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Redactioneel
Evelien Wooning
Hoi Scooplezer,
Welkom en geniet van de eerste Scoop van dit nieuwe collegejaar. Onze lieve redactie heeft voor de zomervakantie weer
een heleboel leesvoer voor jullie geproduceerd dat je kunt lezen als je na je college-uren nog steeds geen genoeg hebt van
wis-/natuur-/sterrenkunde, het Science Park en/of de NSA.
De redactie is in deze zomervakantie uitgespreid over de wereld. Niet alleen voor vakantie, maar ook voor een semester
in het buitenland, met Abel in Berlijn en Sara en Sliem in
Japan (je leest hun voorbereidingsonderzoek op pagina 16).
Voor mij is het een spannend semester omdat ik begin met
mijn master. Je zou kunnen zeggen dat we allemaal bezig
zijn met het maken van een nieuw begin. En laat dat nou net
de ondertitel van het thema periodiciteit van deze editie zijn!
Niet alleen wij maken een nieuw begin: een nieuw academisch jaar betekent ook een nieuwe lichting studenten. Voor
iedereen die voor het eerst op de studie is een bijzonder welkom. Voor je ligt de Scoop, het driemaandelijkse tijdschrift
van de studievereniging voor wiskunde en natuur- en sterrenkunde in Amsterdam. Ik hoop dat je net zo veel plezier
hebt van het lezen als wij hebben van het maken. En mocht
je nou in het bijzonder geïnspireerd worden door deze editie,
of als je al geïnteresseerd was in schrijven over wetenschap of
over hele andere dingen: schroom dan niet om je als redactielid aan te melden. Dit kan door iemand van het bestuur of de
redactie aan te spreken, of een e-mail te sturen naar bestuur@
nsaweb.nl (mag natuurlijk ook als je niet voor het eerst op de
studie bent).
Voor nu veel leesplezier!
Liefs,
Evelien
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Activiteiten
Happen en trappen
16 september
We gaan Happen en Trappen!
In Amsterdam-Oost zullen er op verschillende
locaties heerlijke driegangendiners worden klaargemaakt. In groepjes van 5
zullen jullie deze locaties
afgaan om daar van een
van de gangen mee te eten.
Daarna stap je weer op
de fiets om het volgende
huis en de volgende gang
te vinden! Leer Amsterdam-Oost en je medestudenten kennen door een
avondje rond te fietsen
voor je maaltijd.
Liftweekend
27 september t/m 29 september
Het is weer tijd voor hét
laagdrempeligste, relaxte en tegelijkertijd spannendste weekend van het
jaar: het liftweekend! We
gaan dit jaar liftend naar
Keulen om de kroegen onveilig te maken, brak door
de stad te wandelen en
lekker cultuur te snuiven.
Ben jij de snelste? Kom je
niet eens de grens over? Of
waag je je überhaupt niet
aan het liften? Kom erachter in het weekend van 27
t/m 29 september!
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Het woord van de NSA
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Inhoud

Mick Rustenburg
Lief lid,
Allereerst wil ik de nieuwe leden welkom heten bij
de allerleukste vereniging die er is! Daarnaast wil ik
natuurlijk de periodiek terugkerende leden welkom
terug heten. Nu iedereen lekker is uitgerust of uitgeblust tijdens de zomervakantie kunnen we weer lekker de studiebanken in. Het thema van deze oplage
is Periodiciteit en dat is vanwege het gedrag van septemberstudenten geen gek idee. Uitspraken als “dit
jaar ga ik er echt voor”, “ik ga naar al mijn colleges”
en “nee ik ga vanmiddag geen bier drinken” zijn meer
regelmaat dan uitzondering. Uitspraken die traditiegetrouw in oktober alweer in de ijskast liggen voor de
volgende september.
Echter, er komen ook aan enorme, langdurige perioden helaas een einde. Legende Marcel Vreeswijk
stopt met zijn functie als opleidingsdirecteur en wordt
vervangen door Anna Watts. Verder heeft Peter zijn
bachelor gehaald en gaat de maandelijkse borrel met
pensioen. Maar niet getreurd! Anna gaat het ook super doen, Peter blijft lekker met ons op Science Park
en de maandelijkse borrel wordt de tweewekelijkse
borrel. Genoeg om naar uit te kijken in het prachtige
studiejaar 2019/2020.
Ik ben zelf erg benieuwd wat de nieuwe lichting
NSA’ers ons gaat brengen. Toen ik 5 jaar geleden voor
het eerst de NSA-kamer inliep was ik meteen verkocht. Het is te hopen dat jullie hetzelfde voelen en
net zo een mooie tijd gaan kennen als ik hier heb gehad en nog steeds heb. Kom zeker vaak langs bij de
NSA, ga gezellig mee naar het eerstejaarsweekend en
wees vooral jezelf. Al met al wordt je studententijd
iets wat je nooit vergeet, geniet!
Kusjes namens de hele NSA,
Mick Rustenburg

Science News
4
Een extra lange Science News o.a. over de ontzekking van het eerste molecuul naar de oerknal
en het traagste radioactieve verval.
ASK the SCOOP
7
Waarom hebben kruiskopschroeven een tweede, dunner kruis diagonaal op het grote kruis?
Wat is jullie favoriete Wikipediapagina?
Tot het begin en daar voorbij
8
Is ons unverisum misschien maar een enkele
fase in een oneindige, cyclische reeks aan universa?
Seizoenen in de kunst en wetenschap
10
Verschillende onderwerpen en hun relatie tot
de kunst en wetenschap.
Fotopagina14
"How to survive two nuclear bombs?"
16
Hoe werkt een atoombom? Zijn Hiroshima en
Nagasaki eigenlijk wel veilig?
Het klimaat
Periodiciteit of een nieuw begin?

7
10
16

19

(Nog maar) een tijdje verschuivende tijden23
Zomer- en/of wintertijd
How to know how the world works and then
improve it
26
TNO
Puzzel28
Gedicht29

19
23

3



Science News
Julia Schuring
NGC 7027 waar dit oermolecuul in voorkomt. De fysische omstandigheden rondom
de nevel lijken op die van het vroege heelal, en daarom konden de ionen recentelijk
(zo’n drieduizend jaar geleden) gevormd
worden. En ook toen zag God dat het goed
was.
Ontdekking eerste soort molecuul na
oerknal
“In den beginne schiep God den hemel en
de aarde”, en zo opeens bestond ons heelal en al zijn elementen daarin. Althans, zo
staat het in de Bijbel. Maar als we de wetenschap geloven, waren er nog helemaal
geen atomen en moleculen in het begin der
tijden. In den beginne was het heelal nog
veel te heet voor deeltjes om aan elkaar te
binden en domineerde vooral straling het
universum. Pas na ongeveer 400.000 jaar
na de oerknal ontstond het eerste molecuul,
en afgelopen april werd dit soort molecuul
voor het eerst gezien buiten de aarde.
Volgens de scheikunde zou het helium hybride ion (HeH+) het eerste molecuul zijn
na de Big Bang: een geïoniseerd heliumatoom dat is gebonden aan een waterstofatoom. Het ion werd ontdekt in een laboratorium in 1925 en bleek enorm reactief
te zijn. Dit is dan ook precies de reden dat
het zo lang heeft geduurd tot detectie vanuit de ruimte: helium hybride reageert veel
te graag met onze aardse atmosfeer. Daarom gebruikte onderzoekers aan de Johns
Hopkins University data van SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy), een telescoop hoog in de atmosfeer.
Zij vonden een gebied in de planetaire nevel

4

Vooral bewoners “platte”land steeds
dikker
Het is al jaren bekend dat we steeds dikker
worden met zijn allen. Lang werd gedacht
dat dit kwam door de toename van het aantal stadsbewoners. Maar nieuw onderzoek
wijst iets anders uit: urbanisatie is helemaal
niet de hoofdoorzaak van de mondiale groei
van overgewicht en obesitas.

derzoek van de NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) dat deze toename in
overgewicht vooral te danken is aan bewoners op het platteland: tussen 1985 en 2017
nam de gemiddelde waarde van de BMI
(body-mass index) wereldwijd toe en voor
55% kwam dit door de stijging van de BMI
op het platteland. In sommige regio’s van
lage en middeninkomens was dit zelfs 80%.
De mogelijke reden die hiervoor wordt gegeven is dat op het platteland van lage- en
middeninkomenslanden steeds meer bewerkte producten beschikbaar zijn en dat
er minder hard wordt gewerkt dankzij de
gemechaniseerde werktuigen en transport.
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zaamste radioactief verval ooit gemeten.
En deze vondst bleef niet onopgemerkt: in
april van dit jaar stonden zij op de voorpagina van het befaamde tijdschrift Nature
met hun onderzoek.

