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Dag lieve lezer,

REDACTIONEEL

Een nieuw studiejaar is aangebroken en ik hoop je van harte weer welkom te heten op de universiteit! Op het moment van schrijven is de
laatste tentamenweek aangebroken en heeft Hugo de Jonge ons beloofd
dat we in september weer op locatie mogen studeren. Dus hopelijk lees
je dit nu zonder mondkapje in de collegezaal, bij de zwarte banken op
Science Park, of op de VU.
Het thema van deze Scoop is er eentje naar mijn hart: diversiteit van en
in de natuurwetenschappen. “Picture a scientist,” vroeg iemand mij laatst,
en ik ben benieuwd wat hierop het gemiddelde antwoord is. Toen ik op
de middelbare school zat dacht ik nooit na over het studeren van natuurkunde; dat was toch niets voor meisjes zoals ik? Het feit dat ik nu bijna
een masterdiploma in mijn zak heb bewijst het tegendeel, maar toch ben
ik bang dat veel jonge mensen onterecht denken dat de natuurwetenschappen niet voor hen zijn weggelegd, enkel door het standaard beeld
van witte, oude mannen met bril en baard bij het beroep ‘wetenschapper’.
En daarom is dit thema nog steeds zo ongelooflijk belangrijk.
In deze editie lees je weer veel moois. Flora schrijft haar eerste stuk over
het brede spectrum van de wetenschap: van alfa tot gamma, en dat allemaal op onze eigen universiteit. In het stuk van Christiaan lees je over
Maryam Mirzakhani, een waanzinnige wiskundige die veels te vroeg
is gestorven aan borstkanker. Donna schrijft over hoe we het lage percentage van vrouwen in de top oplossen, en bespreekt of vrouwenquota
hiervoor geschikt zijn. Over de diversiteit aan scripties binnen onze redactie lees je op pagina 28, en Nanne bespreekt kort een prachtig gedicht
van Amanda Gorman. Daarnaast word je getrakteerd met meerdere interviews: Duncan interviewt het nieuwe NSA bestuur, Evelien de postcast-host Nicolien Janssens van Talk That Science en oud-vicevoorzitter
Kaylee van Schuilenburg van Amsterdam United, en mijn interview met
Samaya Nissanke, veelzijdige wetenschapper en hardmaakster voor inclusiviteit in de astrofysica lees je op pagina 20. En natuurlijk kun je
de terugkerende rubrieken van de boekentips (van Vera en gastschrijver
Slawi) en Science News weer vinden in deze editie!
Veel leesplezier en wees trots op wie je bent,
Julia
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Nina Oskam

HET WOORD VAN DE NSA



Lieve lezer,
Ik hoop ten eerste dat jullie allemaal enorm hebben genoten van de vakantie
ondanks de beperkingen die helaas nog steeds roet in het eten gooien. Dit is de
eerste Scoop van het nieuwe collegejaar, en met een nieuw jaar komen nieuwe
kansen. Veel van jullie hebben het afgelopen jaar waarschijnlijk zwaar gehad
door de lockdown en hebben het studeren op Science Park erg gemist. Ik ben
hier zelf zeker een van, en kan dan ook niet wachten om het normale leven
weer op te pakken! Ik hoop dat iedereen weer met goede moed en veel plezier
aan het nieuwe collegejaar gaat beginnen. Omdat we het afgelopen jaar een
hoop leuke dingen hebben gemist, hebben wij voor het komende jaar een hoop
leuke dingen op de planning staan! Ik hoop dan ook dat jullie hier net zoveel
zin in hebben als ik en dat we jullie vaak zullen zien ;)
Ik kan me voorstellen dat grote fysieke activiteiten ondertussen als een eeuwigheid geleden voelen. Als je echter even probeert terug te denken, zal het je
toch niet ontgaan dat er binnen onze vereniging een overgroot deel mannelijk
is. Binnen onze opleidingen is nou eenmaal een groot deel mannelijk, terwijl
er natuurlijk ook opleidingen zijn waar deze verhoudingen geheel anders zijn.
Dit is een van de vele vragen die opkomen bij het thema ‘diversiteit in de wetenschap’. Waar komen deze verschillen vandaan en gaat daar verandering in
komen? Dit thema heeft natuurlijk nog veel meer kanten waar onwijs veel over
te vertellen valt. Om deze reden heeft de Scoopredactie een super interessante
editie uitgebracht met betrekking tot de diversiteit in de wetenschap.
Ik wil jullie allemaal enorm veel plezier toewensen met het lezen van de nieuwste editie van de Scoop, en wil jullie daarnaast heel veel succes toewensen in
dit nieuwe collegejaar. Het zal waarschijnlijk even wennen worden, maar ik
heb er het volste vertrouwen in dat we er met zijn allen een prachtig jaar van
gaan maken!
Liefs,
Nina
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SCIENCE NEWS
Julia Schuring

Voyager 1 doorheen reist. Wat de oorzaak is
van de turbulentie in het plasma is nog onduidelijk, maar mogelijk kunnen toekomstige
data ons meer leren over het mechanisme.
Na drugshonden nu ook corona-honden?
Het lijstje met redenen waarom honden zulke
fantastische dieren zijn was al lang, en is na
recent onderzoek nog een puntje langer geworden. Getrainde honden zouden namelijk
kunnen helpen bij het opsporen van mensen
die besmet zijn met het coronavirus.

Surfen op interstellaire golven
Voyager 1 is een onbemande ruimtesonde
die in 1977 door NASA werd gelanceerd
met aanvankelijk het idee om de buitenste
planeten te verkennen. Door bezuinigingen
ging deze “Grand-Tour” helaas niet door,
maar Voyager 1 is onder andere wel verantwoordelijk voor de eerste gedetailleerde foto’s
van Jupiter en Saturnus. Daarnaast is het een
bijzonder ruimtevaartuig omdat het de eerste
was dat in 2013 de interstellaire ruimte bereikte. Sindsdien doet Voyager 1 samen met
haar zusje Voyager 2 onderzoek naar het interstellaire medium, met als belangrijkste doel
de uiterste grens van de heliosfeer te bestuderen. De heliosfeer is het gebied in de ruimte
waarin het medium voornamelijk uit deeltjes
bestaat die afkomstig zijn van de zon. Op dit
moment reist de ruimtesonde in een gebied
net buiten de invloedssfeer van onze ster.
Door gebruik te maken van Voyager-data
hebben Stella Koch Ocke van Cornell University en haar collega’s een signaal gevonden
van vibrerend plasma in het interstellaire medium. Dit op opmerkelijk, omdat er voorheen
alleen zeldzame uitbarstingen van deeltjes gemeten werden. Het nieuwe signaal is zwakker
en meer constant, en bevat kleine schommelingen in de frequentie. De oscillaties helpen
de onderzoekers om dichtheidsverschillen
in het interstellaire medium te meten waar
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Britse onderzoekers van onder andere de
London School of Hygiene and Tropical
Medicine onderzochten de mogelijkheid of
honden mensen kunnen onderscheiden die
geïnfecteerd zijn met het virus, zowel asymptomatisch als met milde klachten, en gezonde
individuen. Uit de resultaten blijkt dat de good
boys tot 94 procent nauwkeurigheid besmette
personen konden herkennen. In combinatie
met een PCR-test zou dit dus een goede en
snelle manier zijn om nieuwe infecties op te
sporen.
Tussen januari vorig jaar en afgelopen april
verschenen er al meerdere studies die suggereerden dat speciaal getrainde honden symptomatische gevallen van mensen met het
SARS-CoV-2 konden bespeuren door middel van lichaamsgeur, maar volgens de auteurs
van het nieuwe onderzoek (dat zelf nog niet
door de peer-review is) waren deze studies
niet volledig. Het onderzoek bevindt zich nog

maar in de eerste fase, maar de eerste resultaten zijn dus positief.
Aan de anus-beademing bij ademhalingsfalen
Japanse wetenschappers hebben een interessante bevinding gedaan die te maken heeft
met… jawel, anus-beademing. Ze vonden
een succesvolle werking van enterale (via het
spijsvertegeringsstelsel) beademing bij ademhalingsfalen in zowel muizen, ratten en varkens. De onderzoekers inspireerden het onderzoek op hun kennis van de modderkruiper,
een zoetwatervis die erom bekend staat te
kunnen ademen via het darmkanaal bij zuurstoftekort.
In hun publicatie in het wetenschappelijke
tijdschrift Med beschrijven de onderzoekers
dat tijdens de modelstudie bij knaagdieren en
varkens de zoogdieren langer konden leven
bij toediening van zuurstof via de anus, terwijl
hen via de luchtwegen zuurstof werd onthouden. Dit mechanisme van beademen zorgde
niet voor complicaties. Het onderzoek moet
nu doorgetrokken worden en getoetst worden
bij mensen.
In het licht van de huidige coronacrisis kan
het onderzoek en de bijbehorende resultaten
van groot belang zijn. Afgelopen jaar ontstonden er in verschillende landen tekorten
aan beademingsapparatuur, wat tot levensbedreigende situaties leidde. Wanneer de enterale beademingstechniek ook bij mensen succesvol blijkt, kan dit in de toekomst wellicht
mensenlevens redden. Of mond-op-anusbe-
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ademing dan ook een standaard onderdeel
wordt van een EBHO-cursus...

