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Nieuw!
Een nieuw jaar, nieuwe kansen en een nieuwe scoop. En laatstgenoemde heeft zelfs een nieuwe hoofdredacteur. Na jarenlange
trouwe dienst heeft Marianne het stokje aan mij overgedragen.
Omdat ze op een uitstekende manier de scoop inhoud en vorm
heeft gegeven over zo’n lange periode van tijd neem ik hier twee
witregels de ruimte om dat te eren.

Na dit moment van reflectie neem ik gelijk brutaal de tijd om
mijzelf te introduceren. Ik studeer inmiddels meer dan drie jaar
natuurkunde en kan nu met zekerheid zeggen: het is het mooiste
vak op aarde. Ik kan me niets fundamenteler en elementairder
voorstellen om op een wetenschappelijke manier mee bezig te
zijn. Het is dan ook vreemd om gelijk na deze pittige stelling toe
te geven dat ik dit jaar helemaal geen natuurkunde vakken volg.
Zo lyrisch als ik ben over de schoonheid van dit wetenschapsgebied, zo nuchter ben ik eveneens in mijn besef dat er nog veel
meer interessants te ontdekken is. Dit is precies de reden waarom
ik dit hoofdredacteurschap op me heb genomen; het onderzoeken
van de grenzen en de mogelijkheden van mijn mooie vakgebied.
Over deze grenzen en mogelijkheden valt er in deze scoop genoeg te lezen. Natuurlijk kon ik de reacties van amateur natuurkundige Carel van der Togt op zijn artikel in de scoop van september 2007 niet ongelezen laten. Als dit geen grens van de natuurkunde is, dan weet ik niet waar ik anders de douanepost moet
zetten. Weet iemand daarnaast dat er op het AMC ook een hoop
fysici aan het werk zijn? Of dat je als natuurkundige ook je brood
als beurshandelaar kan verdienen (AH excellent brood, welteverstaan)? De mogelijkheden zijn eindeloos.
Met een nieuwe scoop duiken we het nieuwe jaar in. Het jaar
waarin Amerika voor het eerst een vrouwelijke óf een zwarte
president krijgt (het kan toch niet wéér een republikein worden?),
het jaar waarin de LHC gaat draaien, en het jaar waarin de scoop
eindelijk weer vaker dan twee keer gaat verschijnen.

Disclaimer

Op naar een gelukkig 2008,
Gedeeltelijke of volledige overname van artikelen uit dit blad is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de
hoofdredacteur.
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Kleiner dan klein – verslag NSA
symposium ‘Nanotechnologie’
Nanorobots die zichzelf kunnen reproduceren, mensen naar een andere planeet ‘kopiëren’,
manipulaties uitvoeren met maar één atoom… zomaar een greep uit de resultaten die je krijgt
als je in Google ‘nanotechnologie’ intypt. Iedereen weet er iets van of denkt er iets van te weten, maar wat zijn nu werkelijk de vorderingen en wat kunnen we in de toekomst verwachten
van nanotechnologie?— Meike de With
Om deze vragen te beantwoorden kwamen op
dinsdag 30 oktober ruim tachtig mensen naar het
‘Nanotechnologie’ symposium van de NSA in het
Trippenhuis te Amsterdam, georganiseerd in samenwerking met NanoNed. Er waren vooral veel
studenten, maar ook promovendi, hoogleraren en
andere geïnteresseerden. Zij luisterden naar vijf
lezingen van sprekers uit Delft, Leiden, Amsterdam en Eindhoven.

kort geïsoleerd kunnen worden. Dit lukt met een
eigenlijk heel simpele truc, als je grafiet namelijk
op plakband drukt, blijven er monolagen koolstof
op het plakband achter. Deze monolagen blijken
heel bijzondere eigenschappen te hebben, zo gedragen elektronen in grafeen zich door interacties
met andere elektronen alsof ze geen massa meer
hebben en bewegen ze altijd met dezelfde snelheid.
Dit zou toepasbaar kunnen zijn in transistors.
Sommige mensen noemen grafeen nu dan ook al de
opvolger van silicium. Volgens professor Beenakker is dit een wel erg grote claim die zeker nog niet
hard gemaakt kan worden, maar hij verwacht wel
dat we nog veel van grafeen zullen horen.

Allereerst gaf de dagvoorzitter, dr. Rob Zsom van
het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences,
een presentatie over nanotechnologie in het algemeen. Nanotechnologie is een verzamelnaam voor
alle technieken die het mogelijk moeten maken te
werken met deeltjes in de orde van grootte van
nanometers, dus slechts iets groter dan moleculen.
In Nederland wordt hier vrij veel onderzoek naar
gedaan, nanotechnologie is één van de speerpunten
voor onderzoek die op Prinsjesdag 2004 zijn vastgesteld.

De volgende lezing werd gegeven door professor
Leo Kouwenhoven van de Technische Universiteit
Delft. Tijdens zijn lezing “Quantumdots en qubits”
legde hij eerst uit wat een qubit precies is, namelijk
een deeltje dat niet alleen de toestanden 0 en 1 kan
aannemen, maar ook alle mogelijke toestanden die
een combinatie zijn van 0 en 1. Zo’n deeltje kan
bijvoorbeeld een elektron zijn, en 0 en 1 zijn dan
de spintoestanden up en down. Het is de groep van
professor Kouwenhoven gelukt om zulke elektronen te vangen in een quantumdot en er bewerkin-

De eerste spreker was professor Carlo Beenakker
van de Universiteit Leiden. Zijn lezing “Nanokippengaas: de geheimen van grafeen” ging over
tweedimensionale koolstofstructuren, die pas sinds

De Tinbergenzaal in het Trippenhuis, vlak voor een lezing
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gen op uit te voeren. Het uiteindelijke doel van dit
soort experimenten is een quantumcomputer, een
computer die quantumbits gebruikt om bepaalde
problemen veel sneller op te lossen dan met de
huidige computers mogelijk is. Alhoewel er al een
quantumcomputer bestaat die vijftien kan ontbinden in de priemgetallen vijf en drie, zal het waarschijnlijk nog heel lang duren voor een quantumcomputer ook echt iets nuttigs kan doen.
Na deze interessante lezingen was het tijd voor de
goed verzorgde lunch in het Trippenhuis. Enkele
mensen waagden zich zelfs buiten in de patio, ondanks de kou, en er werd druk gepraat over de
voorgaande lezingen.
Professor Dekker tijdens zijn lezing over nanobiotechnologie

De eerste lezing na de lunch werd gegeven door
dr. Erika Eiser van de Universiteit van Amsterdam. Haar lezing, getiteld “Complexe vloeistoffen”, ging over het vermogen van bepaalde moleculen om zelf grotere structuren te bouwen. Een
voorbeeld van een soort moleculen dat hier erg
goed in is, is ons allen wel bekend, namelijk zeep,
oftewel oppervlakte-actieve stoffen. Zeepmoleculen kunnen onder andere bolvormige (micellen) en
platte structuren vormen, afhankelijk van bijvoorbeeld de hoeveelheid zeepmoleculen die je toevoegt. Normaalgesproken ‘vangen’ de micellen
vuile en vette deeltjes, maar het is ook mogelijk om
ze een katalysator te laten ‘vangen’ en op deze manier de katalysator te transporteren naar de plek
waar hij zijn werk moet doen.

ke manier om de huidige sensoren te verbeteren is
het gebruik van magnetische deeltjes die aan de te
meten deeltjes hechten. Omdat er in bloed zo weinig magnetische deeltjes zitten, zorgt dit ervoor dat
de detectie heel precies kan zijn, en ook bijzonder
snel.
Na een korte koffie- en theepauze was het tijd voor
de laatste spreker van de dag, professor Cees Dekker van de Technische Universiteit Delft. Zijn lezing was getiteld “Nanobiotechnologie” en gaf een
overzicht van het gebied van de nanotechnologie
en in het bijzonder de toepassingen binnen de biologie. Allerlei onderwerpen passeerden de revue,
onder andere nanobuisjes die door biologische
‘motortjes’ werden verplaatst, de wisselwerking
tussen eiwitten en DNA op nanoschalen en een
aantal medische toepassingen van nanotechnologie.

De vierde spreker was dr. Leo van IJzendoorn,
werkzaam bij de Technische Universiteit Eindhoven in een groep die samenwerkt met Philips. Zijn
lezing “Biosensoren met magnetische nanodeeltjes” ging over een nu al werkende toepassing van
nanotechnologie, namelijk sensoren die in staat zijn
om bijvoorbeeld glucose of drugs in bloed te meten. Dit soort sensoren moeten snel en goed werken, omdat ze meestal gebruikt worden door doktoren of door de politie. Momenteel worden biosen
soren gebruikt waarbij optisch ‘opvallende’ deeltjes hechten aan de te meten deeltjes. Een mogelij-

Na afloop was er nog de mogelijkheid om verder te
praten tijdens de borrel, een mogelijkheid waar
door veel mensen gebruik van werd gemaakt. De
laatsten verlieten het gebouw uiteindelijk pas rond
zevenen, toen het Trippenhuis ging sluiten. Al met
al een geslaagd symposium!
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“Het is zo onlogisch als ik weet niet wat!”
– Reactie van Carel van der Togt
In de afgelopen scoop (september 2007) is een interview verschenen met Carel van der Togt,
de man die de wereld tracht te redden met het ontwikkelen van een kernfusiereactor, gebaseerd op zijn ethertheorie. Het artikel wat uit het gesprek volgde is hem uiteraard onder ogen
gekomen en uit zijn reactie is een briefwisseling ontstaan. Omdat deze correspondentie ongekend mooie fragmenten heeft opgeleverd, zou ik me schuldig voelen als ik dit niet openbaar
maak. — Wout Merbis
Op 20 oktober 2006 stuur ik, terwijl mijn hart tekeer gaat en mijn handen trillen, het artikel wat ik
heb geschreven naar Carel. Ik weet dat hij het niet
leuk gaat vinden. Ik weet dat ik zijn felheid, die ik
tot dan toe enkel aan anderen gericht heb gezien, nu
persoonlijk aan mij geadresseerd over me heen ga
krijgen. Ik maak niet graag vijanden, maar ik moet
hem toch echt het artikel laten lezen. In een laatste
poging hem te vriend te houden, fluister ik in de email dat ik “zoveel mogelijk heb geprobeerd een
objectief standpunt in te houden”, maar zoals verwacht, het mag niet baten.

