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Dorine Schenk

Lieve Scoop-lezers,
Het thema van deze Scoop is ‘unsolved problems’, zoals jullie wellicht op de voorkant hebben zien staan (we hebben een lay-outverandering doorgevoerd; tegenwoordig siert het thema de kaft). Het
viel mij tijdens het redigeren op dat er veel verhalen over mensen
langskwamen. Kennelijk zijn mensen en onopgeloste problemen
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe komt dat?
Om te beginnen zijn de meeste problemen verzonnen door mensen:
wiskundige problemen die niets met de werkelijkheid van doen hebben; methoden voor steeds nieuwere en snellere technologieën, die
niet echt tot de eerste levensbehoeften behoren; en de oorsprong en
het ontstaan van alles om ons heen, geschiedenis die toch nooit meer
te veranderen is. Wat is toch die honger naar kennis? Geen enkel
ander dier besteedt zijn leven aan het ontrafelen van mysteries die
geen directe levensbehoeften vervullen.
Met kennis en de technologie die daaruit voortkomt bouwen wij
voor onszelf een samenleving waarin we van alle gemakken zijn
voorzien: veilige huizen om in te wonen, eten dat zelden meer dan
een paar honderd meter verderop in een winkel te verkrijgen is, en
vermaak met een druk op de knop. Alle levensbehoeften zijn ruimschoots vervuld. Toch kan de mens daar kennelijk niet van genieten,
en gaat hij op zoek naar nieuwe, onopgeloste problemen om zich
druk over te maken. Nu onze stressniveaus niet meer stijgen doordat we moeten vluchten voor leeuwen, zoeken we de ‘thrill’ ergens
anders.
Behalve de extreemste exemplaren van onze diersoort, die zich van
gigantische hoogtes naar beneden laten vallen of woeste oceanen
oversteken, zijn er ook die de adrenalinekick dichter bij huis zoeken. In een casino al het geld riskeren, dat eigenlijk naar die eerste
levensbehoeften zou moeten gaan, levert voor sommigen de gewenste neurotransmitters op. Anderen storten zich op hun werk en
genieten (onbewust) van de spanning of een deadline wel gehaald
zal worden (is dit wellicht ook de reden dat ik alweer dik een week
na de deadline dit redactioneel schrijf, en nog steeds achter andere
redactieleden aan zit voor hun stukjes?).
De onopgeloste problemen uit dit nummer bezorgen jullie waarschijnlijk geen adrenalinekick, maar af en toe rustig genieten van een
zachte bank, een kop thee en een Scoop kan ook fijn zijn.
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NSA-agenda
7-10 november:
CERNreis
21 november:

Betabar

26 november:
Symposium
29 november:
MIcompanybussinescase
29 november:
LAN-party
19 december:

Bètabar

7-16 februari 2014:
Bètawintersport

Het woord van de NSA

Inhoud

Tim Hoogeveen
Mijn moeder zei altijd: er bestaan geen onopgeloste problemen,
alleen tentamens die nog niet uitgewerkt zijn. Inmiddels is ze
opgehouden met die bewering: trouw leveren jullie na jullie tentamens de opgaven in, en even loyaal (of hongerig naar geld?) worden
er uitwerkingen aangeleverd. We hopen dat er ook na de afgelopen
tentamenweek mensen zijn die willen meehelpen de NSA weer een
beetje nuttiger te maken, en intussen nog een mooi zakcentje willen
verdienen.
De tweede reden waarom mijn moeder die uitspraak niet meer
doet, is omdat ze het geklaag en gezeur, het gemekker en gemopper
moet aanhoren over de prangende problemen waarmee ik soms na
een lange NSA-dag thuiskom. Natuurlijk is de NSA leuk, en sta
ik net als jij iedere keer weer te springen om een leerzame lezing te
bezoeken, bier te drinken in de Nota Bene, een weekendje weg te
gaan of een schitterend Scoopstuk te lezen. Het kost alleen soms
wel wat moeite om de dingen zo vloeiend te laten verlopen als jullie
ze ervaren.
Gelukkig doet het bestuur dit niet alleen: een club competente
commissieleden helpt ons op ieder denkbaar vlak. Recent zijn daar
weer een aantal bijgekomen: de Kommissie om Digitale Afbeeldingen te Klussen (de KODAK) legt de toffe taferelen van alle activiteiten vast op de gevoelige plaat. De Webcie gaat zich bezighouden
met het nog flamboyanter maken van onze toch al flitsende website.
Beide commissies willen hun geledingen versterken. Vind jij jezelf
geschikt om deze problemen voor ons op te lossen, meld je dan
vooral aan bij het bestuur!
Er zijn ook tal van commissies die al goed op dreef zijn. Een fantastisch voorbeeld is de Symposiumcommissie. Op 26 november vindt
het door hen georganiseerde symposium plaats, en kun je genieten
van de Amerikaanse natuurkundigen Griffiths en Ryden en de Amsterdamse wiskundige Roland van der Veen. Het thema? Unsolved
Problems.
Ten slotte is er het grootste onoplosgeloste probleem van dit jaar:
Amsterdam Faculty of Science. Heeft dit nu wel of geen voordelen
voor wis- en natuurkundigen? Wij gingen erover in discussie, een
verslag hiervan vind je in deze Scoop. De aankomende maanden
blijft dit de Riemannhypothese van de studentenpolitiek, en zal
onze Toekomstcommissie haar handjes vol hebben.
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Wat maakt deze man zo bijzonder.
Er zullen een aantal alledaagse mythes de
revue passeren.
Je hebt er al veel van gehoord, maar wat
kan de NSA je nog extra vertellen?
Welke sprekers staan ons te wachten.

Er is nog heel veel meer dan planeten en
sterren..
Wat deden de mensen die op de volleybalvelden rondrenden nou precies.
Waardoor wordt de Amerikaanse
inlichtingendienst al 23 jaar in de ban
gehouden.

In de tussentijd ben je natuurlijk van harte welkom in de NSAkamer en op ieder lapje grond dat wij tot NSA-activiteitenterrein
benoemen.
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Sciencenieuws
Wouter Meinster
Gevangen elektronen verlagen efficiëntie
kwantumdots

Onderzoekers van het AMOLF hebben een methode ontwikkeld om een beter inzicht te krijgen in
de processen die elektronen in kwantumdots vangen. Kwantumdots zijn in staat om licht in stroom
om te zetten en zijn daarom geschikt om zonnecellen te verbeteren. Veel elektronen echter worden op
weg naar de elektrode in de kwantumdot gevangen,
en dragen dan niet meer bij aan de stroom waardoor de efficiëntie wordt verlaagd.

Nieuw materiaal voor efficiënte
watersplitsing

Greg de Temmerman van DIFFER en Roel van de
Krol van het Helmholtz-Zentrum Berlin hebben
een methode ontwikkeld om poreuze nanostructuren van metaaloxides te maken.
Deze structuren kunnen gebruikt worden om op
een effectieve manier zonnecellen te maken die
water splitsen. Zonnecellen hebben een groot
probleem, namelijk dat ze ‘s nachts niet werken.
Energie opslaan is momenteel nog heel inefficiënt,
door er echter meteen een brandstof van te maken
wordt de energie direct efficiënt opgeslagen voor
later gebruik. Een voorbeeld van zo een brandstof is
waterstof dat geproduceerd wordt bij watersplitsing.

Water perfecte smeermiddel voor
nanomachines

Onderzoekers aan de UvA hebben aangetoond dat
nanomachines sneller bewegen als je een smeermiddel toevoegt. Nanomachines zijn machines die
uit slechts één molecuul bestaan. De experimenten
zijn begonnen toen ze merkten dat de snelheid
van deze machines afhankelijk was van welke fles
oplosmiddel er gebruikt werd. Na nader onderzoek bleek de concentratie water per fles licht te
verschillen. Na uitgebreid onderzoek bleken de
nanomachines het snelst te bewegen in alleen water.

Hoe twee druppels samengaan

Onderzoekers uit Twente hebben onderzoek
gedaan naar het samenvloeien van twee druppels.
Hierbij is gekeken naar verschillende vormen van
druppels; van ronde tot langwerpige regendruppels.
Het blijkt dat te ronde druppels bij aanraking een
veel grotere “brug” vormen en daardoor veel sneller
samenvloeien dan niet-symmetrische druppels.
Deze informatie wordt tegenwoordig onder andere
door Océ toegepast in hun printers.