Test je wiskundige theorie met AI
In onze vorige editie, de Filoscoop, schreef
Tomas een stuk over het belang van creativiteit in de wiskunde, en over de hulp van computers die wiskundigen soms inschakelen om
ideeën en theorieën te controleren. Een nieuw
onderzoek van wiskundige Adam Zsolt Wagner van de School of Mathematical Sciences
in Tel Aviv is hier een mooi voorbeeld van.
Wiskundige vermoedens zijn, je raadt het
misschien al, beweringen waarvan wiskundigen denken dat ze juist zijn, maar waarvoor
nog geen officieel bewijs is gevonden. In het
artikel, dat nog niet gepubliceerd is in een
wetenschappelijk tijdschrift, demonstreert de
postdoc hoe je door middel van kunstmatige intelligentie (Wagner gebruikte de zogenoemde deep cross-entropy-methode) tegenvoorbeelden kunt vinden voor meerdere open
vermoedens in extremal combinatorics en grafentheorie, takken van de wiskunde die zich
respectievelijk bezighouden met de grootte
van collecties van eindige objecten (zoals getallen en vectoren), en grafen, wat wiskundige
structuren zijn die paarsgewijze relaties tussen zulke objecten modelleren. Uiteindelijk
was deze methode succesvol genoeg om vijf
vermoedens te ontkrachten. Hoewel deze
ontkrachtingen interessant en handig zijn,
moet het bewijs ervoor natuurlijk nog gevonden worden. En dit vergt voorlopig nog een
menselijk brein.
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De hoop van Maryam Mirzakhani
Christiaan van Asperen
Je loopt een kantoor binnen en ziet de hele
ruimte vol liggen met tekeningetje zoals in het
plaatje hier beneden en een vrouw met kort
haar die ze met intense focus aan het maken
is. "Mamma is weer aan het schilderen!" roept
haar dochtertje. "Misschien denkt ze wel dat ik
een schilder ben", zegt de vrouw, die Maryam
Mirzakhani heet. Achter haar rustige grijsblauwe ogen en ogenschijnlijk rustige uitstraling verschuilt een vurige hartstocht voor het
oplossen van onmogelijke vraagstukken in de
abstracte meetkunde. Als doorzetter pur sang
wist zij met haar aanstekelijke, hoopvolle
uitstraling de wiskundewereld op zijn kop
te zetten, niet alleen met haar baanbrekende
werk, maar ook toen zij tragisch op 40-jarige
leeftijd overleed aan borstkanker.
Bron: The Rage of the Blackboard

Jeugd: Teheran

Als kind was Mirzakhani nooit met wiskunde
bezig, maar las romans en avonturenverhalen.
Later zou ze zeggen dat wiskundig onderzoek op een bepaalde manier voelt als het
schrijven van een boek, met personages die
ontwikkelingen doormaken, waardoor je ze
steeds beter leert kennen. In tv-documentaires over Marie Curie en Helen Keller en een
fictief boek over Van Gogh vond ze inspiratie
voor haar eigen leven: kon ze misschien later
schrijver worden? Maar zoals in veel levensverhalen liep het anders. Na enkele jaren niet
zoveel van wiskunde te bakken begon ze te
excelleren onder een inspirerende docent, die
haar en haar beste vriendin de wereld van de
wiskunde-wedstrijden liet zien. Na een mislukte deelname eisten de meisjes dat er extra lessen kwamen op school voor dit soort
competities. Hier leerde Mirzakhani voor de
rest van haar leven dat als je iets écht wilde en
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dat liet blijken, dat anderen je sneller helpen,
en inderdaad: de directeur ging mee met hun
geestdrift. Gouden medailles en een perfecte score op de Iraanse Wiskunde Olympiade
volgden en Mirzakhani wist precies waar ze
dit aan te danken had: “Je moet er wat energie
en moeite in stoppen om de schoonheid van
wiskunde te zien”.
Ironisch genoeg zijn de problemen in
wiskunde-competities van een heel ander
soort aard dan daadwerkelijke onderzoeksvraagstukken: is er wel een oplossing? En zo
ja, is die dan eigenlijk wel te vinden met het
wiskundige gereedschap dat ik heb?

Abstract wordt concreet

Gedurende het vervolg van haar studie, aan
Harvard in de VS, bleek Mirzakhani tegen
onderzoek zelfs beter tegen opgewassen. Bovendien werd ze binnen de kortste keren geboeid door ‘hyperbolische oppervlakken’.
Waar Euclidische oppervlakken lokaal
plat zijn (denk aan de aarde), zien hyperbolische oppervlakken er lokaal uit als een bergdal
(denk ook aan een zadel of Pringle). Alhoewel deze objecten niet te maken zijn in 'onze
ruimte', weerhield het Mirzakhani niet om ze
te tekenen en er levendige fantasieën van te
maken. Ze had, zo zei haar professor van destijds (Curtis McMullen, later haar promotor)
een “gedurfde verbeelding”. Ze maakte zich
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een voorstelling van wat er aan de hand was
en kwam naar zijn kantoor. “Klopt dit?” legde
ze hem voor. McMullen vond het wel vleiend:
“Ze dacht dat ik het antwoord wel wist”.
Toen Mirzakhani studeerde, wist men
nog niet zo bijster veel over hyperbolische oppervlakken. Tegenwoordig is dat wel anders
en zijn het veelgebruikte objecten in veel takken van de wiskunde met ook toepassingen
in de natuurkunde. Destijds wilde men bijvoorbeeld weten hoe ‘geodeten’ ('rechte' lijnen
ofwel de kortste afstand tussen twee punten)
eruit zagen op hyperbolische oppervlakken.
Het is een logisch gegeven dat de hoeveelheid
gesloten geodeten van een gegeven lengte op
een oppervlak exponentieel toeneemt met
deze lengte. De meeste hiervan snijden zichzelf zeer vaak voor ze sluiten, maar sommige
('simpele') geodeten snijden zichzelf nooit.
Deze simpele geodeten zijn de sleutelfiguren
van een oppervlak, maar het is moeilijk te bepalen hoeveel van dit soort lijnen er op een
oppervlak mogelijk zijn. Tenminste, totdat
Mirzakhani in haar proefschrift in 2004 er
een formule voor gaf, verbindingen met twee
nieuwe belangrijke onderzoeksvragen legde
en beide oploste. Voor de liefhebber: de een
was gerelateerd aan 'moduli-ruimten' – de
verzameling van alle mogelijke hyperbolische
structuren op een gegeven oppervlak – en de
ander was een origineel bewijs voor het gevierde vermoeden van Edward Witten. Zowel het vinden van de formule als het maken
van de verbindingen zouden allebei gebeurtenissen op zichzelf zijn. Zij deed het in haar
scriptie.

Het ‘titanenwerk’ van biljarten

Mirzakhani beschrijft zichzelf als een ‘langzame' wiskundige. "Maanden of jaren later
zie je heel andere aspecten" van een probleem.
Er zijn wel vraagstukken waar ze al meer dan
een decennium op kauwt, zonder antwoord.
Maar: "Ik raak niet snel teleurgesteld", zegt

ze, "ik heb er wel vertrouwen in, op een bepaalde manier."
Op deze manier volbracht ze samen
met haar frequente co-auteur Alex Eskin een
‘titanenwerk' van 172 pagina's over de banen
van een 'biljartbal' die over een veelhoek beweegt (zie rechts bovenin het plaatje). Dit onderzoek klinkt misschien wat onzinnig, maar
geeft veel wiskundig inzicht in moduli-ruimten en heeft zelfs al toepassingen gevonden
in bijvoorbeeld de analyse van zichtlijnen van
een bewaker in een ruimte met spiegels. Bovendien maakte het haar de eerste vrouwelijke
Fields Medal winnaar, als het ware de Nobelprijs voor wiskunde.
Achteraf zei Mirzakhani: “Als we wisten
dat het zo ingewikkeld zou zijn, hadden we
denk ik opgegeven”. Dan wacht ze even. "Ik
weet het eigenlijk niet; ik geef niet zo makkelijk op". Het was niet bepaald een kleine taak,
maar Mirzakhani is stellig: "Je moet het laaghangende fruit negeren, wat best lastig is". "Ik
weet niet zeker of het wel de beste manier van
werken is, onderweg kwel je jezelf eigenlijk".
Maar ze genoot er ook van: "Het leven is er
niet om makkelijk te zijn".

Spelen geeft hoop

Zo hoor je ineens dat achter Mirzakhani’s rustige ogen niet altijd een speelse geest
heerst en dat ze wel degelijk de hopeloosheid van sommig onderzoek kan voelen,
misschien zelfs wel heel sterk. Wellicht heb
je jezelf in het afgelopen jaar tijdens het vele
thuisstuderen ook wel eens afgevraagd
waarom je ook alweer je tijd wil besteden
aan het oplossen van abstracte puzzeltjes.
Maar je krijgt het idee dat de speelse houding die voor haar zo karakteristiek is misschien wel de sleutel is waarom ze zo hoopvol
aan haar onderzoek kan blijven werken. Hoe
moeilijk het oplossen van een vraagstuk ook
is, je kunt altijd beginnen door een plaatje te
tekenen.
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Wil je meer lezen over Mirzakhani's onderzoek, lees dan ook Quanta Magazine’s artikel “A Tenacious Explorer of
Abstract Surfaces” of het boek “The Prime Number Conspiracy”, waar dit artikel op gebaseerd is.



Een oplossing voor het lage percentage vrouwen in de top
Donna Sandtke
Eind mei luidde de krantenkop van de
Volkskrant als volgt: ‘Kan een vrouw met
twee kleine dochters Duitsland wel leiden?’.
Dat soort opmerkingen doen natuurlijk
mijn bloed koken, dus dat artikel moest ik
even lezen. Het bleek dat de Volkskrant dit
zich niet per se afvroeg, maar een conservatief liberale krant in Duitsland, Die Welt,
wel. Toch is het wel opmerkelijk om te zien
dat vrouwen aan de top toch nog controversieel zijn. Uiteraard is de huidige bondskanselier van Duitsland ook een vrouw, maar
dan één zonder kinderen. De vraag is dus,
was dit ook een probleem geweest als een
man met jonge kinderen zich verkiesbaar
had gesteld? Nou, nee dus. Het eerdergenoemde artikel schrijft namelijk dat Helmut Kohl, oud-bondskanselier van Duitsland, ook vader was. En daar werd eigenlijk
nooit moeilijk over gedaan. Zijn vrouw kan
toch voor de kinderen zorgen?

