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Deze ware woorden zijn niet van mij, ze zijn van Werner Siemens,
de oprichter van een ons welbekend bedrijf. En steeds als ik aan
onze huidige manier van leven denk, besef ik dat deze bijzonder
weinig toekomst heeft.
Sinds de uitvinding van de stoommachine waant de Westerse
mens zich in een economisch universum waar ongelimiteerde versnelde expansie mogelijk zou zijn, in weerbarstige tegenspraak met
de idee dat we waarde wellicht niet onbeperkt kunnen blijven vermeerderen. Misschien moeten we ons daarom afvragen waar economische groei vandaan komt, en ja, dat heeft álles met natuurkunde
te maken.
Want het kost weinig moeite om ons te beseffen dat een systeem
waarin de waarde (de vrijheden) versneld toeneemt, nooit gesloten
kan zijn. Ook weten we dat zo’n systeem verre van equilibrium is.
Als we dus willen nadenken over een economie waarbinnen niet om
de haverklap conjuncturele schommelingen voor schrijnende situaties zorgen, moeten we ook ‘erbuiten’ in beschouwing nemen.
En dan vertelt de natuur ons, is er een eindige hoeveelheid energie die zich over meerdere generaties ijstijden in de korst van onze
aarde heeft afgezet. Dit is dezelfde energie die met haar eerste gebruik een oneindige groei leek te impliceren. Maar laten we eens nadenken; die energie is totaal niet eindig. Geef het 30, 40 jaar voordat
er wereldwijd een olieproductiepiek is bereikt.
En dan is het wéér de natuurkunde die ons inzichten kan verschaffen: want hoe voorzien we de wereld van beter houdbare energie – en hoeveel van die energie ís er eigenlijk? Er moeten grote
knopen doorgehakt worden, maar zonder feiten, zonder de boel
eens grondig nagerekend te hebben, komen we er niet.
We hebben visie nodig, een heldere kijk, en mensen die zich
daarvoor willen geven. Misschien moeten wij als natuurwetenschappers eens kijken wat onze voorgangers bewogen heeft: dat was
veelal een verlangen middels kennis onze wereld te verbeteren.
Op een betere toekomst,
Mathijs
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Mooi bewezen: priemgetallen
Het bewijs van de oneindigheid van de priemgetallen
Ottilia Kasbergen

Over priemgetallen
De verzameling der priemgetallen is een
deelverzameling van de natuurlijke getallen
(gehele, positieve getallen). Een priemgetal
is enkel deelbaar door zichzelf en door het
getal 1. Het getal 1 wordt niet tot de priemgetallen gerekend, het begin van de serie
ziet er als volgt uit: 2, 3, 5, 7, 11, 13,…
De hoofdstelling van de rekenkunde
Deze stelling vertelt ons dat elk geheel
getal groter dan 1 geschreven kan worden
als een product van priemgetallen, en dat
deze schrijfwijze uniek is op volgorde na.
Niet-priemgetallen worden daarom ook wel
samengestelde getallen genoemd.
Priemgetallen uitrekenen
Er bestaat geen formule om priemgetallen
uit te rekenen, maar het grootste priemgetal dat tot nu toe ontdekt is bestaat uit
12.978.189 cijfers. Dit getal behoort tot de
Mersenne-getallen, dat zijn priemgetallen
van de vorm 2n-1, waarbij n behoort tot de
natuurlijke getallen.
Vind een groot priemgetal en word rijk
De Electronic Frontier Foundation heeft een
prijs van 100.000 dollar uitgereikt aan de
ontdekker(s) van een priemgetal met meer
dan 107 cijfers. Ook loven zij 150.000 dollar
uit aan de ontdekker van een priemgetal
dat bestaat uit meer dan 108 cijfers.
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Inhoudsopgave

Allereerst in deze serie mooie (wiskundige) bewijzen,
het bewijs van de oneindigheid van priemgetallen.
Het bewijs dateert uit de 3e eeuw voor Christus en is
afkomstig van de Griekse wiskundige Euclides. Het bewijs is zeer eenvoudig en maakt gebruik van ‘bewijzen
uit het ongerijmde’. Wiskundigen behandelen dit bewijs
tijdens het college basiswiskunde, maar voor natuurkundigen behoort het niet tot de lesstof. Omdat we bij
Scoop vinden dat iedereen dit fascinerende bewijs dient
te kennen, volgt hier het korte bewijs:
Stel dat de verzameling priemgetallen Þ eindig is. Dan is er een laatste priemgetal (welke
we pr noemen) dus kunnen we de verzameling
schrijven als Þ = { p1, p2, p3, ..., pr }. Nu bekijken we het product van al deze getallen plus één:
N = p1·p2···pr + 1. Laat p nu de kleinste deler groter
dan 1 van N zijn.
We weten dat dit een priemgetal moet zijn, als dit
niet zo is, dan is ze te schrijven als een product van
twee getallen: p=a·q met a en q beide groter dan 1.
Maar deze kleinere factoren a en q delen dan ook N,
dus is p niet meer de kleinste deler. Dit levert een
tegenspraak op, dus p is een priemgetal.
Als p een priemgetal is, is ze gelijk aan een van
pi’s in p1, p2, p3, ..., pr . Hieruit volgt dat p het product
p1·p2···pr deelt. Maar p deelt ook al N = p1·p2···pr + 1
én p deelt het verschil daartussen: 1. (Als een getal
twee getallen deelt, deelt het ook alle lineaire combinaties van deze twee getallen, dus ook het verschil.)
Dit is in tegenspraak met de aanname dat p groter
dan 1 is, dus kan onze stelling niet kloppen. Hieruit
volgt dat er oneindig veel priemgetallen zijn.
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NSA Bestuur 2010
De nieuwe bestuursleden
presenteren zichzelf

Timo Halbesma (voorzitter)

Ik ben 19 jaar en eerstejaars student Natuur- en Sterrenkunde. Omdat het misschien wat verrassend is dat er een eerstejaars student voorzitter van de NSA is,
voel ik me verplicht jullie dit jaar aangenaam te gaan verrassen. Met dit bestuur
gaan wij het aller vetste jaar verzorgen in de geschiedenis van de NSA. Als je
vragen over de NSA hebt waar je leven vanaf hangt, bel me dan: 06-42199685

Bastiaan Lansink (penningmeester)

Als tweedejaars wiskundestudent die het erg gezellig vond bij de NSA-activiteiten wilde ik ook graag meehelpen. Voor iemand die met veel plezier wiskunde
doet en ook interesse heeft in de financiële wereld leek de keuze voor penningmeester snel gemaakt. Als monetaire autoriteit met een vaste hand op de knip
ben ik verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze studievereniging.

Andrea Rusman (activiteiten)

Ik ben tweedejaars wiskunde en de activiteitencoordinator van de NSA. Hiervoor ga ik zoveel mogelijk leuke activiteiten organiseren: naast de vertrouwde
activiteiten zoals de borrel, de filmavond, de spelletjesavond en de poker/pooltoernooien ga ik dit jaar ook een aantal leuke nieuwe activiteiten organiseren,
zoals een liftwedstrijd en het allejaarsweekend.

Job Jonkergouw (boeken en ICT)

Ik ben masterstudent Particle Physics in Amsterdam. Mijn Bachelor heb ik hier
echter ook afgerond en met mijn 21 jaar ben ik de nestor binnen dit bestuur. Als
commissaris Boeken & ICT zal ik veel met onze leden te maken hebben. Zo
zal ik het komend jaar jullie boeken voor bachelorvakken zo goedkoop mogelijk
aanbieden. Ook ben ik verantwoordelijk voor de website.

Maartje de Nie (secretaris)

Ik ben 21 jaar en in eerste instantie ben ik begonnen met rechten. Dit heb ik na
twee jaar moeten opgeven. Nu studeer ik alweer voor het tweede jaar wiskunde
en ben sindsdien lid van de NSA. Aangezien ik het er gezellig vind en ook
graag mijn steentje wil bijdragen, heb ik dit jaar besloten om in het bestuur te
gaan. Zodoende ben ik de secretaris geworden.
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Nieuws
donderdag 25 februari
Het nieuwe bestuur van de NSA
is in de ALV beëdigd. Zij worden
hiernaast voorgesteld.
donderdag 18 maart
Het is onderzoekers O’Connell et
al. gelukt om een macroscopisch
systeem zodanig te prepareren dat het gequantiseerde
mechanische oscillaties vertoont.
Dit alles valt in Nature te lezen.
doi:10.1038/nature08967
maandag 22 maart
De eerste plannen van de
bezuinigingscommissie voor het
hoger onderwijs zijn uitgelekt.
Zij denkt tot 20% te kunnen
bezuinigen door verhoging van
het collegegeld en verruilen van
de basisbeurs voor een sociaal
leenstelsel. Diezelfde dag demonstreren in vrijwel alle grote
steden bezorgde studenten
voor het behoud van kwaliteit
en toegankelijk in het (hoger)
onderwijs.

