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Ontsnappen uit Nederland
Dorine Schenk

Lieve Scoop-lezers,
Het thema van deze Scoop is Hollandse Glorie en dan met name in
de wetenschap. Ondanks dat ik zelf met deze suggestie kwam, ben ik
persoonlijk niet de grootste fan van Nederland. Zeker tijdens maanden waarbij de ijskoude wind je oren eraf laat vriezen terwijl overal
in de winkels als paaseitjes te koop zijn. Dan verlang ik naar een
ander klimaat: een land waar de temperatuur nooit onder de vijftien
graden komt, waar je het hele jaar door op het strand kunt liggen en
waar de heerlijkste vruchten gewoon aan de bomen groeien. De kou
en grauwheid van Nederland doet me verlangen naar reizen, naar
het ontdekken van nieuwe kleurrijke, warme landen waar de mensen
minder nors en gierig zijn. Natuurlijk is het niet alleen het temperatuursverschil dat me doet verlangen naar reizen. Wij arme studenten
hebben vaak maar twee vakanties in het jaar: met de Kerst en in de
zomer. Daartussenin doen we niets anders dan hard werken. Het
verlangen om uit deze sleur te ontsnappen is groot.
Reizen is het ultieme gevoel van vrijheid. Elke ochtend wakker
worden in een ander ho(s)tel en kiezen waar je nu weer eens heen
zult gaan. Nieuwe mensen ontmoeten en meegenomen worden in
hun levensverhalen. Verrassende gerechten eten met ingrediënten
waarvan je misschien liever niet wil weten wat ze ooit waren en op
de harde manier kennismaken met de meest exotische vormen van
alcohol. Zelfs benarde situaties duren zelden lang en voegen belangrijke ervaringen toe aan het avontuur.
Natuurlijk kan reizen nooit eeuwig duren en moet er ook weer
gestudeerd worden. Dat weerhoudt me er gelukkig niet van om
starend naar diverse integralen weg te dromen en mijn toekomstige
reizen te plannen. Ik studeer natuurlijk omdat ik meer wil leren over
de wonderen der natuurkunde, maar de levenslessen die je tijdens
het buitenlandse reizen opdoet blijven voor altijd bij je. Om met
de woorden van onze voormalige hoofdredactrice (die zich nu in
Rusland bevindt) te eindigen: “als het puntje bij het paaltje komt
vind ik levenservaring, grotere mensenkennis en levenswijsheid veel
belangrijker dan wiskunde”.
Liefs,
Dorine
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NSA-agenda
wo 5 juni
Borrel
De maandelijkse borrel zoals gewoonlijk in de Nota Bene
vr 7 juni
Allejaarsweekeinde
Het Allejaarsweekeinde 2013
komt in rasse schreden dichterbij, wat betekent dat het leukste
weekeinde van de NSA weer in
aantocht is. Van 7 tot en met 9
juni zullen wij vertoeven in het
zuiden des lands en genieten
van een weekeinde vol plezier in
Limburg.
ma 10 juni
Bètabandjesavond
Crea
Op 10 juni zal er weer een bètabandjesavond plaatsvinden en
de kaartverkoop is inmiddels
gestart! Voor maar €3,- heb je
de hele avond toegang tot de
bètabandjesavond.

Het woord van de NSA
Tim Hoogeveen
Op de muren van de NSA-kamer worden niet alleen Albert
Einstein en Ernest Rutherford geciteerd, maar ook onze eigen Hollandse held, Andries Lenstra. Vanaf die wand herinnert hij ons er
dagelijks aan dat de tent plat ligt, wanneer het inproduct van twee
vectoren gelijk is aan nul. Dat is een goeie zaak, want nu kan ik jullie er jolig aan herinneren dat het inproduct nul gespeeld zal worden
op de bètabandjesavond, op 10 juni aanstaande.
Over helden gesproken: ergens in deze Scoop tref je er nog vijf aan.
Mijn medebestuursleden stellen zich daar aan jullie voor. Net als ik,
trouwens, maar dat is natuurlijk bijzaak. Heb je na het lezen van die
stukken nog geen genoeg van ons? Kijk dan eens naar het omslag
van deze editie, daar zouden wij in theorie oneindig vaak afgebeeld
moeten zijn. Hoe ﬁjn is dat? Mocht je overigens vinden dat één van
mijn bestuursgenoten ﬂink aan het vlammen is, verzuim dit dan niet
aan mij te melden. Misschien bezorg je zo onze ﬁjne vice-voorzitter,
die prominente penningmeester of de aangename activiteitencoördinator wel een mooie plek in de heldengallerij der bestuursleden
van de week.
Lof, eer en roem zijn natuurlijk niet slechts voor hen weggelegd.
Ook jij kunt je sporen verdienen, en onderdeel worden van het
pantheon van de vereniging. Het is natuurlijk niet zo groots als bij
De Wereld Leert Door uitleggen hoe zwaartekracht werkt, maar
heroïek schuilt ook in de kleine dingen. Door je aan te melden voor
één van onze commissies, kun jij bijdragen aan één van de enerverende evenementen die de NSA jaarlijks organiseert. Bezorg je
medestudenten een wild weekeinde met de X-traTripCommissie, of
inspireer ze tot wetenschappelijke wapenfeiten middels een spannend symposium. Wil je waarlijk tot herculeaanse hoogten stijgen,
meld je dan aan voor de acquisitiecommissie, waar jij medeverantwoordelijk bent voor het veiligstellen van voldoende inkomsten.
Die evenementen zijn maar een klein deel van de epische ondernemingen der NSA: de afgelopen maanden hebben we, schreeuwend
als Braveheart, het verkeer van Edinburgh overwonnen. In de NSAkamer werden games uit stoutmoedige tijden gespeeld, zoals Age of
Empires II. Minder manhaftig, maar wel lekker Hollands, was de
drukbezochte Oudhollandsche Spelletjesmiddag. Een aantal leden
zette zichzelf onversaagd aan het uitwerken van tentamens, en werd
daarvoor in klinkende munt uitbetaald. Onze eigen vice-voorzitter
verscheen op AT5 om te vertellen over één van zijn persoonlijke
helden: Archimedes.
Kortom, onze studievereniging is geenszins verstoken van heldendaden én heldenverering.
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Wouter brengt het laatste nieuws op
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Isabelle en Dorine zijn in de geschiedenis
van de naamdragers van onze instituten
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Dorine vertelt hoe Leiden een tijd lang de
koudste plek op aarde was.
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Skiën met de NSA: meer
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Milo deelt zijn ervaringen van de ski-reis.

Het nieuwe bestuur stelt zich voor 14
Ze zijn niet meer zo nieuw, maar voor als je
ze nog niet kent, stellen ze zich hier voor.
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Anton Pannekoek
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Heb je je altijd al afgevraagd wie Anton
Pannekoek eigenlijk was? Margot zocht
het voor je uit.

Tip van de redactie
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Escher in het Paleis in Den Haag is dé plek
als je geinteresseerd bent in Escher. Ook
wordt uitgelegd waarom Eschers werk wiskundig zo interessant is

De riemannhypothese: een beknopte
introductie
24
De riemannhyposthese is na 150 jaar
nog steeds niet opgelost. Simon geeft een
korte introductie zodat jullie hem kunnen
oplossen.
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Sciencenieuws
Wouter Meinster
Hoge magneetvelden werpen licht op atoomspectra van sterren
Onderzoekers van het High Field Magnet Laboratory (HFML) in Nijmegen hebben de eﬀecten van
een magneetveld op de straling van een ster in het
laboratorium kunnen nabootsen. Het atoomspectrum van de gassen in de ster verandert namelijk
onder invloed van sterke magneetvelden. In het
laboratorium hebben ze met een 33 Tesla magneet
gemeten aan verschillende atoomspectra om de
veranderingen die plaatsvinden in kaart te brengen. Sterrenkundigen kunnen deze gegevens weer
gebruiken om preciezer het magneetveld van een
ster te bepalen.

Grafeen ook goed voor zonnecellen
Uit onderzoek is gebleken dat grafeen ook goed
in zonnecellen te gebruiken is. Er is aangetoond
dat in grafeen ‘carrier multiplication’ plaatsvindt.
In de meeste materialen wordt een foton omgezet
in slechts één elektron. Bij ‘carrier multiplication’
wordt echter één foton omgezet in meerdere elektronen. Hierdoor creëren zonnecellen gemaakt van
grafeen een grotere elektrische stroom.

