstelling, zodat je meer geneigd bent te doen wat op dat
moment een hot topic is. In Europa is dat veel minder het geval. Maar dat systeem waarbij iets gehyped wordt hoeft niet per definitie slecht te zijn; een
hype komt niet uit de lucht vallen, daar is meestal
een goede reden voor. Op momenten dat in stringtheorie veel doorbraken waren was er veel aandacht
voor, maar dat is sinds het bestaan van stringtheorie
lang niet altijd zo geweest. Er zijn ook momenten
geweest, zoals in de jaren ’70, dat het juist carrièrezelfmoord was om je wél met stringtheorie bezig te
houden! Ook de laatste tijd gaat alles wat langzamer. Het is veel moeilijker om echt iets bij te dragen, en je ziet dan ook dat de hype rond stringtheo-
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rie zakt, en dat heeft volgens mij niets met het boek
van Woit te maken.”
Conclusie

Een groot deel van Woit’s argumentatie had te maken met sociale tendensen die hij zag als schadelijk
voor de wetenschappelijke wereld. Harde wetenschappelijke argumenten waarom stringtheorie niet
klopt zijn er niet, behalve wat gemekker over het
feit dat we de tien dimensies van stringtheorie niet
allemaal kunnen zien. Het argument dat richting
een wetenschappelijk argument gaat is het feit dat
stringtheorie geen meetbare resultaten kan produceren. Dat is inderdaad lastig, maar gezien de schaal
waarop het is gedefinieerd niet vreemd (bovendien
worden manieren om dat te doen onderzocht as we
speak). Is dat een reden om stringtheoreten te zeggen dat ze zich met iets anders bezig moeten houden? Volgens Jan-Pieter van der Schaar niet, want
de wetenschap reguleert zichzelf prima. Wanneer
een vakgebied op zijn gat ligt, wordt het automatisch minder populair.
Moet Peter Woit’s ‘Not even wrong’ nu in de fik?
Nee. Hoewel in het boek geen wetenschappelijke
argumenten worden gepresenteerd, en de auteur
niet vies is van een -voor zijn case- positief uitvallende interpretatieslag van de werkelijkheid, levert
bashing in het algemeen lekkere w.c.-literatuur op.
Daarnaast behandelt het boek zo’n beetje de hele
geschiedenis van de deeltjesfysica. Het is dus ook
informatief, met een korrel zout natuurlijk.
Aanbevolen literatuur

‘This Week’s Finds in Mathematical Physics 246’:
http://math.ucr.edu/home/baez/week246.html
John Baez zelf werkt aan spin foam in Loop Quantum Gravity, de grootste concurrent van Stringtheorie.
‘The Elegant Universe’ van Brian Greene
Dit is een leuke, niet-technische introductie in
stringtheorie.
Jorn Mossel: ‘Extra dimensies’. Scoop mei 2003
http://www.science.uva.nl/student/scoop
In dit artikel worden een aantal begrippen uitgelegd
die je in stringtheorie tegenkomt.
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Zoals je kunt zien aan de uitwerkingen van de vorige puzzels waren ze dit keer niet te makkelijk. Voor de nieuwe lichting eerstejaars hebben we dit keer een instapniveau aangehouden.
Stuur je oplossing naar scoop@science.uva.nl. Degene die de meeste puzzels weet op te lossen
wint een verrassingsprijsje. — Jorn Mossel en Marianne Hoogeveen
Roulette

Je bent jarig, en gaat naar een Casino. Na aandringen van je vrienden neem je het kleine fortuin dat
je als market maker hebt verdiend mee, en zet het
om in fiches. Op de Franse roulettetafel in de VIP
lounge bespreek je je tactiek met je vrienden: je zet
eerst het minimumbedrag in op rood, dan heb je
iets minder dan 50% kans om te winnen, en als je
wint is je winst 100% van je inleg. Zodra je wint
stop je direct, en als je verliest verdubbel je je inzet,
net zolang tot je wint. Wat verwacht je dat je winst
is?
Het geluk is niet aan jouw kant: je bent nu al een
paar potjes bezig en je blijft maar verliezen. De
croupier ziet je inzet stijgen en waarschuwt je dat
er een maximum inzet is. Wat is nu je verwachte
winkst? (bijv. met een maximum van €1,000,000)
Random Walk on a Cube

verste hoek toe, maar hij heeft een beetje teveel
gedronken waardoor hij een ‘random walk’ loopt.
De mier kan alleen over de ribben van de kubus
lopen. Als je het passeren van een ribbe een stap
noemt, in hoeveel stappen zal de mier gemiddeld
de overste hoek bereiken?
Volendam

In Volendam wonen 100 mannen en 100 vrouwen.
Alle vrouwen gaan vreemd. Er geldt daar de ongeschreven regel dat iedere man verplicht is zijn
vrouw nog diezelfde dag te vermoorden als hij erachter komt dat ze vreemdgaat. De mannen weten
van iedere vrouw dat ze vreemdgaat, behalve van
hun eigen vrouw. Ze spreken erover met elkaar,
maar het is not done om iemand te vertellen dat zijn
vrouw vreemdgaat. Op een dag wordt er een vis
gevangen die zegt: “Er gaat hier minstens één
vrouw vreemd”. Wat gebeurt er nu?