Vrouwen aan de top (en nu heb ik natuurlijk dat K3-nummer in mijn hoofd). Het is
nog steeds zeldzamer dan een man. Zo zijn
er in Nederland maar een handjevol beursgenoteerde bedrijven met een vrouw aan de
top. Hoe kan dit nou? En kunnen we dit
oplossen? Nou. Ja. Maar de oplossing is wel
controversieel: een vrouwenquotum.
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Dat het een controversiële oplossing is hield
de Technische Universiteit Eindhoven niet
tegen. Zij kwam met een beleid om gedurende vijf jaar alleen maar vrouwen op wetenschappelijke functies aan te nemen. Na
een jaar heeft dit ook zijn vruchten afgeworpen nadat er bijna vijftig nieuwe vrouwelijke wetenschappers zijn aangenomen.
Kan dit echter zo maar? Het blijkt van niet.
Het College voor de Rechten van de Mens
heeft geoordeeld dat de maatregel ‘te drastisch’ en ‘in strijd met de gelijkheidsbehandeling’ is.

Als werkgever doe je er ook goed aan om
inclusiviteit uit te dragen. Als een vrouw op
je website alleen maar mannelijke hoogleraren ziet, geeft dat een bepaald signaal af.
In mijn mening spreekt dit redelijk voor
zich, maar is zoiets drastisch niet nodig om
het grote verschil aan te pakken? Nederlandse universiteiten streven namelijk naar
30 procent vrouwen in hoge functies. Op
dit moment ligt die gemiddeld pas op 23
procent. Is er een andere manier om dit op
te lossen? Om die vraag te beantwoorden
gaan we toch maar weer terug naar de eerdere vraag die ik stelde: hoe kan dat nou?
Waarom worden er minder vrouwen aangenomen? Een eerste verklaring kan de sollicitatieprocedure zijn. Vaak bestaat een sollicitatiecommissie voornamelijk uit mannen
(logisch als het bedrijf ook voornamelijk
mannen in dienst heeft). Dit is nadelig voor
vrouwen omdat je bij een sollicitatie vaak
op zoek gaat naar gelijkenissen. Als je iemand ziet die op je lijkt, schrijf je die persoon vaak onbewust competenties toe die

je zelf bezit. Dat betekent dus dat mannen
vaak beter uit de sollicitatieprocedure komen als de commissie ook uit voornamelijk
mannen bestaat.
Of zou het komen doordat vrouwen het
zelf niet willen? Uit onderzoek blijkt dat
vrouwen zich minder snel geschikt vinden
voor een positie dan een man. Zo zal een
man gemiddeld al solliciteren als hij zichzelf herkent in drie competenties binnen de
vacature, terwijl vrouwen dat pas bij zeven
competenties doen. Ook kan een team dat
voornamelijk uit mannen bestaat vrouwen
afschrikken en ze het gevoel geven dat ze
daar niet thuishoren.
Het lijkt dus zo te zijn dat er vrouwen nodig
zijn binnen een bedrijf om ervoor te zorgen
dat er meer vrouwen aangenomen worden.
Is een vrouwenquotum dan de enige optie? Noorwegen, Italië en Frankrijk hebben
het geprobeerd en daar werkte het, net als
in Eindhoven. Zo ging in Noorwegen het
aantal topvrouwen van 22% naar 40%. Het
is echter de vraag of zulke drastische maatregelen nodig zijn. In Eindhoven zijn ze
in ieder geval om de tafel gaan zitten om
met een nieuw plan te komen. Zo is er een
plan om alleen vrouwenquota in te stellen
op afdelingen waar dat het meest prangend
is. Ook meer vrouwen in de sollicitatiecommissie kan al helpen en op sommige universiteiten worden Diversity Officers aangenomen.
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soms nodig. Blijkbaar gaat het niet vanzelf.”
Ook vindt ze het belangrijk dat een universiteit open is over diversiteit. “Als werkgever
doe je er ook goed aan om inclusiviteit uit te
dragen. Als een vrouw op je website alleen
maar mannelijke hoogleraren ziet, geeft dat
een bepaald signaal af.”

Helaas voor Sommerey is Nederland het
nog niet met haar eens. In 2016 kwam uit
een peiling van EenVandaag dat nog net
meer dan de helft van de Nederlands tegen
een vrouwenquotum was. Daarbij is hun
belangrijkste argument dat kwaliteit boven
geslacht moet gaan. Een belangrijk argument en zeker eentje waar ik het mee eens
ben, maar het is dus maar de vraag of dat
nu wél het geval is. Of een vrouwenquotum
dé oplossing is, weet ik niet. Maar ik weet
wel dat hoe het nu gaat niet klopt en dat
we zeker moeten gaan nadenken over welke
oplossingen er dan wel zijn.

Dat [vrouwenquota] kan en mag, en is
soms nodig. Blijkbaar gaat het niet vanzelf.
Of het genoeg is, zullen we zien. Constance
Sommerey, vormgever van het diversiteitsbeleid op de Universiteit van Maastricht, is
bang van niet. In haar ogen zijn vrouwenquota de enige optie. “Dat kan en mag, en is
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Interview Bestuur 46
Duncan Pelan
Om 13:00 op een warme zaterdagmiddag heb
ik het genot om met het nieuwe (46ste) bestuur
der NSA te praten over het huidig leven als bestuurslid. Ik zeg wel nieuw, maar Chinook, Jaap,
Friso, Ezra en Sietse zijn al een jaar bekend met
het fenomeen bestuurs zijn. Er zijn wat brakke koppen, maar de gezelligheid ont-brak niet.
Nina heeft het wel zo zwaar te verduren dat ze
op bed ligt in haar groene hoodie alsof Frodo net
terug uit Mordor gekomen is. Al snel gaat het gesprek over de leuke corona-proof activiteiten van
de laatste weken en wordt er vooruitgeblikt op
een welverdiende vakantie en leuke zomeractiviteiten.
Het viel dit jaar te voorspellen maar door
de corona-situatie is jullie bestuursjaar niet
zoals deze hoort te zijn. Waarom hebben
jullie toch voor (nog) een bestuursjaar gekozen?
Jaap is in de voetstappen van zijn grote broer
getreden en vond, terecht, dat de NSA hard
is. Een jaar extra was voor hem dan ook geen
stress. Chinook sluit zich daarbij aan en zegt
dat je in de vorige Scoop haar liefdesverklaring voor de NSA kan lezen. Nina heeft er
door alle beperkingen ook even over getwijfeld, maar omdat ze zich zag groeien door
een bestuursjaar en het al zo gezellig vond
met deze vijf vrienden heeft ze gesolliciteerd.
Sietse vermeldt nog dat hij door het vorige
bestuur met gratis bier en pizza gelokt is naar
de bestuursinfo-avond waardoor hij er helemaal in de ban van was. Voor de potentiële
toekomstige bestuursleden onder ons, ga daar
ook zeker heen ;-)
Om het bestuur beter te leren kennen als
doorgewinterde NSA’er moeten jullie natuurlijk wel weten met welk deel van de
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NSA jullie het meest gemeen hebben. Welke commissie zouden jullie zijn?
Ezra vergelijkt zich met de AJWCie: een
weekend vol feesten en leuke activiteiten, en
daarna een week slapen om bij te komen. Friso is meer van de BEC omdat hij een warm
gevoel van stedentrips krijgt en dan ook een
week niet hoeft te studeren. Sietse is nog
steeds de SkiCie met als persoonlijk motto:
langzaam omhoog maar keihard naar beneden. Jammer dat er geen YetiCie is…
Uiteraard missen jullie het studeren en chillen op Science Park, maar wat missen jullie
momenteel het meest?
Chinook mist het in slaap vallen op de bank
in de NSAkamer waarna de kamer altijd opeens gezellig vol zit als ze wakker wordt. Ezra
mist het principe van ervan uitgaan om maar
één biertje in de kamer drinken en dan naar
huis te gaan, wat vaak toch leidt tot eruit gezet moeten worden bij de sluit van de Mazlow. Jaap mist zijn onbeperkt toegang tot het
boekhouden en de voorraad. Wat een fijn type
is het ook. Sietse oppert zelfs, omdat hij zo
erg de kamer mist, een camping te beginnen
in de NSAkamer zodat je er voorlopig geen
afscheid van hoeft te nemen. Verder wordt
er getreurd om het feit dat ze niet de kans
krijgen hun naam ver boven op de poflijst te
krijgen. Hopelijk kunnen ze daar binnenkort
verandering inbrengen!
Net als jullie bestuurskleur is er binnenkort
weer groen licht om terug te gaan naar Science Park. Wat is nu alles weer kan het grote
doel dat jullie in dit bestuursjaar willen bereiken?
Friso wil door de activiteiten die we weer met
bedrijven kunnen organiseren zeer. Dikke.
Stacks. Binnenhalen voor de vereniging zodat we de leukste dingen waar kunnen maken.
Nina is erg hyped om met de nieuwe leden te
lullen en ze te betrekken bij de vereniging. Als

voorzitter is ze ook een koningin in praatjes
maken. Ezra zit al van top tot teen vol met
ideeën voor leuke activiteiten en belooft een
feestweek aan het begin van de studie. Jaap
heeft een andere mooie kijk en zou graag
willen dat dit jaar wél het borrel-budget opgemaakt kan worden. En uiteraard kijken ze
allemaal uit naar de grote kamerschoonmaak
die nog moet gebeuren…

