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Il valore delle leggi statistiche nella ﬁsica e nelle scienze
sociali(∗ )
Nota di Ettore Majorana
“Scientia”, vol. 36, 1942, pp. 58-66.

Sunto. — La concezione deterministica della natura racchiude in sé una reale
causa di debolezza nell’irrimediabile contradizione che essa incontra con i dati più
certi della nostra coscienza. G. Sorel tentò di comporre questo dissidio con la
distinzione tra natura artiﬁciale e natura naturale (quest’ultima acausale), ma negò
cosı̀ l’unità della scienza. D’altra parte l’analogia formale tra le leggi statistiche
della ﬁsica e quelle delle scienze sociali accreditò l’opinione che anche i fatti umani
sottostassero a un rigido determinismo. È importante, quindi, che i principı̂ della
meccanica quantistica abbiano portato a riconoscere (oltre ad una certa assenza di
oggettività nella descrizione dei fenomeni) il carattere statistico delle leggi ultime
dei processi elementari. Questa conclusione ha reso sostanziale l’analogia tra ﬁsica
e scienze sociali, tra le quali è risultata un’identità di valore e di metodo.

Deze editie

• Het Mysterie van Ettore Majorana

(∗ ) Questo articolo di Ettore Majorana —l’insigne ﬁsico teorico dell’Università di Napoli
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Woord van de Redactie
Hier is ie dan, eindelijk mijn eerste en tevens laatste Scoop als hoofdredacteur. Ik weet nog goed hoe ik drie jaar geleden gevraagd werd of
ik niet eens een artikel wilde schrijven. Ik had eerlijk gezegd nooit
enige ambitie om te schrijven, maar omdat ik net zoals zovelen nog
hard op zoek was naar ABC punten heb ik het toch maar gedaan. In
de eerste vergadering waar ik bij was werd me gelijk ook gevraagd of
ik eventjes een artikel kon redigeren dus werd ik gelijk tot redacteur
gebombardeerd. En tja, op één of andere manier vond ik dat schrijven
eigenlijk best grappig. Ik vond het daarna zo gezellig op de redactie
dat ik nooit meer ben weggegaan.
Inmiddels studeer ik niet eens natuurkunde of wiskunde meer. Ik ben
afgestudeerd en daarna overgelopen naar de Kunstmatige Intelligentie. Het wordt dus hoog tijd om maar eens plaats te maken voor vers
bloed. Bovendien ga ik vanaf september lekker een jaartje in Barcelona studeren, dus hierbij neem ik niet alleen afscheid van de
Scoop, maar ook van de hele UvA en het Amsterdamse studentenleven.
Maar liefst zeven jaar van mijn leven heb ik aan de UvA besteed en
er is veel veranderd in die tijd. Toen ik op de middelbare school zat
wilde ik niets liever wilde de wetenschap in gaan. Natuurkunde was
mijn grote passie dus dat was het enige wat ik wilde studeren en als
geboren en getogen Amsterdammer twijfelde ik er niet aan om dat in
mijn eigen Mokum te doen.
Maar na zeven jaar ben ik mij gaan beseffen dat de wetenschap misschien toch niet helemaal mijn ding is. Hoe interessant ik wis- en natuurkunde ook vind, ik mis het contact met de dagelijkse praktijk en
een beetje geld verdienen is toch ook best leuk. Dus ik denk dat ik
mijn geluk toch maar in het bedrijfsleven gaan beproeven, ook al
wordt dat hier op de universiteit vaak als een vies woord gezien.
Ik zal mijn goeie ouwe bibliotheek op het Roeterseiland wel gaan
missen. Ik kan het me nog nauwelijks voorstellen… zoveel dagen heb
ik daar besteed dat het mijn tweede huiskamer was geworden en op
een gegeven moment was het zelfs zo erg dat mensen ongerust werden als ze me daar een keertje niet zagen. Als ik er zo over nadenk is
het misschien maar goed dat ik er eindelijk eens een keertje weg ga.
Maar voor ik mijn tassen pak en naar de Catalaanse zon vertrek wil ik
bij deze graag nog even iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan een geweldige studententijd. Al mijn jaargenoten, mijn
intreekindjes, mijn mede-redactieleden en natuurlijk… mijn lezers!!
Tot ziens, jullie eenmalige hoofdredacteur,
Dave de Jonge
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Woord van de Voorzitter

Woord van de Voorzitter
Beste NSA-leden,

Daarom komen we de afgelopen maanden iedere
week bij elkaar om het over allemaal goede, nieuwe plannen te hebben. Wat dacht je van bijvoorbeeld een lezingenreeks in samenwerking met
CREA! Of het extra geld dat we vrij gemaakt hebben voor de nieuwe eerstejaars, dat we in september en oktober allemaal willen gaan uitgeven. En
zo zijn er tal van andere kleine en grote plannetjes
die we uitwerken variërend van apenkooi en de
nieuwe website tot de geslaagde paintballzaterdag
van een aantal weken geleden. Allemaal dingen die
leuk zijn om aan mee te doen maar zeker ook leuk
om te organiseren! Als het je leuk lijkt om te helpen bijvoorbeeld met zo‘n CREA-lezing moet je
eens met iemand van het bestuur komen praten, alle
ideeën zijn welkom. Een mooi moment daarvoor is
mijn reflectiebiertje op donderdag, na een week
hard werken drink ik donderdags altijd een lekker
biertje op de bank in de NSA-kamer.
Het liefst heb ik het dan met de aanwezige wisen/of natuurkunde studenten over de afgelopen
week. Waarom we met alles wat we deze week
geleerd hebben over 20 jaar de Nobelprijs kunnen
winnen is mijn favoriete onderwerp, maar we kunnen het ook over de NSA hebben. Denk er eens een
week over na en kom het me op een donderdagmiddag rond een uur of drie vertellen. Lekker nog
een uurtje hangen na college op de bank.

Het is een grauwe, vrije dinsdagochtend, 5 mei. Er
zijn eigenlijk maar drie mogelijkheden die ik op
een dag als deze heb: leren, werken aan een betere
NSA of dronken en verregend luisteren naar Ellen
ten Damme op het museumplein.
Leren is belangrijk: over vier dagen een tentamen.
Het is ook leuk: wat is er immers spannender dan
Elektrodynamica 2? Maar als ik m‘n samenvatting
voor me heb liggen en de Griffiths uitwerkingen
erbij pak, moet ik toch weer even aan de NSA denken. Al die natuurkunde studenten die niet weten
dat ze de Griffiths‘ uitwerkingen van Elektrodynamica en Quantum Mechanica af kunnen halen in de
NSA-kamer. Dat moet toch beter kunnen! Leren
met uitwerkingen is iets waar leraren vaak geen
voorstander van zijn. Maar in de afgelopen drie jaar
heb ik toch wel ervaren dat zien hoe een som gedaan moet worden een enorme hulp kan zijn. Iedereen die dit ook weleens wil proberen, spoor ik aan
snel eens in onze vernieuwde tentamenbank rond te
gaan neuzen, daar vind je voor bijna al onze vakken
genoeg oefenmateriaal en uitwerkingen. Als er
meer mensen gebruik van gaan maken hoop ik natuurlijk dat er ook steeds meer nieuw materiaal
ingestuurd zal worden. Opbloeien heet dat, en daar
werkt het nieuwe NSA-bestuur nu al twee maanden
hard aan. Daarom leg ik me samenvatting weg en
begin met het schrijven van dit nieuwe stukje voor
de Scoop.

Tot snel!
Jullie voorzitter, Arthur La Rooij

Nieuws
NSA lid nederlands kampioen debatteren

Zaterdag 25 april is NSA'er en Bonaparte lid Salar al-Khafaji Nederlands Kampioen debatteren geworden.
In de finale versloeg Salar met zijn debatpartner politicoloog Rutger Vos een ander Bonaparte team,
bestaande uit Reinier de Adelhart Toorop (NSA alumnus en Nikhef OIO) en Julius Lindenbergh.
Redactielid Scoop wint Ideeën Prijsvraag

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Science Park zijn op 12 mei de winnaars bekendgemaakt
van de Nieuwe Ideeën Prijsvraag 2009. Mathijs de Bruin, bachelorstudent Wijsbegeerte en Natuurkunde
en redactielid van Scoop, ontving zowel de eerste prijs voor studenten (€ 2.000) als de publieksprijs (€
1.000) met zijn idee Peer-to-peer logistiek. De Nieuwe Ideeën Prijsvraag voor ideeën die origineel, innovatief en uitvoerbaar zijn - is gericht op studenten en medewerkers van de op het Science Park Amsterdam
gevestigde instituten en bedrijven. (zie ook verderop deze Scoop) Bron: www.science.uva.nl
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Majorana

Een Geniaal Mysterie: Leven, Werk en
Verdwijnen van Ettore Majorana
Theoretisch natuurkundigen zijn er in alle soorten en maten, in zeer uiteenlopende gradaties
van genialiteit en ook in, laten we eufemistisch zeggen, ―authenticiteit‖. Maar hoeveel fysici
er ook geweest zijn, en zullen zijn, ik ben ervan overtuigd dat ―het geval Majorana‖ altijd
uniek zal blijven. Majorana, die zich volgens zijn collega/rivaal Enrico Fermi in fysisch inzicht met Newton en Einstein kon meten, die zich jaren af kon zonderen, en wiens dood nog altijd een raadsel is, die moet nodig eens in de Scoop. — Sander Mooij
“I morti si trovano, sono i vivi che possono scomparire”

periode in Leipzig zat herinnert zich echter Majorana‘s stem precies één keer gehoord te hebben.)
Zelf had Majorana al aan atoomspectroscopie gewerkt en een begin gemaakt met het relativistisch
invariant maken van de quantummechanica. Met
Heisenberg werkte hij verder aan zijn atoomtheorie. Ze voorspelden het bestaan van antimaterie en
van een deeltje dat zijn eigen antideeltje zou moeten zijn, het in de jaren vijftig gevonden neutrino.
Nog steeds heet een spinorveld dat zijn eigen ladingsgeconjugeerde is een Majoranaspinorveld.
Een massaterm in een Lagrangiaan waarin een
deeltje aan zichzelf koppelt is een Majoranamassaterm. Voorspeld wordt dat via het zogenaamde
―seesaw‖-mechanisme Majoranamassa‘s voor
rechtshandige neutrino‘s het gehele neutrinomassaspectrum kunnen verklaren.