Een mier bevindt zich op een hoekpunt van een Ndimensionale kubus. Het beestje wil graag naar de

Oplossingen van de puzzels uit Scoop februari 2007
Bubble Universe

Bekijk eerst een stabiele situatie: een universum
met maar één vacuümbubbel. Aangezien water
incompressibel is, zal deze bubbel zijn grootte behouden. Op een deeltje dat zich op de rand van de
bubbel bevindt werken effectief dus geen krachten.

dan voorheen. Alle deeltjes die op de rand van de
linkerbubbel zitten ondervinden die effectieve
kracht naar links. Daarom zullen die deeltjes om de
bubbel heen bewegen naar links, en zal de linkerbubbel zelf naar rechts bewegen.
De bubbels trekken elkaar dus aan.
Een hoop machten

We plaatsen nu rechts van de eerste bubbel een
tweede vacuümbubbel. Hierdoor zal het testdeeltje
een effectieve kracht naar links ondervinden, omdat
zich rechts van het deeltje nu minder massa bevindt

De maximale waarde van x waarvoor
y=x^(x(^x(^x….) nog eindig is, kan worden gevonden door de functie x=f(y) te differentiëren naar y.
Wanneer de afgeleide ∂yf = 0, is op dat punt de
waarde van x de waarde waarvoor y=g(x) nèt divergeert. Gebruik hiervoor dat y=x^(x^(x…) een
oneindige reeks x-en bevat. Daarom is:
y=xy → ln y=y ln x → x=eln y/y
∂y=eln y/y (1/y2 – ln y/y2)=0 → 1-ln y=0 → y=e
Daaruit volgt voor de waarde van x: x=e1/e.
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Spiegel met voorkennis

It’s a kind of magic

De bewering dat de spiegel links en rechts omdraait
is niet juist: de spiegel draait voor en achter om.
Hierdoor kan het lijken of links en rechts worden
omgedraaid.

Het eerste deel is gemakkelijk: Er zijn 5!=120 manieren om 5 kaarten met verschillende getallen erop
te rangschikken. Het getal op de blauwe kaart mag
niet gelijk zijn aan één van de getallen op de 5 witte kaarten. Er kunnen dus 120 getallen op de blauwe kaart staan. Iedere permutatie van de 5 witte
kaarten krijgt dan een bijbehorend getal, dus kan
Hans Kazan door de volgorde van de kaarten te
wisselen het getal op de blauwe kaart signaleren.

Cut that string

Neem aan dat de snaar een omtrek van lengte 1
heeft. Kies een punt op de snaar die het nulpunt
wordt genoemd. De rest van de punten op de snaar
zijn de natuurlijke getallen tussen 0 en 1. Neem aan
dat in ieder geval op het punt 0 wordt geknipt (de
eerste knip is nog willekeurig, dus dat mag).
Wanneer je een functie f(t) definieert die de kans
geeft dat x≥t, en g(t)=-∂t f(t) die de kans geeft dat
x=t, volgt hieruit de waarde van x, met:
x=∫g(t)*t dt=-∫∂t f(t)*t dt= ∫ f(t) dt (met integratie
van 0 tot 1/n, anders is x niet de kleinste lengte).
De functie f(t) wordt als volgt gevonden: bekijk
voor iedere t het gebied waarin de knipjes kunnen
zitten. Alle knipjes moeten dan minstens lengte t
hebben, dus stel dat tussen knipjes 3 t/m n precies t
zit. Dan kan het tweede knipje in een gebiedje vallen van t t/m 1-(n-1)t. De lengte is dan 1-nt.
t

