scoop
natuurwetenschappelijk tijdschrift

Deze editie

• Liftwedstrijd, Uit & thuis: Berlijn
• Yvan ‘de Schot’ Buggy
• Hoge Temperatuur Supergeleiding

november
2009

scoop
Scoop is het blad van de studievereniging NSA. Het is gratis voor
alle studenten en medewerkers
van de opleidingen natuurkunde,
sterrenkunde en wiskunde aan
de Universiteit van Amsterdam.
Losse nummers zijn bij de studievereniging beschikbaar.

Redactioneel
Het graf van Newton staat in de Kerk
Eline van der Mast

oplage
400
hoofdredactie
Eline van der Mast
Mathijs de Bruin
redactie
Ianna Niemeijer
Hans Wiermans
spelling
Meike de With
bijdragen
Willem-Victor van Gerven Oei
Suzanne Faber
vormgeving
Mathijs de Bruin
foto omslag
Wolfgang Staudt
advertenties
Brent Huisman
e-mail acquisitie@nsaweb.nl
subsidies
API, ITF, KdVI, NIKHEF, WZI
contact
Studievereniging NSA
Valckenierstraat 65
1018 XE Amsterdam
tel. 020 5255726
e-mail scoop@nsaweb.nl
website
www.nsaweb.nl/scoop

De audioguides moesten uit en je mocht alleen gaan zitten als je
daadwerkelijk mee wilde doen aan de dienst. Een medewerker in
geestelijk gewaad maande de resterende bezoekers tot stilte. De
priester kwam achter een altaarbediende aanlopen temidden van
de groepjes toeristen die nieuwsgierig toekeken. Dit tafereel aanschouwde ik tijdens de collegevrije week in Westminster Abbey, in
Londen. Naast de drommen bezoekers die 15 pond neerleggen om
binnen te komen probeert de kerk ook een geestelijke geloofwaardigheid te behouden. Er volgde dan ook een kleine dienst.
Intussen liep ik naar het meisje dat de audioguides beheerde en
vroeg haar waar het graf van Newton was. Ze wees naar het altaar
waar de priester voor stond te bidden. Nu was Newton absoluut
een zeer gelovig man, maar ook een ketter die er in het geheim veel
praktijken op nahield die niet gewaardeerd werden door de Kerk.
Maar zie, hij ligt daar desondanks maar mooi op één van de meest
markant christelijke plaatsen ter wereld. En dat alleen dankzij zijn
bijdragen op het gebied van natuur- en wiskunde. Met een ietwat
ironisch en vrolijk gevoel huppelde ik weg. Zo blijkt maar weer, met
natuurkunde kom je ergens! Natuurkunde opent mooie deuren. Of
graven eigenlijk, in dit geval.
Over Newton heeft Scoop al een keer geschreven,1 dus in onze
eerste editie van dit academisch jaar schrijft Ianna over twee andere
markante figuren in de fysica: Niels en Aage Bohr. In plaats van
naar Londen nemen Suzanne, Hans en Willem jullie allemaal afzonderlijk en met andere doeleinden mee naar Berlijn, terwijl Mathijs dicht bij huis blijft in zijn column over de perikelen omtrent
de UvA. Dit alles (en meer!) ook nog met een mooie nieuwe lay-out
en geschreven door een deels nieuwe redactie. Het aankomend jaar
gaan we ons best doen, ter leeringhe ende vermaeck! Bijdragen als
snoep, inzendingen of reacties zijn welkom.
1 Ofwel, ík heb een keer wat over Newton geschreven. Vandaar mijn vreugde
bij het zien van de ironische plaatsing van zijn graf: ik heb ongeveer twee uur
besteed aan het uitvogelen van de verschillende sektes waar de man mogelijk
bij heeft gezeten gedurende zijn ketterse en blasfemische leven om vervolgens
tot de conclusie te komen dat het niet heel relevant was voor het Scoop stuk.
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Nieuws
zondag 18 oktober
NSA leden winnen Benelux Algorithm Programming Contest

Agenda
donderdag 19 november
Spelletjesavond in A.108, 18.00u.
Voor de mensen die nog niet
gegeten hebben zullen we pizza
bestellen. De kosten hiervan zijn
voor eigen rekening. Er zullen
hapjes en drankjes aanwezig zijn.
Neem zo veel mogelijk eigen
spelletjes mee!
woensdag 25 november
Sterrenkunde Bachelor Forum op
het API, Science Park, 15.00u.
De bedoeling van deze
maandelijks te organiseren
bijeenkomsten is om de in
sterrenkunde geinteresseerde
bachelor studenten Natuur- en
sterrenkunde een “forum” aan te
bieden: interactie met elkaar,
met masterstudenten sterrenkunde, promovendi en staf.
Dit telt ook mee voor het vak
Oriëntatie.
donderdag 26 november
Pubquiz in East of Eden, 19.30u.
Kom gezellig je kennis testen
over allerlei zinnige Èn minder
zinnige weetjes.Meld je aan via
bestuur@nsaweb.nl
vrijdag 27 november
Voorlichtingsbijeenkomst bètamasters: Science Park 904, 15.00u.
Zie voor meer informatie over de
bètamastervoorlichting en over
de UvA masterweek: www.uva.
nl/masterweek. Tevens kan je je
hier aanmelden voor een van de
voorlichtingsrondes.
woensdag 2 december
Borrel in Café Nota Bene
Voetboogstraat 4, 21.00u.
vrijdag 5 t/m 14 februari
NSA Wintersport naar Briancon
vrijdag 23 april
FYSICA 2010
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NSA Kamer
Vrijdagmiddag, twee uur, waar
zijn de NSA bestuursleden?
Arthur La Rooij

Het antwoord is iedere week weer spannend en verrassend. Vorige week
waren we alle vijf op de NSA-kamer aan het werk op twee computers.
Heel knus en superonhandig, maar als je er over nadenkt, hebben we toch
weer een hoop goed werk verricht. Commissies lopen goed geolied elkaar
voor de voeten.
Terwijl ik dit getypt heb zijn er wel al weer 5 mensen de NSA-kamer
in gelopen en om me heen gaan zitten met broodjes kaas, koffie en
een enkel biertje. Ze hebben het over lineaire algebra huiswerk, oneindige donuts en de liftwedstrijd. De wedstijd is nu al 6 uur bezig,
waar zouden ze zijn? Acht paren proberen als eerste Berlijn te bereiken, wie het meeste wc bonnetjes verzamelt krijgt bonusminuten.
De liftcommissie heeft het mooi voor elkaar: grote chaos natuurlijk
toen gister ineens alles af moest zijn maar het was al duidelijk dat
het een groot succes zou worden.
De sfeer die er op dit soort gezellig drukke dagen in de NSAkamer hangt geeft een onweerstaanbaar aantrekkingsvermogen. Er
zitten al weer twee potentieel actieve leden om me heen met een
biertje in hun hand. Ik glimlach en denk “die ALV wordt een feest”.
Inmiddels, een maand later, bleken de successen van het afgelopen
half jaar een oorverdovend applaus te hebben opgeleverd op de ALV
en is iedereen bezig met tentamens. We hebben er van genoten en
zullen dat nog wel even blijven doen!
Namens een gelukkig bestuur met tentamenstress,
Arthur La Rooij

Hoge temperatuur supergeleiding
De zoektocht naar symmetrieën in het gedrag van elektronen
Willem-Victor van Gerven Oei

Willem heeft afgelopen jaar zijn bachelorproject gedaan
bij Mark Golden, en mocht zelfs met zijn groep mee
naar Berlijn om daar metingen te doen. Omdat dit een
mooi verhaal is heeft Scoop hem gevraagd om een stuk
te schrijven.
Naast het hebben van een industriële toepassing in
het vervoer van elektriciteit brengt het onderzoek
naar hoge temperatuur supergeleiding (HTSC)
ook grote theoretische gevolgen met zich mee. In
het onderzoek naar gecondenseerde materie heerst
momenteel grote tegenstrijdigheid over hoe in hoge
mate gecorreleerde elektronsystemen zich gedragen
op macroscopische en microscopische schaal. Theoretische fysici gaan ervan uit dat het begrijpen van
deze gecorreleerde elektronsystemen ook voor een
heel groot deel begrip op zal leveren over het fenomeen HTSC en vice versa. In dit artikel geef ik wat
meer tekst en uitleg over hoge temperatuur supergeleiding en zal ik mijn eigen bachelorproject binnen
dit kader toelichten.
Voor mijn bachelorproject heb ik onderzoek gedaan naar cupraten, een bepaalde klasse binnen de
hoge temperatuur supergeleiders. Om precies te zijn
naar een klasse materialen die vaak afgekort wordt
als BISCO of Bi2212, met PbxBi2-xSr2CaCu2O8+d als
structuurformule. De moleculaire structuur van deze
materialen wordt gekenmerkt door één of meerdere
koper-oxide-vlakken. De uiteindelijke geleiding
binnen deze materialen is het gevolg van mobiele
ladingsdragers die zich bewegen binnen deze vlakken. Het bestuderen van het gedrag van de elektronen binnen een dergelijk cupraat is essentieel
voor het verkrijgen van inzicht in supergeleiding bij
hoge temperatuur.