De kans is groot dat jullie in de toekomst
geen Nobelprijs in de natuur- of wiskunde zullen krijgen (dit was geen dis maar
een statistische observatie). Wat is iets aan
jezelf waarvoor je wel een Nobelprijs zou
kunnen krijgen?
Nina zegt dat ze wel ongekend goed is in slapen op de vreemdste plekken. Als je met haar
aan de eettafel over een saai onderwerp praat
dan laat ze dat gauw merken. Sietse kan zelfs
een ADHDer laten slapen door te praten over
zwarte gaten. Of dat iets prijswaardigs is of
niet moet je zelf maar invullen. Friso zou een
Nobelprijs krijgen voor het grootste arsenaal
aan zeehonden-memes. De man is een beetje
geobsedeerd met zeehonden. Verder zegt Jaap
een Nobelprijs voor opruimen te verdienen.
Hij is er in ieder geval een keer NSAer van
de week mee geworden. Ezra haat bellen zo
enorm erg dat hij daar een prijs voor verdient,
maar is ook erg van de woordgrappen dus nomineert zichzelf voor de No-bel-prijs... Chinook meldt dat de hoeveelheid rotzooi per
vierkante meter in haar kamer wel prijswaar-
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dig is. Ik heb met eigen ogen ook mee kunnen
maken dat het de grote drijvende vuilnisbelt
laat lijken op een klein hoopje rommel.
Verder vertelt je verleden natuurlijk ook wat
over wie je bent. Wat zijn de raarste fases die
jullie hebben gehad?
Chinook begint een hele waslijst op te noemen: dat haar mode van hemden tot classy-sexy, en van joggingbroeken naar hoe-lelijker-hoe-leuker is gegaan. Ik vind het moeilijk
te plaatsen in welke modefase zij nu verkeert.
Jaap noemt toch wel echt de prachtigste fase
en vertelt dat hij op de middelbare met een
hanenkam naar school ging. We mogen allemaal genieten van fotos. Friso had een heftige
Skrillex fase en liet ook een tijd voor t-shirts
voor zichzelf bedrukken. Deze man heeft inmiddels veel ervaring met merch fixen. Sietse heeft uiteraard de anti-Bieber fase gehad
maar uit de fotos van zijn spiegelselfie-fase is
toch wel te merken dan zijn haar identiek aan
dat van JB was. Het is oké om stiekem fan te
zijn hoor, Siets.
Hopelijk zijn de Scooplezers zo iets meer
bekend met jullie, maar we gaan elkaar vast
nog binnenkort op de borrels beter leren
kennen. Is er iets dat jullie nog aan de lezers
mee willen geven?
Friso vraagt gelijk of er nog mensen de Scoop
lezen. Savage. Chinook geeft gelukkig nog
het leuke advies om ook de oude Scoops die
in de kamer liggen of op de website staan te
lezen! Sietse wilt nog dat jullie erg genieten van de zomervakantie. Wij moeten hem
erop wijzen dat deze bij de publicatie van de
Scoop al geweest is, dus hij hoopt dat jullie
een leuke tijd hebben gehad. En we zijn het
er allemaal mee eens dat er nog veel leukere
tijden gaan komen dit collegejaar. Blijf vooral
op de hoogte van de leuke evenementen die
door het bestuur georganiseerd worden via de
NSA Facebook, Instagram en Whatsapp!
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Amsterdam United

Oud-vicevoorzitter Kaylee van Schuilenburg van Amsterdam United vertelt over diversiteit op de UvA

Evelien Wooning
Het bestuur van Amsterdam United, het intersectionaliteitsplatform van de UvA, heeft als
missie om een inclusievere universiteit te maken.
Daarvoor houden ze zich bezig met inclusiviteit
en diversiteit in de breedste zin van het woord:
klassen, etniciteit, gender, en elk ander diversiteitsonderwerp. Voor Kaylee van Schuilenburg
zit haar tweede bestuursjaar erop; in het eerste
jaar was ze werkzaam als PR-coördinator, in
het tweede als vicevoorzitter. “Toen ik voor het
eerst naar de UvA kwam, zag ik mezelf niet terug in de andere studenten. Dat kan best wel lastig zijn.” Met Amsterdam United zet ze zich ervoor in dat iedereen zich thuis voelt op de UvA.
“Wij willen de universiteit inclusiever maken:
een universiteit voor iedereen,” begint Kaylee.
Dit doet zij met Amsterdam United op twee
manieren. Ten eerste door het organiseren
van evenementen voor studenten, en daarnaast door direct overleg met de universiteitsstaf. De evenementen zijn vaak leerzaam of
creatief. Bij de evenementen is het doel om
deelnemers meer te leren over de Universiteit van Amsterdam en inclusiviteit. De creatievere events zijn daarentegen echt bedoeld
voor mensen die graag ergens hun ei in kwijt
willen. Afgelopen juni werd er een open micavond georganiseerd. “Dat is eigenlijk meer
een soort artistiek activisme.” Vaak worden
ook de raakvlakken van leerzaamheid en creativiteit opgezocht. “We hebben ook wel eens
pizza- en filmavonden met een panel erbij
om de film te bespreken. Zo zorgen we dat
er een plek is voor studenten om naartoe te
gaan, waar ze zich thuis voelen, maar tegelijkertijd dus ook wat leren over inclusiviteit.”
Maar dus ook achter de schermen verzet het

12

bestuur veel werk. Met UvA-medewerkers
wordt vaak besproken wat er speelt onder de
studenten, en welke dingen kunnen worden
gedaan om de universiteit inclusiever te maken. Zo heeft het bestuur gepleit voor een betere stilteruimte op de Roeterseilandcampus,
zodat mensen daar kunnen bidden en/of hun
rust kunnen pakken. Daarnaast wordt er actief gekeken naar manieren om studiecurricula kunnen verbeteren. Daarvoor gaat Amsterdam United in gesprek met studieadviseurs
en docenten. Door hun directe banden met
de UvA hebben ze vaak een plek aan de tabel,
maar ze kunnen niet altijd stellig zijn. “Je hebt
ook wat organisaties die iets meer activistisch
zijn. Die staan echt los van de UvA en leveren
wat fellere kritiek. Wij houden soms de kritiek een beetje voor ons, maar zorgen er juist
op een bureaucratische manier voor dat we
onze doelen bereiken.”
Amsterdam United is er voor iedereen. Iedereen die wil leren en ervoor openstaat is
welkom bij de evenementen. “Maar we willen
ook wel heel erg de studenten die zich nog
niet helemaal thuis voelen op de UvA een
plekje geven.” Kaylee benadrukt dat je niet
per se bij een minderheid hoeft te horen om
mee te doen. “Het is juist fijn als we het met
zijn allen kunnen doen, daar staan we ook
heel erg voor.” Sowieso kunnen studenten die
enthousiast zijn altijd mailen naar Amsterdam United, bijvoorbeeld als ze een specifiek
evenement willen organiseren, maar ook als
het ze leuk lijkt om ‘gewoon’ een keertje te
helpen.
Over naar de lastige vragen. Hoe kijkt ze

aan tegen diversiteit in de wetenschap? “De
wetenschap die ik ken op de UvA is gewoon
heel erg georiënteerd op Westerse standaarden en maatstaven,” vertelt Kaylee. “Het gros
van de teksten die men
moet lezen
is geschreven
door de witte oude man.
Dat
klinkt
heel bot en
misschien
zelfs zeikerig,
maar het is
gewoon echt
zo.” Volgens
haar zijn daar
nog een heleboel stappen
te
behalen
zodat we vanuit een breder
perspectief
gaan kijken;
niet zo vastgeroest. Dat vastgeroeste is wat
Kaylee betreft ook het grootste obstakel op
dit moment. “De UvA wordt best een beetje
als een witte, elitaire universiteit gezien en dat
is ook zo. Het is heel lastig om dat te doorbreken. Wij doen heel erg ons best, maar we
kunnen dat niet binnen een week doen.” Studenten kunnen daar ook aan bijdragen, vindt
ze. “Ik denk dat het heel belangrijk is dat
mensen die eigenlijk nergens last van hebben
ook hun mond opentrekken. Als een docent
wel weer iets raars zegt tegen een persoon van
kleur. Of als een docent te elitair doet, of te
makkelijk doet over hoe lastig het kan zijn
om te studeren en daarnaast ook een bijbaan
te hebben omdat je ouders geen geld hebben
om jouw collegegeld te betalen. Dus ik denk
dat we daar allemaal veel mondiger in mogen
zijn.” Ze roept op om, net als in het weten-
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schappelijk onderzoek, met een kritische blik
te kijken wanneer je in de collegezaal zit of
over de campus loopt. “Je moet begrijpen dat
er af en toe ook wel tegengesproken mag worden. Want juist
daardoor
doorbreek je
de gevestigde
orde die er nu
voor zorgt dat
diversiteit op
de UvA een
beetje
lacking is.” Aan
een concreet
oordeel over
diversiteit in
de bètawetenschap waagt
de
student
Media
Studies zich niet.
“Maar om iets
specifieks te
noemen: vanuit het Westen denken we dat man en vrouw
de binaire standaard is, terwijl dat niet overal
zo is. Maar dat is wel hoe wij de wetenschap
aanpakken. En als je inderdaad zo gaat meten
dan krijg je heel andere uitkomsten dan wanneer je drie of vier genders pakt.”
Volgend jaar, na corona, wil het bestuur nóg
meer op community building gaan focussen.
Dit door heel veel evenementen te organiseren, waar mensen elkaar uiteindelijk kunnen
herkennen en contactgegevens kunnen uitwisselen. “Het is voor ons heel belangrijk dat
mensen weten dat ze niet alleen zijn op de
UvA. Het kan soms heel alleen voelen, maar
dat is nooit het geval.” De precieze invulling
hiervan is aan het nieuwe bestuur. “Of aan de
lezers die graag een event willen organiseren
of mee willen denken, natuurlijk.”
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Van Alfa tot Gamma
Flora Pennartz
Meer vrouwen, mensen met een handicap en
mensen van buiten Europa als hoogleraar: het
zou de wetenschap alleen maar ten goede komen. Wederzijds begrip en samenwerking tússen
de wetenschappen zou ons ook helpen te groeien
en de uitdagingen van vandaag aan te pakken.
Toch zitten we allemaal verspreid over de stad,
ieder in een andere faculteit. Persoonlijk wist ik
niet eens wat nou precies de gammawetenschappen waren! Tijd voor een beetje overzicht in de
chaos. En wat zegt de indeling die we maken
over wat wij belangrijk vinden?
De alfawetenschappen, geesteswetenschappen of humanities in het Engels, richten zich
op producten van de menselijke geest. Geschiedenis, theologie, filosofie en musicologie
zijn bijvoorbeeld geesteswetenschappen. De
faculteit van de UvA voor deze studies zit in
verschillende gebouwen in de binnenstad, zoals het Binnengasthuisgebouw.