Dat ook bewoners van het platteland zullen
moeten gaan afvallen, zit er dus dik in..

Het verval werd ontdekt tijdens de zoektocht naar donkere materie. Dit is een soort
materie die volgens natuurkundige theorieën moet verklaren waarom er meer massa
aanwezig lijkt te zijn in het universum dan
we kunnen zien, maar nog nooit gedetecteerd is. Onder andere onderzoeker prof.
Patrick Decowski en onderzoeker prof. Auke-Pieter Colijn, welbekend onder de natuurkundestudenten, zijn onderdeel van het
XENON-experiment. In dit experiment
wordt in een ondergronds laboratorium in

Traagste radioactief verval ooit gemeten
2019 is een mooi jaar voor onderzoekers van
onze eigen universiteit. Een groep werkzaam aan Nikhef (het Nationaal instituut
voor subatomaire fysica) en de Universiteit
van Amsterdam maten namelijk het lang-

Italië gekeken naar vloeibaar xenon (Xe).
In theorie zou een donkere-materiedeeltje
kunnen reageren met Xe-124, waarbij een
lichtflits ontstaat die gedetecteerd kan worden. Van dit element werd het traagste verval ooit gemeten, namelijk een verval met

De opvatting is altijd geweest dat obesitas
een stedelijk probleem was door het grote
aanbod van producten rijk in zout, verzadigd vet en suiker. Vooral mensen met een
laag inkomen, wonend in de stad, maken
gebruik van deze relatief goedkope producten in de supermarkt of fastfoodketens. Het
platteland werd juist gezien als gebied waar
veel boeren wonen en waar dus veel natuurlijk, vers voedsel wordt gegeten van eigen
bodem, en waar veel op het land wordt gewerkt. Maar nu blijkt uit grootschalig on-
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een halfwaardetijd van ongeveer een biljoen
(!) keer de leeftijd van het heelal. Eén ding
is zeker: deze ontdekking is belangrijk voor
het XENON-experiment. Hoe meer er
bekend is over xenon, hoe beter het theoretische model ervan kan worden bepaald.
Maar of het ook gaat helpen donkere materie te vinden, dat weet natuurlijk niemand.

3×3 = 9, 34758118488(…)×2389047261(…)
=?
Dat drie keer drie gelijk is aan negen, dat
weet bijna iedereen – al was het maar alleen dankzij Pippi Langkous. Maar wat
nou als je het product wilt berekenen van
twee getallen met ieder meer dan een miljard cijfers? Deze vraag hield wiskundigen
lang in de greep. Zelfs een moderne laptop
zou daar nog zo’n 30 seconden over doen.
Maar niet langer, want onderzoekers hebben een nieuw algoritme gevonden die het
nog sneller kan.
Het algoritme is gevonden door Joris van
der Hoeven van het LIX (École Polytechnique Computer Science Laboratory) en
David Harvey van de University of New
South Wales. Oudere rekenmachines maken gebruik van de eigenschappen van logaritmen om grote getallen te vermenigvuldigen: a×b=10^(log(a)+log(b)). In 1971
ontdekten de Duitse wiskundigen Arnold
Schönhage en Volker Strassen dat fourier-
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transformatie gebruikt kon worden bij het
vermenigvuldigen van hele grote getallen.
Deze methode wordt veelal gebruikt in het
dagelijkse werk van wiskundigen, maar in
hun publicatie voorspelden zij al dat er een
nog snellere manier moest zijn. Dat algoritme is dus nu gevonden. De truc van de
wiskundigen was om niet een 2-dimensionale, maar een 1729-dimensionale fouriertransformatie te gebruiken. Lastig voor een
mens om zich zoiets voor te stellen, maar
gelukkig trekt de abstracte wereld van de
wiskundige zich naar niks van aan.

Referenties
[1] Crane, L. (2019, april). Wetenschappers vinden het eerste type molecuul dat ontstond na
de oerknal. Geraadpleegd op 14 mei 2019 van
https://newscientist.nl/nieuws/wetenschappers-vinden-het-eerste-type-molecuul-dat-ontstond-na-de-oerknal/
[2] Popkin, B. M. (2019, mei). Rural areas drive
increases in global obesity. Geraadpleegd op 14
mei 2019 van https://www.nature.com/articles/
d41586-019-01182-x
[3] Nikhef (2019, april). Onderzoekers Nikhef en
UvA meten langzaamste radioactief verval ooit.
Geraagdpleegd op 15 mei 2019 van https://www.
nikhef.nl/news/nikhef-fysici-meten-sloomste-radioactief-verval-ooit/
[4] Harvey, D. (2019. april). We’ve found a quicker
way to multiply really big numbers. Geraadpleegd
op 15 mei 2019 van https://phys.org/news/201904-weve-quicker-big.html
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ASK de SCOOP
Evelien Wooning & Isis Hobus
Waarom hebben kruiskopschroeven
een tweede, dunner kruis diagonaal
op het grote kruis?
Op veel kruiskopschroeven is, als je
van dichtbij kijkt, een tweede kruis te
ontdekken. In feite zijn er twee verschillende soorten kruiskopschroeven:
de Philipsschroef (alleen een kruis) en
de Pozidrivschroef (met inkepingen).
De Pozidrivschroef biedt, met de juiste
schroevendraaier, net wat meer grip en
kan onder een kleine hoek vastgedraaid
worden. Alhoewel het niet wordt aangeraden kan een Pozidrivschroef met
een Philipsschroevendraaier worden
vastgezet. Andersom kan het niet zonder de schroef te beschadigen.

Lieve Scoop,
Ik ging afgelopen week op eerste date
met een jongen. Ik zag in principe
potentie, totdat ik hem op een dood
gespreksmoment complimenteerde
op zijn schoenen (die overigens niet
het noemen waard waren). Daarna
heb ik een half uur durende monoloog aangehoord over de sneakers,
die blijkbaar de eerste ‘nikey air’ ooit
op de markt gebracht waren. Moet ik
het afkappen?
Xx anoniem
Lief anoniem persoon,
Dit is inderdaad een moeilijk probleem. In eerste instantie zou ik zeggen: natuurlijk moet je dit afkappen.
Om op een eerste date je op deze ma-

nier te profileren is ontzettend bizar.
Aan de andere kant kun je hem ook
testen. Begin de volgende keer eens een
monoloog van een uur over jouw suede schoenen die je al sinds september
hebt, maar er nog altijd puntgaaf uitzien. Peil zijn reactie. Voelt die goed? Is
hij de ware? Veel succes en wijsheid, en
vergeet ons niet op de hoogte te houden!

Wat is jullie favoriete Wikipediapagina?
Als er één pagina is die een gouden ster
verdient, is het wel die over de dodemansknop, en dan in combinatie met
het linkje naar de Sifa (de verschijning
van de dodemansknop in Duitse treinen). De pagina’s zijn kort, maar zo
krachtig. Beide artikelen lees je in één
adem uit en zijn van a tot z interessant. Daarnaast lopen ze goed in elkaar
over: nadat je hebt geleerd wat een dodemansknop is, en je interesse onontkomelijk is gewekt, kun je verdiepende
kennis opdoen op de Sifapagina. We
kunnen iedereen ten zeerste aanraden
om tien minuten van je tijd te besteden
aan het lezen van de artikelen. Na deze
geestverruimende ervaring zal je leven
nooit meer hetzelfde zijn!