Beter inzicht werking witlicht-LED’s.
Onderzoekers van de Universiteit Twente en
Philips hebben het proces dat van een LED een
witlicht-LED maakt weten te verbeteren met
behulp van een simulatie. Een normale LED geeft
licht van slechts één golﬂengte. Door een laag
zware moleculen hiervoor te plaatsen kan je er een
witlicht-LED van maken. Het licht verstrooit op
de deeltjes en raakt daarbij een gedeelte van zijn
energie kwijt. Het licht volgt een willekeurig pad
en verlaat de LED onder een willekeurige hoek en
golﬂengte, resulterend in diﬀuus wit licht, precies
wat je als kamerlamp wil hebben.
4

Mogelijke aanwijzing donkere materie
gevonden
De Alpha Magnetic Sprectrometer (AMS-02)
aan boord van het ISS heeft meer positronen in de
kosmische achtergrondstraling ontdekt dan werd
voorspeld. Dit kan een aanwijzing zijn voor het
bestaan van donkere materie. Donkere materie is
materie die we alleen indirect waarnemen als ‘missende massa’ in een sterrenstelsel maar nooit direct
hebben gedetecteerd. De positronen zouden zijn
gevormd bij botsingen tussen donkeremateriedeeltjes. Er is echter ook een aantal andere oorzaken te
bedenken. De onderzoekers hopen spoedig meer
te kunnen zeggen. De koeling van de AMS-02 is
ontworpen bij het NIKHEF.

Kleinste volume van gekreukeld papier even
groot als dat van gevouwen papier.
Onderzoekers van diverse universiteiten, waaronder
Daniel Bonn van het IoP, hebben laten zien dat er
grote overeenkomsten zijn tussen het volume van
gevouwen papier en gekreukeld papier. Papier is
over het algemeen niet meer dan vijf of zes keer te
vouwen omdat het dan te dik wordt. Het blijkt dat
men met kreukelen tegen eenzelfde limiet aanloopt.
Door dit eﬀect bestaat de inhoud van een volle
papierbak uit ongeveer 75 procent lucht.

Algemene relativiteitstheorie opnieuw bevestigd door dubbelstersysteem.
Met een dubbelstersysteem bestaande uit een pulsar
en witte dwerg hebben onderzoekers van het API
de algemene relativiteitstheorie opnieuw bevestigd.
Het dubbelstersysteem verliest energie door zwaartekrachtgolven waardoor de afstand tussen de twee
sterren langzaam afneemt. De snelheid waarmee dit
gebeurt verschilt per zwaartekrachttheorie. Tot nu
toe lijkt het erop dat de voorspellingen van de algemene relativiteitstheorie kloppen een aantal andere
theorieën is ontkracht.
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Korteweg-de Vries & Van
der Waals-Zeeman
Isabelle Liesker & Dorine Schenk
Op de Universiteit van Amsterdam is er een aantal
instituten vernoemd naar bekende wetenschappers.
Twee daarvan zijn het Korteweg-de Vries Instituut
en het Van der Waals-Zeeman Instituut. Heb je je ooit
wel eens afgevraagd wat deze wetenschappers eigenlijk betekend hebben voor de natuur- en wiskunde en
waarom de instituten ernaar vernoemd zijn?
Korteweg en de Vries
Het Korteweg-de Vries Instituut, nu gevestigd op
de derde verdieping van het Science Park, is opgericht in 1997. Het instituut is vernoemd naar twee
belangrijke, Nederlandse wiskundigen: Diederik
Johannes Korteweg en Gustav de Vries. Korteweg
en De Vries leefden aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Samen
hebben zij een vergelijking ontwikkeld die bekend
staat als de korteweg-de vriesvergelijking, die mede
mogelijk is gemaakt door onze eigen universiteit:
de Universiteit van Amsterdam.

Diederik Korteweg
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De korteweg-de vriesvergelijking was er misschien wel niet geweest zonder de Universiteit van
Amsterdam. De vergelijking is namelijk ontwikkeld toen Gustav de Vries promoveerde bij doctor
Korteweg die destijds werkte bij de UvA. In 1895
publiceerden zij samen de non-lineaire partiële
diﬀerentiaalvergelijking uit het proefschrift van De
Vries. Maar wat ging er vooraf aan deze samenwerking en hoe kwamen deze begaafde personen bij
onze universiteit terecht?
Diederik en Gustav
Diederik Johannes Korteweg is 31 maart 1848 ter
wereld gekomen in de stad ’s Hertogenbosch. Hij
besloot zich op te laten leiden tot militair, maar
vond hierin niet genoeg voldoening. Hij maakte
een grote carrièreswitch en ging studeren aan de
Polytechnische school in Delft. Hier ontdekte hij
dat hij ook hier niet op zijn plek was, maar dat zijn
passie lag bij wiskunde. Daarin vond hij eindelijk
zijn roeping.

Gustav de Vries

Pas op zijn 28ste deed hij zijn toelatingsexamen
voor wiskunde bij de Universiteit van Utrecht waar
hij al na een jaar zijn kandidaats afsloot. Een jaar
later behaalde hij op zijn dertigste cum laude zijn
doctoraal en is hij gepromoveerd aan de Universi“Na zijn promotie werd Korteweg benoemd als
eerste doctor van de UvA”
teit van Amsterdam. Hij deed dit bij de bekende
Nederlandse professor Van der Waals waarnaar ook
een van onze instituten is vernoemd (zie hieronder). Na zijn promotie werd Korteweg benoemd als
eerste doctor van de UvA.
Na zijn promotie is hij bij de universiteit gebleven
als hoogleraar in de wiskunde, mechanica en sterrenkunde. Samen met de bekende wetenschappers
Van ’t Hoﬀ en Van der Waals schreef hij in die tijd
diverse papers. Zijn bekendste werk komt echter
pas in het jaar 1895, een jaar nadat de achttien jaar
jongere Gustav de Vries bij hem promoveert. Dit
leidde tot de nu nog veel gebruikte korteweg-de
vriesvergelijking.
Korteweg is na het opstellen van de vergelijking
nog erg succesvol gebleven, in tegenstelling tot
De Vries. Diederik Korteweg heeft, nadat hij zijn
passie ontdekt had, veel betekend voor de wiskunde
in Nederland. Zo was hij maar liefst 75 jaar lid van
het Wiskundig Genootschap en was hij 44 jaar
redacteur bij het Nieuw Archief voor Wiskunde
dat nog steeds bestaat. Korteweg stierf op 93-jarige
leeftijd na een succesvol leven te hebben geleid.
De promovendus Gustav de Vries heeft in tegenstelling tot Korteweg na het opstellen van
de vergelijking niet veel meer betekend voor de
ontwikkeling van de wiskunde. Na zijn promotie
is hij gaan werken als leraar op de HBS en Handelsschool in Haarlem. Hiervanuit heeft hij nog
wel diverse artikelen gepubliceerd, maar de vergelijking wordt tot zijn hoogtepunt beschouwd. Tot
zijn vijfenzestigste is hij als leraar op de HBS in
Haarlem blijven werken. Drie jaar later stierf hij
een tragische dood in een ziekenhuis in Haarlem
ten gevolge van een auto-ongeluk.

Het Korteweg-de Vries instituut
Zoals eerder vermeld is het Korteweg-de Vries
Instituut opgericht in het jaar 1997, 56 na de dood
van de befaamde heer Korteweg. Waarom is bij de
UvA ineens dit instituut opgericht en waarom is
ervoor gekozen om dit te vernoemen naar de twee
wiskundigen Korteweg en De Vries?
Het jaar 1997 was het jaar dat er door de UvA is
besloten dat het bestaande mathematische instituut
een naam moest krijgen. Het is een strijd geweest
om te beslissen welke naam dit mooie instituut
moest gaan dragen. Ons mathematische instituut was immers tot aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog het enige mathematische instituut in
Nederland en daarom erg belangrijk.
Een korte weg of een lange weg
Er lag een aantal namen voor de hand. Uiteraard
moest het instituut vernoemd worden naar een
Nederlandse wiskundige en wie was daar nou een
beter persoon voor dan de heer Korteweg: de eerste
doctor van onze universiteit. Een aantal mensen
dacht daar echter anders over. Zo werd de naam
“Korteweg [werd] (…) door sommige mensen geassocieerd met een
korte weg of een lange weg”
Korteweg maar een vreemde naam gevonden en
door sommige mensen geassocieerd met een korte
weg of een lange weg. Bovendien was de wiskundige Luitzen Egbertus Jan Brouwer volgens sommigen een betere kandidaat.
Wat waarschijnlijk de doorslag heeft gegeven is het
eerbetoon aan de eerste doctor van de universiteit.
Dan is nog een verklaring nodig voor het tweede
deel van de naam: de Vries. Zoals u gelezen heeft,
heeft De Vries in tegenstelling tot Korteweg na het
opstellen van de vergelijking niet veel meer betekend voor de wiskunde. Toch is ons instituut naar
hem vernoemd. Een verklaring hiervoor kan zijn
dat de combinatie van de namen al zo bekend was
door de vergelijking, dat deze ook werd gebruikt
als naam voor het instituut: het Kortwweg-de Vries
Instituut.
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Naast zijn baan als onderwijzer haalde hij in vijf
jaar tijd zijn doctoraal. In 1873 promoveerde hij op
zijn proefschrift: “Over de continuïteit van den gasen vloeistoftoestand” (zie “Vergelijking van Van
der Waals” hieronder). De hierin beschreven wet
(later “de Vergelijking van Van der Waals”) kreeg
grote bekendheid dankzij een lovende recensie in
“Nature” van niemand minder dan James Clerk
Maxwell.
In 1910 ontving Van der Waals de Nobelprijs voor de van der
waalsvergelijking, en voor het inzien dat voor een gas en een
vloeistof ongeveer dezelfde wetten gelden.