Een van de kernbezigheden in het onderzoek naar
HTSC is het bepalen van de symmetrie van de zogenaamde supergeleidende ordeparameter. Deze naam
is eigenlijk een beetje misleidend, aangezien het in
het geval van supergeleiding een complexwaardige
pseudo-golffunctie betreft. Wat de ordeparameter
ons eigenlijk vertelt is wat de macroscopische effecten, die optreden als gevolg van een microscopisch
proces, zijn. De ordeparameter geeft ons dus informatie over hoe het systeem zich gedraagt als geheel
op plaats x, in plaats van details te geven over de
individuele deeltjes. Hierbij is het absolute kwadraat
van de golffunctie niet de kans op het vinden van één
deeltje op een plaats x, maar de lokale deeltjesdichtheid op plaats x. Verder heeft de supergeleidende
ordeparameter de eigenschap dat het als functie
van kristalimpuls k bepaalde symmetrieën in de kruimte aanneemt, en dit is van groot belang binnen
het onderzoek naar HTSC’s. Waarom dit zo is zal
verderop toegelicht worden.
Wat er bij conventionele (dus niet hoge temperatuur) supergeleiding kortweg op microscopische
schaal gebeurt, is dat er elektronen “verdwijnen”
aan het Fermi-oppervlak in een materiaal. Dit gebeurt omdat ze als Cooper-paren samengaan in
spin-0 composiet bosonen die condenseren in de
supergeleidende grondtoestand. Dit bosoniseren
van elektronen zorgt ervoor dat zich een energiekloof opent tussen de hellingen van respectievelijk
de Fermi-Diracverdeling van het materiaal in nietsupergeleidende toestand, en die van het materiaal
in wel supergeleidende toestand. In conventionele
supergeleiders is het openen van deze energiekloof
constant over de hele Fermi-bol, maar bij hoge
temperatuur supergeleiders kan de conventionele
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Figuur 1: (a) Een elektron dispersie relatie zoals die wordt gemeten in een typisch ARPES experiment. Als je (a) doorsnijdt de diepte
in op de paarse lijn krijg je een momentum distribution curve (MDC), figuur (b). Als je (a) doorsnijdt langs de groene lijn, een
energy distribution curve (EDC). Deze laatste waren van belang voor mijn onderzoek, aangezien we geïnteresseerd waren in de
verschuiving van de helling in (c) ten opzichte van de 0 eV (het Fermi-niveau). Door het meten van veel dispersierelaties (a) langs
verschillende hoeken met de supergeleider, krijg je voor elke opname een EDC waaruit je dan de energiekloof kan bepalen en die
kan plotten als functie van je positie in de k-ruimte.

bol-symmetrie ook gebroken worden in andere symmetrieën. Deze symmetrieën kunnen geëxpandeerd
worden in dezelfde functies die atoomorbitalen beschrijven, zodat men spreekt van s-golf-symmetrie,
d-golf-symmetrie, enzovoort.
Wat het belang is van de symmetrie van de ordeparameter en de symmetrie van de energiekloof,
is dat aangetoond kan worden dat ze proportioneel
zijn met elkaar, en dus dezelfde symmetrie hebben. Vanuit een theorie die supergeleiding vanuit
een bepaalde invalshoek beschrijft, is vaak ook de
symmetrie van de ordeparameter te construeren die
deze theorie voorspelt. Op experimenteel vlak is de
grootte van de energiekloof als functie van impuls k
te bepalen in de k-ruimte. Door te focussen op energieën rond het Fermi-niveau van een supergeleider
en te kijken naar de elektron-dispersierelaties, kan
hierdoor de symmetrie van de ordeparameter afgeleid worden. Dit is essentieel in het onderzoek naar
HTSC’s, aangezien het de lakmoesproef is die het
theoretische construct verbindt met de experimenteel geverifieerde feiten.
Het bepalen van de symmetrie van de energiekloof kan onder meer door zogeheten hoek-opgeloste spectroscopie te doen aan de materialen. Bij
deze methode wordt er elektromagnetische straling
van een bepaalde golflengte op het materiaal geschenen. Het foto-elektrisch effect dat hierdoor optreedt
maakt dat elektronen zich vrij maken uit het mate6
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riaal met een bepaalde impuls en energie. Door de
elektronen te selecteren die met de energie nodig om
nabij het Fermi-niveau te ontsnappen uit het materiaal komen en deze elektronen op te vangen met
een detector, kunnen de elektron dispersierelaties
afgeleid worden. Deze kunnen ons de relatie geven
tussen impuls en energie van de elektronen in het
materiaal. Dit komt omdat de kristalimpuls k van de
elektronen is te relateren aan de hoek waarmee de
foto-elektronen aan het materiaal ontsnappen. Dus
door te kijken naar de energie van de uitkomende
elektronen als functie van de hoek waaronder ze het
materiaal verlaten, kun je de energie versus de kristalimpuls plotten. Deze hoek-opgeloste spectroscopie, in de vakliteratuur vaak afgekort met ARPES,
is ook in Amsterdam mogelijk. De Quantum Electron Matter group van het WZI heeft een dergelijke
meetopstelling in gebruik, de FOM Amsterdam
Momentum Microscope (FAMoS), in de groep van
Prof. Dr. Mark Golden.
In het bachelorproject dat ik binnen deze groep
uitvoerde, probeerde ik een voorspelling van een
theoretisch fysicus uit Leiden, Jan Zaanen, experimenteel te verifiëren. In de cupraten kan je namelijk, door middel van het substitueren van een kleine
fractie andere atomen in de moleculaire structuur
van het materiaal, ervoor zorgen dat er vrije ladingen
in de koper-oxide-vlakken van het cupraat worden
gebracht: zogeheten doping (de “d” in de structuur-

formule enkele alinea’s hierboven). Intuïtief kun je
misschien aanvoelen dat de supergeleidende toestand van een materiaal door deze doping beïnvloed
wordt. De voorspelling van Jan Zaanen was dat de
experimenteel geverifieerde d-golf-symmetrie van
de supergeleidende ordeparameter bij relatief lage
doping in het cupraat gebroken zou worden naar
d+s-golf-symmetrie bij hogere doping.
Het meten van de elektron-dispersierelaties aan
het Fermi-oppervlak om deze voorspelling te toetsen was geen sinecure, aangezien het zeer precies
moet gebeuren, wat de nodige eisen stelt aan de precisie van meetopstelling en meetmethode. Het was
ook niet precies duidelijk bij welke dopingfractie
deze symmetriebreking al te zien zou zijn, en hoe
groot dan precies de opening van de energiekloof
zou zijn. Omdat het erg druk was in de onderzoeksgroep van Mark Golden waar ik mijn onderzoek
deed, ben ik uiteindelijk uitgenodigd ook tien dagen
mee te komen naar Berlijn, om daar mee te helpen
aan ander hoek-opgelost spectroscopie onderzoek
dat zij deden, maar dan met als lichtbron synchrotron straling. Dit heeft grote voordelen over het
“gaslampje” dat in Amsterdam bij de FAMoS wordt
gebruikt. Deze synchrotron heet BESSY II, en hier
wordt vierentwintig uur per dag, zeven dagen per
week onderzoek gedaan, waaronder dus ook spectroscopie. Uiteindelijk heb ik daar voor mijn eigen
onderzoek een dienst van twaalf uur mogen meten
aan elektron-dispersierelaties in de cupraat waar ik
zelf onderzoek naar deed bij een temperatuur van
1K. Dit is een wereldwijd unicum in het onderzoek
binnen de cupraten.

