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Redactioneel
Evelien Wooning
Lieve allemaal,
Deze Scoop staat in het thema van al het kleins, maar wat
mij betreft is nieuw het subthema. Dit is de eerste uitgave
onder het nieuwe NSA-bestuur en van mij als hoofdredacteur. Een nieuw bestuur betekent ook een nieuwe portefeuillehouder tot wie jullie al je ideeën en klachten kunnen
richten: Roy van der Linden. Op pagina 19 worden hij en
de rest van het nieuwe bestuur aan jullie voorgesteld door
oud-portefeuillehouder Stefanie, en in de volgende alinea
zal ik mijzelf kort voorstellen.
Ik ben Evelien Wooning, en ik zit in het tweede jaar van de
natuurkundebachelor. In mijn vrije tijd zeil ik graag in de
zomer en schaats ik graag in de winter. Mijn lievelingskleur
is geel. De afgelopen drie nummers heb je een aantal stukken van mij kunnen lezen, en ik ben altijd wel bezig met
vernieuwingen en verbeteringen van de Scoop.
Naast het nieuwe bestuur en de hoofdredacteur debuteert
ook Kaisa als redactielid met een stuk over het krimpen van
mensen op pagina 7 en schrijft Chelsea voor het eerst de
rubriek ASK de SCOOP. Hierin beantwoordt zij jullie al
dan niet brandende vragen over wetenschap, relaties, taal en
eigenlijk alles wat je altijd al had willen weten. Wel als vanouds schrijven Sebastian en Laurens over geschiedenis en
brengt Nigel je op de hoogte van het wetenschapsnieuws.
Bij al deze nieuwe beginnen hoort helaas ook een einde.
Jeannine neemt in deze Scoop afscheid met een gedicht.
Namens de rest van de redactie wil ik Jeannine bedanken
voor al haar enthousiaste en zorgvuldige werkzaamheden
als hoofdredacteur die altijd veel vertrouwen heeft gehad in
haar redactieleden.
Rest mij nog om jullie veel plezier te wensen bij het lezen
van deze MicroScoop.
Liefs,
Evelien.
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Activiteiten:
Ouderdag
Zaterdag 3 juni
Het is vrijdagmiddag, je
fietst naar je kamer in Diemen, pakt een grote Albert
Heijn tas en loopt uitgeput
naar de wasmand. Aardig
vol voor een week, denk
je geschrokken. Peinzend
over de lange treinreis met
een veel te irritante volle
tas open je nog even het
wekelijkse telegram. Het
kan toch niet waar zijn?!
Maar natuurlijk, je ouders
komen morgen toch naar
Science Park voor de ouderdag, dan kan ik gelijk
mee terug rijden! De koelkast gaat open en een biertje presenteert zichzelf, er
moet iets gevierd worden.
Het allejaarsweekend
Vrijdag 8 juni tot zondag
10 juni
Ja ja, het is weer zo ver!
Over een aantal weken is
alweer het leukste weekend van het jaar. Van 8
tot 10 juni mogen jullie
je vermaken met workshops, bieries en nog veel
andere leuke activiteiten.
Mocht je niet zo een actieveling zijn, kan je altijd
nog je rust pakken en genieten van het zonnetje in
het prachtige Wellerlooi.
Het thema van dit jaar is:
HARRY POTTER.
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Het woord van de NSA

Inhoud

Tom Konijn

Sciencenieuws4
Een beknopte verzameling van ontwikkelingen in de
wetenschap.

De tweede Scoop van het jaar is een feit! Voor mij is dit
een speciale, niet alleen omdat dit de eerste keer is dat ik
de eer krijg om jullie toe te spreken, maar vooral vanwege
de titel. MicroScoop, wie had gedacht dat mijn voorliefde
voor woordgrappen geuit kon worden met de Scoop?
Het is juni, de reis naar Schotland is net voorbij (of misschien is hij zelfs nog in volle gang) en het mooie weer
begint hopelijk weer een beetje terug te keren. Persoonlijk
moet ik nog even wachten op dat mooie weer. Op het moment van schrijven is het drie uur ’s nachts, we zijn onderweg naar de Franse Alpen in een bus vol slapende NSA’ers
en de regen klettert langs de ramen. Zelf lukt het nog niet
echt om te slapen. Als een jong kind dat probeert te slapen
voor z’n verjaardag ben ik nog net iets te zenuwachtig. Ik
heb ontzettend veel zin in de wintersport, maar vooral in
het komende jaar. Ik heb er zin in om samen met vier van
de leukste mensen die ik heb ontmoet voor jullie klaar te
staan. Mochten jullie nog niet weten over wie ik het eigenlijk heb, op pagina 19 staat een prachtig interview met ons
hele bestuur.
Deze Scoop zal niet alleen maar gaan over flauwe woordgrappen, maar zoals de echte wetenschapper in elk van
jullie al gezien heeft, gaat het over al het kleine in onze
wereld. Iets waar wij ons als studenten maar al te goed aan
kunnen relateren. Als wij rond het Science Park lopen lijkt
onze kennis al snel klein vergeleken met die van alle anderen die hier rondlopen. Gelukkig kan je kennis alleen
maar groter worden, beginnend met dit informatieve blad.
Laat je informeren, ga zelf op onderzoek uit en vooral: veel
leesplezier!

ASK de SCOOP
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Sciencenieuws
Nigel van Herwijnen
Kinderen tekenen vaker vrouwelijke
wetenschappers
Dat de stereotiepe wetenschapper een mannelijk figuur is, is een beeld waar wij allemaal
mee opgegroeid zijn. Om erachter te komen
of, en zo ja hoe, dit stereotiepe beeld is afgenomen, hebben wetenschappers in Amerika
‘teken-een-wetenschapper’-onderzoeken met
meer dan twintigduizend tekeningen gecombineerd. In een dergelijk onderzoek wordt aan
een kind gevraagd om een wetenschapper te
tekenen. Toen dit in de jaren 70 werd gedaan,
was 99.4 procent van de getekende wetenschappers mannelijk. Dit percentage is gezakt
naar gemiddeld 72 procent in 2016! Hieruit
valt op te maken dat het mannelijk stereotype
van een wetenschapper langzaam verschuift
naar een beroep voor zowel man als vrouw.

Een belangrijk punt, want kinderen van 16
staan op het punt hun toekomst te kiezen.
De onderzoekers denken dat de hoeveelheid
vrouwelijke wetenschappers die de kinderen
zien op tv ook hier de grootste rol speelt.
ESA start onderzoek naar atmosferen van
exoplaneten
Er zweeft een aantal telescopen door de lucht
dat onderzoek doet naar exoplaneten. Ruimtevaartorganisatie ESA heeft besloten hier
over een aantal jaar een telescoop aan toe te
voegen. De Atmospheric Remote-sensing
Infrared Exoplanet Large-survey (ARIEL)
zal als eerste metingen doen aan de atmosfeer
van exoplaneten. Samen met de huidige (en
geplande) telescopen die zoeken naar nieuwe exoplaneten en de grootte, de baan en de
massa ervan meten, hoopt de ESA een extra
stap te kunnen zetten in de wetenschap van
planetaire systemen. Daarbij zal ARIEL op
meerdere momenten metingen doen aan eenzelfde planeet en op verschillende plaatsen
op de planeet. Door de temperatuur en chemische samenstelling van de atmosfeer van
de planeet en de bijbehorende ster te meten,
hopen de wetenschappers klimaten en seizoenen te kunnen onderscheiden op de planeet.
Dit is nodig om oude en nieuwe klimaatmodellen te testen, die tot nu toe slechts op een
enkele planeet echt getest kunnen worden: de
aarde. Daarbij stelt het wetenschappers ook in
staat om modellen te testen die het ontstaan
en de formatie van sterrenstelsels beschrijven.

Onderzoekers moeten nog wel even wachten.
De lancering staat gepland voor 2028.
Onderzoek naar zwartvoetpinguïn gestaakt
na vondst vogelgriep
Een groep onderzoekers in Zuid-Afrika
moet stoppen met haar onderzoek naar de
zwartvoetpinguïn (ja, die van ARTIS) nadat er vogelgriep is gevonden bij de pinguïns.

Scoop mei 2018
Chemici krijgen eindelijk hulp van kunstmatige intelligentie
Het maken van een chemische stof is een
flinke klus. Voordat scheikundigen het lab
ingaan, is uren of dagen aan voorbereiding
nodig om te plannen hoe de gevraagde stof
daadwerkelijk gemaakt kan worden. Hierbij
wordt meestal vanaf het eindproduct reactieproces voor reactieproces teruggerekend
naar een mengsel van beschikbare producten.
In dit voorproces krijgen zij eindelijk hulp.
Onderzoekers van de universiteit in Münster
hebben een neuraal netwerk geschreven dat
een stappenplan maakt om uiteindelijk met
de goede stof te eindigen. Dit is een hulpmiddel dat al sinds de jaren 80 gepoogd wordt te
maken, maar tot afgelopen maand nog niet
gelukt was. Het nieuwe programma bevat alle
12.4 miljoen op het moment bekende reacties
binnen de organische chemie. Hiermee leert
het programma zichzelf aan op welke manier
het snelst en efficiëntst een bepaald product
gemaakt kan worden, zelfs als het product
nog nooit eerder door iemand op papier is
gezet. Door dit programma te gebruiken bespaart de onderzoeker uren aan voorbereiding
en daarmee een flink deel van het budget. Op
deze manier hopen wetenschappers het proces om bijvoorbeeld nieuwe medicijnen te
ontwikkelen te versnellen. Op het moment
van schrijven bevindt het programma zich
nog in de testfase, maar heeft nog geen enkel
onjuist of onlogisch voorstel gedaan.