NSA Agenda
maandag 10 mei
Voorspeelavond, 21:00 in J/K
Het WZI en het ITFA, twee van
de natuurkunde-instituten van
de UvA zorgen samen met de
NSA voor blokfluit-spelende
masterstudenten, vlooienmarsspelende AIO’s, gitarensnaar-brekende postdocs en vals-zingende
professoren.
woensdag 12 mei
Bèta-feest, Flexbar
Ook dit jaar wordt er weer een
feest georganiseerd voor alle bèta-studies. Dit jaar is het thema:
Beta’s in Heaven or Hell. Trek je
allermooiste engeltjes kostuum
of satanspak aan en ga los!
vrijdag 25 tot zondag 27 juni
Allejaarsweekend in Maasland
Nieuw dit jaar is het allejaarsweekend. Qua gezelligheid en
omvang gaat dit lijken op het
eerstejaarsweekend. Het allejaarsweekend zal plaatsvinden in
‘recreatie Maasland’.

NSA Beleidsplan 2010
Een nieuw bestuur, nieuwe plannen en mooie veranderingen
Timo Halbesma

Wij hebben een aantal speerpunten. De belangrijkste daarvan is dat
de NSA een vereniging voor iedereen moet zijn. Daarom hebben
we besloten om het actieve leden weekend dit jaar niet door te laten
gaan. In plaats daarvan komt er een allejaarsweekend, een beetje als
het eerstejaarsweekend, maar voor alle NSA leden. Zo hopen we
dat mensen zich bij alle activiteiten welkom voelen! Omdat we de
actieve leden wel willen bedanken voor hun inzet in commissies,
komt er een actieve ledendag.
Daarnaast willen we dat de NSA groeit, hetgeen betekent dat
we meer actieve leden willen. Dit gaan we bereiken door meer studiegerelateerde activiteiten te organiseren. Omdat u zich nu vast en
zeker afvraagt wat we precies gaan doen, zal ik dit toelichten. De
boekenverkoop wordt uitgebreid: tot nu toe werden alleen eerstejaars studenten voorzien van boeken. We willen er naartoe werken
dat alle bachelorstudenten hun boeken bij de NSA kunnen bestellen. Ook gaan we de tentamenbank beter vullen. Nu zijn er niet voor
alle vakken voldoende tentamens met uitwerkingen beschikbaar.
Tot slot komt er een onderwijscommissie, die zich onder andere zal
bezighouden met lezingen organiseren en die het aanspreekpunt zal
zijn voor studenten bij problemen, vragen, klachten en dergelijke.
Behalve studiegerelateerde activiteiten willen we ook uitbreiden
met niet-studiegerelateerde activiteiten. Zo komt er een KleineActiviteitenCommissie. Dit zal een commissie zijn die 1x per maand
een supervette activiteit organiseert. Wat voor activiteiten dit precies zijn, zal door de commissieleden ingevuld moeten gaan worden.
Er komt ook een extra borrel in de 3e week van de maand, zodat er
om de week een borrel is. Uit de enquête onder onze leden is namelijk gebleken dat er animo is voor een middagborrel. De extra borrel
zal dus aansluitend op het laatste college van de dag plaatsvinden.
Tot slot gaan we ervoor zorgen dat de verhuizing naar het Science Park soepel verloopt en dat de nieuwe NSA-kamer dé ontmoetingsplaats voor studenten wordt.
Namens het NSA bestuur 2010,
Timo Halbesma, voorzitter
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Zwaartekracht uit entropie
Vage speculatie of een ware revolutie?
Hans Wiermans

Ten tijde van de publicatie van de vorige Scoop publiceerde “onze eigen” Erik Verlinde, na groot uitgemeten
in de Volkskrant te hebben gestaan, een eerste artikel
over zijn revolutionaire idee om zwaartekracht als
entropische ‘schijn’-kracht te zien. Wij zijn hier als
redactie natuurlijk razend nieuwsgierig naar en
stuurden ons redactielid Hans Wiermans erop uit om
verhaal te halen. Zijn resultaat leest u hier.
Zwaartekracht. Het is de kracht die verreweg het
langst bekend is. Isaac Newton wist deze kracht
als eerste zorgvuldig te beschrijven, waarna Albert
Einstein zo’n 200 jaar later dit gevestigde beeld weer
helemaal omgooide. Een nieuwe beschrijving van
zwaartekracht gaat vaak gepaard met een revolutionair idee en nu, honderd jaar ná Einstein, denkt
Erik Verlinde nog zo’n revolutionair idee te hebben:
zwaartekracht is geen kracht.
Althans, geen fundamentele natuurkracht. Men is
in de natuurkunde altijd op zoek naar een simpele
en unificerende manier om verschillende fenomenen
te beschrijven. Zo worden drie van de fundamentele
natuurkrachten al tientallen jaren beschreven door
een ijktheorie die het Standaard Model wordt genoemd. Sinds deze doorbraak is vergeefs geprobeerd
om zwaartekracht op dezelfde manier te beschrijven,
zodat alle fundamentele krachten binnen hetzelfde
framework vallen, maar dit heeft altijd tot zeer grote
problemen geleid.
Al decennia lang storten theoretisch fysici zich in
grote getale op snaartheorie, wat de redding zou
moeten zijn voor deze problemen. Snaartheorie
brengt echter zijn eigen bizarre problemen met zich
6
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mee; het werkt bijvoorbeeld alleen in 10 dimensies
en de onontdekte “supersymmetrie” is nodig om alle
bekende deeltjes te kunnen verklaren.
Entropische krachten
Erik Verlinde heeft een mogelijke ei-van-Columbus
oplossing voor de problemen die zich voordoen bij
een kwantumbeschrijving van zwaartekracht: wellicht is zwaartekracht helemaal geen fundamentele
kracht. Volgens Verlinde’s laatste idee is zwaartekracht een entropische kracht, dat wil zeggen: een
kracht die het resultaat is van de verhoging van entropie (een hoeveelheid microtoestanden). Wat deze
microtoestanden dan precies fysisch zijn is niet belangrijk, het gaat om de resulterende kracht.
Entropische krachten zijn niet nieuw. In de biofysica heeft men te maken met polymeren die, naarmate ze meer opgevouwen zijn, veel meer mogelijke
configuraties hebben dan wanneer ze uitgerekt zijn.
Het effect hiervan is dat, wanneer je zo’n polymeer
uit elkaar probeert te trekken, er een kracht is die
de polymeer kort wil houden, omdat deze toestand
entropisch voordeliger is. Deze kracht is niet elektromagnetisch van aard, maar is simpelweg het effect
van het feit dat er veel meer mogelijkheden zijn in
de “opgerolde” toestand.
Zwarte gaten en het holografisch principe
Maar wat zijn die microtoestanden nu in het geval van zwaartekracht? Dat is volgens Verlinde niet
interessant. Wat wel interessant is: deze microscopische vrijheidsgraden zijn opgeslagen op holografische schermen van een dimensie minder. Dit
holografisch principe was voor het eerst door Ge-

rard ‘t Hooft voorgesteld en is geïnspireerd door de
thermodynamica van zwarte gaten. De entropie van
een zwart gat is evenredig met het oppervlakte van
het zwarte gat, dat een dimensie minder heeft dan
het gat zelf.
Beckenstein stelde dat, wanneer een massa één
Compton-lengte van de horizon van een zwart gat
verwijderd is, je al kunt stellen dat de massa nu deel
uit maakt van het zwarte gat. Wanneer je deze massa
nu beschouwt, niet in de buurt van een zwart gat,
maar bij een holografisch scherm in vlakke ruimte,
dan beïnvloedt deze massa de microtoestanden op
het scherm al, nog voordat de massa ter hoogte van
het scherm is. Deze beïnvloeding leidt tot een verhoging van de entropie, wanneer de massa dichter bij
het scherm komt. Wanneer dit scherm nu een temperatuur heeft, zal er een kracht ontstaan volgens:
F ∆x = T ∆S .