Figuur 2: Meetopstelling voor spectrografie bij BESSY II.

Die tien dagen draaide ik slopende nachtdiensten
van vijf uur ’s middags tot elf uur ’s ochtends samen
met doctoraalstudent Sanne de Jong. Het plan was
om tijdens mijn dienst heel precies elektron-dispersierelaties te gaan meten, en door kleine stapjes in de
hoek die de detector maakt met het materiaalvlak
te maken, zo precies mogelijk door de k-ruimte van
het materiaal te navigeren. Het is erg moeilijk uit
te leggen hoe (in)spannend het is om dit soort onderzoek te doen. Je gebruikt een speldenpunt licht
uit een synchrotron van ruim 600 miljoen euro, de
temperatuur van je sample is 1K, ook niet bepaald
een Nederlandse winter, en de druk in de meetkamer is 10-11 millibar; toch al gauw vergelijkbaar
met 1000 kilometer boven zeeniveau. Terwijl je die
experimentele omstandigheden allemaal volledig
onder controle moet houden, doe je ook nog eens
onderzoek naar bepaalde materiaaleigenschappen
die niemand helemaal begrijpt.
De meting die ik zelf mocht doen naar aanleiding van mijn bachelorproject, werd uiteindelijk een
intensieve nacht. Aangezien we, met nog maar drie
uur resterende meettijd, een meting tegenkwamen
die niet strookte met de gebruikelijke d-golf-symmetrie, moesten we ineens het meetplan omgooien
om meer metingen rond het punt te verzamelen
waar de anomalie gezien was. Uiteindelijk kregen we
nét op tijd een belangrijke referentiemeting af, omdat we op onze blote knietjes de meldkamer hadden
gebeld om te vragen of we nog iets langer mochten
meten. De uitkomst van de metingen die nacht was
zeer interessant aangezien duidelijk te zien was in de
metingen dat de d-golf-symmetrie gebroken werd.
Het enige probleem met de meting was echter dat
de breking niet de vorm had die theoretisch voorspeld was – en dus in ieder geval gedeeltelijk niet
strookte met de theorie van Jan Zaanen.
Wat de interpretatie van de resultaten verder bemoeilijkte was het feit dat het maar één meting was,
waardoor er dus niet aan eventuele experimentele
parameters gedraaid kon worden om te kijken hoe
de meting zich als functie daarvan zou gedragen. Dit
maakte de uiteindelijke classificatie en interpretatie
van de meting enigszins ongefundeerd. Desalniettemin, een breking van de symmetrie was gemeten, en
als een symmetrie breekt gebeurt er fysisch altijd iets
interessants. Het is dus zeker de moeite waard voor
een volgend bachelorproject om te kijken of de meting reproduceerbaar is, en om te kijken of de symmetriebreking beter te begrijpen is als functie van
verschillende parameters, zoals de doping.
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Liftwedstrijd
Op de bonnefooi naar Berlijn
Hans Wiermans

Het idee van een liftwedstrijd lag al langer op tafel bij
de NSA, maar was tot dit jaar nooit opgepakt en uitgewerkt. Dit jaar kwam het er dan eindelijk van: de eerste
NSA liftwedstrijd. Wie kan er het snelst van Amsterdam naar een (aanvankelijk geheime) locatie in Europa
reizen, zonder hiervoor te betalen? Het resulteerde in
een onvergetelijk weekend, dat zonder twijfel vaste prik
gaat worden op de NSA agenda.
Vanaf het begin van de zomervakantie verschenen er
regelmatig foto’s van gebouwen op de NSA website
die hints gaven voor de bestemming. De oplossing
bleek niet eenvoudig, want tot twee weken voor vertrek had nog niemand de locatie geraden. Maar wat
zie je als je de namen van de gebouwen op de foto’s
onder elkaar zet?
• Big Ben
• Eiffeltoren
• Reichstag
• Legoland
• Ikea
• Notre Dame
Juist. Berlin: de eindbestemming van de eerste liftwedstrijd. Meer dan 650 kilometer, die op één dag
afgelegd moesten worden, zonder ook maar één euro
uit te geven aan vervoer. Dat dit niet de gemakkelijkste taak was, bleek uit het feit dat Jim en Laura
niet eens lukte uit Amsterdam weg te komen!
Mokum verlaten (en op de terugweg natuurlijk Berlijn) bleek sowieso het moeilijkste deel van
de reis te zijn. Iedereen ging zo snel mogelijk naar
het tankstation bij de officiële liftplek bij Amstelstation, zodat verschillende teams al meteen concurreerden voor een lift. Gelukkig wisten Shayla (mijn
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liftpartner) en ik snel een lift tot buiten de stad te
krijgen, en eenmaal op de snelweg zit je als lifter gebakken. De volgende lift bracht ons tot de Duitse
grens, waarna we een non-stop autorit naar Berlijn
aangeboden kregen.
We waren er absoluut van overtuigd dat we met
zoveel geluk wel móesten winnen, maar we hadden
de lift-skills van onze tegenstanders én de snelheidsmogelijkheden van de Duitse autobahn onderschat.
We moesten aanvankelijk genoegen nemen met een
derde plaats, maar zakten later naar een schamele
vijfde plaats, doordat we geen tijd hadden genomen
om de bonusopdrachten voor tijdsaftrek te doen.
Deze bonusopdrachten gaven een leuke draai aan
het geheel en bevatten onder andere “scoor een smerige Duitse pornofilm” en “maak een foto van een
hectometerpaaltje met het getal pi”.
Tegen tienen was iedereen in Berlijn aangekomen en kon het feest beginnen. Het is een stad waar
je het hele weekend letterlijk non-stop kan feesten,
en het is er de gewoonste zaak van de wereld. Het
beeld dat ik van Berlijn had werd maar weer eens
bevestigd op vrijdagnacht in Tresor, een absoluut
waanzinnige techno-club in een verlaten energiecentrale. Toen ik binnenkwam vroeg ik tot hoe laat
ze geopend waren. “Don’t know. Maybe nine?” was
het antwoord, typerend voor de sfeer in de stad.
De volgende dag, na veel te weinig slaap, hebben we wat sightseeing gedaan. Eerst even snel langs
alle verplichte toeristenkost, zoals de Brandenburger
Tor, Alexanderplatz en Potsdamer Platz. Gelukkig konden we daarna meer op ons gemak door de
minder bekende en daardoor interessantere wijken
van Berlijn slenteren. Het mag dan absoluut geen
mooie stad zijn (vind ik), maar het is er wel ontzet-

tend open, relaxed en op een vreemde manier toch
ook wel sfeervol.
Na weer een veel te lange nacht en veel te weinig
slaap was het zondagochtend al weer tijd om huiswaarts te gaan. Aangezien iedereen zulke goede ervaringen had overgehouden aan het liften, besloten
vrijwel alle teams om de terugweg ook maar liftend
te doen; wel zo goedkoop. Het enige punt was dus
dat we Berlijn uit moesten zien te komen. De beste
optie bleek uiteindelijk om eerst een uur met de trein
te reizen, tot een dorpje voorbij Potsdam. Vanaf hier
was het twintig minuten lopen naar een groot tankstation aan de snelweg.
De terugweg ging in ons geval zo mogelijk nog
soepeler dan de heenweg: in twee liften waren we in
Amsterdam, waar we werden afgezet bij de metro in
Gaasperplas. Leuk detail is dat we, aangekomen op

Amsterdam CS, regelrecht Hanneke en Judith tegen
het lijf liepen, met wie we tegelijkertijd uit Potsdam
waren vertrokken.
Uit de hoge opkomst op de “lift-reünie” valt op
te maken dat mijn enthousiasme voor dit weekend
wordt gedeeld door de andere deelnemers. Ook de
NSA zelf was erg te spreken over deze eerste liftwedstrijd en wil graag dat dit wordt voortgezet. Ben
je na het lezen van dit verhaal overtuigd en wil je
volgend jaar zelf kunnen bepalen waar we heen gaan
liften? Neem dan even contact op met de NSA, want
die zoekt altijd enthousiaste mensen om dit soort
dingen te organiseren.
Ik kan zelf niet wachten totdat ik weer met een
bordje langs de weg kan gaan staan. En wie weet
wat er dan op staat.. Parijs? München? Londen? De
keuze is aan jou!
Scoop November 2009 9