Nieuw materiaal behoudt fase van licht
Kwantumdots op een wateroppervlak
vastgelegd

Onderzoekers uit Utrecht hebben voor het eerst
kwantumdots aan het oppervlak van een vloeistof
kunnen vastleggen. Ze ontdekten dat de zwaartekracht geen invloed meer heeft op het wel of niet
zinken van de kwantumdot, omdat deze slechts een
paar nanometer groot is. Een soortgelijk effect zie
je al bij objecten van enkele millimeters, zoals een
speld die blijft drijven door de oppervlaktespanning
van het water. Op het nanoniveau doet dit effect er
ook niet meer toe, maar wordt het drijven veroorzaakt door wisselwerkingen tussen de moleculen.
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Op het AMOLF hebben ze een materiaal weten
te ontwikkelen waarin zichtbaar licht een bijna
oneindige golflengte heeft. Dit betekent dat het
licht niet van fase verandert tussen het moment van
binnendringen en het moment van het verlaten van
het materiaal Dit materiaal bestaat uit afwisselend
lagen van zilver en siliciumnitride van enkele nanometer dik. Hoe het licht door een materiaal reist
wordt bepaald door de permittiviteit. Zilver heeft
een positieve permittiviteit en siliciumnitride juist
een negatieve. Doordat de lagen zo dun zijn voelt
het licht beide lagen en daarmee een permittiviteit
van nul. Hierdoor veranderd de fase niet.
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Wiskunde en het modernisme
Tim Hoogeveen
In de vorige ‘Wiskunde en ...’ bleek dat er een relatie
aan te wijzen was tussen wiskunde en de Verlichting.
In dat stuk stelde ik de Verlichting min of meer gelijk
met haar voornaamste vertegenwoordiger, Immanuel
Kant, maar bleef vaag over wat ik precies met wiskunde bedoelde. Dat is niet helemaal netjes: nadat het
sinds Aristoteles nogal stil was gebleven, was Kant 21
eeuwen later juist de eerste die gestructureerd nadacht
over wat wiskunde precies is. Aan het begin van de
twintigste eeuw raakten zijn ideeën in opspraak, en
ontstond een felle discussie over wat wiskunde precies
is. Tegelijkertijd ontstond het modernisme, waarin de
grenzen van de kunsten werden opgezocht.

Modernisme

Laat ik, voor we naar Kant gaan, niet opnieuw
dezelfde fout maken, en me eerst afvragen wat het
modernisme inhoudt. Hier zijn torenhoge stapels
boeken, essays en artikelen over geschreven, dus
eenvoudig is het niet. Er zijn echter wel een aantal
grove verbindende eigenschappen tussen schilders
als Picasso en Matisse, schrijvers als Joyce en Conrad, en kunststromingen als het expressionisme en
het kubisme. Denk bijvoorbeeld aan hun gemeenschappelijke overtuiging dat ze niet met alle geweld
de werkelijkheid hoeven te representeren. Kunst
gaat namelijk niet over de werkelijkheid, meenden
zij, maar over het subjectieve, over wat wij ervaren
en verlangen. Dit idee vernieuwde de kunsten, en
maakte het noodzakelijk om de grenzen van de
literatuur, muziek en schilderkunst op te zoeken.
De manier waarop ze dit deden was niet door
wetenschappelijke artikelen te schrijven over wat de
kunst vermag, maar door te experimenteren binnen
hun eigen kunst.
Deze experimenten speelden vaak ook een kritische
rol tegenover bestaande kunst: ze bekritiseerden de
manier waarop met inherente beperkingen werd
omgegaan. Een schilderij is nu eenmaal plat, dus
verwierpen Matisse en Picasso de verplichting
om driedimensionaliteit te suggereren. Ook is een
schilderij met verf gemaakt; het is dus alleen maar
eerlijk om de penseelstreken zichtbaar te laten,
zoals de impressionisten deden.
6

In de literatuur werd het onhaalbare ideaal van een
eerlijke en objectieve verteller opgegeven, en deed
de onbetrouwbare verteller zijn intrede. In Ulysses speelt James Joyce met verschillende stijlen
waarmee hij en passant de bestaande lectuur en
literatuur op de hak nam. Het doel was overigens
nooit om antikunst te maken, maar om de kunst te
zuiveren van verkeerde en achterhaalde ideeën.

Analytisch en synthetisch

Voor we zien wat dit met wiskunde te maken
heeft, moeten we eerst even terug naar Kant. Hij
onderscheidde twee soorten zinnen: analytisch en
synthetisch. De propositie “Iedere driehoek heeft
drie zijden” is analytisch, net als “Ieder kalfje is een
rund”, omdat in de betekenis van driehoek al bevat
is dat het ding drie zijden heeft, en een kalf per
definitie een koetje of stiertje is. We hoeven alleen
maar de betekenis te analyseren om te kunnen zien
dat de zin waar is. Een zin als “alle kalfjes zijn blij”
is synthetisch, omdat zo’n zin niet per definitie
waar is.
Kant claimde dat de wiskunde in staat is tot synthetische oordelen. Zijn voorbeeld is de uitspraak
“7 + 5 = 12”. Het getal zeven is niet gedefinieerd als

Wiskunde als zuiverend instrument,
zoals de modernisten kunst gebruikten
“het getal dat samen met vijf twaalf is”. Daarom is
de zin synthetisch. Een kleine eeuw later werd deze
conclusie betwist door Rudolf Carnap, een Duitse
logicus. Hij beweerde dat we met een logische analyse van betekenis of definitie wel degelijk konden
concluderen dat zeven plus vijf twaalf is, omdat
onder analyse meer valt dan het opzoeken van het
woord in het woordenboek: allerlei logische manipulaties zijn toegestaan. Rekenkundige uitspraken
zijn dus wel degelijk analytisch, meende hij.

Wat analyseert de wiskundige?

Dit leidt tot twee vanzelfsprekende vragen: wanneer is zo’n analyse precies logisch, en wat zijn
precies de betekenissen waarover we praten? Voor
wiskundigen is die eerste vraag niet zo relevant,
maar het is wel aan ons om te bedenken waar we
het nu eigenlijk over hebben. Wat is nu eigenlijk
een punt, een lijn of een vlak? Wat bedoelen we
precies als we het over een isomorfie hebben?
Als reactie op Carnap ontstonden er aan het begin
van de vorige eeuw twee antwoorden op die vraag:
Bertrand Russell en Alfred North Whitehead
probeerden te laten zien dat alle wiskundige concepten uiteindelijk terug te voeren zijn tot logica.
Een tweede poging was die van David Hilbert: hij
meende dat wiskunde niet ging over logische objecten, maar over niets, in de zin dat hun definities
niet hoeven te verwijzen naar iets anders, zoals
bij Russell en Whitehead. Het wiskundige begrip

Is dit een nieuwe hint dat wiskunde
meer kunstvorm dan wetenschap is?
‘lijn’ heeft dus in principe niets te maken met een
logisch concept, of met wat wij in de dagelijkse
betekenis lijnen noemen.
Hier ligt al de eerste link tussen de wiskunde en
de kunsten van rond de eeuwwisseling: terwijl
schrijvers en schilders weigerden nog langer te
streven naar het volgens hen irrelevante realisme,
verwierpen ook wiskundigen een band tussen wat
zij maakten en de wereld om hen heen. Wiskunde
werd, net als kunst, een op zichzelf staand iets.

Wiskunde doen volgens Hilbert

Wiskunde begint dus met het definiëren van de
dingen waarover we het willen hebben. Vervolgens
nemen we aan dat er bepaalde verbanden tussen
de zojuist gedefinieerde objecten bestaan; deze
noemen we axioma’s. Wat een wiskundige vervolgens doet, is conclusies trekken uit die axioma’s
aan de hand van bepaalde regels of ‘formalismen’.
Wiskunde is dus het bestuderen van betekenisloze,
zelfbedachte objecten.
Hilberts doel was om voor alle reeds bestaande
deelgebieden van de wiskunde de juiste axioma’s op
te stellen en vervolgens te bewijzen dat hij de goede
axioma’s te pakken hadden, door te laten zien dat ze
consistent en volledig waren.

Er mochten geen tegenstrijdigheden optreden, en
iedere wiskundige waarheid moest aantoonbaar
uit de axioma’s volgen. Omdat de wiskunde niet
afhankelijk mocht zijn van een andere wetenschap,
kon Hilbert alleen wiskunde gebruiken om te laten
zien dat zijn axiomatisering hieraan voldeed. Wiskunde als zuiverend instrument van de wiskunde
dus, zoals de modernisten kunst gebruikten om hun
kunstvorm te bekritiseren en aan te scherpen.

Is wiskunde nuttig?