Volgens de onderzoekers is dit onder andere te herleiden naar de grotere hoeveelheden
vrouwelijke wetenschappelijke personages in
tv-series en tijdschriften, waardoor het beeld
waarmee de kinderen opgroeien verandert.
De leeftijd van de kinderen speelt echter wel
een grote rol. Meisjes van 6 jaar oud tekenen
meer dan twee keer zo vaak een vrouwelijke
wetenschapper als meisjes van 16 jaar oud.

Hierdoor hopen autoriteiten te voorkomen
dat de vogelgriep zich verspreidt naar andere dieren. Het is een drastische maatregel,
maar een noodzakelijke. De vogel wordt namelijk al sinds 2010 officieel met uitsterven
bedreigd en leeft in het wild alleen nog aan
de kust in Zuid-Afrika. Een grote uitbraak
van de vogelgriep, zoals wij die vooral zien
bij pluimveebedrijven, zou een gigantische
impact kunnen hebben op deze pinguïnsoort.
Volgens de autoriteiten is de uitbraak echter
moeilijk in te perken. Het gaat om wilde vogels die kunnen gaan en staan waar zij willen.
Op het moment van schrijven zijn er in totaal
nog maar 100 vogels getest met een positieve uitslag, waarvan het grootste deel bestaat
uit grote kuifsternen. Slechts 9 zwartvoetpinguïns zijn positief getest op de vogelgriep,
waardoor de autoriteiten goede hoop hebben
dat de uitbraak lokaal blijft. De wetenschappers zullen helaas een jaartje moeten wachten
met hun onderzoek. Het broedseizoen van de
zwartvoetpinguïns begint net. De onderzoekers zullen deze periode dus moeten missen.
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ASK de SCOOP
Chelsea Wegman
Q: Hoe kan het dat alle supermarkten claimen dat ze het goedkoopst
zijn?
A: Jumbo claimt dat ze 'laagsteprijsgarantie' bieden terwijl Dirk de slogan heeft: 'Dirk is de goedkoopste.
Altijd'. Dit lijkt erg tegenstrijdig. Als
op een willekeurige dag boodschappen worden gedaan, komt de Jumbo
als goedkoopste uit de test. Er is bij de
merkloze producten iedere keer voor
de goedkoopste optie gekozen en bij
merkproducten voor hetzelfde merk.
Merkproducten bleken bij beide supermarkten even goedkoop te zijn.
Merkloze producten waren bij Dirk
duurder. De woordvoerder laat hierover weten dat Dirk naar de laagste
prijs streeft maar dat 'appels met appels' vergelijken niet altijd mogelijk is.

Q: Welke film heeft de laagste
IMDB-rating?
A: IMDB heeft een lijst genaamd Lowest Rated Movies. Op nummer één
staat de film Kod Adi K.O.Z uit 2015.
Bij de reviews zijn verzoeken aan
IMDB te vinden of ze alsjeblieft een
0-steroptie kunnen toevoegen speciaal
voor deze film. Kod Adi K.O.Z. gaat
over het 17-25-decembercorruptieschandaal in Turkije, gezien vanaf de
Erdoganregering. In de film zouden
alleen maar leugens te zien zijn.
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Q: Als er op internationale wateren
(of de maan) een moord wordt gepleegd, wordt deze dan veroordeeld
en zo ja, onder welke wetgeving?
A: De sterveling die denkt aan de wet
te ontkomen door op internationale
wateren een moord te plegen heeft het
mis! Door vier verschillende landen
kan deze persoon veroordeeld worden:
• Het land waarin het schip geregistreerd is;
• Het land van het slachtoffer;
• Het land van de dader;
• De Verenigde Staten.
Van het laatste land trek je hoogstwaarschijnlijk je wenkbrauw op. De
VS handhaaft zijn wetten vaak op internationale wateren.

Q: Als je niet weet of een deur een
trek- of duwdeur is, is het dan slimmer om eerst te trekken of juist eerst
te duwen?
A: Het kost je de minste impuls om
te trekken in deze situatie. Als je haast
hebt en tegen een deur duwt en hij niet
opengaat knal je er tegenaan. Terwijl
als je trekt en doorhebt dat het een
duwdeur is, je met dezelfde beweging
de deur kunt openduwen.

Heb je altijd al een dringende vraag willen stellen, maar niet gedurfd? Je kunt
je vraag opsturen naar de Scoop en dan
zullen wij die beantwoorden! Liever
anoniem blijven? Dat kan natuurlijk ook
via de link die je krijgt in het wekelijkse
telegram.
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To shrink or not
to shrink, that's
the question!
Kaisa Schoute
Het in een handomdraai miniversies maken van
personages in cartoons en series is een populair terugkerend thema. Na een gróót avontuur keren de protagonist en zijn compagnons naar hun oorspronkelijke
staat terug, om vervolgens alles te vergeten en weer in
de volgende aflevering te duiken. Maar hoe haalbaar
is het om een levend organisme op commando te verkleinen en te vergroten?

Het zou zo handig zijn als je jezelf met een
druk op de knop kon verkleinen. Ga maar na:
je hebt minder voedsel en minder ruimte om
te leven nodig, dus kun je misschien eindelijk
van je maandelijkse lening wonen én eten in
Amsterdam. En daarnaast kun je nog een bijbaantje nemen als minisuperheld, zoals Antman. Als jouw lengte 10 keer zo klein wordt,
betekent dit automatisch dat het oppervlak
en volume van je lichaam respectievelijk 100
keer en 1000 keer zo klein worden. De kracht
die een spier kan leveren is afhankelijk van het
oppervlak van een doorsnede van een spier
tegenover het gewicht van de spiermassa.
Aangezien de massa proportioneel is aan het
volume, kan een spier bij bovenstaande verkleining in verhouding 10 keer zoveel kracht
leveren. Veel succesvoller dan een middagje
sportschool!
In de wetenschap zouden er met verkleinde
mensen grote stappen gemaakt kunnen worden. Stel je voor dat je kan krimpen tot de
grootte van een atoom of zelfs een elektron,
dit zou een heel nieuw licht kunnen werpen
op de kwantumfysica zoals wij die kennen.

Maar juist die kwantumfysica maakt het onmogelijk om de felbegeerde krimpstraal te
ontwikkelen. Een manier om naar krimpen te
kijken is dat alle atomen kleiner worden geschaald. Dit betekent dat de elektronenwolk
dichter om de nucleus moet komen te liggen. De kortste afstand van een elektron tot
de kern (de Bohrstraal) kan bij een kleinere
constante van Planck, grotere elektronmassa
of grotere elementaire lading korter worden.
Juist, allemaal natuurconstanten. En menig
natuurkundige zou zich omdraaien in zijn
graf als we die opeens gaan veranderen.
Is er dan een andere manier om iets ogenblikkelijk te laten krimpen? Als we het atoom
intact laten, zit de kwantumfysica niet meer
in de weg. Dus als er aantallen in plaats van
lengtes worden verkleind, kan je een voorwerp of organisme toch krimpen zonder in
de knoop te komen met natuurkundige wetten. De lengte tot waar je kan krimpen wordt
hierbij wel gelimiteerd tot de diameter van
één atoom. Bij voorkeur is de lengte toch nog
wel iets langer, een menselijk lichaam van één
atoom werkt natuurlijk ook niet. Voor deze
methode moet er wel nog even een apparaat
worden uitgevonden, waarbij precies op de
juiste plek moleculen worden weggehaald zodanig dat een menselijk lichaam nog steeds
kan functioneren. Het is ook zo zielig als het
ene been op oorspronkelijke grootte blijft terwijl het andere been al in Madurodam thuishoort. Hier heeft de wetenschap helaas nog
geen antwoord op.
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De geschiedenis van de wiskunde:
Kleine slimme mensjes in de wiskunde