Het begint eigenlijk al met de naam. Maiorana?
Nee! Majorana! Als iets een naam on-Italiaans kan
maken is het wel een ―j‖ . Geboren op 5 augustus
1906 in Catania (op Sicilië) bleek Ettore met de
zonderlinge naam op de basisschool al een nog veel
zeldzamer talent voor wiskunde te hebben. Die
jongen moest naar Rome! In 1923 gebeurde dat
ook, maar helaas schreef Majorana zich in voor
ingegneria. Het duurde tot 1928 voordat hij besloot
zich aan de scienza pura, de ―ware wetenschap‖ te
wijden.
Het waren de jaren van de grote doorbraken in de
atoomfysica. In Rome was Enrico Fermi de aanvoerder van een enthousiaste groep jonge genieën
die in heel het land bekend stonden als ―de jongens
van de Via Panisperna‖, naar de straat waar het
instituut gevestigd was. Majorana overvleugelde
hen allemaal. Legendarisch zijn de verhalen van
Fermi die na het hele bord volgerekend te hebben
erachter kwam dat Majorana, die met zijn rug naar
het bord zat, hetzelfde antwoord allang uit zijn
hoofd uitgerekend had. Er was alleen één probleem: Majorana was niet zo‘n prater.

Bij thuiskomst uit Duitsland, in augustus 1933,
schreef Majorana zijn ouders dat ze hun vakantie
naar Sicilië (ze waren met hem meegekomen naar
Rome) voor hem vooral niet moesten afzeggen: hij
wilde alleen zijn. Dat bleek: gedurende vier jaar
kwam hij zijn huis amper uit. Zijn bezoekjes aan de
Via Panisperna waren nog zeldzamer. Verontruste
collega‘s gingen soms bij hem langs, maar lang
duurden die visites niet. En over natuurkunde werd
al helemaal niet gepraat. Wat was er aan de hand?
Was het de tijd? Van iemand die het bestaan van
een deeltje twintig jaar voor het ontdekken voorspelt kan je misschien ook verwachten dat-ie al
vroeg inzag waar Mussolini zijn jongens aan wilde
gaan laten werken de komende jaren, en hoe cruciaal zijn bijdrage daaraan zou zijn. Heisenberg was
al zoetjesaan begonnen aan zijn eerste schetsen
voor de atoombom. Hoe dan ook: Majorana bleef
binnen en werkte dag en nacht. Alleen.

Majorana was verlegen en werkte het liefst alleen.
Voor één persoon maakte hij een uitzondering:
Werner Heisenberg. Majorana-biografen houden
het erop dat alleen Heisenberg de natuurkunde
vanuit hetzelfde filosofisch denkraam benaderde
als Majorana: de anderen waren hem te mechanisch. Voor hem wilde hij Duits leren, met hem had
hij lange discussies, met name tijdens het half jaar
dat ze samen in Leipzig doorbrachten, in 1933. (De
Deense natuurkundige Rosenfeld die in dezelfde
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Groot was dan ook de verbazing toen Majorana
zich in januari 1938 kandidaat stelde om professor
te worden in Napoli. Hoewel hij maar twee dagen
in de week college gaf, verhuisde Majorana naar
een pension in Napoli. Een maand later trok hij in
in een andere herberg. Om nog ongrijpbaarder te
worden?

den worden gevonden, het zijn de levenden die
kunnen verdwijnen.‖
Aanbevolen literatuur:

-Leonardo Sciascia: La Scomparsa di Majorana
(In het Engels vertaald als The Moro affair and the
mystery of Majorana)

Op 25 maart 1938 liet Majorana een afscheidsbrief
achter (aan zijn ouders en aan de universiteit) in
zijn kamer en nam hij de nachtboot naar Palermo.
Daar aangekomen stuurde hij echter direct een brief
naar de universiteit: ―il mare mi ha rifiutato‖, de
zee heeft mij geweigerd. Die avond nog nam hij de
boot terug. Daarna heeft niemand hem ooit meer
gezien.
Zeventig jaar hebben de twijfels over ―het geval
Majorana‖ niet weg kunnen nemen. Hij heeft zich
van het schip gegooid, zegt de meerderheid. Echter,
een reiziger met een kaartje voor dezelfde hut weet
niet zeker of zijn hutgenoot Majorana was, maar
wel dat deze man de hele reis in de hut gebleven is.
Hij is of niet vertrokken, of vertrokken én aangekomen. Daarbij is Majorana vlak voor vertrek naar
Palermo bij zijn moeder langs geweest om zijn
paspoort op te halen, en nam hij in één klap zijn
salaris van de afgelopen vijf maanden op. Wat was
hij van plan? En: is het gelukt? In een Siciliaans
klooster zou zich in de jaren veertig onder de padri
een ―groot wetenschapper‖ bevonden hebben. In
Napoli zou zich begin april een verwarde, zeer op
Majorana lijkende man aan de deur van de Chiesa
del Gesù Nuovo gemeld hebben, die onderdak
zocht om zich aan een religieus leven te kunnen
wijden. Ook in Argentinië zou Majorana gesignaleerd zijn.

Voor een vertaling en uitleg van de tekst op de
voorpagina: zie pagina 27.

Juist in deze tijd verjaren de Italiaanse politiearchieven. Fanatiekelingen werken zich vandaag de
dag nog door een zee aan documenten… is er nog
wat? Professor Francesco Guerra van de La Sapienza universiteit in Rome, elk vrij uurtje op zoek,
liet mij een brief zien, waarin de ene ―jongen van
de Via Panisperna‖ aan de andere schreef: ―Treurig
dat het zo gegaan is. Maar binnenkort zal alles wel
duidelijk worden.‖ Tja. Ettore, lig je op de bodem
van de Golf van Napels? Of moeten we het briefje,
uit het voorjaar van 1938 aan je collega Bocchini,
toch lezen zoals we geneigd zijn het te lezen? ―Do-
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Golddiggers: Robin de Vilder

Golddigers: Robin de Vilder
Voor alle studenten die de hoop op eeuwige roem als geniaal wetenschapper al hadden opgegeven en met jaloerse ogen naar hun veel slimmere jaargenoten kijken: gelukkig wordt jij later rijk!
De rubriek Golddiggers vertelt je hoe. Deze keer interviewen we financieel wiskundige Robin de
Vilder. — Dave de Jonge
sico‘s. Dat de nadruk op kwantitatieve methoden
ligt wil zeggen dat we vooral met tijdreeksmodellen bezig zijn: evenwichten berekenen om op die
manier winst uit de markt te halen. Dit proberen we
zo veel mogelijk te automatiseren.

Robin de Vilder is universitair hoofddocent financiële wiskunde aan de UvA, maar hij is niet het
stereotype docent wat je meestal bij wiskunde tegenkomt. Dit is een man uit de praktijk. Lesgeven
doet hij nonchalant zittend op tafel en zijn colleges
zijn doorspekt met grappen en verhalen. Naast docent werkt hij het grootste deel van de tijd bij een
bedrijf dat in effecten handelt. Niet op de gebruikelijke manier met snelle jongens die de hele dag
gestrest aan het handelen zijn, maar met een groepje wiskundigen die het handelsproces zoveel mogelijk proberen te automatiseren.
Stille Revolutie

Wanneer je op zijn kantoor vlakbij het IJ aan komt
is het eerste wat je opvalt de enorme rust. Bij optiehandel denken we meestal aan wild om zich
heen schreeuwende mannen in pakken, maar deze
taferelen zijn al jaren verdwenen sinds de invoering
van de schermenhandel. Kom je tegenwoordig op
een effectenkantoor dan zie je meestal zalen die
gevuld zijn met tientallen computerschermen en
handelaren die diep geconcentreerd bezig zijn,
vaak op meerdere schermen tegelijk. Maar bij
Deep Blue Capital zien we zelfs dat niet. Binnen
ziet het eruit als een opvallend eenvoudig kantoor
met een paar bureaus waar enkele mannen rustig
op hun laptop aan het programmeren zijn. Het handelen vindt plaats één kamertje verderop. Hier zien
we wel de vertrouwde rij beeldschermen, maar de
echte handelaar ontbreekt: de computer doet het
werk. Hooguit zit er iemand op te letten of alles
wel goed gaat en grijpt af en toe in als er iets mis
gaat. Stilletjes vindt hier een revolutie in de effectenhandel plaats.

Robin de Vilder

―Ik zou de andere wiskundigen op het KdVI
willen vergelijken met leeuwen in de dierentuin.‖

Andere mede-eigenaars van mijn bedrijf zijn de
grootaandeelhouders van Flow Traders. Dat is een
bedrijf dat meer op gewone aandelenhuizen lijkt
zoals Optiver en IMC. Bij Flow Traders ligt de
nadruk voor 50% op de handelaar en voor 50% op
algoritmes. Bij ons is die verhouding 5% handelaar,
95% algoritmes

Wat doet uw bedrijf?

Ik ben mede oprichter van Deep Blue Capital. Wij
zijn een hedgefund dat nadruk heeft liggen op
kwantitatieve methoden. Een hedgefund is een
fonds dat in effecten handelt, maar de risico‘s zo
veel mogelijk afdekt. We nemen dus geen marktri-
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Golddiggers: Robin de Vilder
Wat voor soort mensen werken er bij uw
bedrijf?

tijd ook een aantal lezingen en cursussen gegeven
over dit onderwerp. Op een keer zat er iemand van
een groot handelshuis in het publiek en die vroeg
mij of ik dit niet eens in de praktijk wou brengen.
We hebben toen samen dit bedrijf opgezet. Dat is
nu 7 jaar geleden.

We hebben een stuk of 9 man in dienst. Dit zijn
allemaal mensen met een wiskundige achtergrond.
De mensen die het meer technische werk doen, het
automatiseren en programmeren van de algoritmen,
zijn allemaal zuivere wiskundigen. Zelf weet ik
meer van dynamische systemen. Verder werken er
nog twee mensen die econometrie hebben gestudeerd. Toen ze bij ons kwamen werken hebben ze
via mij een oio-positie in de financiële wiskunde
gekregen. Eén van hen wist al redelijk wat van
wiskunde, de ander moest nog bijgeschoold worden.

Waarom bent u naast het bedrijf nog
steeds les blijven geven?

Omdat ik het leuk vind. Natuurlijk ben ik hard nodig op het bedrijf. Ik moet van alles en nog wat
regelen elke dag, dus het kost ons wel wat geld als
ik er niet ben (tijdens college vertelde de Vilder
ooit dat het het bedrijf door zijn afwezigheid enkele
duizenden euro’s kost elke keer dat hij college
geeft, ddj). Maar ik blijf het gewoon doen. Ik denk
dat het voor studenten ook veel leuker is om eens
les te krijgen van iemand uit de praktijk. Als je dit
vak door een gewone docent laat geven dan is het
niet meer dan ―het zoveelste vak‖.

Wat hebt u zelf gestudeerd?

Ik heb zelf psychologie gestudeerd. Ik ben afgestudeerd in een combinatie van sociale psychologie,
psychometrie en methodologie. De studie heb ik
heel snel gedaan waardoor ik gelijk allerlei aanbiedingen voor een aio plaats kreeg, maar daar had ik
helemaal geen zin in. Ik wou eigenlijk zo snel mogelijk van die psychologie af. Ik heb toen een aanbieding geaccepteerd om als aio in een combinatie
van wiskunde en economie te werken. Het eerste
jaar ben ik me toen gaan verdiepen in economie en
in wiskunde zoals meetkunde en dynamische systemen. Ruim twee jaar later promoveerde ik. Daarna ben ik docent wiskunde geworden. Ik heb de
meeste wiskunde toen eigenlijk geleerd door les te
geven. Het was heel raar: ik beheerste wel bepaalde
hogerejaars vakken, terwijl ik de basiswiskunde
niet eens goed kende.
Maar hoe bent u dan precies in de financiële wiskunde terecht gekomen?