Als wiskunde nergens meer over gaat, wat heeft
het dan voor nut? Opvallend genoeg is Hilberts
antwoord zowel aan Kant als aan de modernisten verwant. De modernisten waren zoals gezegd
geïnteresseerd in wat er in de menselijke geest
gebeurde, meer dan wat er in de werkelijkheid
buiten ons gebeurt. Kant is de grondlegger van
de ‘subjectieve wending’, waarin de filosofie haar
interesse verplaatste van de dingen naar de mens.
Hilbert meende dat geaxiomatiseerde wiskunde,
ook al gaat ze over niets, de structuren van het
menselijk denken blootlegt: aan de wiskunde kunnen we zien welke relaties de mens intuïtief tussen
haar denkobjecten legt. Na de filosofie en de kunst
gaat ook de wiskunde dus vooral over ons, over de
mens. Niet alleen de methoden, maar ook het doel
van wiskunde en modernistische kunst komen dus
overeen. Is dit een nieuwe hint dat wiskunde meer
kunstvorm dan wetenschap is?
Mocht er bij jou trouwens iets gaan knagen als je
leest dat Hilbert de consistentie van wiskunde wil
bewijzen door middel van wiskunde, vergeet dan
niet om over een paar maanden ook de volgende
Scoop te lezen. Daarin zal namelijk blijken of hij de
dreigende cirkelredenering weet te vermijden.
Scoop november 2013
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Rijk worden met wiskunde
De zeven milleniumproblemen
Isabelle Liesker
Alles kan bewezen worden. Dat is de kracht van de
wiskunde. Hoe ingewikkeld, vergezocht of onmogelijk
een stelling of gelijkheid soms ook lijkt, de wiskunde
is vrijwel altijd in staat om een, soms vergezocht en
minder elegant, bewijs te leveren. Maar is dit wel zo?
Kunnen we door bijvoorbeeld te rotzooien met epsilons
en delta’s altijd een bewijs vinden?
Zelfs in het jaar 2000, met alle wiskundekennis die
de mensheid al bezat, waren er nog onopgeloste
problemen in de wiskunde. Op 24 mei 2000 verkoos daarom de wetenschappelijke adviesraad, bemand met zes leden van de beste universiteiten van
de wereld, de zeven moeilijkste wiskundeproblemen
en doopte deze tot de millenniumproblemen. Zij
die een oplossing weten te vinden voor een van de
problemen, worden door het Clay Mathematics
Institute (CMI) beloond met een miljoen dollar.
Hiermee wilde het CMI het belang van de wiskunde benadrukken: “The CMI will further the beauty,
power and universality of mathematical thought.”.
Met de millenniumproblemen creëerde het CMI
de uitdaging van de eeuw.

De zeven millenniumproblemen

Wat voor vele wiskundigen een droom is, is het
vinden van een bewijs of tegenbewijs van een van
de millenniumproblemen. Niet alleen is dit goed
voor je status als wiskundige, het is ook goed voor

The CMI will further the beauty, power
and universality of mathematical thought
je portemonnee. Dr. Grigori Perelman, de vinder
van het bewijs van het vermoeden van Poincaré,
dacht daar echter anders over. Op 19 maart 2010
is zijn in 2002 en 2003 gepubliceerde bewijs door
het CMI uitgeroepen tot de oplossing voor het
Poincarévermoeden. Meneer Perelman kon zichzelf
miljonair maken, maar hij haalde zijn prijs niet op.
Meer over dit vreemde figuur kun je lezen in “Grigori Perelman: geniaal of waanzinnig?” verderop in
deze Scoop.
8

De zeven millenniumproblemen
• Vermoeden van Poincaré
• P versus NP
• De Riemann-hypothese
• Vermoeden van Birch en
Swinnerton-Dyer
• Vermoeden van Hodge
• Yang-Mills: existentie van de
infimum massa
• Navier-Stokes vergelijkingen
Perelman is tot nu toe de enige geweest die een
bewijs heeft kunnen vinden voor één van de zeven
millenniumproblemen. Er zijn dus nog maar liefst
zes problemen, waarvan we het antwoord nog niet
weten. Eén van de bekendere problemen is het P
versus NP-probleem. Dit probleem uit zich vooral
in de informatica. In dit vakgebied is het belangrijk
om te weten in hoe lange tijd een vraagstuk op te
lossen is. Dit bepaalt namelijk hoe complex een
probleem is. Voor de tijdsduur van een algoritme
gebruiken we het begrip polynomiale tijd. Wanneer
iets in polynomiale tijd op te lossen is, dan wordt de
tijd die een algoritme nodig heeft begrensd. Idealiter is elk vraagstuk in polynomiale tijd op te lossen,
de vraag is alleen of dit daadwerkelijk kan.
Stel dat je een natuurlijk getal wilt ontbinden in
priemfactoren, hoe lang duurt dit dan? Tot op
heden is er nog geen algoritme bekend dat deze
ontbinding in priemfactoren in polynomiale tijd
kan vinden. Wel kun je gemakkelijk nagaan dat een
gegeven ontbinding inderdaad de juiste ontbinding
is, door simpelweg het product van de priemgetallen te berekenen. Voor de cryptografie zou het
funest zijn als er een algoritme wordt gevonden
dat in polynomiale tijd een ontbinding kan vinden:
de veiligheid van de cryptografie maakt namelijk
gebruik van de niet in polynomiale tijd te vinden
ontbinding van priemfactoren.

Wanneer voor een probleem (nog) geen algoritme
bekend is, waarmee het probleem in polynomiale
tijd opgelost kan worden, maar de oplossing wel
makkelijk te controleren is, noemen we dit probleem een NP-probleem. Of er voor een NP-probleem altijd een algoritme te bedenken is, zodat het
probleem in polynomiale tijd op te lossen is, dus
een P-probleem is, weet men niet. Dit is wanneer
men spreekt over een P versus NP-probleem.
Een ander bekend millenniumprobleem is de
Riemann-hypothese. Dit is een erg belangrijke
hypothese in de getaltheorie. G.F.B. Riemann
heeft deze hypothese over de verdeling van de
priemgetallen al in 1859 gesteld. Aan de hand van
zijn zelf opgestelde Riemann-zèta-functie heeft
hij de voorkomens van de priemgetallen in de
natuurlijke getallen geprobeerd te beschrijven. De
Riemann-hypothese stelt dat de nulpunten van de
Riemann-zèta-functie op één rechte lijn liggen, wat
ons een goed inzicht geeft in de verdeling van de
priemgetallen.
De hypothese klopt in ieder geval voor de eerste
1.500.000.000 nulpunten. De echte wiskundigen
onder ons weten natuurlijk dat we hier geen genoe-

Perelman is tot nu toe de enige geweest
die een bewijs heeft kunnen vinden voor
één van de zeven millenniumproblemen
gen mee kunnen nemen en dat dit geen bewijs is.
Sommige wiskundigen zijn er echter toch zo van
overtuigd dat de Riemann-hypothese klopt, dat
er stellingen zijn geponeerd waarbij als aanname
wordt gedaan dat de Riemann-hypothese inderdaad
klopt. Meer informatie over de Riemann-hypothese
kun je lezen in de Riemann-hypothesereeks uitgegeven in de Scoop van juni 2011. Deze Scoop kun
je vinden in het archief op nsaweb.nl.
Nog een millenniumprobleem in de getaltheorie is
het vermoeden van Birch en Swinnerton-Dyer. Stel
we hebben een kromme zoals in de figuur rechtsboven. Wiskundigen zouden van dit soort krommen,
ook wel elliptische krommen, graag willen weten
hoeveel rationele punten er op de lijn liggen. Kunnen we het aantal rationele punten op de lijn tellen?
Of zijn het er oneindig veel?

