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De hoeveelheid onzin die mensen kunnen verkopen blijft me verbazen. Nu maak ik mezelf ook schuldig aan geklets, maar sommige
mensen maken het wel erg bont. Deze week las ik dat Mat Herben
het bezit van vuurwapens als volgt onderbouwt: “Kijk maar naar
Rwanda en dergelijke, die massamoorden daar. Dan denk je soms:
nou, hadden ze liever maar een pistool gehad, in plaats van die roestige messen.”
Daarna las ik dat Sarah Palin toch voor President gaat in 2012
omdat ze denkt dat Amerika wel toe is aan verandering (“Climate
Change I Don’t Believe In” als motto?), en daarna dat Ab Klink 19
miljoen griepvaccins verkoopt omdat de griepgolf “over z’n piek is”.
(Kunnen we Klink ook verkopen als hij over zijn piek is?)
Jammer genoeg blijven ook de bètawetenschappen niet buiten
schot als het gaat om absurde beweringen. Zo kreeg ik laatst een artikel1 toegestuurd over twee vooraanstaande fysici2 die betogen dat
het Higgs-deeltje “niet gevonden wíl worden”. Zo zou het Higgsdeeltje wel vrij kunnen komen, maar vervolgens teruggaan in de tijd
en zijn eigen ontdekking onmogelijk maken – zoals bijvoorbeeld
door de foute verbinding tussen twee magneten te veroorzaken.
Natuurlijk zijn er tal van citaten te bedenken van de groten der
aarde die zeggen dat bijna alle mooie nieuwe theorieën met ongeloof werden ontvangen. Maar laten we, samen met veel medewerkers van de LHC die wij bijvoorbeeld kennen als onze docenten,
hopen dat het de onzin is die het lijkt.
Scoop zelf heeft in het verleden ook te maken gehad met zonderlinge mensen en bizarre theorieën. Zie bijvoorbeeld de Scoop
van september 2007 (via nsaweb.nl); met een interview met “crackpot” Carel van der Togt.
Verder slechts: geniet van deze nieuwe Scoop!
1 Dennis Overbye voor de NY Times, http://www.nytimes.com/2009/10/13/
science/space/13lhc.html?_r=2
2 Holger Bech Nielsen van het Niels Bohr Instituut in Copenhagen en Masao
Ninomiya van het Yukawa Instituut voor Theoretische Fysica in Kyoto.
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Nieuws
vrijdag 27 november
Peter Higgs gaf een exclusieve lezing ‘My life as a boson’ op Nikhef
in het Science Park.
woensdag 9 december
Minister Plasterk kondigde aan
dat wat hem betreft onderwijsinstellingen alleen nog geld
krijgen voor studenten die hun
opleiding afmaken binnen de
door de overheid vastgestelde
duur. Daardoor loopt de UvA
potentieel veel geld mis, omdat
de meeste studenten langer over
hun studie doen.
zaterdag 12 december
UvA-wetenschapper Erik Verlinde
stelde in een artikel in de Volkskrant en een colloquium aan
de Universiteit Utrecht dat de
zwaartekracht als pseudokracht
te interpreteren is, onder andere
op basis van het holografisch
principe van Nobelprijswinnaar
Gerard ‘t Hooft.
vrijdag 18 december
Wetenschappers van het
Fermilab kondigden aan dat ze
mogelijk twee WIMP’s detecteerd
hebben. (Weakly Interacting
Massive Particles, een voorgestelde vorm van donkere materie.)

NSA Agenda
dinsdag 19 januari
Snowworld in Zoetermeer, 19:00
Vier uur pistetoegang inclusief
materiaal. Alleen geldig op
vertoon van OV/Studentenkaart,
kosten € 24,50.
zaterdag 23 januari
Tikibad in Duinrell, 12:45
Vertrek vanaf Centraal Station
en verzamelen op spoor 13a
om 12.45u. Tot 30 personen
gratis. Meld je aan via bestuur@
nsaweb.nl
maandag 25 januari
Spelletjesavond in A.102, 18:00
Er zullen hapjes en drankjes
aanwezig zijn. Neem zo veel
mogelijk eigen spelletjes mee!
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Inhoudsopgave

Woord van het bestuur
Even lekker knallen.
Brent Huisman

Soms zijn er van die marathondagen waarna je bekaf thuiskomt en je
liggend op de bank, kijkend naar “The Big Bang Theory”, even bij moet
komen. Een hele dag overleggen en praten afwisselen met nadenken en
stof tot je nemen hakt er soms dieper in dan je denkt. Ik heb een aantal
rituelen om na zulke noeste arbeid te ontspannen, waarvan één het nog
even doorknallen met een gezellig schietspelletje is. Er gaat niets boven
het lood voeren aan een aantal vreemdelingen over internet.
Een schietspel geeft op een directe manier voldoening: een welgemikte laserstraal en op het scorebord krast de computer er een
streepje bij. Je kunt je acties makkelijk koppelen aan resultaat. Soms
heb je een vak waar dat veel moeilijker is, en dat maakt het nodig om
even flink te knallen. Als dat beloond wordt met een mooi cijfer, is
de voldoening des te groter.
Ook binnen een studievereniging heb je soms doelen die
een grote inspanning vereisen. Eén van de grote doelen voor het
NSA-bestuur van 2009 was het betrekken van mensen buiten de
traditionele NSA-kring. Zo hadden we dit jaar bijvoorbeeld geen
wiskundigen in het bestuur, en ook de aansluiting met de eerstejaars
verloopt nooit vanzelf.
Dit jaar hebben we diverse dingen gedaan om de NSA te verbeteren, in de breedste zin des woords. We zijn begonnen met een
boekenverkoop, de eerstejaars hebben een eigen activiteitencommissie met budget gekregen en inmiddels hebben er na veel netwerken al vier wiskundigen gesolliciteerd voor het bestuur. Het werk is
natuurlijk nooit af dus ik hoop dat het volgende bestuur deze lijn
door zal zetten.
Mooie doelen stellen is makkelijk en zeker belangrijk, maar ze
bereiken gaat bijna nooit vanzelf. Ik blijf soms te graag op mijn stoel
zitten als het even niet vanzelf gaat. Want ja, zo uitgeblust zijn is ook
niet alles. Een goed idee goed uitvoeren geeft gelukkig ontzettend
veel voldoening, en soms ontkom je er gewoon niet aan om eens
even lekker te knallen!
Prosit,
Brent

Inhoud

How large is the Sun today?
Andrea Raponi discusses why and how
to measure the Sun’s diameter during
eclipses.
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gezocht. En nog steeds krijg je voor de
oplossingen
een mooie
prijs!
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stellen, een groot
wiskundige...

... groot ﬁlosoof
en vooral, een groot
logicus ! Dames en heren...
Lord Bertrand Russell !!!
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vandaag de kortste
lezing aller tijden!
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How large is the Sun today?
Why and how to measure the sun’s diameter during eclipses
Andrea Raponi

The observation of the Sun is an astronomical subject
connected to the study of the universe and the Earth at
the same time: the Sun is the star closest to humankind.
Therefore its study allows the best comprehension of the
structure of the stars and the laws of physics involved;
moreover, its influence on the climatic events on Earth
is very important, although often underestimated.
But what can we know about the Sun? The most
important parameters we can measure are the temperature, the size, and their variations. From these
physical parameters we can infer something about
the inner structure and its behaviour in time.
Although it might seem simple, the measurement of variations in the size has presented a lot of
difficulties since the beginning of modern science.
This is because a very accurate estimation of the diameter is necessary to observe its very small variations over time.
However, the atmosphere forbids a precise view
of the boundary of the solar disc. For this reason,
during the last four centuries of observations, scientists have developed a lot of methods for measuring
the diameter, including the last measures outside the
atmosphere by artificial satellites.
In spite of modern technology, the best method
still seems to be one of the most ancient: measurements done with the help of a solar eclipse.
Diameter measurements during eclipses
Measurement methods completely inside the atmosphere are affected by atmospheric disturbances and
methods completely outside suffer from the absence
of an internally-calibrated system.
An observation during an eclipse has the perfect bal4

How large is the Sun

ance between the two. The Moon is a ruler outside
the atmosphere. Our eyes inside the atmosphere,
with our feet on the ground, provide our exact position with respect to the Moon and the Sun.
But in explaining how this measurement works, one
question comes up: how exactly is the Sun’s diameter defined? Everybody knows what the boundary
of a solid planet is: it is the edge between the ground
surface and the atmosphere. For the Sun the story is
more complicated, because there is no ground surface, there is only hot gas that becomes less dense as
we move away from the center.
The boundary of the Sun is therefore measured
using the curve of light along the solar disc: the
boundary is where this curve presents an inflection
point. This definition agrees very well with what we
could tell about the border of the Sun with our eyes,
and the method of measurement during the eclipses
works very well with this definition.
Baily beads
It’s interesting to understand how this method exactly works. Every time the borderline of the Sun
and the Moon come close, one can see the so-called
‘baily beads’ — the little points of light that appear
or disappear on a valley on the Moon. In fact, if one
observes the profile of the lunar border with a good
telescope, one can see mountains, valleys, craters and
crags.
The Sun, during an eclipse, can appear and disappear in the bottom of a valley, generating a bead.
Therefore the beads are the first or the last points of
the Sun that one can see in the bottom of a lunar valley during the Sun’s movement behind the Moon.