Blijft de naam bestaan?
Met de fusie van de UvA en de VU in ons vooruitzicht moeten we wellicht nadenken over een
nieuwe naam van het nieuwe gefuseerde wiskundige instituut. Op de nieuwe Amsterdam Faculty
of Science zal dit instituut alle wiskundigen op de
twee universiteiten vertegenwoordigen. Bij onze
fusiepartner de VU is de wiskundeafdeling niet
vernoemd naar een grote, Nederlandse wiskundige,
maar heet hun afdeling gewoon het Department
of Mathematics. Zouden de VU’ers het erg vinden
om onze aan de historie gerelateerde naam aan te
houden? Of moeten we de historie achter ons laten
en iets nieuws verzinnen?
Van der Waals & Zeeman
In 2011 werd het Amsterdams Natuurkundig
Instituut (Institute of Physics, IoP) opgericht. Een
deelinstituut hiervan is het Van der Waals-Zeeman
Instituut voor experimentele fysica, dat vernoemd is
naar de twee Nederlandse natuurkundigen Johannes Diderik van der Waals en Pieter Zeeman. Maar
wie waren deze natuurkundigen? En wat hadden ze
met elkaar te maken?
Van der Waals: De studerende onderwijzer
Johannes Diderik van der Waals werd in 1837
geboren te Leiden als zoon van een timmerman.
Na de lagere school besloot hij niet naar de HBS te
gaan maar naar de MULO, waar hij opgeleid werd
tot docent. Nadat hij een tijd als onderwijzersassistent op een basisschool had gewerkt werd hij leraar
natuurkunde op de Hogereburgerschool (HBS) in
Deventer. Na zelfstudie en het behalen van diverse
wis- en natuurkundeaktes werd hij uiteindelijk
toegelaten tot wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit van Leiden.
8

Een docent met passie
In 1877 werd hij benoemd tot de eerste hoogleraar in de natuurkunde aan de Universiteit van
Amsterdam. Hier had hij zijn jaren ervaring in het
onderwijs hard nodig. Hij doceerde alle natuurkundevakken alleen tot hij in 1891 ondersteuning kreeg
“Hij ging opzoek naar een verklaring voor
de experimentele bevinding van een kritische temperatuur in vloeistoﬀen”
van W.H. Julius, en in 1897 tevens van R. Sissingh
en Pieter Zeeman.
Van der Waals stond bekend als een goede docent.
In zijn lessen besteedde hij veel aandacht aan zijn
eigen onderzoeken en hij spoorde zijn leerlingen
steeds aan tot zowel experimenteel als theoretisch
werk. In zijn colleges kwam zijn passie voor de
wetenschap naar voren

Johannes Diderik van der Waals kreeg grote bekendheid dankzij een lovende recensie in “Nature” van niemand minder dan
James Clerk Maxwell.

Volgens Van der Waals was de wetenschap ‘gewijde
grond (...), omdat ze hem iets deed verstaan van
de wetten, die in Gods schepping heerschten’ (W.
Leendertz, De Gids 87 (1923) II, 152). Verder was
Van der Waals sterk individualistisch ingesteld,
voelde geen sociale plichten en deed niet aan politiek. Zijn individualisme uitte zich er ook in dat hij
nooit in de kerk kwam, al was hij wel een gelovig
christen. ‘Als over alle diepere dingen, sprak hij over
zijn geloof weinig’ (ibidem, 154).
In 1908 ging hij met emeritaat en werd opgevolgd
door zijn zoon J.D. van der Waals, die zich eveneens interesseerde voor de theoretische fysica.
De Vergelijking van Van der Waals
Tijdens zijn studie las Van der Waals het artikel
“Über die Art der Bewegung, welche wir Wärme
nennen” (Over de aard van de beweging, die wij
warmte noemen) van de Duitse natuurkundige
Rudolf Clausius. Hierin stond dat warmte gelijk
was aan de beweging van moleculen en atomen. Dit
artikel leidde ertoe dat hij op zoek ging naar een
verklaring voor de experimentele bevinding van een
kritische temperatuur in vloeistoﬀen, waarboven
het zelfs bij erg hoge druk niet mogelijk is om de
stof van fase te doen veranderen. Deze kritische
temperaturen had de Ierse chemicus Thomas Andrews in 1869 experimenteel aangetoond. Hierbij
was zijn insteek dat gassen en vloeistoﬀen niet
kwalitatief van elkaar verschillen, met als detail dat
bij vloeistoﬀen de moleculen niet meer als puntdeeltjes beschouwd mogen worden. Bovendien
moeten de onderlinge aantrekkingskrachten tussen
de moleculen meegenomen worden (tegenwoordig
staan deze krachten bekend als de “vanderwaalskrachten”). Deze factoren meenemend concludeerde hij dat de ideale gaswet alleen van toepassing is
op sterk verdunde gassen. Met aanpassingen voor
de interacties en het feit dat moleculen geen puntdeeltjes zijn, kwam hij op de naar hem vernoemde
van der waalsvergelijking.
In 1910 ontving Van der Waals de Nobelprijs
voor deze vergelijking, en voor het inzien dat voor
een gas en een vloeistof ongeveer dezelfde wetten
gelden.

Zeeman: De ongeschoolde professor
Pieter Zeeman werd in 1865 geboren in Zonnemaire in Zeeland als zoon van een dominee. De
dorpsschool waar hij heen ging bestond slechts
uit een enkele klas. Nadat zijn vader hem thuis
in Frans geschoold had kon hij naar de HBS in
Zierikzee.
Op zijn achttiende vond er een uitzonderlijk helder
noorderlicht plaats dat in Noord-Europa goed te
zien was. Zeeman observeerde dit vanuit Zeeland en schreef een artikel met een gedetailleerde
tekening. Deze werd in Nature geplaatst met het
bijschrift: ‘Van Prof. Zeeman, vanuit zijn observatorium te Zonnemaire’, wat een groot compliment
was voor de jonge Zeeman, die nog geen stap in
een universiteit gezet had. Dit zou echter spoedig
gaan veranderen.
Aangezien er op de HBS geen les gegeven werd
in de klassieke talen, die verplicht waren voor een
toelating tot de universiteit, vertrok Zeeman naar
Delft. Daar kwam hij in huis bij Dr. J.W. Lely,
conrector van het gymnasium, en leerde hij Latijn
en Grieks. De Leidse natuurkundige Kamerlingh
Onnes was een goede vriend van de familie Lely en
kwam daar vaak over de vloer. Zodoende leerde hij
Zeeman kennen. Ondanks het feit dat Kamerlingh
Onnes tien jaar ouder was ontstond er een goede
vriendschap tussen de twee.

“Nog voordat [Zeeman] gepromoveerd was, werd hij assistent
van Lorentz”
Scoop mei 2013
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250 ton beton
In 1885 werd Zeeman toegelaten tot de universiteit
van Leiden, waar hij vooral bij Kamerlingh Onnes
en Lorentz studeerde. Nog voordat hij gepromoveerd was werd hij de assistent van Lorentz, met
wie hij het kerreﬀect bestudeerde. In 1896, drie
jaar na zijn promotie op het kerreﬀect, ontdekte
hij het zeemaneﬀect (zie hieronder), een belangrijke vondst waar hij in 1902 een Nobelprijs voor
zou krijgen. Na zijn ontdekking werd hij al snel
als lector naar Amsterdam gehaald en in 1900
werd hij daar bijzonder hoogleraar. Zeeman stond
bekend als een geliefd docent. Hij genoot ervan om
collega’s en studenten bij hem thuis uit te nodigen
voor lezingen en diners.
Het nog steeds bestaande Zeemanlaboratorium van
de UvA werd in 1923 speciaal voor hem gebouwd.
Een bijzonder aspect van dit gebouw is een blok
beton van 250.000 kilo, dat geen contact maakt met
de vloer en dus een geschikt platvorm is voor het
doen van vibratievrije experimenten.
Zeemaneﬀect
Het zeemaneﬀect is het splitsen van spectraallijnen
die atomen uitzenden als hun elektronen terugvallen vanuit een aangeslagen toestand. De splitsing
ontstaat onder invloed van een magnetisch veld.
Dit komt doordat de twee verschillende spintoestanden (op en neer) door de aanwezigheid van een
magnetisch veld ‘met het veld mee’ en ‘tegen het
veld in’ gaan staan. Dit eﬀect is een bewijs van de
gekwantiseerdheid van de elektronenbanen en is
daarom een bewijs voor de kwantummechanica.
Maar hoe ontdekte Zeeman dit eﬀect?
Faraday’s experiment op herhaling
“Een stuk asbest, doortrokken met keukenzout
wordt in knalgasvlam gebracht. Met Rowlands
tralie wordt een spectrum ontworpen. Het deel bij
de D lijnen met loupe van Fresnel bekeken. De
lijnen zijn zeer scherp te krijgen. Wordt de magneet aangezet dan verbreeden zich de lijnen en wel
zoveel tot ze twee à drie malen breeder worden. De
stroom was 30 Amp. De verbreeding schijnt symmetrisch te zijn.”
Met deze woorden beschreef Zeeman voor het
eerst het zeemaneﬀect. De reden dat hij op dit
fenomeen stuitte is minder heroïsch dan sommigen
denken. De door Zeeman bewonderde Engelse natuurkundige Faraday had dit experiment al eerder
gedaan,
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maar zijn apparatuur was niet krachtig genoeg om
het splitsen van de spectraallijnen zichtbaar te maken. Zeeman beschikte over een sterkere magneet
en betere meetinstrumenten, en besloot daarom het
experiment van de door hem bewonderde wetenschapper te herhalen. Nadat zijn meetmethode een
eﬀect van het magneetveld aantoonde besloot hij
meerdere metingen te doen om uit te sluiten dat
het splitsen van de lijnen door iets anders dan het
magneetveld kwam. Zodra hij er zeker genoeg van
was dat de resultaten klopten ging hij ermee naar
Kamerlingh Onnes. Samen presenteerde ze een
artikel over het eﬀect. Al snel kwam Lorentz met
een theoretische verklaring: binnen atomen en moleculen zijn er kleine geladen deeltjes aanwezig (nu
bekend als elektronen) die in trilling kunnen raken
en dan licht gaan uitzenden. Een magnetisch veld
beïnvloedt de trillingen en dus het uitgezonden
licht. Dat is het verschijnsel dat door Zeeman was
waargenomen. Bovendien voorspelde Lorentz wat
er te zien zou zijn als tussen de lichtbron en de kijker een polariserend ﬁlter zou worden aangebracht.
Deze voorspelling bleek te kloppen, en in samenwerking met Lorentz verscheen er een tweede
publicatie. Dit artikel leidde ertoe dat Lorentz en
Zeeman in 1902 de Nobelprijs ontvingen.