Het vermoeden van Birch en Swinnerton-Dyer
stelt dat het aantal rationele punten op de lijn gerelateerd is aan de al eerder genoemde Riemann-zèta-functie. Bryan Birch en Peter Swinnerton-Dyer
dachten dat wanneer we kijken naar de zèta-functie

Een voorbeeld van een elliptische kromme
rondom het punt 1, dit ons informatie geeft over
het aantal punten. Is de zèta-functie in punt 1
gelijk aan 0, dan kunnen we het aantal rationele
punten op de lijn tellen, en is het aantal dus eindig.
Is het niet gelijk aan 0, dan kunnen we het aantal
rationele punten op de lijn niet tellen, en is het
aantal oneindig.
Het door Birch en Swinnerton-Dyer gestelde
vermoeden doet een uitspraak over alle vormen van
elliptische krommen. Ongeveer een jaar geleden is
door een aantal slimme wiskundigen al van speciale
gevallen van de krommen bewezen dat de hypothese klopt. Betreurenswaardig voor deze wiskundigen:
het CMI vond dit geen miljoen waard.
Ook in de algebraïsche meetkunde is er een open
probleem bekend. De algebraïsche meetkunde één
van abstracte tak van de wiskunde, maar spreekt
tegelijk soms ook erg tot de verbeelding. Zo kan
er in dit vakgebied bijvoorbeeld worden gesproken
over geometrische vormen zoals het vaak terugkerende voorbeeld de torus (lees: de vorm van een
donut). In het vermoeden van Hodge, ook een van
de millenniumproblemen, wordt er gesproken over
het aan elkaar plakken van verschillende geometrische vormen. Bij dit vermoeden is het alleen niet
zo beeldend meer. Hier wordt namelijk gewerkt
in hoge dimensies en dat kunnen we ons niet
voorstellen.
Scoop november 2013
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De laatste twee millenniumproblemen zijn meer
van natuurkundige aard. Dit zijn de theorie van
Yang-Mills en de Navier-Stokesvergelijkingen.
In beide gevallen worden eigenschappen beschreven die door experimenten zijn gevonden, maar
niet wiskundig zijn onderlegd. Als we vat kunnen
krijgen op de wiskunde achter deze eigenschappen,
dan zullen we de natuurkundige fenomenen die
worden beschreven, beter begrijpen.
De Yang-Millstheorie is een fundamentele theorie
voor de elementaire deeltjesfysica, waarin de interacties tussen elementaire deeltjes wordt beschreven.
Opmerkelijk is dat de voorspellingen die deze
theorie doet, heel goed overeenkomen met de werkelijkheid, maar dat we, om de theorie te bewijzen,
veel meer kennis van de natuur- en wiskunde nodig
hebben.
Wie wel eens heeft gekeken naar kabbelend water,
of naar een gekleurde vloeistof dat in helder water
valt, heeft vast gezien dat dit zich op een `mooie’
manier beweegt.

De Navier-Stokesvergelijkingen beschrijven deze
beweging; de beweging van een vloeistof of gas in
een ruimte. Ondanks dat de vergelijkingen al in

De meervouden van blad
Matthijs Laan

(...) het CMI vondt dit echter
geen miljoen waard
de 19e eeuw zijn opgesteld, is de theorie achter de
uitkomst van de vergelijkingen nog steeds niet geheel bekend. Zo zijn de wiskundigen wel al in staat
geweest om te bewijzen dat er altijd oplossingen
van de Navier-Stokesvergelijkingen bestaan in twee
dimensies, maar niet in drie dimensies.
Hiermee is de beschrijving van de zeven millenniumproblemen rond en kunnen we aan de slag. Let
wel op: om de prijs toegekend te krijgen, moet de
oplossing van het probleem wel eerst gepubliceerd
zijn en moet het door de wiskundigen al twee jaar
algemeen geaccepteerd zijn als oplossing, maar dan
heb je ook wat. Op naar de miljoen!

in het korte meervoud van blad
zie je hoeveel je van
iedere profvoetballer kunt erven
andermans tips voor het
opvoeden van je eigen kind
de beurs die minder lijkt te
stijgen dan te dalen

in het lange meervoud van blad
tel je met behulp van
een vergrootglas vele nerven
verandert langzaam de kleur
zodra de herfst begint
ontworpen om zoveel mogelijk
uit het zonlicht te halen

Gekleurde vloeistof in helder water: wordt beschreven door de Navier-Stokesvergelijkingen.
10
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Gregori Perelman
Geniaal of waanzinnig?
Ottilia Kasbergen
De lijn tussen genialiteit en waanzinnigheid is soms
dun. Grote namen die wij kennen van stellingen uit
onze syllabi behoren tot wetenschappers die uiteindelijk
gek werden of in hun hele leven al zonderlinge trekjes
vertoonden. Een goed voorbeeld daarvan is Grigori
Perelman; oplosser van het millenniumprobleem en van
de wereld vervreemde kluizenaar.

prijs aan Perelman te willen toekennen. Perelman
weigert de geldsom, daar hij meent geen grotere
bijdrage aan de oplossing te hebben geleverd dan de
Amerikaanse wiskundige Hamilton. Per brief, want
ondertussen is Grigori spoorloos verdwenen.
Perelman, geboren in 1966 in de oude SovjetUnie in de stad Leningrad was van hoogopgeleide,
joodse komaf. Zijn moeder, die haar promotie in de
wiskunde opgaf om hem op te voeden, herkende op
tienjarige leeftijd zijn talent en stuurde hem naar de
naschoolse wiskundetraining van de charismatische
Sergei Rukshin. Vanaf dat moment raakte Grigori
bevlogen in de wiskunde. Een gouden medaille op
de Internationale Wiskundeolympiade 1982, waarbij hij een maximale score behaalde, was het begin
van een stroom van prijzen en eerbetonen.
Perelmans wetenschappelijke carrière begon met
een aanstelling aan het Leningrad Steklov Instituut
voor de Wiskunde aan de Academie van Wetenschappen van de USSR.
12

The maths genius who said no to $1m
onderwerp vindt om over te praten, geruchten gaan
dat hij de wiskunde in zijn geheel vaarwel heeft
gezegd. Volgens de laatste berichten leeft hij een
teruggetrokken bestaan met zijn moeder in Sint
Petersburg. Buren beweren dat hij nooit zijn nagels
of baard knipt, schoorvoetend rondloopt met de
blik op de grond gericht en dat slechts een stoel,
een tafel en een bed - die achtergelaten zijn door
de vorige bewoners - zijn huis bekleden. Sinds
Perelmans ontslag bij het Steklov Instituut is het
enige inkomen van zijn huishouden het pensioen
van moeder Lubov, gelijk aan nog geen 50 euro per
maand.

Grigori Perelman, een Russisch meetkundige,
publiceert in 2002 en 2003 bewijzen van het
vermoeden van Poincaré op ArXiv [archive], een
online database voor wetenschappelijke papers.
Dit tot dusver onbewezen vermoeden is één van
de zeven wiskundige millenniumprijsproblemen,
waarvoor Clay Mathematical Institute (CMI) per
opgelost vraagstuk één miljoen dollar uitloofde.
Ondanks dat Perelman slechts op internet zijn
resultaat presenteert deelt het CMI in 2010 mee de

A mad, principled genius

‘A mad, principled genius’, ‘Reclusive Russian
Math Genius’,‘the maths genius who said no to
$1m’, koppen de kranten in 2010, die smulden van
het nu als kluizenaar levende genie. Vrienden van
Perelman zeggen dat hij wiskunde een te pijnlijk

Eind jaren 80 en begin jaren 90 deed Perelman op
verschillende Amerikaanse instituten onderzoek
naar Aleksandrov-ruimten en van onder begrensde
krommen. In 1995 echter wees hij alle aangeboden

De reden van Perelmans afzondering lijken critici
te zoeken in het intellectuele en morele falen van
zijn leeftijdsgenoten. Zelf legt hij helder en duidelijk uit dat
“As long as I was not conspicuous, I had a choice.
Either to make some ugly thing or, if I didn’t do
this kind of thing, to be treated as a pet.

Now, when I become a very conspicuous person, I
cannot stay a pet and say nothing. That is why I had
to quit.”
Later vertelt de voorzitter van de Internationale
Wiskunde Unie, dat Perelman ook bedankte voor
de Fields-medaille: “(The Fields) was completely
irrelevant for me (...) if the proof is correct then no
other recognition is needed.” Desalniettemin werd
dat jaar aan Perelman alsnog de Fields-medaille
toegekend.
Berichten uit de media over de huidige situatie van
Grigori Perelman zijn tegenstrijdig. Op internet
wordt gespeculeerd dat de man op dit moment
werkt aan Navier-Stokesvergelijkingen, partiële dif-

The Fields was completely irrelevant
for me: if the proof is correct then
no other recognition is needed”
ferentiaalvergelijkingen die de stroming van fluïda
beschrijven. Wie weet lost hij ook nog het hiermee
verband houdende millenniumprobleem op, over
de existentie, de gladheid en de residuen van de
oplossing van de Navier-Stokesvergelijking in drie
dimensies. Anderen beweren dat Perelman zich
voorgoed heeft teruggetrokken uit de wetenschappelijke wereld. Of we ooit nog wat van hem zullen
horen is onbekend.

