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Een heel erg gelukkig nieuwjaar gewenst! Op het
moment van schrijven is het nog 2021, dus het voelt
alsof ik in de toekomst aan het schrijven ben. Hoi
toekomstige Scoop-lezer!

Het was me een jaartje wel, zeg, 2021. Alleen op het
gebied van klimaat al (over het andere globale
probleem gaan we het gewoon niet meer hebben).
Zorgelijke rapporten van het Intergovernmental Panel
on Climate Change, overstromingen in ons eigen
Limburg, de stikstofcrisis, wereldwijde klimaatmarsen,
COP26 (de klimaatconferentie van Glasgow), en
tegelijkertijd een natuurkunde Nobelprijs voor
klimaatwetenschap. Een belangrijk en voor de hand
liggend onderwerp om een Scoop mee te vullen,
dachten wij.

Het is dus duidelijk dat er voor de Science for Energy
and Sustainability (SfES) studenten zoals onze eigen
Donna genoeg is om te bestuderen. Op pagina 7 vertelt
zij over haar ervaring als SfES-student. Christiaan duikt
in de wetenschappelijke wereld van dynamische
systemen, en laat zien wat konijnen en kranen te maken
hebben met kwikstromen en hartkloppingen. Ikzelf heb
het in Science News over de klimaatgeregelateerde
Nobelprijs, en over duurzame glitters! Over bizarre
klimaatplannen kun je lezen in het stuk van Heleen, en
ook kun je een interview lezen van haar hand met een
van de demonstranten tijdens de Klimaatmars op 6
november. De wiskundige schoonheid van bomen
wordt beschreven op bladzijde 11 door onze
wiskundige Constantijn.
Heb je trouwens al eens geprobeerd te koken met
insecten in plaats van met vlees of vis? Nina geeft je een
duurzaam recept (en recensie!) voor spinazie-quiche
met buffalowormen, jummie! Over klimaatorganisaties
lees je in het stuk van Flora, en onze
exoplaneetdeskundige Nanne heeft een stuk
geschreven over het klimaat op andere planeten, zoals
CO₂-sneeuw op Mars.
Weer genoeg materiaal voor op het toilet, tijdens
college, of in bed, dus!
Veel leesplezier en hou je hoofd koel,
Julia

Het woord van de nsa
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Ten eerste hoop ik dat iedereen een prachtige vakantie heeft gehad en
wens ik iedereen een gelukkig nieuwjaar. Dit voelt wel een beetje gek
om te schrijven, omdat terwijl ik dit schrijf de jaarwisseling nog niet
eens is geweest. Dat maakt dat ik op dit moment de hele feestperiode
nog tegoed heb, en ik kan niet wachten! Ik vrees helaas wel dat de
feestdagen weer anders zullen worden dan normaal, bijvoorbeeld
geen grote kerstdiners of vuurwerk. Gelukkig maakt voor mij de
kerstboom, �ijn gezelschap en natuurlijk Mariah Carey kerstmis al
bijna compleet. Daarnaast vind ik vuurwerk toch maar eng, dus daar
kan ik ook wel zonder ;)

We gaan alweer 2022 in en ik hoop maar dat het niet weer een soort
2020 wordt vol met maatregelen en restricties. In de tweede helft van
2021 hebben we gelukkig even kunnen genieten van de gunstige
coronacijfers en hebben we in een korte tijd een hoop leuke dingen
kunnen doen. Daarna liepen de cijfers helaas snel weer op en kwamen
we opnieuw in een soort lockdown terecht. Laten we hopen dat dit in
2022 niet zal gebeuren en dat we lekker van onze vrijheid kunnen
genieten!
Nog iets waar wat mij betreft snel verbetering in mag komen: de
klimaatcrisis. Er worden door vele partijen vele plannen gemaakt en
stapjes in de goede richting worden genomen. Of deze stappen groot
genoeg zijn is dan nog maar de vraag, want heel veel verbetering is er
nog niet. De effecten van de klimaatcrisis zijn zeker merkbaar en ik
denk dat iedereen zijn beste beentje voor moet zetten om dit
probleem op te lossen! Laten we hopen dat 2022 dus ook op dit
gebied iets goeds voor ons in petto heeft :)
Om dit belangrijke onderwerp weer even aan het licht te brengen
heeft deze editie van de Scoop dan ook het thema ‘Klimaat’. De
redactie heeft hard gewerkt om interessante en relevante stukken te
schrijven met betrekking tot dit thema. Hopelijk genieten jullie van
het lezen van de stukken en wie weet geeft het wel handige nieuwe
inzichten!

In het kader van ‘nieuw jaar, nieuwe kansen’: ik heb besloten iets
nieuws te proberen voor deze Scoop. De afgelopen edities had ik veel
plezier in het schrijven van deze stukjes. Ondanks dat ik misschien
geen uitgesproken talent heb voor schrijven, leek het mij toch leuk de
schrijver in mij eens extra op de proef te stellen en nog een pagina in
deze Scoop invulling te geven. Het is weer eens iets anders dan
normaal, maar hopelijk vinden jullie het leuk :)
Lieve NSA’ers, ik wens jullie een heel mooi jaar toe en ik hoop jullie
allen maar veel te zien. Er staan onwijs veel leuke dingen op de
planning en ik heb vertrouwen dat 2022 ons zal sparen en al deze
leuke plannen door zal kunnen laten gaan. Hopelijk tot snel en veel
succes met alle goede voornemens!
Liefs,
Nina
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Nobelprijs voor complexiteit
Het is alweer een tijdje geleden,
desalniettemin een Science News
fragment waard: de Nobelprijs voor de
natuurkunde is dit jaar uitgereikt aan
twee klimaatwetenschappers en een
theoretisch
natuurkundige,
“for
groundbreaking contributions to our
understanding of complex systems”.
De ene helft van de prijs ging naar
Syukuro Manabe en Klaus Hasselmann
voor hun bijdrage aan het modelleren van
het klimaat op aarde, waarmee ze diens
veranderlijkheid kwantitatief hebben
gemaakt, en voorspellingen konden
maken over klimaatverandering. Giorgio
Parisi daarentegen is een theoretisch
natuurkundige, die de andere helft van de
prijs mocht aannemen. In zijn werk
onderzoekt hij de wisselwerking tussen
wanorde en �luctuaties in fysieke
systemen, van de atoomschaal tot
planeetsystemen, wat invloed heeft gehad
op een diverse vakgebieden zoals
neurowetenschap en materiaalkunde.
Parisi is vooral bekend door zijn
onderzoek naar spinglas, een chaotische
staat van magnetische velden door
atomen (erg complex, eh, ingewikkeld om
uit te leggen).
De drie mannen (jawel, weer drie
mannen) werden door het comité
geprezen omdat ze een basis hebben
gelegd voor onze kennis over het klimaat
op aarde en hoe de mensheid deze
beïnvloedt. Wat hun werk bindt is de
wiskunde, en de complexiteit van
systemen. Bovendien brachten ze een
revolutie teweeg in de theorie van
wanorde in materialen en random
processen. Een interessante keuze van het
Nobelcomité, vindt Lucas Brouwers, chef
Wetenschap bij het NRC Handelsblad.
Door de prijs voor de helft te geven aan
een fundamentele wis- en natuurkundige,

en de andere aan klimaatwetenschappers,
is er slim gekozen voor actualiteit.
“Klimaat is een complex systeem en dan
kun je meteen de relevantie ermee
duidelijk maken. Normaal gesproken
doen ze dat wat traditioneler,” aldus
Lucas. Inderdaad ook wel eens mooi dat
de complexiteit van de wetenschap in
zonnetje wordt gezet.