Sebastian Zur
Als je met een tijdmachine terug zou gaan naar
je kleuterzelf, dan had jouw jongere versie zich
nooit kunnen voorstellen wat voor complexe
vraagstukken jij als pientere NSA’er allemaal
wel niet kan oplossen. Maar de jongere versies
van de onderstaande genieën hadden je waarschijnlijk zelfs nog kunnen verbeteren.
Blaise Pascal
Als er een eenheid
naar je vernoemd
is, dan ben je geen
kleine speler in de
wereld van de natuurkunde. Daarnaast hebben veel
rekenaars al van deze Fransman gehoord,
wanneer ze op de middelbare school handmatig binomiaalcoëfficiënten probeerden uit
te schrijven. Zelf hield Pascal zich met een
stuk hogere wiskunde bezig op de middelbare
school. Niet alleen schreef hij zijn eerste wetenschappelijke stuk al op negenjarige leeftijd, maar bewees hij zijn bekende stelling van
Pascal al op zestienjarige leeftijd.
Carl Friedrich Gauss
De meeste kinderen
verheugen zich enorm
op hun verjaardag, maar
helaas voor Gauss was
zijn moeder analfabeet
en had ze zijn geboortedatum niet opgeschreven. Als kind deduceerde Gauss wat zijn
geboortedatum was door alleen het volgende
feit: hij was geboren op een woensdag 8 dagen voor Hemelvaart. Waar de meeste kinde-
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ren al heel trots zijn om tot honderd te kunnen tellen op achtjarige leeftijd, had Gauss op
die leeftijd al de handige manier uitgevonden
om de getallen één tot en met honderd op te
tellen. Er was echter wel één ding waar Gauss
slecht in was: tentamens maken. Bij zijn eerste
tentamen dat hij als docent maakte, slaagde er
maar één student: August Ferdinand Möbius.
Helaas voor zijn medestudenten bestond de
examencommissie destijds nog niet.
William Rowan
Hamilton
Deze
alleskunner
op het gebied van
natuur- en wiskunde begon zijn jeugd
niet in deze tak van
sport. Op dertienjarige leeftijd was deze
jonge Ier vloeiend in
het Iers, Frans, Latijn, Grieks, Perzisch, Arabisch, Hindoestaans, Sanskriet, Marathi, Maleis en Hebreeuws. Toen Hamilton echter een
hoofdrekenwedstrijd verloor van een ander
wonderkind, Zerah Colburn, besloot hij zijn
vrije tijd in te vullen met wiskunde in plaats
van talen. Dat is maar goed ook: wat hadden
we anders moeten laten rijmen op ‘zodat de
golven blijven staan’.
Srinivasa Ramanujan
Probeer jezelf een Indische Matt Damon in
Good Will Hunting voor te stellen, maak
hem tien jaar jonger (en een stuk minder aantrekkelijk) en je hebt een idee wie Ramanujan
was. Door als klein kind boeken te lezen over
vergevorderde wiskunde, werd zijn natuurta-

lent voor wiskunde
aangewakkerd (niet
te verwarren met
wistalent voor natuurkunde). Nadat
zijn wiskundedocent
hem toen hij vijftien
was liet zien hoe derdegraads vergelijkingen opgelost konden
worden, ontwikkelde hij zijn eigen methode
om vierdegraads vergelijkingen op te lossen,
terwijl hij ondertussen nog eigen stellingen
over de Bernoulligetallen bewees. Tevergeefs
probeerde hij dit ook voor vijfdegraads vergelijkingen. Zijn lokale bibliotheek had klaarblijkelijk geen boeken van Galois.
John von Neumann
Dat deze Hongaar uiteindelijk door velen
als de grootste wiskundige van de twintigste
eeuw gezien zou worden, kwam voor hen die
hem al als kleine John kenden niet als een
verrassing. Terwijl het gros van de zesjarigen
niet eens weet dat getallen wel kunnen bestaan uit acht nummers, kon Von Neumann
deze getallen toen al door elkaar delen. Erg
veel vrienden had hij op die leeftijd niet. Dit
kwam mede omdat hij soms ineens vloeiend
overschakelde naar het oude Grieks. Op achtjarige leeftijd kon von Neumann al beter differentiëren en integreren dan menig NSA’er,
maar de vraag of dit in enige mate intelligentie
meet valt te betwisten. Zijn tienerjaren maakte
hij af, door op
negentienjarige
leeftijd ‘nog even
snel’ een axioma
te
verzinnen
om de natuurlijke getallen te
definiëren.
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Terence Tao
Toen Terence op negenjarige leeftijd universitaire vakken ging
volgen, hadden sommigen al door dat dit
een hele grote kon worden. Hoe groot precies
is nog niet bekend, gezien Terence als enige op deze lijst nog niet
is overleden. Omdat hij technisch gezien wel
nog op de middelbare school zat, mocht hij
meedoen aan de International Mathematical
Olympiad, een soort Kangoeroewedstrijd on
steroids. Hier won hij op elf-, twaalf- en dertienjarige leeftijd de respectievelijk bronzen,
zilveren en gouden medaille. Hiermee houdt
hij nog steeds het record voor de jongste ontvanger van deze drie medailles. Het enige
waar hij nog beter in is dan wiskunde, is het
niet komen spreken op NSA-symposia.
Shakuntala Devi
Devi is als enige op
deze lijst geen natuurof wiskundige, maar is
dusdanig legendarisch
dat ze een eervolle vermelding verdient. De
bijnaam
‘menselijke
computer’ wordt niet aan de eerste de beste
persoon gegeven. Haar vader was een Indische
circusartiest, maar al snel werd zij de grootste
act in zijn repertoire. Op zesjarige leeftijd gaf
ze een ‘lezing’ op de universiteit van Mysore,
waar ze live grote getallen vermenigvuldigde
en deelde. Om een indruk te geven van haar
indrukwekkende vaardigheden: in 1977 berekende ze de 23e-machtswortel van een getal
van 201 nummers in 50 seconden. Er moest
toen eerst speciale software geschreven worden om te controleren of haar gegeven antwoord juist was, gezien de computers toen
nog niet met zulke getallen konden rekenen.
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Nanolithografie

Door de juiste materialen te gebruiken
en de technieken te verbeteren, lukte het
onderzoekers toch om tot op steeds kleinere
schalen structuren te maken. In 2006 bereikte
IBM met deze techniek structuren van onder
de 50 nm! Maar toen liepen ze tegen een
fysieke grens op: als ze de energie van het
uv-licht nog verder zouden verhogen, zouden
ze de lucht ioniseren die zich bevindt tussen
de lichtbron en het resist. Er moest dus
een nieuwere techniek ontwikkeld worden,
waarbij de opstelling in een vacuüm gezet
werd en er Extreme UltraViolet licht (EUV)
gebruikt werd. Inmiddels hebben ze hiermee
structuren van onder de 30 nm gemaakt.

Laurens Ligthart
In de hedendaagse technologie en wetenschap moet
alles steeds kleiner en steeds sneller. Daarnaast
wordt verwacht dat dit bijvoorbeeld zonder
verlies van rekenkracht, zonder verhoging
van de productiekosten of zonder onhandige
randvoorwaarden gedaan kan worden. Om
die redenen zijn er wereldwijd ontzettend
veel bedrijven die zich bezighouden met het
ontwikkelen van materialen op de nanoschaal.
Alleen al op Science Park zitten drie bedrijven/
onderzoekscentra die zich hiermee bezighouden:
ARCNL, AMOLF en ASML. Aan het eind
van deze twee pagina’s kun jij aan je familie en
vrienden vertellen hoe al dat priegelwerk gedaan
wordt en waarom het nuttig is om hieraan te
werken.
Maar eerst: wat is lithografie? Kort gezegd is
het het aanbrengen van een afbeelding, tekst
of gewenste structuur op een ander materiaal.
Vroeger werd dat veel gedaan met een stenen
plaat (λιθος betekent steen) en met inkt.
Op de stenen plaat werd door te etsen de
gewenste afbeelding gemaakt, waarna de steen
meerdere keren als een soort stempel gebruikt
kon worden. Het idee van het aanbrengen van
een structuur is bij nanolithografie hetzelfde,
maar er zijn veel uiteenlopende technieken en
materialen waarmee gewerkt kan worden.
Optische en elektronenbundellithografie
De meest voorkomende techniek is optische
lithografie, waarbij (hoog energetisch)
licht in een bepaald patroon geprojecteerd
wordt op een fotosensitief materiaal dat
vaak het ‘resist’ wordt genoemd. Dit is een
stap die vergelijkbaar is met het etsen op
de stenen plaat, want na enkele chemische
behandelingen wordt het patroon van de
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Foto met een elektronenmicroscoop van de tip van
het pipetje uit mijn project

resist op een substraat gebracht. Hoe
kleiner je de structuur wil maken, hoe
kleiner ook de golflengte moet zijn. De
minimale grootte van je structuur (CD
= critical dimension) is namelijk lineair
afhankelijk van de golflengte λ, volgens CD
=
, waarbij NA de numerieke apertuur
is en een procesafhankelijke factor. Het is
dus voordelig om met uv-licht te werken.
Hier zitten echter ook een paar nadelen
aan: denk bijvoorbeeld aan het feit dat uvlicht niet door glas heen gaat! Het gebruik
van lenzen wordt daardoor praktisch
onmogelijk. Daarom wordt er veel gebruik
gemaakt van spiegels, maar zelfs die
absorberen een significant percentage van
het licht. Dit kun je dan weer compenseren
door de intensiteit van het licht te verhogen,
maar dan gaan je materialen weer sneller
stuk: je werkt immers met hoogenergetisch
licht. Zo zie je dus dat je al tegen een groot
aantal problemen bent aangelopen, nog
voordat je ook maar iets op een resist hebt
afgebeeld.