Reclusive Russian Math Genius
banen in de Verenigde Staten af, en keerde terug
naar zijn geboortestad, die tijdens zijn afwezigheid
herdoopt was naar Sint Petersburg. In de nieuwe
Russische Federatie werkte Perelman bij het Sint
Petersburg Steklov Instituut voor de Wiskunde aan
zijn laatste baan, een ‘research-only’ positie waarbij hij onder andere het vermoeden van Poincaré
bewees, totdat hij zich nog verder zou terugtrekken
en de wiskundige wereld de rug zou toekeren.
Vanaf de terugtrekking van Perelman uit de wiskundige wereld zijn de berichten vaag. Van de zonderlinge man is nog slechts een foto bekend waarop
hij als een breedbebaarde Raspoetin de wereld een
kritische blik toewerpt.
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Alledaagse raadsels
Marieke Kral
Sommige onopgeloste problemen blijken bij nader
inzien toch niet zo onopgelost. Jammer genoeg zijn
de verhalen erover wijd verspreid en blijft de legende
toch in ons collectieve geheugen zitten. Hoog tijd voor
de Scoop om deze ’urban myths’ eens onder de loep te
nemen.

Het ijsdieet

Het klinkt zo simpel: je wilt afvallen, dus je lichaam
moet energie verbranden. Dat kan natuurlijk in de
sportschool, maar voor de onsportieven onder ons is
dat natuurlijk geen optie. Nu verbrandt je lichaam
ook vet als het het koud heeft, dus wat doe je? Je
gaat heel veel ijswater drinken. Het kost je lichaam
immers energie om dat koude water op te warmen
en zo vliegen passief de kilo’s ervan af.
Dit klinkt te mooi om waar te zijn, en dat is het
ook. Als alle thermische energie die gebruikt wordt
voor de opwarming ook daadwerkelijk afkomstig is
van het verbranden van calorieën, dan nog wordt er
zo weinig verbrand dat je ongeveer 60 kilo ijs nodig
hebt om 1 kilo af te vallen.
Hoe komt het dan dat deze mythe toch bestaat?
Simpel gezegd: door fouten met eenheden.
In de voedselindustrie wordt veel gewerkt met calorieën en een calorie wordt gezien als de hoeveelheid

Er is 60 kg ijs nodig om 1 kilo af te vallen
energie die nodig is om 1 gram water 1 graad in
temperatuur te doen stijgen. Daarnaast heb je de
kilocalorie, wat de hoeveelheid energie is die nodig
is om 1 kilo water 1 graad in temperatuur te doen
stijgen. De kilocalorie wordt echter ook nog wel
eens aangeduid als Calorie, en dit heeft, met name
in Amerika, nog wel eens voor verwarring gezorgd.
Als je immers berekent dat het ongeveer 37
calorieën kost om 1 gram ijswater op lichaamstemperatuur te brengen en vervolgens een halve kilo
ijswater consumeert, dan zou je 18500 calorieën
kwijt raken. Dat is niet erg veel, maar verwar je de
calorie met Calorie, dan heb je ineens een succes
methode voor afvallen.
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De Chinese muur in de ruimte

Alle sterrenkundigen kennen deze mythe waarschijnlijk: de Chinese muur is het enige door de
mensen gemaakte voorwerp dat je vanuit de ruimte
kunt zien. Jammer voor het indrukwekkende bouwwerk, maar het blijkt dat de muur nog wel wat
hoger mag worden, wil dit ooit waar worden.
Wanneer de mythe is ontstaan, is niet precies
duidelijk. Het verhaal komt hoogstwaarschijnlijk
niet van de Chinezen zelf, maar uit een boek van
Richard Halliburton Second Book of Marvel, of uit
een boek van Henry Norman The People and the
Politics of the Far East. In ieder geval zijn zij degenen geweest die het verhaal wijd hebben verspreid
door het op te nemen in hun boeken. Door de jaren
van uitgifte van de boeken, kun je misschien al
twijfelen aan de authenticiteit van dit verhaal. Het
boek van Halliburton werd gepubliceerd in 1938,
dat van Norman in 1904, beide dus ver voordat de
mens de ruimte in kon.
Maar zit er dan niets van waarheid in het verhaal?
Vanaf de maan kun je de Muur in ieder geval
niet zien. Algemeen bekend is het verhaal van
de Apollo-astronauten die vertelden dat je vanaf
de maan alleen blauw en wit ziet als je naar onze
planeet kijkt. Gelukkig voor de Chinezen, is het
begrip ruimte vrij vaag. Het blijkt namelijk dat je
ter hoogte van het International Space Station, 365
kilometer boven de aarde, wel de muur kunt zien.
Ja, het moet wel een heldere dag zijn, de zon moet
geen lange schaduw werpen achter de muur en je

De Nederlandse polders zijn ook
vanuit de ruimte te zien
moet weten waar de muur te zoeken op de foto’s,
maar hij ligt er wel.

Ga je echter verder dan het ISS, dan zie je uiteindelijk alleen de aarde als blauwe knikker. Ook de
eerste Chinese astronaut, Yang Liwei, vertelde dat
hij vanuit zijn ruimtecapsule de Muur niet kon zijn.
Vanuit de ruimte kun je de Muur echter weer wel
zien met radarbeelden. Het beste advies blijft echter als je de Muur wil zien: koop een kaartje naar
China, niet naar de ruimte.

Bijen & wetenschap

‘De wetenschap kan niet verklaren waarom bijen
vliegen: hun lichamen zijn te zwaar en hun vleugels
te klein. Bijen weten dit gelukkig niet en vliegen
daarom onbezorgd rond.’ De mythe dat bijen wetenschappelijk gezien niet kunnen vliegen, heeft de
zelfhulpindustrie geen windeieren gelegd. Zo verschenen boeken zoals Bumblebees Can’t Fly door
Barry Siskind en Bumblebees Fly Anyway door
Robert Cormier. Jammer voor de boekverkoop,
maar (inmiddels) bestaat er wel een verklaring
voor vliegende bijen. Het verklaren was een kleine
moeite: een robot op schaal, uren aan beeldmateriaal van de bij en ongeveer zeven decennia de tijd.
Maar hoe is deze mythe eigenlijk ontstaan? In de
jaren 30 van de vorige eeuw zou een Duitse bioloog
tijdens een etentje aan een Zwitseres professor, een
expert op het gebied van aerodynamica, gevraagd
hebben hoe het komt dat bijen vliegen. De professor deed snel wat berekeningen. Een bij vliegt met
een snelheid van ongeveer 1 m/s, weegt ongeveer
1 gram en het vleugeloppervlak is ongeveer 1
vierkante centimeter, en dat levert een te kleine
liftkracht voor zo’n massa, concludeerde de professor. Hij verliet het etentje om het probleem nader
te onderzoeken en de bioloog vertelde aan iedereen
dat volgens de natuurkunde vliegende bijen niet
bestaan. Een legende was geboren.
In de jaren zeventig werd al grotendeels verklaard
hoe (kleine) insecten kunnen vliegen.

Daarbij werd gelukkig eerst rekening gehouden
met het feit dat de vleugels van insecten niet rigide
zijn, zoals de professor achterwege liet bij zijn berekening. Vogels werden min of meer als voorbeeld
genomen. Zoals zij vaak een paar slagen nodig hadden om genoeg liftkracht te genereren, zo zouden
insecten dat ook nodig hebben. Insecten bewegen
echter hun vleugels over een groter gebied: onge-

Bijen hebben eigenschappen die
wij als niet logisch ervaren’
veer een halve cirkel. Hoe kleiner het insect, hoe
sneller hij met zijn vleugels heen en weer beweegt.
Met al deze informatie kon helaas nog steeds niet
worden opgelost waarom de grote, zware bijen in de
lucht blijven.
In 2005 analyseerde de California Institute of
Technology echter tot in detail het vliegen van de
bij. Daarbij bleek het principe ‘hoe lichter, hoe sneller de vleugels’ niet op te gaan voor de bij: een bij is
relatief zwaar, maar de frequentie van de vleugel is
maar liefst 230 slagen per seconde. Ter vergelijking:
de fruitvlieg (80 keer zo klein als een bij) heeft een
frequentie van 200 slagen per seconde. Tegelijkertijd werd ontdekt dat de hoek waarover de bijen
hun vleugels bewegen veel kleiner is dan bij andere
insecten, ongeveer 90 graden. Dit, in combinatie
met de snelle rotatie die de vleugels kunnen maken,
vormt het geheim van de vliegende bij. Als een bij
zichzelf nog zwaarder maakt door bijvoorbeeld nectar vervoeren, past hij niet zijn slagenfrequentie aan,
wat aerodynamisch gezien efficiënter zou zijn, maar
de hoek waarover de vleugels bewegen.
Daarmee werd verklaard waarom de mythe over
de vliegende bij zolang heeft bestaan: de bij heeft
eigenschappen die tegenstrijdig zijn met wat wij
als logische principes ervaren. Misschien zal dat de
zelfhulpgoeroes helpen bij het herschrijven van hun
boeken, deze mythe kan in ieder geval de prullenbak in.