Heb je altijd al een dringende vraag willen stellen, maar niet gedurfd? Of het nou
een persoonlijke is of een wetenschappelijke, je kunt je vraag opsturen naar de Scoop!
Liever anoniem blijven? Dat kan ook
via de link die je krijgt in het wekelijkse
telegram.
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Tot het begin en daar voorbij
Abel Jonen
Ergens rond de 14 miljard jaar geleden vond de
oerknal plaats en ontstond ons universum. Daarvoor was er niets. Of beter gezegd: het hele concept
van “daarvoor” is betekenisloos wanneer we het
over de oerknal hebben, aangezien samen met de
ruimte ook de tijd toen ontstond. Althans, dat denken we vaak. Of dat ook echt zo is moet nog blijken.
Er wordt soms over de oerknaltheorie gepraat
als een theorie over de “oorsprong van het universum”. In zekere zin is het dat ook inderdaad.
Het is een theorie over hoe het universum was
op de vroegste momenten die we kunnen beschrijven. Maar eigenlijk zegt het oerknalmodel
niets meer dan dat het universum zich ooit in
een extreem hete en compacte toestand bevond
en daarna is uitgedijd. Wat er voor die hete en
compacte toestand was? Daar zegt het in principe niets over.
Er bestaat een klasse van “cyclische” kosmologische modellen. Volgens deze theorieën is de
oerknal niet daadwerkelijk het begin van ruimte
en tijd zelf, maar bestaat er een tijd vóór de oerknal. De reden dat het universum in het verleden dan zo heet en compact was, is niet omdat
het in die toestand begon. In plaats daarvan is
het gewoon omdat het universum ooit onder
invloed van zijn eigen zwaartekracht in elkaar
is gestort, totdat alles in een ongelooflijk kleine
ruimte op elkaar geperst zat - waarna het door
invloed van andere krachten weer is gaan uitdijen. Dit proces zal zich daarna eindeloos herhalen; en niet alleen zal het dat doen, maar het
heeft zich in het verleden ook al eindeloos vaak
herhaald.
De gedachte zelf is al vrij oud, en op zich is het
ook niet zo heel vreemd om te denken. Veel
processen die we waarnemen in de natuur zijn
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cyclisch; de zon komt elke dag opnieuw op en
gaat weer onder, de seizoenen komen en gaan,
en die tentamenweken lijken ook wel tot in de
oneindigheid terug te komen. Waarom zou het
dan bij de wereld zelf anders zijn? Misschien
is wat wij het “begin” van de wereld noemen
alleen maar een enkele fase in een groter proces, dat zelf geen begin of einde kent. Het is
dan ook niet heel verwonderlijk dat dit idee in
verschillende culturen en tijden op is gedoken.
Zo speelt het bijvoorbeeld een belangrijke rol
in Indische religies, en ook in het oude Egypte
en in Babylon vinden we het terug. Iets dichter
bij huis vinden we theorieën over een cyclisch
universum ook terug bij de oude Griekse en
Romeinse Stoïcijnen.
In die tijd was dat natuurlijk allemaal niet wetenschappelijk1. Kosmologie werd pas echt een
onderdeel van de natuurkunde nadat Einstein
zijn algemene relativiteitstheorie uitbracht.
Daardoor werd het mogelijk om het universum
zélf als fysisch object te beschouwen, in plaats
van alleen als een statisch decor waarin fysische processen zich afspelen zoals bij Newton.
Sterker nog: het werd niet alleen mogelijk, het
werd zelfs noodzakelijk. Het bleek namelijk extreem moeilijk om een statisch universum uit de
Einsteinvergelijkingen te krijgen, aangezien de
zwaartekracht ervoor zorgt dat het universum
langzaam in elkaar stort wanneer er niks is om
deze ontwikkeling tegen te werken.
Er waren twee belangrijke kosmologische theorieën over hoe universum dan wel in elkaar zat.
Het eerste was het “Steady State” model. Ondanks de naam was dit niet een model waarbij
de ruimtetijd zelf statisch is. In plaats daarvan
dijt die continu uit, maar wordt er ook continu
materie gecreëerd waardoor de energiedichtheid

hetzelfde blijft. De toestand van het universum
zelf (dat volgens dit model oneindig oud is)
blijft dus effectief constant. De andere was het
oerknalmodel, geïntroduceerd door Georges
Lemâitre. In 1927 ontdekte hij dat wanneer je
een uitdijend universum aanneemt en er niet
vanuit gaat dat er materie bijkomt, dat je dan de
evolutie van het universum kunt “terugspoelen”
tot een moment waarbij alle materie zich in één
punt bevindt - de singulariteit. Aangezien het
empirische bewijs zich al snel opstapelde (voornamelijk door het werk van Hubble), werd dit
de dominante opvatting.
Maar hoe moeten we die singulariteit interpreteren? Lemâitre zelf noemde zijn theorie de
“hypothese van het oeratoom”. Hij was behalve
astronoom en wiskundige ook priester, en hij
zag in dit “oeratoom” een bewijs voor de scheppende hand van God. Maar of deze singulariteit
ook daadwerkelijk ooit heeft plaatsgevonden, en
of het daadwerkelijk het begin van het universum is, is helemaal niet duidelijk. Het feit dat
de algemene relativiteitstheorie een singulariteit
voorspelt, wordt over het algemeen opgevat als
een teken dat onze huidige theorieën simpelweg
niet geschikt zijn om deze periodes in de ontwikkeling van het universum te beschrijven. We
kunnen met redelijke zekerheid “terugspoelen”
tot een bepaald tijdstip (dat niet de singulariteit
is), maar daarna worden de quantummechanische effecten simpelweg te groot om nog alleen
relativiteitstheorie toe te passen. Wanneer we
dit wel doen, komen we inderdaad uit bij een
singulariteit. Op zichzelf is het bizarre idee van
een punt met oneindige dichtheid geen reden
om aan te nemen dat er geen begin was van het
universum en dat er daarvoor iets moest zijn.
2
Maar het betekent in ieder geval dat onze huidige theorieën niet toereikend zijn om hierover
te beslissen.
De eerste cyclische modellen werden al begin
jaren ‘20 geïntroduceerd, maar die werden al
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snel verworpen omdat er problemen waren met
entropie. Er werd aangetoond dat de tijd tussen
twee ‘oerknallen’ steeds groter moest worden per
cyclus (en dat het universum ook steeds groter
werd voordat het weer terugzakt) omdat de entropie anders zou zakken. Hieruit werd geconcludeerd dat ook in een cyclisch universum er
uiteindelijk een punt in het verleden moet zijn
waarop het universum zich in één punt bevindt.
De singulariteit wordt dus niet vermeden, maar
sluipt er via de achterdeur weer in. Dan kun je
beter het hele idee van kosmische cycli maar
opgeven en gewoon zeggen dat de singulariteit
die de relativiteitstheorie voorspelt inderdaad
het begin van het universum is.
Maar cyclische kosmologische modellen zijn
nooit helemaal weggegaan, en zijn zelfs weer
aan een opmars bezig de laatste tijd. Het thermodynamische argument schijnt sinds de ontdekking van donkere energie grotendeels aan
kracht te hebben verloren. Ook zijn er door
theorieën met extra ruimtelijke dimensies bijvoorbeeld snaartheorie - maar ook dingen
zoals loop quantum gravity veel nieuwe mogelijkheden om de oude problemen met cyclische
modellen te omzeilen. Daarnaast is het ook
niet een puur speculatieve aangelegenheid. Veel
modellen voorspellen dat er wel degelijk causale
interactie is tussen de verschillende cycli, en dat
er dus in principe meetbare gevolgen van zijn.
[1] Al zou je je natuurlijk kunnen afvragen hoe wetenschappelijk dit soort vraagstukken nou daadwerkelijk worden wanneer je er een (potentieel onfalsifieerbaar) wiskundig model aan plakt.
[2] Daarnaast is het idee dat het universum geen begin heeft misschien wel even bizar. De verlichtingsfilosoof Immanuel Kant beargumenteerde bijvoorbeeld
dat beide ideeën allebei even absurd zijn; hij zag
hierin een extra bewijs voor zijn theorie dat ruimte
en tijd geen op zichzelf bestaande dingen zijn maar
slechts “aanschouwingsvormen” van onze menselijke
waarneming.
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Seizoenen in de wetenschap en kunst
Julia Schuring
In deze rubriek bespreek ik verschillende onderwerpen en hun relatie tot de kunst en wetenschap. Ik ga op zoek naar wat de wetenschap en kunst gemeen hebben, naar wat er
zich afspeelt in het gebied tussen de grenzen
van deze twee vakgebieden. Voor mij persoonlijk begon de interesse in dit verband tijdens mijn tussenjaar. Ik wilde aanvankelijk
graag naar de filmacademie, om filmeditor te
worden. Tijdens de auditie vroeg een docent
daar wat ik zou doen als ik niet werd aangenomen. “Dan ga ik natuur- en sterrenkunde
studeren”, zei ik, wat zij een opvallende keuze vonden. “Iets totaal anders, dus”, merkte
iemand zelfs op. Voor mij voelde het juist heel
logisch, maar ik kon niet goed onder woorden brengen waarom. Toen ben ik eerst gaan
nadenken over de combinatie van montage
in film en het doen van wis- en natuurkunde, later over het meer algemene samenspel
van kunst en wetenschap. Die interesse is er
nog steeds en daarom probeer ik iedere editie
van de Scoop wat dichter op het antwoord te
komen van wat de wetenschap en kunst nou
precies verbindt, door het tussengebied daartussen te verkennen. In deze editie: hoe spelen
seizoenen een rol in de wetenschap en kunst?
Seizoenen: een cultureel fenomeen
De winter, lente, zomer en herfst: deze jaargetijden zullen waarschijnlijk het eerste in
je opkomen bij het woord ‘seizoenen’. Maar
heb je er ooit bij stilgestaan dat dit niet
overal in de wereld het geval is?
In eerste instantie wordt een seizoen gedefinieerd als een periode die wordt gekenmerkt door veranderingen in het weer,
de ecologie en de hoeveelheid daglicht. [1]
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Het bestaan van de seizoenen is te danken
aan de baan van de aarde rond de zon en
het feit dat de aardas een hoek maakt met
de as van de baan van de aarde om de zon.
Omdat de effecten hiervan verschillen per
regio op de wereld, verschilt de definitie
van een seizoen eigenlijk per cultuur. Zo
maken hindoes in bijvoorbeeld India gebruik van zes seizoenen (ritus) en kennen
ze in tropisch gelegen landen slechts twee
seizoenen: de regentijd en de droge tijd
[2]. In veel andere landen onderscheiden
we er vier: de lente, zomer, herfst en winter. Er zit ook weer een verschil in wanneer
deze seizoenen precies van start gaan. Zo
wordt er onderscheid gemaakt in meteorologische, astronomische en zonneseizoenen.
Het vaststellen van seizoenen op specifieke
data is in eerste instantie ontstaan door het
belang ervan in de landbouw: door vaste
punten toe te voegen op een kalender werd
het voor boeren makkelijker om hun werk
te doen. De naam ‘herfst’ komt zelfs van
het woord ‘oogst’. Maar waar ooit de winter
gekenmerkt door het doen van een winterslaap door bepaalde dieren, wordt december
in Nederland gewoon gezien als ‘winter’,
ook wanneer de egel nog niet aan zijn winterslaap is begonnen. De vier seizoenen zijn
in veel landen daarom meer een cultureel
fenomeen geworden, in plaats van periodes
die geheel afhankelijk zijn van de daaraan
toegewezen weers- en natuurverschijnselen.
Seizoenen in de wetenschap
Wanneer we puur naar de wetenschap van
de seizoenen kijken – dus naar het ‘waarom’ van die veranderingen in weer, ecologie
en hoeveelheid daglicht – dan komen we al