was op de Middeleeuwse wetenschapsbeoefening. Met overgeleverde teksten of archeologische vondsten beargumenteren ze een
standpunt. Geesteswetenschappelijke kennis
is daardoor niet definitief: een toekomstige
geschiedkundige kan een tegenovergesteld
standpunt ook onderbouwen. Dat maakt de
vraag of geesteswetenschappen wel “echte”
wetenschappen zijn niet eenduidig te beantwoorden: kun je wel objectief zijn als geesteswetenschapper?
Wetenschapsfilosofen
Willard Van Orman Quine en Pierre Duhem
vonden van niet; maar ook dat dit geldt voor
alle wetenschappen. Bij een natuurkundig
experiment worden ook aannames gemaakt,
wat de waarneming stuurt en kleurt. Zo heeft
Albert Einstein, na het ontwikkelen van de
algemene en speciale relativiteitstheorie, lang
gezocht naar een verborgen wetmatigheid
achter het ineenstorten van de golffunctie.
Hij kon niet geloven dat de werkelijkheid op
zo’n fundamentele manier wordt geregeerd
door kans – er moest een wet achter zitten.
Wie weet wat hij nog meer had ontdekt als
hij het toeval wel had omarmd? Daarbij geldt
natuurkundige kennis ook niet voor eeuwig;
klassieke mechanica leek onomstootbaar, totdat Max Planck de kwantumtheorie ontwikkelde.

Binnengasthuisgebouw van Faculteit der
Geesteswetenschappen van de UvA

Toch zien natuur- of bètawetenschappers
zichzelf als een stuk objectiever dan hun collega’s van de geestesfaculteit. In het Engels
wordt de natuurwetenschap simpelweg aangeduid als science, afgeleid van het Latijnse
scire of weten. Dat past goed bij de campus
waar onze faculteit is gehuisvestigd: Amsterdam Science Park.

Geesteswetenschappers onderzoeken hun
hypotheses niet met metingen of statistiek,
maar met geschreven tekst. Geschiedkundigen zouden kunnen onderzoeken wat de invloed van het gedachtegoed van Aristoteles

Natuurwetenschappers
bestuderen
de
niet-menselijke natuur, die toch een hoop
minder vatbaar voor interpretatie is dan producten van de menselijke geest. Bèta's proberen de natuur te verklaren door de natuurwet-
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ten uit te vogelen. We stellen hypotheses op en golden als essentiële basiskennis. Hier komt
testen deze op empirische wijze; met waarne- ook het woord ‘triviaal’ vandaan: de betekenis
mingen en metingen. Met wiskunde geven we is in de loop der jaren veranderd van ‘elementair’ naar ‘onde natuurbeduidend ’.
wetten weer
en bepalen
Nu snap ik
waarom
al
we of een
waarneming
die afleidingen in Grifstatistisch
fiths worden
significant is.
aangeduid als
Op Science
‘triviaal’!
Park lopen
veel verschilNa het trilende soorvium
verten soorten
diepten
de
bèta’s rond,
Romeinen
zoals natuurzich in het
kundigen,
quadrivium
scheikundi– de vier bègen, biologen
Amsterdam Science Park 904, campus van de Faculteit der Natavakken. Ze
en aardwetentuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA
bestudeerden
schappers.
de arithmetica (abstracte getallen), geometrie
Alfa en bèta lijkt een absolute tegenstelling; (getallen in de ruimte), muziek (getallen in
twee denkwijzen en studierichtingen die nau- de tijd) en astronomie (getallen in de ruimwelijks minder van elkaar zouden kunnen ver- te én de tijd). Pas na beide studies was je als
schillen. Toch dachten ze daar in de oudheid Romein klaar om de politiek in te gaan. De
anders over. Romeinen waren pas hoogop- Middeleeuwse universiteiten namen deze
geleid als ze alle zeven vrije kunsten hadden vakken over, zodat beheersing van de zeven
bestudeerd: kunsten die een vrij man waar- vrije kunsten in de Westerse beschaving eeudig waren (sorry, dames). Ze begonnen hun wenlang het toppunt van eruditie was. Vooral
studie met het trivium of drietal: grammati- muziek is voor ons een vreemde eend in de
ca, logica, en retorica. Deze drie alfa-vakken bijt: wij zien dat als kunst, niet als wetenschap.

De zeven vrije kunsten, Francesco di Stefano Pesellino, circa 1450
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Ik vind het wel een mooie toevoeging – wij
bèta’s kunnen soms wel wat expressie gebruiken! Ook heb ik vaak het gevoel dat wiskundig onderlegde mensen een speciale affiniteit
met muziek hebben – veel NSA’s die ik spreek
houden erg muziek. Muziek gaat over de juiste verhouding tussen frequenties, en het juiste
patroon van ritme: het is een soort gevoelsmatige wiskunde. Voor de Romeinen was dit
reden genoeg het bij de bètavakken te voegen.
Pas in de negentiende eeuw kwamen de gammawetenschappen of social sciences op. Het
was niet zo dat niemand de eeuwen daarvoor had nagedacht over het handelen van
de mens; dit werd alleen nog niet als aparte
wetenschap gezien. Pas in 1838 beargumenteerde Auguste Comte dat het menselijk gedrag, net zoals de natuur, gevat kan worden
in wiskundige wetten. Hij noemde zijn idee
‘sociale fysica’: de nieuwe wetenschap had
elementen van alfa (het menselijke) en bèta
(het wetmatige). ‘Sociale fysica’ groeide uit
tot sociologie, en inspireerde tot een veelvoud

van sociale disciplines. Huidige vakgebieden
zijn economie, antropologie, bedrijfskunde,
rechten, bestuurskunde, politicologie, sociologie, communicatiewetenschap, pedagogiek, criminologie en psychologie. De meeste
gamma-studenten van de UvA zitten op de
Roeterseiland Campus. In de twintigste eeuw
kwamen bèta en gamma dichter bij elkaar:
statistiek werd toen een belangrijk hulpmiddel om de significantie van sociaal-wetenschappelijke waarnemingen aan te tonen.
Ongeveer de helft van de NSA’ers die dit artikel lezen voelt zich nu een beetje geskipt:
wiskunde is alleen nog maar genoemd als
hulpstuk, niet als zelfstandige studie. Maar
wat is de wiskunde eigenlijk? Het is de meest
abstracte, misschien wel de meest elegante
vorm van kennis die er is: de naam betekent
letterlijk ‘de kunst van het weten’. Anders dan
bèta en gamma gebruikt de wiskunde geen
experimenten om tot waarheid te komen,
alleen logica. Natuurkundigen en sociologen
bestuderen fenomenen die zich in de wereld

Roeterseiland, campus van maatschappij- en gedragswetenschappen van de UvA
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voltrekken; wiskundigen bestuderen structuren en ideeën die alleen bestaan in abstractie. Dat zou de wiskunde een geesteswetenschap maken: het gaat om een product van de
menselijke geest. Het toepassingsgebied van
de wiskunde maakt dat het toch vaak in de
bètafaculteit van universiteiten wordt ondergebracht en daarom heet onze campus de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde
en Informatica. Een betere categorie voor de
wiskunde is ‘formele wetenschap’. Deze aparte tak houdt zich bezig met het karakteriseren
van abstracte structuren, en beschrijft ze met
symbolen. Logica, informatiewetenschappen,
en linguïstiek zijn samen met wiskunde formele wetenschappen. Formele wetenschappers hebben een bijzondere positie: ze doen
hun eigen onderzoek, maar leveren en passant
de noodzakelijke middelen om de natuur- en
sociale wetenschappen te kunnen beoefenen.
Dus… linguïstiek is een formele wetenschap,
maar klassieke talen is alfa. Psychologie is
gamma, maar psychobiologie bèta. Natuurkunde is bèta, maar filosofie van de natuurkunde alfa. De hele indeling voelt zelf af en
toe een beetje ‘triviaal’. Aristoteles (384 v.Chr.
- 322 v.Chr.) zou ook raar op hebben gekeken
van onze kijk op de wetenschappen. De ‘vader
van de wetenschap’ deelde alle kennis op in
theoretisch, praktisch en poëtisch. Theoretische kennis beschouwde de aard der dingen:
wat beweging is, wat de mens is, wat goddelijk is. Praktische kennis vertelde hoe je moest
handelen – wij zouden het ethiek noemen –
en poëtische kennis hoe je kunst of handwerk
maakte. Aristoteles gooide de wetenschappen op één hoop en zag geen onderscheid
tussen alfa, bèta, gamma en formeel. In zijn
boek Fysica gaf hij bijvoorbeeld ‘bewijs’ tegen
het bestaan van een natuurlijk vacuüm: de
omringende materie zou het vacuüm direct
opvullen. Hij kwam op deze conclusie door
logisch redeneren alleen, als een filosoof. Hij
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had geen gelijk – de moderne natuurkunde
erkent het bestaan van vacuüm in de ruimte
wel. Er is simpelweg niet genoeg materie om
alle ruimte op te vullen, omdat de ruimte zelf
uitdijt.
Toch zegt de indeling van Aristoteles genoeg
over ons eigen. Waar we de grenzen leggen,
is gebaseerd op wat we belangrijk vinden.
Ethiek, wat voor de Grieken een hele aparte
tak van wetenschap is, is bij ons een subcategorie van een subcategorie. Al onze wetenschappen worden onderwezen in het ‘hoger
onderwijs’, en meer praktisch toepasbare kennis noemen we ‘lager onderwijs’. Aristoteles’
poëtische kennis is niet wetenschappelijk, en
dus zijn vakmansscholen en kunstopleidingen
‘lager’ dan theoretische studies. Scholieren
worden koste wat kost gedreven richting een
zo ‘hoog’ mogelijk niveau, waardoor we een
grandioos tekort hebben aan technici, leraren,
verpleegkundigen en andere HBO-geschoolde vakmensen. Ik denk dat we moeten gaan
inzien dat alfa's, bèta's, gamma's, formelen,
theoreten, practici en poëten allemaal een
eigen nut en rol in de maatschappij hebben.
Dat het tijd is de termen ‘hoger’ en ‘lager’ onderwijs de deur te wijzen, en dat Aristoteles
verstandiger was in zijn naamgeving dan wij.
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Chasing crazy ripples in spacetime and fighting
for inclusivity: A conversation with Samaya Nissanke about her career,
her family, and her inner incentive to fight discrimination in the sciences