Het werk op kleine schaal kan juist grote
moeilijkheden met zich meebrengen.
Een tweede techniek die veel gebruikt wordt,
is lithografie door middel van een nauwkeurig
gerichte elektronenbundel. Het principe
is hetzelfde als bij optische lithografie.
In dit geval wordt er een elektronsensitief
resist gebruikt, waarbij de elektronen op het
resist worden geschoten om een patroon te
maken. Momenteel kunnen met deze techniek
patronen met een grootte van onder de 10 nm
gemaakt worden! Een van de nadelen van de
techniek is echter dat het materiaal waar je de
elektronen op schiet langzaam geladen raakt.
Dit limiteert de grootte van je structuur en het
materiaal dat je kunt gebruiken. Daarnaast
kunnen
verstrooiingseffecten
optreden,
waardoor secundaire elektronen ook kunnen
reageren met het fotoresist.
ARCNL en AMOLF
De onderzoeksgroepen bij ARCNL
(Advanced Research Centre for NanoLithography) houden zich veel bezig met
de nieuwe techniek die gebruikmaakt van
EUV. Ze testen onder andere wat het

effect is van het licht op de materialen die
gebruikt worden (denk hierbij aan ionisatie,
maar ook aan de chemische reacties op het
fotoresist). Daarnaast houden ze zich samen
met AMOLF (Atomaire en Moleculaire
Fysica) bezig met onderzoek naar het fotoemissiespectrum dat het EUV-licht genereert
op het materiaal. Het onderzoek naar het
maken van nog kleinere nanostructuren is
dus nog in volle gang. Daarnaast wordt bij
AMOLF onderzoek gedaan naar, onder
andere, zelf-organiserend materiaal en
(organische) zonnecellen.
In mijn tweede jaar mocht ik een periode van
twee weken meelopen in een lab van AMOLF,
waarbij het doel van mijn partner en mij was
om een fluorescerende vloeistof in druppeltjes
van enkele honderden nanometers op een
substraat te deponeren. Ik kan je vertellen dat
je een hoop geduld moet hebben bij dit soort
experimenten. Bij onze opstelling moesten we
pipetjes gebruiken die een uiteinde hadden
met een binnenste diameter van zo’n 400
nanometer. Maar dat betekende ook dat, als je
per ongeluk het uiteinde ook maar een klein
beetje aanraakte, je het pipetje gesloopt had.
Zo hadden wij het voor elkaar gekregen om in
die twee weken een stuk of tien pipetjes kapot
te maken, wat ons uiteindelijk een mooie 7
opleverde voor onze practicumvaardigheden.
Ik wil hiermee benadrukken dat het werk
op kleine schaal juist grote moeilijkheden
met zich mee kan brengen. Het is totaal niet
vanzelfsprekend dat alles steeds maar kleiner
moet en kan. De onderzoekers die bezig zijn
met nanotechnologie, waar nanolithografie
een onderdeel van is, zorgen ervoor dat er
toch aan deze belachelijke eisen kan worden
voldaan. Op die manier kunnen wij profiteren
van betere computerchips, maar bijvoorbeeld
ook van nieuwe medicijnen en schone energie
van zonnecellen.
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De geschiedenis van de natuurkunde:
De microscoop

Laurens Ligthart
Waarschijnlijk heb je het al wel door: de
Scoop gaat deze keer over allemaal kleine
dingen. Dat is natuurlijk erg leuk en aardig,
maar om kleine dingen te onderzoeken helpt
het om ze op een bepaalde manier te kunnen waarnemen. Op een gegeven moment
zijn onze ogen dan niet meer voldoende om
het object te kunnen zien en moeten we overstappen op andere methodes. In dit artikel
neem ik jullie in sneltreinvaart mee door de
geschiedenis van lenzen en microscopen, de
eerste hulpmiddelen bij het waarnemen van
kleine dingen.
De vroege geschiedenis
De tijdlijn begint eerder dan je misschien
zou denken. Uit opgravingen blijkt dat in
het Assyrische Rijk in Mesopotamië al rond
700 voor Christus gebruik werd gemaakt
van een soort lens. De Assyriërs hadden een
kristalsteen zo geslepen dat het licht om kon
buigen als een driemaal vergrotende loep. Inmiddels staat dit kristal bekend als de Nim-

Figuur 1: De Nimrudlens uit 700
voor Christus.
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rudlens, vernoemd naar het paleis waaruit het
afkomstig is (zie figuur 1). Vermoedelijk werd
deze ‘lens’ gebruikt als een loep of een zonnespiegel, al is het ook mogelijk dat de steen
puur decoratief was.
Hierna lijkt er lang niks gebeurd te zijn op
het gebied van optica. De Grieken en Romeinen waren ook al bekend met het principe
van vergroting door lenzen, maar hadden nog
geen echt praktische toepassing bedacht. Uit
opgravingen in China is gebleken dat rond
170 v. Chr. voor het eerst echt gebruik werd
gemaakt van primitieve microscopen. Hierbij
werd een lens voor een buis met water geplaatst, waarna men een vergroot beeld van
het object dat zich achter de buis bevond kon
zien. Het ontwikkelen van de lenzen was echter nog niet verfijnd, waardoor aberratie-effecten ervoor zorgden dat de microscoop nog
niet zo veel toepassingen had. Daarnaast was
er nog niet bepaald veel begrip van het fenomeen licht. Zo dacht het grootste deel van
de wetenschappers bijvoorbeeld dat licht uit
onze ogen naar het object ging, in plaats van
andersom.
Lenzen en microscopen
Pas in de dertiende eeuw begon de ontwikkeling en het gebruik van lenzen toe te nemen. De Arabische wereld had de kennis van
lenzen die de Grieken en Romeinen hadden
ontwikkeld in leven gehouden en opnieuw
in het westen geïntroduceerd. Roger Bacon
was de eerste die in 1267 bedacht dat deze
lenzen nuttig zouden kunnen zijn voor het
onderzoeken van erg kleine dingen. Wat een
inzicht! Bacon schreef ook een aantal natuur-

wetten op die te maken hadden met breking
van licht door lenzen. Niet lang na het werk
van Bacon werden dan ook de eerste brillen
gemaakt. Dit is ook de tijd dat de term lens
bedacht werd: lens is namelijk het Latijnse
woord voor linze. De reden is dat de meeste
lenzen dubbel convex waren, waardoor ze de
vorm van een boon hadden.
Na het werk van Bacon was er opnieuw een
tijdje een stilte, maar daarna zijn het voornamelijk Nederlanders geweest die de optica en
de leer van lenzen en microscopen hebben
verbeterd. Aan het eind van de zestiende eeuw
werd de eerste samengestelde microscoop,
een microscoop met twee lenzen, gemaakt
door een Nederlander. Wie precies de eerste
was is nooit helemaal duidelijk geworden.
Zowel Hans en Zacharias Janssen, als Hans
Lippershey claimden dat zij de eerste waren.
Ook Jacob Metius beweerde dat hij het was
die als eerste had uitgevonden dat twee achter
elkaar geplaatste lenzen voor een nog sterkere
vergroting konden zorgen. Na deze ontwikkeling hielden onder andere Christiaan Huygens en Galileo Galilei zich nog bezig met
het ontwikkelen van lenzen, maar aangezien
ik denk dat je hun verhaal al zo’n honderd
keer hebt gehoord, sla ik hen even over.
Moderne microscopen
Zoals we ook in het artikel over nanolithografie hebben gezien, heeft het gebruik van
licht zijn limieten. Op een gegeven moment
is de golflengte van het licht niet klein genoeg
om de structuren op te lossen en treden er effecten zoals diffractie op. Dit gebeurt als het
object dat je wilt zien ongeveer van dezelfde
grootte is als de golflengte van het licht. Als
je dan nóg kleinere dingen wilt zien, moet je
of licht met een kortere golflengte gebruiken, of een andere manier van microscopie
vinden. Dit is waar quantummechanica om
de hoek komt kijken. Omdat elektronen ook

Scoop mei 2018
kunnen functioneren als golven, en aangezien
die golven veel kleiner gemaakt kunnen worden dan die van licht, kun je met elektronen
nog kleinere objecten bekijken (reminder: de
golflengte van een deeltje wordt gegeven door
de de Brogliegolflengte
). Inmiddels zijn
met zulke elektronenmicroscopen, die al in
1931 ontwikkeld werden, resoluties bereikt
van 50 pm. Dat is zo’n vierduizend keer kleiner dan het oplossend vermogen van de beste
lichtmicroscopen.