Andere menselijke voorwerpen blijken echter vele
malen duidelijker te zien zijn. De piramides in
Egypte bijvoorbeeld, het palmeiland in de Golf van
Perzië en de Nederlandse polders.
Scoop november 2013
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Het AFS-verslag
Tim Hoogeveen

De afgelopen maanden is er al flink wat tumult
geweest over de plannen voor de Amsterdam Faculty
of Science (AFS). Er verschenen kritische posters, er
was een protestactie, en onlangs was er een fel debat bij
Bètabreak.Temidden van dit verbaal geweld vroegen
de instituten zich af wat wij studenten precies van de
plannen vonden. De NSA op haar beurt vroeg zich af
wat de plannen nu precies inhouden, en organiseerde
daarom een informatie- en discussieavond.

Ook werd gevraagd of het mogelijk blijft om met
informatici (die in de AFS-plannen naar de Zuidas
verhuizen) en levenswetenschappers samen te
werken. Op deze laatste vraag luidde het antwoord
dat er bij het Nikhef en het CWI genoeg informatici overblijven, en dat docenten voor de minor
programmeren wel naar het Science Park zullen
fietsen. Ook komen de voor ons relevante levenswetenschappen op het Science Park te zitten.

We bleken niet de enigen voor wie er onduidelijkheden waren. Een veertigtal studenten en onderzoekers verscheen op een donderdagnamiddag
in een afgeladen A1.04 om te horen hoe het nu
precies zit. Na een snelle voorstelronde nam Marcel
Vreeswijk het woord, om het curriculum te presenteren dat hij vanaf september 2014 in de gezamenlijke UvA/VU-bachelor natuur- en sterrenkunde
hoopt te kunnen aanbieden. Het bleek sterk te
lijken op ons huidige vakkenpakket: er komt een
practicum in het eerste blok bij, en er komt een
flink aantal keuzevakken bij dankzij verbreding van
het natuurkundig onderzoek, maar de kern blijft
hetzelfde. Voor huidige studenten verandert er zelfs
niets: het nieuwe curriculum wordt stap voor stap
ingevoerd.

Vervolgens was de beurt aan Chris Zaal. Hij vertelde dat de fusieplannen voor de bachelor wiskunde aanzienlijk minder snel gaan: er wordt gestreefd
naar september 2015. Over het vakkenaanbod is
wel al nagedacht, maar vraag is in hoeverre vakken verplicht worden, en of er door verschillende
specialismen van VU en UvA niet reden is om een
fundamentele én een toegepaste wiskundetrack of
-bachelor aan te bieden.

De vragen van studenten gingen vooral over
huisvesting en interdisciplinariteit. Men vroeg zich
af of nog meer natuurkundestudenten wel op het
Science Park zullen passen, waar al het onderwijs
van de bachelor zou moeten plaatsvinden.
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Nadat Jan de Boer had betoogd dat AFS voor de
masters, die al een gemeenschappelijk programma
hebben, om praktische redenen een goed idee is,
kwam de bijeenkomst ten einde. Het zou kunnen
dat er een vervolg komt, waarvoor je alvast bij voorbaat van harte uitgenodigd bent. Ook werd tijdens
de avond duidelijk dat je de hoge heren altijd kunt
lastigvallen met jouw vragen en opmerkingen. Je
kunt natuurlijk ook altijd terecht in de NSA-kamer,
of in de inbox van de Toekomstcommissie: toekomst@nsaweb.nl.

Wortels
Matthijs Laan

geen wortel wordt door mij bewonderd
een betekenis uitgezonderd
niet de oranje die we eten
maar het soort dat hobbels in fietspaden maakt
ik bedoel niet de drie van negen
maar het anker waardoor de boom stevig staat

een feitje dat de moeite is om te worden verteld
al ligt er een exemplaar omver en je stopt meteen
wanneer wortels hebben gefaald en de boom is geveld
dan maken je remmen het geluid van wortel min een
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Introductie van het Symposium
Wie zijn nou de sprekers op het symposium?
Dorine Schenk
Dit jaar organiseert de NSA op 26 november, van
13:00-18:00, haar jaarlijkse symposium met als thema
“Unsolved problems” in zowel de wis- als de natuurkunde. Hierbij zullen vier verschillende wetenschappers
hun licht laten schijnen op vier onopgeloste problemen.
Hieronder een korte introductie van de sprekers. Kijk
voor meer informatie op: nsaweb.nl/symposium-nsa.

David Griffiths (VS)

David Griffiths is onder de natuurkundigen van de
UvA bekend vanwege zijn toegankelijke boeken:
‘Introduction to Elementary Particles’, ‘Introduction to Quantum Mechanics’ en ‘Introduction to
Electrodynamics’. Hij is geboren in 1942 in de V.S.
en studeerde natuurkunde aan Harvard, waar hij
zijn diploma cum laude behaalde. In 1970 behaalde
hij daar tevens zijn Ph.D.
Hij staat bekend om zijn goede lessen, waarbij hij
geen gebruik maakt van aantekeningen en alles zo
helder uitlegt dat “[He] could teach physics to gerbils”. Hij motiveert actieve deelname aan zijn lessen
door soms een afleiding halverwege over te dragen
aan een student die dan, met hulp van de andere
studenten, de rest op mag lossen. Ook tijdens werkgroepen moeten de studenten naar voren komen
en zonder hun aantekeningen de huiswerkopgaven

op het bord reproduceren. Volgens een collega
zijn zijn lessen ego-loos: “David renders himself
transparent, but if it were not he doing the presenting it would be an entirely different experience.” In
1997 ontving hij de Robert A. Millikan Award, die
toegekend wordt aan “hen die een uitzonderlijke
academische contributie leveren aan het natuurkunde onderwijs”1.
Zijn bekende studieboeken veroorzaakten redelijk
wat kritiek toen ze verschenen. Dit kwam door de
informele toon en de ik-persoon waarin ze geschre-

[He] could teach physics to gerbils

Barbara Sue Ryden (VS)

Barbara Sue Ryden voltooide in 1983 het “Integrated Science Program” op de Northwestern
University. Vier jaar later kwam daar een Ph.D. in
astrofysica bij, behaald aan Princeton University.
Tegenwoordig is ze professor bij de astronomieafdeling van de Ohio State University.
Daar is ze tevens facilitator van de dagelijkse
‘AstroCoffee’, waar door studenten, postdocs en

“Introduction to Cosmology” waar
ze in 2006 de eerste “Chambliss
Astronomical Writing Award” voor won
anderen op informele wijze wordt gesproken over
de nieuwste ontwikkelingen in de astronomie.
“Koffie, thee, suiker, kunstmatige zoetstoffen en
kleine pakjes met een lactosevrije pseudomelkachtige gepasteuriseerde substantie” (vrije vertaling) worden er geserveerd, onder de voorwaarde:
BYOM(“Bring Your Own Mug”).

ven zijn, beiden erg ongebruikelijk voor studieboeken. Inmiddels worden ze over de hele wereld
gebruikt en zijn ze vertaald naar het Turks, Grieks
en Koreaans.

De derde- of hogerejaars sterrenkundigen kennen haar wellicht van het boek “Introduction to
Cosmology” waar ze in 2006 de eerste “Chambliss
Astronomical Writing Award” voor won.

Het onderwerp waar David Griffiths tijdens het
NSA-symposium over zal spreken was, ten tijde
van het schrijven van deze Scoop, helaas nog niet
bekend.

Tijdens het NSA-symposium zal Barbara Ryden
spreken over donkere materie. Elders in deze scoop
is hierover een inleidend artikel te vinden, geschreven door Margot Brouwer.

Roland van der Veen (NLD)

Roland van der Veen behaalde in 2010 zijn Ph.D.
in de wiskunde op de Universiteit van Amsterdam.
Daarna heeft hij met de NWO Rubicon-subsidie
twee jaar als postdoc op de University of California doorgebracht. Sinds dit jaar is hij weer terug
in Amsterdam, nadat hij in 2012 de NWO Venisubsidie ontving. In het eerste blok van dit studiejaar gaf hij in Amsterdam het vak “Analyse op
Variëteiten”.
Tijdens zijn promotie op 10 september 2010 viel
hij op. Om het onderwerp van zijn promotie wat
duidelijker te maken in zijn lekenpraatje had hij
voor een verassende vertelvorm gekozen. “Op een
choreografie van eigen hand beeldde kandidaat
Roland van der Veen zijn promotieonderwerp uit:
al dansend bracht hij met zijn twee paranimfen
de knopen uit zijn proefschrift tot leven.”, aldus
de website van de UvA die hier verslag van deed.
Het hele artikel over zijn onderzoek “Asymptotics
of quantum spin networks” en het filmpje van het
dansspektakel zijn te vinden op: www.science.uva.
nl/math/About/vanderveen.html.
Dat hij niet alleen beeldend maar ook schriftelijk
goed in staat is ingewikkelde wiskundige onderwerpen begrijpelijk te maken toont het boek “De
Riemann-hypothese” Dit boek vloeide voort uit de
UvA webklas “De Riemann-hypothese; een miljoenenprobleem” voor in wiskunde geïnteresseerde
vwo-leerlingen.