Datastromen
relativiteit

beveiligen

met

We leven in een tijd waarin we gedreven
worden door informatie – data,
algoritmes, privacy: het zijn termen die
niet meer uit ons leven weg te denken zijn.
Data zijn inmiddels zo belangrijk
geworden dat historici de tijd vanaf de 20�
eeuw ook wel aanduiden met het
‘informatietijdperk’. Waar mensen ooit
geheimen hadden en die veilig
probeerden te houden door ze te
verstoppen, in kluizen te bewaren, of
simpelweg voor zich te houden, is
tegenwoordig
bijna
alles
digitaal
opgeslagen. Een groot risico van deze
data based maatschappij is dat de data
ook
gestolen
kunnen
worden:
gebeurtenissen rondom hacks en
cyberaanvallen zijn steeds meer in het
nieuws. Daarom wordt het ook steeds
belangrijker
om
datastromen
te
beveiligen. Computerwetenschappers uit
Canada, Zwitserland, en China hebben nu
een
nieuw
beveiligingssysteem
ontwikkeld dat gebaseerd is op Einsteins
speciale relativiteitstheorie.

5

Bij veel online systemen is het zo dat je je
als user moet identi�iceren om een actie
te kunnen doen of om toegang tot iets te
krijgen, zoals het geld dat op je
bankrekening staat. De vraag die
computerwetenschappers zich stellen is
of het onthullen van geheimen
(bijvoorbeeld, jouw identiteit) per se
nodig is om zulke systemen te laten
werken. Het systeem uit het onderzoek is
daarom gebaseerd op het concept van
‘zero-knowledge proofs’, een methode in
de cryptogra�ie waarin je als gebruiker de
geldigheid van een bepaald statement
kunt bewijzen zonder dat je hiervoor
informatie
moet
weggeven.
De
onderzoekers voegen daar een extra
dimensie aan toe, namelijk dat de
beveiliging werkt op basis van een van de
postulaten van relativiteit: licht kan niet
sneller bewegen dan de lichtsnelheid. In
het systeem van de paper die is
gepubliceerd in Nature wordt beschreven
hoe door middel van twee provers
(bijvoorbeeld, twee chips) een wiskundig
probleem kan worden opgelost die de
identiteit van de gebruiker kan veri�iëren
zonder dat er informatie nodig is. Door de
afstand tussen de provers groot genoeg te
maken dat communicatie tussen hen niet
mogelijk is, kan er niet valsgespeeld
worden. Het klinkt allemaal wat abstract,
maar het onderzoek is veelbelovend
volgens de onderzoekers: de resultaten
kunnen bijvoorbeeld worden toegepast in
blockchain-systemen, bij elektronisch
stemmen voor verkiezingen, en voor de
veri�icatie van kernwapengebruik.
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Plantaardige glitters

Glitters zijn onsterfelijk, dat weet
iedereen die wel eens een feestje heeft
gehad met glitters en ze een jaar later nog
in de douche of onderbroeken terug vond.
Het probleem van glitters is dat ze vaak
gemaakt zijn van giftige en vervuilende
materialen zoals microplastic. Hierdoor
zijn ze lastig op te ruimen en zijn ze een
plaag voor het milieu.

Materiaalkundigen van de Universiteit
van Cambridge hebben daar nu misschien
een oplossing voor gevonden: biologisch
a�breekbare
cellulose-nanokristallen
(cellulose is een van de bouwstenen van
de celwanden van planten). Dit zijn
duurzame plant-based deeltjes die door
middel van hun structuur – via een proces
dat ‘zelfmontage’ heet – licht op een
bepaalde manier kunnen re�lecteren die
ons doet denken aan het magische effect
van glitters. Het mechanisme van
zelfmontage in cellulose-nanokristallen is
eerder bestudeerd, maar altijd op kleine
schaal, zodat de limieten en uitdagingen
die bij grootschalige productie horen nog
niet eerder meegenomen waren. De
onderzoekers van de paper die in
november in Nature Materials verscheen,
hielden hier juist wel rekening mee en
produceerden meters lang gekleurd �ilm
dat verwerkt kan worden tot glitters die
niet schadelijk zijn voor het milieu, en
alsnog hetzelfde effect hebben als the real
deal.
Wie weet duurt het dus niet lang meer
voordat
we
schaamteloos
met
ecologische glitters kunnen strooien.
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Het leven van een Sfes-student
Donna Sandtke

Ik denk dat het grootste deel van de
natuur- en wiskundestudenten zich
bewust
is
van
hoe
zorgelijk
klimaatverandering is (en als dat niet zo
is, kan deze Scoop je daar misschien van
overtuigen). Veel van ons dragen dus ook
een steentje bij: we eten vegetarisch,
dragen
tweedehands
kleding
of
gebruiken geen papieren bekertjes meer.
Toch is dit niet genoeg en dat baart me
enorme zorgen. Hierom heb ik besloten
om mij te specialiseren in duurzaamheid
via de master track Science for Energy and
Sustainability (SfES).

De SfES-track is onderdeel van de master
Physics and Astronomy en een van de
minder bekende tracks. We zijn dit jaar
begonnen met een klein groepje van een
man of 15, waarvan ongeveer de helft
internationale studenten. Ze hebben
allemaal hetzelfde doel voor ogen:
klimaatverandering tegengaan door de
CO₂-uitstoot te verminderen en de
opwarming van de aarde te beperken.
Voor mij is het echt geweldig om omringd
te zijn door mensen die daar net zo
gepassioneerd over zijn als ik en niet gek
worden van al mijn rants over het
klimaat. Integendeel, ze ranten graag met
me mee en dat doen mijn docenten ook.
Mijn colleges zijn dan ook heel anders dan
ik gewend ben. Ik heb geen werkcolleges
meer
waarin
ik
ingewikkelde
natuurkundesommen maak. In plaats
daarvan heb ik hoorcolleges die mij leren
wat de huidige stand van zaken is in de
wereld van klimaatverandering. Bij het
vak Biosolar Cells leerde ik over duurzame
energieoplossingen waar ik nog nooit van
had gehoord. Zo heb ik een klein
onderzoekje gedaan naar de plant
microbial fuel cell, een apparaat dat de

chemische energie die een plant niet
gebruikt om kan zetten in elektriciteit.
Ook heb ik gastcolleges gehad over
algenboerderijen, biophotovoltaics en
CO₂-reductie. Verder leren we over
maatschappelijke aspecten, zoals hoe
lang het nog duurt tot duurzame energie
�inancieel aantrekkelijk wordt en welke
rol de overheid daarin speelt.
Vooral dat laatste vind ik gaaf. Ik denk na
over maatschappelijke vraagstukken,
zoals hoe we de huidige natuurkunde
kunnen
implementeren
in
de
maatschappij.
Hierdoor
komen
interessante discussies tot stand: is
kernenergie duurzaam, of wat gebeurt er
als het volk niet besluit om op groene
partijen te stemmen? Daarmee is de track
ook heel interdisciplinair. Ik kom
studenten tegen van scheikunde, biologie,
aardwetenschappen en ook science,
business and innovation. Dit is in mijn
mening niet alleen leuk, maar ook nuttig
omdat ik in mijn latere carrière ook
verwacht
met
veel
verschillende
achtergronden aan de slag te gaan.
Deze track bereidt me dus ook niet echt
meer voor om wetenschapper te worden.
In plaats daarvan leer ik hoe ik mijn
kennis kan gebruiken om aan de slag te
gaan bij bedrijven of zelfs overheden. En
dat vind ik ontzettend belangrijk. Ik
geloof namelijk dat de oplossingen er zijn
om klimaatverandering tegen te gaan,
maar dat overheden en bedrijven niet
bereid zijn hierin te investeren. Ik wil
daarom een brug zijn tussen hen
enerzijds en de wetenschap anderzijds en
dat is precies waar deze opleiding me op
voorbereidt. Zeker een track dus die de
moeite waard is om even goed te bekijken
bij je masterkeuze!
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Bizarre Klimaatplannen
Heleen Mulder
Nu er vrijwel dagelijks berichten in het
nieuws zijn over overstromingen,
natuurbranden,
voedseltekorten,
uitstervende diersoorten, en helaas nog
veel meer, kan het lastig zijn om
optimistisch te blijven over de
klimaatcrisis. Om deze zwaarmoedigheid
te boven te komen, helpt het mij om te
beseffen dat er wereldwijd talloze
wetenschappers op zoek zijn naar
oplossingen tegen de opwarming van de
aarde. Dat zet de mensheid meteen in een
positiever daglicht: toegegeven, we zijn
nare apen die alle andere dieren en
planten verdringen voor ons eigen gewin,
maar we zijn ook in staat tot verbluffende
technologie die de balans kan helpen
herstellen. Want waar komt die warmte
ook alweer vandaan? Van de zon, toch?
Dan hangen we daar toch gewoon een
gordijn voor? Oh ja, en als er te veel CO₂ in
de lucht zit, laten we dan een enorme
stofzuiger bouwen die het broeikasgas
eruit zuigt! En als we toch bezig zijn, laten
we dan ook direct al het opgeloste CO₂ uit
de zee zuigen. Hoe haalbaar zijn deze
bizarre plannen, en kunnen ze echt
bijdragen aan het redden van het
klimaat?