De zes seizoenen (ritus) in Hindu. Van linksboven naar rechtsbeneden: Vasanta Ritu (lente), Grishma Ritu
(zomer), Varsha Ritu (moesson), Sharad Ritu (herfst), Hemant Ritu (prewinter), Shishir Ritu (winter).
Afbeeling: learnreligions.com

snel uit op de astronomie. Het ontstaan van
de seizoenen is namelijk een astronomisch
verschijnsel.

wanneer de dag het langst duurt, dus wanneer de zon loodrecht op de Kreeftskeerkring (in het noorden) staat, en de winter
wanneer de zon recht boven de SteenboksDe aarde draait om de zon, maar ook om keerkring (in het zuiden) staat. Dit worden
haar eigen as. Doordat de draaiingsassen de zonnewendes genoemd. De lente en
van deze rotaties een hoek maken met el- herfst beginnen juist tijdens een equinox:
kaar, schijnt de zon niet altijd op dezelfde wanneer de zon loodrecht boven de evenaar
manier op onze aarde. Door die afwisselen- staat.
de afstand en draaiingspositie van de aarde De seizoenen hebben een groot effect
ten opzichte van de zon, verschilt de tem- op de aardse organismen. Zo is de hele leperatuur op aarde iedere periode in het jaar. venscyclus van bomen ervan afhankelijk
Meteorologische seizoenen zijn gebaseerd en plantten veel diersoorten zich rond het
op deze cyclus van de jaarlijkse temperatuur en de Gregoriaanse kalender, de kalender die we in het Westen gebruiken [3].
De winter is de koudste tijd van het jaar en
wordt dus toegewezen aan de koudste drie
maanden van het jaar: december, januari en
februari op het Noordelijk halfrond en juni,
juli en augustus op het Zuidelijk halfrond.
Astronomische seizoenen zijn gebaseerd op
de stand van de aarde ten opzichte van de
zon. De zomer begint volgens dit systeem

De draaiing van de aarde om de zon en eigen as
veroorzaakt de seizoenen. Afbeelding: Wikimedia
Commons, Tau’olunga via CCO
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voorjaar voort. Verder doen sommige diersoorten aan een winterslaap en doen vogels
aan een vogeltrek: de jaarlijkse seizoensgebonden migratie van en naar warmere gebieden. Kortom, het leven op aarde ontkomt
niet aan de gevolgen van de seizoenen. Hoe
zit het eigenlijk met de mens?

Westen is natuurlijk Le quattro stagioni
van Antonio Vivaldi. In deze vier vioolconcerten probeerde Vivaldi een muzikale
uitdrukking te geven van ieder seizoen. Hij
voegde er ook geluiden aan toe, zoals vogelgezang en onweer, en hij schreef voor ieder
concert een sonnet dat het bijbehorende
seizoen omschreef. Maar ook in de moderLe quattro stagioni
ne tijd gebruiken artiesten de seizoenen in
Niet alleen bij dieren en planten zijn de ge- hun werk. Denk aan Seasons of My Heart
volgen van seizoenverandering zichtbaar: van Johnny Cash of End of the Season van
ook de mens kan er gevoelig voor zijn. Oké, The Kinks. En in 2017 rapte Big Sean nog
we maken dan geen extra dikke vacht aan “You know I change with the seasons”. En
in de winter (die kopen we gewoon in de wie kent het nummer Cupido van Jan Smit
stad of via zalando.nl) en we gaan ons niet nog, waarin hij over het goddelijke figuur
extra voortplanten wanneer de lente begint. zingt: “In de lente, de zomer, de herfst en
Maar veel mensen zeggen wel last te heb- de winter weet jij mij te vinden, waarheen
ben van seizoensgebonden depressies, en de ik ook ga”.
hoeveelheid (dag)licht lijkt effect te hebben
op onze biologische klok, creativiteit en te- Verder zijn er talloze films gemaakt waar
vredenheid. [4] Geen wonder dus dat de de jaargetijden in terugkomen: (500) Days
seizoenen een veel voor- en terugkomend of Summer (2009), Spring, Summer, Fall,
thema zijn in de kunst.
Winter… and Spring (2004), Halloween
In de muziek bijvoorbeeld spelen de seizoe- (1978) en zo’n beetje alle kerstfilms die je je
nen een belangrijke rol van inspiratie voor kunt bedenken. Ook in de beeldende kunst
tekstschrijvers en componisten. Het meest vind je kunstenaars die zich laten inspireren
bekende muziekstuk over seizoenen in het door getijen. Voor veel schilders die bui-

Claude Monet schilderde graag hooibalen op verschillende tijden van de dag en in verschillende seizoenen.
Afbeelding: artsology.com.
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ten hun kunst maakten en dus afhankelijk
waren van het weer en het licht, waren de
seizoenen een bron van inspiratie. Dat is
makkelijk te zien in het werk van bijvoorbeeld Vincent van Gogh en Claude Monet,
die beiden de natuur om zich heen schilderden. Vooral in het impressionisme - een
kunststroming waar Monet onderdeel van
was - is er veel aandacht voor deze moment
afhankelijke lichtinval. Zo kon Monet
hooibalen op het Franse landschap telkens
weer anders in beeld brengen, alleen maar
door die verandering van de seizoenen.
The very thing that makes us human
Dus, wat kunnen seizoenen ons nou precies
vertellen over het verband tussen de wetenschap en de kunst? We hebben gezien dat
seizoenen vooral cultuurgebonden zijn door
de verschillende veranderingen per regio op
de wereld. Waar planten en andere diersoorten zich aanpassen aan de seizoenveranderingen, daar gaat de mens er juist mee
om door bijvoorbeeld kunst te maken. De
mens wordt niet lichamelijk gedreven door
de seizoenen zoals dat wel het geval is bij
andere organismen. Waar de eekhoorn zijn
hol inkruipt tijdens de winter, daar trekt
de mens een warmere jas aan en zingt hij
over de vallende sneeuw en de knapperende
open haard. Waar in het begin van de lente
de lammetjes geboren worden, daar begint
een mens vol inspiratie te schrijven over de
liefde.
Daarnaast benadert de mens de seizoenen meer op een wetenschappelijke manier. Planten en andere diersoorten volgen
braaf hun instinct en passen zich aan aan
de verschillende seizoenen, zonder te weten
waarom. Men is juist opzoek gegaan naar
dat ‘waarom’. Door de wetenschap kunnen
we verklaren waarom het om de zoveel tijd
warm wordt en dan weer koud, en waarom
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het soms langer licht is en soms langer donker.
Het zijn dus de terreinen van de kunst en de
wetenschap, die ons als mensen onderscheiden van de dierenwereld. Mijn conclusie is
eigenlijk het beste samen te vatten door een
quote van een wetenschapper, de deeltjesfysicus Savas Dimopoulos: “The things that
are least important for our survival are the
very things that make us human: art and
science”. En de manier waarop wij met de
seizoenen omgaan, laat dit maar al te goed
zien.
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How to survive two nuclear bombs
Een nieuw begin in Japan

Sara Morcy & Sliem el Ela
Japan is een van de meest afgelegen en autonome
landen in de wereld en heeft een van de beste
succesverhalen van de post-WO II periode.