Julia Schuring
Samaya Michiko Nissanke is a British astrophysicist, associate professor at the University of
Amsterdam in gravitational waves and multi-messenger astronomy, and spokesperson of
GRAPPA, an institute here in Amsterdam that
aims to bring together physicists from different
disciplines to look into fundamental questions in
astro- and particle physics and cosmology. Samaya her Japanese mother and Sri Lankan father
originally met in Moscow, back then the capital
city of the Sovjet-Union. Before Samaya was
born, her parents decided to move to the UK, primarily so that her mother could pursue a PhD in
economics, something that was not really possible
for a woman back in Japan in the 70s. “My father
basically encouraged my mom to move to the UK,
so she had to learn English. I grew up in a house
where we spoke Russian, English, some Japanese and less Sinhalese”. She grew up in London,
studied physics at the University of Cambridge
and eventually got her PhD in Paris, after which
she became a postdoc while working in Toronto,
California, and Nijmegen. In 2018 she moved to
Amsterdam to work at GRAPPA. All of this has
led to her getting to know many different cultures
and speaking English, Japanese, French, Russian, some Spanish, and even a bit of Latin. “Not
that many,” she says, modest as always.
You have a very diverse childhood and have
traveled all over the globe. What influence
do you think this had on you as a person?
Samaya: “I was brought up to think of myself as a global citizen, and not see myself
in terms of nationalities so much. Also, because my mom worked a lot in Sub Saharan
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on thinking science is very objective, and of
course the scientific methods and principles
are objective, but science as a discipline is
political. You have to represent scientists as a
whole, because it means everyone in the world – even little kids are scientists. Five year
olds ask the hardest and most interesting
questions. I think we are all by nature scientists, just by being people. Therefore it is really
important to be inclusive and representative.”

“I think we are all by nature scientists,
just by being people”

Foto credit: Breakthrough Prize Foundation
Africa and South-America, we always had
people coming in – my mom’s colleagues and
friends, and my dad’s as well. It was always really international in terms of household. Because of this, for me collaboration and talking
to scientists from all over the world is quite
natural. I am used to hearing diverse opinions,
ideas and questions. This played an important
role in how I do science and how I hope my
group operates scientifically. It is what makes
science fun!”
What is the relationship between science
and inclusivity?
Samaya: “You go through your educati-

What does diversity mean to you personally?
Samaya: “I think diversity for me means people from different groups – underrepresented
groups in science included – like people from
different socio-economic, etnic, racial, and
gender backgrounds. It also means neurodiversity, so the way you can think and approach
problem solving. But the next step, and that
is key, is not to just think about diversity because that doesn’t mean everything. Take for
example Schiphol or Central Station: that is
a diverse population, yet there is still a lot of
inequality that exists between those individuals in terms of opportunity to education and
jobs, and career potential. Central Station is a
big difference from the population at Science
Park, and that is very noticable. So, the next
step for scientists, and all of us in education,
is to address how to make it more inclusive,
and how to make it more equitable, so that
everyone feels like they have a safe place to
raise their voice and the same access to opportunities.”
Samaya's own research focuses on gravitational waves coming from mergers of black holes
and neutron stars, and Samya is specialized
in such events with electromagnetic counterparts. In 2020, together with Joanna Dunkley
and Kendrick Smith she was awarded the
Breakthrough Prize in Fundamental Physics

for her contributions to the development
of novel techniques to extract fundamental
physics from gravitational wave data.Next to
all this, Samaya is a science communicator
and she spends a lot of her free time on supporting minorities in science and fighting for
a more sustainable and safe environment for
young scientists.
By what was your interest for the universe
triggered, and at what age?
Samaya starts smiling (even more than she
does all the time) as soon as we start talking
about astrophysics. Samaya:
“I remember when I was five I wanted to become a mathematician – I really loved mathematics. I think probably my dad was a big
influence, he was an earthquake engineer,
and he introduced me to things like the planets, and took me to the science museum. He
used to have oranges and lemons and I would
run around pretending to be the Earth, and
he would be the Sun. In this way I learned
about the seasons, about day and night, and
the Moon. And when I was seven years old
I did a project at primary school about the
Solar System for which we visited the Royal Greenwich Observatory in London, and
I remember just loving it. From then, I was
always interested.”
When did you realize that the academic
world is not an easy place for people that do
not fit the standard picture of a scientist?
“I think consciously I realized it 10 years ago;
subconsciously I’ve known it all along. At the
university already, as an undergraduate, I had
supervisors saying girls can’t do physics. My
peers would say, why are you doing the theoretical physics track, women should be in the
lab. I also encountered several forms of sexual
harassment like stalking and men trying to
kiss me. I don’t think I was so conscious that
my male peers were not going through the
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was not okay, and that it is a real problem. It is
not just one or two bad apples, there is something that is preventing people from speaking
up, there is a shame to talk about bullying and
harassment.”

“I don’t think I was so conscious that
my male peers were not going through
the same thing”

Foto credit: Bas Uterwijk 2021

same thing. Luckily, with Jean-Michel – my
husband who I’ve known for 20 years now – I
had a reference point to how he was experiencing it. Eventually it was him vocalizing: there
is sexism and racism going on at play. At first,
I was actually resistant, not believing that I
was being bullied and that there was a racial
aspect to it. After several years, when it actually affected my health, I had to take a severe
step back and think about what I had normalized in the past. I went to seek confidential
advice from a professional organization, the
AAS Committee on the Status of Women in
Astronomy, and the women and men I met
there were so helpful. I thought that I was an
isolated case, and that it was something that I
had done, but they told me that it happened
all the time, and that it happened to them as
well. For me this was a shock, and it took me
many years of that process to realize that it
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We later talk about Samaya her first years at
Cambridge, and how she did not really enjoy
her studies (“It was just really dry”) until she
did a summer project at Princeton about gravitational waves – the first time ever she heard
about them. From that summer on she was
hooked on gravitational wave physics, and it
actually gave her the motivation to continue
working in academia, regardless of all the
bad things that came along with it. Samaya:
“Once you find something you love, that is
a very special gift to have. You are very lucky
and fortunate to have that, so I think that has
kept me through academia – I just think it is
very cool to think about black holes, neutron
stars, crazy ripples in space time, the universe… It continues to be mind blowing, and
that is why I’m still here.”

Many physics students here in Amsterdam
probably also know your husband, Jean-Michel Desert, who is an astrophysicist as well,
specialized in exoplanets, and assistant professor at the UvA. In what way can he and is
he supporting you and all the work you do
for diversity and inclusivity?
“One thing I have supported are cases of
sexual harassment of students, also high profile ones. That meant a year of me being in
day-to-day contact with the victims, at the
time when it was still confidential. These students had and were facing absolutely horrible
periods, and Jean-Michel was key in supporting me having to support them. He was an
anonymous hidden figure in this case, and
was also supporting students directly himself
in other cases. He has just been a key figure
in my own career, in supporting the decisions
I made and helping me articulate the things
that happened to me. In the last year, he was
really upset by Black Lives Matter, and even
joined Twitter even though he hates social
media. He realized, yes, I am a white male
with a certain degree of privilege, and I can
do things. Also, he has his own experience –
he comes from a lower social-economic background – and realized that he could also add
his perspective. He is now co-chairing the
API Equity, Inclusion and Diversity Committee and puts an enormous amount of effort in that. In this way he made it a little bit
more balanced, haha!”
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scientific community to be more self-critical,
to ask ourselves, is it really working what I
am doing, or am I wrong here? I think that
is what people are generally not doing in science because they are defensive. Then, it is
important not to be afraid to speak up but to
talk about these things to create awareness
and to educate each other. By being silent you
cannot change things. We should also not
feel overwhelmed, because every individual
can make a difference. And lastly, we should
remember that science is ultimately fun, and
that it is a privilege to do science.”

“Black holes, neutron stars, crazy ripples
in space time, the universe…
It continues to be mind blowing, and that is
why I’m still here.”