Voor mijn studie psychologie was ik al market maker. In de tijd van mijn promotie kwam het vakgebied van de financiële wiskunde steeds meer op.
Daarvóór waren het vooral economen die zich met
het modelleren van effecten bezig hielden, maar dat
werd steeds wiskundiger. De economen hadden
hierbij steeds meer hulp van wiskundigen nodig
totdat de wiskundigen op een gegeven moment
zeiden: ―dit kunnen wij zelf ook wel, zonder jullie‖.
Het werd toen een op zichzelf staand vakgebied
binnen de wiskunde. Bij het Korteweg-de Vries
Instituut wilden ze daar toen ook iets mee gaan
doen en ik was de enige die zowel iets van wiskunde als van economie af wist. Dus werd ik gevraagd
om mij hiermee bezig te gaan houden. Ik heb in die
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Wat voor soort wiskunde wordt er gebruikt in uw bedrijf?

Het is vooral de manier van denken: veel logisch
nadenken en je gezond verstand gebruiken. Je kunt
niet zomaar vanuit de theorie gaan werken, je zal je
moeten aanpassen aan de praktijk en die is toch
heel anders dan de theorie. Het enige wat in de
praktijk constant is, is dat alles verandert.
Om een voorbeeld te geven: een aantal jaren geleden heeft Fortis geprobeerd hetzelfde te doen als
wij. Ze hebben toen de allerbeste wiskundigen aangetrokken en die hebben ze de beschikking gegeven over de allerbeste apparatuur. Dat project is
faliekant mislukt. Juist omdat deze mensen echt
pure wiskundigen waren. Ze waren veel te theore-
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Golddiggers: Robin de Vilder
Hebt u nog tips voor studenten die ook
uw kant op willen?

tisch ingesteld, je moet mensen hebben die met de
praktijk om kunnen gaan en die ook enig verstand
van economie hebben.
Wat je qua wiskunde wel echt nodig hebt is stochastiek en statistiek. Dit heb je nodig om de statistische risico‘s op de juiste manier af te kunnen
dekken. De wiskunde is elementair, maar die moet
je dan ook wel écht goed kennen. Laten we zeggen
dat je een Bachelor wiskunde moet hebben, maar
die moet je dan ook wel met een 9 of een 10 gehaald hebben.

Als wiskundige moet je goed uitkijken waar je gaat
werken. Op gewone effectenkantoren, waar de nadruk meer op handel ligt, worden wiskundigen
vaak gebruikt als sloofje. Jij doet de berekeningen
maar de handelaren lopen weg met de winst. Als
kwantitatief georiënteerde wiskundige kun je daarom beter terecht bij bedrijven als het onze. Bij ons
bijvoorbeeld zijn alle wiskundigen ook aandeelhouder.

Mist u de echte wetenschap dan niet, als
u zo met de praktijk bezig bent?

Ik doe nog steeds aan wetenschap met mijn aio‘s.
Op het bedrijf zijn we nu al zeven jaar bezig met
het perfectioneren van een algoritme en dat is nog
steeds niet af. Het spannende aan wetenschap is het
op zoek gaan naar een oplossing waar je soms jaren
mee bezig bent. En als je dan eindelijk op een dag
die oplossing vindt dan heb je dat gevoel van
―Jackpot!‖ dat is echt fantastisch. Dit heb ik ook bij
het bedrijf.
Wat ik wel mis is de bijdrage die je als wetenschapper levert aan de maatschappij. Dat doe ik
nog steeds wel, via het lesgeven, maar voor de rest
levert wat ik doe alleen een bijdrage aan mij eigen
portemonnee en die van onze aandeelhouders. Ik
verwacht over een aantal jaren wel weer terug te
keren in de wetenschap. Ik ben nu 48 dus misschien
ga ik dat over een jaar of zes wel doen.
Wat moet je als werknemer bij uw bedrijf echt „in je hebben‟ om succesvol te
zijn in deze wereld?

Je moet goed kunnen programmeren, goed zijn in
statistiek en stochastiek met een goede economische intuitie. Je moet vooral ook goed in staat zijn
deze wiskunde in de praktijk toe te kunnen passen.
(Over de andere docenten die op het KdVI werken
zei de Vilder eens: ―Ik zou ze willen vergelijken
met gekooide leeuwen in de dierentuin, ze zijn ijzersterk in pure wiskunde, maar ze hebben hun
levenlang alle problemen in hapklare brokken
voorgeschoteld gekregen: nette geïdealiseerde wiskunde problemen. Laat je ze los in het wild dan
zullen ze grote problemen hebben om te overleven.‖, ddj)
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Studiereis Stockholm
In de laatste week van april was het weer zover: de jaarlijkse studiereis van de NSA. Deze
keer gingen we naar het hoge noorden, de bestemming was Zweden. Een verslag van een week
in het land van de kronen, knäckebröd en kötbullar. — Hans Wiermans
Ons Zweedse avontuur begon zaterdagochtend heel
vroeg op Schiphol, waar we om 5 uur moesten verzamelen. Met een grote kop koffie in de hand en
Boten Anna van Basshunter pompend uit onze
iPods waren we klaar voor de vlucht naar Stockholm.
Verassend

Eenmaal aangekomen in Zweden vielen een paar
dingen direct op. Ten eerste was er het landschap,
dat heel kaal en wild was, en een stuk minder groen
dan ik had gedacht. Ten tweede was het weer veel
beter dan verwacht: een strakblauwe hemel en in de
zon was het zelfs vrij warm. Ten derde waren er de
mensen. Anders dan ik had verwacht waren die
helemaal niet zo lang als wij Nederlanders. Precies
zoals verwacht echter, waren alle vrouwen wel
blond en heel mooi, dit was duidelijk geen urban
legend.

Na het eten moesten we opschieten om ons klaar te
maken voor het nachtleven in Stockholm, dat iets
vroeger van start gaat dan in Nederland en veel
meer eisen stelt aan de bezoekers. Zo was er overal
een leeftijdslimiet van minstens 20 of 23 jaar, terwijl de helft van onze groep pas 19 was. Op advies
van Aagje gingen we naar de Debaser, een grote
club op het zuidelijke eiland van Stockholm, waar
we getrakteerd werden op een geweldig concert
van de International Noise Conspiracy. Ik hou helemaal niet van rock, maar dit was vet genoeg om
zelf mij aan het headbangen te krijgen.

Bekomen van deze verrassingen vertrokken we per
bus naar het centrum van Stockholm. Na een kleine
stop bij ons hostel stond al meteen de eerste activiteit op het programma: een bezoekje aan het techniek museum. Deze Zweedse tegenhanger van Nemo bleek een aangename verassing. Naast allerlei
historische machinerie en elektronica, kon je hier
ook allerlei spelletjes doen. Hoewel eigenlijk bedoeld voor kleine kinderen, hadden we hier de
grootste lol mee, wat maar weer eens bewijst dat de
geest van een natuurkundige niet zo volwassen is.

Meester Boudewijn en zijn
QF2-klasje.

Kötbullar

De eerste avond aten we met z‘n allen in de
Kungshallen, een grote hal met vele kraampjes
waar je allerlei soorten eten kon halen en waar velen nog vaker die week terugkeerden. Op zondag
aten we met z‘n allen in een pizzeria, verder hebben werd er door verschillende groepjes in het Hostel gekookt, wat prima te doen was. Al moet ik
toegeven dat onze combinatie van kötbullar met
pasta en spinazie niet helemaal geslaagd was.
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Telescoop kijken

De volgende dag was eigenlijk geheel zelf in te
vullen, omdat er alleen ‘s avonds een activiteit gepland stond. Deze mogelijkheid werd door velen
gebruikt om het centrum van Stockholm eens flink
te verkennen. Het oude centrum, gelegen op een
klein eilandje, is echt een plaatje; jammer genoeg
wel iets te toeristisch. Die avond bezochten we
onze eerste telescopen in het oude observatorium.
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Er was een hele oude telescoop en een vrij moderne, waarmee we respectievelijk Saturnus en een
dubbelstersysteem konden zien.

het vakgebied vormde, maar voor de rest wederom
totale herhaling was. Als klap op de vuurpijl was er
hierna wederom een telescoop te bezichtigen.

Maandag stond helemaal in het teken van de SU,
oftewel Stockholms Universitet. Hoewel de universiteit op een prachtige, groene campus (van het
type Princeton) lag, werden wij verwezen naar het
natuurkundegebouw: een Science Parkachtige kolos aan de rand van de stad. Blijkbaar is Amsterdam niet uniek in het verbannen van bèta‘s uit het
centrum. Op de faculteit kregen we een aantal lezingen te horen. Van natuurkunde was er een interessant praatje over vrije elektronen lasers, waarmee voor het eerst lasers met golflengtes in het
röntgen gebied kunnen worden gerealiseerd. Er was
ook een minder interessant praatje over quantum
golfpakketjes, wat niet veel meer inhield dan een
herhaling van QF1. Ook de wiskundelezing was
voor natuurkundigen minder boeiend. Deze ging
over eigenpolynomen, waarvan ik de details niet zo
erg heb onthouden. Hierna was het tijd voor onze
dagelijkse portie telescoop-kijken.

We besloten om ons die avond maar weer eens in
het nachtleven van Stockholm te storten. Aangezien overal enorm veel eisen waren, zoals alleen
entree wanneer je op de gastenlijst stond, hadden
we de voorgaande avond besloten om een tafel te
reserveren in de fancy Laroy club (vernoemd naar
de legendarische Arthur Laroy). Helaas was er iets
mis gegaan: we stonden niet op de lijst en werden
vriendelijk verzocht weer weg te gaan. Hierna besloten we om ons geluk te proberen bij The Spy
Bar, een van de meest prestigieuze clubs van
Stockholm. Na twee keer geweigerd te zijn (eerst
vanwege mijn schoenen, daarna omdat ik nog geen
23 was), bleek maar weer eens dat driemaal
scheepsrecht is. Uiteindelijk was het de moeite wel
waard: de Spy Bar bleek een hele toffe tent te zijn.
Wel is het stappen in Stockholm vrij prijzig: bier
kostte zes euro, cocktails twaalf.