Wij tweeën en een paar andere vrienden
gaan volgend jaar op exchange naar Japan en
zullen dus (nogal letterlijk) een nieuw begin
maken in Japan. Een van deze vrienden gaat
op exchange naar Hiroshima en blijft daar
voor één jaar! Maar zoals de meesten al weten
was daar een atoombom geëxplodeerd, en de
vraag die je dan meteen stelt is: met hoeveel
armen komt hij terug [4]?

Hoe werkt een atoombom?

Het is een economische grootmacht [1]
die een populatie telt van maar liefst 127,3
miljoen [2]. Hiernaast is Japan het land met
de hoogste levensverwachting [3], terwijl het
niet zo lang geleden slachtoffer was van maar
liefst twee atoombommen! Het is een land
dat als een feniks uit de as herrijst.
Hoe heeft het land zich zo goed kunnen
herstellen? Zijn de atoombommen minder
erg dan we denken? Is er überhaupt nog wat
te merken van de atoombommen?
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Het algemene idee van hoe een atoombom
werkt, is goed te vinden in verscheidene
literatuur, maar de precieze details zijn
natuurlijk wat moeilijker te vinden.
Uraniumverrijking
Het belangrijkste voor het bouwen van een
atoombom is de zoektocht naar kernmateriaal.
Na jarenlang geheimzinnig onderzoek
waren de Verenigde Staten de eerste die een
atoombom lieten exploderen. Het geheim
van het onderzoek was uraniumverrijking.
Het proces van uraniumverrijking is
simpelweg het scheiden van de lichtere
uraniumisotopen, om preciezer te zijn U-235,
van zwaardere uraniumisotopen. De lichtere
uraniumisotopen (U-235) zijn namelijk de
atomen die worden gespleten bij de explosie
van een atoombom omdat ze instabieler zijn
dan de zwaardere variant [5]. Het grootste
probleem is dat U-235 gering voorkomt: maar
ongeveer 7 op de 1000 uranium atomen is van
de soort U-235 [5]. Men scheidt de isotopen
aan de hand van centrifugatie (90 000 RPM!),
waardoor de zwaardere isotopen meer naar de
buitenkant worden geduwd, terwijl de lichtere
U-235-isotopen meer bij de binnenkant

blijven in de centrifuge. Als je dit een jaar
lang doet met 1000-3000 centrifuges krijg
je misschien een halve kilogram aan ‘verrijkt
uranium’, wat genoeg is voor één bom.

Binnenkant van een atoombom
In de voorkant (rechts) en achterkant (links)
bewaar je twee stukjes verrijkt uranium. Een
van de twee kanten wordt voor de explosie
afgevuurd op de andere, en zodra de twee
stukken uranium contact maken, splitsen de
atomen en vindt de explosie van de atoombom
plaats.

Zijn Hiroshima en Nagaski eigenlijk
wel veilig?

TLDR: Ja.
Om 20:15 uur op 6 augustus 1945 lieten de
Verenigde Staten de eerste gevechtsatoombom
“Little Boy” vallen. Het explodeerde na 43
seconden en creëerde een enorme vuurbal die
het grootste deel van Hiroshima verbrandde.
Bijna 350.000 mensen waren die dag in de
stad [6].
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In het epicentrum van de explosie had je het
gebouw genaamd de Genbaku Dome en tot
iedereens verbazing was dit ook het enige
gebouw dat overeind bleef staan. Hij staat er
tegenwoordig nog steeds en wordt nu gezien
als een vredesmonument.
De grootste bedreiging voor de mensen in
Hiroshima was iets dat ‘prompt radiation’ heet.
Dit is de uitstraling van hoog-energetische
neutronen en gammastralen, wat onmiddellijk
na de explosie van de atoombom optreedt.
Deze straling is extreem kortstondig en komt
alleen voor tijdens de eerste heldere lichtflits
die gepaard gaat met de nucleaire explosie.
De bommen op Hiroshima en Nagasaki
waren hoog in de lucht ontploft, waardoor
de radioactieve vuurbal de grond niet
raakte [6]. Dit verminderde de radioactieve
neerslag drastisch en als gevolg was er niet
veel radioactief materiaal dat door kon
blijven stralen. Tegenwoordig stemmen
de stralingsniveaus van Hiroshima en
Nagasaki overeen met de wereldgemiddelde
achtergrondstraling van 0.87 mSv / a = 87
nSv / h. Dus op de monumenten na zien we
niet zo veel meer terug van de atoombommen
in Japan.
Welke plek misschien nog beruchter is dan
Hiroshima en Nagasaki - als het gaat radioactieve straling - is Chernobyl. In tegenstelling
tot de Japanse steden duurde het een stuk
langer voordat grote stukken van Chernobyl
veilig genoeg waren.
Waarom dit verschil? In plaats van een
atoombom dat afging ver boven de
grond, was het een nucleaire reactor dat aan
een catastrofale mislukking leed op grondniveau. Doordat het ongeluk op grondniveau
plaatsvond, kon er veel meer radioactief afval
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gebeurd in Hiroshima, en niet zo lang daarna
gebeurde exact hetzelfde: er explodeerde een
atoombom ongeveer 3 kilometer verder van
hem af. Hij overleefde het deze keer zelfs
zónder verwondingen.
In maart 2009 erkende Japan Yamaguchi
officieel als een overlevende van beide
ontploffingen. Hij is nu de enige persoon die
officieel wordt erkend als de overlevende van
twee nucleaire explosies.
lekken in de bodem en het grondwater. Hiernaast had de nucleaire reactor veel meer
nucleaire brandstof dat veel efficiënter werd
verbrand dan de atoombommen waardoor er
een stuk meer straling werd geproduceerd.
Vandaar het grote verschil tussen Chernobyl
en de Japanse steden.

“Luckiest unluckiest person in the
world” [7]

Op de dag dat “Little Boy” zou gaan vallen
op Hiroshima, was een meneer genaamd
Tsutomu Yamaguchi op zakenreis in
Hiroshima. Hij was op het treinstation om
terug te gaan naar zijn huis in Nagasaki, tot
op het moment dat hij realiseerde dat hij iets
was vergeten in de stad. Hij liep terug om
hetgeen op te halen wat hij was vergeten en
momenten later viel “Little Boy” ongeveer 3
kilometer verder van hem en explodeerde het.
De ontploffing scheurde zijn trommelvliezen,
verblindde hem tijdelijk en verbrandde één
kant van zijn lichaam op ernstige wijze.
Nadat hij ontdekte dat zijn twee collega's de
explosie ook hadden overleefd, keerden ze
terug naar zijn huis in Nagasaki en werden
hun verwondingen behandeld. Ondanks
zijn ernstige verwondingen, besloot hij de
volgende werkdag toch op te komen dagen
(terwijl wij door onze colleges heen slapen).
Hij vertelde zijn werkgever over wat er was
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Meneer Yamaguchi leefde tot op de hoge
leeftijd van 93 en stierf op 4 januari 2010 in
zijn huis in Nagasaki.
Een baas als je het mij vraagt.
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Het klimaat: periodiciteit of een nieuw begin?
Heleen Mulder
Vele periodieke verschijnselen in de natuur zijn
binnen de duur van een mensenleven merkbaar.
Denk aan seizoenen, de maancyclus, eb en
vloed, maar ook El Niño, een verschijnsel dat
grote invloed heeft op het weer rondom de hele
Stille Oceaan. De periodes van deze fenomenen
variëren van dagen tot jaren, maar er zijn ook
natuurlijke processen die zich op veel grotere
tijdschalen afspelen. Zo bevond de aarde zich in
de middeleeuwen in een relatief warme periode,
gevolgd door de zogeheten Kleine IJstijd, die heeft
geduurd totdat de aarde in de 19e eeuw weer
begon op te warmen. Dit soort variaties komen
weer bovenop processen die tienduizenden jaren
duren: zo varieert, op een schaal van 41.000
jaar, de hoek die de aardas met de normaal van
het ecliptisch vlak maakt van 22,1 naar 24,5
graden. De aarde bestaat al zo’n 4,5 miljard
jaar, dus er zijn genoeg ontwikkelingen aan te
wijzen die nog langer duren.
Het geheel aan schommelingen in factoren die
het klimaat op aarde beïnvloeden heeft ervoor
gezorgd dat opwarmingen en afkoelingen elkaar
constant hebben afgewisseld. Er zijn plekken op
aarde aan te wijzen waar de temperaturen in de
laatste 10.000 jaar wel eens hoger zijn geweest
dan ze nu zijn. Dit geeft aanleiding tot enig
gezond scepticisme over de oorzaken van de recente
opwarming van de aarde. Voor de duidelijkheid:
gezien de wereldwijde wetenschappelijke
consensus over de rol van de mens in de huidige
klimaatverandering is de insteek van dit artikel
niet om dit in twijfel te trekken. Wel lijkt het
mij nuttig om wat basiskennis te hebben over
de natuurlijke variatie van het klimaat, zeker
gezien de maatschappelijke relevantie van het
onderwerp. Waarom varieert het klimaat? Hoe
zagen deze variaties er in het verleden uit, met
name in vergelijking met de veranderingen
van nu? Ik hoop dat het (deels) beantwoorden