Unruh-temperatuur
Maar wat is nu deze temperatuur? Verlinde stelt dat
dit de Unruh-temperatuur is. Het Unruh-effect is
het feit dat een versnellende waarnemer een zwartelichaamsstraling ziet van een bepaalde temperatuur
(de Unruh-temperatuur, T ) die afhangt van zijn
versnelling, a. Verlinde draait het argument om en
zegt dat de temperatuur T de oorzaak is. Het is de
temperatuur die nodig is om een versnelling a te creëren. Als men die uitdrukking voor T nu invult in de
bovenstaande formule, samen met de door Verlinde
afgeleide uitdrukkingen voor ∆x en ∆s , dan vindt
men de alom bekende tweede wet van Newton:
F = m · a.

Vervolgens beschouwt Verlinde een sferisch scherm
rondom een massa M . Gebruik makende van het
feit dat er een maximale hoeveelheid informatie is
(proportioneel aan het oppervlakte van het scherm)
en van de equipartitiewet, die zegt dat de hoeveelheid energie op het holografische scherm (E = mc2
) gelijk is verdeeld over alle vrijheidsgraden, komt
er hierna wederom een zeer bekende wet van
Newton tevoorschijn:
F =G

mM
.
R2

Vervolgens toont Verlinde aan dat deze afleiding ook

geldt voor willekeurige massaverdelingen, waarbij
het verschil in entropie evenredig is met het verschil
in zwaartekrachtspotentiaal. Helemaal interessant
is dat, gebruikmakend van het equivalentieprincipe,
ook de relativistische beschrijving van zwaartekracht,
zoals beschreven door de Einstein-vergelijkingen,
volgt. Dat al deze bekende vergelijkingen naar boven komen, is volgens Verlinde niet verwonderlijk.
Het holografisch principe is immers afgeleid uit de
bestaande zwaartekrachtswetten. Nieuw hieraan is
de manier van redeneren: het is niet zwaartekracht
welke uiteindelijk leidt tot holografie, maar door holografie aan te nemen, volgt zwaartekracht op een
natuurlijke manier.
Discussie
Hoewel dit conceptueel gezien een prachtige afleiding is, die ook nog eens uitblinkt in wiskundige
eenvoud, zijn er wel enkelen die menen fouten te
hebben ontdekt in Verlinde’s argumenten. Zo is
er commentaar op de manier waarop de formule
F ∆x = T ∆S wordt toegepast: leidt een entropieverschil tot een kracht, of is het toch het klassieke
beeld van een kracht die leidt een entropieverschil?
Ook is er commentaar op de versnelling, gebruikt in
de formule van het Unruh-effect. Volgens Verlinde
is dit een vector, maar in de originele formule van
het Unruh-effect is dit een scalair, namelijk de norm
van de viervector aµ.
Er zal ongetwijfeld veel discussie komen over de rigoriteit van de afleiding maar er ligt hier eindelijk een
nieuw idee op tafel. Niet langer wordt zwaartekracht
beschouwd als een fundamentele natuurkracht, maar
als een entropische kracht, het effect van een onbekende en onbelangrijke dynamica op een holografisch scherm van één dimensie lager. Verlinde laat
in zijn artikel al weten dat dit gevolgen zal hebben
voor snaartheorie: als zijn idee juist is zullen ook
snaren tevoorschijn komen uit dit holografisch principe. Zelf is Verlinde er stellig van overtuigd dat hij
in de juiste richting denkt. Volgens hem zal blijken
dat uiteindelijk alle “fundamentele” natuurkrachten
zoals we die kennen, entropisch van aard blijken. In
hoeverre dit alles waar is, of experimenteel te toetsen, valt allemaal nog te bezien. Het is eindelijk een
frisse kijk op een langlopend probleem.
Referenties
E. Verlinde, On the Origin of Gravity and the
Laws of Newton, arXiv:1001.0785v1
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Uit & thuis: Australië
Rose tussen de kangaroo’s
Ianna Niemijer

Voor deze “uit” een interview met Rose Koopmans, nu
bezig met haar master Particle Physics in Melbourne,
Austrialië. Naast natuurkunde heeft ze ook haar propedeuse geneeskunde gehaald. Naast rondreizen in het
prachtige Australië en onderzoek doen in Melbourne
heeft ze de tijd genomen om wat vragen te beantwoorden voor Scoop!

Sander Bais een minicollege gaf – waar ik natuurlijk
geen bal van snapte! Juist omdat ik het lastig vond
om het te begrijpen, werd ik nieuwsgieriger en zag
het als een uitdaging deze moeilijke theorieën te
begrijpen.
Wat uiteindelijk beter bij me past, vind ik lastig
om te zeggen. Het liefst zou ik beide combineren.

Even voorstellen...
Ik ben Rose, 25 jaar en ondertussen alweer zevendejaars student. Brrr! Ik heb mijn bachelor aan de
UvA gedaan en daarna een jaar voornamelijk NSAbestuur gedaan en weinig gestudeerd. In mijn vijfde
jaar ben ik naast mijn studie natuurkunde begonnen
aan geneeskunde, hier heb ik nu een propedeuse in.
Ik woon op dit moment in Melbourne en studeer
aan de University of Melbourne. Ik doe onderzoek
naar het top quark: het supersymmetrische broertje
van het stop quark.

Je bent nu bezig met het tweede jaar van je
master. Bevalt het? Is het anders dan het eerste
jaar van de master hier in Nederland?
Het eerste jaar heb ik al mijn vakken in Nederland
afgerond en nu stort ik mij helemaal op het onderzoek in Melbourne.
Wat dat betreft een groot verschil! NIKHEF is
een enorm groot instituut, vergeleken met veel andere instituten waar je Particle Physics kunt doen.
Dat, en de voordelen daarvan, heb ik me nooit beseft
voordat ik naar Melbourne ging.
In Amsterdam ken ik “alle” professoren, en weet
ik bij wie ik terecht kan met vragen. Het is hier meer
zoeken, en vaak is niet alle kennis in huis. De gehele afdeling Particle Physics in Australie telt zo’n
30 man, waarvan er 20 in Melbourne zitten. Er is
gelukkig veel communicatie tussen de verschillende
groepen en ook met de mensen op CERN.

Geneeskunde naast natuurkunde was zeker erg
heftig! Waarom heb je voor geneeskunde gekozen? En wat past er uiteindelijk beter bij je?
Van jongs af aan wilde ik graag dokter worden. Geneeskunde vind ik een super interessant vak vanwege
de werking van het menselijk lichaam en de complexiteit daarvan, maar het is altijd maar de vraag of
je toegelaten zult worden in verband met de loting.
Een vriend van de middelbare school heeft me
uiteindelijk overgehaald om natuurkunde te gaan
studeren, want daar haalde ik altijd goede cijfers
voor (hij ging zelf ook natuurkunde studeren, maar
is er zelf na één jaar mee gestopt!). Eigenlijk had
ik er nooit bij stil gestaan dat je natuurkunde kon
studeren; dus ben ik naar een open dag gegaan waar
8
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Waarom ben je naar Melbourne gegaan? Komen
je verwachtingen overeen met hoe je Australië
nu ervaart?
De belangrijkste reden voor mij om in het buitenland te gaan studeren was om goed Engels te leren.
De VS stonden mij niet echt aan (Bush was nog
president) en aangezien ik veel van surfen hou, was
Australie uiteindelijk een makkelijke keuze.

Als ik dat aan de mensen hier vertel, moeten ze altijd
een beetje lachen: ten eerste spreken ze geen proper
English, maar een soort verbastaarde platte vorm, en
ten tweede ligt Melbourne aan een baai zodat je er
helemaal niet kan surfen!
Dat laatste had ik me even niet beseft! Maar ik
laat voor de rest alles gewoon over me heen komen
en laat me verrassen.
Hoe ziet je leven er nu uit in Melbourne?
Mijn leven in Melbourne is heel vergelijkbaar met
mijn leven in Amsterdam, de cultuur is zelfs op een
bepaalde manier hetzelfde. Dat maakt het heel gemakkelijk om je hier thuis te voelen.
Elke dag ga ik naar de universiteit – niet te vroeg,
want ik ben niet zo goed in vroeg opstaan (al zou
ik het wel erg graag willen)! Ik heb een piepklein
kantoortje wat ik deel met vijf anderen; denk aan de
grootte van de NSA-kamer op Roeterseiland!
Het is echter een gezellige boel. ’s Avonds heb
ik danslessen, soms zijn er feestjes en soms wordt er
bier gedronken zonder duidelijk aanwijsbare reden.
Hoe woon je nu? Is het maken van sociale contacten gemakkelijk?
Ik woon in een shared house, met twee gezellige mannen. Het was moeilijk om hier een huisje te vinden,
maar in vergelijking met Amsterdam valt het weer
reuze mee!
De afstanden zijn echter heel anders, ik woon nu
ongeveer 25 min fietsen van de Universiteit en dat is
voor Australische begrippen erg dichtbij. Dat is wel
iets anders dan vijf minuten lopen naar Roeterseiland! Veel studenten wonen “dichtbij” de universiteit; hierdoor is het lastiger om vrienden te maken.
Gelukkig zijn Australiërs supersociale mensen,
via surfen of dansen kom je alsnog in contact met
leuke mensen.
Werk je naast je master, of is er geen tijd voor
een bijbaantje?
Sinds kort werk ik aan de universiteit, waar ik het
derdejaars practicum begeleid. Dat is wel heel iets
anders dan de practica die wij gewend zijn van Paul!
De studenten moeten hier een heel boekwerk van
een verslag schrijven en het practicum is zo omvattend dat ik zelf ook hard moet nadenken!
Het is echter wel leuk en gevarieerd: zo werkt
één student met echte data van Belle en de een ander
met de levensduur van muonen. Echte NIKHEF
dingen, dus!