met de Wet van Coulomb, wellicht wel de meest
empirisch geverifieerde wet uit de geschiedenis van
de natuurwettenschappen. Ik wijs hem op vijf axioma’s waaruit de volledige quantummechanica uit
op te bouwen is. Ik leg hem nog eens uit waarom
de tweelingparadox eigenlijk geen logische inconsistentie is. Ik ben een dag bezig met het schrijven
van mijn betoog.
Drie luttele uren later krijg ik reactie. Van der Togt
herhaalt simpelweg wat hij al gezegd heeft, reageert inhoudelijk geenszins op de inzichten die ik
hem duidelijk probeer te maken en sluit af met:

Twee dagen later krijg ik drie volle pagina’s aan
commentaar. Ik ben niet in staat geweest om de
‘logische inconsistenties’ die hij in de speciale relativiteitstheorie (SRT) heeft aangetoont duidelijk te
maken en de ‘fundamentele fout’ in de grondvesten
van de quantum mechanica (QM) is al helemaal
langs me heen gegaan. Al met al schreef hij over
het interview:

“Wanneer je een positieve invalshoek
zou kiezen i.p.v. van een negatieve dan
zou je misschien inzien dat de gepresenteerde ether volledig con-sistente
oplossingen kan bieden zonder relativiteit van ruimte en tijd, zonder oneindige tegenstrijdigheden, zonder parallelle werelden, zonder de onafhankelijke natuurconstante van Planck, zonder…
Misschien wetenschappelijk toch helemaal niet zo onaantrekkelijk en wie
weet met een opening naar kernfusie en
een betere wereld. Zolang de “positief”
ingestelde mensen zoals jijzelf zo negatief zijn is er weinig hoop voor wereldverbeteraars als ik. Het enige dat
ik kan doen is door blijven gaan en hopen
dat
er
ergens
wetenschappers/mensen zijn die toch enig kritisch
denkvermogen hebben en zich niet alleen
laten leiden door voorgekauwde theorieën.”

“Dit artikel heeft het inhoudelijke
fysische niveau dat ik verwacht van een
derdejaarsstudent
psychologie
die
schrijft over crackpots. Ik moet zeggen
dat het wel mijn fout is geweest dat ik
het niveau van je duidelijk te hoog heb
ingeschat. Het toepassen van simpele
logica voor (aankomende) fysici blijft
een ondoenlijke bezigheid.”
Op dat moment heb ik iets gedaan waar ik nu spijt
van heb: ik heb inhoudelijk gereageerd en een brief
van drie pagina’s teruggestuurd. In deze brief doe
ik wat ik in het artikel bewust heb gelaten, ik probeer aan te tonen dat de ‘logische inconsistenties’
in de SRT uit zijn onbegrip voor de theorie komen
en er niets mis is met de fundamenten van QM. Ik
wijs hem erop dat zijn benadering direct in strijd is
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De moed zakt me in de schoenen en ik geef het
officieel op. Niet langer ga ik mijn vrije middagen
opofferen om tegen een muur te praten. Twee weken laat ik niets van me horen en dan verschijnt er
weer een mail in mijn inbox. Deze is echter niet
aan mij gericht, maar aan de redactie van de Scoop.
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tentie" van vooraanstaande geleerden
zoals Prof. 't Hooft en Prof. Dijkgraaf
zal onvermijdelijk leiden tot een hoop
heisa. Een mailing naar duizenden in
het binnen- en buitenland met een titel
zoals "Prof. 't Hooft: Van Nobelprijswinnaar tot wetenschaps-fraudeur" zal
ongetwijfeld
voor
enige
"aandacht"
krijgen.
Nogmaals stel ik dat het mijn doel is
dat de mogelijkheden van kernfusie onderzocht worden. Desnoods ten koste van
het imago van onze Nobelprijs-winnaars
en andere vooraanstaande "geleerden".
Wanneer ik de wetenschap Theoretische
Natuurkunde en al haar wetenschappers
voor schut moet zetten om mijn doel te
bereiken, dan zal dat ook gebeuren. Het
is mijn intentie aangeklaagd te worden
zodat ik in rechtbank mijn gelijk kan
bewijzen, of wanneer de geleerde heren
zo verstandig zijn niet te reageren, de
pers zich gaat afvragen hoe het mogelijk is dat dit niet gebeurd?”

De voornaamste strekking van zijn email is het
aanstippen van mijn onkundigheid in het schrijven
van een werkelijk objectief artikel en het belichten
van mijn onvermogen me werkelijk in zijn theorie
te verdiepen. Aangezien de mail naar de scoopredactie gericht is, besluit ik niet te reageren. Een
maand later verschijnt er nog een mail bij de redactie van scoop, hierin wordt de persoonlijke aanval
niet meer enkel op mij ingezet, maar moeten Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft en Robert Dijkgraaf het in het eveneens ontgelden.
“Wouter had een houding aangenomen
waarmee hij zich volledig onterecht superieur opstelde; hij beoordeelde mij
als crackpot en idioot zonder iets gelezen te hebben en zonder het nodig te
vinden zijn hersenen uit de slaapstand
te halen.
Het enige instrument nu nog tot mijn
beschikking staat is "negatieve motivatie". Wetenschappers laten weten hoe
incompetent ze eigenlijk wel niet zijn.
En benadrukken dat de onvoorstelbare
blamages niet eeuwig te verbergen zijn.
Wetenschappers zullen ten koste van
"alles" proberen te voorkomen dat de
wereld erachter komt wat voor idioten
ze eigenlijk zijn. Stommiteiten van ongekende historische proporties zouden
door wetenschappers vrijwillig moeten
worden erkend!

Bijna een jaar gaat voorbij en de enige reactie die
ik hem terug stuur is om hem op de hoogte te houden wanneer het artikel zal verschijnen en met welke aanpassingen. Inhoudelijk zeg ik niets meer. In
juni 2007 krijg ik weer een lange email, hoogst
persoonlijk aan mij gericht, welke geheel uit brilliante citaten bestaat. Om deze reden plaats ik de
brief hier in zijn geheel.

Het middels email aan een groot publiek in twijfel trekken van de "compe-

Fri, June 8, 2007 12:06
Beste Wout Merbis,

neembaar moeten zijn en zeker bij dubbelsterren.
Er is echter in de astronomie geen enkele waarneming van stellaire aberratie die afwijkt van de berekende stellaire aberratie als gevolg van onze beweging om de zon. De stellaire aberratie is daarom
*alleen* afhankelijk van de beweging van de aarde
om de zon.

Ik ben naïef, maar jij, doordat je veel jonger bent,
meer. Ik was je vergeten te vertellen dat er waarnemingen zijn die de SRT ondubbelzinnig naar de
prullenbak verwijzen, een gegeven dat zeer eenvoudig na te trekken is. Naast dat de verklaring
voor stellaire aberratie door SRT niet consistent is,
is het ook zo dat de stellaire aberratie ondubbelzinnig aantoont dat SRT een onjuiste theorie is.

*SRT exit. QED*
Wanneer je wetenschappers hierop wijst en/of een
zeer kort artikel hierover schrijft dan wordt dat volledig genegeerd en het artikel wordt afgewezen. De
wetenschap Theoretische Natuurkunde negeert dit
feit volkomen, waardoor de RT en weten-schappers
zich als pseudowetenschap resp. pseudowetenschappers kwalificeren.

Wanneer stellaire aberratie het gevolg is van de
relativiteit van ruimte en tijd en dus het gevolg is
van de beweging van de aarde om de zon, dan zou
de waargenomen stellaire aberratie op de aarde het
gevolg moeten zijn van onze beweging om de zon
in combinatie met eigenbeweging van de waargenomen ster. Bij stationair bewegende sterren
(red: stationair bewegend?) zou dit al waar-

Ik neem aan dat je er onderhand achter bent dat de
vergelijkingen van Maxwell fysisch onjuist zijn.
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Wanneer wetenschappers hiervan (allang) op de
hoogte zijn, zoals Prof. Gerard 't Hooft en Prof
Robbert Dijkgraaf en doelbewust om zuiver zelfzuchtige redenen dit verzwijgen, dan degra-deren
zij zichzelf tot pseudowetenschappers. Deze zelfzuchtigheid overschaduwt hun grootsheid resp.
genialiteit volledig.

rende houding/agressiviteit wordt hierdoor verklaard. In plaatst dat men deze pseudowetenschappers hun zelfzuchtige houding kwalijk
neemt word alleen mij het nodige verweten. De
wereld op zijn kop?
Aangezien ik "alles" geprobeerd heb ben ik bezig
aan mijn laatste offensief. Ik ben hier even mee
gestopt nadat jij zei dat het artikel alsnog zou verschijnen. Wat ik gepland heb, wil ik het liefst vermijden, maar het lijkt onvermijdelijk. Na alles geprobeerd te hebben zal ik in september een marketing campagne starten, waarbij ik de hooglaren 't
Hooft en Dijkgraaf voor wetenschaps-fraudeurs
uitmaak. Dit zal op een dergelijk provocerende
wijze gebeuren dat als zij mij niet aanklagen voor
laster het publiek zich zal afvragen waarom dat niet
gebeurd. Mochten zij mij wel aanklagen, dan kan ik
in de rechtzaal aantonen dat hun handelswijze inderdaad aangemerkt kan worden als wetenschapfraude.