Het Van der Waals-Zeeman Instituut (WZI)
Zowel Van der Waals als Zeeman heeft een belangrijke bijdrage gehad in de natuurkunde. Daarin zijn
ze echter niet de enigen. Waarom is het instituut
aan de UvA naar hen vernoemd? “Het Van der
Waals-Zeeman Instituut is ontstaan uit de samenvoeging van drie laboratoria: het Natuurkundig
Laboratorium, het Zeemanlaboratorium en het Van
der Waalslaboratorium. Het Zeemanlaboratorium
dateerde uit 1923, toen Pieter Zeeman een speciaal
door hem gebouwd laboratorium in gebruik nam;
het heette toen Laboratorium Fysica, maar werd ter
gelegenheid van Zeemans 75e verjaardag in 1940
omgedoopt in Zeeman Laboratorium. Het Van der
Waalslaboratorium was de creatie van de lector (later hoogleraar) A.M.J.F. Michels. Het dateerde van
1935 en kreeg zijn naam in 1937. Dat er voornamelijk thermodynamisch onderzoek werd gedaan zal
zeker met de naamgeving te maken hebben gehad.”
Aldus dhr. Prof. Dr. A.J. Kox, Pieter Zeemanprofessor van de geschiedenis van de natuurkunde.

Koud, kouder, koudst
Dorine Schenk
Op vrijdag 10 juli 1908 was niet de Zuidpool de
koudste plek op aarde, maar Leiden. En dat terwijl het
daar toen volgens De Bilt een graad of zeventien was.
Dit kwam niet door klimaatverandering, maar door de
overgang van heliumgas naar vloeibaar helium. En om
precies te zijn was niet heel Leiden, maar enkel een deel
van het laboratorium van Heike Kamerlingh Onnes
zo koud.
De race om de laagste temperatuur
Sinds zijn aanstelling in Leiden was Kamerlingh
Onnes bezig met het bereiken van de laagste temperatuur op aarde. Niet omdat hij de internationale
race naar de laagste temperatuur wilde winnen,
maar omdat hij de theorie uit Van der Waals’
proefschrift: “Over de continuïteit van den gas- en
vloeistoftoestand” wilde toetsen1. Hiervoor moest
men de overgang van een gas naar een vloeistof bij
koeling waarnemen. Om de vergelijkingen zo eenvoudig mogelijk te houden wilde men het liefst zuivere gassen gebruiken voor dergelijke experimenten.
Het probleem van simpele, zuivere gassen zoals
zuurstof, stikstof, waterstof en helium is dat deze
pas vloeibaar worden bij uiterst lage temperaturen.
Het was reeds in 1887 gelukt om de overgangstemperaturen van zuurstof (-183º C) en stikstof (-196º
C) te bepalen, en later bleek waterstof vloeibaar te
worden bij -252,8º C.

De overgangstemperatuur van helium bleef echter
onbekend. Het doel van Kamerlingh Onnes was
het bepalen van het overgangspunt van helium, en
het produceren van zeer koude vloeistoﬀen in grote
hoeveelheden, zodat hij ermee kon experimenteren.
IJskoude winnaar
Om de gassen tot bovengenoemde lage temperaturen te krijgen maakte Kamerlingh Onnes gebruik
van joule-thomsonkoeling. Dit werkt volgens het
omgekeerde principe van een ﬁetspomp. Als je een
gas onder hoge druk brengt wordt dit heet. Als je
het gas vervolgens laat uitzetten (dus de druk ver“Dit deed hij niet om de internationale race
naar de laagste temperatuur te winnen”
laagd bij constantie enthalpie) zal de temperatuur
juist dalen. Om dit principe te gebruiken bouwde
Kamerlingh Onnes een spiraalbuis waar het gas na
elke ronde bij een soort prop terecht kwam, waar
het dan met een hoge druk doorheen ging om vervolgens snel te expanderen. Door deze cyclus steeds
te herhalen nam de temperatuur van het gas steeds
verder af. Op deze manier kon er genoeg vloeistof
geproduceerd worden voor experimenten. Dit
proces gebruikte hij ook om helium steeds verder af
te laten koelen. De temperatuur waarbij er een faseovergang optreedt bleek -268,95º C (4,2 Kelvin) te
zijn bij één atmosfeer. Door de heliumdamp weg te
pompen en de druk daarmee nog verder te verlagen
kon theoretisch een temperatuur van anderhalve
Kelvin bereikt worden. Op de bewuste 10 juli 1908
lukte het Kamerlingh Onnes op deze manier om
een temperatuur van 1,8 Kelvin te bereiken. Om bij
deze lage temperatuur ook te kunnen experimenteren moest hij de vloeistoﬀen kunnen verplaatsen
naar een groter vat. In 1911 kreeg hij ook dit voor
elkaar. Dit leidde onder anderen tot de ontdekking
van supergeleiding.
1: Zie het vorige artikel voor het verhaal over Van der Waals en
zijn ontdekking.
Scoop mei 2013
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Skiën met de NSA: meer dan sneeuw
Milo Stroink

Elk jaar zijn er wel positieve dingen en negatieve
dingen te zeggen over de skireis. Bijvoorbeeld twee
jaar geleden, Avoriaz: het gebied was leuk, de mensen waren leuk maar de sneeuw: afwezig. Verder
hadden we bovenburen die wel eens van een feestje
hielden. Of denk aan vorig jaar, sneeuw: bon, mensen: bon!, gebied: meeuh, HUSK: kut! Maar ja: c’est
la vie! Hoe kan je dan dit jaar beschrijven? Dit was
het jaar van het bikkelen. Het was namelijk koud,
heel koud! Elke dag sneeuw, wolken en soms een
zonnet...O wacht laat maar… SNEEUW! HEEL
VEEL SNEEUW! In de tijd dat we er waren was
er namelijk een halve meter bijgevallen, die de
pistes in een perfecte staat hielden. De bewolking
en de sneeuw maakten dat elke afdaling een strijd
was tegen de elementen. Zo ben ik meerdere malen
in sneeuwstormen beland, was het meerdere malen,
door slecht zicht, een gevecht om van een piste af
te gaan en was het soms, als je oﬀ-piste ging, een
enorme klus om jezelf uit twee meter diepe sneeuw
te halen. Het was daarom ook bikkelen en de kou
die je soms voelde (-18 °C!) zorgde ervoor dat je
ook een bikkel werd.
Maar de winterreis gaat niet alleen om de pistes
en het op een plankje de berg afgaan, nee het gaat
ook om de gezelligheid, de mensen en de aprèsski. Hoewel het in de kamers ook altijd gezellig
was (praten, drinken, eten en weerwolven) zijn
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de hoogtepunten altijd de miniconversaties in de
lift, die altijd een randomnessfactor hebben qua
onderwerpen. Zo zijn er: wasberen, metric van een
minkowskidiagram, Mars-bars, algebra, seks, het
concept vrouw, NSA, roddels, familieproblemen
en seksuele frustratie besproken tijdens deze korte
maar toch gezellige, potentieel energieverhogende
momenten. Het meest besproken onderwerp blijft
seks. Wij mannen van de NSA zijn vaak al seksueel gefrustreerd en dat verhoogt dramatisch als
men met z’n vijven op een kamer zit en er geen
‘ontladingsmomenten’ zijn. Zo zijn de wonderen
van het plezieren van een vrouw meerdere malen
besproken, evenals de ins en outs van onze laatste
seksescapades en welke vrouwen men het liefst zou
doen. Deze frustratie kwam tot een explosie toen
wij bij de lokale après-skitent kwamen. De dames
die meestal onmogelijke doelen zijn van de NSAman door het feit dat een NSA-vrouw een vriend
heeft of geen interesse heeft in de NSA-man, lieten
door de grote drankinnamen (mede gesponsord
door de mannen) hun schilden neer en ach men
weet wel wat ik bedoel. Drank, vrouwen en zoenen.
Al om al was het een fantastische week waar veel is
gebeurd en veel is gepraat en om Jan te quoten „als
we allemaal homoﬁel waren, zou deze week perfect
zijn geweest”. Zo is het maar net.