van deze vragen de lezer nieuwe middelen
geeft om na te denken over het argument tegen
klimaatverandering dat ‘het klimaat altijd al
varieert’.
De invloed van gassen zoals koolstofdioxide op
het broeikaseffect is bij de lezer waarschijnlijk
bekend, maar bij de klimaatschommelingen
in het verleden hebben ook andere processen
een rol gespeeld. Om te beginnen is de
helderheid van de zon niet constant, wat de
hoeveelheid inkomende energie op aarde
beïnvloedt en daarmee de temperatuur
en atmosferische circulatie. Op relatief
korte tijdschalen varieert de hoeveelheid
zonnevlekken in de zon. Hoe meer dit er zijn,
hoe actiever de zon is, en een minimum aan
zonnevlekken zou een rol kunnen hebben
gespeeld in het ontstaan van de Kleine IJstijd.
Ook op de schaal van de leeftijd van de
aarde is de zon veranderd. De helderheid is
namelijk toegenomen sinds het ontstaan van
de aarde, en zelfs zodanig dat in de vroegste
geschiedenis al het oppervlaktewater op
aarde bevroren leek te moeten zijn geweest.
Uit sedimenten uit die periode blijkt echter
dat dit niet het geval was. Dit heet ook wel
de Faint young Sun paradox, en de oplossing
ervan ligt in het vinden van een factor die de
temperaturen op aarde in die tijd verhoogde.
Een kandidaat hiervoor zijn de concentraties
methaan en CO2 in de atmosfeer, die destijds
veel hoger zouden zijn geweest dan nu. Dit
zou er echter ook voor hebben gezorgd dat de
aarde, terwijl de zon helderder werd, zodanig
op zou warmen dat er geen leven meer
mogelijk zou zijn geweest. Aangezien dit niet
is gebeurd moet er weer een ander proces zijn
geweest dat broeikasgassen aan de atmosfeer
heeft onttrokken.
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is, zoals eerder genoemd, niet constant. Hoe
groter deze inclinatie, hoe groter het verschil
in energie dat het aardoppervlak in zomer en
winter ontvangt. In de figuur hieronder zijn
als derde aspect twee vormen van precessie
te zien. De aardas precedeert, en de aardbaan
ook, in het ecliptisch vlak. Al deze effecten
hebben invloed op hoeveel energie de aarde
op welk moment van de zon ontvangt.

De activiteit van de zon is evenredig met de hoeveelheid zonnevlekken: dit is te zien in deze afbeeldingen van
gefilterd zichtbaar licht (boven) en UV-licht (onder)[8].

Planten nemen CO2 op tijdens de
fotosynthese, maar ook rotsen kunnen
concentraties van het gas beïnvloeden, en
zo mogelijk een oplossing bieden voor de
paradox van de zwakke zon. Als rotsen
verweren vinden er namelijk chemische
reacties plaats waarbij mineralen oplossen,
en koolstofdioxide is een van de reagentia in
dit proces. Tektonische activiteit waarbij de
aardkorst van vorm verandert, kan de mate van
verwering beïnvloeden, en zo dus het CO2gehalte verlagen. In zones waar divergentie
of subductie van aardplaten plaatsvindt wordt
echter ook weer CO2 uitgestoten. We hebben
het dan over bijdragen aan de balans die
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miniem zijn in vergelijking met de uitstoot
door verbranding van fossiele brandstoffen,
maar die in het verleden de atmosfeer wel
degelijk hebben beïnvloed.
Een meer mechanische factor die het klimaat
beïnvloedt, zijn variaties in de baan van de
aarde: onder invloed van andere objecten
in de ruimte veranderen er periodiek een
aantal aspecten van de baan. Ten eerste is de
excentriciteit van de baan die de aarde om de
zon maakt niet constant. Met een periode
in de orde van honderdduizenden jaren
schommelt deze tussen bijna cirkelvormig
en elliptisch. Ook de inclinatie van de aardas

Voor het geval je nog niet de draad bent
kwijt geraakt door al deze geologische en
astronomische effecten: ze beïnvloeden
elkaar ook nog onderling!
Een lastig
te bestuderen proces dat invloed heeft op het
klimaat is namelijk de onderlinge feedback
tussen onderdelen van het systeem dat de aarde
omvat. Deze feedback kan zowel positief als
negatief zijn. Een voorbeeld van iets dat door
de opwarming van de aarde ontstaat, en wat
ook verdere opwarming veroorzaakt, is het
smelten van ijskappen. Deze verhogen door
hun grote reflectiviteit namelijk het albedo
van het aardoppervlak, en als ze verdwijnen
zal dit oppervlak dus meer straling opnemen
en verder opwarmen. Negatieve feedback in
klimaatverandering is bijvoorbeeld te vinden
in de wet van Stefan-Boltzmann: hoe warmer
een zwart lichaam wordt, hoe meer straling
het uitzendt, wat verdere opwarming remt.
Goed, maar wat is nou het netto effect van al
deze ontwikkelingen? Om dit te beschrijven

zijn er natuurlijk tal van grootheden die
kunnen worden bekeken: temperatuur,
hoogte van de zeespiegel, biodiversiteit…
Niet alleen de grootheden, maar ook de
schaal waarop je kijkt kan erg verschillen.
Afhankelijk van de tijdsas van de grafiek
kunnen de huidige CO2-gehalten en
temperaturen historisch hoog of laag lijken.
Het is dus zaak om altijd de bron van een
grafiek na te gaan, en om bevestiging van de
conclusies te zoeken in andere publicaties. Ik
heb mijn best gedaan om dit advies zelf op
te volgen bij het schrijven van dit artikel, en
als praktijkvoorbeeld van de uitwerking van
de genoemde effecten heb ik de onderstaande
grafiek gevonden. In de grafiek is te zien hoe
het atmosferische CO2-gehalte zich in de
laatste 800.000 jaar heeft ontwikkeld. De data
zijn onder andere verkregen door analyse van
de in ijskernen gevangen lucht op Antarctica,
bij het poolstation Vostok.
In de grafiek is te zien dat de hoeveelheid
CO2 stijgt en daalt, waarbij we kunnen
zeggen dat lage en hoge CO2-gehalten
respectievelijk duiden op lagere en hogere
temperaturen. Van de eerder genoemde
factoren zijn de baanvariaties waarschijnlijk
het meest invloedrijk geweest in het tot stand
brengen van het patroon. Aan het einde van
de tijdsas zien we een scherpe toename in
het CO2-gehalte, tot een waarde die veel
hoger is dan alle andere in de grafiek. Het is

Drie manieren waarop de baan van de aarde varieert in de tijd [7].
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(Nog maar) een tijdje verschuivende tijden
Evelien Wooning

Ontwikkeling van het CO2-gehalte in de atmosfeer in de afgelopen 800,000 jaar [1].