t

t
t

Gebied waar 2e
knip kan vallen
Lengte grijs gebied:
1-nt

e

(n-1)
t ne
1e
t

0

t

Hetzelfde doe je voor het 3e t/m het ne knipje. Voor
ieder knipje bereken je de kans dat het knipje in het
grijze gebied valt. De totale kans f(t) is een product
van deze kansen voor iedere knip. Aangezien de
totale lengte van de snaar 1 is, en er n-1 knipjes
geszet moeten worden (het eerste knipje is nog willekeurig), wordt f(t)=(1-nt)n-1. Dus x=1/n2.
De gemiddelde waarde van het langste stuk wordt
bepaald door de waarde van het kortste stuk tussen
iedere twee knipjes weg te laten. Eerst is dat 1/n2,
dus de lengte van de snaar wordt 1-nx=1-1/n. Nu
wordt nog maar n-1 keer geknipt. De lengte van het
volgende kleinste stukje wordt dan: n-1(n-1+(n-1)-1),
enzovoorts. Dit wordt een som: n-1 ∑k-1=n-1(ln n +
γ), met γ≈0.577. Voor n→∞ kan n-1 γ worden verwaarloosd, dus wordt de waarde van het ne-kleinste
stukje (dat is het grootste stukje) ln n / n.
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In het tweede deel worden de 190 getallen opgedeeld in de getallen die met 4 van de 5 kaarten
kunnen worden geseind, en de rest van de getallen,
die dan met 5 kaarten moeten worden aangeduid.
Allereerst moet worden bepaald welke getallen met
4 kaarten worden geseind. Aangezien je vijf keuzes
hebt van welke kaart je weglaat, zijn er dus vijf
mogelijke sets van 4 getallen.
Neem nu een set van 24 getallen: S={x1, x2,
…xk,…,x24} met S(k) = het k-de element. Dan kunnen er met de getallen op de 4 kaarten 24 getallen
worden gemaakt voor iedere waarde van k, volgens
y(k)=S(k)+x1+x2+x3+x4 mod N. Voor iedere keuze
van 4 uit de 5 kaarten levert dit een verschillende
set van getallen op, waarbij de set S zó is gekozen
dat twee sets altijd ten hoogste 5 getallen gemeen
hebben. Een voorbeeld van zo’n set is
S={7,9,17,24,26,27,29,30,34,65,76,83,106,122,130
,141,142,146,150,166,168,169,182,184}. Dit levert
dus minstens 24 + (24-5) + (24-10) + (24-15) +
(24-20) = 70 verschillende getallen tussen 1 en 190
op die met 4 kaarten kunnen worden geseind.
Wanneer het getal op de blauwe kaart niet bij deze
70 (of meer) getallen zit worden er 5 kaarten doorgegeven. In dat geval moet Sonja bepalen welke
getallen met 4 kaarten kunnen worden geseind, en
deze getallen wegstrepen van de lijst van getallen
tussen 1 en 190. Dan blijven er hoogstens 19070=120 getallen over. Die kunnen weer worden
geseind door middel van een permutatie van de 5
getallen op de witte kaarten die zijn doorgegeven.
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Lerarenquotes
Sommige docenten schudden elke les wel een paar oneliners uit hun mouw. Bij anderen moet
je de oren gespitst houden om net die ene onhandige verspreking te kunnen noteren. Scoop
heeft haar spionnen uitgestuurd om de lezers te vermaken met leuke, slimme, grappige en zure
opmerkingen. — Marianne Hoogeveen
Jan de Boer

“I’m not pointing at you” (wijst)

(als de kromming van de ruimte-tijd negatief is zet
het heelal eindeloos uit)
“…and we’re all going to die, and everything is
useless.”

“…so I succeeded not only in confusing you, but
also myself.”

(als je normaal in een zwart gat valt kun je er niet
meer uit. In een ‘Kerr-zwart gat’ kun je voorbij de
Schwartzschild-straal nog omkeren)
“And say goodbye to all the cocksuckers that fall
into the black hole”
Jean-Sebastién Caux

“Actually, we’re physicists, or: infinitely lazy, so
we just want to guess the answer.”
“…so this is just the quantum mechanics that
you’ve been doing since you were born.”
Willem van Leeuwen

“The next weeks I will teach you totally uninteresting things.”
“It’s not your fault, it’s the fault of your brain: it is
not accustomed to thinking.”
“…but before that, we have to know what a spector
vase is.”

Jan Smit

“I find it difficult to tell you things that aren’t really
true… I try to..”
Martinus Veltman

Martinus is weliswaar geen docent aan de UvA,
maar desondanks een wandelende citatengenerator.
“Supersymmetrists are always finetuning the parameters of their models, so you can never prove the
incorrectness of their models. They are harder to
catch then... well... een paling in een emmer snot.”
(heeft net zijn oplossing voor het sterke CP problem gegeven)
“... That is my theory, but nobody believes it. That
is because people believe that I am of the age that
most people become a crackpot. Then you start
shaking the fundaments of quantum mechanics...”
(stilte) “... 't Hooft is doing that.”

The grey blues
By TNT
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