Voetnoot: 1. Gebaseerd op het interview “Stunningly clear”, met collega’s en studenten van David Griffiths in “Reed magazine” (november 1997).
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Zowel het boek als de webklas kwamen tot stand
in samenwerking met Jan van der Craats. Tevens
schreef hij samen met hem, Alex van den Brandhof
en Barry Koren het boek “De zeven grootste raadsels van de wiskunde”.
Tijdens het NSA-symposium zal Roland van der
Veen spreken over de Riemannhypothese. Wil je
je vast inlezen? Bezoek dan: nsaweb.nl/scoop; daar

al dansend bracht hij met zijn
twee paranimfen de knopen uit
zijn proefschrift tot leven
is in de Scoop van mei 2013 vanaf pagina 24 een
beknopte introductie tot dit onderwerp te vinden,
geschreven door Simon Koolstra

Henk Barendregt

Henk Barendregt behaalde in 1968 zijn doctoraalexamen (cum laude) in de wiskundige logica. Drie
jaar later promoveerde hij (eveneens cum laude) bij
Dirk van Dalen en Georg Kreiselis. Na een postdoctoraal aan de Stanford University bekleedde
hij functies aan de Universiteit Utrecht en een
gasthoogleraarschap in Darmstadt, Zürich, Siena
en Kyoto. In 2002 werd hij Ridder in de Orde van
de Nederlandse Leeuw en in 2003 ontving hij de
Spinozaprijs.

Momenteel is hij houder van de leerstoel voor
wiskunde en informatica aan de Radboud Univer-

Meditatie heeft effecten. Op het gedrag
en op het lichaam. Aandacht wordt
efficiënter, hersenen ontwikkelen zich
en mensen gaan er vriendelijker uitzien
siteit Nijmegen, waar hij en zijn groep werken aan
Formele Wiskunde, een techniek die gebaseerd is
op automatische verificatie van wiskundige stellingen. Barendregt is vooral bekend van verhandelingen over lambdacalculus en typetheorie, met name
dankzij zijn “The Lambda Calculus: Its Syntax and
Semantics”.
Naast de wiskunde beoefend Barendregt de Boeddhistische meditatietechniek Vipassana. Deze
vorm van meditatie is ontwikkeld door Boeddha
en is in Birma in zijn oorspronkelijke en pure vorm
bewaard gebleven. Behalve dat hij inmiddels ook
les geeft in Vipassana, doet hij ook onderzoek
naar de invloed van meditatie. De conclusie uit
zijn onderzoek: “Meditatie heeft effecten. Op het
gedrag en op het lichaam. Aandacht wordt efficiënter, hersenen ontwikkelen zich en mensen gaan er
vriendelijker uitzien”.
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Onopgeloste materie
Margot Brouwer
Op het komende NSA symposium zal gesproken worden
door Barbara Ryden, schrijfster van “Introduction to
Cosmology”. Een van mijn persoonlijke heldinnen, die
het naar verluid (onder andere) zal hebben over een
van de grootste onopgeloste problemen in de kosmologie: de onbekende aard van donkere materie. Om te
zorgen dat we op 26 november allemaal goed beslagen
ten ijs komen, volgt hier een korte introductie tot dit
duistere onderwerp. Hoe kwamen we erachter dat deze
mysterieuze entiteit überhaupt bestaat? Wat weten we
inmiddels over donkere materie? En hoe wordt het nu
verder onderzocht?

Een duistere ontdekking

Het mysterie van donkere materie begint, in twee
opzichten, dicht bij huis. In 1932 ontdekt de Nederlandse astronoom Jan Oort, door middel van het
bestuderen van de bewegingen van naburige sterren, dat de massa in ons deel van de melkweg groter
moet zijn dan dat van de waargenomen materie.

Nog geen jaar later merkt de Zwitser Fritz Zwicky,
tijdens zijn onderzoek naar clusters van sterrenstelsels, op dat stelsels aan de rand van het Coma cluster te snel bewegen om door de zwaartekracht van
de zichtbare materie bij elkaar gehouden te worden.
Het cluster moet hiervoor ongeveer vierhonderd
keer zwaarder zijn dan op grond van het zichtbare
gas en de sterrenstelsels wordt berekend.
Pas veel later, rond 1980, worden door de Amerikaanse Vera Rubin nauwkeurige spectroscopische
metingen gedaan van de rotatie van sterrenstelsels.
De sterren hierin blijken een constante rotatiesnelheid te hebben, bijna onafhankelijk van hun afstand
tot het centrum, zelf tot ver buiten de regio waar de
meeste sterren zich bevinden. Ook metingen van
de ruimtetelescoop WMAP aan de kosmische achtergrondstraling (waarover te lezen is in de vorige
Scoop) bevestigen dat ongeveer 80% van de massa
in het heelal van onbekende aard is.

Large scale structure van het heelal.
Al deze ontdekkingen tezamen brengen de sterrenkundige gemeenschap tot een splitsing: sommigen geven de onbekende en onzichtbare massa de
naam ‘Donkere Materie’ (DM), terwijl anderen de
zwaartekrachtswetten van Newton en Einstein in
twijfel trekken en hun eigen ‘Modified Newtonian
Dynamics’ (MOND) willen ontwikkelen.

MOND krijgt de kogel

Voor het merendeel van de astronomen wordt het
geschil tussen DM en MOND pas beslecht in
2003. Er is toen onder leiding van Douglas Clowe
onderzoek gedaan naar een object dat ‘Bullet
Cluster’ wordt genoemd, omdat het bestaat uit een

Het mysterie van donkere materie begint,
in twee opzichten, dicht bij huis.
kleiner cluster van sterrenstelsels (de kogel) dat in
botsing is geraakt met een groter exemplaar. Wanneer de mysterieuze missende massa werkelijk zou
bestaan uit deeltjes, zijn de twee clusters oorspronkelijk opgebouwd uit drie componenten: sterrenstelsels, waterstofgas en donkere materie.

Afbeelding 1: De ‘Bullet Cluster’ is volgens veel astronomen het sterkste bewijs dat de oplossing voor het donkere
materieprobleem bestaat uit onbekende, zwak-interacterende deeltjes, in plaats van een aanpassing van onze
zwaartekrachtstheorieën
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Van de donkere materie en de sterrenstelsels
verwacht men dat het tijdens een botsing niet
noemenswaardig interacteert. Donkere materiedeeltjes oefenen namelijk alleen de uiterst zwakke
zwaartekracht uit, en sterrenstelsels in clusters staan
te ver uit elkaar om een significante kans op botsing
te hebben.

Het enige dat naar verwachting op elkaar moet
knallen is het waterstofgas, waarin zich altijd het
grootste gedeelte van de (normale, zichtbare) massa
van een cluster bevindt. Met andere woorden: de
sterrenstelsels en eventuele donkere materie van de
twee clusters zouden tijdens de botsing door elkaar
heen moeten zijn gevlogen, en nu op geruime
afstand zijn van de twee klonten waterstofgas die
in het midden tegen elkaar zijn blijven plakken. De
waarneming, ook te zien in afbeelding 1, toont aan
dat dit inderdaad het geval is.
De twee wolken in het midden van de afbeelding
laten de röntgenopname van het gebotste waterstofgas zien, terwijl de twee ronde vlekken aan
de buitenkant de plekken representeren waar de

Sommigen geven de onbekende en
onzichtbare massa de naam ‘Donkere
Materie’ (DM), terwijl anderen de
zwaartekrachtswetten van Newton
en Einstein in twijfel trekken en hun
eigen ‘Modified Newtonian Dynamics’
(MOND) willen ontwikkelen
meeste (donkere, onzichtbare) massa zich bevindt.
Deze kan gelokaliseerd worden door middel van
de lenswerking van de zwaartekracht: het feit
dat zwaartekracht het licht van objecten op de
achtergrond afbuigt. De locatie van deze wolken
onzichtbare massa valt samen met die van de nietinteracterende sterrenstelsels, die maar een fractie
van de massa van het cluster bezitten.
Scoop november 2013
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Als donkere materie niet zou bestaan zou de
meeste massa zich op de locatie van het gas moeten
bevinden, omdat in elke zwaartekrachtstheorie,
‘modified’ of niet, de locatie van de grootste hoeveelheid massa moet samenvallen met de locatie
van de grootste hoeveelheid materie. MOND is
hiermee dus grotendeels uitgesloten.