Dinsdag bracht een pauze in de academische activiteiten. Deze dag gingen we op bezoek bij een waterkrachtcentrale van Vattenfall. Na een lange
treinreis en een uitstekende lunch kregen we een
rondleiding door de gehele centrale. Zweden haalt
vandaag de dag 60 tot 70 procent van zijn energie
uit waterkrachtcentrales, de overige stroom wordt
voornamelijk door kernenergie opgewekt. Hieruit
blijkt maar weer eens hoe dramatisch we achterliggen op het gebied van schone energie. ‘s Middags
was er de gelegenheid om in de bosrijke omgeving
wat rond te scharrelen, waarna we tegen het begin
van de avond naar Stockholm wederkeerden.
Woensdag moesten we om acht uur opstaan om op
tijd te zijn voor ons wiskundecollege. Nu is het
lang geleden dat ik voor een wiskundecollege om
acht uur ben opgestaan, dus dit kostte wat mentale
moeite, maar uiteindelijk arriveerden we op tijd in
Uppsala. Deze middelgrote stad ligt iets ten noorden van Stockholm en ongeveer de helft van de
120.000 inwoners is student. We kregen wederom
eerst een aantal wiskundelezingen, meer gericht op
toepassing dan op harde bewijzen, wat wel in de
smaak viel bij de natuurkundigen. Verder was er
een erg gehaast praatje over astrofysica, wat voor
de wiskundigen onder ons een goede introductie in

Fashionable helmpjes

Magisch

Toch vond ik de stad op de een of andere manier
iets magisch hebben. Ik heb gedurende de reis via
Twitter een weblog bijgehouden. Naarmate de
week vorderde, groeide mijn enthousiasme voor
Zweden steeds meer en dat werd door de berichtjes
op mijn weblog gereflecteerd. Op de betreffende
avond creëerde ik een ―Twitter-tricolon‖. Het ging
van: ―Het is hier leuk maar echt streng.‖ via ―De
Spy Bar is fucking vet‖ naar ―Ik ga hier wonen.‖ Ik
snap wel waarom Aagje ervoor gekozen heeft om
een halfjaar in Zweden te gaan studeren. Het is
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wellicht niet een heel bijzonder land, maar in mijn
ogen is het op elk punt net iets beter dan Nederland.
Donderdag vormde een mooie afsluiter voor onze
week in Zweden. ‘s Ochtends gingen we eerst naar
het Nobel museum in Stockholm, waar we een
prima rondleiding kregen. Hierna besloten de
meesten om een soort alternatieve Koninginnedag

te vieren in Uppsala. Hier was ook een feestdag,
waar alle studenten uit Zweden op af bleken te komen. Hoewel we geen kaartjes konden krijgen voor
de studentenfeesten, hebben we ons die dag prima
vermaakt met bier drinken en in de zon liggen. En
aangezien onze ―Koninginnedag‖ niet werd verstoord door een malloot in een Suzuki Swift, ging
het feest door tot het begin van de avond.
De volgende dag moesten we al vroeg uit het hostel
uitchecken en hebben we de rest van de dag in de
zon gelegen, proberend te bekomen van ons slaaptekort. Tegen het eind van de middag vlogen we, al
―Weerwolvend‖ terug naar Nederland.
Ik wil bij deze nogmaals de reisleiding bedanken
voor een hele leuke week. Zij hebben echt hun best
gedaan om ons verblijf in Zweden zo prettig mogelijk te maken en verdienen hiervoor alle lof. Dank
dus aan Maartje, Manuel, Wouter, Sarah en Ellen.

Als je ooit in Zweden bent, vergeet dan niet
een telescoop te bezoeken
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Voor het Twitter-reisverslag, zie:
twitter.com/hanswiermans
Voor de foto‘s, zie: foto.nsaweb.nl en klik op album BEC --> BEC Stockholm 2009.
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Beyond Quantumfysica 2
Natuurlijk heb je een hoop mooie dingen geleerd over de eigenschappen van deeltjes met heelof halftallige spin. Natuurlijk kun je nu op verjaardagen een hoop interessante dingen over de
harmonische oscillator vertellen. En natuurlijk is er altijd het vak quantumfysica 3, dat je enkele toepassingen en handige technieken aanleert. Maar dan blijft alsnog de vraag wat er
precies allemaal gebeurt in de wereld van de quantumfysica na circa 1930. Mocht je ook met
soort gelijke gedachten zitten, lees dan vooral verder, we zullen een paar interessante ontwikkelingen uitlichten. — Tim Lucas
Bijna iedereen die dit stuk leest heeft ooit iets gehoord of gelezen over quantumfysica. Voor degenen die minder bekend zijn met de concepten uit de
quantumfysica (lees: wiskundigen), lees vooral
gerust door, we zullen je even aan de theorie voorstellen voor de volledigheid. De natuurkundigen
die bekender zijn met Pauli matrices, uitsluiting
principes en tunneling waarschijnlijkheden vragen
zich wellicht wel eens af hoe het nu zit met de theorie na het vak quantumfysica 2.
Geschiedenis

In de 19e eeuw waren er al een hoop experimenten
gedaan waarvan de uitkomsten een groot mysterie
waren voor de experimentatoren die de (in die tijd)
nieuwe fenomenen voor het eerst aanschouwden.
Zo was het bijvoorbeeld Alexandre Becquerel (vader van de derde Nobelprijswinnaar Henri Becquerel), die voor het eerst waarnam dat een stroom
ging lopen als men licht op een elektrode liet schijnen, een effect tegenwoordig welbekend als het
foto-elektrisch effect. En zo was er bijvoorbeeld het
dubbele-spleet experiment van Thomas Young in
1803, waarbij hij aantoonde dat licht een golfverschijnsel moest zijn. Het was echter volstrekt onduidelijk waarin licht zich dan zou moeten voortplanten.
Overigens waren dit experimenten waar menig 19eeeuwse natuurkundige zich nauwelijks druk om
maakte. Halverwege de 19e eeuw waren er een
hoop theorieën geformuleerd die de natuur zoals hij
toentertijd bekend was correct beschreven. Veel
wetenschappers kregen het gevoel dat de natuurkunde bijna ‗af‘ was, dat ze alles zo‘n beetje wel
beschreven hadden. Toen James Clerk Maxwell in
1864 aantoonde dat licht als vanzelfsprekend uit
zijn theorie van de elektrodynamica kwam rollen
zagen veel academici dit als kers op de natuurkun-
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dige slagroomtaart. Velen hadden het gevoel dat de
verklaringen voor de effecten waar nog geen uitleg
voor was snel zouden volgen. Veel verder van de
waarheid had men echter niet kunnen zitten.
Rond de eeuwwisseling werden er namelijk een
paar ontdekkingen gedaan die de toenmalige natuurkunde op haar grondvesten zouden doen
schudden. Met name de ontdekking van het electron, het fenomeen radioactiviteit (ontdekt door
Henri Becquerel) en het voorstel van het ‗krentenbollen‘ model van het atoom deden velen beseffen
dat er meer aan de hand moest zijn dan men op dat
moment kon vermoeden.
De quantumtheorie werd geboren toen Max Planck
in 1900 een oplossing vond voor een probleem in
de statistische fysica, namelijk de warmtestraling.
Hiervoor stelde hij voor dat elektromagnetische
energie alleen in gekwantiseerde hoeveelheden
voorkomt. Dit betekent dat energie, de eenheid
waarin een systeem betaald voor zijn acties, een
kleinste munt heeft die niet verder deelbaar is. Albert Einstein gebruikte dit argument om het fotoelektrisch effect te verklaren en toonde hiermee aan
dat er een gekwantiseerd lichtdeeltje moest bestaan
(hiervoor zou hij later ook de Nobelprijs krijgen).
Voortbouwende op werk van (onder andere) Bohr,
Sommerfeld, de Broglie en vele anderen kwamen
Heisenberg, Pauli en Schrödinger rond 1925 op de
beschrijving van de quantummechanica zoals wij
die kennen; systemen worden beschreven door een
golffunctie, waarbij de positie in de ruimte geen
exact gegeven is maar een wiskundige distributie
voorstelt. Alhoewel de exacte formulering van de
quantummechanica tussen Heisenberg en Schrödinger verschilt is de achterliggende gedachte hetzelfde: Uncertainty.
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Eén van de belangrijkste eerste toevoegingen op de
‗standaard‘ quantummechanica was de uitbreiding
ervan naar een relativistische versie. Het zou nogal
lastig blijken om de Algemene Relativiteitstheorie
in al zijn glorie te incorporeren, sterker nog: dat is
op dit moment nog steeds niemand gelukt! De eerste pogingen om relativistische deeltjes te incorporeren in de quantummechanica leidden echter wel
tot een paar doorbraken in onze natuurkundige kijk
op de wereld.
Zo was het bijvoorbeeld Nobelprijswinnaar Paul
A.M. Dirac die in 1928 de Dirac vergelijking afleidde. Die vergelijking beschreef de correcte quantummechanische beschrijving voor één electron. De
vergelijking stond ook toe dat een electron een positieve lading kon hebben, waarmee de theoretische
ontdekking van het positron een feit was.
Het duurde echter nog tot 1932 tot het deeltje
daadwerkelijk ontdekt werd door een andere Nobelprijswinnaar genaamd Carl D. Anderson. Anderson speelde ook een belangrijke rol in de quantummechanica, vooral omdat hij experimenteel
bewijs bij de theorieën van de grootheden van die
tijd voegde en zo liet zien dat de theorie absoluut
geen fabeltje was.

Figuur 1

De ontdekking van het positron in een nevelvat.

De ontdekking van het positron leidde tot een groot
aantal nieuwe verschijnselen en voorspellingen van
nieuwe effecten. Zo kan men zich voorstellen dat er

een electron en een positron kunnen ontstaan als
men een foton (met hoge energie) op de kern van
een bepaald element schiet. Dit is een andere vorm
van een licht-materie interactie, waarvan het fotoelektrisch effect een lage-energie versie is.
Dit soort deeltje-antideeltje creatie wordt ook gebruikt om Hawking straling te verklaren, vernoemd
naar de welbekende natuurkundige Stephen Hawking. Hawking straling is een proces waarbij zwarte
gaten een vorm van thermische straling uitzenden
door deeltjes creatie. Op hele kleine schaal ontstaan
in een sterk wisselend gravitationeel veld constant
deeltjes en antideeltjes. Deze deeltjes gaan constant
interacties met elkaar aan, waardoor ze constant
weer verdwijnen. Het is echter ook denkbaar dat
een deeltje uit het zwarte gat ontsnapt, zijn antipartner in het zwarte gat achterlaat en zo een spoor
van zijn bestaan achterlaat. Hawking straling is een
prachtig theoretisch verschijnsel maar is helaas nog
nooit waargenomen.
Quantumelektrodynamica

Een ander veld waarbij deeltjescreatie ook een belangrijke rol speelt is de quantumelektrodynamica
(QED). QED is op een bepaalde wijze de veralgemenisering van de Dirac vergelijking en beschrijft
hoe licht en materie met elkaar omspringen. De
theorie wordt ook wel de parel van de natuurkunde
genoemd omdat het de theorie is die het meest precies overeenkomt met waargenomen experimenten.
QED is ook de theorie waarin een van dé natuurkundige beroemdheden van de 20e eeuw voor het
eerst van zich liet spreken, namelijk Richard
Feynman. Feynman is in grote mate bekend geworden door zijn bijzondere en enerverende vertelstijl,
zijn intuïtie binnen de natuurkunde en zijn ―Feynman lectures‖ die voor veel natuurkundigen als een
prachtige reeks natuurkunde colleges wordt beschouwd, maar vooral vanwege de diagrammen die
eerst uitwerking hadden binnen de QED. De diagrammen versimpelden voor veel natuurkundigen
hun berekeningen aanzienlijk omdat ze makkelijk
inzage gaven hoe een bepaald proces verliep. Hieronder is een voorbeeld van een dergelijk Feynman
diagram te vinden.
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Figuur 2