Picture taken using from the software Occult, used for calculating the solar diameter.

Data deduced from eclipses. The square represents the datum
of satellite SOHO. (Solar Physics, Volume 257, p.237-250, July
2009) courtesy of C. Sigismondi

The flickering caused by the Earth’s atmosphere
disturbs only the angular positioning of these beads
and not the time in which the beads come out; that
is, exactly the time of contact between the border of
the Sun and the bottom of a lunar valley.
Taking into account the theoretical knowledge
of the positions of valleys and the observed time of
the beads, one can infer the position of the Sun’s
border in that point. Collecting some of these border points, one can finally infer the size of the Sun
in that period.

is evidence that the variation in time of the size and
number of sunspots are related.
This relation behaves oppositely to what reason
might lead us to expect: low activity of the Sun corresponds to increased instability of its size, as shown
in the left part of the graph, and increased activity
corresponds to increased stability, as shown in the
right part. This could be very interesting for a better
comprehension of the inner structure of the Sun.

Long-term behaviours
The little radius changes of the Sun are not the only
manifestations of its behaviour in time. Sometimes
there occur sudden bursts, ejections of huge quantities of plasma, increasing the solar wind. These
bursts could potentially cause a lot of trouble for the
telecommunications on Earth.
It is known that every 11 years there is an increase
in the solar activity. The main signal of growing solar activity is the growing number of sunspots, vast
spots on the Sun’s surface due to magnetic fields.
This cycle of 11 years is not the only trend. 400
years of observations have shown a variation of solar
activity over the scale of the centuries. It is evident
today that there is a strong correlation between the
number of sunspots and the temperature on Earth.
Relation between sunspots and the diameter
But what about the correlation between the size of
the Sun and the number of sunspots? Let’s see what
the results of the measurement tell us.
The correlation between the absolute size and
the number of sunspots is still not clear, but there

Global warming
Scientists are currently working to find a correlation
between the absolute size and the number of sunspots. It seems that in the last years there has been a
good correlation between a minimum in the number
of sunspots and a minimum in the size.
Maybe we are entering a period of very low temperature, like the little ice age in the 17th century, in
spite of the alarming messages of global warming.

Bibliography
C. Sigismondi, “Guidelines for measuring solar radius with Baily beads analysis,” Science in China
52 G, 1773 (2009).
C. Sigismondi, et al., “Baily’s Beads Atlas in 2005 2008 Eclipses,” Solar Physics 258, 191 (2009).
Ali Kilcik, C. Sigismondi, J-P.Rozelot, K. Guhl,
“Solar Radius Determination from Total Solar
Eclipse Observations on 29 March 2006,” Solar
Physics 257, 237 (2009).
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Recensie: Logicomix
Bertrand Russell als stripheld
Aagje Hendriks

“Niet te snel een oplossing geven! Het gaat om het conflict, speel het uit, belicht het van meerdere kanten...”
De lerares van mijn toneelcursus bij CREA is duidelijk: een scène zonder conflict is niet interessant. Zo
werkt een verhaal ook. Het stripboek Logicomix draait
om de discussie, en neemt daarbij als leidraad het leven
van Bertrand Russell (1872-1970).
Logicomix begint met de schrijver, Apostolos Doxiadis, die vertelt wat hij van plan is. Hij wil het verhaal vertellen van een held in een stripverhaal. In
plaats van een vliegende en mensenreddende charmeur kiest hij voor een logicus. ‘Spannend’, denk je
dan als bèta-student, ‘maar hoe gaat Apostolos dat
aanpakken?’
Hij roept de hulp in van een tekenaar, een inkleurder, en een echte hedendaagse logicus, Christos
Papadimitriou. Momenteel is deze professor Computer Science in Berkeley. Ze beginnen hun verhaal
met Bertrand Russell als oudere man, die een lezing
geeft in 1939, als iedereen zijn gedachten bij een
tweede wereldoorlog heeft. Russell legt uit hoe hij is
opgegroeid en hoe zijn zoektocht naar de waarheid
begon.
Als klein jongetje vindt Bertrand, of ‘Bertie’, het
leven maar een raadsel. Hij weet niet wat er met zijn
ouders gebeurd is, en zijn tante wil niet verklaren
waarom er ‘s nachts zo wordt geschreeuwd. Bidden
helpt hem weinig. Dan krijgt hij zijn eerste wiskundelessen en zijn wereldbeeld verandert voorgoed.
Wiskunde als weg naar de waarheid
Gesterkt door de houvast die hij heeft aan de wetten van de wiskunde, komt hij in opstand tegen zijn
tante. Zij vertelt hem eindelijk over het verleden. De
6
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waanzinnige oom die ‘s nachts zo schreeuwt blijft
een thema in het boek: er is een dun lijntje tussen de
waarheid willen vinden en gek worden.
Enkele jaren later heeft Bertie zijn studie wiskunde succesvol afgerond. Het gaf hem niet precies
wat hij zocht. Het aannemen van axioma’s, en van
daaruit verder redeneren: het is hem niet goed genoeg. Hij verandert zijn plan en gaat op zoek naar
beginselen in de filosofie, maar verdwaalt in de vele
subjectieve geschriften.
Uiteindelijk combineert hij de twee vakgebieden, en
noemt zichzelf een logicus. En hij wordt verliefd, op
een meisje dat hij probeert te versieren met verhalen
over de logica in Alice in Wonderland.
Logica als kaart van de wereld
Het hele leven van Bertrand Russell staat in het
teken van zijn zoektocht naar de waarheid, waarbij hij verschillende grootheden ontmoet als Gauss,
Minkovski en Wittgenstein. De hedendaagse logicus en medeschrijver van het boek, Christos, vertelt
dat hijzelf ook dacht de waarheid in de logica te
kunnen vinden.
Hij maakte als het ware een kaart van de wereld, in zijn hoofd, die voor hem volstrekt logisch
was; bijvoorbeeld van de wijk waarin hij was opgegroeid. Toen hij daar echter weer ging kijken, bleek
het een achterstandswijk te zijn geworden. Hij zag
dingen gebeuren die hij met zijn kaart helemaal niet
kon verklaren.
Een open einde
Bertrand Russell geeft zijn lezing in 1939 een open
einde. Het publiek wil uitsluitsel over de vraag of

Niets in mijn leven was hetzelfde
na die eerste kennismaking met Euclides.
vanwerk
verzamelingen
zichzelf
niet bevatten) is kort
hij vindt dat Engeland zich met de oorlog moet be-In zijn
vond ik wat ikdie
vergeefs
had
grootmoeders
geloofuitleg
!
en vaag,in en
de (geschreven!)
achterin is wel
moeien. Bertie weet het niet. Het leven, de liefde en gezocht

duidelijk.

oorlog kan hij niet rationeel verklaren. In de slotscene belanden de schrijvers van het boek toevallig
bij de tragedie van Orestes.

De meeste problemen worden zelfs bewust ingewikkeld gehouden, om nadruk te leggen op het eiland
waarop de logici zich bevinden. Hier hadden de
schrijvers veel meer mee kunnen doen.