Scoop mei 2013
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Het nieuwe bestuur stelt zich voor
Bestuur 2013/2014
Tim Hoogeveen (voorzitter)
De opmerkzame lezer heeft mijn naam al in de
Scoop voorbij zien komen, omdat ik het voorrecht
opgeëist heb om maar liefst twee stukken over
mezelf te schrijven. Gelukkig heb ik nooit de typisch wiskundige én typisch Nederlandse voorkeur
voor afgemeten taalgebruik overgenomen. Hoe ik
aan die neiging tot ouwehoeren kom? Misschien
heeft mijn Beverwijkse opvoeding ermee te maken:
‘Wijkers zijn zeikerds’, wordt over ons gezegd.
Misschien komt het door mijn adoratie van Gerard
Reve, die ik zelfs eens in een wiskundepresentatie
verwerkt heb. Misschien is het, omdat ik stiekem
een alfa ben. Hoe dan ook hoop ik dit jaar uitvoerig
met jullie te kunnen converseren.
Sjoerd Janse (penningmeester)
Het thema van deze Scoop is Nederland. Nederlanders worden vaak geassocieerd met gierigheid
en dat doet me denken aan een grap die ik ooit van
een Duitser heb gehoord: “Waarom is de Nederlandse vlag horizontaal gestreept?” Het antwoord
komt aan het eind, maar ik zal als penningmeester natuurlijk vaak te maken krijgen met gierige
personen en bedrijven en ik zal ook lekker gierig
doen naar personen en bedrijven toe. Maar daar
ben ik ook een Nederlander voor! Het antwoord
is trouwens: “Dan kunnen ze wachten tot de vlag
tot aan de stok is versleten om hem pas te hoeven
vervangen!”
Isabelle Liesker (secretaris)
Omdat ik al redactielid bij de Scoop was, ga ik als
nieuwe secretaris de taak van portefeuillehouder
van de Scoop met plezier tegemoet. Ik zal ervoor
zorgen dat de creativiteit van de Scoop behouden
blijft en dat de Scoop nog bekender wordt. Ik
zal het jullie in de wekelijkse ledenmail zo snel
mogelijk laten weten als de Scoop uit is zodat jullie,
trouwe lezers, als eerste het verenigingsblad kunnen
lezen. Ik zal ervoor zorgen dat jullie de Scoop kunnen liken, delen en opslaan via Facebook en nsaweb.nl, maar natuurlijk ook de op papier gedrukte
Scoop aan jullie overhandigen, zodat jullie deze
ouderwets kunnen bewaren op de boekenplank.
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Sebastiaan van Eijk (activiteitencoördinator)
Zoals jullie weten gaat het leven van de student
niet over rozen. Naast de drukte van het studeren
moet er ook veel tijd besteed worden aan de gezellige dingen des levens. Dit is de voornaamste reden
waarom ik mij dit jaar zal ontfermen over jullie
NSA’ers, en ik ervoor zal zorgen dat jullie geen
gezelligheid ontberen. Dit zal ik bewerkstelligen
middels de welbekende activiteiten. Mochten jullie
je creativiteit de vrije loop laten en verfrissende
ideeën krijgen, schroom dan niet mij daarvan te
verwittigen. Ik hoop, nee, ik weet zeker dat ik met
jullie een gezellig en memorabel jaar ga beleven.
Uwer activiteitencoördinator, Sebastiaan van Eijk.

Tim Barenbrug (onderwijs en ICT)
Hoewel ik de opdracht heb gekregen om een stukje
over mezelf te schrijven kan ik niets bedenken wat
niet ongeveer op mijn stukje in het beleidsplan
neerkomt. Om die reden zal ik mijn honderd woorden wijden aan wat wanhopige verzoeken aan de
studenten onder jullie: kom alsjeblieft naar me toe
als er klachten zijn over vakken. Ga alsjeblieft naar
de SRS-bijeenkomsten. Ik hoop dat sommigen van
jullie hier gehoor aan zullen geven. De verzoeken
geven voor een deel mijn bezigheden in het bestuur
weer, namelijk: onderwijs. Mijn andere verantwoordelijkheden zijn de website en de boekenverkoop,
waar jullie me ook op mogen aanspreken. Kortom,
ik hoop dat jullie mij dit jaar nog vaak lastig komen
vallen.
Maarten Post (vice-voorzitter)
Het is tijd voor mij om in de pen te klimmen, een
geweldige kans, maar ook een uitdaging. Dit stukje
tekst moet namelijk laten zien dat ik een welversneden pen heb, en dat ik mij van mijn literaire
kant kan laten zien. Het komt ook pas tot stand na
heel wat wrijven en schrijven. Want dit wordt door
veel mensen gelezen, beoordeeld, bekritiseerd en
genadeloos afgekraakt bij een taalfout. Voor je het
weet doopt iemand zijn pen in het gal en schrijft
een brandbrief naar de Scoopredactie. Mijn angsten
daarvoor zijn met geen pen te beschrijven. Ik hoop
dat van veel lezers het kompas van de pen is, of dat
zij een Engelse brief schrijven als ze dit lezen zodat
ik deze taak als bestuurslid kan voltooien. Ik zie
er meer naar uit om grote bedrijven een pen op de
neus te zetten.
Scoop mei 2013
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Anton Pannekoek
Margot Brouwer
Bijna iedere bètastudent aan de UvA is wel bekend met
de lichtelijk komische naam van onze sterrenkunde-afdeling: het ‘Anton Pannekoek Instituut’ (afgekort ‘API’,
ook best grappig). We kennen Pannekoek dus als naam
van ons sterrenkundig instituut èn als typisch Hollandse
delicatesse, maar wie kent hem nog als persoon? Wie was
die Pannekoek eigenlijk? Dat is de vraag die ik poog te
beantwoorden in dit artikel, dat je meeneemt langs de
veelzijdige en soms wonderlijke levensloop van deze
astronoom.
Antonie Pannekoek werd geboren in 1873 in het
streng gelovige Gelderse dorpje Vaassen. Daar
vertrok hij op zijn achttiende om wis- en natuurkunde te studeren in Leiden. Van oorsprong was hij
dus geen sterrenkundige, maar wel in die richting
geïnteresseerd. Al op zijn zeventiende deed hij
onderzoek naar de variabiliteit van de Poolster, en
later ook naar die van de ster Algol voor zijn promotie aan de ‘Leidse Sterrewacht’ in 1902. Na zijn
promotie verhuisde hij naar Berlijn om les te geven
op de school van de Sozialdemokratische Partei
Deutschlands (SPD).

Anton Pannekoek geeft een wiskundecollege in de jaren ‘30.

Toen hij tijdens een vakantie terug was in Nederland brak echter de Eerste Wereldoorlog uit, waardoor hij gedwongen was in Arnhem te blijven en
bij zijn schoonouders in te trekken. Na verschillende baantjes als natuur- en scheikundeleraar kreeg
hij in 1921 een vaste aanstelling aan de Universiteit
van Amsterdam.

Vader van de astrofysica
Het sterrenkundig onderzoek dat hij in Amsterdam uitvoerde was eerst vooral gericht op het in
kaart brengen van de structuur van de Melkweg,
maar later begon hij ook zijn fysische achtergrond
op sterrenkundige fenomenen toe te passen, zoals
“Later begon hij ook zijn fysische achtergrond
op sterrenkundige fenomenen toe te passen.
bijvoorbeeld quantummechanica op de werking
en evolutie van sterren. Hierdoor wordt hij ook
wel beschouwd als de ‘vader van de Nederlandse
astrofysica’.
Anton Pannekoek en Marcel Minnaert op eclipsexpeditie naar
Sumatra. Minnaert zit helemaal links net achter de soldaten,
met direct naast hem Pannekoek
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De jonge Anton Pannekoek met zijn vrouw.