Samaya and Jean-Michel

What do you believe is needed to create an
open and safe scientific community for all
young scientists in the future?
“First of all, the recognition that things are
not perfect now. We need ourselves and the
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Talk That Science: een diverse wetenschap
Evelien Wooning
Een jaar geleden bracht Nicolien Janssens
met haar podcast Talk That Science de eerste aflevering uit: ‘Houden Koikarpers van
Bluesmuziek?’ In gesprek met hoogleraar muziekcongnitie Henk Jan Honing onderzoekt
ze het ritmegevoel van resusapen, of duiven
Bach en Stravinski van elkaar kunnen onderscheiden, en of koikarpers onze mensenmuziek ook mooi vinden. Inmiddels staat de teller op tien afleveringen, elk van thematische
muziek voorzien door Radio Tempo Não
Pára. De onderwerpen variëren van de democratie van de toekomst tot kristalstructuren in
de wereld om je heen, van drugs tot het oplossen van misdaden door de statistiek. En niet
alleen de onderwerpen zijn divers: de gasten
zijn al met al niet stereotiepe wetenschappers
te noemen. Wat betekent diversiteit voor Talk
That Science als podcast en voor medeoprichter Nicolien persoonlijk?
“De wetenschap is momenteel niet helemaal
divers, er zijn gewoon meer witte mannen. In
de wetenschapsjournalistiek sta je in de positie om een plaatje te creëren waarin je wel
diversiteit ziet. Niet om te doen alsof het
echt zo is, maar om een voorbeeld te stellen:
zo hoort het te zijn,” vertelt Nicolien. Als
masterstudent en onderzoeksassistent op de
FNWI ziet zij in het dagelijks leven dat diversiteit niet de realiteit is binnen de exacte
wetenschappen. Door mensen van verschillende afkomsten, lagen uit de samenleving,
en genders een podium te bieden hoopt Talk
That Science ervoor te zorgen dat diversiteit
uiteindelijk wél de realiteit wordt. “We proberen ook rolmodellen te laten zien, voor
mensen die nog een studie moeten kiezen
bijvoorbeeld.”
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Hoe ze hun gasten uitkiezen? Meestal houdt
Nicolien het nieuws goed in de gaten, en
vraagt ze de rest van het team ook om hun
ogen open te houden. Er zijn altijd wel interessante wetenschappers in het nieuws of in
de netwerken te vinden waarover een aflevering gemaakt kan worden. Incidenteel kan er
in de scriptiedatabase gezocht worden op gespreksonderwerp, maar in het algemeen worden de gasten via-via geselecteerd. Tijdens
het kiezen van de gasten houdt ze eigenlijk
altijd wel rekening met de diversiteit van hun
gastenlijst. “Vooral man-vrouw, dat die verhouding fiftyfifty is vind ik heel belangrijk.
We hebben een focus op exacte wetenschappen, waarin eigenlijk wel veel meer mannen
zijn. Dan moet ik soms volhardend zijn en
zeggen dat ik écht een vrouwelijke gast wil.
Bijvoorbeeld in de wiskunde bestaan er publicatiepagina’s met alleen maar mannen. Als
ik in zo’n lijst dan één vrouw tegenkom, wil
ik die.” Hoe stellig ze tijdens het keuzeproces
ook mag zijn, naar buiten toe houdt Nicolien
meer van de neutraliteit. “We zouden onszelf
natuurlijk best Women Talk Science kunnen
noemen, dat hadden we ook kunnen doen.
Het spreekt mij persoonlijk iets minder aan
om het zo expliciet te maken. Juist omdat ik
vind dat het zo hoort te zijn wil ik er niet de
nadruk op leggen.”

scholieren. “Het wordt een serie van vier afleveringen, met twee leerlingen, een van ons
als moderator en een onderzoeker. We gaan
de gesprekken filmen en op YouTube zetten, om zo veel mogelijk mensen te bereiken.
Verder worden deze afleveringen wat korter
en vlotter. Het moet echt aansluiten bij de
belevingswereld van middelbare scholieren,
zodat ze op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met de wetenschap.” Het
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project is specifiek gericht op scholierengroepen met een niet-Westerse achtergrond, die
normaal gesproken lastig met de academische
wereld in contact komen. Verder kunnen we
een website verwachten en live-evenementen,
zoals een maandelijkse liveshow bij Echobox
radio. “Via een podcast is het soms moeilijk
om interactie met luisteraars te krijgen, maar
op dat gebied hebben we gelukkig een heleboel mooie mogelijkheden voor ons liggen.”

Voor het aankomende jaar staan er niet alleen
nieuwe afleveringen op het programma – het
team van Talk That Science zit nog vol ideeën
en heeft allerlei projecten in petto. Onlangs
mochten ze de Grassroots Science4all-subsidie ontvangen voor een toekomstig project,
waarin niet Nicolien of collega-interviewer
Nikki de vragen stellen, maar middelbare
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Boekentips
Vera Moerbeek

The Earthsea Quartet
Ik ben groot fan van Ghiblifilms, maar voor
een Ghiblifilm, is Tales of Earthsea, ondanks
de fantastische thumbnail met de draak
erop, niet zo goed. Maar laat dat niemand
ervan weerhouden te verwachten dat hetzelfde geldt voor het boek waarop deze film
is gebaseerd! The Earthsea Quartet, door Ursula le Guin, is een van de inspirerendste
boeken die ik de afgelopen tijd heb gelezen.
Oppervlakkig gezien is het goede fantasy, vol draken, magie en tovenaars en doordrenkt met
een avontuurlijke, diep melancholische sfeer. We volgen Ged, een krachtige tovenaar, tijdens
vier belangrijke gebeurtenissen in zijn leven. Maar magie is in dit universum zo diep geworteld
in de aard van de werkelijkheid, dat een krachtige tovenaar iemand is die ook veel inzicht moet
hebben in de grote vragen van het leven: in goed en kwaad; leven, dood en sterfelijkheid; evenwicht; keuze en noodzaak. Dit resulteert in diepe gedachten, ideeën en wereldbeschouwingen
die mij veel hebben laten nadenken.
“Try to choose carefully, Arren, when the great choices must be made. When I was young I had to
choose between the life of being and the life of doing. And I leapt at the latter like a trout to a fly. But
each deed you do, each act, binds you to itself and to its consequences, and makes you act again and yet
again. Then very seldom do you come upon a space, a time like this, between act and act, when you
may stop and simply be.”
Sleeping Giants
We lezen aantekeningen, transcripties van interviews, fragmenten uit
kranten, allemaal verzameld door een mysterieus persoon die betrokken
is bij een gigantische gebeurtenis: overblijfselen van wat lijkt een buitenaardse technologie worden gevonden op Aarde. Sylvain Neuvel heeft een
fantastisch inzicht in psychologie en wereldpolitiek, wanneer hij in deze
boekenserie beschrijft hoe de wereld reageert op deze vondst. Door de
vorm krijgen we niet alle details voorgeschoteld, maar blijft er genoeg aan
de verbeelding over. Ik heb nu de eerste twee delen gelezen en kijk uit naar
het derde deel!
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avond verdrinkt ze zichzelf met slaappillen en wijn.
Ze wordt wakker in de mysterieuze Midnight Library: in dit station tussen leven en dood kan ze alle levens die ze nooit geleefd
heeft verkennen. Ze stelt zich de onvermijdelijk vragen: wat maakt
een leven de moeite waard? Wat wil ze doen met de tijd die ze
heeft? Kan ze ooit kiezen voor één van de vele opties?
De NSA Boekenclub las dit boek een tijdje terug, en was het eens
dat schrijver Matt Haig een hoop interessante vragen oproept. Zeker voor onze generatie een echte aanrader: prestatiedruk en fearof-missing-out zijn ons niet vreemd. Het boek is dun en leest lekker
weg; ook wel eens fijn tussen het studeren door!

Slawi Dimitrov
De volle titel van dit boek is: Infinitesimal: How a Dangerous Mathematical Theory Shaped the
Modern World, en dat zegt al genoeg. Het is een kijk naar de wereld van de wiskunde in de Renaissance, net voordat Newton en Leibniz samen calculus hadden “uitgevonden”. Het is onder
andere een “who’s who” van Renaissance wiskundigen, waarvan de helft het nieuwe on-rigoreuze rekenen met infinitesimalen ziet als een directe aanval op de principes van de euclidische
meetkunde, en de andere helft die die technieken juist introduceert.
Een paar highlights die besproken worden zijn bijvoorbeeld de jesuiten (een religieuze orde)
die de euclidische meetkunde herpopulariseren in Europa, Galileo en zijn collega’s die nadenken over infinitesimale beweging en versnelling, en zelf de paus die zijn mening erover geeft.
Het is fascinerend om als moderne wiskundige te kijken naar de
verschillende standaarden van bewijs die in dit boek expliciet worden laten zien (ja er zijn zelfs een paar “bewijzen” in dit boek). Toen
ik het las zag ik mezelf het vaker eens zijn met de kritieken op het
nieuwe infinitesimale rekenen, kritieken die vaak hamerden op de
warrige logica en on-rigoreuze bewijsstructuur vergeleken met de
werken van Euclides. Aan de andere kant is het infinitesimale rekenen en de calculus die eruit voort is gekomen de basis voor een
groot deel van onze wiskunde, dus om over de vroege ontwikkeling
daarvan te lezen was echt een genot.