Feynman diagram

Om het bovenstaande diagram te kunnen begrijpen
leggen we wat regels over de Feynman diagrammen uit; de horizontale as representeert (zoals misschien al geraden) de tijd van een bepaald proces.
De rechte lijnen staan voor deeltjes, waarbij een
pijl naar rechts een ‗normaal‘ deeltje voorstelt en
een pijl naar links is een antideeltje.
De golvende lijn staat voor een virtueel foton, wat
de krachtdrager van de elektromagnetische kracht
is. In dit diagram wordt dan ook elektron positron
paar geanihileerd, waarbij er een virtueel foton
wordt geproduceerd. Dat foton vervalt vervolgens
weer in een quark-antiquark paar waarbij een gluon
wordt geproduceerd. En zo kan vrijwel ieder proces
met een Feynman diagram worden beschreven.
Heel leuk natuurlijk allemaal, maar waarom maakt
dit nou precies je berekeningen zo veel gemakkelijker? Het is in principe maar een diagram toch?
Klopt, maar het mooie aan de diagrammen is dat
Feynman ze ontwikkelde met een aantal regels erbij. Elk diagram zegt namelijk iets over de quantummechanische amplitude van het systeem. Het
mooie is dat deze diagrammen dus iets zeggen over
de waarschijnlijkheid van de beschreven processen.
De regels zijn te uitgebreid om er in dit artikel diep
op in te gaan, maar mocht je er meer over willen
weten zoek dan op internet ―Feynman diagrammen‖ op.
Naast dat QED ons een mooie, intuïtieve manier
gaf om bepaalde processen te berekenen, gaf het
ons ook een hoop nieuwe theoretische inzichten. Zo
bewees Julian Schwinger in 1951 dat het mogelijk
is dat in het vacuüm een deeltje-antideeltje paar kan
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ontstaan mits er een sterk E-veld wordt aangelegd.
Dit ging in tegen de denkwijze van die tijd. De
meeste wetenschappers dachten namelijk dat je
geen antideeltjes kon maken zonder daar een
zwaardere kern bij te betrekken. Deze redenering
kwam voort uit het feit dat bij alle verschijnselen
de impuls behouden moet blijven. Dit bleek in de
QED dus niet het geval te hoeven zijn, waaruit
bleek dat als men maar lang genoeg zou wachten
het vacuüm vanzelf zou vervallen tot iets wat geen
vacuüm meer was. Dit proces wordt ook wel vacuum polarisatie genoemd. Het effect kan in twee
vormen voorkomen; het eerste is door (nietvirtuele) deeltjescreatie in het vacuüm door het
aanbrengen van een extreem sterk E-veld. Alhoewel het proces in 1951 al beschreven is blijkt het Eveld zo sterk te moeten zijn dat het nog nooit
daadwerkelijk waargenomen is.
Een andere vorm van vacuüm polarisatie is waarbij
virtuele elektronen en positronen ontstaan waardoor het polariseert. Dit komt omdat QED voorschrijft dat het vacuüm niet compleet niks is, maar
zich in een bepaalde grondtoestand bevindt van de
velden die normaal gesproken werken op een ruimte. Dit betekent dus dat het elektromagnetische veld
ook een grondtoestand heeft en niet compleet verdwijnt als er op een bepaalde regio van de ruimte er
zich een vacuüm bevindt.
De polarisatie kan men zich voorstellen alsof er
constant virtuele paren van deeltjes in het vacuüm
ontstaan. Door de elektromagnetische interactie
tussen deze deeltjes rangschikken zij zichzelf (hoe
kort dan ook) in de ruimte zodat deze lichtelijk
gepolariseerd raakt. Hoe vreemd al deze virtuele
deeltjes ook mogen klinken, het gebeurt echt en is
in 1997 in Japan waargenomen in een deeltjesversneller.
Renormalisatie

De ontwikkeling van de quantumelektrodynamica
begon al in het begin van de jaren 30, toch duurde
het tot begin jaren 50 totdat de theorie daadwerkelijk compleet en echt bruikbaar was. Dit kwam
door een probleem dat al vroeg in de ontwikkeling
van de theorie tegen werd tegengekomen. Als men
een electron in een elektrisch of magnetisch veld
plaatst en dit veld is zwak genoeg dan kan men dit
veld opvatten als een storing in de berekening om
het effect van dit veld uit te rekenen. Dit wordt
storingsrekening genoemd. Storingsrekening is één
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van de meest gebruikte ‗gereedschappen‘ in de
quantumfysica om effecten uit te rekenen.
Toen men deze vrij elementaire berekeningen toepaste op de eerste incarnaties van de quantumelektrodynamica kwam men op divergente en dus oneindige antwoorden uit. Deze resultaten waren volstrekt belachelijk en kwamen niet overeen met de
werkelijkheid. Mocht je dit soort divergenties
moeilijk voorstelbaar te vinden denk dan eens terug
aan elementaire elektrodynamica. De energie van
een bol wordt gegeven door: Eem 

Bronnen:

- Gauge field theories Mike Guidry
- The Feynman Lectures on Physics Feynman,
Leighton & Sands
- Quantum Mechanics and Integrals Richard P.
Feyman
-Wikipedia

q2
. Bij
4 rem

het electron, een puntdeeltje, gaat de energie dus
naar oneindig als men de energie daarvan probeert
uit te rekenen.
Iets soortgelijks gebeurde ook in de vroege quantumelektrodynamica. Deze problemen kwamen
voort uit het feit dat de Hamiltoniaan die de interacties beschrijft niet per sé deeltjes hoeft te behouden. Als we ons voorstellen dat we beginnen met
een enkel electron, dan is makkelijk in te zien dat
in de tijdsevolutie dit electron uit een superpositie
van bepaalde toestanden kan gaan bestaan. Deze
superposities hebben allemaal een bepaalde intrinsieke energie, waarbij oneindige energieën niet
uitgesloten zijn.
De oplossing voor dit probleem werd gegeven door
Julian Schwinger. Hij stelde een bepaalde ‗cut-off‘
voor van de fotonische bijdrage, dat wil zeggen dat
bepaalde hoge energieën zo onwaarschijnlijk zijn
dat we ze wel buiten beschouwing kunnen laten.
Hij noemde dit proces ‗renormalisatie‘. Het resultaat van deze procedure is dat de resultaten van de
berekening uiteindelijk onafhankelijk zijn van de
‗cut-off‘ procedure. Ook liet Schwinger zien dat de
quantumelektrodynamica hiermee een stuk completer was en resultaten gaf die extreem goed met de
werkelijkheid overeenkomen.
Hiermee werd de quantumelektrodynamica de eerste renormaliseerbare theorie, waarvan er een paar
bestaan, onder andere de quantumchromodynamica
die de wisselwerking tussen quarks en gluonen
beschrijft en de electrozwakke theorie. Mocht je
nog meer willen weten over deze theorieën dan
moet je zeker nog eens kijken naar de bronnen in
de literatuur of de vakken ‗quantumfysica 3‘ of
‗quantum field theory‘ (mastervak) volgen.
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Peer 2 Peer Logistiek
Jammer genoeg lijkt aan de schijn van onbeperkte beschikbaarheid van olie een einde te komen. Sommige deskundigen zeggen 5 jaar, anderen 10 en weer anderen zeggen dat het nu al
het geval is; vroeg of laat zal de olieproductie 'pieken' en zal uiteindelijk de productie van olie
onze honger ernaar niet meer kunnen stillen. Binnen dit kader is mijn prijswinnende idee ontstaan, toen ik bij een goed gevulde touringcar mensen zag instappen maar géén bagage in het
onderruim zag gaan. Ik besefte mij dat er gigantisch veel vervoersmogelijkheden onbenut bleven en er, in potentie, voor miljarden euro's olie bespaard kon worden. En zo ontstond: Peer
to peer logistiek — Mathijs de Bruin
Ongeveer een jaar geleden was ik op een 'grote' reis
door Midden- en Oost-Europa. Nu moet je weten
dat daar, en dan met name in de Balkan, het meeste
personenvervoer gebeurd met bussen. Om precies
te zijn, touringcar bussen met WC, airco en alles.
Treinen zijn er ook: die zijn warm, benauwd, gezellig en dus voor het plebs.
Terwijl ik daar aan het reizen was heb ik de tijd
genomen om ook het reizen zelf te contempleren.
Sinds het begin van deze eeuw is de mobiliteit van
mensen gigantisch toegenomen. We vinden het
tegenwoordig normaal dat mensen elke dag zo‘n 50
kilometer tussen werk en woning op- en neer forensen. Dat ons eten uit warme, vreemde, landen komt
verbaasd ons al lang niet meer. En de olie die dat
allemaal mogelijk maakt komt zelf ook uit verre
woestijnen die vroeger oceanen waren.
Wanneer deze olie op raakt zullen honger, oorlog,
armoede en vervuiling in grote delen van de wereld
hun intrede vinden. Honger, omdat een groot deel
van ons voedsel met machines wordt geproduceerd.
Oorlog, omdat er landen over het laatste beetje fossiele brandstoffen zullen wedijveren onder de druk
van een exponentieel toenemende kostprijs. Armoede, omdat veel mensen hun door olie mogelijk
gemaakte (minimale en indirecte) toegang tot wereldmarkten zien opdrogen doordat globale transporten niet meer rendabel zijn. Ten slotte vervuiling omdat machtige landen en oliebedrijven tot het
uiterste gaan om de laatste restjes olie te verkrijgen
en daarbij geen greintje respect zullen hebben voor
onze natuurlijke rijkdommen.

dit ten koste gaat van de eigen concurrentiepositie.
Hiertoe moeten agents met behulp van een beperkt
aantal betrouwbare, directe, partners toegang hebben tot een wereldwijd netwerk van gelijke agents
of 'peers'. Op deze manier kan vrijwel elke agent
communiceren met elke andere agent, precies zoals
dit nu op internet gebeurd; volledig gedecentraliseerd.
Op dit moment is het zo dat als, bijvoorbeeld, een
pakket wordt bezorgd dit via een grote partij moet
gebeurden zoals UPS, DHL of TNT. Deze hebben
alle drie hun eigen, volledig gescheiden, computernetwerken waarbinnen de route, de kosten en de
vervoersmogelijkheden worden berekend. Ook
werken ze bij het daadwerkelijk vervoeren van
pakketten met eigen vaste verzamelpunten (of:
knooppunten in netwerkterminologie), welke hiërarchisch geordend zijn.
Er is hierdoor een minimale samenwerking tussen
een klein aantal hele grote partijen, die door de
vaste structuur van het netwerk erg inefficiënt werken. Daarnaast zijn ze door deze statische structuur
erg kwetsbaar voor het wegvallen van grote verbindingen en maken ze misbruik van hun praktische monopolie posities
Tot slot willen we er niet aan denken wat er gebeurd als deze voor onze samenleving essentiële
partijen, bijvoorbeeld door economische omstandigheden, omvallen of failliet gaan. Dat lijkt op het
eerste gezicht niet erg waarschijnlijk, net als dat het
dat voor ABN-AMRO en Fortis dat een paar maanden geleden ook niet zo leek.