Figuur 2: STM-afbeelding waarin het golfkarakter van materie goed te zien is. BRON: IBM
Als je niet alleen een tweedimensionaal
plaatje wilt van je object, maar ook nog de
derde ruimtelijke dimensie wilt waarnemen,
kun je inmiddels gebruik maken van Scanning Tunneling Microscopy (STM) en Atomic Force Microscopy (AFM). Ook deze
technieken maken gebruik van de inzichten
van de quantummechanica. Zoals de naam
doet vermoeden maakt STM gebruik van het
tunnelen van elektronen tussen de naald van
de microscoop en het substraat. In figuur 2
is een foto te zien die is gemaakt met behulp
van STM. Hierin is ook prachtig het golfkarakter van deeltjes te zien aan het interferentiepatroon dat gevormd wordt binnen de
stadionvormige structuur. Het is daarom niet
gek dat dit een van de bekendere foto’s uit de
moderne natuurkunde is geworden.
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Voorbij de
microchip
Abel Jonen
Sinds het ontstaan van de eerste computers
heeft onze elektronica een gigantische revolutie
ondergaan. In het begin van de 20e eeuw vulde
een computer een hele kamer op, inmiddels dragen
we er bijna allemaal een in onze broekzak. Aan
de basis van deze vooruitgang staat een enkele
uitvinding: de microchip. Meer dan 50 jaar lang
zijn deze chips consistent kleiner, sneller en beter
geworden. Maar nu komt er misschien een einde
aan deze groei.
Grote groei…
Microchips werden als eerste opgepikt
door de Amerikaanse luchtmacht, onder
andere voor de ontwikkeling van de eerste
intercontinentale raketten. In 1965 verscheen
er in het tijdschrift ‘electronics’ een artikel
geschreven door Gordon Moore, toen het
hoofd van de onderzoeksafdeling van een
bedrijf dat chips produceerde. In dat artikel,
genaamd “cramming more components onto
integrated circuits”, merkte hij op dat tussen
1959 en 1965 de hoeveelheid transistors die
op een microchip van een bepaald formaat
paste elke twee jaar was verdubbeld. Zijn
voorspelling was dat deze trend zich nog
minstens de tien jaar daarna zou doorzetten.
Hij bleek meer dan gelijk te hebben. De
trend van exponentiële groei zette zich niet
alleen de tien jaar daarna door, maar tot op
de dag van vandaag. Deze verdubbeling
om de twee jaar van het aantal transistors
kennen we nu als de Wet van Moore. Vaak
wordt er ook gesproken van een verdubbeling
van de rekenkracht per 18 maanden. De
rekenkracht neemt namelijk sneller toe
doordat de kwaliteit van de transistors er ook
sterk op vooruit gaat.
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Er moet wel gezegd worden dat het niet
alleen maar toeval is dat de groei zich
zo lang op precies dezelfde manier heeft
doorgezet. Moores voorspelling werd in de
microchipindustrie ook vaak als richtlijn
gebruikt voor wat er in de komende jaren
behaald moest worden. Maar toch: het feit
dat het überhaupt mogelijk was om elke twee
jaar een verdubbeling te halen is al heel wat.
…geeft grote problemen.
Maar nu komt het einde langzaam in zicht.
Exponentiële groei gaat ontzettend hard, en
we zitten bijna tegen enkele harde limieten
aan. Microchips mogen dan wel enorm
veranderd zijn in de afgelopen decennia,
fundamenteel zitten ze nog steeds allemaal
hetzelfde in elkaar: een silicium plaatje waar
transistors op worden gezet. Hoe essentieel
silicium is voor de elektronica-industrie
kun je zien aan de naam ‘Silicon Valley’, de
bijnaam voor het gebied in Californië waar
veel gigantische techbedrijven zitten. Het
maakt niet uit hoe slim je deze in elkaar zet,
op een gegeven moment lopen ze allemaal
tegen problemen aan.
Een schakeling werkt natuurlijk doordat
er door bepaalde transistors stroom loopt,
en door andere juist niet. Wanneer er geen
stroom loopt wordt dit geïnterpreteerd als

een “0”, en als er wel stroom loopt als een “1”.
Met deze bouwblokken kun je de rest van je
schakeling opbouwen. Als je de transistors
klein genoeg maakt, krijg je echter een
probleem: de elektronen houden zich niet
meer aan de klassieke elektrodynamica, maar
kunnen ook tunnelen. Het wordt dus steeds
moeilijker om een verschil te behouden
tussen ‘geen stroom’ en ‘wel stroom’, omdat
elektronen op onvoorspelbare wijze tunnelen
en er dus altijd een stroompje kan gaan lopen.
Daarnaast produceren transistors warmte.
Hoe meer transistors er dicht op elkaar
worden gepakt, hoe heter de chip wordt. Dit
probleem wordt nog eens versterkt door het
feit dat het steeds moeilijker wordt om de hitte
af te voeren wanneer de chips kleiner worden.
Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat
dit problemen kan geven: de componenten
werken natuurlijk niet meer goed boven een
bepaalde temperatuur.
Voorbij de Wet van Moore
Het einde van de wet van Moore betekent niet
per se dat we het maximum aan rekenkracht
per volume hebben bereikt. Het betekent
alleen maar dat we de grenzen van de
microchip hebben bereikt, en dat we moeten
overstappen op een fundamenteel andere
manier van elektronica ontwerpen. Eén
manier om meer te halen uit chips gemaakt
uit silicium is dat we gespecialiseerde chips
maken in plaats van ‘all-round’ processors
waarmee je alle mogelijke soorten software kan
afspelen. Dan stop je dus niet méér transistors
op dezelfde chip, maar laat je ze op een andere
manier samenwerken. Ze zijn minder flexibel
inzetbaar, maar kunnen specifieke taken
efficiënter uitvoeren dan gewone microchips.
Omdat deze gespecialiseerde chips natuurlijk
minder massaal worden geproduceerd dan
normale chips zullen ze wel duurder zijn.
Het probleem van tunneling kan worden
tegengegaan door andere materialen te
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gebruiken. Als de potentiaalput waar de
elektronen in zitten dieper is, kunnen ze er
natuurlijk moeilijker uitkomen, en hoe die
potentiaal er precies uitziet verschilt per
materiaal. De kleinste transistors van silicium
zijn nu zo’n 10 nanometer, en ze kunnen
minimaal 5 nanometer worden voordat
ze niet meer kunnen functioneren door
tunneling. In 2016 zijn er echter al transistors
gemaakt van ‘molybdenum disulfide’ die maar
één nanometer groot zijn. Dat waren losse
transistors die niet geïntegreerd waren in een
chip, maar het laat wel zien dat 5 nm niet een
harde ondergrens is.
Een andere strategie is om de informatie
helemaal niet meer in stroom op te slaan.
Elektronen hebben niet alleen een lading, maar
ook een spin. Aangezien die in een magnetisch
veld maar twee mogelijke richtingen heeft,
kun je de spin ook gebruiken als ‘bit’ om
informatie op te slaan. Het voordeel hiervan
is dat de elektronen zelf niet bewegen, maar
dat zij alleen elektromagnetische interacties
aangaan met andere elektronen. Omdat ze
niet bewegen is er dus ook geen wrijving, en
wordt er veel minder warmte geproduceerd.
Er zijn al materialen gevonden die de
juiste eigenschappen hebben, maar ze
daadwerkelijk gebruiken in werkende
apparaten blijkt nu nog ontzettend moeilijk
te zijn. ‘Spintronics’, zoals deze nieuwe klasse
van technologieën wordt genoemd, zullen
dus niet over enkele jaren al op grote schaal
worden gebruikt.
De huidige trend van exponentiële groei
loopt dus bijna tegen zijn eind aan. Er
zijn al meerdere nieuwe technologieën in
ontwikkeling die de microchip moeten gaan
vervangen, maar ze kampen allemaal nog met
te grote problemen om er daadwerkelijk iets
mee te kunnen bouwen. We hebben dus nog
een heel eind te gaan.
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Coming Home
Jeannine de Kuijper

A single sunflower
In a field of daisies

Interview met bestuur 43
Stefanie Fijma
Elk jaar wordt het nieuwe bestuur in het zonnetje gezet in onze mei-Scoop. Ze krijgen de kans
om zichzelf voor te stellen aan onze trouwe lezers. Dit jaar is echter een ander jaar: een gouden
jaar! Dit jaar zullen ze worden geïnterviewd,
hopelijk komen al jullie brandende vragen aan
bod.