The Midnight Library (Flora)
Nora heeft een kutdag. Haar kat is dood, ze wordt ontslagen bij de muziekwinkel, ze hoort
dat haar pianolessen niet meer gewenst zijn. Ze treurt over een leven vol gemiste kansen; misschien was ze wel topsporter of rockster geweest, als ze maar andere keuzes had gemaakt. Die

Als je de geschiedenis van de wiskunde interessant vindt is dit boek
zeker een aanrader. Mijn enige kritiek is dat het boek zo vroeg in
de geschiedenis stopt, en dat ik nog zo een historisch overzicht zou willen zien van de ontwikkeling van calculus door Newton en Leibniz, en de uiteindelijke vindicatie van de euclidische
standaarden van bewijs in de 19e eeuw door Weierstrass. Als je deze zonden kan vergeven, lees
dan zeker Infinitesimal.
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Scriptieverhalen
Het schrijven van een scriptie: iedere wis- en natuurkundestudent op de universiteit moet er op een
gegeven moment aan geloven. Voor de een is het een officiële introductie tot een leven lang onderzoeken, voor de ander slechts de laatste verplichte stap om diens diploma te halen. Op het moment van
schrijven van deze editie (juni 2021) zijn enkelen van ons, de redactie van de Scoop, ook druk bezig
met het schrijven van een scriptie. Heleen, Constantijn, Donna en Julia vertellen kort waar hun
onderzoek over gaat, en hoe het ze vergaat.
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Heleen

Ik schrijf nu mijn bachelorscriptie, onder enthousiaste begeleiding van Arghavan Safavi Naini – voor sommigen misschien bekend van het vak MM3. Mijn onderwerp is theoretisch, maar de onderzoeksgroep waar ik in meedraai, op
het WZI, bestaat vooral uit experimentele fysici. Zij houden zich bezig met ultrakoude ionen en atomen, met het
trappen van ionen en met het gebruiken van deze systemen
als quantumcomputers of -simulatoren. In mijn onderzoek
kijk ik tot in hoeverre je met zulke quantumcomputers het
gedrag van moleculen kunt nabootsen. Er bestaat namelijk
een klasse Hamiltonianen die beschrijven hoe een molecuul
zich in de tijd ontwikkelt, rekening houdend met verschillende vrijheidsgraden zoals beweging en spin. Omdat de vrijheidsgraden in een trapped-ion
quantumcomputer vergelijkbaar zijn met die in de moleculaire Hamiltoniaan, lijkt de quantumsimulatie van moleculen theoretisch mogelijk te zijn. Dit zou grote tijdwinst betekenen
bij het voorspellen van chemische en fysische eigenschappen van moleculen, want klassieke
computers kunnen dit soort problemen al gauw niet meer aan. Volgend jaar begin ik aan de
GRAPPA-master, dus waarschijnlijk zie ik de gevangen ionen niet meer terug, maar ik ben
zeer tevreden over mijn scriptiekeuze: het was interessant, uitdagend maar minder intensief
dan ik verwachtte, en ondanks de coronamaatregelen ben ik echt deel geweest van een gezellig
onderzoeksteam!

Donna
Momenteel ben ik bezig met het schrijven van mijn tweede
scriptie in coronatijd: vorig jaar voor mijn bachelor, nu voor
mijn master. Omdat ik geen onderzoeksmaster doe, maar volgend jaar een major ga volgen aan de VU, doe ik een verkort
onderzoek van vijf maanden in plaats van een heel jaar. Beide scripties zijn onderdeel van de theoretische kosmologie en
gaan over zwarte gaten – de insteek is uiteraard verschillend.
Mijn huidige onderzoek doe ik in de onderzoeksgroep van
Samaya Nissanke en gaat over primordial black holes, dat zijn
geen zwarte gaten die een eindproduct zijn van een overleden
ster (astrophysical black holes, de meest bekende) maar potentieel
zijn gevormd uit grote dichtheidfluctuaties in het vroege heelal. Het bestaan van deze kosmische monsters is nog niet aangetoond, maar bevindingen van
de zwaartekrachtsgolf-detectoren LIGO en Virgo wijzen hier wellicht op. Er zijn namelijk
zwarte gaten gedetecteerd met massa’s die niet te verklaren zijn met de huidige theorieën over
instortende sterren. Mijn taak is om uit te vinden of deze detecties verklaard kunnen worden
met primordiale zwarte gaten. En hoewel ik mijn onderwerp ongelooflijk interessant vind, ben
ik toch enorm blij als ik in augustus eindelijk de laatste deadline heb gehaald!

Ik ben momenteel bezig met het schrijven van mijn bachelor scriptie. Ik doe dit op de VU in het laser- en scheikundelab en heb daarbij het geluk dat ik fysiek aanwezig
mag zijn! Ik doe mijn onderzoek in de groep van Andrea
Baldi, een super enthousiaste en bevlogen associate professor. Zijn groep werkt voornamelijk met plasmonics. Dit zijn
deeltjes die significant meer gaan verstrooien en absorberen als je er met de goede golflengte licht op schijnt. Dit
betekent dat ze chemische reacties kunnen katalyseren en
het doel van mijn scriptie is dan ook om een platform op
te bouwen om dit experimenteel aan te tonen. Dit houdt in
dat ik met chemicaliën werk (hoe moet dat?! Ik ben toch
geen scheikundige?), blauwe handschoentjes aan mag en
verscheidene veiligheidsbrillen draag (zowel om mijn ogen
te beschermen tegen onder andere waterstofperoxide als sterke lasers). Het is dan ook ondertussen denk ik wel duidelijk dat ik in een interdisciplinaire groep werk van natuur- en scheikundigen en dat vind ik super interessant! Ondertussen ben ik druk bezig met het schrijven
van mijn thesis (terwijl de remote desktop met de VU-pc is uitgevallen en ik niet meer bij mijn
data kan: STRESS) en ik ga zowaar het labwerk missen. Wie had gedacht dat ik mijn bachelorproject zo leuk zou vinden!
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Constantijn

Mijn scriptie gaat over kwadraten. Dat zijn dus 1, 4, 9,
25 et cetera. Daar is iedereen natuurlijk wel bekend mee.
Minder bekend is dat kwadraten een apart gedrag vertonen wanneer je de rest berekent bij een priemgetal. Deze
resten heten kwadratische resten, en worden al eeuwen bestudeerd door getaltheoretici, met als hoogtepunt de “Wet
van Kwadratische Reciprociteit” die Gauss publiceerde in
1801. Met deze wet kun je hele leuke en verrassende dingen zeggen over kwadraten. En hoewel er van deze wet al
meer dan honderd bewijzen gevonden zijn, is ze nog steeds
erg mysterieus. Daarom zijn wiskundigen al honderden jaren op zoek naar generalisaties van deze wet (want dat doen wiskundigen om iets beter te
kunnen begrijpen). In mijn scriptie bestudeer ik zo’n generalisatie. Deze generalisatie heet
“Hilbert Reciprociteit” naar de vermaarde Duitse wiskundige David Hilbert (1862–1943). In
mijn scriptie bestudeer ik die generalisatie en in het bijzonder de connectie met de oorspronkelijke stelling van Gauss. Daar komt een heleboel erg abstracte wiskunde bij kijken, maar
gelukkig wordt ik hierin begeleid door dr. Arno Kret. Ik ben de afgelopen weken nog wel erg
bezig met de ‘finishing touch’: het lijkt wel alsof er iedere keer dat ik iets afrond weer meer te
doen is! Hoewel ik het een erg leuk onderwerp vind, zal ik dus blij zijn als ik het eind juni
allemaal afgerond heb... Dan kan de zomer echt beginnen!

Peter

Neutrino’s zijn elementaire deeltjes die moeilijk te meten zijn
en met een snelheid in de buurt van de lichtsnelheid door de
aarde reizen. Om deze deeltjes te meten en meer over ze te
leren, zijn er grote detectoren nodig, zoals bijvoorbeeld de detectoren van het KM3NeT (Cubic Kilometer Neutrino Telescope) experiment die in de Middellandse Zee liggen. Deze
detectoren meten niet de neutrino’s zelf, maar de muonen die
geproduceerd worden als de neutrino’s door het zeewater reizen. Om bruikbare data te produceren (neutrino’s bewegen zo
snel dat een kleine fout in de tijd voor een grote fout in de positie zorgt), moet de detector tot
op de nanoseconde precies gekalibreerd worden. In mijn project heb ik een nieuwe kalibratie
methode getest die gebruik maakt van zogenaamde ‘hit coincidences’. Een hit coincidence
vindt plaats als één deeltje door meerdere detectoren gemeten wordt. Het tijdsverschil tussen
deze metingen kan worden voorspeld aan de hand van de afstand tussen de detectoren. Als
de gemeten tijdsverschillen afwijken van de voorspelde tijdsverschillen, kan deze afwijking
gebruikt worden om de detector te kalibreren. In mijn project heb ik deze kalibratiemethode
toegepast op data van de detectoren en vergeleken met de methodes die momenteel worden
gebruikt. Uiteindelijk bleek dat deze nieuwe methode een onzekerheid had van ~10ns, maar
wel veel sneller was dan de bestaande methodes (10min vs. 12h). Deze onzekerheid betekent
dat de nieuwe methode niet gebruikt kan worden om de huidige methodes te vervangen, maar
wel een snelle schatting kan geven die de rest van het kalibratieproces kan versnellen.
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Nanne Hempel
In ere van het thema van deze editie van de Scoop wilde ik graag een stukje poëzie met jullie delen
wat mij raakte toen ik het voor het eerst hoorde, en ook toen ik het recent weer opzocht. Het betreft de
tweede passage uit het spoken word stuk dat werd opgedragen tijdens de inauguratie van president
Joe Biden. In mijn ogen een prachtige verwoording van de strijd die we nog steeds voeren om de wereld een inclusievere plek te maken voor iedereen.

And yes we are far from polished.
Far from pristine.
But that doesn't mean we are
striving to form a union that is perfect.
We are striving to forge a union with purpose,
to compose a country committed to all cultures, colors, characters and
conditions of man.
And so we lift our gazes not to what stands between us,
but what stands before us.
We close the divide because we know, to put our future first,
we must first put our differences aside.
We lay down our arms
so we can reach out our arms
to one another.
We seek harm to none and harmony for all.
Let the globe, if nothing else, say this is true,
that even as we grieved, we grew,
that even as we hurt, we hoped,
that even as we tired, we tried,
that we'll forever be tied together, victorious.
Not because we will never again know defeat,
but because we will never again sow division.
Scripture tells us to envision
that everyone shall sit under their own vine and fig tree
and no one shall make them afraid.
If we're to live up to our own time,
then victory won't lie in the blade.
But in all the bridges we've made,
that is the promise to glade,
the hill we climb.
Amanda Gorman: The hill we climb.
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‘’If we want STEM to
support the intirety of
our diverse society, we
must first employ a
decent representation
of that diversity in
these fields’’
- Jackie O’Hara
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