dimmen is het ophangen van een
‘ruimtegordijn’.
Dit
zou
dezelfde
oppervlakte als heel Europa moeten
hebben om het gewenste effect te
bereiken. Vanwege de enorme omvang
zou het gordijn in stukken de ruimte in
moeten worden gebracht, waarbij de
bottleneck het gewicht van deze stukken
is. De huidige raketten kunnen namelijk
maximaal honderd ton aan materiaal
tegelijk vervoeren naar een lage baan om
de aarde, terwijl een vierkante kilometer
zeil nu in het beste geval al een ton weegt.
Het oppervlak van Europa is tien miljoen
vierkante kilometer, dus zonder betere
raketten of lichter materiaal zouden er
zo’n honderdduizend lanceringen nodig
zijn om het ruimtegordijn te realiseren…
Het is dus zaak om onderzoek te doen
naar een nog lichter materiaal, wat
verder ook heel sterk moet zijn, aan een
kant het zonlicht moet kunnen
re�lecteren en aan de andere kant warmte
van het wel opgenomen zonlicht moet
uitstralen.

Een gordijn voor de zon

Stel dat we een astronomische dimknop
zouden hebben,
dan zouden we de
zon maar een
klein
beetje
zachter hoeven te
zetten om de
opwarming van de
aarde
tijdelijk
stop te zetten: 2%
minder intensiteit
van het zonlicht
zou al genoeg zijn.
Nu is zo’n knop
helaas pure science�iction, maar een niet
minder megalomane manier om de zon te
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Een ander onderzoeksonderwerp is de
vraag hoe het scherm op dezelfde plek
kan
blijven
hangen.
Het
L1Lagrangepunt, op zo’n 1.5 miljoen
kilometer van de aarde, is hierbij
belangrijk: dat punt ligt precies tussen
zon en aarde in, en daar heffen de
centrifugaalkracht en de zwaartekracht
van beide massa’s elkaar precies op. Maar

de stralingsdruk van de fotonen uit de zon
stuwt het zeil ook richting de aarde, dus
de perfecte plaats is iets dichter bij de zon
dan het L1-punt. Verder dient het gordijn
ook te kunnen kantelen, om te kunnen
corrigeren voor variaties in de stuwende
kracht en zwaartekracht.

Tot slot: de raming voor de kosten van dit
enorme ruimtescherm ligt rond de een
biljoen
dollar.
Dit
astronomische
prijskaartje is, samen met de algehele
onwaarschijnlijkheid van dit plan, een
reden om het ruimtegordijn alleen als
allerlaatste redmiddel te beschouwen.
Alle minder ingrijpende oplossingen met
als doel het CO₂-gehalte in de atmosfeer
terug te dringen, zouden dus eerst moeten
worden geprobeerd.
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manieren om de fabrieken ef�iciënter te
maken. De bouw van een nieuwe fabriek
in IJsland lijkt een stap in de goede
richting: deze zou 1000 ton CO₂ per
maand moeten gaan opnemen, evenveel
als 40.000 bomen in een heel jaar!
Evengoed is de bijdrage van DAC aan het
verlagen van het CO₂-gehalte voorlopig
nog verwaarloosbaar. Maar: deze techniek
kan ook op indirecte wijze bijdragen aan
het verlagen van de uitstoot. Het pure
CO₂-gas dat in de fabriek overblijft, zou
namelijk kunnen worden gebruikt voor de
productie van schone brandstof. Zo
zouden auto’s niet alleen op fossiele
bronnen kunnen rijden, maar ook op

CO₂-zuigers

We kunnen natuurlijk het versterkt
broeikaseffect tegengaan door de uitstoot
van schadelijke gassen te verminderen,
maar een andere optie is het verbeteren
van zogeheten negatieve emissie: het
weghalen van CO₂ dat al in de lucht zit. De
meest voor de hand liggende en zeer
lowtech machine die dit kan is natuurlijk
de boom, maar de CO₂-afvangfabrieken
van het bedrijf Climeworks zouden een
welkome aanvulling kunnen vormen op
herbebossing. In Zwitserland staat nu al
zo’n fabriek, die via Direct Air Capture
(DAC) de lucht zuivert. Dit werkt zo:
enorme ventilatoren zuigen de lucht op,
waarna deze langs een rooster wordt
geleid dat is geïmpregneerd met een CO₂opnemende oplossing. De oplossing met
het CO₂ kan vervolgens worden gedroogd
tot harde pellets calciumcarbonaat,
waaruit via verhitting puur CO₂-gas kan
worden verkregen. Als restproduct blijft
er kalkpoeder over, wat weer terug het
reactieproces in kan.

Klinkt goed, maar snijdt dit nou echt hout?
Climeworks heeft de ambitie om rond
2025 1% van de mondiale CO₂-uitstoot af
te vangen, maar hier zouden zo’n 250.000
van de huidige DAC-fabrieken voor nodig
zijn. Het bedrijf zoekt dan ook naar

benzine die als het ware uit de lucht is
gezogen! Het afgevangen gas zou verder
ook kunnen worden gebruikt in de
tuinbouw, omdat een hoge concentratie
CO₂ in kassen bevorderlijk is voor de
plantengroei, en ook frisdrankfabrikanten
hebben voor de prik in hun drankjes CO₂
nodig.
Zeezuivering

We weten nu dat er allerlei nuttige
toepassingen zijn voor CO₂-gas, dus het
ligt voor de hand om dit gas ook op andere
plekken te gaan zoeken: de lucht bevat
namelijk CO₂, maar de oceanen nog veel
meer! Daarbij is het emissierecht van een
ton CO₂ nu bijna tien keer zo goedkoop als
het uit de lucht zuigen van diezelfde
hoeveelheid, terwijl de kosten van CO₂ uit
zeewater halen een stuk lager kunnen
uitvallen. Een mogelijke manier om
zeewater te zuiveren wordt onderzocht
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door Paul Straatman, promovendus
geowetenschappen aan de Universiteit
Utrecht. Zijn idee is om zeewater op te
zuigen en onder lage druk te brengen,
waardoor er gasvormig CO₂ vrijkomt.
Veelbelovend is dat de zuiveringsstap zou
kunnen worden toegevoegd aan een
proces
dat
al
in
energieopwekkingscentrales
wordt
uitgevoerd. Daar wordt opgepompt
zeewater namelijk in een vacuüm
gebracht en verdampt: met de stoom die
daarbij vrijkomt wordt een turbine
aangedreven. Als zo’n centrale het
zeewater ook zou ontdoen van het
opgeloste CO₂, zou de oceaan, als het
water eenmaal is teruggeleid, meer CO₂
uit de atmosfeer kunnen opnemen dan
voor de zuivering.
Er is ook een elektrochemische methode
waarmee CO₂ uit zeewater zou kunnen
worden gehaald, waarbij gebruik wordt
gemaakt van elektrolyse. Bij dat proces