In het kader van zijn onderzoek maakte Anton
ook graag verre reizen. Hij leidde twee expedities
om een totale zonsverduistering waar te nemen,
voor het eerst in 1926 op Sumatra, samen met
zijn collega Marcel Minnaert van de Universiteit
Utrecht. Helaas was door bewolking deze eerste
“De toenmalige conservatieve overheid kon
nog net op tijd besluiten om Pannekoeks

Horner = Harper = Pannekoek
Behalve astronoom was Anton overtuigd Marxist
en actief lid van de Nederlandse Communistische
Partij. Onder het pseudoniem ‘Karl Horner’ werd
hij bekend met zijn links-socialistische publicaties, waarin hij vaak radicale opvattingen uitte en
waarop niemand minder dan Vladimir Lenin felle
kritiek leverde in zijn boek “De linkse stroming, een
kinderziekte van het communisme” met de passage:
“Het is bijzonder komisch dat in werkelijkheid in
de plaats van de oude leiders, die algemeen menselijke opvattingen over simpele zaken hebben, thans
in de praktijk (onder de dekmantel van de leuze
‘Weg met de leiders’) nieuwe leiders komen die
klinkklare onzin en kletskoek ten beste geven. Dat
zijn in Duitsland Laufenberg, Wolﬀheim, Horner
(Pannekoek dus!), Karl Schröder, Friedrich Wendel,
Karl Erler.”
Antons antwoord hierop verscheen in 1938 onder
zijn nieuwe pseudoniem ‘John Harper’ in de vorm
van het boek “Lenin als ﬁlosoof: Een kritische beschouwing over de ﬁlosoﬁsche grondslagen van het
Leninisme”. Dit Duitstalige boek werd zeer bekend
in socialistische kringen, en werd ironisch genoeg
eerst naar het Engels en het Frans, en later pas naar
het Nederlands vertaald.

aanstellingspapieren in stukken te scheuren.”
waarneming een mislukking, maar Anton maakte
zijn reis toch nog nuttig door hierna de zuidelijke
sterrenhemel in kaart te brengen op Java. Een jaar
later ondernam hij in Lapland zijn tweede, dit
keer succesvolle, poging tot het waarnemen van de
zonsverduistering.
Na 1929 bracht Anton tijd door in observatoria
verspreid over Canada en de Verenigde Staten,
waaronder die van de universiteit Harvard waarvan
hij in 1936 een eredoctoraat kreeg.
Naast zijn puur wetenschappelijke insteek in de
sterrenkunde schreef Anton Pannekoek ook populaire werken over zijn vakgebied. Zijn boeken over
de geschiedenis en ontwikkeling van de astronomie,
en over de invloed van de astrologie hierop, werden
zeer geliefd onder een breder publiek. Pannekoeks
roem als sterrenkundige reikte zo ver dat er een
zowel een maankrater als een planetoïde naar hem
zijn vernoemd, en natuurlijk ons eigen sterrenkundig instituut.

De promotie van de heer Kleerekoper, met achter de tafel
(van links naar rechts) de hoogleraren Clay, Brouwer en
Pannekoek.
Scoop mei 2013

17

Marx, Lenin, Pannekoek
Volgens prof. Ralph Wijers, de huidige directeur
van het API, is het eigenlijk een gelukkig toeval
dat dr. Pannekoek het sterrenkundig instituut van
Amsterdam heeft kunnen oprichten:
“In 1918 had Anton Pannekoek van De Sitter een
vaste positie aangeboden gekregen aan de Leidse
Sterrewacht. Dat was in de tijd dat de koningin
nog persoonlijk onder elke hoogleraarsbenoeming
aan een rijksuniversiteit haar handtekening moest
zetten. Alle papieren lagen al klaar, tot het moment
waarop er een grote communistische demonstratie werd georganiseerd, waarin de deelnemers
rondparadeerden met portretten van Marx, Lenin
en... Anton Pannekoek! De toenmalige conservatieve overheid kon nog net op tijd besluiten om
“Het is typisch dat ook Anton zelf het overzichtelijker vond om zijn socialistische
en sterrenkundige leven te scheiden.”
Pannekoeks aanstellingspapieren in stukken te
scheuren. Gelukkig voor Anton was de Amsterdamse gemeente toen zo rood als een kreeft, want
deze besloot terstond: “Als de rijksuniversiteit van
Leiden je niet wil hebben, kom dan maar bij onze
gemeentelijke universiteit!”. Hierdoor heeft Anton
Pannekoek uiteindelijk ons sterrenkundig instituut
in Amsterdam opgericht. Het is grappig hoe, door
dit soort toevalligheden, compleet ongerelateerde
zaken de toekomst van de wetenschap kunnen
beïnvloeden.”

Anton Pannekoek met zijn studentendispuut in Leiden. Anton
is de tweede van rechts in de staande rij.
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Zoon, echtgenoot, vader
Naast al deze politieke en wetenschappelijke
beslommeringen lijkt Antons privéleven onverwacht traditioneel. Zijn vader, Johannes Pannekoek,
werkte als kantoorbediende en later als bedrijfsleider in een kleine ijzergieterij, en zijn moeder,
Willemina Beins, was vroedvrouw. Anton zelf
trouwde op zijn dertigste met Johanna Maria Nassau Noordewier (roepnaam ‘Tine’, vreemd genoeg),
lerares Nederlands en piano. Samen kregen zij een
zoon en een dochter. Hun zoon zou later zijn eigen
roem verwerven in de geologie.
Nadat Anton in 1942 verplicht met emeritaat was
gestuurd door de Duitse bezetters verhuisde hij
naar Wageningen, waar ook zijn dochter woonde.
Hij bleef daar echter zowel socialistische als
wetenschappelijke werken publiceren, waaronder
het boek ‘Arbeidersraden’. Hierin stelt hij dat de
socialistische revolutie geleid moet worden door
de arbeiders zelf, die zich in zogenaamde ‘raden’
organiseren. Hoewel dit idee vóór zijn dood in
1960 weinig populariteit vergaarde vond het later
grote aftrek bij links-radicale groeperingen, en werd
tijdens de Portugese Anjerrevolutie in 1974 zijn
portret zelfs door de demonstranten meegedragen.
Veelzijdige stichter
Dit is, in het kort, het leven van Anton Pannekoek: astronoom, ﬁlosoof, socialist, echtgenoot,
vader, maar ook enthousiast reiziger, wandelaar,
muziekliefhebber, en alles wat daartussenin zit.
Een indrukwekkend levensloop, gevormd door een
samenkomst van omstandigheid, persoonlijkheid
en harde arbeid. Het is typisch dat ook Anton zelf
het overzichtelijker vond om zijn socialistische en
sterrenkundige leven te scheiden in twee postuum
verschenen memoires: “Herinneringen uit de arbeidersbeweging” en “Sterrekundige herinneringen”.
Zijn drukke bestaan in ogenschouw genomen denk
ik dat we best trots mogen zijn dat hij tijd heeft
gevonden om ons mooie instituut te stichten; we
zullen hem niet teleurstellen!
Bronnen:
‘Pannekoek, Antonie (1873-1960)’, K. van Berkel,
Biograﬁsch Woordenboek van Nederland.
‘Anton Pannekoek’, J. Simkin, Spartacus Educational Publishers
‘De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme’, V. Lenin (1920)

Misstap
dat ik het op me heb staan
wil nog niet zeggen
dat ik het uit mijn hoofd ken

zei de man
met op zijn voorhoofd
de zin getatoeëerd
doe nooit iets
waar je later
spijt van kunt krijgen

ik bedoel
ik zie mijn hoofd
minder vaak
dan anderen

om een reden
die niet ter zake doet
kon ik me wel voorstellen
dat deze man
niet erg vaak
in de spiegel kijkt
Matthijs Laan
Scoop mei 2013
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Tip van de redactie: Escher in het Paleis
Dorine Schenk
Een Nederlandse tekenaar die ooit het verzoek om een
omslaghoes van de Rolling Stones te versieren afwees,
alleen omdat Mick Jagger hem niet had getutoyeerd.
De meeste kennen hem als M.C. Escher. Ondanks dat
hij zijn HBS afsloot met slechts vier voldoendes ging
hij op aandringen van zijn vader bouwkunde studeren
in Delft. Dit bleek al snel niet te werken, en hij koos
voor de grafische kunsten. In zijn kunstwerken kwam
wel de bèta-achtergrond van zijn familie naar voren,
want in zijn gravuren gebruikte hij vaak wiskundige
principes. Zo zijn vele van zijn werelden gebaseerd
op onmogelijke objecten, zoals de neckerkubus en de
penrosedriehoek. In de jaren ’50 kreeg Escher internationale bekendheid doordat een correspondent van het
tijdschrift Time in hem geïnteresseerd raakte. Hierop
volgend heeft hoogleraar Niek de Bruijn tijdens het
Internationaal Mathematisch Congres in Amsterdam
in 1954 een Escher-tentoonstelling in het Stedelijk
Museum georganiseerd, waardoor de wiskundige
wereld eveneens geboeid raakte door de exactheid van
Eschers werken.
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Escher in het Paleis
Bijna alle werken van Escher zijn te zien in het
voormalige winterpaleis van koningin-moeder
Emma in Den Haag. Hier bevinden zijn 130
van zijn stukken, inclusief de zeven meter lange
metamorfose, zijn grootste houtsnede.
Tevens is er de interactieve tentoonstelling:
“Optische Illusie, Wat is dat?”. Hier kan men
Eschers ideeën door innovatieve attracties
zelf ervaren. In “De kamer van Escher” is een
constructie gebouwd waardoor je kunt spelen
met dieptewerking (zie afbeelding 3).
Informatie over het Eschermuseum in Den
Haag kun je vinden op:
www.escherinhetpaleis.nl
Het museum is geopend op:
dinsdag tot en met zondag van 11.00 – 17.00
Gesloten op: Prinsjesdag, Eerste Kerstdag en
Nieuwjaarsdag. Het museum is wel geopend
tijdens Pasen (eerste en tweede paasdag) en
Pinksteren.
Prijzen:
Volwassenen
€ 9,00
Groepen > 15 personen
€ 8,00
CJP-pas
15%
korting