“De meeste problemen worden
bewust ingewikkeld gehouden.”
Hierin beslist de godin van de Wijsheid heel anders
over goed en slecht dan iedereen verwacht. De absolute waarheid? Ook de schrijvers van het boek hebGeometrie
toonde
ben haar nog niet
gevonden.

Een echte aanrader
Rest mij nog te zeggen dat ik het boek een aanrader vind. Het is leuk, origineel en interessant, en het
laat je achter met datgene dat een goed toneelstuk je
geeft: stof tot nadenken.

Bewust ingewikkeld
ik voor het eerst in aanraking
Als laatstemet
eende kritische
noot bijiets
deze vertelling.
heerlijke ervaring
te weten met
absolute
Wat heeft de stripvorm
eigenlijk
toe te voegen? Met
zekerheid !
plaatjes zou je de logische
problemen kunnen verduidelijken, helaas doen de tekenaars dat weinig.
De uitleg van de problemen (zoals de paradox
van Russell: waarom er geen verzameling bestaat

In de winkel		
Zo werd
bewijs
“Logicomix, een epische zoektocht naar
demijn
waarWeg naar
de
heid”, is geschreven door Apostolos
Doxiadis,
Waarheid !
Christos Papadimitriou, Alecos Papadatos en Annie Di Donna, uitgeverij De Vliegende Hollander.
Bij Scheltema ligt het stripboek voor € 26,95 in de
sectie filosofie.

me de enige weg tot de
werkelijkheid: de rede. Zo kwam

Door deze ontmoeting begon mijn
wereldbeeld te veranderen...

... vooral nu
mijn nieuwe
leraar niet
stopte bij
Euclides.

EN HARDE
WETENSCHAP,
NATUURKUNDE, IS
GEBASEERD OP
WISKUNDE!

BETROUWBARE
KENNIS VAN DE
WERELD KAN ALLEEN
VERKREGEN WORDEN
DOOR WETENSCHAP.

ECHT
WAAR?

Het leven van de jonge Bertrand ‘Bertie’ Russell nam een radicale wending dankzij de lessen van zijn eerste wiskundeleraar.

57
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Uit & Thuis: Griekenland
Een interview met uitwisselingsstudent Akis Gkaitatzis
Ianna Niemeijer

Akis Gkaitatzis is a student from Greece who is currently studying at the UvA and doing research at
Nikhef for the Particle Physics Master’s degree. Scoop
interviewed him at the Polder cafe near Nikhef about
riots, CERN and the beautiful Dutch weather.

What does your work entail at Nikhef?
I’m now working on my Master’s thesis project. It is
an experiment in the sea, about 50 kilometers from
France, where the main focus is to detect cosmic
neutrinos.2

Who are you, where do you come from, and
what do you do in Amsterdam?
My name is Akis Gkaitatzis (I know, it’s a very
hard name, don’t think you’ll be able to pronounce
it) from Greece. I used to live in Athens, with my
parents and little sister. Since September 2008, I’m
pretending to be working on my thesis at Nikhef.1

The ones we detect originate in space. Up until now,
the only neutrinos that have been detected originated on Earth. We can do some experiments with
them, but not the same kind of experiments as with
a cosmic neutrino.

What did you study before you came to
the Netherlands?
Physics. It did take me about 7 years to finish it.
But, while the minimum is 4 years, luckily the average is 7.5 years.
Why did you come to the Netherlands? And why
did you choose the UvA?
First of all, I got accepted at Nikhef: they gave me
the opportunity to do research and my Master here. I
chose Nikhef because it’s a famous research facility.

What do you like most about the Netherlands?
The weather. I love the weather here.
Really? Why?
In Greece it’s always so warm. In the summer it’s
terrible, it’s so warm you can’t even think. You don’t
feel like doing anything. Here it’s nice: not too cold,
not too warm. I just need my jacket and I’m fine.
Do you find the Dutch language challenging?
Well, I know some Dutch sentences, like, “Mag ik
een biertje?”, and “Ik ben heel lekker!”

Besides that, I had a great interest in the Netherlands. A friend of mine did a Master’s degree in
Molecular Biology and she told me lots of stories
about the Netherlands and studying here.

No, seriously, the language is very difficult. It’s not
similar to Greek; which has more resemblance to
Spanish or perhaps French. In the beginning it was
hard for some people to understand my English, because of the accent.

1 The Dutch National Institute for Subatomic Physics is an
institute that carries out research in the area of (astro)particle
physics.

2 Cosmic neutrinos are elementary particles, denoted with
the Greek letter ν .
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I used to live near the Funenpark. At the beginning
I could not find it and I asked people on the street
if they knew. For some reason, though, they kept
sending me to the Vondelpark. A whole different
park than the one I was looking for, of course! I’m
still practicing my Dutch, as I want to learn the language. So I started reading the Donald Duck, trying
to improve my Dutch!
What are the differences between the Netherlands and Greece when it comes to the university and social life?
In the Netherlands things are more organized than
in Greece. Here, you have schedules and you have
to do everything before a certain date. In Greece,
they’re a bit more relaxed with that. On the other
hand, sometimes you just find out about an exam
the day before.
Also, making appointments is different here. In
Greece you make them an hour or two in advance,
while in the Netherlands it sometimes takes a week
or so in advance to make one. I like it more the way
they do it in Greece, just see what the day brings and
where it will take you.
There have been riots at the University of Athens lately. What’s your opinion on this matter?
It’s terrible, of course. The thing is, the police are
losing control. Even when you’re just hanging out
on the street, they can arrest you and take you to
the police station just to identify you. The policemen
aren’t very friendly; unlike in the Netherlands, they
use a lot of violence.
The riots started with a boy who got shot on December 6, 2008. A policeman had an argument with
a boy on the street, and after a while the policeman
walked away, but then came back and shot the boy.
Just out of nothing.
I feel a bit torn between two arguments: first of all, I
want to support the protests, because they do have a
point. They have to continue until something in the
situation changes. However, I do think they use a lot
of excessive violence, and I’m against that.
If I’m right you were at CERN in July/August?
Yes! I was there for six weeks for a summer project. When my supervisor at Nikhef asked me what
I was doing the upcoming summer, I said, “Nothing

Akis Gkaitatzis likes the Netherlands for the weather.

much.” So she enrolled me for this summer program
at CERN. She said it would be a great experience,
meeting a lot of new people who work in a similar
area as I do, and she was right.
There were a lot of parties and meetings, but there
was also work to do, of course. You went to class
from nine until noon, and after that you had your
“free” time. It was a time to relax, but also work in
study groups and projects. I would recommend it to
everyone who has the opportunity to visit CERN, it
is a great experience.
What do you do apart from studying?
I translate manuals for computers from English to
Greek. It’s a freelance job. I also love to party and go
out with friends. I have a few friends here whom I
know from the university in Greece, and some other
people I met here.
What do you want to do when you’re done
studying in the Netherlands?
I don’t know, actually. Although I think I’m going
to regret not having a plan or a purpose to work for.
I’m having a lot of fun at what I’m doing now and
perhaps a concrete plan will take away the spontaneity and fun.
In 5 years I see myself alive and doing something
with physics and computers, perhaps working on my
PhD... who knows?
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Daar hebben we wat aan

AUTEURS GEZOCHT:
De redactie van: de sites www.sciencespace.nl (science en
techniek in de onderbouw havo/vwo) www.natuurkunde.nl
(natuurkunde in de bovenbouw havo/vwo)
zoekt enthousiaste studenten exacte vakken om:
• artikelen te schrijven voor sciencespace.nl over actuele,
spannende onderwerpen uit de exacte vakken.
• artikelen te schrijven voor natuurkunde.nl over interessante,
uitdagende onderwerpen uit de natuurkunde.
• online gestelde vragen van nieuwsgierige leerlingen
over exacte vakken te beantwoorden.

Dat tegen een interessante vergoeding.