Merk je verschillen tussen Nederland en Australië? Hoe zit het met de mannen?
Australiërs zijn echte ‘no worries’ mensen, en erg
makkelijk in de omgang. Iedereen maakt praatjes
met elkaar, ook mensen die elkaar helemaal niet
kennen en er worden dan dingen besproken die ik
niet bij een eerste ontmoeting zou bespreken. Maar
dat maakt het wel makkelijk om elkaar te leren
kennen. Een ander verschil zijn de caissières in de
supermarkten, waar je makkelijk vijf minuten mee
staat te ouwehoeren terwijl ze je boodschappen bliepen. Dat zou in Nederland niet voorkomen! En ze
doen je boodschappen in een tasje.
Verder zijn ze erg milieubewust, en veel beleefder
dan Nederlanders. Ze willen echt hun best doen om
je op je gemak te laten voelen. Daarnaast is Australië
veel schoner, nergens ligt vuil! Ten slotte wil de Australische regering haar burgers goed beschermen,
en moet je wanneer je gaat fietsen zo’n belachelijke
helm op! En de mannen zijn hier duidelijk knapper
dan in Nederland, haha!
Volg je Nederland op afstand?
Ik volg Nederland wel de laatste maanden. In het
begin was ik er niet zo veel mee bezig, maar ik word
steeds nieuwsgieriger hoe het in Nederland gaat. Ik
was ook echt jaloers op jullie winter! Jammer dat ik
alle ijs en sneeuwpret niet heb meegemaakt. Al mag
ik niet klagen, want ik zit wel weer met 40 graden
op dit halfrond!
Wat mis je het meest aan Nederland?
Wat ik mis aan Nederland zijn mijn vrienden en
mijn familie, lekker cliché! Wat ik ook mis is het gevoel dat je de stad waar je in woont op je duimpje
kent. Natuurlijk is het leuk om alles nieuw te ontdekken, maar soms is het ook fijn om iets vertrouwds
te hebben. Soms moet je ver weg van iets gaan om te
beseffen hoe fijn hetgeen is dat je al hebt!
Wanneer kom je terug? Wat zijn je plannen voor
wanneer je weer in Nederland bent?
Mijn visum verloopt op 30 september dus vóór 1 oktober moet ik het land uit zijn. Hopelijk kan ik vanuit hier afstuderen, maar misschien moet ik hiervoor
eerst terug naar Nederland.
Afhankelijk van hoe het loopt met mijn afstuderen, en hoeveel heimwee ik tegen die tijd heb, blijf
ik misschien nog even rondhangen hier. Het zou wel
leuk zijn om hier nog wat rond te kijken voordat ik
aan mijn leven als werkende vrouw moet beginnen!
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Uit & Thuis: Judith uit Duitsland
Kleine cultuurverschillen en hoe het is om
in Amsterdam te moeten aarden
Ottilia Kasbergen

Judith Berendsen kwam direct na haar Abitur (hoogst
haalbare diploma in het middelbare onderwijs) in
Duitsland naar Nederland om aan de Universiteit
van Amsterdam haar Bachelor Wiskunde te beginnen.
Scoop sprak met haar over haar opleiding in Duitsland, de immigratie naar Nederland en het integreren
in Amsterdam.
Waarom heb je besloten in Nederland
te studeren?
In het dorp waar ik woonde ging ik eerst naar het
Gymnasium. Het beviel me daar totaal niet, er werd
veel te veel gekeken naar en geoordeeld over iemands
achtergrond. Het Pruisische schoolsysteem was te
autoritair en ik voelde me er niet vrij. Een alternatief
schoolproject in een naburig dorp bracht de oplossing: de kleinere klassen en enthousiaste docenten
zorgden ervoor dat ik school best leuk ging vinden.

Na mijn eindexamen wilde ik niet meer terug in het
strikte Duitse onderwijssysteem, dus besloot ik in
het buitenland te gaan studeren. Ik was al eerder in
Amsterdam geweest, met een studiereis en tijdens de
vakantie, en vind het een geweldige stad!
Wat me zo aantrekt aan Amsterdam en Nederland
in het algemeen is de diversiteit in de maatschappij,
mensen die anders zijn dan de massa krijgen hier
veel meer vrijheid dan in Duitsland.
Waarom wiskunde?
Gek genoeg had ik op het gymnasium echt een
hekel aan wiskunde, bij het alternatieve schoolproject veranderde dat wel iets. Ik vind dat we bij mijn
middelbare onderwijs te veel gewoon maniertjes
aanleerden om iets op te lossen en dat er te weinig
aandacht werd besteed aan waarom het zo werkt. Ik

Judith Berendsen heeft na veel omzwervingen een huis in CASA 400 kunnen krijgen.
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was juist nieuwsgierig naar het waarom en begon me
te interesseren voor de ‘echte’ wiskunde, maar verder
was het ook gewoon een spontane studiekeuze.
Wiskunde studeren heeft verder als voordeel dat er
weinig taalkennis voor nodig is en dat het erg systematisch opbouwt, zodat een vooropleiding in het
buitenland niet voor problemen zorgt.
Was het lastig om hier een nieuw bestaan op
te bouwen?
Mijn besluit om naar Nederland te komen kwam
nogal plotseling. Twee weken voor het studiejaar heb
ik nog gauw een taalcursus gedaan in Düsseldorf; ik
vraag me nog steeds af hoe ik me door het vereiste
“Nederlands als tweede taal”-examen heb geworsteld. Hoewel ik nog amper met Nederlanders kon
praten (jullie praten zo snel!) slaagde ik voor de test
en begon aan mijn studie.

Toen ik hier net kwam wonen, stond ik nog voor een
andere verrassing: in Amsterdam fietst iedereen! Ik
had in Duitsland alleen voor de recreatie gereden en
niet zo zeer om van A naar B te komen. Ik was in
het begin doodsbang voor de trams, en het verkeer
rijdt zo hard! Nu vind ik fietsen door Amsterdam
echt heerlijk.
Ik ben erg dankbaar dat ik in de EU woon en zo
gewoon voor onbepaalde tijd in Nederland mag blijven! Ook blijven de kosten van mijn studie hetzelfde
als in Duitsland, werkt mijn eigen ziektekostenverzekering en studiefinanciering hier en is het systeem
van bachelors en masters hetzelfde als daar. Dat was
zo’n tien jaar geleden allemaal niet mogelijk geweest.
Ik voel een grote solidariteit met elke immigrant op
aarde, met welke complexe culturele achtergrond
dan ook!