Een Netwerk van Logistical Agents

Ik ben uitgegaan van het idee dat vervoerders, 'logistical agents', idealiter toegang hebben tot een zo
groot mogelijk aantal vervoerskanalen zónder dat
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Laat mij nu proberen om je mijn alternatieve strategie wat gedetailleerder voor te stellen. Daarin is
vrijwel geen sprake van grote partijen. Er wordt

18

P2P Logistiek

alleen samengewerkt als dat ook daadwerkelijk
voordeel heeft. Op het moment dat dat voor de
markt als geheel noodzakelijk is, zullen zich op
natuurlijke wijze knooppunten vormen. Doordat
elke agent met elke andere in contact staat, kunnen
er snel en dynamisch nieuwe routes worden berekend. Als het ene bedrijf failliet gaat zullen morgen
door een ander de pakketten worden bezorgd. Tegelijkertijd zal het eenvoudig worden voor exploitanten van personen- of andere vervoersdiensten
om ook deze markt te betreden; ze hebben slechts
een klein aantal partners nodig om volledig deel uit
te maken van het wereldweide vervoersnetwerk.
Dus, hoe moet je je dit concreet voorstellen? Ik wil
een pakketje bezorgen en ga daarvoor niet naar een
groot bedrijf als TNT, dat door de geringe concurrentie een wisselende staat van dienst heeft. In
plaats daarvan ga ik naar een kleine vestiging van
een vervoersbedrijf waar ik een persoonlijk vertrouwen in stel. Deze zullen mijn pakketje aannemen en er buiten het directe vervoersbereik van het
bedrijf, een route voor opstellen op basis van ketens van onderling vertrouwen tussen vervoersbedrijven. Omdat er bij het opstellen van deze route
rekening wordt gehouden met de specifieke eisen
van mijn verzending (het hoeft niet snel te zijn, is
licht, zwaar, groot of klein) zullen er veel meer en
goedkopere vervoersmogelijkheden beschikbaar
zijn. Ik betaal een fractie van de prijs aan dit ene
bedrijf en de kosten worden steeds door het volgende bedrijf in de keten verrekend.

protocol moet van meet af aan op veiligheid worden getest en geavanceerde theoretische en praktische experimenten zullen moeten uitwijzen dat het
systeem daadwerkelijk in staat is om de gestelde
taak te volbrengen.
Uiteindelijk zal een geleidelijke introductie, bij
kleine bedrijven, het succes van deze aanpak moeten tonen. Een nuance hierbij is dat, totdat het systeem een concurrerende schaalgrote heeft bereikt,
het in eerste instantie niet interessant is voor grote
partijen. Dit is dan ook de stroming waar diplomatiek tegenop gezwommen moet gaan worden. Het
totale gebrek aan een vrije markt binnen de logistieke sector maakt een omvorming tot een veel efficiëntere daadwerkelijk vrije markt vrijwel onmogelijk.
Daarom denk ik, en hoop ik, dat een samenwerkingsverband tussen een aantal werkelijk innovatief
ingestelde bedrijven en onderzoekers vanuit universiteiten in staat zal zijn om dit idee dan toch
werkelijkheid te laten worden. Hiermee zouden
miljoenen mensenlevens er beter op kunnen worden en kunnen er tegelijkertijd miljarden euro's
verdiend worden. Tot slot zou er een significante
reductie in de uitstoot van broeikasgassen plaats
kunnen vinden doordat er daadwerkelijk efficiënter
(want minder) vervoerd kan gaan worden.

Standaarden en Protocollen

Dit alles klinkt natuurlijk een beetje als een kip met
gouden eieren. En gezien ik er deze lente een prijs
mee heb gewonnen, is dat het misschien ook wel.
Maar tussen concept en uitwerking zit, zo weet ik
als natuurkundige, vaak een moeilijk overbrugbare
kloof. Dat zou ons er natuurlijk niet van moeten
weerhouden te proberen de moeilijkheden te overbruggen, al is het maar omdat we er letterlijk miljoenen zo niet miljarden mensen mee kunnen helpen.
Om dat te bewerkstelligen moeten er rigoureuze
standaarden opgesteld worden. Er moeten protocollen geschreven worden die de informatieuitwisseling tussen agents mogelijk maakt en de
structuur en betekenis van die informatie moet op
eenduidige wijze vastgelegd kunnen worden. Dit
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Wikipedia over P2P:

Een peer-to-peernetwerk (of P2P) is doorgaans
een computernetwerk waarin de aangesloten
computers gelijkwaardig zijn. Een dergelijk
netwerk kent geen vaste werkstations en servers
zoals in het client-servermodel, maar heeft een
aantal gelijkwaardige aansluitingen die functioneren als server en als werkstation voor de andere aansluitingen in het netwerk. Elke aansluiting is in staat om een ondersteunde overdracht
te starten en te beëindigen.
P2P bestaat uit zogenaamde nodes, een node
kan aan- of uitstaan. Een node geeft de bereidheid weer om informatie te willen delen met
overige P2P-gebruikers. Een actieve node geeft
andere mensen de mogelijkheid bestanden te
downloaden van zijn computer.
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Uit & Thuis: Richard Newell
Richard Newell is a British Ph.D. student originally from London. He has been working within the quantum gases research group of the van der Waals-Zeeman Institute since October
2007. His thesis is on the subject of dipole-dipole interactions between Rydberg atoms and
their applications. — Mathijs de Bruin
Hi Richard. How did you end up working
at the UvA?

Well back in 2007 I was on the hunt for a Ph.D. I
knew for sure that I wasn‘t going to do one back in
London as I‘d already spent all of my academic life
there and my resume was getting a little boring to
look at. I‘d looked around many universities within
the U.K. but hadn‘t found anywhere that I liked the
look of. Then searching online one day I came
across a vacancy in the cold atom group here at the
UvA; a few e-mails and an interview later I found
myself heading for a new job in another country.
The rest they say is history.
Any regrets so far?

Yes well naturally there are always regrets with
every decision that we make, such as some loose
ends I left back in London. Though I think my biggest regret has been that I didn‘t make more use of
the opportunities presented me when I first got here
and subsequently had a tougher time settling in
here in The Netherlands. Though now I feel I‘m
dealing with these.
While we are on the subject of settling
in. Have you learned any Dutch in the
past two years in Amsterdam?

Richard Newell

―I must say you have great beer here in The Netherlands – but you can’t pour it properly to save
you lives.‖

To my shame and great regret - no. Well, I can ask:
"Ik wil koffie alstublieft.", but that's about it. This
kind of goes back to my previous comments about
missed opportunities.

That‟s pretty interesting. How did working as an undertaker influence you?

During the short time I've known you I
have heard some interesting stories
about your past work experience. Could
you tell us something about that?

Well back when I was an undergraduate back in
London I funded my studies by taking on a variety
of jobs. So I did a stint as both a barman and undertaker for a while. Money is money after all!
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I think it certainly puts life into context. Dealing
with death on a daily basis makes you realize that
it‘s just another part of life – something we will all
experience at some point. We‘re only here a short
time and unfortunately many people seem to treat
life as a rehearsal for something afterwards, or lack
perspective and get wrapped up in minute details. I
think spying your own mortality is a wake-up call
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that makes you value what you have and want to
make the most of it.
Did you take any important lessons from
your time working in the bar?

Thank you, Richard, for sharing this with
us. To finish off the interview I wanted
to ask you one last question: can you tell
us something about your work?

Not so much. Though I learned to pour the perfect
pint of Guiness! I must say you have great beer
here in The Netherlands – but you can‘t pour it
properly to save you lives; too much foam and not
enough beer. Just a little hint – tilt the glass!!

Well I have a weather changing machine that is, in
essence, a sophisticated heat beam commonly
known as a ―LAZEEERRRR‖, which I intend to
mount on the moon to create what I like to call a
―DEATH-STAAAARRRR‖. (Paraphrasing Dr
Evil from Austin Powers.)

And now you‟re in the academic world
full time. Having worked outside of academia, what is your perception of it?

Mmmmm, interesting – well thank you
for the interview and I wish you luck
with your “LAZEEERRRR”.

That‘s an interesting question. We do tend to see
the academic world as something apart from the
‗real‘ world don‘t we? I do think that academia is
one of the last surviving ‗professions‘. By profession I mean a job with an inherent amount of independence and social standing for those that do it. If
you look at a lot of the traditional professions such
as teachers, clerics and even businessmen, their
level of autonomy or the esteem with which they
are held by the public has largely been eroded over
the last few decades. I think this is due mainly to
shifting cultural attitudes, increasing centralization
and regulation and in many cases a change in the
attitudes of those joining those professions. Academics generally still garner respect and are perceived as a separate group from the rest of our society. The image of the stuffy old university professor still lives on in most minds and in our popular
culture. Your question kind of epitomizes that view
I think!
You make an interesting point. So what
made you want to pursue a scientific career?