Interesse? Stuur een mailtje naar Onne Slooten (webredacteur): O.Slooten@uva.nl

De ideale docent
Wat een goede docent maakt
Brent Huisman & Ianna Niemijer

Als je de UvA ziet als het leger van de stad Amsterdam,
dan kun je de diverse faculteiten zien als afdelingen
binnen dat leger. Onze faculteit, de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica zou ik
de Landmacht willen noemen, omdat we hier gewoon
kont schoppen. Wis- en natuurkunde zijn dan natuurlijk de genie.1 Echter, wat elk commando, legereenheid
en divisie gemeen heeft zijn de gewone soldaten: het
voetvolk. Zij zijn het die de plannen van generaals
uiteindelijk uitvoeren. Docenten kun je zien als de
soldaten van de UvA: uiteindelijk zorgen zij ervoor
dat studenten met stof in aanraking komen en dat er
becijferd wordt aan het eind van de rit.
Of je deze metafoor nu verduidelijkend of overbodig
vindt, beeldspraak is een techniek om kennis op mensen over te brengen. Het verschil in opvatting over
het nut van deze techniek suggereert dat er verschillen zijn tussen hoe mensen informatie opnemen.
Het omgaan met deze verschillen, en nog een
hele berg andere technieken, is waar het om gaat
als je kennis overdraagt. Je kunt het de core business
van docenten noemen: het onderscheidt ze van iemand die slechts “iets weet”. Uit de commentaren
van de recente Docent van het Jaar-Verkiezingen
blijkt dat docenten die zich bewust zijn van deze
verschillen en over technieken beschikken die verder
gaan dan het voorlezen van het lesmateriaal enorm
gewaardeerd worden.
Niet onverwacht blijken charismatische en inspirerende docenten gewaardeerd te worden. Het vermogen tussen het abstracte en concrete te kunnen
1 De genie is een legereenheid die onder andere belast is
met het bouwen van bruggen.

overstappen valt ook in de prijzen. De door de NSA
voorgedragen docent was dit jaar Jan Brandts, die
de klas indeelde naar Harry Potter-model, waarbij
het idee was (en praktijk!) dat ‘houses’ zoals Planck,
Gauss en Einstein met elkaar wedijverden om de
beste prestaties en de daaraan gekoppelde drankjes
op de afsluitende borrel.
Iemand schreef dat Brandts hem er moeiteloos
bij kon houden, wat nog maar eens onderstreept dat
dat vaker niet dan wel lukt. Ook blijkt dat studenten
het eigenlijk best fijn vinden als ze door de docent
meegetrokken worden, en (op prettige wijze) gedwongen worden om mee te doen in de les, door
bijvoorbeeld minipresentaties of quizjes.
De denker en de doener
De beste manier van studeren is bij iedereen anders.
Wanneer je aan een student vraagt hoe hij of zij
leert, is het antwoord vaak vaag. Gelukkig werd, aan
het einde van de twintigste eeuw, door onder andere
David Kolb2 onderzoek gedaan naar het bestaan van
verschillende leerstijlen. David Kolb onderscheidde
vier types leerlingen en gedragingen die daarbij
horen: de doener, de waarnemer, de denker en de
toepasser.
Als doener ben je actief bezig met experimenteren, houd je van concreet ervaren en spring je graag
in het diepe om een uitdagende taak uit te voeren.
De leerprocessen van doeners gaan vooral gepaard
met veel proberen, proberen en nog eens proberen.
Een waarnemer overdenkt alles en is bezig met
wat hij ziet en is dus vaak een planner. De waarne2 Kolb, D.A., Rubin, I.M., McIntyre, J.M. (1974). Organizational
Psychology: A Book of Readings, 2nd edition. Englewood
Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
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mer neemt de tijd om ervaringen te overdenken en
bevindt zich graag in leersituaties waarbij hij zelf kan
meemaken hoe het in de praktijk uitpakt. Hij leert
daardoor het beste door middel van identificatie.
De denker analyseert en denkt vooral abstract
over problemen na. Hij zoekt verbanden met de kennis die hij al heeft en bestudeert graag theoretische
concepten, systemen en modellen. Denkers kunnen
goed redeneren en werken graag zelfstandig om zo
eerst een goed beeld voor zichzelf te vormen.
Een toepasser is iemand die dingen concreet ervaart. Hij richt zich vooral op praktische zaken en
zoekt verbanden tussen de leerstof en het te verzetten werk. Toepassers nemen vaak initiatief en durven te experimenteren. Ze voelen zich het meeste
thuis wanneer ze met een leertaak kunnen beginnen, waarbij duidelijk geformuleerde regels en principes aanwezig zijn, die zij dan in een oefensituatie
kunnen verwerken.
Kolb geloofde dat mensen van nature een neiging
hebben naar één van deze leerstijlen. Belangrijker, hij
dacht ook dat bij een uitleg vaak de eigen leerstijl gebruikt wordt. Een docent die een waarnemer is, zal
de neiging hebben zijn publiek te behandelen alsof
het waarnemers zijn en zijn uitleg daarop aanpassen, enzovoorts. Op statistische gronden weet Kolb
dus dat als een docent nooit van leerstijlen gehoord
heeft, potentieel tot wel driekwart van zijn studenten de uitleg niet begrijpen.
Onze eigen Robbert Dijkgraaf had het hier al
in de Folia van 27 november 2009 over. Hij haalde
een onderzoek aan waarin 95% van de docenten
zichzelf bovengemiddeld vindt. Ook behandelt hij
een voorbeeld waarin de docent denkt dat 90% van
de studenten zijn college heeft begrepen maar achteraf bleek dit precies omgekeerd te zijn: 90% had
het juist niet begrepen. Hij verwees daarin naar de
betere opleiding die docenten aan onze universiteit
nodig hebben.
Bovenstaande leerstijlen maken het voor een docent niet eenvoudiger om zich op zijn studenten te
richten en overal rekening mee te houden. Om docenten een handje te helpen, kan je op internet een
test doen om te kijken welke Kolb-leerstijl het beste
bij jou past.3
Video-opnamen
Naast de bewustwording van docenten (en studenten!) van verschillen en voorkeuren in de manier van
3
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leren, zijn er ook gereedschappen waar docenten gebruik van kunnen maken. Jan Brandts nam bijvoorbeeld foto’s van de aantekeningen op het bord en hij
zette ze op Blackboard.
In Amerika is men er (uiteraard) al een stuk verder
mee; daar stelt men vaak van alle bachelorcolleges
opnamen beschikbaar op het web. Berkeley heeft
een YouTube-kanaal waarop zij al deze opnamen
gratis beschikbaar stellen, en die van MIT kan je via
iTunes gratis bekijken.
Wat zijn nu de voordelen van video-opnamen
van colleges? Het meest voor de hand liggende is
natuurlijk dat studenten kunnen uitslapen en tóch
dat college van 09:00 kunnen meemaken. Met name
voor eerstejaars treinstudenten met een dag van
slechts 2 uur college, kan je je makkelijk voorstellen dat het thuisblijfargument sterk is. Ook voor de
studenten die wel op college verschijnen (er gaat
tenslotte niets boven vragen stellen) is het nog eens
kunnen nakijken van een college een argument voor
het maken van video-opnamen.
Sommige docenten vrezen dat de colleges leeg
zullen stromen, maar dat blijkt volgens een rapport van MIT wel mee te vallen. Men heeft daar
in de zomer van 2008 door middel van een poll bij
studenten om de mening over video-opnamen gevraagd. Een overweldigende 94% van de respondenten geeft aan dat de video-colleges positief hebben
bijgedragen aan het begrip van de stof. 4 van de 5
zegt dat de opnamen een positief effect op hun tentamens hebben.
Als reden voor het kijken naar opnames is weliswaar het kunnen wegblijven bij college de populairste respons, maar verreweg de meesten hebben
inhoudelijke redenen om de video’s erbij te pakken:
voorbereiding op tentamens, aantekeningen verbeteren of ze gebruiken als voorbereiding op huiswerk.
Een andere interessante uitkomst is dat tweederde
van de kijkers aangeeft niets anders te doen tijdens
het kijken, wat doet vermoeden dat studenten serieus gebruik maken van de opnamen.
Aan de Universiteit van Amsterdam is het echter
nog niet zover. Sinds dit studiejaar heeft het Facilitair Centrum alle grote collegezalen voorzien
van opname-apparatuur en functionaliteit om de
opname eenvoudig op Blackboard te plaatsen. Bij
sommige grote colleges wordt er inmiddels mondjesmaat gebruik van gemaakt, maar docenten lopen
er nog niet warm voor. Sommigen hebben waar-