Wetenschappers zouden de integriteit van de wetenschap hoog in hun vaandel moeten hebben.
Hoogleraren begaan in mijn ogen een onvergeeflijke doodzonde wanneer zij tegen beter weten
in halsstarrig blijven volhouden resp. doceren, dat
fictie wetenschap is.
In de 9 jaar dat ik hier mee bezig ben is een "wetenschapper" nog nooit een discussie aan-gegaan.
Jij wel totdat jij je realiseerde… Jij reageerde op
mijn email betreffende Prof. Saris alleen om studiepunten te behalen. Je invalshoek was overduidelijk dat ik een crackpot en idioot ben. Mijn "agressiviteit" was doelbewust, want anders was je er
nooit toe gekomen om er serieus naar te kijken. De
mailing naar Saris en daarna aan stu-denten was
doelbewust zoals alle pogingen van mij in de afgelopen 9 jaar.

Niemand is gebaat met een dergelijke confrontatie
die ik graag vermijd, maar de "wetenschap" laat
mij geen andere mogelijkheid. (Prof. 't Hooft en
Dijkgraaf zijn al maanden geleden van dit voornemen op de hoogte gesteld)

Wetenschappelijk laat de Theoretische Natuurkunde het volledig afweten. De halsstarrig zelfzuchtige houding van wetenschappers nood-zaken
mij me te verlagen tot hun niveau. Mijn denigre-

Vr. groet,
Carel van der Togt.

“Het Woord” is een nieuwe rubriek van de Scoop. Elke editie
komt er een nieuwe gastcolumn, welke geschreven wordt door een
auteur aangeraden door de auteur van de vorige column. Zo ontstaat er een ketting van artikelen geschreven door auteurs die elkaar ‘het woord’ geven. Om het spits af te bijten hebben we prof.
dr. Kareljan Schoutens gevraagd de eerste column te schrijven. Hij
is hoogleraar aan het Instituut voor Theoretische Fysica Amsterdam en onderzoeker op het gebied van Statistical Physics en Condensed Matter Theory. Hiernaast kennen alle natuurkunde studenten hem van het vak Quantumfysica 3 en alle niet-natuurkunde
studenten kennen hem natuurlijk van Quantumlessen. — Het
Woord is aan: Kareljan Schoutens.
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Het Woord: Kareljan Schoutens

Jongleren
We weten niet precies hoe het werkt, wel dat het
werkt. Het gebeurt voornamelijk tijdens de eerste
drie jaar van je leven maar het gaat daarna, gelukkig, nog door. Een leven lang leren. Het is een
wonderlijk proces, waarbij prikkels van buiten zich
nestelen onder onze hersenpan en worden tot iets
dat we herkennen, kennen, weten, begrijpen.

aan het Mathematisch Centrum (het huidige CWI)
en aan het CERN. Tijdens zijn optreden op mijn
school werkte hij in razend tempo een groot aantal
rekenklussen door die wij als klas met veel papier-,
pen- en rekenmachinetijd hadden opgesteld. Klein
ontleende één van zijn artiestennamen aan zijn
vermogen om binnen een minuut uit het hoofd de
vierkantswortels te trekken uit getallen met (tot)
216 cijfers. Probeer het eens met 10 cijfers!

Computers kunnen leren, maar niet zo goed als wij.
Alan Turing’s hooggespannen verwachtingen over
denkende machines zijn maar ten dele uitgekomen.
Waar op dit gebied wel successen zijn geboekt, zijn
die veelal terug te voeren op de formidabele rekenkracht van de moderne computer. Ik herinner me de
stelligheid waarmee schaakgrootmeester Jan Hein
Donner (wél familie) placht te beweren dat nóch
vrouwen, nóch computers ooit zouden kunnen leren
schaken. Het eerste geluid (“Liefde is je hele leven
lang proberen je vrouw schaken te leren.”) verstomde definitief nadat vader Polgar besloot de
opvoeding van zijn drie dochters een nieuwe wending te geven. Over het tweede hoeven we het na
Kasparov’s ontmoetingen met Deep Blue ook niet
meer te hebben.

Je zou verwachten dat de moderne mens, twee miljoen jaar nadat in het brein het spraak- en taalcentrum op orde kwam, inmiddels heeft ontdekt hoe je
optimaal leert, doceert. Maar nee. Het nieuwe leren
gaat vrolijk in tegen de wijsheid van eeuwen dat
het op zijn minst helpt te luisteren naar iemand die
verstand van zaken heeft. Dat het ook helpt zelf
met leerstof aan de slag te gaan is al even evident.
Grote kunst is dan het vinden van een balans hierin,
een balans die tegen de achtergrond van een immer
veranderend landschap van sociale structuren,
technologieën en wikimedia nooit meer dan tijdelijk kan zijn. Docenten die het in de vingers hebben
dit krachtenveld optimaal te bespelen zijn voor de
maatschappij goud waard. Ik beveel hen van harte
aan voor de van Nistelrooy-norm: een salaris van
niet minder dan de helft van wat een beetje topvoetballer bij elkaar schopt.

Quantumcomputers klaren – op papier – een simpele klus als priem-factorisatie exponentieel sneller
dan conventionele computers en een naald in een
hooiberg hebben ze ook eerder te pakken. In 2001
heeft een baby-quantumcomputer (met 7 qubits) het
getal 15 met succes in factoren ontbonden. Als we
ooit een volwassen quantumcomputer (en dan liefst
maar meteen de FibonaccianyonquantumHallquantumcomputer) aan de praat krijgen ligt er een wereld aan mogelijkheden open. Het is duidelijk dat je
dan op het gebied van quantum AI ook iets mag
verwachten, maar mogelijkheden in die richting
zijn nog nauwelijks verkend.

Onderzoekers aan de Universiteit van Kyoto berichtten onlangs dat chimpansees bij simpele geheugenspelletjes beduidend beter presteren dan
menselijke proefpersonen. Dat stemt nederig. Opvallend detail was dat het om jonge apen ging terwijl de menselijke proefpersonen helemaal niet zo
jong waren: het waren studenten van de universiteit
aldaar en die zijn waar het gaat om leren en memoriseren al lang over hun top! Wie wel eens Memory
speelt met een nichtje van 10 zal begrijpen wat ik
bedoel.

Hoeveel ruimte er bestaat tussen wat een mens gemiddeld leert en presteert en wat het menselijk
brein in extremis vermag wordt soms kostelijk geïllustreerd. Ik heb op mijn middelbare school nog
een optreden meegemaakt van Willem Klein, alias
Willy Wortel, alias Moos Optel. Dit Amsterdams
rekenwonder werd na een nooit voltooide studie
geneeskunde aan de UvA professioneel rekenaar en
was in die hoedanigheid onder andere verbonden

Bij het hardlopen slaag ik er nog steeds wel eens in
harder te lopen dan ik ooit deed maar bij het hardleren lukt dat allang niet meer. Echt, het gaat beter
als je jong bent. Doe het nu!
Kareljan Schoutens geeft het woord door aan
Jeroen van Dongen, wetenschapshistoricus
aan de Universiteit Utrecht.
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CERN Zomerschool

Een zomer op CERN
Het deeltjesversnellercentrum CERN bij Genève is het Mekka voor natuurkundigen. Vreemd is
het dan ook dat ik viereneenhalf jaar natuurkunde kon studeren zonder met dit fenomeen in
aanraking te komen. Iets meer dan een jaar geleden kwam ik voor het eerst op CERN als begeleider van bèta-gamma studenten die in hun eerste jaar wel een studiereis hierheen maken.
Nog meer dan de studenten die ik begeleidde, was ik onder de indruk van de grootsheid van de
natuurkunde op CERN: de gigantische deeltjesdetectoren en de enorme internationale samenwerking die nodig was om zo iets voor elkaar te krijgen. Toen enkele maanden later bleek
dat ik kon solliciteren naar een plaatsje op de zomerschool van CERN, heb ik niet lang hoeven
twijfelen. Hoewel de zomerschool primair gericht is op experimentele hoge energiefysici en ik
theoreet in wording ben, leek dit me een prachtige zomerbesteding. In dit stukje wil mijn verblijf op CERN beschrijven en en passant een lans breken voor het verschijnsel zomerschool.
— Reinier de Adelhart Toorop.
De zomerschool op CERN duurt bijna vier maanden, maar studenten kunnen zich inschrijven voor
acht tot dertien weken, waarvan zes weken voor
iedereen overlappen. Deze zes weken zijn er 's ochtend colleges en werk je 's middags aan je project;
de overige weken dien je fulltime aan je project te
besteden. Dat klinkt als hard werk, en dat is het
ook, maar het voelt nooit als werk of studie.
De college’s in de morgen waren erg relaxed: goede docenten gaven een prima herhaling van de stof
van de eerste drie à vier jaar natuurkunde met een
voor mij nieuwe inleiding in de detector- en versnellersfysica. Het was ontzettend leerzaam om dit
nog eens goed uitgelegd te krijgen, maar gelukkig

totaal onvergelijkbaar met het zweten in de collegebankjes.
Het project waarin ik werkte was het Atlas muonsystem commissioning team, iets wat veel lezers
misschien niet meteen heel veel zegt, dus laat ik er
eens woord voor woord doorheen lopen. Het Atlas
experiment is een van de vier grote experimenten
van de LHC, de gigantische nieuwe deeltjesversneller die nu onder constructie is. Midden in Atlas
botsen protonen die linksom door de deeltjesversneller gaan op protonen die rechtsom gaan. Bij die
hoge energie botsingen ontstaan veel nieuwe deeltjes (immers, E = mc2) die door de detector heen
bewegen. De meeste deeltjes worden in het binnenste deel van het experiment gedetecteerd en daarbij
ook meteen gestopt. Slechts de muonen kunnen in
het buitenste deel van de detector komen, waar ze
door grote gasgevulde buizen en magneten (het
muonsysteem) alsnog gedetecteerd worden.
Het volgende woord is commissioning. De onderdelen van de Atlas detector zijn overal over de
wereld gemaakt en uitgebreid getest voor ze in
Atlas geïnstalleerd worden. Nu alles honderd meter
ondergronds op de definitieve plaats bevestigd is,
wordt er nog een keer uitgebreid getest en gekeken
of alle onderdelen goed samenwerken. Team, tenslotte, betekent een grote groep Italianen, waar ik
samen met Bernhard Bittner, een Duitse hardrocker, in mocht werken. We hebben een aantal software stukjes geschreven die nodig waren voor de
commisioning en daarnaast veel in Atlas zelf gewerkt, onder andere in het installeren van allerlei