10
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ontleden H₂O-moleculen in H⁺ en OHionen, die van elkaar kunnen worden
gescheiden met behulp van een
membraan. In het zure deel van het water
ontstaat uit het opgeloste CO₂ vervolgens
koolzuur, dat vanzelf wegbubbelt – net
zoals in frisdrank. In het basische deel
ontstaat een ander product: kalksteen,
ofwel calcium- en magnesiumcarbonaat,
dat als grondstof kan dienen voor de
productie van cement. Ook deze methode
kan als extra stap worden ingebouwd in
reeds bestaande processen, zoals de
productie van drinkwater en koeling in de
industrie.
Er is duidelijk geen gebrek aan meer of
minder conventionele oplossingen voor
de klimaatcrisis. Hoe de politiek met deze
mogelijkheden om zal gaan, is een ander
verhaal… Maar zoals de CO₂-zuigers van
Climeworks het in een promo�ilmpje
dromerig uitdrukken: Change only
happens if you show solutions.
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Natuurlĳke wiskunde
Constantijn Dekker
Het is alweer herfst, en bijna winter,
waarin de bomen hun bladeren laten
vallen. Goed om het daar even over te
hebben, die bomen. Om wiskundige
schoonheid terug te vinden in de natuur,
hoef je niet verder te kijken. Bomen
bevatten
namelijk
een
prachtige
recursieve structuur: iedere tak van een
boom lijkt zelf wel weer een boom. Als je
vertakkingen van vertakkingen blijft
bekijken, kom je uit bij de bladeren van de
boom, die zelf weer een boom bevatten
waarvan de stengel de stam vormt. Trees
all the way down.
Het lijkt erop dat, om een structuur op te
bouwen, moeder natuur eerst een stel
deelstructuren opbouwt, en dan deze
kleinere
deelstructuren
combineert.
Bomen belichamen deze recursiviteit en
dat maakt ze fantastisch.

dan heb je het over ‘gewortelde bomen’. Nu
is het begrijpelijk als je door de vele
soorten bomen het bos niet meer ziet,
maar je kunt nu eenmaal zoveel de�iniëren
als je zelf wil.

Ook volgt uit de grafende�initie dat een
boom een minimale structuur is om een
aantal punten te verbinden. Om n punten
te verbinden, zijn precies n – 1 lijnen
nodig; beter kan niet. Voeg je meer
‘onnodige’ verbindingen toe, dan levert dit
automatisch cykels op. Deze karakterisatie
verklaart wellicht het voorkomen van
allerlei boomstructuren in de natuur,
omdat deze als vanzelf de gemakkelijkste
weg kiest om dingen te verbinden.

Andersom komen bomen ook terug in de
wiskunde, namelijk in de grafentheorie.
Een boom is een speciaal soort graaf
waarin alle punten verbonden zijn, zonder
dat er ‘cykels’ zijn. Hierbij is een cykel een
pad van een punt terug naar zichzelf. Zoals
het leven eigenlijk ook een grote cykel is
(tenminste, als je daarin gelooft).

Tenslotte is de natuur grilliger dan de
wiskunde, zoals de boom hieronder
bewijst. De takken van de boom zijn weer
in zichzelf gegroeid, hetgeen een cykel
oplevert wat volgens de wiskundige
de�initie niet mag. Ook zijn er meer
abstracte bomen die eigenlijk cykels
bevatten,
familie-stambomen
bijvoorbeeld. Hoewel je daar misschien
beter niet over na kunt denken. Is de
wiskundige de�initie wel juist, of weet de
natuur het beter dan wij?

Mist er iets aan deze de�initie? Zoals een
cirkel juist geen begin heeft, ontspringt
iedere natuurlijke boom vanuit zijn
wortels. Dit kan ook toegevoegd worden
aan de grafende�initie van een boom, en
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Universaliteit: van konĳnen en kranen
naar kwikstromen en hartkloppingen Christiaan van Asperen
Nobelprijs voor klimaat en complexe
systemen
Je hebt het vast wel meegekregen: de
Nobelprijs voor Natuurkunde was
afgelopen jaar in het thema van klimaat.
Maar waar twee van de laureaten,
Syukuro Manabe en Klaus Hasselmann,
daadwerkelijk klimatologisch onderzoek
hebben gedaan en de helft van het
prijzengeld kregen, ging de andere helft
van het onderzoeksgeld naar Giorgio
Parisi, wiens natuurkundige bijdrage
fundamenteler was. Parisi deed namelijk
onderzoek in de complexe systemen en
vond verborgen patronen in ongeordende
materialen, die bovendien toepasbaar zijn
in de biologie, machine learning,
wiskunde en neurowetenschap. Deze
‘universaliteit’ vormt het startschot van
de rest van dit artikel, waar we ons eerst
met
iets
(ogenschijnlijk)
minder
complexe zaken bezig gaan houden:
konijnen.
De logistische vergelijking: fokken als
konijnen

Bekijk het volgende model voor de
bevolkingsgroei van konijnen: neem de
populatiegrootte x� op een moment n en
zeg dat deze op moment n + 1 gegroeid is
met een factor r, de groeiconstante. Nu
hebben we het hier over konijnen dus we
weten dat als we niets doen dat we dan na
korte tijd onwijs veel langoren hebben.
Laten we omgevingsrestricties toevoegen
door vermenigvuldiging met 1 - x�. Zien
we x� als getal tussen 0 en 1, i.e. als een
fractie van een geheel, en kiezen we r = 1,
dan krijgen we de volgende bergparabool:
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de populatie kan na de volgende tijdsstap
ook kleiner worden. Deze functie wordt
de ‘logistische vergelijking’ genoemd en
werd voor het eerst beschreven door
Pierre-François Verhulst, die de term
‘logistisch’ waarschijnlijk verzon als
tegenhanger van ‘logaritme’. Nu kunnen
we het langetermijngedrag van onze
konijnenpopulatie bestuderen door de
vergelijking te itereren. Kiezen we
bijvoorbeeld r = 2.6 en x₀ = 0.4, dan zien
we dat de hoeveelheid konijnen
uiteindelijk stabiliseert naar ongeveer
0.615. En inderdaad, in de praktijk
verandert een dierenbevolking vaak niet
van grootte als het geboorte- en
sterftegetal in balans zijn.

Het blijkt dat deze eindbevolking niet
a�hankelijk is van de beginpopulatie, maar
sterk varieert met de groeiconstante. Als
bijvoorbeeld r < 1, dan zullen de konijnen
uitsterven, maar vanaf r = 3 zal de
eindpopulatie als functie van r in tweeën
splitsen (‘bifurcatie’). De hoeveelheid

konijnen oscilleert dan dus tussen twee
waarden en dit cyclische gedrag van
bevolkingsgrootten komt ook terug in de
natuur. Verhogen we r nog meer, dan zien
we dat de gra�iek opnieuw splitst en weer
opnieuw. Bereiken we echter r = 3.57, dan
schiet de eindbevolking alle kanten op:
totale willekeur! Deze vergelijking
vertoont wat men ‘chaos’ noemt, een
sterke
a�hankelijkheid
van

beginvoorwaarden, en was bovendien een
van de eerste methoden om een computer
pseudo-willekeurige getallen te laten
genereren. Denk je dat de chaos blijft
vanaf nu? Dan heb je het mis, want vanaf
r=3.84
vinden
we
weer
periodeverdubbeling: 3, 6, 12, 24 en
daarna krijgen we opnieuw chaos. Het
blijkt zelfs dat ieder geheel positief getal
voor een zekere r-waarde voorkomt.
Mandelbrot uit de hoge hoed