schijnlijk plankenkoorts, omdat met de opnamen
vastgelegd wordt hoe goed of hoe slecht een docent
nu eigenlijk presteert.
Wij denken echter dat dit juist een enorme stimulans kan zijn voor docenten om hun colleges te
verbeteren, en zouden graag zien dat ook wis- en
natuurkundedocenten eens achter de vodden gezeten worden om hier gebruik van te maken.
Veel studenten hebben met enige regelmaat een
college dat ze af en toe even niet volgen. Het rustig
op internet kunnen nakijken kan dan niet alleen studenten helpen, maar ook het ‘studierendement’ van
een opleiding verhogen.
Goede docent?
Elke student leert op een bepaalde manier en
heeft een bepaalde leerstijl. De docent is dan degene die hierop moet inspelen. Maar wat maakt nu
precies een goede docent? Wij hebben een informele rondvraag gedaan en daarbij kwam van alles
naar boven.
Allereerst moet de docent goed kunnen vertellen: hij moet niet alleen droge informatie oplepelen
maar dit juist op een aansprekende manier kunnen
overbrengen. Er is immers niets saaier en slaapverwekkender dan interessante stof verteld door iemand
die als een zandzak voor de klas staat.
Hij of zij moet gemotiveerd voor de klas staan
en daar een heldere presentatie houden, denk daarbij
aan duidelijk taalgebruik, een goede stem, afdoende
volume en een passende lichaamstaal. Het verhaal
moet gestructureerd zijn en in een logische volgorde
gepresenteerd worden. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de voorkennis van studenten.
De student moet verder het idee hebben dat het
verhaal relevant voor zijn opleiding is: recent materiaal uit bijvoorbeeld theorie of onderzoek kan hierbij
helpen. Studenten waarderen het ook wanneer een
docent goed te bereiken is, voor eventuele feedback bij
papers en voor het begeleiden bij de organisatie van
zelfstudie of bij het gebruik van studiematerialen.
Voor de docent is het belangrijk om te weten dat
hij zelf ook nooit is uitgestudeerd. Hij moet zich
blijven verdiepen in de stof en in staat zijn tussentijds te evalueren of zijn of haar manier van lesgeven
de juiste is.
Samengevat moet een goede docent zijn kennis,
vaardigheden en houding op de juiste manier met
elkaar weten te combineren.

Column
De studentikoze nerd
Ottilia Kasbergen

Je ziet ze op Roeterseiland of rondom het Science Park
wel eens lopen. Deze wezens weten zich overdag
schier onzichtbaar te maken door op te gaan in de grote
massa, maar ’s nachts onderscheiden ze zich van andere
bèta-studenten door hun cape van intelligentie af te
gooien en zich onder te dompelen in een stroom van
bier en vulgair gefuif.
Ze bevolken de UvA in grote getale, maar om ze in
de collegezaal te ontdekken moet je goed getrainde
ogen hebben. Een mogelijke reden is dat hun collegebezoek in de eerste jaren vaak sporadisch te noemen valt, een andere dat het eigenlijk hele gewone,
onopvallende studenten zijn.
Ze halen wellicht wat minder studiepunten dan
de ‘die hard nerds’, maar deze ‘studentikoze nerds’
weten hun mannetje vaak wel te staan. Van een beetje studievertraging zijn ze niet vies: “Je studententijd
is toch de beste tijd van je leven? Dan kun je er maar
beter zo lang mogelijk van genieten!” Over de vraag
of het hebben van tweedaagse katers, het vinden van
onverklaarbare blauwe plekken op je onderbenen, het
constant kwijtraken van portemonnee en telefoon,
het je afvragen met wíe je vannacht nu weer wát hebt
gedaan en het vreselijk aankomen van de combinatie
bier, snacks en katervoedsel ook daadwerkelijk genieten is, valt te twisten. Voor studentikoze nerds is
dit in ieder geval (hoewel als het goed is tijdelijk) de
ideale, en enig denkbare manier van leven.
Heb je na het lezen van bovenstaande het
idee dat dit je wel goed typeert? Gefeliciteerd, je
bent een levensgenieter. Welkom in de wereld der
studentikozen!
Carpe diem. Ad fundum.
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Uitvinder van de moderne tijd
Mathijs de Bruin

Wat als ik je vertel dat voor vrijwel alle elektronische
snufjes die wij vandaag als normaal aanvaarden de
wortel lag in de geest van één enkele man? Rond het
begin van de twintigste eeuw heeft Nikola Tesla ons
elektrische systeem (transformatoren, generatoren en
motoren), de radio,1 fluorescente verlichting (TL-balken) en nog honderden andere dingen uitgevonden.
Naast dit alles had hij een visie van een wereld waarin energie en informatie zich vrij konden verplaatsen. Zijn tijd té ver vooruit wist hij dit niet aan de
man te brengen. Als een ironische kwinkslag van het
lot eindigde Tesla als een eenzame, verbitterde en
onbegrepen man. Hij wordt slechts door een enkeling herinnerd als de gezichtsloze naamgever van de
ons welbekende eenheid voor magnetisme.
Nikola Tesla begon zijn leven in 1856 als een etnische Serviër in het hedendaagse Kroatië. Zijn
vader was predikant en zijn moeder stond bekend
om het vinden van creatieve oplossingen voor alledaagse problemen. Zijn broer was zeer getalenteerd
en oogstte binnen de familie grootse verwachtingen.
Toen deze echter op zeer jonge leeftijd overleed,
voelde Nikola zich gedwongen om diens prestaties
te evenaren en zo zijn verbitterde ouders tevreden
te stellen. Hierdoor kreeg Nikola een haast onuitputtelijke drang om zichzelf naar de buitenwereld
toe te bewijzen, hetgeen hem in zijn verdere leven
keer op keer leek te tekenen. Al op jonge leeftijd had
Nikola Tesla een krachtig intellect en een fotogra1 In tegenstelling tot een wijdverbreide misvatting heeft
het Amerikaanse hooggerechtshof in 1943 de radiopatenten
van Marconi ongeldig verklaard en Tesla als de uitvinder
aangewezen.
14
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fisch geheugen. Hij leerde veel gedichten, literatuur
maar ook technische boeken uit zijn hoofd en was
door zijn prestatiedrang een soms zelfs overijverige
student.
De vonk: de elektromotor
Toen hij op het gymnasium zat, kreeg hij les van
een zeer enthousiaste natuurkundeleraar die zoveel
mogelijk zijn best deed om fenomenen middels demonstraties te laten zien. Op een dag gaf deze man
de klas van Tesla een demonstratie met een toentertijd innovatieve gelijkspanningselektromotor. Deze
werkte met metalen borstels als contactpunten, waar
continu vonken vanaf sprongen.
De eigenwijze Tesla merkte terecht op dat dit
een zeer inefficiënt mechanisme was en opperde
prompt dat dit veel beter kon. Hoewel de leraar
zijn uiterste best deed om hem van het tegendeel te
overtuigen, was voor Tesla de mogelijkheid en superioriteit van een wisselspanningselektromotor een
voldongen feit.
Enige jaren later, nadat de dood van zijn vader
hem ertoe dwong zijn studie elektrotechniek aan de
Charles-Ferdinand universiteit in Praag abrupt te
beëindigen, kreeg Tesla in Boedapest een baan als
hoofd elektrotechniek bij het nationale telefoonbedrijf. Daar werkte hij onder andere aan het eerste
telefoonsysteem ter wereld. Al deze tijd spookte de
mogelijkheid van een wisselspanningselektromotor
nog steeds door zijn hoofd.
Toen hij op een dag tijdens zijn pauze door het
park liep, en een favoriete Servische dichter reciteerde, kwam Tesla op een idee dat de wereld zou
veranderen. In een visioen zag hij een volledig werkende polyfase elektromotor voor zich. Deze zou