I suppose why anybody chooses any career path;
because of their character. I‘m by nature an inquisitive person – I always want to know ‗why‘ something is and I‘m not usually happy with a standard
or superficial explanation. I‘m also not happy doing
a job with too much routine or where I see no ‗real‘
results. I couldn‘t see myself happy in too many
careers outside of science. But then, you should
never say never.
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Richard Feynman, Portret van een
veelzijdig mens
Feynman is binnen de natuurkunde bekend vanwege zijn vele fundamentele ontdekkingen en
toevoegingen aan het vakgebied. Zo heeft hij de quantumelektrodynamica mede ontwikkeld en
de quantummechanica op een nieuwe manier geformuleerd, om slechts enkele van zijn bijdragen te noemen. Bij zijn collega’s was hij echter bekender door zijn opvallende karakter, zijn
gigantische didactische vermogen, zijn tekenkunsten, zijn spel op de bongo en zijn kennis van
de Maya cultuur. — Tim Lucas
Velen van jullie zijn ongetwijfeld bekend met Albert Einstein. Hij werd een icoon na de eerste wereldoorlog nadat bleek dat zijn Algemene relativiteitstheorie correct was en is hierna slechts weinig
uit het nieuws gebleven. Zijn gedachtegoed werd
door de gemiddelde mens als de heilige graal van
de menselijke capaciteit beschouwd, waardoor velen werden (en nog steeds worden) gefascineerd
door zijn persoonlijkheid. Over Einsteins levensloop, quotes en standpunten in het leven zijn vele
boeken geschreven.
Nu is het echter niet zo dat Einstein de enige boeiende figuur was binnen de natuurkunde, integendeel zelfs. Er kunnen velen boeken worden volgeschreven over het werk en leven van Steven Chu
(Nobelprijswinnaar en nu Energieminister in de
VS), Enrico Fermi (Nobelprijswinnaar en bedenker
van de eerste kernreactor), Paul Dirac, Leo Szilárd
en ga zo maar door. In dit artikel gaan we het echter hebben over misschien wel de kleurrijkste persoonlijkheid die de natuurkunde ooit gekend heeft;
Richard P. Feynman.. In 1985 kwam het boek Surely you’re joking mr. Feynman uit, dat vele van
zijn bonte levensverhalen op papier bundelde. Zeker een aanrader voor als je een kijkje wil nemen in
een selectie van zijn vele (sterke) verhalen. Een
bloemlezing;
De Vroege Jaren

Richard Phillips Feyman (Dick voor vrienden)
werd geboren op 11 Mei 1918 te New York. Zijn
vader was een uniformmaker. Feynman had niet
bepaald respect voor mensen die zich door een uniform van anderen onderscheidden, en hij zei vaak
dat hij dit te danken had aan het beroep van zijn
vader. Een veelgehoorde uitspraak van hem was dat
als iemand een uniform aan heeft dit niks af doet
aan wie de persoon is die het uniform draagt, het is
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en blijft een mens onder dat uniform. Aan deze
afwezigheid voor respect voor de gevestigde orde
dankt hij ook een aantal van zijn resultaten in de
wetenschap.

Toen hij in de jaren 40 aan het Manhattan project
werkte (het onderzoeksteam dat in het diepste geheim voor Amerika de atoombom ontwikkelde)
bezocht Niels Bohr op een gegeven moment het
project. Bohr was in die tijd al meer dan 20 jaar een
levende legende door zijn werk binnen de natuurkunde. Toen Bohr een korte bijeenkomst gaf waarin hij zijn visie presenteerde op problemen waarmee het team op dat moment zat, was Feynman de
enige die voorbij de autoriteit van de man keek en
daadwerkelijk zinvolle kritiek gaf op zijn inzichten.
Dit oogstte op zijn beurt weer veel respect bij Bohr,
die voor het vervolg van zijn verblijf bij het project
(niet langer dan enkele dagen) zijn ideeën aan
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Feynman voorlegde omdat hij de enige was die niet
onnodig vriendelijk tegenover hem was. Ook dankte hij aan zijn vader dat hij altijd onorthodox over
problemen nadacht, iets wat hem later ook geen
windeieren zou leggen.
In zijn vroege jaren was Feynman vooral een begenadigd radioreparateur. Als klein jochie wist hij de
meeste van de kapotte radio‘s in zijn buurt te repareren. Meestal ging dit door veel proberen en prutsen aan de radio‘s. Op een dag werd hij door een
kennis van zijn vader gevraagd of hij naar zijn radio kon kijken. Deze maakte als je hem aanzette
een kabaal dat na een tijdje weer wegging. In eerste
instantie wist Feynman ook niet precies wat het
probleem kon zijn, maar na een paar minuten denken, zonder ook maar aan het apparaat te hebben
gezeten, kwam hij met de oplossing. Hij had bedacht dat er een verkeerde schakeling in de radio
zat waardoor de versterker in plaats van de ontvanger eerst warm werd gemaakt, wat het kabaal verklaarde. Na deze revelatie repareerde hij de radio in
een handomdraai. De kennis was hiervan zo onder
de indruk dat hij uitriep: ―This boy fixes radios just
by thinking!‖
School en het Manhattan Project

Ook op school bleek Feynman een uitmuntende
leerling die uitblonk in de bèta vakken. Op de middelbare school viel het een leraar op dat Feynman
altijd zo luidruchtig was in de klas. Hij trok onmiddellijk de juiste conclusie; die jongen moet zich
vervelen. Hij gaf hem een boek over onder andere
het principe van de minste actie en minder bekende
calculus onderwerpen. Dit bleek voor hem een
gouden zet gezien zijn latere herformulatie van de
quantummechanica door middel van padintegralen.
Bij deze herformulatie maakt hij ook veelvuldig
gebruik het principe van geminimaliseerde actie.
Ondanks dat hij een van de beste leerlingen van
zijn jaar was (maar dan alleen in bèta vakken, andere wetenschappen konden hem niet bekoren), werd
hij niet toegelaten tot Columbia University. In
plaats daarvan ging hij naar de Massachusetts Institute of Technology (MIT), waar hij elk natuurkunde vak volgde wat er maar te vinden was in de studiegids. Ook was hij verplicht enkele vakken buiten
zijn major te doen, iets wat hij met veel tegenzin
deed maar hem wel wat inzichten opleverde. Zo
bleek hij tijdens zijn filosofie klas wel erg makkelijk goede cijfers te kunnen halen als hij maar deed
wat de leraar van hem verwachtte.

Uit de ervaringen van deze tijd haalde hij zijn visie
op de wetenschap. Namelijk dat niks té versimpeld
moet worden om concepten over te brengen. Een
goed voorbeeld hiervan is als hij later in zijn carrière met een panel gaat kijken welke schoolboeken
geschikt zijn voor het lagere onderwijs. Tijdens het
lezen van de meeste van deze boeken om ze te keuren komt hij veelvuldig fouten van de volgende
vorm tegen: In de eerste les proberen de meeste
concepten van de wetenschap over te brengen. Op
de eerste pagina vindt hij een aantal plaatjes van
onder andere een hond, een fiets en een vliegtuig,
telkens met de vraag erbij; ―wat maakt dat hij beweegt?‖. In de lerareneditie van het boek vond hij
het antwoord: ―Energie maakt dat hij beweegt!‖.
Op zich vond hij dat er niks mis was met dit antwoord, behalve dat het ongelukkig was gekozen.
Een concept als energie is nu eenmaal een lastig
concept om over te brengen, zeker in de allereerste
les, en dus is het beter om de leerling bij te brengen
hoe het apparaat of dier stap voor stap werkt, in
plaats van het overkoepelende concept bij te brengen, aldus zijn visie.
Ook zag hij dat vele onderzoekers in sociale wetenschappen resultaten van eerdere onderzoeken over
namen zonder ze zelf eerst te verifiëren. Sociale
wetenschappers doen vaak onderzoek naar het gedrag van muizen. Als onderzoeker A eigenschap X
bij een bepaalde muizensoort waarnam dan kwam
het nogal eens voor dat als onderzoeker B eigenschap Y bij zijn populatie waarnam, hier conclusies
uittrok met behulp van eigenschap X van onderzoeker A zonder dat hij daadwerkelijk gecontroleerd had of zijn eigen muizenpopulatie ook daadwerkelijk eigenschap X vertoonde. Tegen dit soort
taferelen streed Feynman regelmatig omdat hij
vond dat dit de wetenschap ondermijnde.
In 1939 behaalde hij zijn bachelor aan het MIT.
Hierna deed hij toelatingsexamen aan de prestigieuze Princeton University, waarbij hij alle vragen
goed beantwoorde voor de Natuurkunde en Wiskunde toelatingsexamens. Beetje jammer alleen dat
zijn resultaten voor Engels en Geschiedenis slechts
net voldoende waren. Op Princeton bleek ook zijn
grote talent voor de Natuurkunde. Zijn allereerste
seminar die hij organiseerde werd bijgewoond door
niet minder dan 3 absolute levende legendes van
die tijd: Albert Einstein, Wolfgang Pauli en John
von Neumann. In 1942 ontving hij zijn PhD van
Princeton voor zijn herformulatie van de quantummechanica door middel van padintegralen. Deze
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herformulatie is ontzettend interessant en mocht je
hierover meer willen weten, dan raad ik zeker aan
het boek quantum mechanics and path integrals
van hemzelf door te bladeren. Het is verkrijgbaar in
de scheikunde bibliotheek.

daarop teksten die in eerste instantie zijn collega‘s
de stuipen op het lijf jaagden.
Ook raakte hij rond deze tijd geïnteresseerd in het
bespelen van de Bongo, iets wat hij deed als hij
zich verveelde in Los Alamos. Al snel gingen verhalen de ronde over een indiaan die ‘s nachts het
terrein op kwam om zijn trommels te bespelen, iets
wat Feynman natuurlijk een prachtige situatie vond
en het duurde wel even voordat hij zichzelf prijsgaf. Hij had ook een doodzieke vrouw die aan TBC
leed, zij kon niet op het terrein van Los Alamos
blijven vanwege haar conditie en de afwezigheid
van goede faciliteiten voor haar ziekte. Toen
Feynman haar een keer bezocht in Albuquerque
deed hij dit met een geleende auto van Klaus
Fuchs. Bizar genoeg bleek het later Klaus Fuchs te
zijn die de Amerikaanse atoomgeheimen doorspeelde aan de USSR, een feit wat de ernst van de
situatie voor hem al te meer onderstreepte.
Na de tweede wereldoorlog