Creeped forward to the sun daily.
Reaching for the impossible
Hoping for the improbable.
Plucked from its roots it soared
Its face opened and beamed
Surrounded by its family
The impossible became reality –
Nutrients encouraged the sunflower to grow.
Its face grew away from the sun
Looking back towards where she came from
The daisies urged her to come.
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V.l.n.r.: Roy van der Linden, activiteitencoördinator; Maaike Straathof, secretaris;
Tom Konijn, voorzitter; Amy Oppong,
penningmeester; Demi Kruijer, commissaris
onderwijs en vice-voorzitter.
Als je jezelf zou beschrijven als NSA-commissie, welke zou je kiezen?
Tom: Ik zou mezelf beschrijven als de
AJW-commissie, aangezien een groot deel
van mijn leven draait om het pleasen van boze
vrouwen in een midlifecrisis. Roy: De EJCie,
omdat ik naïef en enthousiast ben. Tom: En
omdat je nog heel kort lid bent. Demi: Ik denk
de KOESt, omdat ik me tot nu toe rustig heb
gehouden onder de eerstejaars. Ook omdat ik
het leuk vind om met andere verenigingen te
mengen. Amy: Ik denk de KaC, want ik ben
de shit. Maaike: De CareerCie, omdat we aan
het begin heel erg twijfelden of het ging lukken en uiteindelijk viel het allemaal heel erg
mee. Dat heb ik ook altijd met tentamens.

En nu als voorwerp uit de kamer?
Amy: Als die intense foto van Mark, nee
wacht, als al de oude bestuursvergaderingagenda’s met al die krabbeltjes van Omar. Dat
is een hele goede beschrijving van hoe ik leef.
Tom: Ik zou de koelkast zeggen, omdat ik
mijn hoofd koel houd en er altijd een beetje
bier in me zit. Demi: En altijd goed gevuld!
Roy: Ik ben pingpongbatjes, omdat niemand
in de kamer mij mag. Maaike: Ik ben de latjes, omdat het bedoeld is voor orde maar het
eigenlijk gewoon chaos is. Amy: Ik ben die
willekeurige inschrijving voor Gaos van Tom.
Demi: Ik zou zeggen dat ik de zwarte bank
ben, maar die staat niet meer in de kamer.
Maaike: Juist omdat die er niet meer staat.
Roy: Beetje oorzaak-gevolg hier.
Wat is jullie motivatie geweest om bestuur
te gaan doen?
Amy: Ik werd enthousiast door het zien werken van het vorige bestuur, leek me wel grappig om te doen. Tom: Michael Joey de Haan.
Maaike: Ik vind de NSA een hele mooie vereniging, en ik wil heel graag bijdragen om het
nog mooier te maken. Demi: Mijn motivatie
is een beetje een ingewikkelde. Vorig jaar heb
ik ook gesolliciteerd om actiever te worden
binnen de NSA, omdat ik het heel gezellig
vond en omdat ik meer regeldingen wilde
doen binnen de UvA. Toen ben ik het niet
geworden, dus heb ik dit jaar automatisch
weer gesolliciteerd. Amy: Roy wilde gewoon
lid worden, daarom is hij bestuur gaan doen.
Roy: Ja ik wilde intern wat dingen regelen.
Nee, ik werd opeens actief binnen de NSA.
Chelsea heeft me een beetje gestrikt, toen
kwam dit op mijn pad en zag ik alleen maar
voordelen. Leek me gewoon heel leuk om te
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doen. Tom: Ja ik vond de AJW-commissie
gewoon heel vet, toen heeft Mikey me anderhalf uur op het AJW lopen overtuigen om
bestuur te gaan doen. Maaike: Ja dat had ik
ook, iedereen op het AJW zei dat ik bestuur
moest gaan doen. Amy: Ik weet nog dat ik
heel lang zei dat ik het niet zou doen, toen
zag ik het vorige bestuur echt sterven op de
CoBo. Maarten Post fluisterde toen in m’n
oor dat ik daar volgend jaar zou staan. Daar
moest ik toen om lachen, maar die avond heb
ik er wel over na zitten denken.

Zijn er nog dingen die jullie persoonlijk
willen bereiken dit jaar?
Roy: Het lijkt me wel leuk om meer verbondenheid tussen verenigingen te hebben
tijdens borrels, omdat het nu competitief en
afgezonderd is. Dus meer hype. Maaike: Ik
wil vooral heel veel mensen leren kennen,
heel veel vrienden maken, gewoon een leuk
jaar hebben. Amy: Ik wil het gezellig hebben,
veel meer doen met de vereniging en de faculteit, en gewoon een super mooie KasCobrief
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hebben aan het eind van het jaar. Tom: Ik wil
ACD verslaan met flunkybal. Maaike: Ik ook!
Demi: Ik wil wel heel graag proberen om de
NSA zo toegankelijk mogelijk te maken voor
iedereen.
Wat is het moment/evenement dat je het
beste is bijgebleven van de NSA?
Demi: Ik heb wel een superleuk NSA-moment. Dat was vorig jaar op de wintersport,
toen was ik de laatste dag op pad met Mick
en Jasper. We hebben toen de hele dag alleen
maar Stroh rum gedronken. Op de terugweg
hebben we ook een paar shotjes uit de fles
gedaan, en dat is me super goed bijgebleven.
Maaike: Eigenlijk wel heel het AJW. Dat was
mijn eerste commissie en je werkt er zo erg
naar toe. Het was heel gaaf om te zien dat
mensen het zo erg naar hun zin hadden op
het weekend dat jij georganiseerd hebt. Het
tweede moment was de Careerday, je was
eerst nog sceptisch voor de opkomst, uiteindelijk was die dag zo vet! Tom: Ik weet nog
wel dat de deuren opengingen in Genève en
dat ATLAS daar stond, dat was zo vet. Ik was
niet zo bekend bij de NSA, ik wilde gewoon
heel graag naar CERN toe. Toen ging ik mee
en was die reis zo vet, toen wilde ik graag bij
de NSA betrokken zijn. Roy: Ik denk maandelijkse borrels maar daar weet ik niet zoveel
meer van. Ik weet nog dat ik eerst naar bijna elke maandelijkse borrel ging. Ik vond het
altijd leuk om pre-party's te organiseren en
daarna het laatste gratis rondje nog te halen.
Of misschien in Bremen in dat knusse kroegje, toen gingen we stickeren. Amy: Meer die
dagen dat je cards against humanity aan het
spelen bent met z’n allen in de kamer, en dan
keihard een rave hebt met Slav Tripolovski.
Meer echt van die momenten dat je denkt, oh
ja ik vind m’n plekje hier wel.
Wat is jullie favoriete pofbare item?
Roy: Oh die is makkelijk, die sweet chili

Doritos chipjes. Tom: Sorry Steef, de Prince
ministars worden vervangen door de chipjes.
Maaike: Ik wel de Kinder Bueno, de klassieker. Amy: Die sweet sweet Prince ministars.
Maaike: Oh maar die kaasdingen waren ook
heel lekker! Demi: Cheesedippers? Tom: Ik
wil mijn antwoord aanpassen, sweet chilli
Doritos ténzij er Amstel in de koelkast ligt.
Demi: Het meeste wat ik pof is cola, wel op
Toms naam uiteraard, maar mijn all-time-favorite waren de cheesedippers. En kanon.