Misschien is je opgevallen dat het
bifurcatiediagram zichzelf lijkt te
herhalen, maar dan op steeds kleinere
schaal. Een bekend voorbeeld van dit
verschijnsel is de Mandelbroverzameling.
Nu blijkt dat deze twee meer met elkaar
gemeen hebben dan je misschien
verwacht, zie het plaatje. Hoe zit dit nou?
Een
kleine
herhaling
van
de
Mandelbrotverzameling. Neem een getal c
in het complexe vlak en stop hem
herhaaldelijk
in
de
vergelijking
z�₊₁=z�²+c, met z�=0. Blijft deze
vergelijking eindig voor alle n, dan zit c in
de Mandelbrotverzameling en tekenen
we hem zwart, en zo niet dan tekenen we
hem blauw. Neem bijvoorbeeld c = -1, dan
vinden we z₁=-1, z₂=0, z₃=-1 etc. De
iteratie oscilleert tussen twee waarden,
en dat is precies hoe we ons
bifurcatiediagram terugvinden in de
Mandelbrotverzameling: door z� tegen c
uit te zetten voor grote n.
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Na deze kleine mind = blown vraag je je
misschien af of deze vergelijking ook iets
in de ‘echte wereld’ beschrijft. Het
antwoord op die vraag is ‘ja’, en sterker
nog: hij komt op erg veel ogenschijnlijk
zeer verschillende plekken terug! De
eerste
keer
dat
het
diagram
experimenteel duidelijk gemeten is was
toen vloeistofdynamicus Lib Taber een
kleine rechthoekige doos vulde met kwik
en er een kleine temperatuurgradiënt op
zette.
Hierdoor
ontstonden
door
convectie twee tegen elkaar in draaiende
cilinders aan vloeistof in de doos. Mat hij
de temperatuur, dan nam hij een
oscillatiepatroon
met
een
enkel
maximum waar. Maar als hij de gradiënt
een klein beetje verhoogde, oscilleerde de
temperatuur tussen twee verschillende
maxima
en
je
raad
het
al:
periodeverdubbeling, totale willekeur en
terugkeer naar stabiliteit volgden!
Maar dit is nog maar het begin.
Onderzoek je hoe vaak onze ogen
knipperen als reactie op �likkerend licht,
dan neem je waar dat vanaf een bepaalde
�likkerfrequentie we nog maar om de
andere �likker knipperen. Ook het
kloppen van ons hart vertoont het
bifurcatiegedrag,
namelijk
als
je
boezem�ibrillaties wil induceren. Dat wil
zeggen dat je hart onregelmatig klopt
waardoor het niet goed bloed kan
pompen, dus ga dit vooral niet uittesten.
Beter gebruik je dit patroon om
hartritmestoornissen te verhelpen en dit
blijkt ook echt te kunnen! Als je dan toch
wil experimenteren kun je ook een kraan
erbij pakken. Als je deze namelijk
geleidelijk verder open zet, zul je ook
periodeverdubbeling
en
chaos
waarnemen.
Feigenbaum

Het is best opvallend dat een patroon
zoals het bifurcatiediagram op zoveel
plekken terugkomt en je vraagt je
misschien af waar het fundamenteel op
berust.
De
Amerikaan
Mitchell
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Feigenbaum (1944-2019) was zeer
geïnteresseerd in het fenomeen en
ontdekte dat als je de breedte, i.e. de xafstand, van iedere bifurcatie door die
van de volgende deelt, deze ratio naar de
waarde
4.669
convergeert.
Deze
constante vind je bovendien in iedere
iteratieve vergelijking die zoals eerder
een enkel maximum heeft, bijvoorbeeld
x�+1=sin(x�). Dit getal, dat tegenwoordig
bekend staat als de constante van
Feigenbaum, lijkt niet gekoppeld te zijn
aan
bekende
natuurconstanten,
waardoor
we
blijkbaar
kunnen
concluderen
dat
het
zelf
een
fundamenteel getal is!

wie weet wat voor theoretische
diamanten we nog kunnen ontdekken in
het gebied van de dynamische systemen?
Onderzoekers zoals Parisi laten ons
bovendien
zien
dat
dergelijke
theoretische modellen, in zijn geval in de
complexe systemen, een belangrijke rol
kunnen spelen in de wereld. Nu is het
zien tot wat voor actie dit begrip kan
leiden.

Dat we het bifurcatie�iguur en
bijbehorende
Feigenbaum-constante
overal tegenkomen en het iets
fundamenteels lijkt te beschrijven toont
aan dat we hier daadwerkelijk met
universaliteit te maken hebben. En dat is
best een enthousiasmerende gedachte:

Mooie visualisaties van hoe de
Mandelbrot
overgaat
in
het
bifurcatiediagram kun je vinden in de
YouTube-video ‘This equation will change
how you see the world (the logistic map)’
van Veritasium, waar dit artikel op is
gebaseerd

Complexe systemen
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Klimaatrechtvaardigheid
Evelien Wooning
Hoe zichtbaarder de gevolgen van
klimaatverandering
worden,
hoe
duidelijker het wordt dat de veroorzakers
hun verantwoordelijkheden niet nemen,
en de kosten voor rekening van de
slachtoffers komen. Het is niet voor niets
een
veelgehoorde
leus
op
klimaatdemonstraties: “What do we
want?
Climate
justice!”
Het
klimaatprobleem beslaat niet alleen de
aantasting van onze fysieke leefomgeving,
maar steeds meer ook de aantasting van
fundamentele mensenrechten, waardoor
het in feite een ethische, politieke en
juridische kwestie is, die schreeuwt om
rechtvaardigheid.
Alleen is dat makkelijker gezegd dan
gedaan. Kan eigenlijk wel worden
bepaald
wie
de
morele
verantwoordelijkheid draagt? En wie
draagt die verantwoordelijkheid: de
veroorzaker of degene die er ook echt iets
aan kan doen. Er zijn ongelofelijk veel
partijen die potentieel zouden kunnen
worden
aangewezen
als
verantwoordelijke, en zelfs wanneer je de
partijen opdeelt in grotere groepen
(machthebbers,
industrieën,
consumenten) is eigenlijk nog steeds
iedereen tot op zekere hoogte schuldig
aan de opwarming van het klimaat. In de
(technische) ethiek wordt zo’n probleem
vaak geduid als ‘het probleem van de vele
handen’. In algemene zin wordt deze term
gebruikt wanneer niet één partij eerlijk
gesproken verantwoordelijk kan worden
gehouden
voor
een
ongewenste,
collectieve uitkomst.
Maar wat ook steeds meer duidelijk
wordt, is dat rijkere landen hun welvaart
en
macht
voornamelijk
hebben
gewonnen door de uitputting van
natuurlijke bronnen, terwijl dit ertoe
heeft geleid dat armere landen de ergste
gevolgen moeten ondergaan. De op deze
manier gewonnen rijkdom en macht zet

de van oudsher rijke landen in een veel
sterkere
positie
om
een
duurzaamheidstransitie te maken, en
voor deze landen zal een (tijdelijke)
stagnatie van vooruitgang niet fataal zijn.
Is
het
wel
eerlijk
om
van
ontwikkelingslanden
hetzelfde
te
vragen? Hierover lopen de meningen
sterk uiteen. Voormalig secretarisgeneraal Ban Ki-moon heeft gezegd dat
hij vindt de ontwikkelde wereld de
verantwoordelijkheid moet dragen,
omdat hun industrialisatie de grote
aanstichter is van de opwarming van het
klimaat. Voormalig hoofdeconoom van de
Wereldbank en economisch adviseur van
de Britse regering Nicholas Stern
daarentegen
vindt
dat
ontwikkelingslanden
het
voortouw
moeten nemen, omdat zij op dit moment
de grootste uitstoot hebben. Het idee dat
elk land wel een verantwoordelijkheid
heeft, maar dat dit niet voor ieder land
dezelfde verantwoordelijkheid is, wordt
ook geformuleerd in het Klimaatverdrag
als
‘Common
But
Differentiated
Responsibilities’.