Het moeilijke van immigreren zit hem onder andere
Nu was alleen het vinden van een woning nog een in de culturele achterstand die je in je nieuwe land
probleem. Ik stond niet ingeschreven bij Studenten- hebt. Je leeft met de taal, de geschiedenis, de dichters
WoningWeb, kreeg ondanks dat ik van ver kwam en de visies van je vaderland en dat zal misschien
geen
voorrang
nooit helemaal
en had nog geen “Je leeft met de taal, de geschiedenis, de
veranderen. Gecontacten in Amlukkig kan dit
sterdam. Ik had dichters en de visies van je vaderland en dat worden
uitgewel dringend een
breid met nieuwe
woning
nodig, zal misschien nooit helemaal veranderen.”
culturele input.
dus was ik aangewezen op particuliere verhuur. Gelukkig had de Nederland is natuurlijk een buurland van Duitsland,
UvA allerlei folders over het vinden van een kamer maar de cultuur en taal zijn toch erg verschillend.
en andere praktische zaken; daar heb ik veel aan Ook zijn er veel woorden die ongeveer hetzelfde
gehad!
klinken als in het Duits, maar die totaal iets anders
betekenen! Verder is een zwaar accent in het begin
Ik heb een tijdje in een hostel gewoond, maar meest- een handicap: ik dacht dat ik een beetje Nederlands
al kan je daar maximaal een maand verblijven. Op kon, maar niemand herkende mijn uitspraak.
een gegeven moment kreeg ik een woning in Noord,
waar ik met een stel andere buitenlandse studenten Wat verwacht je dat de toekomst je brengt?
werd uitgebuit: de huur was hoog en de kamers klein. Wat betreft mijn studie: ik heb nog geen idee waar
ik terecht zal komen. Tot nu toe vond ik Analyse en
Hoewel ik zo alsnog geen Nederlands leerde, had- Numerieke Wiskunde de leukste vakken.
den we het er erg gezellig, totdat de huisbaas ontdekt
werd door de belastingdienst en wij op straat kwa- Ik denk dat ik voorlopig geen Nederlandse identiteit
men te staan. Ik heb achtereenvolgens nog in ver- aanneem, want ik heb er geen echte reden toe: ik
scheidene hostels gelogeerd, in een christelijk hostel mag hier zelfs stemmen met de gemeenteraadsverwaar ik telkens met smoesjes aan de Bijbelsessie kon kiezingen! Ik voel me steeds meer een Nederlander!
ontsnappen, heb lang op een camping gewoond en
afgelopen jaar vond ik een plekje in CASA 400.
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Het woord aan: Theo Nieuwenhuizen
Is het nou echt allemaal zo als ze het zeggen?
Dr. Theo M. Nieuwenhuizen (ITF)

Speciaal voor deze Scoop hebben wij een oude rubriek
afgestoft en opnieuw in leven geroepen. In ‘Het woord
aan’ laten we steeds een stukje schrijven door een fascinerende natuurwetenschapper, waarop deze het woord
weer doorgeeft aan een collega die een volgend stuk
mag schrijven. Theo Nieuwenhuizen is op zijn minst
opzienbarend genoeg om voor deze rubriek de spits af te
kunnen bijten. Als theoretisch fysicus houdt hij zich met
name bezig met zienswijzen waar de meesten onder
zijn collega’s zich niet aan kunnen of durven wagen.
Het woord is dus aan mij. “Where do I begin, to
tell the story of how great a love can be, …, where
do I start” zoemt door mijn hoofd. Voor de kenners:
een lied, “Love story”, Andy Williams, vraag het je
ouders, luister op YouTube . Hoe heb ik het gehaat,
maar juist nu is het er. Laten we maar zeggen: mijn
momentane liefdesverklaring aan Moeder Natuur.
Waarmee zal ik beginnen? Dat Bell-ongelijkheden
geen boodschap hebben over locaal realisme; dat
donkere materie enerzijds uit donkere baryonen en
anderzijds uit neutrino’s bestaat; dat de algemene
relativiteitstheorie een te algemeen uitgangspunt
geeft voor onze platte ruimte en de Minkowskiruimte een betere is; dat we niet zonder energieimpulstensor voor gravitatie moeten willen leven;
dat zwarte gaten waarschijnlijk geen horizon hebben en “alleen maar” een soort overmatige neutronensterren zijn; dat quantummechanica slechts een
statistische theorie is van een onderliggende realiteit
die we kennen als “natuur” of “wereld”; dat er ook
een theorie moet zijn die die onderliggende realiteit
beschrijft, noem haar de subquantummechanica of
verborgen-variabelentheorie.
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Of dat thermodynamica heel interessant wordt als
je quantumsysteem maar een paar vrijheidsgraden
heeft; dat glazen gewoon aan wetten van thermodynamica kunnen voldoen; dat turbulentie alleen van
kleine naar grote schaal gaat en dat je zogenaamde
fossiele turbulentie tijdens vliegreizen meemaakt;
dat DNA eigenschappen heeft waar natuurkundigen zich over kunnen verkneukelen; dat het schrijven van dit stuk gebeurt dankzij die vele moleculaire
motoren die zich braaf rot rennen over microtubili
in mijn spiercellen, kortom: waar doe ik starten?
Ja, ik gebruik anglicismen, want ik haat ze. Wel
eens beseft dat “daar ga ik voor” een lelijk anglicisme
is? Zeg het svp. niet in mijn bijzijn, het doet pijn aan
mijn oren. Hou je van Nederlands met een Hoofdletter? Op mijn thuispagina (zoek de betekenis van
“domograaf ”) staan 200 spreekwoorden van mijn
vader: hij grossierde erin, geen middelbare school of
studie, je kunt je evengoed wel ontwikkelen. Wat je
in je hebt, moet je eruit halen.
De TV staat op National Geographic, het gaat over
het Higgs deeltje en de Large Hadron Collider. Laat
ik daar over stellen: iedere ontdekking daar zal een
verrassing voor me zijn. Nooit iets geleerd zeker?
Neen, misschien niet. Op de verkeerde plaats? Dat
niet, ik studeerde in Utrecht onder ‘t Hooft, Veltman, van Kampen.
We beginnen achteraan: gaat de LHC donkere
materie vinden? Alas, op grond van de lenswerking
van een cluster van melkwegstelsels kwam ik tot de
overtuiging dat het neutrino’s moeten zijn met massa van ca. 1.5 eV, die gaat LHC niet zien.
Filosofisch niet slecht, al die neutrino’s, meer nog
dan de fotonen in de achtergrondstraling, ze moeten

toch ergens goed voor zijn. En jawel, Jezus zei het
al, de minste zal de belangrijkste zijn. Koning David
zei het in een psalm: de steen weggeworpen door de
bouwlieden heb ik tot hoeksteen gemaakt.
Dus: de meeste massa in het heelal komt van het
minst aanzienlijke deeltje. Stel je voor, lange tijd
dachten we dat ze niet eens massa hadden, waardeloos waren, zo te zeggen. Leef je eens in in zo’n neutrino, wat een minderwaardigheidscomplex, en er
zijn er zo veel van. Nog steeds geen nu-psychiaters
ingezet, trauma’s worden ook nooit opgelost…
Daar krijgen we echt nog wel meer over te horen, in 2015 wordt getracht hun massa te bepalen.
Kom maar lachen, met me of tegen me. “Maar die
structuurvorming van melkwegstelsels dan, dat gaat
toch niet zomaar?” Hoe bedoel je, niet zomaar? Men
vergat de viscositeit in de hydrodynamica, nu werkt
ze zonder te morren, zonder koude donkere materie,
zonder donkere periode. “Maar ik dacht dat structuren voortkomen uit quantumveldentheorie?” O, ja,
voor dat makke plasma van 3000 K, in de kern van
de zon is het althans nog een paar miljoen graden.
Ken je het spreekwoord: If you have a hammer,
everything looks like a nail? Maar goed, als je geluk hebt, is ook de quantumturbulentie nodig. Een
nieuw veld om te ontginnen, wie heeft er zin?

Theo Nieuwenhuizen: “Laten we maar zeggen: mijn momentane liefdesverklaring aan Moeder Natuur. “

goegemeente ging verder na het ijkprincipe in het
standaardmodel van elementaire deeltjes en werd
supersymmetrisch, vraag het mijn naamgenoot.1
Die verhalen kloppen op zich wel, maar wat ik
me altijd afvraag: Wat zou de Natuur ervan vinden?
Vooralsnog, voor mij: neen, te gladjes, te mooi, ik zie
er geen bloed door stromen. Sorry. Zit ik er naast,
kom bij me lachen, ik lach mee, ik weet het: Moeder
Natuur heeft gelijk.