niet op één maar op meerdere gesynchroniseerde
wisselspanningsbronnen werken en daarmee een
contactloze en zéér efficiënte energieomzetting mogelijk maken. Enige maanden later reisde hij af naar
Parijs. Daar probeerde hij bij de Continental Edison
Company, de Europese ‘franchise’ van het bedrijf
van de toen al beroemde Edison, zijn ideeën aan de
man te brengen.
The Edison Company
Bij Edison werkte men echter met gelijkspanning en
had men voor Tesla’s innovatieve ideeën totaal geen
aandacht. Wel werd er dankbaar gebruik gemaakt
van zijn technische vaardigheden en zo ontwikkelde
hij veel verbeteringen voor Edisons apparaten.
In zijn vrije uurtjes werkte Tesla vrijwel zijn
complete wisselspanningssysteem uit, inclusief
transformatoren, verschillende turbines en motoren.
Teleurgesteld door het gebrek aan visie bij de Continental Company besloot Tesla’s geluk te beproeven aan de andere kant van de oceaan, en te gaan
werken voor Edison zelf.
Daar stuitte hij op vergelijkbare problemen;
hoewel Edison Tesla graag verbeteringen voor zijn
gelijkspanningsapparaten liet maken, wilde Edison
(waarschijnlijk uit eigenbelang) niets van Tesla’s
nieuwe wisselspanningssysteem weten. Edison beloofde hem zelfs $50,000 (ongeveer $1,1 miljoen als
je inflatie corrigeert) als hij zijn gelijkspanningssysteem aanzienlijk zou verbeteren.
Tesla kon dit geld natuurlijk zeer goed gebruiken
om prototypes voor zijn eigen systeem te bouwen.
Maar nadat Tesla een aantal fundamentele problemen in Edisons systeem eenmaal had opgelost, was
diens repliek cynisch, bitter en koud: “Tesla, you
don’t understand our American humor.” Voor Tesla
het signaal om op staande voet ontslag te nemen.
Stroom uit de Niagara-watervallen
Na veel omzwervingen lukte het Tesla om een bedrijfje te beginnen waar hij, namens zijn investeerders, werkte aan vonkbooglampen. Het geld dat hij
hiermee verdiende, gebruikte hij om een demonstratie voor de American Institute of Electrical Engineers voor te bereiden.
Deze demonstratie was zo’n groot succes dat entrepreneur en uitvinder George Westinghouse Tesla
vroeg om voor hem te komen werken. Westinghouses wisselspanningssysteem concurreerde al langer
met het inferieure systeem van Edison.
Zo legde Tesla als één van de eersten een wissel-

Nikola Tesla voor de spoel van zijn hoogspanningstransformator in zijn laboratorium in New York.

spanningssysteem aan om een afgelegen kolenmijn
dankzij de waterstroom in een rivier op grote afstand
van energie te voorzien. Dit was slechts een klein
opstapje naar een veel groter project: het gebruik
maken van de gigantische hoeveelheden energie die
er beschikbaar zijn bij de Niagara-watervallen.
Ondertussen hadden de licentiekosten van zijn
patenten genoeg opgebracht om vrijelijk onderzoek
te kunnen doen. Met dat geld richtte hij in New
York een laboratorium in, waar hij onder andere
onderzoek deed naar mechanische en elektrische
resonantie.
Daar ontwikkelde hij ook zijn befaamde Tesla-spoel: een kernloze transformator die bij hoge
frequenties miljoenen volts kan opwekken.2 Met behulp van deze transformator en gerelateerde technologie ontwikkelde hij de eerste fluorescente lampen
(bekend van TL-balken en spaarlampen) en tevens
ontdekte hij de inductielamp. Deze laatste doet op
dit moment met mondjesmaat zijn intrede in industriële applicaties en is aanzienlijk energiezuiniger dan alle andere beschikbare methodes, inclusief
LED-verlichting.
Daarnaast lukte het hem om met behulp van de
hoge spanningen en kathodestraalbuizen om de allereerste Röntgenfoto — van de botten in zijn hand
— te maken.3 Hij ontwierp in deze periode ook een
2 Onder andere gebruikt in zogeheten ‘plasmabollen’.
3 Jaren later, toen Röntgen zijn wereldberoemde paper
publiceerde, heeft Tesla enige tijd een correspondentie met
hem onderhouden. Gezien Tesla echter nooit iets over zijn
vinding gepubliceerd had, heeft hij nooit de uitvinding ervan
proberen te claimen.
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je bedenkt dat Marconi in deze tijd slechts piepjes over een paar kilometer kon versturen, kan je je
voorstellen dat de uitvinding van deze boot waarschijnlijk ervoor zorgde dat Marconi’s radiopatenten
afgewezen werden.
Colorado Springs: het hoogtepunt van een
wonderlijke carrière
Al dit onderzoek culmineerde in de realisatie dat
elektrisch resonante effecten zich ook op een globale
schaal voor zouden kunnen doen. Daarop voorzag
hij een wereldwijd systeem voor draadloze energieen datatransmissie dat altijd en overal voor iedereen
toegankelijk was.
Om deze mogelijkheden verder te onderzoeken verkocht Tesla de licentierechten op zijn wisselspanningssysteem aan Westinghouse en ging hij
in zee met de bekende bankier J.P. Morgan. Met
de opbrengsten liet hij het befaamde Colorado
Springs laboratorium bouwen. Echter, de mogelijkheid of liever, de onmogelijkheid om deze technologie winstgevend in te zetten zou hem later de
nek omdraaien.
De Wardenclyffe Tower tijdens zijn constructie.

op batterijen werkende mechanische oscillator, een
apparaatje op zakformaat, waarmee hij onder andere
het stalen skelet van een flatgebouw als een kaartenhuis aan het schudden bracht.
In diezelfde periode deed Tesla ook onderzoek naar
de medische toepassingen van mechanische en elektrische oscillaties. Zo ontdekte hij proefondervindelijk dat een trillend plateau op de juiste frequentie
de stoelgang dusdanig bevorderde dat een snelle
spurt naar het toilet aan elke constipatie een einde
maakte. Hij ontdekte ook dat bepaalde elektrische
frequenties in de hersenen ontspanning en zelfs
slaap veroorzaakten.
Het mag voor zich spreken dat Tesla in deze periode groot aanzien genoot. Zijn roem was indertijd
dan ook zeker te vergelijken met die van Edison of
Einstein. De uitnodigingen voor diners die hij gaf
met aansluitende demonstraties waren in de hogere
regionen zeer gewild en journalisten hingen voortdurend aan zijn lippen.
Ook ontwierp Tesla in deze periode een radiografisch bestuurbare boot, die zowel boven als onder
water volledig op afstand controleerbaar was. Als
16
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Met behulp van de gigantische magnifying transmitter (een verbeterde versie van zijn Tesla-transformator) in Colorado Springs, één van de eerste plaatsen
ter wereld waar een volledig dekkend elektriciteitsnet was aangelegd, ontdekte Tesla dat het zowel mogelijk was om elektromagnetisch te resoneren op de
ionosfeer4 als op de aarde zelf.
Zo lukte het hem om zeer nauwkeurig de resonantiefrequentie van de aarde te bepalen.5 Gebaseerd op dit principe lukte het hem om met behulp
van staande golven zelfs voor hedendaagse begrippen gigantische potentialen te creëren (tot wel 100
megaliet), zoals een schommel met een serie kleine
duwtjes gemakkelijk over de kop kan gaan.
Op basis van experimenten die hier zijn gedaan
draagt Tesla nog steeds het record voor de grootste
door mensen gemaakte bliksemschicht (zo’n 40 meter). Tijdens dit experiment zorgde de gigantische
ontlading echter voor een kortsluiting van een trans4 Atmosferische laag, vanaf circa 85 km hoogte, waarin zich
door kosmische straling geïoniseerde deeltjes bevinden die
als waveguide voor elektromagnetische straling kunnen fungeren, dit wordt onder andere gebruikt om op de korte golf
(AM) wereldwijd uit te zenden.
5 Tesla vond een resonantiefrequentie van 11,78 Hz. In 1952
ontdekte Winfried Otto Schumann dat de ionosfeer resoneert op een grondfrequentie 7,83 Hz, sinsdien worden dit
Schumann-resonanties genoemd.

formator in de lokale elektriciteitscentrale; deze was
geaard en de ontlading creëerde een stroomlus die
men nog weken erna geroken moet hebben.
Met behulp van deze toren perfectioneerde hij
hier zijn systeem voor draadloze energie-transmissie, waarmee het hem lukte om 50 lampen op 42
kilometer afstand te laten branden, goed voor een
totaal vermogen van 10.000 watt. Ook experimenteerde hij hier als eerste met plasma’s — elektromagnetisch gestabiliseerde bollen sterk geïoniseerd gas,
de zogeheten bolbliksem.
Echter, na verloop van tijd was zijn financiering
op. Aangezien Tesla de licentierechten voor zijn inmiddels wereldwijd geadopteerde wisselspanningssysteem verkocht had, lag zijn enige stabiele bron
van inkomsten in voorschotten op winst uit zijn toekomstige uitvindingen.
Helaas had zijn draadloze energiesysteem tot
dan toe nog helemaal niets opgebracht. Wat er nodig
was, volgens Tesla, was een praktische implementatie van het systeem.