Vooraanzicht van Atlas van oktober 2006. Inmiddels zijn aan voor- en achterkant van Atlas extra
detectoronderdelen geplaatst, zodat een foto als
deze, met de binnenkant van de detector erop, niet
meer mogelijk is.
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kabels, wat ook bij het commissioning proces
hoort. Het is misschien simpel werk, maar de omgeving maakt veel goed: het Atlas experiment is
echt een geweldig mooie machine en het geeft een
goed gevoel als je daar een steentje aan kan bijdragen.
Maar dat is nog slechts het formele deel van de
zomerschool. Daarnaast verblijf je een paar maanden in een hotel met meer dan tweehonderd studenten uit tientallen landen, die natuurlijk ook wel zin
hebben in een feestje. Iedere avond was het dan
ook gezellig, met als hoogtepunten de feesten die
de meeste grote nationaliteiten organiseerden. Het
Nederlandse feest was uiteraard in koninginnedagstijl met dresscode oranje, honderden pannenkoeken en onze nationale trots, de bierestafette.
Opvallend is dat studenten uit bijna alle landen
bekend zijn met het verschijnsel zomerschool, maar
voor Nederlanders is dit begrip volkomen nieuw.
Behalve de school op CERN zijn er her en der in
CERN, de LHC en de ATLAS

CERN is het grootste deeltjesfysica lab ter wereld.
Het is gelegen vlak buiten Geneve, deels in Zwitserland en deels in Frankrijk. CERN heeft verschillende deeltjesversnellers met tientallen detectoren,
maar de meeste aandacht wordt natuurlijk gegenereerd door de 27 kilometer lange ringvormige versneller die dwars door de Jura en onder het meer
van Geneve door loopt. Deze is eind jaren '80 gebouwd om de Large Electron Positron Collider
(LEP) te kunnen huisvesten.
LEP heeft 11 jaar gedraaid en belangrijke resultaten laten zien, onder andere een precieze bepaling
van de massa van het Z-boson, maar voor nieuwe,
grote ontdekkingen bleek de energie te laag. CERN
heeft toen besloten in dezelfde ring een nieuwe
versneller te bouwen: de Large Hadron Collider
(LHC).
De laatste stukjes van de LHC worden op dit moment gebouwd en hopelijk kan deze volgend jaar in
werking treden. Als de LHC eenmaal werkt, kunnen protonen tot onvoorstelbaar hoge energie versneld worden. Op vier punten in de ring botsten
protonen die linksom bewegen op protonen die
rechtsom bewegen. De zwaartepuntenergie van 14
GeV kan dan gebruikt worden om nieuwe deeltjes
te doen ontstaan, zoals wellicht het Higgs deeltje en
vele supersymmetrische deeltjes.

Reinier aan het werk bij een van de muonkamers van Atlas

Europa meerdere zomerscholen en stagemogelijkheden voor studenten uit alle jaren van hun studie.
Dus, mocht je volgend jaar eens zin hebben in iets
anders dan de camping, zoek dan eens uit wat je
mogelijkheden zijn. Zomerscholen zijn niet alleen
leerzaam, maar vooral leuk.
De vier botsingsplekken zijn uiteraard de centra
van de vier grote detectoren. ATLAS (A Toroidal
Lhc ApparatuS – leve het vergezochte acroniem) is
daar een van. Met een lengte van 46 meter, een
gewicht van 7000 ton en een wetenschappelijk
team van 2000 man, is dit een van de grootste detectoren ooit gebouwd.
De ATLAS-detector bestaat, net als een ui, uit vele
schillen. Vlak bij het interactiepunt ligt de inner
detector. Deze bestaat voornamelijk uit silicium en
is in staat de nieuw ontstane deeltjes heel precies te
identificeren. Vlak daarbuiten liggen de hadronische en elektromagnetische calorimeters, waar de
tracks van de meeste deeltjes nauwkeurig worden
waargenomen. Alleen muonen kunnen hier doorheen komen zonder gestopt te worden door de grote
hoeveelheden lood. De muonen worden voor ze
wegschieten nog eenmaal waargenomen in de muonkamers. Deze zitten aan de buitenkant van de
detector, omringt door gigantische magneten om de
deeltjes een af te buigen, waardoor de impuls bepaald kan worden.
Zowel de LHC als ATLAS zijn in de laatste fases
van constructie. Als volgend jaar alles aangezet
wordt, breekt voor wetenschappers over de hele
wereld een heel spannende tijd aan.
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De ontdekking van… Tom van den
Berg
Tom van den Berg werkt bij het NIN, het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. Dat
ligt keurig verstopt ergens achter het AMC. Je moet het maar weten. Wat doen die fysici daar
eigenlijk de hele dag? Ik ga het hem vragen. — Lucie de Nooij
Eerst

“Mijn moeder heeft altijd aan de Plantage Middenlaan gewoond. Daardoor was mijn familie nauw
met de GU (oude naam van UvA) verbonden; Jan
Smit heeft nog bij mijn moeder op kamers gewoond. Ikzelf ging na het Gymnasium bèta naar de
VU, maar voor het kandidaatsexamen naar de GU,
omdat de afstudeerrichting Medische Fysica toen
nog alleen daar bestond. Voor mijn afstudeeronderzoek werkte ik één jaar als meetslaaf bij het Natlab
en een jaar in het lab van Medische Fysica, een
onderzoeksgroep van de Geneeskunde faculteit.

Die onzekerheid duurde pakweg 60 jaar, totdat ik
met de eerste praktische meetmethode kwam. Het
idee van de methode is heel eenvoudig. Er werd
een “strooilichtbron” knipperend aangeboden. Patienten moesten naar een in tegenfase knipperend
licht kijken en aan een knop draaien totdat ze de
intensiteit van het knipperend licht zo hebben gedraaid dat ze de knippering niet meer zien. Het
strooilicht dooft de knippering dan volledig.

“Het laboratorium voor Medische fysica” lag
prachtig aan de Herengracht. De hoogleraardirecteur van het lab was een bijzondere, dierbare
man. Helaas had hij moeite met de democratisering van de universiteit. Na de Maagdenhuisrellen
werd de functie van hoogleraar-directeur opgeheven en kwam er een vakgroepsbestuur.

Tom van den Berg

Een van de klachten van mensen met verhoogd
strooilicht in het oog is dat ze gezichten niet herkennen van mensen die voor een raam of een lamp zitten. Op de eerste foto is Tom van den Berg te zien
zoals een gezond oog hem zou zien als hij voor een
raam zit. De tweede foto geeft een beeld van de
perceptie van iemand die flink last heeft van strooilicht. Mensen die last hebben van strooilicht, kunnen
's avonds in het verkeer ernstig verblind worden
door tegenliggers.

In eerste instantie kreeg ik een baan bij het onderwijs binnen het instituut. Mijn promotie kwam er
later bij. Ik deed fundamenteel onderzoek naar de
samenwerking tussen de systemen voor dag- (kegeltjes) en nacht- (staafjes) zien. Ondanks dat er
twee systemen zijn, hebben mensen één perceptie.
Mijn studie duurde zeven jaar. De promotie acht
jaar. Dat was toen vlot.”
De aaahaaa-Erlebnis

“Het verschijnsel van lichtspreiding in het oog
werd al in 1920 onderzocht. Dit is een optisch fenomeen, het licht verstrooit aan ‘mistdeeltjes’ in
het oog. De verstrooiing verstoort de beeldvorming
op de retina (netvlies). Men slaagde er niet in om
de verstrooiing te meten. Een objectieve meting
van strooilicht in het oog kan gebruikt worden voor
de diagnostiek van het oog, maar ook voor verder
(medisch) onderzoek.
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Het krijgen van het idee voor dit eerste apparaat
was een typische aha-erlebnis: In een middag knutselde ik een opstelling in elkaar voor een bevriende
oogarts. Hij wilde de intensiteit van strooilicht in
het oog correleren aan de pigmentatie van het oog.
Hij had een groep patiënten met één blauw (verminderd pigment) en één bruin (veel pigment) oog.
De patiënten zagen scherp, maar hadden toch visuele klachten. Uit die meting kwam toen niet zoveel. Het apparaat verdween in de kast.
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Knipperende ringen

knipperen vergelijken tussen twee vakjes. Ze hoeven niet aan de knop te draaien, maar moeten beoordelen of het linker of rechter vakje het sterkst
knippert. Deze beoordeling is veel makkelijker
voor de patiënt en daarom betrouwbaarder, omdat
het simultaan is, en niet sequentieel zoals eerst.

Het apparaat van Tom van den Berg lijkt een beetje
op een microscoop (zie foto rechts); patiënten gaan
er voor zitten en moeten in een tubus kijken. Ze
zien dan een rondje met daaromheen een ring (zie
foto links). Het rondje is in tweeën verdeeld. Als
het apparaat aan gaat, gaat de ring knipperen van
licht (wit) naar donker (zwart). Een van de helften
van het rondje knippert (door het strooilicht) mee;
in de andere helft wordt tegenfase knipper bijgemengd. De patiënt wordt gevraagd welk van twee
helften in het sterkst knippert. Dan wordt de intensiteit van het in tegenfase knipperende licht in stapjes verlaagd. Het moment waarop de patiënt de
knippering niet meer kan onderscheiden, geeft de
hoeveelheid stooilicht in het oog.