Naast dat het moeilijk is om de precieze
verantwoordelijke aan te wijzen, bestaat
er ook nog eens de onwil bij naties om het
probleem aan te pakken. Er zijn jammer
genoeg een hoop regeringen die het idee
hebben dat ze geen verplichtingen
hebben, omdat het belangrijkste
juridische instrument dat nu bestaat het
Parijs-akkoord uit 2015 is, en deze
overeenkomst gebaseerd is op vrijwillige
verbintenis. Eigenlijk hoeven regeringen
geen klimaatbeleid te maken, en als ze
het wel maken, zijn ze er ook niet aan
gebonden. Maar het kan natuurlijk niet
zo zijn dat zo’n akkoord de
mensenrechten opzij schuiven.
Of een compleet klimaatrechtvaardige
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Nina Oskam
wereld écht mogelijk is, is dus lastig te
zeggen. Maar wat wel duidelijk is, is dat
er te veel onduidelijk is. Wat
waarschijnlijk een stap in de goede
richting zou zijn is echte duidelijkheid
over verplichtingen van naties, die dan
beleid kunnen maken voor zichzelf,
industrieën en consumenten. De
jongeren van World’s Youth for Climate
Justice zijn daarom gestart met een lobby
voor een zogeheten ‘advisory opinion’
van het Internationaal Gerechtshof in
Den Haag. Dit rechtsadvies zou precieze
juridische duidelijkheid verschaffen over
de internationale verplichtingen die
naties op dit moment hebben. Het advies
zal niet bindend zijn, maar de verdragen,
wetten en rechten waar het op gebaseerd
zal zijn, gelden al. Zo’n advies kan
worden aangevraagd door de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties, en
heeft dus een meerderheid van stemmen
nodig. Elke lidstaat heeft één stem, dus er
moet wereldwijd gelobbyd worden. De
Nederlandse campagne is afgelopen
oktober in het Vredespaleis tijdens de
Just Peace Month afgetrapt met een
evenement over intergenerationele
klimaatdiscussie. Een livestream van dit
evenement is terug te zien op https://
www.youtube.com/watch?v=xVeTFUeL3i4,
en
bezoek
vooral
de
website,
www.wy4cj.org, als je meer wilt weten
over de advisory opinion.
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De klimaatcrisis heeft natuurlijk vele
kanten. Een belangrijke factor in deze
crisis is de voedselindustrie. Nu zal ik
niet weer een verhaal ophangen over de
vleesindustrie en de effecten daarvan, ik
kan me voorstellen dat velen daar
bekend mee zijn. Het lijkt mij echter leuk
om jullie kennis te laten maken met iets
wat door sommigen het ‘voedsel van de
toekomst’ wordt genoemd, namelijk
insecten. Het eiwitgehalte in insecten is
hoog en ze bevatten veel essentiële
voedingsstoffen en hiermee zijn insecten
een degelijke vervanging voor vlees
en/of vis.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik de keren dat
mij eetbare insecten werden aangeboden
beleefd heb afgeslagen. Zo kreeg ik
bijvoorbeeld jaren terug in Bangkok een
sprinkhaan op een stokje aangeboden.
Nou, ik wist niet hoe snel ik weg moest
zijn.

Enkele jaren later is er toch echt iets
veranderd in mijn mindset en ben ik
eigenlijk heel benieuwd hoe het is om
insecten te eten. Nu zullen jullie vast
denken, deze meid heeft nog nooit een
insect geproefd en probeert mij nu zo ver
te krijgen om het wel te doen? Ik kan
jullie geruststellen, ik heb een mooi
recept in elkaar ge�lanst en neem jullie
mee in mijn kookproces. Hoe het
resultaat gaat zijn weet ik dus nu nog
niet, maar ik ben erg benieuwd en laat
jullie straks weten hoe het is gegaan!
Spinazie quiche met buffalowormen
8 plakjes hartige taartdeeg
400 gram spinazie
15 gram buffalowormen
150 gram cherrytomaten
100 gram feta
100 gram belegen geraspte kaas
125 gram creme fraiche
2 sjalotten

3 tenen kno�look
4 eieren
1 eetlepel gedroogde italiaanse kruiden
1 snu�je chilivlokken

Verwarm de oven voor op 200 graden. Vet
een ovenschaal in en leg hierin de plakjes
hartige taartdeeg.

Verhit een scheutje olijfolie in een
hapjespan en fruit de ui met de kno�look.
Voeg de spinazie toe en bak tot het
geslonken is. Laat de spinazie goed
uitlekken en a�koelen.

Rooster de buffalowormen voor 2
minuten in een pan op middelhoog vuur.
Mix de eieren en de creme fraiche. Roer
de feta, geraspte kaas, italiaanse kruiden,
chilivlokken, scheutje olijfolie en de
buffalowormen erdoorheen. Spatel de
spinazie er doorheen en giet het mengsel
in de ovenschaal over het deeg.

aan het eten was, aangezien deze vrij
zichtbaar waren. Maar ogen dicht en niet
aan denken! Toen was het eigenlijk een
heerlijke quiche en merkte ik weinig van
de wormen. Ze geven een licht nootachtig
smaakje en zorgen voor veel extra
voedingsstoffen. Ik kan het dus eigenlijk
erg aanraden, alleen wel met het advies
om de wormen te vermalen ten gunste
van het aanzicht.

Ik hoop dat jullie net als ik benieuwd zijn
naar het zogenaamde ‘voedsel van de
toekomst’ en dat jullie er voor open staan
dit een keer te proberen. Mochten jullie
nou een ander lekker recept tegenkomen
met sprinkhanen, meelwormen of
krekels, laat het mij vooral weten, want ik
ben onwijs benieuwd!

Verdeel de cherrytomaten over de quiche.
Bak de quiche in 15 minuten gaar en
goudbruin. Laat de quiche even a�koelen
voordat je hem aansnijdt.

De quiche is net uit de oven en staat klaar
om gegeten te worden. Ik vind het toch
enigszins
spannend
omdat
de
buffalowormen wel goed te zien zijn, wat
niet een enorm prettig aanzicht is. Maar
ik ga het gewoon proberen, wens me
succes!
Ik heb een stukje quiche gegeten en het
beviel eigenlijk best goed. Ik heb dus wel
de fout gemaakt om de wormen niet te
vermalen, waardoor mijn quiche er wel
een beetje uitziet alsof hij twee weken te
lang buiten de koeling heeft gestaan. Ik
had daardoor bij de eerste hap even
moeite met de gedachte dat ik wormen
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Help!
Bĳ welke klimaatorganisatie hoor ik?
Flora Pennartz

Misschien was je erbij, misschien hielp je
mee met de organisatie, misschien was je
toch te brak om te gaan: de klimaatmars.
Op 6 november liepen 40.000 mensen
van de Dam naar het Westerpark om
aandacht te vragen voor de wereldwijde
klimaatcrisis. Ze waren niet alleen: in
honderden steden, over de hele wereld,
gingen mensen de straat op. In Glasgow,
waar de klimaattop COP 26 op dat
moment plaatsvond, telde de stoet
100.000
mensen.
Nederlandse
demonstranten hadden borden met
creatieve, grappige maar ook pijnlijke
leuzen: “Tata steel-t onze toekomst”,
“Summer is coming” en “Denk aan mijn
toekomst”, in de hand van een kleuter. Eén
van hen was Julia, hoe zij terugkijkt op de
mars lees je op pagina 26.