Uiteindelijk heeft Tesla zelfs zijn eigen diensten als
elektrotechnicus aan de markt proberen aan te bieden om zo voor de Wardenclyffe Tower bronnen vrij
te maken. Dit is echter nooit gelukt en na zo’n 15
jaar aan het project gewerkt te hebben heeft één van
zijn schuldeisers de toren laten vernietigen.

Wardenclyffe en de neergang van een genie
De kans om zijn systeem toe te passen leek er te komen. Rond 1900 kreeg Tesla van advocaat en bankier James Warden een stuk land ter beschikking om
zijn wereldwijde transmissiesysteem in operatie te
stellen. Dit project heette de Wardenclyffe Tower en
was bedoeld om het door Warden voorziene resort
Wardenclyffe-On-Sound van energie en (wereldwijde) communicatie te voorzien.

Kort na zijn dood werden zijn bezittingen door de
Alien Property Custodian in beslag genomen, ondanks dat hij een Amerikaanse staatsburger was.
Kort daarna verklaarde president J. Edgar Hoover
zijn bezittingen persoonlijk als top secret waardoor
zijn uitvindingen voor langere tijd buiten het bereik
van de mensheid verbleven.
Later is het de Joegoslavische ambassade samen
met de familie van Tesla gelukt om met veel gesteggel de documenten terug te krijgen. Deze worden
nu ondergebracht in het Nikola Tesla-museum in
Belgrado, Servië. Dit is tevens de enige uitgeverij
van zijn werken. Wellicht heeft de toekomst meer
in petto maar op dit moment is dit de enige plek
waar zijn droom, visie en gedachtegoed in een
winterslaap doorleven.

Na enkele jaren bouw aan de toren bleek echter dat
de kosten zijn aanvankelijke zeer krappe financiering
zouden overstijgen; er was een ontwerpverandering
nodig. Zijn grootste financier, J.P. Morgan, was tevens grootaandeelhouder in General Electric,6 het
bedrijf dat op dat moment vrijwel de gehele VS van
elektriciteit voorzag. Morgan was ter ore gekomen
dat Tesla’s systeem de bemetering van het gebruik
van individuele klanten onmogelijk maakte en zag
zijn bestaande belang in General Electric bedreigd.
Zodoende vertikte Morgan het om Tesla voor de
Wardenclyffe Tower nog verder te financieren.
Dit had desastreuze consequenties voor Tesla’s
baanbrekende project. Aangezien J.P. Morgan zeer
hoog in aanzien stond durfde vrijwel geen enkele
andere financier Tesla nog aan te raken.
6 General Electric is het uitvloeisel van Edison Electric Company, nadat investeerders Edison hadden uitgekocht om over
te stappen op Tesla’s wisselspanningssysteem.

De dood en de nalatenschap van Nikola Tesla
In 1943 stierf Tesla als een verbitterde en vereenzaamde man. Zijn hoop in de vooruitgang van de
mensheid had hij opgegeven en vrijwel het enige
contact dat hij met de buitenwereld had was dat met
een handjevol journalisten.
Zo nu en dan wist hij daardoor nog een zeer fantastisch verhaal over een technologische toekomst
gepubliceerd te krijgen, die zó dicht bij onze hedendaagse werkelijkheid liggen dat hij door vrijwel alle
wetenschappers verketterd werd.
Hij eindigde zijn leven in hotelkamer 3327 van
het New Yorker Hotel waar hij al jaren op de pof
leefde en slechts een stel duiven te vriend had.
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Uit & Thuis: Barcelona
Een verslag vanuit de Vila Universitària
Dave de Jonge

Eenmalig Scoop-hoofdredacteur (zomereditie 2009) en
voormalig trouw redactielid Dave de Jonge is begin dit
schooljaar naar Barcelona vertrokken.
Vóór die tijd was hij een regular op de UvA, vooral in
de science bieb. Toen altijd met een kopje koffie en studieboeken voor zijn neus studerend aan de grote tafel,
heeft hij nu de bieb ingewisseld voor een heuse slaapkamergenoot en warme dagen. Scoop heeft hem gevraagd
voor de welbekende Uit & Thuis rubriek; hieronder
zijn verhalen.
Wat heb je gestudeerd aan de UvA en wat doe
je nu in Barcelona?
In 2002 ben ik aan mijn bachelor (toen nog kandidaats) natuurkunde “vrije richting” begonnen, wat
inhield dat ik niet alle natuurkundevakken deed,
maar daarvoor in de plaats een aantal wiskundevakken volgde. Daarna heb ik van 2005 tot 2008 de
master Mathematical Physics gedaan.
Omdat ik toen een beetje moe was geworden van
alle abstracte formules wilde ik niet meer verder
gaan in die richting, en had ik ook nog geen zin om
een fulltime baan te gaan zoeken.
Dus besloot ik vorig jaar om de Master Artificial
Intelligence te gaan doen, maar omdat ik met veel
andere dingen bezig was heb ik maar heel weinig
punten gehaald. Sinds september zit ik hier in Barcelona. Ik volg de master Artificial Intelligence, aan
de Universitat Autònoma de Barcelona.
Waar woon je?
Ik woon op de campus van de universiteit. De hele
universiteit is hier geconcentreerd op één grote lo18
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catie (zoals de VU) een half uur buiten het centrum
van Barcelona.
Op de deze campus bevindt zich ook de ‘Vila
Universitària’, een soort dorp waar 2000 studenten
wonen, waaronder dus ikzelf. We hebben hier werkelijk alles: een supermarktje, drie bankfilialen, twee
eetcafé’s, een zwembad, een kapsalon en zelfs een
autorijschool.
Ik deel een appartement met drie andere jongens.
Wat wel een nadeel is, is dat ik ook mijn slaapkamer
met één van hen moet delen. Dat is wel een beetje
vreemd in het begin, maar je moet maar zo denken:
eigenlijk is het juist heel vreemd dat we in Nederland zo’n ontzettende luxe hebben dat we allemaal
een eigen slaapkamer kunnen hebben.
In de meeste landen is het heel normaal dat je
als student je slaapkamer deelt, dus ik heb helemaal
niets te klagen.
Welke verschillen ervaar je tussen Amsterdam
en Barcelona, qua leven en qua studie?
Wanneer je hier op de universiteit aankomt zie je het
verschil meteen: het is hier veel en veel chaotischer.
De gebouwen van de universiteit staan kris kras door
elkaar zonder enige logica en als je op de campus van
punt A naar punt B wil gaan dan is er meestal geen
enkele logische route.
Je moet altijd wel één of andere parkeerplaats oversteken, een brandtrap aflopen, langs een onverhard
weggetje, of door een ander gebouw heen. Maar dat
ervaar ik verder niet als negatief, ik vind eigenlijk wel
dat het iets heeft. Niet moeilijk doen, als je er komt
dan kom je er.

Het valt op dat veel studenten in Barcelona politiek geëngageerd zijn. Soms springt het activisme zelfs letterlijk van de daken.