Waarom ik dat niet twintig jaar eerder heb bedacht?
Ik heb geen idee. Op 4 september 2003 vroegen we
een patent aan, op 7 september gaf ik mijn eerste
presentatie. Achttien maanden na de aanvraag van
het patent kwam een commercieel bedrijf meteen
apparaat op de markt. Ongelofelijk snel.”
De toekomst

“Er zijn nu ongeveer 100 apparaten verkocht. Ze
kosten ongeveer € 5.000,- en het instituut royalty’s.
Rijk zullen we er niet van worden. Maar de faam
binnen de wetenschappelijke wereld is groot en dat
is zeker leuk.

Ongeveer 10 jaar later kwam diezelfde arts terug
met een nieuwe patiëntengroep. Ook deze mensen
zagen scherp genoeg, maar hadden toch klachten
over hun zicht. Ze bleken na meting veel last te
hebben van strooilicht. Ze kregen naar aanleiding
van de meting een nieuwe Cornea (hoornvlies). Er
is toen veel onderzoek gevolgd.

Dit apparaat betekent een omwenteling in de oogheelkundige wereld. Maar daar is een leerproces
voor nodig. De huidige generatie oogartsen is opgevoed met metingen aan gezichtsscherpte. Is die
goed, dan zie je goed. De nieuwe generatie oogartsen kan die metingen combineren met metingen
aan strooilicht, waar je net zo goed blind van kan
zijn. Dat is een enorme verbetering voor de diagnostiek en dus voor de patiënt. Helaas blijkt de
Geneeskunde conservatief, het zal dus nog wel
even duren.

Vanuit de medische wereld in binnen- en buitenland was de vraag groot naar een meetapparaat
voor de verstrooiing. Onder andere de Amerikaanse
FDA (Food and Drug Administration) wilde strooilicht meten als check of mensen nog wel mogen
autorijden. Maar de meetmethode die ik in 1976
had bedacht bleek toch te lastig voor mensen. Ze
draaiden maar wat aan die knop en de metingen
waren niet betrouwbaar.

Op persoonlijk vlak is er waanzinnig veel veranderd. Ooit dacht ik te kunnen gaan afbouwen vanaf
58 jaar, maar daar is nu geen sprake van. Ik geef 15
tot 20 internationale voordrachten per jaar. Dat zijn
geen vakanties, die heb ik al een paar jaar niet meer
gehad. In alle eerlijkheid moet ik wel zeggen dat ik
vrees voor overwerktheid, de werkdruk is op dit
moment heel hoog. Ik moet oppassen, maar het is
ook zo vreselijk leuk.”

Tot ik in juni 2003 ineens het licht zag. Het was
een gewoon moment, misschien in de Albert Heijn.
Ineens bedacht ik een manier om de methode goed
betrouwbaar te maken. Mensen moeten nu het

Bijna twee uur later sta ik weer buiten. Het is donker, dus ik kijk ondertussen met mijn andere ogen.
Wat een goed gesprek, wat een coole uitvinding.
Toch maar arts worden?
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Wiskunde van tijdreizen

De Wiskunde achter Tijdreizen
Met Brouwers dekpuntstelling grootvader achterna
Tijdreizen is al decennia lang onderwerp van talloze science-fiction films. Toch zijn er weinigen die geloven dat zoiets ooit fysisch mogelijk zal zijn. Het bekendste argument tegen tijdreizen is de grootvader-paradox: reis terug in de tijd tot voor je geboren was en vermoord je eigen opa zodat je nooit geboren had kunnen worden. We hebben dan een logische tegenspraak.
In dit artikel zal ik echter proberen deze eerste hindernis op weg naar een tijdreis te overwinnen door te onderzoeken hoe deze paradox omzeild kan worden. — Dave de Jonge
Grijs

We doen een gedachte-experiment. We hebben een
tijdmachine en een fototoestel. We staan bij de
tijdmachine te wachten totdat er plotseling op tijdstip t = 0 een object uit de toekomst uit te voorschijn komt. Laten we dit object X noemen. We
maken een zwart-wit foto van object X. We ontwikkelen de foto en bewaren het negatief. Een tijdje later, op tijdstip t = 1, gooien we het negatief in
de tijdmachine en sturen het terug naar t = 0, het
tijdstip waarop we klaar staan met een fototoestel
om een foto te nemen van het object wat tevoorschijn komt. We zien dus dat object X het negatief
is van de foto van zichzelf.
Er zijn nu een aantal bizarre dingen op te merken.
Tussen t = 0 en t = 1 zijn er twee negatieven: het
negatief dat uit de tijdmachine tevoorschijn kwam
(object X) en het negatief van de foto die we ontwikkeld hebben. Deze twee negatieven zijn exact
hetzelfde dus in feite hebben we twee kopieën van
hetzelfde negatief. De vraag is nu: welke kleur
heeft het negatief? Stel dat het negatief dat op t =0
uit de tijdmachine kwam helemaal zwart was, dan
is de foto die we er van maken ook zwart. Echter,
het negatief van de foto zou dan helemaal wit moeten zijn. Het negatief dat we in de tijdmachine
gooien is dan wit terwijl het negatief dat op t = 0
uit de machine komt gerold zwart is. Omdat we er
in dit gedachte-experiment vanuit gaan dat de objecten die we in de tijdmachine gooien hetzelfde
zijn als de objecten die eruit komen, zien we dat we
een logische tegenspraak hebben. De kleur van het
negatief is tegenovergesteld aan zichzelf! Hebben
we hiermee onomstotelijk bewezen dat tijdreizen
onmogelijk is? Het antwoord is nee, want er bestaat
namelijk toch een oplossing: het negatief is grijs.
Het negatief van een egaal grijze foto is opnieuw
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egaal grijs dus in dat geval hebben we geen tegenspraak.
Brouwers dekpuntstelling

Dit verhaal kunnen we iets wiskundiger beschrijven. Stel we geven de kleur van het negatief op t =
0 aan met een reëel getal x tussen –1 en 1: helemaal
zwart is –1 en helemaal wit is 1. De kleur van het
negatief op t = 1 noemen we y. Omdat het negatief
op t = 1 het negatief is van de foto van het negatief
op t = 0 moet gelden: y = -x. En omdat het negatief
dat uit de tijdmachine komt hetzelfde negatief is als
het negatief dat we op t = 1 zelf in de tijdmachine
gooien moet tevens gelden: x = y. Dus moet gelden: x = y = -x. Het is duidelijk dat er dan één oplossing bestaat: x = y = 0 = grijs. Nu kunnen we dit
generaliseren. Stel bijvoorbeeld dat het fototoestel
niet perfect is, maar de kleuren een klein beetje
verkeerd vastlegt of dat het negatief van de foto
tussen t = 0 en t = 1 in de zon ligt en daardoor verkleurt. Er zal dan niet gelden y = -x maar y = f(x)
waarbij f de functie is die de verkleuring represen-
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Figuur 1

Een punt x dat voldoet aan f(x) = x wordt ook wel
een dekpunt van f genoemd

Wiskunde van tijdreizen

teert. We zoeken nu dus de oplossing van y = x =
f(x). Een punt x dat voldoet aan f(x) = x wordt ook
wel een dekpunt van f genoemd.
We kunnen nu ook naar kleurenfoto’s kijken. De
kleur van een pixel is opgebouwd uit de kleuren
rood, blauw en groen dus we kunnen de kleuren x
en y beschouwen als vectoren in een driedimensionale ruimte. f is dan een afbeelding van [-1,1]3
naar [-1,1]3. Als f een continue afbeelding is weten
we dat er zeker een oplossing zal bestaan voor x =
f(x). Dit volgt namelijk uit de dekpuntstelling van
de Nederlandse wiskundige Brouwer:
Zij C een gesloten niet lege en convexe verzameling en f een continue afbeelding van C naar C dan
heeft f tenminste één dekpunt.
(bron: http://www.student.tue.nl/t/b.j.frenk/Mathematics/Papers/
Dekpuntstellingen.pdf)

Convex wil zeggen dat als twee vectoren a en b in
C zitten, dan zitten ook alle punten op de lijn die
van a naar b loopt in C. We weten nu dat als we een
gedachte-experiment bedenken waarbij de toestandsruimte C voldoet aan bovenstaande eisen er
een oplossing bestaat. De voorwaarde dat f een
continue functie moet zijn is geen strenge eis. De
natuur gedraagt zich in principe altijd continu (in
elk geval zolang we geen rekening houden met
quantummechanica).
Laten we daarom aannemen dat de toestandsruimte
van een experiment in de natuur altijd gesloten,
niet-leeg en convex is. Wat betekent dit nu voor de
grootvader-paradox? Deze paradox kan nu worden
opgelost! Het blijkt onmogelijk om een experiment
zodanig te prepareren dat dit tot een tegenspraak
moet leiden. Het lijkt in eerste instantie wel zo, (de
kleur van het negatief is tegenovergesteld aan zichzelf / ik vermoord mijn opa dus ik wordt nooit geboren dus ik kan mijn opa niet vermoorden) maar
de natuur blijkt toch een oplossing te hebben (het
negatief is grijs / er vind een onverwachtse gebeurtenis plaats waardoor mijn poging om mijn opa te
vermoorden mislukt).
Hoe de natuur veroorzaakt dat het negatief grijs is
of hoe de natuur onze moord precies zou kunnen
voorkomen is hier niet van belang, het gaat ons
puur om de logische redenering. De gebruikelijke
redenering tegen tijdreizen is: “Als tijdreizen mogelijk is, dan leidt dat tot een tegenspraak, dus tijd-

reizen is onmogelijk”. Wij kunnen nu echter concluderen: “Tijdreizen hoeft niet noodzakelijk tot
een tegenspraak te leiden, dus tijdreizen is niet uitgesloten”. M.a.w. het feit dat er een oplossing bestaat zegt dat we de mogelijkheid tot tijdreizen niet
kunnen uitsluiten op basis van de grootvaderparadox.
Helaas zijn er echter best voorbeelden te bedenken
van experimenten waarbij de ruimte van alle toestanden niet convex is.
Tijdreizende klokken