Het is niet zo gek dat zoveel mensen
meeliepen in de mars. De kranten staan
vol met klimaatnieuws dat alleen maar
erger lijkt te worden. Sommige mensen
voelen zich machteloos – het voelt alsof
hun individuele keuzes en aanpassingen
nooit genoeg zijn om het tij te keren.
Tot je leest over organisaties die wél
vooruitgang realiseren. Milieudefensie
die een rechtszaak wint tegen Shell,
waardoor de oliegigant in 2030 zijn
uitstoot met 45% verminderd moet
hebben in vergelijking met 2019.[1]
Urgenda die de Nederlandse staat dwingt
haar emissies omlaag te brengen. We
maken wel stapjes, maar kleine. Wil je je
aansluiten bij zo’n soort organisatie,
maar weet je niet welke? De Scoop weet
raad!

[1] Wacht, maar kun je niet beter minder vlees eten en de �iets pakken? Alle verandering begint immers bij jezelf, en door
zelf betere keuzes te maken kun je de mensen om je heen inspireren. Toch dragen grote bedrijven verreweg het meeste bij
aan het milieuprobleem – zo is Shell alleen al verantwoordelijk voor 1% van de globale CO-2 uitstoot. Dit is natuurlijk niet
iets waar bedrijven graag te koop mee lopen. Daarom introduceerde British Petroleum (BP) het begrip ‘carbon footprint’
– het idee dat ieder mens een persoonlijk, niet-verwaarloosbaar aandeel heeft in de schade aan het klimaat. Door normale
mensen op te zadelen met schuldgevoel wist BP de aandacht van zichzelf af te leiden.
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Het eerder genoemde Milieudefensie is een
van de oudste en grootste van Nederland,
met 95.000 leden. Ze werd opgericht in
1971 door wetenschappers, verontrust
door klimaatonderzoek uit die tijd.
Sindsdien voert ze actie binnen de kaders
van de bestaande politieke structuren, door
stukken bos aan te kopen, spaarders
bewust
te
maken
van
het
investeringsbeleid van banken, referenda
te organiseren en rechtszaken aan te
spannen. Ook gaan vrijwilligers vóór de
verkiezingstijd de straat op om mensen te
overtuigen op een partij te stemmen met
een progressief klimaatbeleid. Dat maakt
Milieudefensie zowel een klassieke als
grassroots-organisatie: initiatieven komen
van onder én van boven. Milieudefensie
wordt ge�inancierd door leden, de overheid
en de Staatsloterij.

Urgenda lijkt in veel opzichten op
Milieudefensie. Ook zij werken binnen de
kaders van de rechtsstaat en de staat om
hun doel te bereiken: Nederland sneller
duurzaam. Waar Milieudefensie zich meer
richt op het behoud van natuurgebieden,
legt Urgenda de focus op het aanjagen van
innovatie. Voor ons is het wat moeilijker
mee te helpen bij Urgenda, omdat ze geen
vrijwilligerstak hebben. Wel kun je ze
steunen met een donatie; naast deze
inkomsten worden ze gesteund door
bedrijven als de ASN Bank en de
Postcodeloterij.
Vind je dat de legale route veel te lang duurt
en wil je actie? Wil je dat niemand van
bovenaf bepaalt welke koers de organisatie
in slaat? Ben je niet bang om een paar uur
in een politiecel door te brengen?
Extinction Rebellion (XR) is de plek voor
jou. Deze actievoerders zien het als de
plicht van de burger om in opstand te
komen tegen de regering als deze haar
burgers niet beschermt. Met opvallende
acties waarbij sommigen zich expres laten
arresteren door de politie komen ze in het
nieuws en genereren ze aandacht voor het
klimaat.
Zo
bezetten
ze
drukke
verkeersknooppunten voor zo lang
mogelijk - totdat iedere demonstrant door
de politie is weggehaald. Iedereen kan zich
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aansluiten en een nieuwe actie starten. Ze
werken samen met organisaties die zich
hard
maken
voor
een
minder
kapitalistische en racistische samenleving,
omdat al deze problemen verbonden zijn,
volgens XR. Ze worden ge�inancierd door
fondsen zoals Climate Emergency Fund en
donaties van particulieren.

Een andere grassroots-beweging is Fridays
for Future: de Nederlandse tak van door
Greta Thunberg opgerichte School Strike
for Climate. Wekenlang zat de toen
vijftienjarige scholier voor het Zweeds
parlement, van de zomervakantie tot aan
de Zweedse verkiezingen, in plaats van
naar school te gaan. Daarna staakte ze elke
vrijdag. Jongeren van over de hele wereld
volgden haar voorbeeld door ook te staken,
te demonstreren, campagne te voeren en
voorlichting te geven. Behalve voor
klimaatverandering zelf voeren ze ook
actie voor de mensen die er het meest
onder lijden, zoals de mensen in het
mondiale zuiden. Geld komt uit donaties.
Net zoals XR kan iedereen bij Fridays for
Future aanhaken en een actie verzinnen.
Fridays for Future zoekt echter wel een
stuk minder de confrontatie met de politie
op dan XR.
Toch zit er ook een groot nadeel aan
grassroots-organisaties: geen centraal
bestuur betekent dat je een stuk minder op
de hoogte bent van alles wat er in de
organisatie gebeurt. Een van de leden kan
een actie zijn begonnen, waar je dan pas de
dag zelf van hoort. Als dat onhandig voor je
is, maar je wél gelooft dat de legale route te
lang duurt, kun je ook kijken bij
Greenpeace. Greenpeace zet zich vooral in
voor het behoud van biodiversiteit, naast
dat
ze
actie
voeren
tegen
klimaatverandering.
Net
zoals
XR
balanceren ze op het randje van wat
wettelijk is toegestaan: door hun (illegale)
verzet met kleine boten tegen de
commerciële
walvisjacht
is
deze
uiteindelijk verboden. Anders dan
Milieudefensie
is
Greenpeace
een
internationale organisatie, met meer
invloed: zo hebben ze het recht gekregen te
spreken op bijeenkomsten van de
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Verenigde Naties. Ze nemen ze geen
donaties aan van overheden, politieke
partijen en bedrijven, alleen van
particulieren en stichtingen.

Wil je wél bij een grote, internationale
organisatie met veel invloed, die
biodiversiteit hoog in het vaandel heeft
staan, maar denk je dat je met lobbyen
meer kan bereiken dan met gevaarlijke
acties? Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is
er nog steeds voor jou, ook als je al op je
twaalfde je WNF Rangers-abonnement
hebt opgezegd. WNF oefent meer op
politiek
niveau
invloed
uit
op
klimaatbeleid dan dat het demonstraties
organiseert. Als vrijwilliger kun je
activiteiten en evenementen opzetten,
meehelpen met landelijke campagnes en
gastlessen op scholen geven. WNF krijgt
ongeveer de helft van zijn inkomsten in de
vorm van overheidssubsidies, de andere
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helft komt van donateurs.
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Kun je nog steeds niet kiezen? Raadpleeg
de Scoop-klimaatorganisatie-tabel™ of de
Scoop-klimaatorganisatie-�lowchart™ en
twijfel niet langer! Natuurlijk zijn er nog
tig andere organisaties die zich inzetten
voor
het
klimaat,
biodiversiteit,
natuurgebieden en andere belangrijke
thema’s. Deze zes zijn een snelle greep uit
de grootste en meest in het oog
springende
organisaties.
Het
belangrijkste is dat je je �ijn voelt bij zo’n
club, en dat kan je alleen maar ontdekken
door langs te gaan. Als je dit leest en
denkt: “maar, maar, hier heb ik helemaal
geen tijd voor…” Geen zorgen, iedereen
draagt bij op zijn eigen manier. Misschien
heb je juist helemaal niets met
actievoeren, maar zet je je op bescheiden
manier in, buiten het zicht. Je eigen
manier is hoe dan ook de beste!
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Interview: de klimaatmars

Buitenaards Klimaat

Heleen Mulder

Nanne Hempel

Zaterdagochtend 6 november 2021:
terwijl duizenden afgevaardigden uit
meer dan 200 landen in Glasgow (met
wisselend succes) onderhandelden over
de oplossing van de klimaatcrisis,
stroomden in Amsterdam tienduizenden
demonstranten naar de Dam. Ouders met
kinderen, studenten, politici, en talloze
anderen liepen mee met de Klimaatmars.
Ik was onder de indruk van alle borden,
leuzen, spandoeken en zelfs een
metershoge mechanische olifant (the
elephant in the room). Ik liep de mars
samen met Julia Marinissen, ervaren
klimaatdemonstrante en masterstudente
Biologie. Hoe kijkt zij terug op de mars, op
welke manier is zij in haar dagelijks leven
met het klimaat bezig, en hoe ver vindt zij
dat je mag gaan om dit mondiale
probleem onder de aandacht te brengen?