Golddiggers: Otto Verhage
Strategy consultant bij
Bain & Company
Hans Wiermans

We hadden het eerder al over de wereld van de strategy
consulting en dat wis- en natuurkundigen zo populair
zijn onder de consultancy bedrijven. Eén van die natuurkundigen is Otto Verhage, werkzaam bij Bain &
Company.
Otto Verhage heeft natuurkunde gestudeerd in
Utrecht, maar is nu werkzaam als strategy consultant
bij Bain & Co, een internationaal consultancybedrijf
dat zich bezig houdt met de grote bedrijfskundige
problemen van bedrijven in allerlei industrieën.
Scoop wordt ontvangen op het kantoor op de top van
de Rembrandttoren, waar we uit proberen te pluizen
hoe een natuurkundige daar terecht is gekomen.
Hoe ben je bij Bain terecht gekomen?
Tijdens het eerste jaar van mijn master heb ik een
soort minorprogramma in business & economics
gedaan, als verbreding buiten mijn eigen studierichting. Een onderdeel hiervan was een stage, die ik
graag bij een strategy consultant wilde doen. Ik heb
uiteindelijk voor Bain gekozen, omdat ik bij een van
de top consultants wilde werken en omdat de klik
met de mensen heel goed was. Ik heb uiteindelijk
zes maanden stage gelopen, waarvan de eerste drie
in Amsterdam en de laatste drie in Melbourne. Na
mijn master ben ik toen vast bij Bain gaan werken.
Hoezo wilde je niet verder in de natuurkunde?
Vanaf mijn eerste of tweede studiejaar wist ik dat ik
waarschijnlijk niet verder wilde in de natuurkunde.
Dit kwam omdat ik bang was voor twee dingen. Ten
eerste ben je als promovendus jarenlang gefocust op
één specifiek project. Als dat project goede onderzoeksresultaten oplevert, dan is dat leuk. Echter kan
10
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het ook zo zijn dat de resultaten maar niet willen
komen en in dat geval zit je er wel vier jaar mee opgescheept. Je hebt het niet heel erg in de hand.
Ten tweede wilde ik me niet te gespecialiseerd,
maar juist breed ontwikkelen. Bij strategy consulting is dat absoluut mogelijk, omdat je bij allerlei
verschillende klanten komt die allerlei verschillende
problemen hebben.
Aan wat voor soort projecten heb je
zoal gewerkt?
Tijdens mijn stage heb ik aan een project gewerkt
voor een telecombedrijf, dat de bundels met belminuten wilde optimaliseren. We moesten de markt
opdelen in verschillende types klanten en heel erg
vanuit het perspectief van de klant denken over wat
hij/zij verwacht van de telecomprovider.
Ik heb ook gewerkt voor een grote bierbrouwerij. Zij hadden een groot portfolio van merken en
ze wilde weten in welke merken ze meer moesten
investeren. Dat was een interessant project omdat
het wel dicht bij je staat, zeker als je net student bent
geweest. Ik heb de afgelopen dertien maanden aan
een groot project gewerkt voor een hightech bedrijf.
Dit bedrijf had enorm te kampen met de crisis en
wij moesten ze helpen met reorganiseren. Dit kwam
neer op kosten proberen te besparen, zonder dat dit
een negatieve impact had op de bedrijfsvoering.
Gebruik je in je dagelijks werk ooit nog specifieke natuurkundige of wiskundige kennis?
Van natuurkunde absoluut niet eigenlijk. Wiskunde
af en toe wel, ook al zijn de sommetjes in principe
niet ingewikkeld. Echter, als je bijvoorbeeld in Excel een model aan het maken bent en je komt een

bepaald rekenkundig probleem tegen, dan helpt het
heel erg dat je soortgelijke problemen tijdens je studie al hebt gezien. Die ervaring in het oplossen van
sommetjes kan je heel goed gebruiken.
Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden?
Zit je inderdaad veel achter Excel?
In het begin zit je meer aan Excel dan ik nu zit. Het
advies wat wij geven is gebaseerd op harde cijfers en
als consultant moet je jezelf kunnen bewijzen aan
een klant. Je hebt vaak te maken met grote databases,
waar je allerlei analyses op moet loslaten en daarvoor
zit je vaak in Excel te werken.
In het begin is het dus vooral analysewerk, maar
wat daar steeds meer bijkomt is de relatie onderhouden met de klant. Het helder communiceren van je
bevindingen naar de klant wordt dan steeds belangrijker. In het project waar ik nu mee bezig ben, doe ik
zelf eigenlijk geen analyse meer. Ik plan de analyses
wel en ik denk ze uit, maar er is iemand anders die
ze werkelijk doet.
Het is bekend dat consultants veel werken. Hoe
combineer je privé-leven met je werk?
Het is zeker een uitdaging. Het is op zich prima te
combineren, weekenden houd ik altijd beschikbaar
voor persoonlijke dingen, dat is bij andere beroepen
niet altijd mogelijk. Doordeweeks is een ander verhaal. Als ik met iemand afspreek dan doe ik dat liever
met een groepje mensen, zodat ik niet een enorme
spelbreker ben als het werk uitloopt.
Het loopt namelijk wel regelmatig uit. Je moet
alles zo goed mogelijk plannen, maar er kan altijd
nog een belangrijk verzoek komen van een klant
waar we op moeten reageren. Gemiddeld werk ik
zo’n zestig uur per week. Het gebeurt heel soms,
bijvoorbeeld bij een deadline van een grote M&A
deal, dat je tot erg laat op kantoor zit. Vaak krijg je
de voldoening dan een paar dagen later als het breed
staat uitgemeten in de kranten.
Hoe zie jij je toekomst, wil je nog lang bij
Bain blijven? Of wil je tussendoor nog een
MBA volgen?
Ik denk niet dat ik zelf nu een MBA wil doen. Ik
vind het juist heel leuk om te werken. Twee jaar
voordat ik klaar was met studeren wilde ik eigenlijk
al werken. Ik denk dat ik ook juist op mijn werk heel
veel leer. Toch vind ik het ook belangrijk om wel
mijn horizon te blijven verbreden. Bain biedt daarvoor een externship aan, een programma waarmee

Otto Verhage: “Mijn natuurkundekennis gebruik ik niet meer.”

je een tijdje in een ander bedrijf kan werken in een
leidinggevende rol. Dit geeft je toch weer een andere
ervaring en zal heel leerzaam zijn, maar om nou weer
terug te gaan naar die schoolbanken waar ik juist zo
graag uit wilde, dat hoeft van mij niet. Ik vind het
lastig om mijn verre toekomst te plannen en ik denk
ook niet dat dit heel zinvol is, maar voorlopig zie ik
me hier de komende paar jaar nog wel werken.
Heb je nog tips voor mensen die natuur- of
wiskunde studeren en de strategy consulting
in willen?
Ja, ga je snel oriënteren, dat wil zeggen: ga naar inhouse dagen om business courses te doen, zodat je
een beeld krijgt van wat je leuk vindt en waar je talenten bij aansluiten. Ik wist al vrij snel dat ik “het
bedrijfsleven” in wilde, maar ik wist niet wat dat dan
precies moest worden. Verder moet je voor strategy
consulting gewoon een goede student zijn: je moet
goede cijfers hebben gehaald en veel naast je studie
hebben gedaan, dus zorg daarvoor. Kijk bijvoorbeeld
of je cum laude kunt afstuderen of een jaar een bestuursfunctie kunt vervullen. Heel veel mensen bij
ons hebben bestuurservaring. De tijd die je hieraan
kwijt bent zie ik zelf niet als studievertraging, omdat het gewoon een heel waardevol jaar is, waarbij je
heel veel leert.
Het is niet per se het een of het ander. Wij zijn op
zoek naar mensen die heel allround ontwikkeld zijn,
die goed leiderschap tonen en goed met klanten
kunnen omgaan, maar vooral ook analytisch sterk
zijn. En wat dat betreft heb je als natuurkundige wel
een voorsprong.
Scoop November 2009 11