Stel we gooien een wijzerplaat (wijzerplaat 1) van
een klok met één wijzer op t = 1 in de tijdmachine
en sturen hem terug naar t = 0. Op t = 0 staan we
klaar met zo’n zelfde wijzerplaat (wijzerplaat 2) en
wachten tot wijzerplaat 1 uit de tijdmachine tevoorschijn komt. We kijken welke waarde de wijzer van
wijzerplaat 1 aangeeft en draaien de wijzer op onze
eigen wijzerplaat zodanig dat hij 90 graden verder
gedraaid is dan wijzerplaat 1. We wachten weer tot
t = 1 en gooien wijzerplaat 2 in de tijdmachine (dus
wijzerplaat 1 = wijzerplaat 2).
We hebben nu duidelijk opnieuw een tegenspraak.
De wijzer die we in de tijdmachine gooien is 90
graden verder gedraaid dan de wijzer die uit de
tijdmachine komt. De waarde die zo’n wijzer aangeeft ligt op een cirkel ergens tussen 0 en 360 graden. Wiskundig zeggen we dat de toestandsruimte
de topologie van S1 heeft. De functie f is een functie van S1 naar S1 en heeft in dit voorbeeld geen
dekpunt. f wordt gegeven door f(x) = x + 90 (mod
360).
Toch biedt de wiskunde ook hier een oplossing
voor het probleem. Het punt is namelijk dat hoewel
de functie f continu is, de ontwikkeling van de begintoestand van de wijzer naar zijn uiteindelijke
toestand niet continu is. Stel onze wijzer staat oorspronkelijk op 0. De wijzerplaat uit de tijdmachine
staat op 10. Nu moeten wij onze wijzer 100 graden
draaien zodat hij op 10 + 90 komt. Als de wijzer uit
de tijdmachine dus x aangeeft moeten wij onze
wijzer x + 90 graden draaien. Althans, dit gaat goed
zolang x kleiner is dan 270. Als x = 269 moeten wij
359 graden draaien maar zodra x = 270 dan hoeven
we ineens nog maar 0 graden te draaien! Een discontinuïteit dus. We kunnen wel afspreken om in
dat geval de wijzer 360 graden te draaien, maar
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daarmee verplaatsen we het probleem alleen maar,
er zal dan een discontinuiteit plaatsvinden bij x =
271. Er zal altijd een punt zijn waarvoor we onze
wijzer ineens x - 270 graden moeten draaien i.p.v. x
+ 90.
Omdat de evolutie van de wijzer van zijn begintoestand naar zijn eindtoestand niet continu is, kan dit
nooit een fysisch correcte beschrijving van de situatie zijn. In de praktijk moet er altijd een mens of
machine aanwezig zijn die aan de wijzer draait.
Laten we er even vanuit gaan dat we dit door een
robot laten doen. Dan maakt de toestandsruimte
van deze robot ook deel uit van de totale toestandsruimte van het systeem. De functie f hierboven is
daarmee geen volledige beschrijving van het experiment. De totale toestandsruimte zal meestal veel
te ingewikkeld zijn om wiskundig te beschrijven,
maar we weten dat de robot aan de natuurwetten
moet voldoen en dus moet de ontwikkeling van het
oorspronkelijke systeem naar zijn eindtoestand
continu zijn. (Wanneer we dit experiment door een
mens i.p.v. een robot zouden laten uitvoeren wordt
het verhaal een stuk lastiger, omdat we ons dan
moeten afvragen in hoeverre de menselijke ‘vrije
wil’ zich aan natuurwetten moet houden.)
We proberen het op een andere manier. In plaats
van f definiëren we een functie F(x,t) zodanig dat
F(x,1) de eindtoestand van wijzerplaat 2 is en F(x, 1) = y de begintoestand. We denken even niet na
over de vraag hoe de eindtoestand van de begintoestand afhangt, we weten alleen dat er zo’n functie is
en dat hij continu van x en t afhangt. We eisen nu
dus niet alleen dat de eindtoestand F(x , 1) continu
is in de variabele x zoals in het vorige stukje maar
ook dat we de begintoestand F(x , -1) continu naar
F(x , 1) kunnen laten evolueren. We kunnen ons dit
als volgt voorstellen: zowel de waarde van x als de
waarde van F(x , t) liggen op een cirkel. Dus op t =
-1 wordt de gezamenlijke toestand van beide wijzerplaten geven door een punt (x , y) op de torus S1
x S1 (een donut). Als we van tevoren een vaste y
kiezen wordt de ruimte van mogelijke toestanden x
gegeven door een cirkel die om de torus heen ligt.
Hetzelfde geldt voor de ruimte van eindtoestanden.
Tussen de tijdstippen t = -1 en t = 1 zal deze eerste
cirkel op continue wijze deformeren naar de tweede
cirkel. (We hebben twee elastiekjes die om een
donut heen liggen en we verplaatsen het eerste elastiekje zodanig dat hij tegen het tweede elastiekje
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Figuur 2

t = -1: we staan klaar met wijzerplaat 2.
t = 0: wijzerplaat 1 komt tevoorschijn uit tijdmachine
t = 1: we draaien de wijzer van wijzerplaat 2, gooien
hem in de tijdmachine en sturen hem terug naar t = 0
waar hij als wijzerplaat 1 weer tevoorschijn komt.

aan komt te liggen zonder dat we in het elastiekje
knippen.) Het blijkt dat er voor deze evolutie altijd
een oplossing bestaat met F(x , 1) = x. D.w.z. dat
de lijn (x , F(x , 1) ) de lijn (x , x) snijdt, voor elke
keuze van een functie F die aan de gestelde eisen
voldoet.
Natuurlijk komen er bij tijdreizen nog veel meer
problemen kijken. Ten eerste hebben we geen
flauw idee hoe tijdreizen fysisch te realiseren is.
Het is ook nogal vreemd om aan te nemen dat de
natuur een speciale kleur voor het negatief zou
‘uitkiezen’ om tijdreizen mogelijk te maken. De
tijdmachine zou dus zo in elkaar moeten zitten dat
hij op één of andere manier indirect de kleur grijs
zou afdwingen. Ten tweede hebben we in het experiment met het negatief een belangrijke natuurwet
geschonden, namelijk de wet van behoud van massa. Tussen tijdstip t = 0 en tijdstip t = 1 is er zomaar
een negatief vanuit het niets bijgekomen, wat fysisch natuurlijk onmogelijk is. Ten derde blijken er
ook situaties denkbaar waarin de natuur niet voldoet aan de gestelde eisen voor de dekpuntstelling,
maar daar zullen we hier niet verder op in gaan.
Of er ooit een tijdmachine komt is uiteraard zeer de
vraag, maar het is duidelijk dat de grootvaderparadox alleen niet voldoende reden is om er niet
meer over na te denken.
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Van neutronenster tot beurshandel
In de eeuwige zoektocht naar manieren om bètakennis in klinkende munt om te zetten gaat
Scoop deze keer op bezoek bij Steve van Straaten, die sinds anderhalf jaar bij handelshuis Optiver werkt. Na het glimmende gebouw aan het IJ te zijn binnengestapt en uitgelegd te hebben
dat we van het bedrijf “Scoop” komen, worden we op een bankje naast de glazen lift neergezet. Steve komt ons halen en neemt ons mee naar de kantine, helemaal boven op de zesde verdieping. De andere verdiepingen zijn verboden terrein. Maar ach, verzekert Steve ons, dat is
maar beter ook want daar is toch niet te praten in al het lawaai van opties-kopende-en-eenhalve-seconde-later-weer-verkopende Traders. In de kantine is de sfeer in elk geval ontspannen. Een man met een baard zit in een T-shirtje achter een schaakbord, mensen zitten gezellig
te eten en, jaja, op de plank achter de bar ligt “Kolonisten van Catan”. — Marianne Hoogeveen en Sander Mooij
voor een paar plaatsen, dan heb je dat de toplaag
eruit gevist wordt en de rest, tja, die moet naar het
buitenland. Twee jaar hier, twee jaar daar, dat leek
me niks.”
Op naar het bedrijfsleven dus. Vrij toevallig kwam
Steve bij Optiver terecht, via een intermediair bedrijf. Een afgemaakte bètastudie met een redelijke
cijferlijst en een goed gesprek volstonden om aangenomen te worden. “Hier zijn ze heel snel. Ook
met aannemen, ik kwam op gesprek en ’s middags
belden ze met de mededeling: ‘het is rond’…”
Het werk

Steve van Straaten

Wetenschapper tussen de golddiggers

Steve is een oude bekende van de UvA: hij studeerde sterrenkunde en promoveerde daarna op
neutronensterren bij Michiel van der Klis. Sommige lezers hebben wellicht nog werkcollege Sterrenkunde IA bij hem gevolgd. Promoveren beviel
goed, maar daarna besloot Steve zijn heil buiten de
wetenschap te zoeken:
“Na je promotie kom je in dat hele postdoc-circuit
en daar had ik helemaal geen zin in. Sowieso is het
bijna onmogelijk om in Nederland een baan in de
sterrenkunde te krijgen. Er zijn veel te veel mensen