We gaan naar
We zijn bij het Higgsnummer twee “Leef je eens in in zo’n neutrino, wat een
boson aangeland, het
van de LHC,
“God”-deeltje. Vresekleine rijm: minderwaardigheidscomplex, en er zijn er
lijk, kunnen die lieden
supersymmedie zelf toch niet getrie. Die kan zo veel van.”
loven dan ten minste
het respect opbrengen
er zomaar zijn
en we kunnen er ladingen van vinden. Of niet, en om Zijn naam niet onnodig te gebruiken, vroeger
waarom misschien niet? Wat heb ik ertegen? Nou, ik was dat vanzelfsprekend! Het Higgs-mechanisme,
kan er niets aan doen, het heeft me nooit aangespro- zo weten we, geeft massa aan alle deeltjes. Oh ja,
ken. Is dat natuurkunde, alleen die “intuïtie”? Wel, waren die deeltjes dan te dom om zelf massa te hebhet had er allang kunnen zijn, er waren al eerdere ex- ben? Zou kunnen; nietes zou ook kunnen.
Laten we eens aannemen dat deeltjes wel slim
perimenten. Vraag het eens aan een experimentator,
hij zal zich wel verdekt opstellen. Heb het dan een genoeg zijn om zelf massa te hebben. Wat is dan het
tijdje over iets anders en vraag het dan op de man af. Higgs-mechanisme? Wel, een truc om die massa in
Voor mij is het te mooi. Teveel symmetrie, voor- een ijktheorie op te nemen. In dat geval verwacht je
speld door mannen misschien in te mooie pak- dat het redelijk goed werkt als effectieve theorie, maar
ken, maar zeker met te gladde verhalen, denk aan in bepaalde details te kort schiet. Dat wil zeggen, dat
bankiers en de crisis die ze veroorzaakten. Trappen er interacties zijn die niet of niet geheel correct beze niet in dezelfde val waar Einstein in belandde? schreven worden door het Higgs-mechanisme.
Dat symmetrie niet immer de leidraad is? Einstein
ging verder na de algemene coördinaatsinvarian- 1 Te weten: Peter
������������������������������������������
van Nieuwenhuizen (Stoney Brook, betie en strandde in de verenigde-veldentheorie, de roemd om zijn werk aan supergravitatie).
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Ja, dat verwacht ik van de LHC. Extra interacties
tussen de bekende deeltjes, “all in the family”, niet
veel meer, “komt in de beste families voor, dus zeker in de mijne”. Kom tzt. bij me lachen, met me
of tegen me, ik lach mee, ik ken mijn plaats. In alle
gevallen hebben we iets geleerd, nu moest ik even
mijn verwachting uitspreken.
Goed, genoeg sterke verhalen, we moesten het eens
hebben over een onderwerp waar ik wél verstand van
heb. Ai, dat wordt moeilijker. Waar heb ik verstand
van, ik, die zo vaak twijfel, zelfs over berekeningen
die ik toch al gedaan had, conclusies die ik al lang
getrokken heb. Hé, studenten, zijn jullie er nog?
Hier niet iemand die alles weet en nog meer belooft,
geen theorie van alles, hoogstens een theorie van
alles wat ik nu begrijp. Beide voeten op de grond,
met onuitwisbare vorming tussen de kippen en de
koeien, in de klei, de natuur zelf.

alleen voor evenwicht, dat deel werd ooit thermostatica genoemd, en je ziet het al aankomen,
“thermodynamica” was voor niet-evenwicht. En warempel, niet-evenwichtsthermodynamica – zo heet
dat nu -geformuleerd voor spinglazen en modelglazen liet zien waarom die generatie vastgelopen was.
Eind van het liedje: glazen zijn niet in evenwicht, maar hun langzame processen kunnen zo
traag zijn dat ze een effectief evenwicht bij een
effectieve temperatuur bewerkstelligen, net alsof
die processen aan een tweede bad gekoppeld zijn.
In die zin geldt de thermodynamica en de tweede
hoofdwet. Deze boodschap was het schrijven van
een boek waard, er is veel dynamica, het is echt niet
allemaal thermodynamica.

Quantumthermodynamica. Ik had een postdoc,
eentje uit duizenden. Ik kon al mijn ideeën voor het
onderzoek in het volgende decennium uitspreken,
af of onaf – het laatste dus - zinnig of niet zo. Hij
dacht mee en we ordenden de handel een beetje,
Thermodynamica. Tja, ik begon in de statistische veel ervan is nu uitgewerkt. Ik wilde naar quantumfysica, vond, en vooral: zocht, mijn eigen promotie- spinglazen gaan, hij begon eraan, maar kwam snel
onderwerp. Hoezee, een jaar voor tijd kwam het, een terug met: ja, maar er zijn nog zoveel vragen die eronderwerp over spectra van wanordelijke massa’s aan vooraf gaan. Inderdaad, gewoon een harmoniverbonden met veren. Later kwam de thermody- sche oscillator gekoppeld aan een bad, maar nu alles
namica erbij. Heel leerzaam was het geven van het quantummechanisch.
college “Statistische Fysica”. Als ik me nu afvraag:
Na 52 pagina’s hebben we er maar een eind aan
“Hoe zou ik het zelf aanpakken?”, kan ik me eerst gebreid, het enige artikel in de Physical Review
afvragen: “Wat leerde ik de studenten?”.
met “perpetuum mobile” in de titel, het mag ook
De eerste stapeens gezegd.2 Om kort te
pen in een nieuw
gaan, thermodynamica voor
veld zijn vaak eeneen quantumsysteem met
Het Russische theorema van Theo
een paar vrijheidsgraden,
voudig, dat houdt
Nieuwenhuizen
gekoppeld aan een groot
de moed er in. Het
Bij elk probleem in de fysica is er een geheel
warmtebad en een grote
Bohr-model wordt
getal N≥1 en een reëel getal ε>0, zodanig
werkbron: het bestaat (!) en
nu op de middeldat er een Russische fysicus is, minder
zit vol met verrassingen.
bare school behanbekend dan ε, die het probleem N+1 jaar
deld, had je in 1910
geleden opgelost heeft.
Hebben we het eens over
moeten zeggen, het
zwarte gaten. Ik hou van
bestond niet eens.
simpel, dat is in dit geval:
Spectraallijnen waren nog een deel van de scheikunde, ook een oplos- groot, de superzware krengen. Die in het centrum
sing: ik doe of mijn neus bloedt, mijn naam is haas. van ons Melkwegstelsel is met zijn 4 miljoen zonNee, vroeg of laat hebben we genoeg om de proble- massa’s nog maar een beginneling, beneden de milmen heen gelopen en moeten ze gewoon aangepakt jard tel je daar niet mee. En omdat de straal met de
massa gaat, is de dichtheid van orde 1/massa2 ofwel,
worden, voor de draad ermee.
hoe zwaarder, hoe luchtiger. En wat blijkt, die superThermodynamica van glazen, dat kan toch niet, ze zware hebben een gemiddelde dichtheid van lucht.
zijn niet in evenwicht, een hele generatie was daar
tevreden mee. Maar thermodynamica geldt niet 2 http://pre.aps.org/abstract/PRE/v66/i3/e036102
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Nou daarmee hadden we niet zo gek veel proble- ander scenario uiteen zetten. Tot nu toe heeft iedere
men, dat werd in de 18e en 19e eeuw al opgelost, theorie een eindig toepassingsgebied gehad. Ik stel
dus ik verwacht voor de superzware jongens ook een me voor dat dat ook voor quantumtheorie geldt.
ietwat simpele theorie, zoals quantumveldentheorie
Dat betekent dat er dan een schaal is waar
in gekromde ruimte. Of ik daar al uit ben of nog niet voorbij er nog wel statistiek is, die echter niet door
– het staat in de sterren geschreven.
quantumtheorie beschreven wordt, maar door een
Maar het wil er bij mij niet in dat je niet mag subquantumtheorie. En die schaal kan best vóór de
vragen wat er binnen de horizon van een zwart gat Planckschaal liggen, waarom erna, dat zou flauw
is. Sterker, ik zie het als onze taak om de natuur te zijn. Deze optie zal nog wel even openblijven, vast
beschrijven en als we van die binnenkant afzien, en zeker lang genoeg om mijn handen van quanweigeren we een deel van onze taak: werkweigering, tumgravitatie af te houden.
een reden voor ontslag.
Dus ik heb geen begrip
voor een horizon, voor alle “...politici spreken in zulke gevallen over ‘voortmassa in één punt waarvoor
we geen theorie hebben, en als schrijdend inzicht’, wat bij hen overigens nooit
consequentie, zie ik geen reden
voor connecties met quantum- tot aantoonbaar diepere inzichten leidt.”
zwaartekracht. “Ik zie het niet
meer zitten, ik kan er niet meer bij, ik kan het niet
Ik ben aan het eind van dit betoog. Ik wil nog
meer volgen, het hoeft niet meer voor mij.”
even het verschil tussen “slim” en “wijs” aanstippen.
Beide kwaliteiten zijn nodig, maar soms heb je even
Dit is mijn huidige insteek, ik kan vast bijleren in- meer aan de ene dan aan de andere.
dien nodig; politici spreken in zulke gevallen over Er waren twee mannen, die een ver doel moesten
“voortschrijdend inzicht”, wat bij hen overigens zoeken, er stond een flinke prijs op. De ene: jong,
nooit tot aantoonbaar diepere inzichten leidt. Mijn sportief, getraind; de andere: oud, met een wandelcollega astronoom zegt het minder wollig: de ac- stok. Het startschot ging, de jonge stoof weg, zoef,
cretieschijf zit bij een quasar, die je door een lens als een speer, al gauw buiten zicht. De oude heer ging
–een melkwegstelsel halverwege- ziet, heel ver naar rustig wandelend weg. Hij kwam het eerst aan. Zijn
buiten. Het lijkt erop dat dit niet in de schijf zelf geheim? Hij had bedacht welke kant hij op moest.
veroorzaakt kan zijn en dat een grotere kracht nodig is: een magnetisch veld van de quasar zelf. Maar Er wacht ons een schone toekomst. We gaan over
dan speelt het geen-haar theorema op: dat gaat het Higgs-mechanisme en over neutrino’s leren,
niet zomaar: zwarte gaten hebben geen haar, geen over turbulentie en over zwarte gaten. En wie weet,
magneetvelden.
over de subquantummechanica.
Maar als die er nou toch zijn, komt de boemerang terug: dan zijn quasars geen “zwarte gaten”, En een tip over hoe je onderzoeker wordt? Reken
hebben geen horizon, noem ze “grijze gaten” of op iets na wat je intrigeert, geheid dat je ergens vastzijn best “astrofysische zwarte gaten” – als het beestje loopt. Ga erover nadenken en probeer het op jouw
maar een naampje heeft. In ieder geval objecten die manier. Je vindt vast iets nieuws.
een soort overmatige neutronensterren zijn, maar
niet die dingen waar je je volgens de leerboeken toch
niets zinnigs bij voor kunt stellen – wat een opluchting voor die mensen die dat onbegrijpelijke toch
nooit begrepen hadden, ik vergeef het ze, ik begrijp Theo Nieuwenhuizen geeft het woord door aan zijn
ze. Wel, de tijd zal leren of dit inderdaad waar is, collega: theoretisch fysicus Bernard Nienhuis.
het zou heel wat bodem wegslaan onder het idee
van quantumgravitatie.
Voor meer informatie over de hier genoemde theorieën en de vele spreekwoorden van zijn vader kan
Over quantumgravitatie gesproken, moeten we dat je terecht op de website van Theo Nieuwenhuizen:
willen? Iedereen gelooft van wel, maar laat me een http://staff.science.uva.nl/~nieuwenh/
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De effecten van zonnewind
op zonnestelsels
Erik Baalhuis