Column: De UvA
Een vooruitstrevende onderwijsinstelling
Mathijs de Bruin

Een vooruitstrevende onderwijsinstelling.
Zonder geld.
Een universiteit die zó slecht met haar middelen
omgaat dat ze diréct na een renovatie gaat verhuizen.1 Een instelling die haar cateraar wel móest
verkopen om aan middelen te komen, waarmee
fatsoenlijke kantines voorgoed tot het verleden zijn
gaan behoren.
Waar uit blinde paniek een ongekend hoog studentental zónder twijfel wordt toegelaten. In de weet
dat de benodigde middelen pas ná de buluitreiking
beschikbaar komen. Zodat extra stoeltjes in lokalen
en gangen een uitkomst moeten bieden. Dat, én college in de bioscoop aan de overkant.
Mijn excuses. Met openbaar onderwijs wordt geen
onderwijs in de openbare ruimte bedoeld. Een universiteit verdient, als academisch instituut, haar eigen voorzieningen. Om waar nodig onafhankelijk te
kunnen zijn van tendensen in markt en politiek.
Maar helaas. Door voortdurende bezuinigingsmaatregelen, bestuurlijke opschaling en reorganisatie, waarin bestuurlijke lagen uiteraard zichzelf
ontzagen, is er een groteske trend van mis- en
overmanagement ontstaan.
De aanvankelijk vaak facultair geregelde voorzieningen (denk aan catering, beveiliging en ICT) zijn
stuk voor stuk gecentraliseerd en naar onafhankelijke bedrijven binnen of buiten de universiteit verplaatst. Waar de faculteits-eigen medewerkers vaak
affiniteit met wetenschap, onderwijs en collega’s
hadden, is het huidige gebrek hieraan tekenend voor

1 Dit gebeurt bij het Van der Waals-Zeemann instituut,
‘gebouw J/K’, dat naar het Science Park verhuist.
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hoe (slecht) uit het bedrijfsleven gekopieerde maatregelen rampzalig kunnen uitpakken.
Binnen deze context is het uitermate bewonderenswaardig dat de UvA de kwaliteit biedt die zij biedt.
Maar zoals altijd: alles kent zijn prijs. Vaste dienstverbanden voor docenten en doctoraal-studenten
worden structureel vervangen door onzekere en
wurgende flexcontracten. Collegezalen zijn zo vol
dat er soms amper geademd kan worden en discus-

“Maar wij, wij staan niet op. Wij
hebben college, en huiswerk.
En morgen een tentamen.”
siegroepen zijn zo groot dat je na afloop van een vak
geen naam, laat staan een gezicht herkent.
En dan komt het punt dat de overheid nóg meer
bezuinigd wil zien. Niet één, niet tien maar tot twintig procent. En zelfs de voorzitter van het CvB weet
niet hoe hij zich hieruit moet managen. Op een
manifestatie tegen deze absurde bezuinigingen gaf
hij, voor een schamel duizendtal studenten, toe ook
ónze steun nodig te hebben.
Maar wij, wij staan niet op. Wij hebben college, en
huiswerk. En morgen een tentamen. Eerst nog even
werken, daarna straks een feestje.
Het gebeurt voor onze ogen. Langzaam maar
zeker zal voor ons en ons volgende generaties een
traditie van breed toegankelijk kwaliteitsonderwijs
verdwijnen. De UvA, zij zal niet verdwijnen. Maar
in de spagaat tussen marktdenken en toegankelijkheid zal een weelde verloren gaan.

Zoals je ziet zit de Scoop in een deftig nieuw jasje. Nieuwe redactie,
nieuwe vormgeving en een boel nieuwe artikelen. Maar nog niet genoeg.
Wil jij meewerken aan het enige echte tijdschrift voor de studies natuur-, wis- en
sterrenkunde? Kan je schrijven, tekenen, fotograferen, interviewen of ontwerpen?
Nee? Dan leer je het maar!
Je kan voor je artikelen zelfs studiepunten krijgen die voor ABC tellen.
Wat let je?
Mail naar scoop@nsaweb.nl en kom naar de vergadering!
Scoop November 2009 13

Uit & thuis: Berlijn
De Humboldt universiteit
Suzanne Faber

Aan het einde van haar tweede jaar vertelde Suzanne
Faber me tijdens één van de verschillende elektromagnetisme-borrels dat ze naar Berlijn ging. In plaats van het
gebruikelijke semester zou ze een heel jaar gaan om haar
derde bachelorjaar te doen. Dit jaar was ze weer terug,
en was er voor Scoop dus een mooie gelegenheid om haar
te vragen om iets te vertellen over haar tijd in Berlijn.
Tussen Oost en West
Één van de dingen in Berlijn die ik van tevoren niet
verwacht had, was dat het mogelijk zou zijn om zomaar bekenden tegen te komen: Berlijn is zó groot
en er wonen zó veel mensen! Daarentegen liep ik
tot mijn verbazing regelmatig iemand die ik kende
tegen het lijf. Een meisje van dansles in de disco,
iemand uit het studentenorkest in een café, een studiegenoot op de vlooienmarkt en die jongen die ik
laatst op een feestje sprak in de tram. Het Berlijnse
studentenleven speelt zich toch wel echt binnen bepaalde delen van de stad af: in het oosten.
Tussen het oosten en westen ligt een vrij grote
scheiding. Het westen is chique en modern, met
grote brede straten en veel ‘kapitalistische’ winkels.
Ik kwam er af en toe, meestal om een theater, opera,
ballet of museum te bezoeken, en verbaasde me dan
altijd: “Is dit ook de stad waarin ik woon?!” In het
oosten (waar ik woonde) voelde ik me veel meer
thuis: daar is het vies, goedkoop en heerste de typische Berlijnse underground-sfeer. Er is veel leven op
straat: overal lopen mensen rond met flesjes bier (of
bionade) in de hand en je komt altijd weer op vreemde plaatsen met nog vreemdere mensen terecht.
Buiten de scheiding tussen oost en west is de
hele stad in verschillende wijken opgedeeld. Elke
buurt heeft zo zijn eigen kenmerken en zijn eigen
14
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centrumpje. Ik heb eerst een tijdje in Kreuzberg gewoond, waarvan het ene deel veryupt en het andere
verturkst. Ik vond deze combinatie eigenlijk wel erg
leuk. In Friedrichshain, waar ik daarna het grootste
deel van de tijd heb gewoond, miste ik het multiculturele een beetje. Daarvoor in de plaats wonen er
daar wel veel kinky punkers, en woonde ik in een
straat met prachtig bontgekleurde huizen en antikapitalistische leuzen. De Turkse broden en baklava
waren niet meer in de buurt, maar wel op elke straathoek biologische en vegetarische eetgelegenheden,
tot veganistische hamburgertenten aan toe.
De Humboldt Universiteit
De Humboldt Universiteit waaraan ik studeerde
zit in een indrukwekkend gebouw aan de beroemde
boulevard Unter den Linden in het stadsdeel Mitte.
Vanuit het gebouw heb je uitzicht op geweldige
gebouwen zoals de televisietoren op het Alexanderplatz of de Berliner Dom, helemaal fantastisch!
Helaas pindakaas zit de natuurkundefaculteit ergens
in de middle of nowhere genaamd Adlershof. In dit
stadsdeel, een uur met de metro reizen vanuit Mitte,
bevindt zich een moderne campus met prachtige
nieuwe gebouwen en een hippe bibliotheek waar robots rondrijden om de boeken terug te zetten. Maar
verder is er dan ook niks. Voor een kopje koffie ben
je na vijven op automaten aangewezen.Ik zeg het je,
Science Park is er heilig bij!
Wat betreft de studie moet ik eerlijk zeggen dat
ik niet erg onder de indruk ben van de Humboldt.
Ik deed daar mijn derde bachelorjaar, maar het bleek
dat ik elk semester slechts één vak in de bachelor
kon volgen omdat ik de rest al had gedaan. Hun natuurkundebachelor is helemaal uitgestippeld, er is