Na het behalen van zijn PhD aan Princeton ging hij
onder leiding van zijn doctoraal adviseur John Archibald Wheeler werken aan het Manhattan project.
Het Manhatten project was het project van de Verenigde Staten om in het geheim de atoombom te
ontwikkelen. Feynman, normaal gesproken een
pacifist, voelde de drang mee te doen omdat de
Nazi‘s ook hun atoombom aan het ontwikkelen
waren. De gedachte dat de vijand eerder de bom
zou ontwikkelen dan de Amerikanen haalde hem
over mee te werken aan het project. Omdat hij pas
net was afgestudeerd was hij niet één van de grote
namen die zich aan het project hadden verbonden.
Zijn taken varieerden sterk, van het leiden van de
groep menselijke computers die meededen aan het
project tot het opzetten van een systeem om de
ponskaarten van de toenmalige IBM computers te
gebruiken.
Het Manhattan project was gesitueerd in Los Alamos, New Mexico, een afgelegen stuk woestijn
waar vrijwel niks te doen was. Als grappenmaker
die hij was ging Feynman er vaak op uit om kluizen
te kraken van collega‘s. Bizar genoeg bleken de
kluiscombinaties, met ontzettend zware geheimen
betreffende de ontwikkeling van de atoombom erin,
over het algemeen kinderlijk eenvoudig te zijn.
Veel natuurkundigen gebruikten getallencombinaties als 27-18-28 (naar het getal e). Bij wijze van
grap stopte hij een paar blaadjes in de kluis met
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Na het laten vallen van de bom op Nagasaki en
Hiroshima, het eindigen van de tweede wereldoorlog en het overlijden van zijn vrouw werkte Feynman aan de theorie waarvoor hij in 1965 de Nobelprijs zou winnen, deze deelde hij met Schwinger en
Tomonaga, die toevalligerwijs tegelijkertijd aan
hetzelfde onderwerp aan het werken waren. Hun
theorieën gaven de eerste correcte beschrijving van
de unificatie van de quantummechanica en de electrodynamica, die de benaming quantumelektrodynamica (QED) meekreeg. Feynman besloot aan het
California Institute of Technology (Caltech) te gaan
werken, waar hij naast belangrijke bijdragen aan
QED, ook baanbrekend werk verrichte aan onder
andere Superfluïditeit van Helium en de zwakke
kernkracht.
Alhoewel dit natuurkundig gezien ontzettend interessante theorieën zijn, is de ontwikkeling die
Feynman als mens doormaakte minstens zo interessant. Hij diepte zijn kunsten van het spelen van de
bongo steeds meer uit, mede doordat hij besloot
een jaar naar Brazilië te vertrekken om daar les te
geven aan de universiteit van Sao Paolo. Daar
kwam hij terecht in een lokale Samba band waar hij
veel mee oefende en zelfs meeliep in de carnavalsparade.
Ook bleek hij absoluut geen slechte tekenaar te
zijn. Hij leerde de kunst van het tekenen van een
bevriende kunstenaar die hij in ruil daarvoor wat
lessen in de natuurkunde zou geven. De lessen in
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de natuurkunde liepen helaas voor de vriend uit op
niks, want elke keer als Feynman hem iets probeerde uit te leggen over hoe de wereld werkt dwaalden
zijn gedachten af naar dat ene vriendinnetje dat hij
ooit eens had gehad, aan de borsten van een vrouw
of iets anders wat niks te maken had met hetgene
wat Feynman over probeerde te brengen.
Feynman bleek op zijn beurt echter een begaafd
tekenaar, die na veel oefenen de mooiste creaties
op papier wist te zetten. Zo vroeg een eigenaar van
een stripclub Feynman of hij een nieuw uithangbord voor zijn bedrijf kon maken. Hij tekende een
vrouw die werd gemasseerd door een man in Romeinse stijl. Er was echter een borst van de vrouw
zichtbaar op de tekening en paradoxaal genoeg
vond de eigenaar van de stripclub de tekening niet
kuis genoeg. Feynman verkocht de tekening later
op een expositie voor een bedrag dat een stuk hoger
lag dan wat de beste man er in eerste instantie voor
vroeg.

-Wikipedia.org

Daarnaast was Feynman vooral bekend om zijn
didactische vaardigheden. Hij was de leraar waar
de meeste leraren een voorbeeld aan stelden, duidelijk en levendig in het overbrengen van de stof.
Begin jaren 60 gaf hij aan Caltech 2 jaar lang een
eenmalige serie colleges over de fundamenten van
de natuurkunde aan de toenmalige eerstejaarsstu
denten. Het verhaal wil dat steeds meer studenten
afhaakten tijdens deze colleges, maar dat hun lege
plekken werden opgevuld door collega wetenschappers die graag wilden horen wat Feynman
over bepaalde onderwerpen te vertellen had of die
zich kwamen vergapen aan deze legendarische leraar. Deze colleges zijn gebundeld in de prachtige
boekenserie The Feynman Lectures on Physics.
Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in
de natuurkunde. Voor meer informatie over deze
fantastische man, raadpleeg een van de bronnen!
Bronnen:

-Surely You‘re Yoking Mister Feynman! R.P.
Feynman, R. Leighton
-The Pleasure of Finding Things Out Richard
Feynman
-The Feynman Lectures on Physics Feynman,
Leighton & Sands
-Feynmanonline.com
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Puzzels

Puzzels
Krakende hersenen en afwezige blikken in de verte; de Scoop heeft weer nieuwe puzzels. Ben
jij een baas of bazin in het oplossen van deze brainteasers? Stuur je antwoord op naar
scoop@nsaweb.nl en win een mooie prijs! De vorige editie is gewonnen door Hans van Deurzen. — Jochem Kaas
Postzegels

Spelletje

Jij en 2 anderen worden een kamer in geleid, waar
op een tafel 9 postzegels liggen: 2 rode, 3 gele, en 4
blauwe. Jullie worden alle 3 geblinddoekt, en er
wordt op elk van jullie voorhoofden een postzegel
geplakt, en de overige postzegels worden opgeruimd. De blinddoeken worden afgedaan, en iemand zegt tegen jullie: "Ik heb op elk van jullie
voorhoofden een van de postzegels geplakt die op
de tafel lagen. Ik ga nu aan ieder van jullie een
voor een vragen of die persoon een van de kleuren
rood, geel of blauw kan noemen, en daarvan met
zekerheid weet dat hij/zij niet die kleur postzegel op
zijn voorhoofd heeft." Iedere persoon kan natuurlijk
de postzegels van de andere 2 zien, maar niet de
eigen. Je bent als laatste aan de beurt, nadat de andere 2 beide gezegd hebben dat ze geen kleur weten die ze zeker niet hebben. Welke van de drie
kleuren heb je zeker niet? Je mag aannemen dat de
andere 2 personen perfecte logici zijn.

Beschouw het volgende spelletje: Er zijn 2 spelers,
die om de beurt een getal kiezen uit de getallen 1
t/m 9. Elk getal mag slechts eenmaal gekozen worden. Als een van de spelers precies 3 van de getallen die hij heeft uitgekozen kan laten optellen tot
15, heeft hij gewonnen. Als alle getallen gekozen
zijn en er is geen winnaar, is het gelijkspel. Geef
een volledige strategie voor dit spel. Hint: denk aan
magische vierkanten.
Jazeker

Een apotheker krijgt 5 potjes pillen aangeleverd.
Hij vermoedt dat een aantal van de potjes een verkeerd soort pillen bevatten, die 1.1 gram wegen in
plaats van 1 gram, maar hij weet niet welke potjes
dat zijn of hoeveel het er zijn. Hij heeft een weegschaal (zo eentje die gewoon een numeriek gewicht
geeft, niet een balans dus). Hij wil met slechts 1
keer wegen bepalen welke potjes fout zijn. Hoe
doet hij dat?

Oplossingen Scoop maart
Boloppervlak

Stel, je bent ergens op aarde, en je gaat 1 km naar
het zuiden, 1 km naar het oosten, en 1 km naar het
noorden, in die volgorde, en je komt weer op het
punt uit waar je begonnen bent. Waar ben je? Je
mag aannemen dat de aarde een perfecte bol is.
Als dit niet de Scoop-puzzels waren, dan zou het
antwoord "de Noordpool" zijn. Dat zou te simpel
zijn; kun je nog een andere mogelijkheid bedenken?

dan 1 km naar het noorden gaat. De noordpool was
al uitgesloten, dus blijft over: In de buurt van de
zuidpool. Daar zijn een flink aantal mogelijke oplossingen (aftelbaar oneindig veel overaftelbaar
oneindige verzamelingen oplossingen, zelfs). Als
je, nadat je 1 km naar het zuiden bent gegaan, namelijk door het 1 km naar het oosten gaan een volledig rondje om de zuidpool draait, kom je vervolgens weer op je oorspronkelijke positie uit. Een
geheel aantal n rondjes werkt natuurlijk ook. Zo is
er dus voor elke n een cirkel op de aardbol, waarvan elk punt een oplossing is.

Oplossing

Als je niet in de buurt van een pool zit, zul je natuurlijk nooit op hetzelfde punt uitkomen als je 1
km naar het zuiden, dan 1 km naar het oosten, en
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.
Getallenrij

Vertaling + uitleg Voorpagina:

Geef het volgende getal in deze rij:
1
11
21
1211
111221

The value of statistical laws in physics and social
sciences

Oplossing

Het volgende getal in de bedoelde rij was 312211.
Je bepaalt een getal in de rij steeds door het vorige
getal hardop voor te lezen:
1 is één één (11)
11 is twee énen (21)
21 is één twee, één één (1211)
1211 is één één, één twee, twee énen (111221)
111221 is drie énen, twee tweeën, één één (312211)
Brug

Twee wiskundigen en twee natuurkundigen zijn
door de jungle aan het trekken, en komen een lange, verraderlijke touwbrug tegen. De touwbrug is
niet zo stevig, er kunnen maximaal twee personen
tegelijk op. Daarnaast is het nacht, en hebben ze
maar 1 zaklantaarn. De vier verschillen nogal in
looptempo: nerd A kan de brug in 1 minuut oversteken, nerd B in 2 minuten, nerd C in 5 minuten,
en nerd D in 10 minuten. Als ze met 2 personen de
brug oversteken, gaan ze zo snel als de langzaamste
van de 2. Ze kunnen de zaklantaarn niet overgooien, of iets in die trant, hij moet met de hand teruggebracht worden. Ze willen graag allemaal naar de
overkant, en perfectionistisch als ze zijn, willen ze
dat op de optimale manier doen. Wat is de snelste
manier? Hint: Het kan in minder dan 19 minuten.
Oplossing

Als je wat gaat proberen, is het al snel duidelijk dat
C en D tegelijk moeten oversteken, anders duurt
het veel te lang. Je wil echter niet dat een van die 2
vervolgens terug moet met de zaklantaarn, dat
duurt ook te lang. Dus de oplossing is: Breng eerst
een snelle naar de overkant, zodat die de zaklantaarn snel terug kan brengen. Bijvoorbeeld zo:
A en B steken over (2 minuten)
B gaat terug (2 minuten)
C en D steken over (10 minuten)
A gaat terug (1 minuut)
A en B steken over (2 minuten)

The deterministic conception of nature implies in
itself a real cause of weakness in the irremediable
contradiction that it faces with the most certain data
of our consciousness. G. SOREL attempted to compose this disagreement with the distinction between artificial nature and natural nature (this last
acausal), but in this way he denied the unity of science. On the other hand, the formal analogy between the statistical laws of physics and the ones of
social sciences credited the opinion that human
facts also undergo a rigid determinism. It is therefore important that quantum mechanics principles
have brought to recognize the statistical character
of basic laws of elementary processes, in addition
to a certain absence of objectiveness in the description of phenomena. This conclusion has made essential the analogy between physics and social sciences, between which it turned out an identity of
value and method.
This article of Ettore Majorana—the great theoretical physicist of Naples University who went missing on 25 March 1938— was originally written for
a sociology journal. It was not published perhaps
due to the reticence that the author had in interacting with others. Reticence that convinced him to
put important papers inside a drawer too often. This
article has been conserved by the dedicated care of
his brother and it is presented here not only for the
intrinsic interest of the topic but above all because
it shows us one aspect of the rich personality
of Majorana which so much impressed people who
knew him, a thinker with a sharp realistic sense and
with an extremely critical but not skeptical mind.
He takes here a clear position concerning the debated problem of the statistical value of the basic
physics law. This aspect was considered by several
scholars as a defect similar to a charge of indeterminism in the evolution of nature; it is indeed
for Majorana a reason to claim the intrinsic importance of the statistical method. Up to now this method has been applied only to social sciences and in
the new interpretation of physics laws it fully recovers its original meaning. Giovanni Gentile jr,
1942.
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