Gek genoeg is het openbaar vervoer hier wel ontzettend goed geregeld. De treinen en metro’s zijn altijd
stipt op tijd en ik heb nog nooit last van enige vertraging gehad.				
Wat verder op de universiteit erg opvalt, is dat de
studenten hier ontzettend politiek actief zijn. Overal
op de universiteitsgebouwen staan politieke leuzen
geklad die vooral gericht zijn tegen de ‘repressie’
van het universiteitsbestuur en tegen het Bolognaproces.
Een schril contrast met Nederland waar de meeste
studenten volgens mij geen flauw idee hebben van
wat het Bologna-proces1 überhaupt is. Het verschil
in studie is alleen dat de master hier maar één jaar
duurt; en ik ben zelf ook van plan dit jaar wel iets
serieuzer met mijn studie bezig te zijn.
Waarom heb je voor Barcelona gekozen?
Ik heb voor Barcelona gekozen omdat het een supermooie stad is! De architectuur is uniek en de sfeer is
hier echt geweldig. Wat ik vooral mis in Nederland
is het leven op straat dat ’s avonds gewoon doorgaat.
In Nederland wordt het na acht uur ’s avonds behoorlijk stil op straat, maar hier begint de stad rond
die tijd pas tot leven te komen. En het weer is hier
natuurlijk prachtig.
Wat voor dingen doe je naast je studie nog,
zoals werk, dingen met vrienden?
Ik heb geen baantje, ik leef van mijn IB-groep-lening
die hier gewoon door loopt. Ik heb er bewust voor
1 Een initiatief om vergelijkbare en breed-inzetbare, hoger
onderwijsstructuren in te voeren in heel Europa, red.

gekozen om naast mijn studie geen baantje te nemen
of een andere nevenactiviteit te doen. Een Erasmusuitwisseling is iets wat je maar één keer doet in je leven, dus wil ik zoveel mogelijk van die tijd genieten.
Met een natuurkunde-diploma op zak betaal je die
lening later toch wel weer eenvoudig terug.
Wat betreft vrienden: ik heb hier een heleboel
internationale vrienden gemaakt tijdens mijn cursus Catalaans die ik hier de eerste weken volgde. De
meesten van hen zijn ook Erasmusstudenten, dus die
waren ook allemaal opzoek naar nieuwe vrienden.
Hoewel de cursus nu al een tijdje geleden afgelopen
is, zien we elkaar nog regelmatig.
Hoe lang ben je van plan nog te blijven?
Mijn Erasmus uitwisseling loopt tot juli, dus ik ben
in elk geval tot die tijd hier. Maar het bevalt me hier
zo goed dat ik er serieus over denk hier een baan
te zoeken na mijn studie, hoewel dat een stuk lastiger is dan in Nederland. Ook wil ik hier misschien
wel promoveren.
Zou je de UvA of Nederland nog iets aan willen
raden met betrekking tot natuurkunde of wiskunde in vergelijking met Barcelona?
Wat betreft het onderwijs niet. Ik denk dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland een stuk hoger
ligt dan hier. In het algemeen: ik vind dat men in
Nederland wel een stuk relaxter zou mogen zijn. Nederlanders hebben de neiging overal moeilijk over te
doen; enjoy life!
Wil je verder nog iets kwijt?
Het is eind november en ik zit hier in mijn kamer
met het raam open in het zonnetje.
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Puzzels

Snoep
Een groep studenten zit in een kring terwijl hun leraar
snoep uitdeelt. Bij aanvang heeft iedere student een
arbitrair doch even aantal snoepjes — de één heeft
er 2, de ander 16, weer een ander 12, enzovoort.
De eerste ronde geeft iedere student de helft van
zijn of haar snoep aan de student die rechts van hem
of haar zit. Als er hierna studenten zijn met een oneven aantal snoepjes, krijgen ze er één bij van hun
leraar om het weer een even getal te maken.
Toon aan dat ongeacht de hoeveelheid snoepjes
die de studenten vóór de eerste ronde van hun leraar hebben gekregen, én ongeacht de hoeveelheid
studenten, alle studenten na een eindige hoeveelheid
rondes dezelfde hoeveelheid snoepjes hebben.
Hoeden
Er zitten drie logici in een kamer te ruziën over
wie de slimste is. Iedere keer dat ze de hulp vragen van hun leermeester om een wedstrijd te doen,
wint dezelfde — zodat de andere twee de leermeester en de winnaar betichten van partijdigheid en
oneerlijk spel.
Zodoende besluit de leermeester tot nog een
wedstrijd; en deze keer belooft hij om oneerlijke
omstandigheden te elimineren. Hij besluit tot een
variant op een welbekende puzzel. Hij heeft vijf
hoeden: twee witte en drie zwarte. Zijn plan is om
in het donker de drie logici een hoed op te zetten,
en vervolgens het licht aan te doen. Zonder overleg
moeten ze besluiten welke zij zelf op hebben door
slechts naar de andere twee te kijken.
De logicus die altijd wint is ook daadwerkelijk
de slimste. Wat zegt hij en wanneer weet hij het antwoord als hij juist redeneert?
20
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Oplossing vorige Scoop: Kluisjes
Deze puzzel komt neer op hoeveel delers een getal
n heeft. Een getal n heeft óf een even óf een oneven
aantal delers.
Elk kluisje n begint gesloten, en wordt daarna
geopend door de deler 1. Daarna wordt elk kluisje
dat deelbaar is door 2, weer gesloten, vervolgens de
kluisjes die deelbaar zijn door 3 geopend of gesloten,
enzovoort.
Als een kluisje n een oneven aantal delers heeft,
eindigt het open, en een kluisje met een even aantal delers eindigt gesloten. Bijvoorbeeld n = 16. 16 is
deelbaar door 1, 2, 4, 8 en 16. Dit zijn vijf delers, dus:
dicht open – dicht – open – dicht – open.
Het aantal getallen n tussen één en honderd dat
een oneven aantal delers heeft blijkt 10 te zijn, en
dit blijken bovendien getallen van de vorm i2 te zijn,
met i een getal uit de verzameling gehele getallen
{1,...,10}. Het antwoord is dus 10.
Oplossing vorige Scoop: Wiskundigen
De leeftijden van de wiskundigen toen ze elkaar
ontmoetten waren: 16 en 25.
De leeftijd die ze hebben als ze op het bankje zitten:
72 en 81.
Wiskundige A zegt: 162 = 256 en 252 = 625.
Wiskundige B zegt: (16 + 25)2 = 1681.
Wiskundige A is nu dus 81 en B was 16.
Wiskundige A was tijdens de kennismaking 25 en is
nu 81, Wiskundige B was 16 en is nu 81 - 9 = 72.
De oplossingen zijn geleverd door Lodwijk Nauta.
Hij heeft hiervoor de Scoop Puzzelprijs gewonnen!
Los jij deze puzzels op? Stuur je oplossingen naar
scoop@nsaweb.nl en maak ook kans op de prijs!

Wetenschap
Heb jij je wel eens afgevraagd waar
onderzoekers in de natuur, wis en
sterrenkunde mee bezig zijn? Zij bevinden zich aan
het front van de wetenschap, op zoek naar oplossingen
van uitdagende vraagstukken. Neem Dr. Anna Watts,
sterrenkundige aan de UvA. Zij neemt je mee naar
neutronensterren, met een magnetisch veld tien biljoen keer zo
sterk als dat van de aarde. Sterbevingen zijn voor haar
dagelijkse kost. Of Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft, die de vier
fundamentele natuurkrachten in een model probeert te vatten,
pure kwantummechanica en relativiteitstheorie. Prof. Jan
Zaanen, van Universiteit Leiden, werkt aan de theorie achter
supergeleiding, waar hij in 2006 de Spinozapremie voor
ontving. Ook in de wiskunde is er werk in uitvoering,
Professor Peter Stevenhagen en Roland van der Veen
laten ons hot topics in de getaltheorie en topologie zien.
Op dinsdag 16 februari organiseert de NSA het
symposium “Werk in uitvoering” met de vijf
bovengenoemde toppers. Zij zullen hun
onderzoeksgebied toelichten en je mee
nemen naar de nieuwste ontwikkelingen in
de natuurwetenschappen.

NSA Symposium
16 februari 2010
Science Park Amsterdam
Gerard ´t Hooft, Peter Stevenhagen,
Roland van der Veen, Anna Watts,
Jan Zaanen
€5 NSAleden / €7,50 studenten
€15 anderen (bij voorinschrijving)
Inschrijven:
www.nsaweb.nl/symposium