geen vrije keuzeruimte. Voor mij betekende dit dat
ik mastervakken moest gaan volgen. Dat vond ik in
het begin wel een beetje eng, maar eigenlijk ging het
wel prima.
Het rooster is vrijwel hetzelfde opgebouwd als
bij ons. Een hoorcollege en een werkcollege. Met
hun manier van hoorcollege geven had ik echter een
beetje moeite. Het hoorcollege heet een ‘Vorlesung’,
en ze maken daar nogal letterlijk een ‘voorlezing’
van: de professoren hadden een syllabus, maar die
kregen we niet, die schrijven ze daar gewoon op het
bord uit. Dus ben je een keer niet bij college, dan heb
je geen lesmateriaal of moet je gaan kopiëren van die
buurman met het vreselijke handschrift.
Het feit dat alles in het Duits is, ook de boeken op de literatuurlijsten, was zoals verwacht totaal
geen probleem. Duits en Nederlands lijken erg op
elkaar en binnen de natuurkunde wordt natuurlijk
veel met universele vaktermen en wiskunde gesproken. Daarbij had ik de hele maand september (het
semester begint in Berlijn pas half oktober) elke dag
Duitse les gehad en ging het dus al vrij snel goed
met mijn Duits.
Het tentamen ‘gevorderde statistische fysica’
moest mondeling afgelegd worden en toen ik daar
zat zei de professor tegen me: “Wai können ooik in
het neederlaands praaten hoar”. Hij bleek twee jaar
in Amsterdam aan het NIKHEF gewerkt te hebben.
Ik heb toen heel stoer geantwoord dat ik dacht het
beter in het Duits te kunnen doen, aangezien ik de
stof tenslotte zo had geleerd.
In het tweede semester heb ik voor een vak
zelfs een drie kwartier durende presentatie in het
Duits gehouden.
Contact maken
Sociaal gezien had ik het in het begin lastiger met
mijn Duits. Het was al snel goed genoeg om zonder
problemen prima te kunnen communiceren, maar ik
kon nog niet echt snel even een grapje eruit laten
floepen. Ik vond het lastig om mezelf te zijn toen
ik nog vaak bewust mijn mond hield als ik wist dat
het een gestamel ging worden. Maar vanaf het begin
had ik mezelf voorgenomen me daardoor niet uit het
veld te laten slaan.
Duitsers kunnen best een beetje stijf zijn. Ze zijn
heel erg aardig en superbeleefd, maar je hebt niet snel
makkelijk contact met ze. Misschien is dat het lot
van elke Erasmus-student. Mensen weten natuurlijk
ook dat je weer weggaat. In ieder geval besloot ik de
touwtjes maar zelf in handen te nemen.

Suzanne: “Ik ben echt een beetje verliefd op Berlijn.”

De eerste dag op de universiteit ben ik bij een student
gaan staan die ik er sympathiek uit vond zien (bloedzenuwachtig natuurlijk), met een “Hallo!”. We zijn
nu goede vrienden. Ik ben deze zomer samen met
hem en anderen, waaronder nog twee vriendinnen
van natuurkunde, een weekje op vakantie gegaan.
Ik ben niet diep in het hele internationale studentenleven gedoken. Ik ben welgeteld één keer
naar een Erasmusfeest geweest, waar ik de sfeer
nogal vreselijk vond. Er zat wel toevallig een goede
vriendin van me ook een jaar in Berlijn en ik denk
dat ik het zonder haar wel echt een stuk zwaarder
had gehad. Zeker in het begin toen ik alleen nog
‘bekenden’ had en niet zo druk was met natuurkunde, orkest, danslessen, toneel, en barbecue-feestjes
(worst, worst, worst!)...
Verliefd op Berlijn
Ruim anderhalve maand ben ik nu terug in Amsterdam. Ik vind het hartstikke leuk weer hier te zijn,
maar ben wel echt een beetje verliefd op Berlijn. Ik
sluit niet uit dat ik weer terug ga verhuizen. Amsterdam is klein en zo ontzettend netjes. Er lijkt hier
minder ruimte te zijn voor gekheid. Ik mis het met
biertjes over straat te lopen en ik mis de heerlijke
falafel voor 2 euro op elke straathoek.
Het meest mis ik Berlijn echter op heel specifieke momenten. Als ik van een orkestrepetitie over de
Plantage Middenlaan naar huis fiets kan ik opeens
zo intens wensen over de prachtige Karl-Marx-Allee
te fietsen zoals ik dat in Berlijn deed als ik van een
orkestrepetitie kwam. Of als ik de Amstel oversteek
en kriebels krijg denkend aan de Oberbaumbrücke
over de Spree...
Scoop November 2009 15

Uit & thuis: Yvan Buggy
The fascinating story of a truly international student
Eline van der Mast

During a lecture quantum physics 3 last year I came to
sit next to a guy who seemed slightly lost. He asked if the
lectures were always in Dutch, to which I said they were,
and then he said that he didn’t speak any Dutch, which I
thought was unfortunate. Later I learned he was doing
the master Theoretical Physics here and was catching up
on some things he hadn’t learned yet. Hence, when we
needed a foreign student to interview for Scoop, I immediately thought of him. Having no further information
about him than that he spoke with what seemed to me to
be a Scottish accent, it was decided I would interview “de
Schot”. It turned out to be more of a conversation than
an interview, so instead of the usual questions and answers, I tried to write down his story as well as I could
Yvan Buggy was born in Dublin to an Irish father
and a French mother. When he was 14, his mother’s
work transferred her to Brussels, so he came to live
there. A year later, when he was 15, he moved again
for his mother’s work, this time to the French Alps
near Geneva. He went to high school there and
spent the last two years at a boarding school in the
area, going home for the weekends. Here he got his
baccalauréat and went on to l’Institut Universitaire
Technologique in Annecy. At the time, it seemed
like the most natural thing to do because his grades
indicated a scientific study and he was always curious about figuring out the way things work.
However, the two year course was more of a technician schooling at university level than anything
else. It was mostly based on applying certain physical concepts to get experimental results and learning to work with the apparatus rather than on really
helping students understand physical concepts. For
example, in his first year Yvan did spectroscopy and
16
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studied L S coupling without having had any quantum physics, leaving him very frustrated. He didn’t
like it from the beginning of his first year, but kept
going and finished the two year education. Luckily,
the scenery and nature at Annecy was beautiful. It
was located near a lake, which you could see out of
the windows during classes.
With this degree, he was able to start in the third
year of the physics bachelor in Scotland at HeriotWatt in Edinburgh. The bachelor’s degree there
takes three or four years, the latter being with honours. Though he really loved it, he left again after the
third year because it was bit easy and still focused on
the technical aspects of physics. Being very inclined
towards theoretical physics, and done with all the
experimenting, he looked up the programs in Europe to which he could go. Amsterdam and Utrecht
seemed the best ones available in Europe and he was
accepted quickly in Amsterdam, so he came here in
the summer of 2008.
The master’s degree Theoretical Physics quickly
turned out to be more difficult than expected. Realizing he had large gaps in his knowledge due to the
more technical schooling he’d had, Yvan found he
was unequipped to understand the scope of the master’s degree. So, he decided to follow some classes in
the bachelor program. With all his practical training,
he missed crucial knowledge and has had no classes
on subjects like special relativity, and only had quantum mechanics within the scope of what would be
our course quantum physics 1. It shouldn’t be surprising that when I asked Yvan what he thought
the biggest difference with the physics programs
between Amsterdam and France or Scotland is, he
named the differing technical and theoretical ap-

The lake of Annecy, which Yvan watched during less interesting classes at l’Institut Universitaire Technologique.