Het mysterieuze gat
“De prentententoonstelling” (zie afbeelding 2)
is mogelijk het meest bekende werk van Escher
onder wiskundigen. Deze tekening heeft Escher
veel hoofdbrekers gekost. In het midden, waar de
twee werelden samenkomen, wist Escher niet meer
hoe hij verder moest. Daarom zit daar een witte
stip met zijn handtekening. Sinds de prent in 1956
bekend werd heeft dit gat velen geïntrigeerd, maar
tot 2000 was het niemand gelukt om het te vullen.
In dat jaar besloot Hendrik Lenstra, hoogleraar
wiskunde aan de universiteit van Leiden, zich over
het probleem te buigen. Binnen enkele dagen had
hij het wiskundige principe opgelost dat schuilging
achter de tekening, en dus ook achter de invulling
van de stip. Dit bleek het Droste-eﬀect te zijn (zie
kader). Hiermee was de tekening echter nog niet
af. Met een computerprogramma berekenden de
Leidse wiskundigen vervolgens hoe de afbeelding
eruit moest zien. Graﬁci vulde het gat in het midden van het werk op dezelfde wijze als de rest van
het werk is opgebouwd. Het computerprogramma
transformeerde vervolgens de complete afbeelding
naar een impressie van een volledige versie van “De
Prentententoonstelling”. Hiermee zijn alle werken
van Escher volledig.

Droste-eﬀect en Escher
De naam van het Droste-eﬀect komt van de
verpakking van de cacao gemaakt door het
bedrijf Droste. Hierop staat een vrouw met een
dienblad met daarop weer een cacaoverpakking
van Droste, met daarop een vrouw met een
dienblad met een weer cacaoverpakking, met
daarop… jullie snappen het idee, het is s het
duidelijk te zien op afbeelding 4. Het Drosteeﬀect is dus het herhalen van een afbeelding in
een afbeelding in een afbeelding, etc.
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In de tekening van Escher komt dit ook terug
op een naar het middelpunt spiralende manier.
Deze wiskundige methode is algemeen en kan dus
gebruikt worden om ﬁguren te transformeren, en
om de bekende Droste-afbeeldingen te creëren.
Deze transformatie gaat in drie stappen. De eerste
transformatie wordt wiskundig weergegeven als z
ĺ ln(z). Hierbij kan een set cirkels (met stralen r1
en r2) getransformeerd worden naar een set lijnen
(zie ﬁguur 5) die een rechthoek met lengte 2π
vormt. In de tweede stap, de rotatie en schaling,
wordt de rechthoek zodanig geroteerd dat de rechtbovenhoek (A) samenvalt met de verticale as. De
rechthoek maakt dan een hoek Į met de horizontale as. Vervolgens wordt de rechthoek geschaald,
zodat de diagonaal 2π lang is (zie afbeelding 6). Tot
slot volgt de derde stap. Hierin wordt de rechthoek
weer terug getransformeerd, door z ĺ ez. Dit levert
een spiraal op, die te zien is in afbeelding 7. Hiermee is de totale transformatie zĺ (z/r1)ȕ, waarbij
ȕ=cos(Į)eiĮ.
Je kunt zien dat in het midden van de spiraal van
afbeelding 7 een ruimte is met precies dezelfde
vorm als de spiraal zelf. Door terug te gaan naar
afbeelding 6 en hiernaast nog weer een rechthoek
te plakken, en hierbij dezelfde transformatie uit te
voeren, krijgen we een nieuwe spiraal die geplaatst
kan worden in het binnenste van afbeelding 7. Zo
doorgaand ontstaat er een Droste-eﬀect dat naar
een punt in het midden spiraalt (zie afbeelding 8).
Door voor dit wiskundige model een computerprogramma te schrijven en dit los te laten op “De
prentententoonstelling” van Escher, kon de witte
vlek eindelijk ingevuld worden.
Deze uitleg over de wiskundige methode voor de
invulling van de witte vlek is kort door de bocht
en algemeen. Voor degenen die het verhaal tot in
detail willen weten, lees ‘A logarithmic image transformation’ door Jos Leys, of het volledige artikel
over de witte vlek: ‘The Mathematical Structure of
Escher’s Print Gallery’ door B. de Smit en H. W.
Lenstra Jr.
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In iets ﬁetsen
ik ﬁetste in iets
wat geen
totale duisternis
te noemen was

het steelpannetje stond rechtop
alsof degene die het zou vasthouden
dacht dat het een net was
waarmee hij vlinders zou kunnen vangen

ik ﬁetste in iets
wat nog geen
totale duistenis
te noemen was

en het waarschijnlijk
nooit zal worden
wij zijn namelijk
lang niet
de enige brengers van licht
Matthijs Laan
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De riemannhypothese:
een beknopte introductie
Simon Koolstra
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De vroege (euler)-riemann- Halverwege de negentiende eeuw begon Georg Friedrich Bernhard Riemann
zèta-functie
De oorsprong van het probleem ligt
nog vele jaren voor de geboorte van
Bernhard Riemann in 1826. Het uitrekenen van oneigenlijke sommen houdt
de wiskundige wereld al honderden jaren bezig. In 1644 formuleerde Pietro Mengoli (1626-1686) het Bazelprobleem: is er !
een gesloten uitdrukking
∞
1
voor de som
n=1 n2 ? Dit was voor
Leonhard Euler (1707-1783) een aanleiding om rond 1730 de eerste versie
van de (Euler)-riemann-zèta-functie te
bestuderen, een functie die in moderne
notatie wordt genoteerd als:

(1829-1866) zich met de problemen te
bemoeien. Hij was een wiskundige die
zich onder andere veel bezig hield met
analyse en hij ontdekte wat vandaag de
dag bekend staat als dé riemann-zètafunctie.

Generalisatie van Riemann

∞
"
1
1
1
ζ (s) = 1 + s + s + · · · =
2
3
ns
n=1

(voor s ∈ C).
In de tijden van Euler en Mengoli was
al duidelijk dat dit soort sommen alleen convergeert voor s met Re (s) > 1
en men interesseerde zich voornamelijk
in het bepalen van getalswaarden van Bernhard Riemann (1829-1866) ontdekte de
de zètafunctie voor verschillende waarvoortzetting van ζ over het hele complexe
den van s binnen het halfvlak G =
vlak.
{s : Re (s) > 1}. In 1735 presenteerde
Euler een bewijs voor het Bazelpro- Het gebied van Eulers functie dat Riebleem, met als resultaat:
mann interesseerde was niet het gebied
waar men al zoveel aan gerekend had.
∞
"
π2
1
In plaats van alleen te kijken naar G,
=
.
ζ (2) =
2
n
6
wilde Riemann de zèta-functie over het
n=1
hele complexe vlak bestuderen. Om dit
Het duurde zo’n honderd jaar voor- te kunnen doen, moest hij op een of andat de interesse in de functie zich ver- dere manier betekenis geven aan ζ (s)
plaatste van het uitrekenen van getallen buiten het bekende halfvlak.
naar het generaliseren van de functie.