belangrijk om te beseffen dat dit an sich geen
bewijs is voor de onnatuurlijkheid van
de huidige klimaatverandering: deze
grafiek toont maar een fractie van de
tijd sinds het ontstaan van de aarde, en
er zouden, zoals eerder besproken, best
hogere
CO2-gehaltes
kunnen
zijn
voorgevallen in die lange geschiedenis.
Het belangrijkste is dat de snelle
stijging niet in het ritme past, en dat er geen
andere oorzaak voor aan te wijzen is dan
de grootschalige verbranding van fossiele
brandstoffen. In het vijfde rapport van
het Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) staat dan ook te lezen dat de
menselijke invloed in de klimaatverandering
vaststaat. Verder stelt het IPCC dat
voortdurende uitstoot van broeikasgassen
verdere opwarming zal veroorzaken en
de kans op ingrijpende en onomkeerbare
veranderingen voor mens en ecosystemen zal
vergroten.
Beïnvloed door tal van complexe processen
heeft de aarde zeer diverse klimaten
gekend sinds haar ontstaan. Ik zou daarom
concluderen dat het probleem van
klimaatverandering niet zozeer is dat
er verandering plaatsvindt, maar dat dit
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ontzettend snel gebeurt en voornamelijk
door een factor die los staat van de processen
waarmee de aarde ‘zelf ’ haar klimaat
regelt. Daarmee begeven we ons op
onbekend terrein, en is het lastig om op
basis van het verleden te voorspellen wat de
veerkrachtigheid van ecosystemen in deze
situatie is. Misschien dacht je dit, net als ik,
voor het lezen van dit artikel ook al, maar
wellicht weten we nu toch iets beter waar we
het over hebben.
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In oktober is het – hoogstwaarschijnlijk – weer
zo ver: je mag je horloge een uur achteruit zetten
en een uur langer slapen, clubben, of wat je dan
ook moge doen tussen 2 en, nou ja, feitelijk weer
2 uur ’s nachts. Als je hier niet bepaald warm van
wordt, of zelfs nogal tegenop ziet, heb je de zomer- en wintertijddiscussie afgelopen jaar vast
met enthousiasme gevolgd. Het lijkt er namelijk
op dat er binnen korte tijd een eind komt aan
het verschuif met de tijd. “So wird das auch kommen,” reageerde voorzitter van de Europese commissie Jean-Claude Juncker op het nieuws dat
een meerderheid van de Europese bevolking van
de zomer- of wintertijd af wil.
Het overgrote deel van Europa ligt in dezelfde tijdzone en hanteert dus dezelfde Midden-Europese Tijd (MET). Het aanhouden
van eenzelfde tijd als de omgeving is natuurlijk essentieel voor een samenleving die functioneert als de onze, maar het betekent ook
dat er een nieuw soort verschil ontstaat, zowel
binnen één zone als op grensgebieden. Als
de zon in Groningen opkomt, duurt het nog
zeker 10 minuten voordat wij hem in Amsterdam te zien krijgen (en op diezelfde manier is natuurlijk de zonsondergang hier ook
iets later). Een verschil van 10 minuten valt
te overzien, maar het breedtegraadverschil
tussen Amsterdam en Groningen valt ook
te overzien. Wanneer we het verhaal letterlijk breder trekken, naar het volledige gebied
waarin de MET wordt gehanteerd, vallen de
tijden een stuk meer uiteen. Op 25 mei, wanneer in Amsterdam de zon precies om 05:30u
opkomt, komt in Fisterra, het meest westelijke plaatsje van Spanje, de zon op om 07:03u.
In het oosten van de MET, Polen, komt de
zon net iets over vieren op. Zonder zomertijd
zou het in het Fisterra om zes uur licht wor-

den, wat misschien wel beter is dan de huidige
situatie. Bij ons in Amsterdam zien we de zon
om half vijf. Dat is vroeg, maar acceptabel.
Echter, in het oosten van onze tijdzone kunnen de straatlantaarns uit om drie uur. Rond
21 juni zou dat punt nog een half uur eerder
worden bereikt: om 02:37u om precies te zijn.
Toen ik vorig jaar om vier uur ’s nachts naar
mijn vakantieappartement in Sarandë, Albanië liep, was ik flink aan het balen dat er al
vogels floten (dat is altijd zo confronterend
na het uitgaan). Aan de overkant van de baai
ligt Corfu. Griekenland, dus een uur later. Ik
bedacht: wat als ik gisteravond de boot had
genomen? Dan was ik een uur eerder de stad
ingegaan, een uur eerder de club binnengekomen, had ik hetzelfde aantal uren gedanst,
en was ik voor zonsopgang, voor het fluiten,
maar ook om vier uur naar bed gegaan. Mijn
interesse was gewekt. Met een redelijke verrekijker kunnen Albanezen die om 9 uur beginnen met werken de Griekse koffiepauze van
10 uur volgen. En verschil in het functioneren
van het maatschappelijk systeem als gevolg
van het tijdsverschil is er naar mijn weten
amper.
In feite dus twee andere situaties: Spanje, Polen en Nederland hanteren een gelijke
tijd, maar het moment van zonsopkomst verschuift in het uiterste geval met drie uur, en
in Griekenland en Albanië komt de zon op
hetzelfde moment op, maar het tijdstip verschilt met een uur. Toch komt het uiteindelijk
op hetzelfde neer: Grieken en Spanjaarden
leven relatief eerder in het rondje van de aarde om zijn as dan Albanezen en Polen. Zie je
dit terug in de ontwikkeling of ontwrichting
van deze samenlevingen? Nou niet per se. Dit
soort verschillen vind je overal op de wereld,
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maar gebieden worden er niet gerapporteerd
door benadeeld, of hebben er gerapporteerd
baat bij. Waarom maken wij ons in Europa
dan zo druk om de tijd?

Corfu vanuit Sarandë gezien, 14:00u (of 15:00u).

Het balletje is gaan rollen na een enquête
van de Europese Commissie onder EU-inwoners (let wel: driekwart van de 4,6 miljoen bevraagden kwam uit Duitsland). Eruit
bleek dat tachtig procent van de Europeanen
(of Duitsers) liever nooit de klok verzet. De
conclusie voor de commissie was duidelijk:
so wird das auch kommen, en snel ook. Voor
oktober 2019 moet iedere lidstaat hebben
doorgegeven of hij liever de zomer- of wintertijd aanhoudt. Behoud van het huidige systeem wordt niet als optie gegeven. Ondanks
de weinig representatieve steekproef bleken
er ook veel mensen buiten Duitsland tegen
het verzetten van de tijd. Blijkbaar heeft een
groot deel van de Nederlanders langdurig
problemen met het slaapritme na het overgeslagen en het extra uur. En als ze dan toch
in slaap kunnen komen, hebben deze zelfde
mensen nachtmerries over een vakantie naar
Engeland.
Ook Nederland heeft een mening, al is het
een verdeelde. Uit milieutechnisch oogpunt
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zijn een hoop linkse partijen voor het behoud
van het huidige systeem, omdat ‘leven als het
dag is’ een hoop verlichtingsenergie bespaard.
Als ander argument voor het behoud wordt
genoemd dat het onrealistisch is dat we tot
een andere gezamenlijke overeenkomst komen dan de huidige, omdat de belangen, van
bijvoorbeeld Polen en Spanje, zo uit elkaar
lopen. De Partij voor de Dieren is echter voor
het instellen van de permanente wintertijd,
omdat er meer dieren worden aangereden als
het bioritme van de mens wordt verstoord.
Naar het verband tussen verkeersveiligheid
(maar meer gefocust op mensenlevens) en
het verzetten van de klok is onderzoek gedaan: veel bevestigend, maar recentelijk ook
een Brits onderzoek dat alle andere conclusies ontkrachtte. De PVV en EU-partij Jezus
Leeft willen een permanente zomertijd. Buiten de politiek is sportkoepel NOC*NSF tegenstander van het afschaffen van de huidige
regeling. Deze zegt dat een vaste tijd betekent
dat verschillende sporten minder goed beoefend kunnen worden, omdat veel mensen ’s
avonds sporten en daglicht voor bijvoorbeeld
hardlopen of wielrennen belangrijk is. Ook de
horeca heeft baat bij lange zomeravonden.
Is het dan nog waarschijnlijk dat we de zomer- of wintertijd permanent afschaffen?
Eerlijk gezegd lijkt de huidige situatie qua
daglicht een goed compromis: geen donkere ochtenden in de winter en lange, lichte avonden (plus geen zonlicht om 04:00u ’s
ochtends) in de zomer. Maar er moet toch
gedacht worden aan die Duitsers van de enquête, die mensen die niet naar Engeland of
verder durven te reizen en de verkeersveiligheid van onze dieren. Zonder gekheid: een
groot deel van ook de Nederlandse bevolking
schijnt last te hebben van het tweejaarlijkse
verschuiven met de tijd. Het bioritme van
deze mensen is voor langere tijd verstoord
en alhoewel een uur tijdsverschil tussen twee
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verschillende plaatsen geen duidelijk effect op
de maatschappij heeft, is het niet moeilijk om
voor te stellen dat zo’n verstoring wel degelijk
gevolgen heeft voor het functioneren van dit
deel van de bevolking in onze samenleving.
Het moge duidelijk zijn dat ik het bijzonder
jammer zou vinden, maar voor het grotere
goed ben ik best bereid om mijn vogelvrije (in
de letterlijke zin van het woord) nachtelijke
fietstochten op te geven. Laat dit stuk dan
mijn protest voor de vorm zijn.