proaches. The problem with the bachelor classes was
that they were mostly in Dutch, so Yvan did most of
the studying on his own.
Of course, Yvan didn’t only study physics the past
year. He also got to know Amsterdam, first living at
the Prins Hendrikkade, and now opposite Westerpark. The Prins Hendrikkade had student housing,
so he met enough new people. He enjoys hanging
out in the Jordaan because of the atmosphere and
the artists, but finds that there’s a rift between the
older Amsterdam and the newer yuppies. Zeeburg
with its brouwerij, Javastraat, and cultureblend is
also a favourite. He didn’t frequent the regular clubs
in the city centre very often, because it simply isn’t
really his place, but preferred the NDSM-werf and
the Stubnitz boat.
What he noticed about Amsterdam was that it’s
a relaxed place, not very competitive socially. Compared to France there is much less pressure to prove
you’re on top of your game in everything. It could
be an argument either for or against our famous
“zesjescultuur”…
After more than a year here, he realized that the
fact that he needed much more extra education and

the fact that the necessary courses were given in
Dutch weren’t very compatible in his case. So, in the
time between the moment that we’d agreed to do an
interview and the time I interviewed him, he had
decided to go back to Scotland and get his master’s
degree there. I found it too bad that he wasn’t able
to follow the Dutch classes here, since he had an obvious passion for physics, with his enthusiasm once
in a while popping up while he was talking about a
lecture posted online by MIT or Stanford, and the
problems he’d been doing on his own. That’s one tip
he’d give any university: post your lectures, homework, and exams online for free and open to everyone, so anyone can benefit from them.
Luckily, he’s happy to be going back to the Highlands. Our outdoors is a bit too flat and cultivated
for him, compared to the roughness and wilderness
of Scotland. In the two hours I spent with him he
seemed like a cool guy and a really great addition to
any physics class because of his enthusiasm and passion for physics. Hopefully going back to Scotland
suits him well, and he’ll remember Amsterdam from
time to time.
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Biografie: Vader en zoon Bohr
Portret van een Nobelprijswinnende familie
Ianna Niemeijer

8 september jongstleden overleed Aage Bohr in zijn geboortestad Kopenhagen, na een zeer boeiend leven. Als
zoon van één van de beroemdste natuurkundigen leek
een carrière als fysicus hem op het lijf geschreven. Hoog
tijd voor de Scoop om het werk en de Nobelprijzen van
dit geniale geslacht in de schijnwerpers te plaatsen.
Daarnaast heeft Scoop bij deze een nieuwe redacteur:
dit is het eerste stukje van Ianna Niemeijer.
Aage Bohr werd geboren in 1922, een paar maanden
voordat zijn vader de Nobelprijs won. Hij groeide
op met de meest beroemde natuurkundigen om zich
heen. Toen hij in 1975 de Nobelprijs won schreef hij
in zijn autobiografische verklaring: “The remarkable
generation of scientists who came to join my father
in his work became for us children Uncle Kramers,
Uncle Klein, Uncle Nishina, Uncle Heisenberg, Uncle Pauli,1 etc.”
Zijn academische carrière begon hij op de universiteit van Kopenhagen. Hij was net als zijn vader
geïnteresseerd in de mysteries van de kwantummechanica en atoomfysica. Tijdens zijn studie begon Aage al met zijn vader samen te werken. Hij
hielp hem met het onderhouden van contacten,
maar ook met het schrijven van artikelen en tevens
met verschillende problemen gerelateerd aan de
nucleaire fysica.
Nobelprijs van Niels Bohr
Zijn vader, Niels Hendrik Bohr, wordt gezien als
een van de grondleggers van de atoomfysica, voornamelijk vanwege het bekende atoommodel dat hij
1 Deze ‘ooms’ waren Hendrik Kramers uit Nederland, Oskar
Klein uit Zweden, Yoshio Nishina uit Japan, Werder Karl Heisenberd uit Duitsland en Wolfgang Pauli uit Oostenrijk.
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geïnitieerd heeft. Hij kwam erachter dat het atoom
een kleine, zeer massieve kern moest bevatten en
dat vrijwel de gehele massa geconcentreerd was
in de kern.
Met dit idee werkte Niels Bohr verder en hij verenigde het met de idee dat elektronen om het atoom
alleen banen met bepaalde energiekwanta konden
hebben. Hier werd iedere baan aangeduid met een
hoofdquantumgetal
. Elektronen
kunnen van baan wisselen door het uitzenden of
absorberen van een enkel energiekwantum (foton)
(met de constante van Planck en de frequentie van het uitgestraalde licht), dat precies het
energieverschil tussen opvolgende banen uitmaakte.
Met deze gegevens en ontdekkingen van een andere natuurkundige, genaamd Arnold Sommerfeld,
introduceerde Bohr het Bohr-Sommerfeld-model,
waarin verschillende chemische eigenschappen aan
de buitenste elektronenschil en radioactieve eigenschappen aan de kern van het atoom werden toegekend. Hierbij werden ook de subschillen strond,
principal, diffuse en fundamental (s, p, d en f, respectievelijk) geïntroduceerd. Hiervoor won Niels
Bohr in 1922 de Nobelprijs voor de natuurkunde.
Ondanks dat het Bohr-Sommerfeld-model veel verschillende fenomenen kon verklaren waren de achterliggende principes tot ná de ontwikkeling van de
quantummechanica onbekend.
Naast zijn ontdekkingen in de natuurkunde,
stond Niels Bohr bekend als een man die wel een
grapje kon waarderen. Over een lezingentournee in
Amerika doet het verhaal de ronde dat de chauffeur
van Bohr zei dat hij de wetenschappelijke toespraak
van Bohr al zo vaak had gehoord, dat hij hem zelf
ook zo kon geven. Dat vond Bohr een goed idee.

De dit jaar overleden Aage Bohr (links) en zijn vader Niels Bohr (rechts), beiden Nobel-laureaten.

Hij zette de pet van de chauffeur op, ging in de zaal
zitten en de chauffeur hield de toespraak. Na afloop
stelde de plaatselijke hoogleraar een moeilijke detailvraag over de kwantummechanica die hij besloot
met de opmerking dat, als Bohr de vraag te moeilijk vond, hij hem niet hoefde te beantwoorden. De
chauffeur antwoordde: “Nee hoor, die vraag is helemaal niet moeilijk. Ik wed dat zelfs mijn chauffeur, die daar achter in de zaal zit, de vraag kan
beantwoorden.”
De oorlog en het Manhattan-project
Aangezien de familie Bohr half Joods was, moesten ze in 1943 vluchten voor het Nazi-regime. Zij
belandden in de Verenigde Staten waar Aage Bohr
samen met zijn vader participeerde in het Manhattan-project. Dit geheime project had de ontwikkeling van de atoombom tot doel en werd uitgevoerd
in Los Alamos. Het was een reactie van de VS op de
groeiende angst dat Duitsland succesvol bezig was
met het ontwikkelen van kernwapens.
Samen werkten ze in het Britse team, met ‘collega’s’ als Robert Oppenheimer, James Chadwick, Enrico Fermi en Richard Tollaman. Aage Bohr werkte
als de assistent van zijn vader tijdens het project en
kreeg zo de mogelijkheid om dagelijks te delen in
zijn werk en gedachten.
Nobelprijs van Aage Bohr
In 1949 raakte Aage in gesprek met professor Rabi
van de Columbia University in de VS. Dit leidde tot
een aanstelling voor Aage op het instituut van Rabi.
Dit was volgens Aage “a very fruitful association,”
waarvan hij veel geleerd heeft.