Scoop mei 2013

25

Wat Riemann ontdekte, was dat er een
! ∞
bijzonder verband bestond tussen de
zèta-functie en een andere zeer bekende
Γ (z) =
tz−1 e−t dt
wiskundige functie: de gamma-functie,
!0∞
z−1 −na
Γ.
=
(na)
e
n da
Als je een vakje stochastiek hebt ge0
! ∞
volgd, misschien een beetje statistische
= nz
az−1e−na da
fysica hebt gedaan, of gewoon vaak in! ∞0
tegralen met polynomen en exponen1
az−1 e−na da
ten hebt gezien, dan ben je de gamma- =⇒ z Γ (z) =
n
0
functie zeer waarschijnlijk al een keer
tegengekomen. Ook deze functie is ei- Door nu links en rechts te sommeren
genlijk een verhaal op zich en zou zo over n van één tot oneindig, volgt voor
een eigen artikel verdienen, maar om z ∈ G:
ons doel niet uit het oog te verliezen,
∞ ! ∞
"
zal ik het hier kort houden. De faculζ (z) Γ (z) =
az−1 e−na da.
teitfunctie Γ (n) = (n − 1)! voor n ∈ N
n=1 0
is al honderden jaren oud. Het was Leonhard Euler (ja, dezelfde) die ontdekte Vanwege een handige toepassing van
dat ook deze functie kon worden uitge- gedomineerde convergentie (Maattheobreid naar het volledige complexe vlak rie, wiskunde jaar 3) kunnen we de som
op de volgende wijze:
en de integraal in de rechterterm omwisselen en aangezien ea > 1 voor a > 0
! ∞
Γ (z) =
tz−1 e−t dt (voor z ∈ C). kunnen we zèta-functie schrijven als:
0
! ∞
∞
"
1
1
az−1
da
ζ (z) =
Met herhaaldelijk partieel integreren,
Γ (z) 0
(ea )n
n=1
kun je controleren dat dit voor z ∈ N
! ∞ z−1
inderdaad Γ (z) = (z − 1)! oplevert en
1
a
=
da.
dit geeft de moderne definitie van de
Γ (z) 0 ea − 1
gamma-functie.
Zoals gezegd, zag Riemann in dat er een Met wat kennis van de complexe anaverband bestaat tussen de zèta-functie lyse lukt het je misschien om net als
en de gamma-functie. Hij ontdekte dit, Riemann aan te tonen dat de integraal
door binnen de gamma-functie de sub- aan de rechterkant convergeert voor alle
stitutie t = n · a uit te voeren voor z ∈ C\{1}, niet alleen z ∈ G (een
mogelijk bewijs werkt met een conn ∈ N:
tourintegraal over de functie f (w) =
e(z−1)hw log(w)
).
ew −1

Wat Riemann ontdekte, was dat er een
bijzonder verband bestond tussen de
zèta-functie en een andere zeer bekende
wiskundige functie: de gamma-functie,
Γ.
Als je een vakje stochastiek hebt gevolgd, misschien een beetje statistische
fysica hebt gedaan, of gewoon vaak integralen met polynomen en exponenten hebt gezien, dan ben je de gammafunctie zeer waarschijnlijk al een keer
tegengekomen. Ook deze functie is eigenlijk een verhaal op zich en zou zo
een eigen artikel verdienen, maar om
ons doel niet uit het oog te verliezen,
zal ik het hier kort houden. De faculteitfunctie Γ (n) = (n − 1)! voor n ∈ N
is al honderden jaren oud. Het was Leonhard Euler (ja, dezelfde) die ontdekte
dat ook deze functie kon worden uitgebreid naar het volledige complexe vlak
op de volgende wijze:
! ∞
Γ (z) =
tz−1 e−t dt (voor z ∈ C).

Γ (z) =

26

∞

tz−1 e−t dt

!0 ∞

=

0

z

(na)

!

z−1 −na

e

n da

∞

=n
az−1 e−na da
! ∞0
1
=⇒ z Γ (z) =
az−1 e−na da
n
0
Door nu links en rechts te sommeren
over n van één tot oneindig, volgt voor
z ∈ G:
∞ ! ∞
"
az−1 e−na da.
ζ (z) Γ (z) =
n=1

0

Vanwege een handige toepassing van
gedomineerde convergentie (Maattheorie, wiskunde jaar 3) kunnen we de som
en de integraal in de rechterterm omwisselen en aangezien ea > 1 voor a > 0
kunnen we zèta-functie schrijven als:

0

Met herhaaldelijk partieel integreren,
kun je controleren dat dit voor z ∈ N
inderdaad Γ (z) = (z − 1)! oplevert en
dit geeft de moderne definitie van de
gamma-functie.
Zoals gezegd, zag Riemann in dat er een
verband bestaat tussen de zèta-functie
en de gamma-functie. Hij ontdekte dit,
door binnen de gamma-functie de substitutie t = n · a uit te voeren voor
n ∈ N:

!

1
ζ (z) =
Γ (z)
1
=
Γ (z)

!

∞

a

0

!

0

∞

z−1

∞
"

n=1
z−1

1
n
(ea )

da

a
da.
ea − 1

Met wat kennis van de complexe analyse lukt het je misschien om net als
Riemann aan te tonen dat de integraal
aan de rechterkant convergeert voor alle
z ∈ C\{1}, niet alleen z ∈ G (een
mogelijk bewijs werkt met een contourintegraal over de functie f (w) =
e(z−1)hw log(w)
).
ew −1

line.

Aangezien ook de gamma-functie gedefinieerd is voor alle z ∈ C hebben we
hiermee een uitdrukking gevonden die
een betekenis kan geven aan ζ voor alle
z ∈ C. Deze ‘nieuwe’ functie ζ, die inderdaad op het gebied G overeenkomt
met de eerdere definitie van Euler, is
wat we tegenwoordig bedoelen met dè
riemann-zèta-functie. Het is de zogenaamde analytische voortzetting van de
zèta-functie van Euler over het complexe vlak C.

t

s

NON-TRIVIAL
ZEROS
trivial zeros

σ

1
−6

−4

−2
pole

CRITICAL
LINE

complex continuation

Hypothese en verband met
de priemgetallen

CRITICAL
STRIP

original domain

De riemannhypothese houdt in dat alle
nulpunten van de zèta-functie binnen de
critical strip zich op de critical line bevinden.
Figuur uit Schumayer, D & Hutchinson,

In zijn beroemde paper ‘Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse’ uit 1859 ging Riemann verder dan de analytische voortzetting van
de zèta-functie. In dit artikel toonde
Riemann aan dat de functie voldoet aan
de volgende functionaalvergelijking:
ζ (z) =2Γ (1 − z) (2π)

z−1

sin (πz/2)

ζ (1 − z)
waaruit de triviale nulpunten van ζ
voor z = −2, −4, −6, . . . af te lezen waren. Daarnaast beschreef Riemann in
dit artikel een verband tussen de verdeling van de priemgetallen en de niettriviale nulpunten van de zèta-functie,
waarvan hij het vermoeden formuleerde
dat ze van de vorm 21 + it voor t reëel
waren.

D.A.W., Physics of the Riemann Hypothesis
(17 januari 2011) op
http://arxiv.org/abs/1101.3116v1.

De priemgetallen, de bouwstenen van
de getallen, zijn gerelateerd aan een
omvangrijke verzameling van wiskundeproblemen. Het definiëren van een
priemgetal is niet moeilijk: sommigen
weten al op de basisschool wat we bedoelen met een priemgetal. Het probleem met de priemgetallen is echter
dat het vrijwel onmogelijk lijkt om te
voorspellen hoe ze verdeeld zijn over
de getallenlijn. Wat Riemann in zijn
artikel uit 1859 aantoonde, was dat
de nulpunten een verband hebben met
het aantal priemgetallen π (x) lager dan
een zekere x. In 1976 toonde Lowell
Schoenfeld (1920-2002) aan dat de riemannhypothese in feite equivalent was
aan
Scoop mei 2013

27

√
x log x
,
|π (x) − Li (x)| ≤
8π
voor x ≥ 2657 en met Li (x) de logaritmische
integraalfunctie: Li (x) =
!x 1
dt. De connectie die Riemann
0 log t
met de priemgetallen legde is de belangrijkste reden geworden dat de riemannhypothese zo’n bekend probleem is geworden.

En nu?
De riemannhypothese blijft tot vandaag
de dag een onopgelost wiskundig probleem waar al een groot aantal wiskundigen zich het hoofd over heeft gebroken. Bijna elk volleerd wiskundige heeft
wel eens een (al dan niet kleine) poging gedaan om een oplossing te vinden, maar tot nu toe is er niemand in
geslaagd. Talloze pogingen van (amateur)wiskundigen om de (on)juistheid
van de riemannhypothese aan te tonen
hebben ertoe geleid dat het internet vol
staat met claims van het bewijzen hiervan. Tot nog toe bleken ze allemaal onjuist. Wel is er in 1986 aangetoond dat
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in ieder geval de eerste anderhalf miljard niet-triviale nulpunten op de kritieke lijn liggen. In 1989 slaagde John
Brian Conrey erin om aan te tonen dat
meer dan twee vijfde van de nulpunten
op de kritieke lijn moeten liggen en inmiddels is bekend dat meer dan tien biljoen (1013 ) van de eerste nulpunten op
de kritische lijn liggen.
Een groot deel van de wiskundige
wereld gelooft dat de riemannhypothese waar is en bewezen moet kunnen worden, maar ook zijn er wiskundigen die twijfelen aan het vermoeden. Geı̈nteresseerden kunnen eens
kijken naar het wikipedia-artikel over
de riemannhypothese, waarin een aantal voor- en tegenargumenten (en links
naar artikelen over dit onderwerp)
wordt gegeven. Of de hypothese nou
waar is of niet, degene die het één of het
ander kan bewijzen heeft de wiskundewereld aan zijn voeten en kan rekenen
op een kapitaal van $1.000.000,- van het
Clay Mathematics Institute voor het
oplossen van een van de zeven milleniumproblemen.
Bachelorproject, anyone?