Samen met twee anderen vormt Steve de researchafdeling van Optiver. Ze krijgen opdrachten, soms
van een paar dagen, soms van een maand, om modellen te maken om de beurs beter te begrijpen en
correlaties te doorzien. Deze informatie gaat naar
de zogenaamde ‘Traders’ van Optiver die het geld
binnenhalen. Dit zijn de mensen die de hele dag
naar tien schermen tegelijk staan te kijken en te
schreeuwen. Op de research-afdeling gaat het er
rustiger, ‘wetenschappelijker’ aan toe. Hier is tijd
om uitgebreid naar een probleem te kijken en er
data bij te pakken. Dat bevalt Steve beter. “Ik ben
wat meer van het rustig naar problemen kijken en
wat puzzelen dan dat heel snelle werken.” Voor
Steve is er dus niet al te veel veranderd in vergelijking met zijn werk als AIO. Daar zocht hij naar
kennis om de kennis, nu naar kennis om geld mee
te kunnen verdienen. “Ik vind het allebei leuk. Ik
houd gewoon van het zoeken, van het puzzelen.”
Maar waarom zou er geen computerprogramma
geschreven kunnen worden dat gegeven alle koer-
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sen instantaan berekent wat er nu gekocht en verkocht moet worden en dat ook direct doet?
“Dat is dus echt onmogelijk. Er moet natuurlijk
heel veel, heel snel gerekend worden en daar zijn
allerlei computerprogramma's voor maar je moet
als handelaar uiteindelijk echt zelf de beslissingen
nemen. Alles kan van invloed zijn op de beurs,
bijvoorbeeld veranderende olieprijzen of een nieuwe president in Amerika. Zolang er nog geen aandelen kopende neurale netwerken zijn is het aan de
mens om te proberen te begrijpen welk gevolg een
gebeurtenis zal hebben. De markt is gemaakt door
mensen en je hebt mensen nodig om hem te doorgronden.”
Het bedrijf

Optiver is een internationaal handelshuis dat 24 uur
per dag op beurzen over de gehele wereld handelt.
Behalve in Amsterdam zijn er ook vestigingen in
Chicago en Sydney.
Zoals gezegd lijkt de sfeer bij Optiver erg ongedwongen. Mensen zijn jong en lopen ontspannen in
hun favoriete kloffie, er is weinig jasje-dasje bij.
Optiver handelt voor eigen rekening en risico en
heeft dus nooit klanten over de vloer. Dat is maar
goed ook, want zoals bij alle handelshuizen zijn ze
bij Optiver erg zuinig op hun marktkennis. Aan ons
Scoopjournalisten is het slechts gegund de ontvangsthal, de lift en de kantine te bekijken. Steve
heeft toen hij aangenomen werd ook een documentje moeten ondertekenen waarin precies staat wat hij
wel en wat hij niet aan informatie naar buiten mag
brengen. “Het is niet meer lekker papers schrijven
en praatjes houden. Tot nu toe heb ik er nog niet
echt last van gehad, maar als je echt iets groots zou
kunnen doen, bijvoorbeeld een verbetering maken
op de Black-Scholes vergelijking (zie Scoop februari 2007) dan zou je dat natuurlijk graag aan de
grote klok willen hangen.”
De sector

Bij Optiver draait het voornamelijk om arbitrage
(zie kader). Dat betekent dat ze hun geld verdienen
met het razendsnel kopen en verkopen van opties.
Wie sneller uitrekent wat er met een optieprijs zal
gebeuren voordat deze prijs op de beurs aangepast
wordt anticipeert daarop en verdient (of verliest)
geld in een fractie van een seconde (zie kader).
Steve zelf weet eigenlijk niet precies met wat voor
bedragen er hier gespeeld wordt. “Wij maken al-

SCOOP

januari 2008

leen modellen, dan is alles orde-één.” Wat wel duidelijk is, is dat beurshandel erg lucratief is. Omdat
de Traders voor Optiver geld binnenhalen, kunnen
ze zelf goed verdienen, voornamelijk door bonussen. Startende handelaren krijgen een gegarandeerde bonus van minimaal 25.000,- bruto na het eerste
gewerkte jaar, indien het contract wordt omgezet
naar een contract voor onbepaalde tijd.
Wie goed kan handelen, voelt dat gelijk in zijn eigen portemonnee. Maar ook een slechte deal wordt
gevoeld: hoewel er geen negatieve bonussen bestaan staat iemand die het vak niet verstaat vrij snel
op straat. Steve zelf is er naar eigen zeggen “wel
wat op vooruit gaan ten opzichte van zijn AIObaan, maar niet schokkend veel. Er zitten wel leuke
bonussen bij af en toe”.
Carrière

Traders werken over het algemeen maar een jaar of
tien. Het is uitputtend werk en daarbij, wie het goed
doet kan redelijk snel binnen zijn. “Laatst stopte er
weer eentje, die zit nu geloof ik de Atlantische
Oceaan over te roeien of zo.”
Steve ziet zichzelf hier nog wel een tijdje doorgaan.
Als researcher kan dat ook goed, je begrijpt steeds
meer per slot van rekening. “Ik heb wel vaag in
mijn achterhoofd dat ik later nog wel leraar zou
willen worden, ik vond het altijd leuk om werkcolleges sterrenkunde te geven toen ik AIO was. Maar
dat kan over twintig jaar ook nog wel.”
En een carrière bij Optiver? Normaal gesproken
zou de volgende stap een baan als manager zijn,
maar dan mag de researchafdeling eerst wel flink
uitbreiden. Daarbij is het de vraag hoe leuk je het
vindt om minder tijd met onderzoek bezig te zijn.
Als springplank naar managementfuncties lijkt Optiver minder geschikt dan bijvoorbeeld een consultancybedrijf (zie Scoop maart 2006), omdat veel
van de vaardigheden die je bij Optiver ontwikkelt
niet direct voor een verdere carrière nodig zijn. Aan
de andere kant hebben de meesten die het maken
bij Optiver meestal toch geen springplank nodig,
omdat ze al jong kunnen rentenieren.
Op de researchafdeling is het werk zeer gevarieerd.
Voor iemand die graag zijn bètakennis en vooral
zijn bètavaardigheden wil blijven gebruiken, maar
niet per sé in de wetenschap, is een baan bij de researchafdeling ideaal: wetenschapper tussen de
golddiggers.
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Een populaire manier om veel winst te maken met
relatief weinig kapitaal is door middel van derivaten, waarvan de waarde afhankelijk is van de waarde van een onderliggend product. Het meest voorkomende voorbeeld is een optie op een aandeel.
Dat is het recht om een aandeel te kopen of verkopen tegen een vooraf afgesproken prijs.
Calloptie: het recht om een aandeel voor een afgesproken bedrag te kopen. Dit is voordelig wanneer
je verwacht dat de waarde van een bepaald aandeel
gaat stijgen (zie figuur).
Putoptie: het recht om voor een afgesproken bedrag
aandelen te verkopen. Dit is voordelig wanneer je
verwacht dat de waarde van een bepaald aandeel
gaat dalen. Een putoptie wordt ook wel als verzekering gebruikt tegen ongewenste koersdalingen.
Een optie heeft een looptijd en een strike. Tot aan
het einde van de looptijd mag het onderliggende
aandeel worden gekocht of verkocht voor de vooraf
afgesproken prijs (de strike).

stijgt of daalt (afhankelijk van het type optie) kan
pas winst worden gemaakt.

Je ziet dat het kopen van een aandeel een lineair
winstverloop heeft. Dit verloop kun je simuleren
door tegelijkertijd een calloptie te kopen, en een
putoptie te verkopen. Omgekeerd is het tegelijkertijd verkopen van een calloptie en het kopen van
een putoptie wiskundig equivalent aan het verkopen van een aandeel.

Risicovrij handelen: Arbitrage

Een belegger kan op verschillende manieren winst
behalen op de aandelenmarkt: zeer risicovol door te
speculeren, met beperkt risico door het risico te
hedgen, en risicovrij door middel van arbitrage.
Arbitragehuizen zoals Optiver proberen met allerlei
modellen op transacties een winst te behalen die
onafhankelijk is van de aandelenkoers. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door naast de aankoop
van een aandeel opties te kopen en verkopen die
mathematisch equivalent zijn aan een aandeel van
hetzelfde bedrijf. Door een inefficiëntie in de prijs
van aandelen en opties kan, ondanks de vaste transactiekosten, een vaste winst worden gemaakt die
onafhankelijk is van het prijsverloop van het betreffende aandeel.
In de figuren zie je horizontaal het verloop van de
aandelenprijs. In het middelste figuur staat de winst
die je behaalt met een calloptie als functie van de
aandelenprijs aan het einde van de looptijd. Daarnaast staat de winst voor een putoptie. Zoals te zien
is wordt er standaard een vast bedrag verloren: dat
is de prijs van de opties. Wanneer de aandelenprijs

Wanneer je tegelijkertijd een aandeel koopt, een
calloptie verkoopt en een putoptie koopt, (in de
juiste verhoudingen,) heb je effectief hetzelfde gedaan als een aandeel kopen en tegelijkertijd verkopen. De winst is weer onafhankelijk van wat de
aandelenprijs doet. Maar er is een groot verschil: de
prijzen van callopties en putopties lopen niet helemaal synchroon met de prijs van het aandeel. Die
wordt soms meerdere keren per seconde bijgesteld,
en de prijs van opties wordt daarna berekend. Het
kan dus zijn dat de optieprijs op een bepaald moment nog niet helemaal klopt, en dat je dus altijd
winst of altijd verlies maakt wanneer je deze constructie gebruikt. Bij arbitrage is het dan ook de
kunst om heel snel uit te rekenen of je bij zo’n risicovrij model winst maakt, of verlies. En dan direct
de transactie uitvoeren.
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Ken uw klassiekers
Veel SCOOP lezers zijn niet op de hoogte van de uitreiking van de Nobelprijs. De Wiskundigen hebben hier een goede reden voor, maar voor de Natuurkundestudenten is er echt geen
excuus. De puzzel van deze SCOOP is dan ook: Ken je Nobelprijswinaars. Want wees nu eerlijk, de enige reden dat je misschien in de wetenschap zou willen blijven in plaats van je zakken te vullen met alle bèta-arrogantie die je op hebt gedaan is de kleine maar aanwezige kans
dat je ooit dit prijsje wint. Dat is begrijpelijk, maar dan misstaat het niet om je voorgangers te
kennen. Wie zijn de mensen die hier staan afgebeeld, en waarvoor hebben zij de Nobelprijs
voor Natuurkunde gewonnen? Om het toch een beetje spannend te houden staan er ook foto’s
tussen van niet-Nobelprijswinnaars. Mail naar Scoop op welke foto’s geen Nobelprijswinnaar
staat afgebeeld (bijvoorbeeld rij 1, kolom 4). Om kans te maken op eeuwige roem noem je ook
de namen van de vreemde eenden. Natuurlijk worden ook Wiskundestudenten aangemoedigd
om in te zenden. — Marianne Hoogeveen
Ken je Nobelprijswinnaars