Wat is jullie favoriete natuurkundevergelijking/favoriet wiskundig bewijs?
Tom: Ik ga voor het driedeurenprobleem van
Monty Hall, omdat ik de discussies altijd
fantastisch vind. Amy: ’T is de Schrödingervergelijking, tweede oooorde differentiaal…
Maaike: Ik vind de Maxwellvergelijkingen
ook wel mooi. Demi: Doe maar de Schrödingervergelijking, omdat ik het liedje wel hard
vind. Ik ken nog niet zo veel vergelijkingen
omdat ik nog niet zoveel vakken heb gevolgd.
Amy: Besselfuncties. Tom: Stokes was ook
wel heel chill. Amy: Of Green!
In jullie beleidsplan gaan jullie hard op
duurzaamheid, recyclen jullie zelf ook? En
printen jullie stiekem de bestuursagenda
wel?
Tom: Nee wij printen de agenda nooit. Toen
we de begroting moesten printen voor de
ALV brak ons hart een beetje. Roy: We heb-
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ben het Maaike ook langzaam moeten vertellen. Tom: Ik scheid thuis wel afval, plastic en
karton. Demi: Glas ook toch? Amy: Ik doe
wel aan afvalscheiding, niet in Diemen maar
wel in Almere. Demi: Dat telt niet. Amy: Ik
heb ook niet zoveel papier thuis. Demi: Je
hebt niet zoveel papier thuis want je bent
nooit thuis. Amy: Ah, de sloeber life.
Wie is je favoriete hoorcollegedocent/medewerker van de UvA?
Tom: Ralph Wijers. Maaike: Peter Schall.
Tom: Oh ja… of Ralph, of Peter, of Jean-Michèl Desert. Maaike: Marcel Vreeswijk. Roy:
Marcel Vreeswijk! Of Joëlle Kessels. Amy: Ik
zou zeggen Iris Hettenlingh, of anders Danny de beveiliger. Tom: Hector!
Fuck/marry/kill - Spar, Fuat en thuisbezorgd?
Je trouwt Fuat, omdat je altijd met een boog
om Fuat heen loopt als je een pizza bij de
spar hebt gekocht. Spar doe je dan, en je vermoordt thuisbezorgd. Roy: De side chick is
Papa Johns.
Wat is je meest succesvolle pick up line?
Roy: Hi my name is party Roy, but you can
call me.. any time. Demi: Wat bij mij werkt
is gewoon vragen of je mee gaat roken, werkt
altijd.
Wat zou je graag mee willen geven aan al
onze trouwe lezers?
Roy: Lees meer de Scoop. Amy: Ga mee naar
liftweekend 2018. Maaike: Help ons er een
gouden jaar van te maken. Amy: Wij zijn
cool?
We sluiten het interview hiermee af. De brakke
bestuursleden trekken zich terug naar de kamer
en gaan weer door met hun werk. Hopelijk hebben we genoeg kunnen leren van het nieuwe bestuur, het belooft een gouden jaar te worden.
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Micro-publicaties
Roy van der Linden
Publicaties, de social media van de
wetenschappelijke wereld. Eindeloze artikelen
schrijven voor die ene referentie of publicatie in
Nature. Waarom doet men eigenlijk zo moeilijk?
Je zou toch hopen dat er kwesties zijn in deze
bizarre wereld waar het antwoord gewoon
simpelweg ja of nee is. Kwesties die van belang
zijn maar die geen grondige onderbouwing nodig
hebben. Nou Scooplezer, je hebt geluk, want deze
aandachttrekkende inleiding staat er niet voor
niets. Lees aandachtig en maak aantekening
want je komende practicumverslag of scriptie zou
al wel eens af kunnen zijn. Want het begin is het
hele werk!
‘Ja, zo kan ik het ook!’
De kortste artikelen beginnen simpel. Het zijn
gewoon lege pagina’s. Hieronder een artikel
‘geschreven’ door psycholoog Dennis Upper
en gepubliceerd in 1974 in de Journal of
Applied Behavior. Naast Uppers rijke bereik
qua woordenschat is de inhoud grotendeels
toch door ‘Reviewer A’ geschreven. Een beetje
flauw grapje waar toch wel tenminste 60 keer
naar gerefereerd is. Ongeacht dat de humor
goed gewaardeerd kan worden, zet het wel
aan het denken. Er ontstaat natuurlijk wel de
vraag of dit soort humoristische uitlatingen
een plek moeten krijgen tussen de kritische, en
voor ons heel exacte, academische publicaties.
Laten wij niet te serieus gaan denken
en gewoon nog een voorbeeld bekijken.
Scheikundigen kunnen er namelijk ook wat
van. Met de komende woordenfontein zijn de

auteurs echter wel een avondje beziggeweest,
er is namelijk een inleiding. Het artikel geeft
een lijst van ‘chemical free consumer products’
en werd gepubliceerd door Nature Chemistry
in 2014 op hun website. Er is later door de
auteurs een lijst van zogenoemde experts in
het scheikundige veld gegeven die dit artikel
zouden moeten beoordelen, waaronder de
Chemical Free Bear op Twitter en de meer
dan 3000 mensen die dit leuk vonden.
Wiskunde: kort maar krachtig (soms)
Wiskundecolleges kunnen pittig kort zijn,
dat bewijzen Lander en Parkin maar weer
eens door het volgende artikel te schrijven:
Counterexample to Euler’s conjecture on
sums of like powers. Het verwerpt Eulers
conjecture, dat zegt dat het aantal machten
voor de vergelijking nooit kleiner kan zijn dan
de macht zelf, in het geval waar je een bepaald
aantal machten voor de vergelijking hebt dat
gelijk is aan één macht. Voor de liefhebbers
nog even de wiskundige formulering,

weerstand. Wel is het de weg met de meeste
zekerheid dus als ik jou was zou ik toch

maar even die all nighter doen waar je over
zat te twijfelen.

Figuur 2: Een grap waar De Lama’s mee weg zouden kunnen komen.

Figuur 3: De verwerping van Eulers conjecture.

De aantrekkingskracht van kleine dingen
Er wordt een voorbeeld gegeven in het
artikel dat deze stelling tegenspreekt en
dus verwerpt. Ook al kort maar (enigszins)
krachtig heeft het geen inleiding die het
belang van de stelling of de verantwoording
van de verwerping aangeeft. Er zijn wat
zure pruimpjes geweest die hierover aardig
wat ongevraagd commentaar hebben
gegeven. Maar zure of zoete meningen
daargelaten, het is best wel indrukwekkend.
Moeite doen voor je scriptie is dus
achteraf niet de weg met de minste

Figuur 1: Psychologie op zijn best.
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Evelien Wooning
Mensen houden van kleine dingen. Van jongs af
aan zijn we al gek op poppenhuizen en speelauto’s; we voelen ons zorgzamer rond kleine dieren
en baby’s. Er gaat flink wat geld om in modeltreinen voor hobbyisten op leeftijd en klein is
zelfs de nieuwe woontrend. Bovendien trekt het
‘Colleen Moore Castle’ in het wetenschapsmuseum in Chicago jaarlijks miljoenen bezoekers. Het
minikasteel heeft onder andere stromend water, een bespeelbare piano en zelfs een werkend
pistool. Sommige mensen beweren geïrriteerd te
raken van dat gepriegel, maar ben jij wel eens
iemand tegengekomen die maquettes stom vindt,
of niet gefascineerd is door de kleine wereld vanuit het vliegtuigraam? Het moge duidelijk zijn:
de algemene mening is dat klein leuk is.

Maar om eerlijk te zijn: het is onwaarschijnlijk dat je van al het kleins houdt. Ikzelf krijg
in het bijzonder agressieve gevoelens van
“Tiny Food”, een uit Japan overgewaaide
trend. Complete lasagnes, bruidstaarten en
sushirollen worden bereid op een fornuis verwarmd door een waxinelichtje. De maaltijd
wordt zo nodig geserveerd met een wijnfles
ter grootte van je duimnagel. Het kost veel
tijd en uiteindelijk heb je maximaal één hap.
Desondanks is dit kleine eten ontzettend populair. YouTubekanalen gewijd aan de kleine
keuken hebben honderdduizenden volgers
en de video’s hebben opvallend weinig dislikes. Waar zit toch de aantrekkingskracht in
al deze kleine dingen?
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en recepten gebruikt en het eindproduct is
iets dat je ook daadwerkelijk zou kunnen koken of eten. Het blijkt leuk om te zien hoe het
de makers gemakkelijk af lijkt te gaan om zo
te priegelen met keukengerei dat, inderdaad,
thuis lijkt te horen in een poppenhuis. Hannah Aufmuth, van Tiny Kitchen op Youtube,
vertelt dat ze zich eigenlijk een chirurg voelt
als ze bezig is met het koken.
Een maquette van Science Park. Herken je het?

Maquettes
De liefde voor maquettes, en dan met name
poppenhuizen, dateert van honderden jaren
geleden. De eerste poppenhuizen waren in
de zeventiende eeuw eigendom van Duitse
en Hollandse volwassen, rijke vrouwen. Pas
later werd het poppenhuis gezien als speelgoed voor jonge kinderen. Uit psychologisch
onderzoek blijkt dat vier- tot zesjarigen stemmetjes toewijzen aan miniatuurmensen en
-objecten. Vanaf dat punt kan er een daadwerkelijk medeleven met zo’n kleine wereld
worden gevormd, dat doorwerkt tot in latere
leeftijden.
Aan de ene kant zijn maquettes leuk omdat ze
knap gemaakt zijn, maar het grootste deel van
de aantrekkingskracht zit in de alternatieve
wereld die ze bieden. Het is een manier om
dingen te doen waarvan het onwaarschijnlijk

Colleen Moore met haar fairy castle in Chicago.
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is dat je ze in het echte leven zou doen. Een
Rembrandt aan de muur is een stuk bereikbaarder als hij maar zo groot is als een postzegel en de bouw van een nieuw treinstation
is een kwestie van uren.
Het is fijn om het leven zo in de hand te
hebben, ook al is het maar in het klein. Voor
kinderen kan een poppenhuis het laten lijken
alsof het universum gehoorzaam is. Psycholoog Dr. Ruth gebruikte poppenhuizen als
therapie voor kinderen. De theorie daarachter
is dat wanneer je omgeving chaotisch, droevig
of arm is, het helpt om een wereld te hebben waarin alles en iedereen naar jou luistert.
Zijzelf, als vluchteling voor het Naziregime,
heeft in haar jeugd veel baat gehad bij deze
aanpak.
Tiny food
De aantrekkingskracht van mini-eten hangt
nauw samen met die van maquettes: de gerechten en vooral de keukens doen direct
denken aan een poppenhuis. Toch zit er iets
meer achter de logica van een portie koffie
die je niet eens zou proeven of een ontbijt ter
grootte van een muntstuk.
Bij de populariteit van Tiny Food is het stukje
waardering voor het vakmanschap groter dan
bij maquettes, omdat het hele proces te zien
is in de video’s. Er worden echte ingrediënten

Daarnaast komt de populariteit voort uit een
veel grotere opkomst van de Japanse popcultuur in westerse landen. Tiny Food is een van
de trends die daarbij hoort. Het past perfect
in het straatje van alles wat klein en/of schattig is: de alom bekende Kawaii-subcultuur.
Deze cultuur is inmiddels een miljoenenbusiness: vooral in de reclamewereld bestaat er een grote interesse voor, omdat deze
een heel groot deel van jongere leeftijdsgroepen aanspreekt.