zomer leuker vinden dan de winter. Wat een
sukkels. Dat is natuurlijk ook wel zo. Doordat
wij zo ver ten noorden van de evenaar wonen, is er in de zomer meer dan voldoende
daglicht, terwijl het in de winter schaars is.
Met een beetje logica is het zo in te zien dat
je je klok dan gaat aanpassen op de winter,
en niet op de zomer. Bovendien loopt onze
klok zelfs in de wintertijd al een beetje voor
op de 12:00u waarop de zon recht boven ons
land zou moeten staan. Grappig is wel dat de
Volkskrant in 2013 nog een artikel plaatste
waarin het afschaffen van het verzetten werd
bepleit (complimenten voor de vooruitziende
blik), maar dan om permanent over te gaan
naar de zomertijd. Als een van de argumenten
wordt gegeven dat “alleen de gedachte aan de
wintertijd een deel van de bevolking al mistroostig of zelfs depressief maakt”. Over ongeïnformeerd gesproken…

Als we dan toch overstappen naar een vaste
tijd, is het natuurlijk belangrijk om te beslissen of deze de vaste zomer- of wintertijd
wordt. Uit een opiniepeiling van Binnenlandse Zaken blijkt dat een overgroot deel
van Nederland de wintertijd wil aanhouden (41%, tegenover 27% voor de zomertijd
en 24% voor het verzetten). Deze peiling is
trouwens onder minder dan tweeduizend
Nederlanders gehouden en de kiezer werd
geïnformeerd dat de zon in zomertijdregime
uiterlijk om 20:00u ondergaat. Ik weet niet
waarom het me nog verbaast. Enfin, het volk
heeft gesproken. Niet alleen het gemiddelde,
doorsnee volk dat is bereikt met de peiling,
maar ook de wetenschap, kwaliteitskranten
en andere opiniemakers als Arjen Lubach
staan achter de wintertijd. En ze staan er niet
zomaar achter: als je ze moet geloven is het
een roekeloze, ongeïnformeerde, misschien
wel stupide mening om voor de zomertijd te
zijn. Mensen zouden alleen maar zomertijd
willen omdat het vrolijker klinkt; omdat ze de

Maar laten we wel wezen. Wat de Volkskrant
in 2013 ook bepleitte, wat de overeenkomsten
tussen Corfu en Sarandë ook zijn, wat mijn
persoonlijke mening ook is: het (waarschijnlijk) grootste deel van Nederland heeft last
van het verzetten van de klok, en het is gezien
de situering in Nederland het verstandigst
om voor een permanente wintertijd te kiezen.
Maar de situering in Nederland is heel anders dan in Polen of in Portugal. En we hebben er, misschien ongemerkt, veel baat bij om
in dezelfde tijdzone te zitten als het grootste
deel van de Europese Unie. Dus misschien is
het verzetten niet alleen daglicht-technisch
gezien het beste compromis, maar ook menselijkerwijs gezien. Om ervoor te zorgen dat
het in Polen ‘pas’ om vier uur licht wordt in de
zomer, zonder Spanje tot tien uur in het donker te laten zitten in de winter, of dat we hier
’s zomers lichte avonden hebben en ’s winters
lichte ochtenden hebben, is het handhaven
van de huidige situatie de enige manier.
Jammer.
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Want to know how the world works and then
improve it

complex projects, often with an international
slant and so remain involved in everything."

Advertorial
Nadine Wennersbusch is senior project manager
in the Sustainable Process & Energy Systems
department. With her analytical eye she likes to
contribute to everything that concerns the project
execution. So project management suits her
down to the ground.
"TNO and ECN recently clustered strengths
to form a single energy research centre. We
deal with a wide range of energy issues, from
CO2 capture and reuse to heat storage and
utilisation. Our goal is to develop technology
that contributes to a sustainable society. My
department scales up production processes
for sustainable chemistry in order to reduce
the use of fossil fuels. To this end, we focus
on biomass, such as agricultural residues and
waste, with the aim of making chemical building blocks for applications such as plastics,
resins and coatings. As a project manager, I
lead various international projects and ensure
that we achieve the intended results within
budget and time, which results in satisfied
customers."
Solving societal problems
"I studied applied physics in Delft before
initially starting my career working for a
consulting firm. An enjoyable and educational time, but I missed the link with
innovation. After speaking with my former
fellow students I ended up at TNO. This
combination of being close to research but
also application-focused and in interaction with companies fascinated me greatly.
Moreover, I rediscovered the passion for
which I began to study. Curiosity - wanting
to know how the world works. And then
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wanting to improve that world. At TNO I
can help solve a societal problem. Why don't
I use my knowledge of physics directly? I
have always enjoyed contributing to many
aspects. The breadth of project management
appeals to me – a physics study also equips
you with the analytical skills you need to do
this. Moreover, given my education I do not
shy away from technology and I can ask the
right questions."
Combine knowledge
"TNO is strong because it combines knowledge. There is a lot of interaction between
disciplines here. Our projects are multidisciplinary, there are various internal networks
such as Jong TNO and you are even encouraged to move to another department.
In this way you automatically take your
knowledge to the next place. I am also free
to shape my own development and seize
opportunities. The Talent Centre at TNO
facilitates development for both young and
old in many ways, for example via e-learning
or an on-the-job assignment. I have two
young children and therefore work 32 hours
a week, sometimes at home. There is a lot of
flexibility in this arrangement, too, and many
colleagues make use of it. And oh, if the
trainee programme had already existed when
I joined, I would certainly have done joined
it. Three periods of eight months in different
departments: a great way to get to know the
breadth of TNO.”
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Are you a bachelor, master or PhD student
and do you want to experience what TNO
has in store for you? Come to our event Get
to know TNO on Friday October 11th in
Delft.

The day also consists of project meetings,
taking actions so that we can realise a new
pilot within six months or working with my
team on a new project proposal. I may finish
off with a lunch meeting with colleagues
with whom I have previously done a course.
Will I stay in project management? Above
my senior position is the principal role. Or I
could move on to programme management.
Then I would manage part of a roadmap.
But for the time being, project management
remains number one for me: I do the more

Get to know TNO offers you a unique insider view of TNO with
• interactive demos,
• lab tours,
• serious games,
• conversations with TNO employees,
• inspiring presentations about innovations.
Join Get to know TNO and
learn what applied science entails,
get inspired by all the possibilities,
find out if you see a career for yourself in
one of our research groups.
Go to www.tno.nl/gettoknow for more
information.

Project or programme management?
"My ideal working day starts at a quarter to
nine with coffee and a chat with colleagues.
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Puzzel
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Een gedicht, voor Mick.

Donna Sandtke

(Helaas geen limerick)

Ja, dames en heren, daar is ‘ie weer. Dé Scoop-puzzel! Geniet ervan en geef vooral niet te snel
op, want de eerste die de goede oplossing vindt krijgt een fles wijn. Stuur een foto van je antwoorden naar scoop@nsaweb.nl en wie weet ben jij de gelukkige winnaar!

Horizontaal:
1. Grootte van de eerste gevechtsatoom bom volgens zijn
naam.
4. Naam van de scheidingstechniek voor Uranium.
7. Grootste oorzaak van temperatuurfluctaties voor 1950.
8. Aantal siezoenen volgens hindoes.

Nanne Hempel

Wekker afgegaan.
Niemand heeft deze gehoord.
Een goed begin is het halve werk.
Mick heeft mij gewekt met een duidelijk verzoek.
“Kom in het gras zuipen”
Als een goed begin van de dag, de halve dag maakt.
Dan is het niet verrassend dat Mick mij wekt in de middag.

Mick aan het begin tot het eind.
Mick, die het feest begint en tot het laatste blijft.
Sin(x) wordt Sin(Micks)
Mick is op, en Mick is weer neer.
Tot ieder hoogtepunt, begonnen uit niks.
Het hele feest weer een keer.
Verticaal:
1. Grondlegger van de oerknaltheorie.
2. Thema van deze Scoop-editie.
3. Persoon die deze zin uitsprak:
"So wird das auch kommen".
5. Plaats van de grootste toename
in gewicht.
6. Micks grootste hobby.

Dit is een ode aan jouw gezellige amplitude en periode.
Ik kan alleen maar hopen dat je gister naar huis bent gekropen.
De deur achter je hebt gesloten.
Je in bed bent gaan liggen en je ogen hebt gesloten.
Zodat je me dit begin van het jaar kan wekken, en er weer wordt gezopen.
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