Weet jij wie de heren op de foto’s hieronder zijn?
Als het goed is kun je er wel een paar herkennen.
Inderdaad, de meesten hebben ooit de Nobelprijs
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voor de natuurkunde gewonnen, maar er staan een
paar tussen die niet in de lijst thuishoren. Kun jij
zien wie dat zijn?
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Uitwerkingen puzzels Scoop september 2007
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 de te volgen 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 de inzet, net zolang tot je wint. Wat verwacht je dat je winst is?
Aangezien je doorgaat totdat je wint, en er in oneindig veel keren zeker wel eens gewonnen zal
worden, kun je er vanuit gaan dat je op een gegeven moment wint. Wanneer dat het geval is, na N
keer spelen, is het bedrag I(N) dat je in totaal hebt
ingelegd gelijk aan:

I ( N ) = ∑i =0 2 i b = (2 N − 1)b
N −1

Omdat je na N potjes wint, krijg je 2Nib, dus je
winst is 2Nib – I(N) = b. Onafhankelijk van het
aantal keren dat je speelt is je winst dus gelijk aan
de begininleg.

maal de winst die je dan behaalt (dat is altijd je
begininleg, zie vorige onderdeel) met aftrek van de
kans dat je na n potjes nog niet hebt gewonnen
maal het totale bedrag dat je hebt ingelegd. In formulevorm ziet dat er zo uit:
W(n) = (1-p(n)) b – p(n) I(n), waarbij b de winst is
wanneer je wél hebt gewonnen binnen n potjes, en
I(n) = (2n-1) b de inleg na n potjes.
Daarmee wordt de winst na n potjes:
W(n) = b – p(n)b – 2n p(n) b + p(n) b = b (1-2n p(n))
= (1-2n(19/37)n) b = (1-(38/37)n) b < 0 voor alle
waarden van n met n = 1,2,…,N.
Random Walk on a Cube

Een mier bevindt zich op een hoekpunt van een Ndimensionale kubus. Het beestje wil graag naar de
verste hoek toe, maar heft een beetje teveel gedronken waardoor hij een ‘random walk’ loopt. De mier
kan alleen over de ribben van de kubus lopen. Hoeveel ribben zal de mier gemiddeld passeren voordat
hij de overste hoek heeft bereikt?
Hyperkubus

Frans roulette

Bij Frans roulette zijn er
37 vakjes op de cilinder,
daarvan zijn 18 vakjes
rood, 18 vakjes zwart, en
vakje 0 is groen.

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 doet deze nieuwe
informatie met je winkansen?
Stel, je mag n keer spelen. Iedere keer dat je speelt
is je kans om te winnen 18/37, en de kans om te
verliezen 19/37. De kans p(n) dat je na n potjes
spelen nog helemaal niet hebt gewonnen is vrij
klein, namelijk p(n) = (19/37)n. De kans dat je in
een van die potjes wel hebt gewonnen is dus 1-p(n).
Je verwachte winst na n potjes is gegeven door de
kans dat je in een van die potjes hebt gewonnen

Het aantal hoekpunten van de hyperkubus is 2N,
dus na een lange tijd kun je er vanuit gaan dat ieder
hoekpunt gemiddeld even vaak bezet zal worden.
Wanneer je nu paren maakt van ieder hoekpunt met
de overstaande hoek dan zijn er 2N-1 paren te maken. De kans dat de mier na lange tijd op het startpunt of op het eindpunt is beland is dan 1/(2N-1). De
mier zal dus gemiddeld na 2N-1 stappen terug op het
startpunt zijn, of op het eindpunt.
Ieder hoekpunt kan nu als vector x = (x1,x2,…,xN)
worden weergegeven, met het beginpunt (0,0,…,0)
en eindpunt (1,1,…,1). Nu kan de afstand tot het
beginpunt worden aangegeven door een getal
k=x1+x2+…+xN. De kans dat de mier vanaf een bepaald hoekpunt het eindpunt zal bereiken vóórdat
het weer terugkomt op het beginpunt noemen we
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p(k). (het is duidelijk dat die kans alleen afhangt
van de afstand tot het beginpunt). Enkele gegevens
over p(k) zijn: p(0)=0, p(N)=1 en p(k)= k/N p(k-1)
+ (N-k)/N p(k+1), aangezien de kans k/N is dat de
mier een stap achteruit zal gaan, en (N-k)/N dat de
mier een stap vooruit zal gaan.
Definieer nu een nieuwe functie q(k) = p(k+1)-p(k).
Daarmee wordt de vergelijking voor p(k):
q(k) = k/(N-k) q(k-1). Dus q(1)=1/(N-1) q(0) en q(2)
= 2/(N-2) q(1) = 2/[(N-2)(N-1)]q(0). Met inductie
volgt dat:

⎛ N − 1⎞
⎟⎟
q (k ) = q(0) / ⎜⎜
⎝ k ⎠
Schrijf nu:

1 = p ( N ) − p (0) = q (0) + q (1) + ... + q ( N − 1)
⎛ N − 1⎞
⎟⎟ ≡ q(0) S
= q(0)∑1 / ⎜⎜
k =0
⎝ k ⎠
N −1

Dus: q(0)S = 1 → q(0) = p(1)-p(0) = p(1) = 1/S.
De kans dat de mier in één keer de overste hoek
bereikt zonder eerst terug te keren naar het beginpunt is 1/S. Andersom is dan de kans dat de mier
wel eerst terugkeert gelijk aan 1-1/S = (S-1)/S.
Nu kan het gemiddelde aantal stappen worden berekend: namelijk het gemiddelde aantal stappen dat
de mier er gemiddeld over doet om ofwel op het
beginpunt ofwel op het eindpunt terecht te komen,
plus het gemiddelde aantal stappen dat de mier extra moet nemen omdat het terug bij start komt en
dus opnieuw moet beginnen. In formulevorm is het
aantal stappen:

N −1
⎛ N − 1⎞
⎟⎟
T = 2 N −1 S = 2 N −1 ∑1 / ⎜⎜
k =0
⎝ k ⎠

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. De heren 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?
De vis geeft de mannen in principe geen nieuwe
informatie, aangezien iedere man 99 vrouwen kan
bedenken die vreemd gaan, zodat zijn eigen vrouw
best trouw zou kunnen zijn. Iedere man weet ook
dat iedere andere man van 98 andere vrouwen weet
dat ze vreemdgaan (want iedere man gaat ervan uit
dat zijn eigen vrouw trouw is, anders maakte hij
haar wel een kopje kleiner). Wat de vis wel voor
elkaar krijgt, is dat alle mannen tegelijkertijd gaan
tellen. Ze bedenken dat als hun vrouw niet vreemdgaat, alle andere mannen na 99 dagen tot de conclusie moeten komen dat hun vrouwen vreemdgaan. Wanneer echter na 99 dagen nog geen van de
andere mannen hun vrouw heeft vermoord, komt
iedere man op dag 100 tot de conclusie dat hun
eigen vrouw dan ook wel vreemd moet gaan. Op
dag 100 worden dus in één dag alle vrouwen van
Volendam vermoord.

T= 2N-1 + T (S-1)/S. Oplossen voor T geeft:
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Lerarenquote´s

Lerarenquote’s
Jan-Pieter van der Schaar

Student: "Komt het gebruik van deze methode vaak voor?"
Jan-Pieter van der Schaar: "Jawel, in de opgaven!"
Willem van Leeuwen

"Please don't listen, please go away."
"I have criminal tendencies."
"Big Ben is watching me... in a timelike way" (gniffelt)
"I will go on my knees for you."
"Wat is jouw natuurkundige geaardheid?"
Student: "half-half"
WvL: "bi!!!"
Student: "is information of the topology also included in the definition of the manifold?"
WvL: "No!... eh... yes!"
Jean-Sebastien Caux

"You can simplify your life a little bit and do it on one line."
"We will discuss spin waves here, so you can meet them and see who they are."
"We will now play a game called 'Holstein-Primakoff transformations'."
"Next time we're going to put our hands in the meat grinder and actually calculate some stuff."
"You would really piss people off if you'd put the branch cut here... Maybe I'll do that someday."
"'g' is a very well-behaved function here."
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Market
Maker;
de onverwachte loopbaan
Ooit gedacht dat jij opties zou prijzen en verhandelen?
Posities opbouwen in derivaten en aandelen? Risico
management doen en handelsmodellen verbeteren? Toch
hebben veel Market Makers een technische achtergrond.
Wat onze Market Makers ook gemeenschappelijk
hebben is hun superieure rekenvaardigheid, stressbestendigheid en besluitvaardigheid. Maak je geen
zorgen, je hoeft niets van opties af te weten als je bij
ons in dienst treedt. Je leert het allemaal tijdens de
interne opleiding van 4 tot 5 weken.
Wel 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: initiatiefrijke academici
met een excellent cijfermatig inzicht – relevante
werkervaring is niet vereist.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? Ga naar
www.optiver.com voor meer informatie over de
vacatures en om te solliciteren.
Optiver handelt in derivaten, aandelen en obligaties
vanuit het Amsterdamse hoofdkantoor en vanuit de
filialen in Chicago en Sydney.
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