Dit jaar schreven studenten bij het vak Sterrenkunde
papers, waarvan een aantal langs obscure wegen hun
weg naar de Scoop-redactie gevonden hebben. Eén van
deze papers leek ons bijzonder interessant, er stonden
zowaar dingen in die wij zelf écht niet wisten. Dus
zonder verder oponthoud zal Erik Baalhuis zijn kennis
van de zonnewind met ons delen.
Naast elektromagnetische straling veroorzaakt de
zon ook een grote stroom van geladen deeltjes. Op
aarde heeft deze zonnewind duidelijk waarneembare gevolgen, verschillend van de lichtshow van het
noorderlicht tot grootschalige stroomuitval.
Het is algemeen bekend dat de aarde beschermd
wordt door een magnetisch veld. Ik ga onderzoeken
wat dit veld betekent voor de atmosfeer en het oppervlak van de aarde door middel van vergelijking
met planeten zonder een dergelijk veld.

zonnewind heeft een snelheid van rond de 750 km/s.
De samenstelling van de snelle zonnewind lijkt op
die van de fotosfeer; het gebied van de zon waar het
licht vandaan komt. De fotosfeer ligt dieper dan de
corona. De meest aannemelijke oorsprong van de
snelle zonnewind zijn coronal holes, plaatsen in de
corona waar de dichtheid en temperatuur van het
plasma veel lager zijn.2
De scherpe grens tussen langzame en snelle zonnewind blijkt uit gegevens van satellieten. De lang-

Samenstelling
Zonnewind bestaat uit geladen deeltjes; grotendeels
protonen en elektronen. Er zijn twee soorten zonnewind, met een scherpe grens: langzame en snelle
zonnewind. De langzame zonnewind heeft een gemiddelde snelheid van 400 km/s. De samenstelling
van deze variant is bijna hetzelfde als die van de corona van de zon.1 De corona is een atmosfeer van
plasma om de zon heen.
De langzame zonnewind is veel minder stabiel dan
de snelle wat betreft temperatuur, dichtheid, snelheid en samenstelling, en er is ook meer turbulentie
in de stroom van de langzame zonnewind. De snelle

Meting van de snelheid van deeltjes uit de zonnewind. Bij de
polen is duidelijk de snelle zonnewind te onderscheiden, bij de
equator de langzame. Ook de gemiddelde afwijking is te zien,
die bij de langzame veel groter is dan bij de snelle.

1 Feldman, U.; Landi, E.; Schwadron, N. A. (2005). “On the
sources of fast and slow solar wind”. Journal of Geophysical
Research 110: A07109.1–A07109.12.

2 Hassler, Donald M. et al. (1999). “Solar Wind Outflow and
the Chromospheric Magnetic Network”. Science 283 (5403):
810–813.
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zame zonnewind wordt tijdens bepaalde periodes
vrijwel uitsluitend rond de magnetische equator van
de zon uitgezonden, terwijl snelle zonnewind in die
periodes juist rond de polen voorkomt.
Emissie
De zonnewind bestaat uit plasma dat versneld wordt
tot voorbij de ontsnappingssnelheid. Hoe dit precies
gebeurt was lang onduidelijk, maar met recente observaties zijn redelijke verklaringen te geven.
Zo is in 2008 is een verklaring voor het ontstaan
van de langzame zonnewind gegeven met behulp
van gegevens afkomstig van het Japanse ruimteobservatorium Hinode. Door middel van spectrografie van extreem ultraviolette golflengten (10 tot 100
nm) konden wetenschappers met grote precisie bepalen waar de langzame zonnewind vandaan komt.
Deze plaatsen zijn de randen van actieve regio’s,
waar sterke magnetische velden met elkaar botsen.3
Snelle zonnewind wordt veroorzaakt door een ander fenomeen in het magnetisch veld van de zon.
Terwijl de magnetische veldlijnen uit de fotosfeer
normaal gesproken een lus maken en weer terugkomen in de fotosfeer, zijn er ook plaatsen waar de
veldlijnen recht op de zon staan en zich oneindig ver
uitstrekken de ruimte in. Langs deze open veldlijnen kunnen geladen deeltjes versnellen tot voorbij
de ontsnappingssnelheid.4
Effecten op de magnetosfeer van planeten met
een goed ontwikkeld magnetisch veld
Rond planeten met een goed ontwikkeld magnetisch veld, zoals de aarde, ontstaat onder invloed van
de zonnewind een magnetosfeer. De magnetosfeer
is een gebied rond de planeet waarin zich geladen
deeltjes bevinden, afkomstig van de zonnewind.
Door de Lorentzkracht die vanwege het magnetisch veld op de geladen deeltjes werkt, worden die
deeltjes afgebogen. In plaats van zich in een rechte
lijn voort te bewegen van de zon vandaan, wordt hun
pad daardoor een vorm rond de planeet. Vanwege
hun initiële snelheid wordt deze vorm aan de zonkant van de planeet een ingedrukte bol en aan de
schaduwkant een staart.
Variaties in de snelheid en intensiteit van de zonnewind zorgen dat de magnetosfeer wordt vervormd.
3 http://physicsworld.com/cws/article/news/33758
4 http://www.daviddarling.info/encyclopedia/C/coronal_hole.html