Later is Aage terug gegaan naar zijn moederland. Hij
werkte in Kopenhagen samen met Ben Roy Mottelson, een Deens-Amerikaans natuurkundige, aan
het onderzoek dat in 1975 leidde tot het winnen van
zijn Nobelprijs. Deze kregen ze voor de ontdekking
van het verband tussen de collectieve en individuele
beweging van deeltjes in atoomkernen, en voor de
ontwikkeling van de theorie van de structuur van de
atoomkern die hierop gebaseerd is.
Ze deelden de Nobelprijs echter met de Amerikaanse natuurkundige Leo James Rainwater, welke
in 1950 onafhankelijk van hen aan soortgelijk onderzoek naar de kern van het atoom werkte. Later
breidden Bohr en Mottelson dit onderzoek uit.
Terug naar Denemarken en het nalatenschap
Na het ontvangen van de Nobelprijs is Aage Bohr
het onderwijs in gegaan. Hij werd professor aan de
universiteit van Kopenhagen en werd, na de dood
van zijn vader in 1962, directeur van het Niels Bohr
instituut tot 1970. In deze periode zag Aage een
aantal belangrijke uitdagingen: allereerst het bewerkstelligen van samenhang tussen experimentele
en theoretische onderzoeken, daarnaast de promotie
van het instituut naar andere landen om zo de gezamenlijke kennis tussen landen te versterken.
Vader en zoon Bohr worden gezien als de groten
in hun tijd en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de wetenschap. De erkenning voor beiden
komt tot uiting in het winnen van de Nobelprijs en
ook kregen ze verschillende andere onderscheidingen. De theorieën die zij ontwikkeld hebben worden
tot op de dag van vandaag nog gebruikt en gezien als
doorbraken in de natuurkunde.
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Consultancy
Event
Een kennismaking met
strategy consultants
Hans Wiermans
Exacte studies als natuurkunde en wiskunde zijn, veel
meer dan andere studierichtingen, een kweekvijver voor
toekomstige wetenschappers. Lang niet iedereen wil
echter na zijn of haar studie doorstromen naar een promotieplaats. Maar wat moet je dàn doen als net afgestudeerde bèta? Een populaire sector om in te beginnen is
die van de strategy consulting. Op 30 september konden
geselecteerde studenten nader kennismaken met dit vak.
Maar wat is precies een strategy consultant? In het
kort houdt hij zich bezig met het oplossen van grote
strategische problemen van grote bedrijven.
Op nu alweer het derde Consultancy Event van
de NSA en de Sefa kregen 15 economen en 15 bèta’s
de kans om hiermee in aanraking te komen door
voor échte bedrijven een tweetal échte problemen
op te lossen.
De dag begon in stijl met een boottochtje van
het Roeterseiland naar het museum Geelvinck op de
Herengracht. Daar gaven beide bedrijven een presentatie, maar de echte focus van de dag lag op de
business cases. We kregen van twee bedrijven een
probleem voorgelegd dat we in teams van vier moesten oplossen. Na twee uur mochten we onze oplossingen presenteren.
De eerste case ging over een telecombedrijf dat
niet meer wist op welke marktsegmenten ze zich
nu precies moesten richten. Aan ons de taak om te
analyseren welke segmenten het meest winstgevend
zijn, waar de groeimogelijkheden liggen en met welke eisen van de consument overeen wordt gekomen.
De andere case was interessanter en ging over
de kredietcrisis. Hierbij was de vraag hoe een grote
fabrikant van kantoormeubels deze tijden van economische neergang moest overleven. In deze case
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was er in eerste instantie veel minder houvast en
structuur, waardoor het een stuk lastiger, maar ook
interessanter was.
Over het algemeen krijgt een consultancybureau
vragen in de schoot geworpen als: “Welke nieuwe
markten moeten we binnen gaan?”, “Moeten we
een ander bedrijf overnemen?” of “Hoe vergroten
we onze winstgevendheid in een bepaalde markt of
marktsegment?” De vragen kunnen heel algemeen
of vrij specifiek zijn, maar de problemen zijn nooit
eenvoudig en vragen om een heldere en analytische
kijk op zaken.
Dit is ook waarom natuur- en wiskundigen zo
populair zijn bij strategy consultants. Veel meer dan
bij andere studies leer je een probleem stap voor stap
te ontbinden totdat je bij de essentie bent gekomen,
waarna je die met een aantal trucjes kunt oplossen.
Bedrijfsproblemen werken net zo: met een totale
overvloed aan informatie en managers die zelf niet
precies weten wat er nu mis is, moet je in betrekkelijk korte tijd tot een juiste oplossing komen.
Omdat dit niet heel gemakkelijk is en de belangen groot zijn, betekent dit dat je als consultant vrij
goed betaald wordt. Hier moet je echter ook wat
voor teruggeven, het werk is vrij intensief en de uren
zijn lang. In het interview met strategy consultant
Otto Verhage elders in deze Scoop zal je dat ook
terug kunnen zien.
Mocht je na het lezen van dit artikel denken dat
consulting misschien wel wat voor jou is, dan raad
ik je zeker aan om volgend jaar mee te doen aan het
Consultancy Event. Een erg leuke dag en wellicht
het begin van een blinkende carrière. Je ziet de posters voor het Event vanzelf hangen, met daarop geschreven hoe je je in kunt schrijven.

Puzzels

Honderd Kluisjes
Je bent in een hal met honderd dichte kluisjes. Je
begint met alle kluisjes te openen, en daarna iedere
tweede kluis dicht te doen. Dan ga je naar ieder derde kluisje en doet ‘m open als hij dicht was, en dicht
als hij open was. Dit gaat n keer door met ieder n-de
kluisje (dus nu ieder vierde kluisje open of dicht, dan
ieder vijfde kluisje open of dicht).
Hoeveel kluisjes zijn open na 100 keer, dus als je
alleen kluis 100 open of dicht doet?
Twee Oude Wiskundigen
Twee oude wiskundigen zitten samen op een bankje.
De een zegt tegen de ander, “Toen we elkaar ontmoetten had het kwadraat van jouw leeftijd dezelfde
drie cijfers als het kwadraat van mijn leeftijd, maar
in een verschillende volgorde!”
De andere antwoordt: “Als je nu het kwadraat
van de som van onze leeftijden toen we elkaar ontmoetten neemt en vervolgens verdeelt in twee 2-cijferige nummers, heb je mijn leeftijd toen en jouw
leeftijd nu!”
Hoe oud was de één toen ze elkaar ontmoeten en
de ander nu?
Oplossing: Postzegels
Ik heb sowieso geen rode postzegel op mijn voorhoofd uitgaande van de volgende redenering: persoon 1 weet niet welke postzegel hij op heeft, wat
betekent dat persoon 2 en ik beide geen rode postzegel hebben. Wat wél kan is dat ik en persoon 2 een
rode en een niet-rode postzegel hebben, of dat wij
alle twee een niet-rode postzegel hebben.

Persoon 2 heeft natuurlijk al op deze manier geredeneerd, en als hij mij zou zien met een rode postzegel
op mijn hoofd dan wist hij dat hij nooit een rode
postzegel kon hebben.
Echter, persoon twee weet ook niet welke kleur
hij niet kan hebben. Daaruit concludeer ik dat ik
geen rood kan hebben (eigenlijk hoef ik niet eens te
weten welke postzegels personen 1 en 2 op hebben
om hier achter te komen).
Oplossing: Spelletje
Kijkende naar magische vierkanten is dit spelletje te
generaliseren naar het oer-Hollandse spelletje boter,
kaas en eieren, dus: drie dezelfde op een rij. De beste
strategie is om ervoor te zorgen dat je als eerste een
kruisje of cirkeltje mag zetten in een hokje, dus dat
je als eerste een getal kiest.
Zorg er dan voor dat je één van de hoekpunten kiest (8, 4, 6 of 2). De andere persoon kan dan
eigenlijk alleen nog maar van je verliezen (je hebt
uiteraard alle mogelijke situaties uitgedacht, wat de
tegenstander zou doen als je die of die kiest en zelf
kies je de meest efficiënte methode), behalve als je
tegenstander het midden (dus 5) kiest. In dat geval
heb je nog maar één mogelijkheid om tewinnen, en
anders is het altijd gelijkspel.
Een hoekpunt kiezen in het begin geeft je de
meeste kans om te winnen. Andere mogelijkheden
kunnen ook, door bijvoorbeeld te beginnen met een
kruisje in het midden (kies het getal 5) of in het
midden van de rand (1, 3, 7 of 9).
Je bent dan bij bepaalde keuzes van de tegenstander altijd verzekerd van de winst, maar dat is
maar op vier manieren mogelijk. Bij het kiezen van
de hoekpunten kan de tegenstander nog maar 8 mogelijke zetten doen, waarvan 7 jou een 100%-winstgarantie geven.
Oplossing: Jazeker
De apotheker zet alle vijf de potjes op de weegschaal
en haalt ze er vervolgens één voor één af. Hij kijkt
dan iedere keer naar het verschil in gewicht als hij
een potje weghaalt; net zolang tot er maar één potje
over is en hij weet welke potjes de verkeerde soort
pillen bevatten.
Los jij ze zelf op? Win een prijs!
De puzzels van de vorige Scoop heeft Koen van
Oussoren opgelost. Hij heeft er een fles wijn voor
gekregen, dus stuur je oplossingen op aan Scoop en
maak ook kans op een prijs!
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