Op welke manier speelt het klimaat
een rol in jouw leven? “Het onderwerp
komt vaak terug in mijn studie, omdat
ecologie sterk wordt beïnvloed door het
klimaatprobleem. Ik probeer ook zoveel
mogelijk klimaatbewuste keuzes te
maken in mijn consumentengedrag, maar
op een gegeven moment heb ik dat juist
een beetje moeten loslaten. Je komt op
een punt dat je over alles wat je doet
extreem veel moet nadenken, en daar
word je ook gek van. Je blijft altijd wel een
beetje hypocriet: vanochtend had ik
bijvoorbeeld les over plastic pollution, en
ik zat daar met een wegwerpmondkapje
in mijn hand…”
Vind je dat het meer zin heeft om naar
een demonstratie te gaan dan om je
eigen gedrag aan te passen? “Dat vind
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ik moeilijk. Ik ga al jaren naar dit soort
demonstraties, en na a�loop vraag ik me
altijd af wat ik nou eigenlijk heb
veranderd. Ik ga er toch heen, omdat het
voor mijn eigen gemoedstoestand �ijn is
om af en toe te schreeuwen, haha. Wat
ook uitmaakt, is dat dit een gepland
protest was: in plaats van op een
grasveldje bij de Westergasfabriek te
gaan staan met mensen die het al met je
eens zijn, kun je ook aan disruptive action
doen, zoals Extinction Rebellion.”

Daarmee bezorg je wel last aan
mensen die zelf niet direct iets kunnen
doen om het probleem op te lossen.
Vind je dat gerechtvaardigd? “Jawel,
omdat het zo urgent is. Als je elke dag de
weg zou blokkeren en daarmee veel geld
zou kosten, omdat mensen niet naar hun
werk kunnen, zou het toch sneller iets
uithalen dan demonstraties zoals de
Klimaatmars. Ik ben daar eerlijk gezegd
vrij pessimistisch over. Voor de mars heb
ik meegedaan aan een workshop, waar
we in één woord ons gevoel over de mars
moesten samenvatten. Anderen zeiden
‘energie’, ‘hoop’ of ‘samenzijn’, maar het
enige waar ik aan dacht was ‘boos’. Dat
komt doordat ik zelf niet goed weet wat ik
kan doen om verandering teweeg te
brengen. Bij mijn studie leer ik wel over
het klimaat en oplossingen voor de crisis.
Als de oplossingen zo helder mogelijk aan
wereldleiders worden geleverd, hoop ik
dat de kans groter is dat ze actie zullen
ondernemen. Zo probeer ik mijn steentje
bij te dragen, maar alleen als alle sectoren
aanpakken kunnen we er komen. Ik vind
dat
iedereen
daar
zijn
verantwoordelijkheid in heeft.”

Op een rustige zondag mocht ik
toeschouwer zijn van een kleine zeldzame
gebeurtenis. Het regende namelijk terwijl
er een strak blauwe hemel was. Een klein
wolkje met ambitie was daarvoor te
danken. Terwijl ik keek naar de druppels
water die glinsterden in de middagzon,
stond ik stil bij hoe mild het klimaat hier in
Nederland kan zijn. Moeder Aarde laat op
sommige plaatsen nog wel langdurig haar
planetaire tanden zien, denk bijvoorbeeld
aan de katabatische winden die soms
permanent met orkaansnelheden van
gebergten afstromen rond de Zuidpool, of
de brandende woestijnen van Afrika. Punt
is, klimaten komen in veel vormen en
smaken, maar de aarde heeft een beperkt
pallet.
Aardachtige klimaten bestuderen

Het bestuderen van buitenaardse klimaten
staat centraal in de zoektocht naar
buitenaards leven. Grote spelers in het
bepalen van een klimaat op een planeet
zijn: de structuur van de planeet, inhoud
van de atmosfeer, de ster die de planeet
van energie voorziet en de geometrie van
de baan waarin de planeet beweegt. Deze
parameters kunnen enorm variëren, en
daardoor vormen aardachtige planeten die
in de habitable zone van een zon-achtige
ster omwentelen slechts een kleine subset
van alle planeten die we tot nu toe hebben
gedetecteerd. Helaas is het nu ook nog niet
mogelijk om het klimaat op dat soort
planeten nauwkeurig te kunnen bepalen.
Zon-achtige sterren leveren simpelweg te
veel ruis om de onderste lagen van de
atmosfeer te kunnen onderzoeken.
Mocht de James Webb Space Telescope
eind dit jaar worden gelanceerd, dan
kunnen we hopelijk via transmissiespectroscopie direct meten aan het
oppervlak van aardachtige planeten die
rondom zon-achtige sterren wentelen en
een beeld krijgen van hoe hun atmosfeer is
opgebouwd. Om vervolgens het klimaat
van een zo’n exoplaneet te bepalen moeten

we naar nieuwe parameters kijken.
Inclinatie van de draaias die invloed op de
seizoen heeft, temperatuurverschil tussen
de evenaar en polen en rotatiesnelheid
bepalen voornamelijk de dynamiek in de
atmosfeer.
Maar
ook
mogelijke
condensatie van gassen en landschap gaan
nu een rol spelen. Dit soort onderzoek gaat
voorlopig nog op basis van simulaties,
maar onze eigen meteorologie vertelt ons
dat dat nog wel eens een complex kunstje
kan zijn.
In de buurt

Een realistischer doel is het bestuderen
van onze buren in het zonnestelsel, waar
wij hopelijk nog ooit onze voetsporen
kunnen achterlaten. Mars is duidelijk onze
eerste keuze geworden voor een bezoek.
Daarom wordt er nu veel aandacht
besteed aan het voorspellen van de
weersomstandigheden op Mars, via
satellieten en de bekende robots, en we
begrijpen het klimaat relatief goed. Mars
heeft nauwelijks een atmosfeer (~7 mBar)
of oceanen om warmte vast te houden, dus
het temperatuurverschil tussen dag en
nacht is extremer dan op aarde, rond de
300 K en 140 K respectievelijk. De
hoofdcondensator op Mars is CO₂, die rond
de polen condenseert naar vaste vorm,
door sterke seizoensverschillen, want
Mars staat net iets meer gekanteld dan de
aarde. Hierdoor komen er wel wolken voor
op Mars, deze bestaan uit �ijne ijskristallen
van CO₂. Rond de polen kan het ook CO₂
sneeuwen.
Ik kan het al bijna voor me zien: ik kijk op
een frisse winterdag uit mijn Mars-habitat,
de lucht beweegt maar het voelt windstil.
Een ambitieus Mars-wolkje sneeuwt
vanuit een bruingele hemel.
Ik kan alleen maar hopen dat CO₂ even
mooi glinstert als water.
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