Als gevolg van deze variaties kan de hoeveelheid
ioniserende straling op het oppervlak van de aarde
variëren.5 Satellieten kunnen door veranderingen
in de vorm van de magnetosfeer buiten de magnetopause komen en dus blootgesteld worden aan
directe zonnewind.
Effecten op de atmosfeer van planeten met een
goed ontwikkeld magnetisch veld
De effecten op de atmosfeer van planeten met een
sterk magnetisch veld zijn beperkt. De meeste zonnewind wordt gevangen in de magnetosfeer, en kan
dus geen invloed uitoefenen op de atmosfeer. Bij de
polen kunnen deeltjes uit de zonnewind wel contact
maken met de atmosfeer, aangezien de magnetische
veldlijnen daar door de atmosfeer gaan.
Bij de polen ontstaan door de zonnewind auroras. De deeltjes van de zonnewind botsen met
zuurstof of stikstof uit de atmosfeer. Door de hoge
energie van de zonnewind kunnen moleculen uit de
atmosfeer aangeslagen worden; dat wil zeggen dat
hun elektronen in een hogere energietoestand kunnen komen. Stikstof kan zelfs geïoniseerd worden
- een elektron kwijt raken. Wanneer deze aangeslagen elektronen weer terugvallen, of, in het geval
van ionisatie, weer herenigd worden met hun kern,
wordt energie uitgezonden in de vorm van elektromagnetische straling. Deze straling is het groene,
blauwe of rode licht dat bij de polen waargenomen
kan worden.
Het is daarnaast waarschijnlijk dat deeltjes uit de
atmosfeer van de aarde onder invloed van de zonnewind van de aarde af geblazen worden.6 Dit kan
gebeuren doordat de geladen zonnewind een elektrisch veld veroorzaakt. Het wordt zelfs verondersteld dat de staart van de magnetosfeer grotendeels
uit deeltjes bestaat die uit de atmosfeer zijn versneld.
Effecten op het oppervlak van planeten met een
goed ontwikkeld magnetisch veld
Hoewel de deeltjes van de zonnewind zelf niet op
het oppervlak van de aarde terecht kunnen komen
vanwege het magnetisch veld en de atmosfeer, zijn
er wel theorieën over invloed op het klimaat.7 Deze
theorieën zijn vooral gebaseerd op het effect van io5 Encrenaz, Thérèse; Bibring, J.-P.; Blanc, M. (2003). The Solar
System. Springer.
6 http://science.nasa.gov/newhome/headlines/ast08dec98_1.
htm
7 http://www.agu.org/revgeophys/reid00/node4.html
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niserende straling op de vorming van wolken. Door
variaties in de magnetosfeer kan de intensiteit van
kosmische straling veranderen en dat zou weer effect
hebben op de vorming van wolken.8
Effecten op het klimaat zijn echter niet op kortere tijdsschaal dan enkele decennia te meten. De
zonnewind speelt daarvoor in vergelijking met andere factoren, en dan hoofdzakelijk de oceanen, een
te kleine rol.
Effecten op de atmosfeer van planeten zonder
een goed ontwikkeld magnetisch veld
Hoewel de zonnewind meer effect heeft op een atmosfeer die niet beschermd wordt door een magneetveld, mag niet de conclusie getrokken worden
dat de afwezigheid van zo’n veld grote impact heeft
op de dichtheid van de atmosfeer. Er worden weliswaar meer deeltjes versneld en uitgestoten onder
invloed van de zonnewind, maar het aantal is niet
altijd significant.
Een goed voorbeeld is de atmosfeer van Venus.
Venus is een planeet zonder intrinsiek magnetisch
veld en de atmosfeer wordt dus onverminderd gebombardeerd door de zonnewind. Toch is de atmosfeer van Venus ongeveer 100 keer zo dicht als die
van de aarde, terwijl ze dichter bij de zon staat.9
Een verklaring voor de geringe effecten van zonnewind op de atmosfeer van planeten zonder magnetisch veld is het ontstaan van een geïoniseerde laag
in de bovenkant van de atmosfeer. De grote hoeveelheid geladen deeltjes in de hoogste lagen veroorzaakt een lokaal magnetisch veld dat in sterkte
vergelijkbaar is met dat van de aarde op die plaats.
Een deel van de zonnewind wordt door dat veld op
een vergelijkbare manier afgebogen.
Effecten op het oppervlak van planeten zonder
een goed ontwikkeld magnetisch veld
Om de effecten op een onbeschermd oppervlak te
bestuderen, kijken we naar een hemellichaam dat
geen magnetisch veld heeft en ook niet beschermd
wordt door een atmosfeer. De maan is hiervoor
zeer geschikt; de zonnewind komt er ongehinderd
8 Tinsley, B.A., and G.W. Deen, Apparent tropospheric response to Mev-Gev particle flux variations: a connection via
elektrofreezing of supercooled water in high-level clouds?, J.
Geophys. Res., 96, 22,283-22,296, 1991.
9 Lammer, H. et al. ,2006, Loss of hydrogen and oxygen from
the upper atmosphere of Venus: Planetary and Space Science,
v. 54, no. 13-14, p. 1445-1456.
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De aurora borealis of noorderlicht is het gevolg van de interactie van zonnewind met het magnetisch veld van onze planeet.

terecht. Vrijwel alle deeltjes uit de zonnewind worden opgenomen door de maan.10
Over de interactie van ionen uit de zonnewind
met elementen van de maan is niet veel bekend. Wel
is bekend dat de lage concentraties zuurstof op de
maan afkomstig zijn van ionen uit de zonnewind.
Uit bestudering van oppervlaktemateriaal van
de maan is wel veel ontdekt over de samenstelling
van de zonnewind. Ook de verandering van de zonnewind in de tijd over een lange periode kan afgeleid worden uit verschillende lagen in materiaal van
de maan.
Samenvattend
De zonnewind bestaat uit geladen deeltjes die vanuit
de corona naar buiten toe versneld worden. Hoofdzakelijk zijn dit protonen en elektronen, maar er zijn
ook substantiële hoeveelheden zwaardere ionen. In
het geval van planeten met een sterk magnetisch
veld wordt het overgrote deel van de zonnewind gevangen in de magnetosfeer.
De effecten op de atmosfeer en het oppervlak
zijn gering, maar wel duidelijk waar te nemen. Ook
bij planeten zonder magneetveld heeft de zonnewind geen grote invloed op de atmosfeer. De hoeveelheid deeltjes uit de atmosfeer die ten gevolge van
zonnewind ontsnapt aan de planeet is niet bepalend.
Bij hemellichamen met een ijle atmosfeer zijn de
effecten op het oppervlak wel significant. In dat geval wordt vrijwel de gehele zonnewind opgenomen
door het oppervlak.
10 http://www.springerlink.com/content/t6600j287532pn66/

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.n

Puzzels

Paardenrennen!
Stel, je hebt 25 paarden en je wilt weten welke drie
het snelst zijn. Als je je paarden laat rennen, komen
ze altijd op volgorde van snelst naar langzaamst over
de finish. Het probleem is dat je maar vijf paarden
tegelijkertijd mag laten racen. Wat is het minimum
aantal races die je moet hebben om te bepalen welke
drie paarden het snelste zijn, en hoe doe je het?
Opgestaan, plaatsje vergaan!
Er gaan 100 mensen een vliegtuig in. Ze hebben allemaal een ticket met een nummer tussen de 1 en
100 erop; zodat iedere passagier een uniek nummer heeft. Ze gaan op volgorde, van 1 naar 100, het
vliegtuig in. De persoon met ticket nummer 1 gaat
niet per se op plaats nummer 1 zitten, maar op een
willekeurige plaats (dus misschien wél op 1). De volgende 98 passagiers gaan nu proberen te zitten op de
plaats die overeenkomt met hun kaartje, en kiezen
een willekeurige andere plaats als “hun” plaats al bezet is. Hoe groot is nu de kans dat de 100e persoon
op stoel nummer 100 komt te zitten?
Kasteel Innemen
Je wilt naar een kasteel toe, maar de brug is opgehaald en het kasteel wordt omringd door een gracht.
Deze is vijf meter breed. Je kan niet zwemmen en
haat water, dus nat worden is geen optie. Je hebt
twee planken van 4.5 meter lang, maar geen touw,
spijkers, of andere handigheden.. Hoe kom je aan
de overkant?
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M&N
Stel, ik kies twee verschillende nummers: groter dan
N maar kleiner dan M. Aan een zekere S. vertel ik
hun som en aan een zekere P. hun product. Hun
daaropvolgende gesprek gaat als volgt:
S: Ik kan de nummers niet bepalen.
P: Ik kan hun ook nummers ook niet bepalen.
S: Ik kan het nog steeds niet.
P: Ik nu wel.
S: Ik nu ook.
Vind de grootste waarde van M waarvoor deze puzzel een unieke oplossing heeft voor N = 1, N= 2, en
N = 3.
Een oude bekende..
Maak met de nummers 1, 3, 4 en 6 het getal 24
met slechts +, -, x en ÷. De cijfers moeten één en
niet meer dan één keer gebruikt worden, en je mag
bijvoorbeeld met 3 en 4 niet 34 maken. De rekensymbolen mogen vaker gebruikt worden en hoeven
niet allemaal gebruikt te worden.
Als het gelukt is, probeer het nog eens – maar dan
mag je andere standaard manipulaties gebruiken dan
alleen +, - , x en ÷. Dus nog steeds geen 1 en 3 = 13
of de 6 omdraaien om een 9 maken!
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