Tiny Food

Tiny House
Qua opkomst kan het Tiny House zich
meten met Tiny Food, maar de redenen
voor zijn populariteit zijn heel anders. Een
Tiny House is niet bepaald een klein rijtjeshuis of een gemiddeld appartement in Amsterdam, maar is een totaal nieuw woonconcept. De woonruimte kan variëren van 10(!)
tot 60 vierkante meter en meestal zijn de huizen bedoeld voor mobiliteit. Ze zijn dan gebouwd op een trailerplatform of op een frame
met wielen.

De redenen dat mensen in een Tiny House
willen wonen zijn uiteenlopend, maar de belangrijkste is vooral omdat zo’n klein huis
een oplossing is voor hedendaagse problematiek. Veel bewoners geven aan dat ze er
wonen omdat het aankoopbedrag aanzienlijk lager is dan dat van een regulier huis.

Tiny House

Dit stelt ze in staat om bijvoorbeeld meer te
reizen, of een groter pensioen op te bouwen.
Daarnaast liggen de stookkosten een stuk
lager. Anderen geven aan dat de lage klimaatimpact de voornaamste reden is dat ze
in een Tiny House zijn gaan wonen. Ook de
vrijheid die de mobiliteit van het huis biedt
en het gemak – schoongemaakt in een uur –
zijn redenen om zo klein te leven.
Er zijn dus eigenlijk twee belangrijke redenen waarom we zo van kleine dingen houden. Van oudsher bestaat er de nostalgische
reden. Kleine figuren, huizen of landschappen
geven ons een fantasiewereld die de meesten
al van heel vroeger kennen. Tegenwoordig is
het minimalisme ook besteed aan wereldverbeteraars en bespaarders: klein leven is goedkoop en milieubewust. Bovendien: we vinden
klein gewoon schattig. Iets kleins heeft iets
onbeschermds en iets onbeschermds heeft
iets onschuldigs en dat is lief. En al dat
liefs is niet meer weg te denken uit de hedendaagse cultuur.
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Reisverslag Excursie ITER
Simon Ilic
Donderdagmiddag 25 januari 18:00. Een groep
enthousiaste wis- en natuurkundigen verzamelt
zich op Schiphol. Alle 30 hadden ze het geluk om
ingeloot te worden voor de excursie naar ITER.
Uit meer dan 70 kandidaten koos het lot voor
deze 30. Onder begeleiding van de commissie kozen zij met z’n allen voor het luchtruim. Op weg
naar Marseille. Na een veilige vlucht waar genoten werd van de complementaire flesjes Franse
wijn en snacks kwam de groep ‘s avonds laat aan.
Klaar om deze eeuwenoude havenstad onveilig
te maken…

Figuur 1: Er is zeker ook tijd voor wat cultuur.

Deze nachtelijke stadsverkenning kon echter
niet te lang duren, want ‘s ochtends moesten
de NSA’ers weer vroeg uit de veren om om
half negen op de bus te stappen. Op naar het
Commissariat à l'énergie atomique Caderache. Hét onderzoeksinstituut naar kernenergie van Frankrijk op nog geen 5 km afstand
van het ITER-terrein. Hier kreeg de groep
onder andere een rondleiding over het terrein,
uitleg over de geschiedenis van het onderzoek
van CEA Caderache en een tour door de nu
actieve Tore Supra Tokamak kernfusiereactor.
Na een educatieve ochtend vervolgde de excursie zich naar het hoofddoel van de reis:
ITER, een van de grootste internationale
samenwerkingen die de wetenschap op dit

26

moment heeft voortgebracht. Dit experiment
helpt de wereld op weg naar een nieuwe,
duurzame, energiebron: kernfusie. De deelnemers aan ITER: China, de EU, India, Japan,
Korea, Rusland en de VS, hebben hun krachten gebundeld in een 35-jarig samenwerkingsproject om onderzoek te doen naar de
haalbaarheid van kernfusie. Hiervoor bouwen
zij de eerste kernfusiereactor met een bruto
rendement groter dan 1.
Op locatie kreeg de groep een rondleiding
over het bouwterrein, een tour door een van
de fabriekshallen waar de supergeleidende
toroidal field coils gemonteerd werden en
volgde zij een lezing over de werking en toekomst van ITER.
Na een drukke dag keerden de NSA’ers terug
naar Marseille. Na even op te frissen ging het
reisgezelschap met zijn allen uit eten in de lokale Irish pub. Nadat de groep had genoten
van een heerlijk driegangenmenu en de nodige flessen wijn, zat de stemming er goed in.
Vol moed trok de groep de ruige havenstad in
op zoek naar vermaak. En dit vonden zij snel
in, wederom, een Irish pub, de lokale gezelligheidsspecialiteit van Marseille!

Figuur 2: Porte d'Aix

Figuur 3: ‘Ziet eruit als een deeltjesversneller?’
- een NSA’er wanneer er, een paar maanden na
de reis, gevraagd wordt naar de precieze naam
en functie van het apparaat.
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De volgende ochtend vertrok de groep lam
naar het LAM (Laboratoire d'Astrophysique de Marseille), dat onder andere betrokken is bij de Rosettamissie. Hier kregen zij
een exclusieve rondleiding door het ruimtelaboratorium. Met onder andere uitleg over
optica, telescopen en detectoren keerden
de verlichte NSA’ers terug naar de stad om
de nodige cultuur te snuiven. Bij het palais
Longchamp genoten zij van een prachtige mix van 17e-eeuwse en moderne kunst
in het Musée des beaux-arts de Marseille.

Ook in deze pub werd genoten van de ietwat
dure, maar toch even lekkere, versnaperingen,
tot de sfeer een absoluut hoogtepunt bereikte
onder de muzikale begeleiding van Je Broer
- Kind van de Duivel. Hierna trok de groep
naar de vuigste, ruigste, stoerste, vetste club
van Marseille: Club Flamingo. Na steenharde onderhandelingen uitgevoerd door een
van de Franssprekende deelnemers kon de
groep de urenlange rij passeren en kwamen
ze met een gratis drankje in de hand binnen.
Klaar om Marseille te laten zien hoe wis- en
natuurkundigen feesten. Drie Schrödingervergelijkingsliederen en vijf nummers
van Boef verder was de avond wel mooi
geweest en kropen de zotte studenten weer
onder de wol.

Daarna klommen zij vol uithoudingsvermogen naar het hoogste punt van Marseille om
de Notre-Dame de la Garde te bezoeken. Hier
zijn zoals te zien is op de website velen pf ’jes
geschoten van onze fotogenieke NSA’ers door
de altijd even kundige KODAK.

Figuur 4: Verzamelpunt vlakbij het metrostation.

Na een derde wilde nacht in Marseille hebben
de NSA’ers de reis afgesloten met een door de
commissie vakkundig georganiseerde historische stadswandeling waarna zij zondagavond
zonder al te veel kleerscheuren terugkeerden
in Amsterdam. Al met al is de excursie naar
ITER zeer goed bevallen. Een eerste waarvan
er hopelijk nog vele mogen volgen. Een groot
woord van dank gaat uit naar de ExcurCie en
alle fondsen die deze fantastische reis mogelijk hebben gemaakt.

Figuur 5: Een reisverslag is geen reisverslag
zonder een passende groepsfoto!
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Puzzel
Nigel van Herwijnen
Het is weer zover! De puzzel van de Scoop, waar iedereen natuurlijk op hoopt! Maak een foto
van de antwoorden en stuur deze naar scoop@nsaweb.nl om een fles wijn te winnen!

Antwoorden Scoop februarie 2018:
1.
Radioactief
2.
Overslaan
3.
Bedankt
4.
Pesticide
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5.
6.
7.
8.
9.

Wolken
Virus
Olbers
Enkhuizen
Tuberculose

10.
11.
12.
13.
14.

Rolkoffer
Ruimteziekte
Explosie
Microruimteafval
Dyslectie

Horizontaal:

Verticaal:
1.
Voordeel van Tiny House
2.
Zal getest kunnen worden door 		
ARIEL
4.
Is het resist wel
6.
Zijn lenzen naar vernoemd
7.
Zijn moeilijk te vergelijken met 		
appels
9.
Kon de moeder van Gauss niet
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3.
5.
8.
10.
11.
12.
13.
14.

Won rekenwedstrijd van Hamilton
Staat geen krimpstraal toe
Dit maakt AI voor scheikundigen
Was de Nimrudlens misschien
Chips krijgen er steeds meer van
Vormt medeleven met miniatuur
mensen
Hebben vogelgriep in Zuid-Afrika
Is Tao nog niet

29