MACHOs en WIMPs

Maar zelfs binnen het donkere materiekamp
heerst tweedeling: bestaat de onzichtbare massa uit
MACHOs (Massive Compact Halo Objects) of
WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles)?
MACHOs zijn massieve, compacte objecten die
geen licht uitzenden, maar wel bestaan uit normale
materie. Dit kunnen bijvoorbeeld zwarte gaten,
neutronensterren, bruine dwergen of losgeslagen
planeten zijn, die in de halo van een sterrenstelsel
rondzweven. WIMPs daarentegen bestaan niet uit
normale materie, maar zijn zwak-interacterende,
massieve deeltjes van een onbekend soort. Ze
zenden geen licht uit en buigen het niet af, en ze
interacteren (afgezien van de zwaartekracht) niet of
zeer zwak met normale materie.
Vanwege hun grote compacte massa kunnen
MACHOs binnen ons melkwegstelsel makkelijk
worden gezocht door hun gravitationele lenswerking op sterren waar te nemen. Deze zoektocht
wijst echter uit dat er te weinig MACHOs zijn om
een significante fractie van de missende massa in
ons melkwegstelsel te verklaren. Hiermee zijn ook
MACHOs uitgesloten als kandidaat voor donkere
materie.
Door hun veel kleinere massa en formaat is het
detecteren van WIMPs een stuk lastiger. Echter,
om te verklaren hoe donkere materie in het begin
van het universum (tijdens de zogenaamde ‘thermal freeze-out’) uit normale materie is ontstaan,
moeten donkere en normale materie in elkaar
omgezet kunnen worden. Deze interactie is helaas
zeer zwak, waardoor de zoektocht naar WIMPS,
die op verschillende manieren wordt ondernomen,
nog altijd voortduurt.
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Vele wegen leiden naar Stockholm

Experimenten die op zoek zijn naar deze kosmologische ‘heilige graal’ zijn in te delen in drie
categorieën: productie, directe detectie en indirecte
detectie van donkere materie. Deze drie methoden worden weergegeven in het Feynmandiagram
van afbeelding 2, waarin de verschillende interacties tussen Donkere Materie (DM) en normale
materie van het Standaardmodel (SM) worden
gevisualiseerd.
De bovenste pijl, van links naar rechts, laat de
omzetting van DM-deeltjes in SM-deeltjes zien
die waarschijnlijk in het begin van het heelal heeft
plaatsgevonden. Als dit nu nog steeds voorkomt,
moet de normale materie die bij annihilatie van
donkere materie vrijkomt waar te nemen zijn met
telescopen.
Het zoeken van deze annihilatieproducten vanuit
de ruimte heet ‘indirecte detectie’. De producten
kunnen onder andere bestaan uit protonen of
elektronen, die tegelijkertijd worden geproduceerd
met hun antideeltjes. Omdat het universum minder
rijk is aan antideeltjes dan aan gewone deeltjes

Afbeelding 2: Dit Feynmandiagram geeft drie veelgebruikte methoden weer om naar donkere materie te
zoeken: productie, directe detectie en indirecte detectie.
Welk project zal als eerste nieuwe inzichten scheppen in
dit probleem?

Afbeelding 3: dit is een gammatelescoop die wordt gebruikt om sporen van donkere materie detecteert.
wordt meestal specifiek naar antideeltjes gezocht,
aangezien het dan waarschijnlijker is dat deze
daadwerkelijk van donkere materie afkomstig zijn.
Ook fotonen kunnen tijdens een annihilatie geproduceerd worden. Deze hebben waarschijnlijk zeer
hoge energieën, gezien de hoge massa van donkere
materie. Daarom zouden ze gedetecteerd kunnen
worden met gammatelescopen, zoals de ruimtetelescoop Fermi, zie afbeelding 3.

Hierbij botst een DM-deeltje met de atoomkern
van een SM-deeltje, waardoor er impulsoverdracht
plaatsvindt. Het meten van deze zeldzame gebeurtenis wordt gepoogd door middel van gigantische
tanks, gevuld met vloeibaar edelgas, die diep onder
de grond staan om achtergrondruis van kosmische
straling te voorkomen. Het XENON-experiment,
waarbij ook het Nikhef betrokken is, staat bijvoorbeeld in de Gran Sasso-mijn in Italië.

De onderste pijl, van rechts naar links, geeft weer
hoe donkere materie geproduceerd zou kunnen
worden in deeltjesversnellers. Dit wordt geprobeerd
door de Large Hadron Collider van CERN in
Genève. Echter, zelfs als twee botsende protonen
zich deels zouden omzetten in WIMPs kan de
detector ze niet waarnemen. De enige manier om te
achterhalen of er donkere materie wordt gecreëerd
is door alle normale deeltjes te traceren, en het totaal te controleren op grote hoeveelheden missende
energie en impulsmoment. Dit alleen is helaas niet
genoeg om de aard van WIMPs te achterhalen.
Hiervoor zal nog steeds een directe detectie plaats
moeten vinden.

Aan elk van deze drie methoden wordt al jaren
gewerkt door wetenschappers over de hele wereld,
en elk van hen zou het liefst de eerste zijn om een
detectie te claimen en inzicht te scheppen in de
aard van de missende massa. Het project of de persoon die dat lukt staat waarschijnlijk een Nobelprijs
te wachten, maar voorlopig wacht de wereld nog op
een verklaring voor dit onopgeloste probleem.

‘Directe detectie’ wordt weergegeven door de pijl
links, van beneden naar boven.

Bibliografie:
Introduction to Cosmology; Barbara Ryden;
Pearson Education Inc. 2003
Particle Dark Matter: Evidence, Candidates and Constraints; Gianfranco Bertone,
Dan Hooper, Joseph Silk (arxiv.org/abs/
hep-ph/0404175)
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De Teslatrack
Tesla-alumnus Bart Appelhof over de Teslatrack
Joris Buis
Tesla is een nieuw minor-programma voor studenten
in hun masterfase. De minor ging afgelopen jaar voor
het eerst van start. Om jullie een beeld te geven van de
minor is er, vanuit de Teslatrack, een kort interview
gehouden met Bart Appelhof, een aankomende PhDstudent, en één van de studenten die begon met deze
interdisciplinaire minor. In dit interview lezen we
wat de minor nu daadwerkelijk inhoudt en wat er zo
bijzonder aan is.

Wat heb je nu in je dagelijkse praktijk aan
Tesla?

Hoe heb je Tesla beleefd?

Ik heb Tesla beleefd als een heel intensief programma dat zich focust op je persoonlijke ontwikkeling
waarbij je tegelijk veel vaardigheden ontwikkelt. Bij
vaardigheden moet je dan denken aan presentatievaardigheden maar ook bijvoorbeeld aan technieken voor het benaderen van mensen waarvan je iets
wilt weten en hoe je met hen kunt onderhandelen.

Wat was het meest uitdagende onderdeel?

Het zwaartepunt ligt eigenlijk bij hoe je leert en
hoe je met informatie omgaat, waarbij de inhoud
ten dienste staat van het doel dat je hebt. Er
werden bij ons veel dingen op een informele manier
in de groep besproken, bijvoorbeeld over hoe je
met bepaalde lastige situaties omgaat. Ook hadden we de gelegenheid om een gedeelte van ons

Vooral het feit dat we steeds moesten
schakelen tussen concreet en abstract.

Ik heb Tesla beleefd als een heel
intensief programma dat zich focust op
je persoonlijke ontwikkeling waarbij je
tegelijk veel vaardigheden ontwikkelt.
eigen onderwijs te organiseren en konden we zelf
trainingen inboeken. Zo bleek bijvoorbeeld, dat op
een gegeven moment bij veel mensen de behoefte
bestond om efficiënt te leren vergaderen. Toen hebben we een vergadertrainer ingehuurd. Verder heb
ik veel mensen ontmoet die in de interface tussen
kennisinstellingen en bedrijven werken. Het was
leerzaam om inzicht te krijgen in de wereld om de
universiteit heen.
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Zelf heb ik bijvoorbeeld een aantal gastcolleges
georganiseerd van sprekers die een vertaling maken
van bètawetenschappen naar de praktijk. Ook
heb ik een aantal cursussen en excursies geregeld,
waarbij we verschillende bedrijven hebben bezocht.
Hieruit is het voor mij duidelijk geworden dat
bedrijven nooit iets zullen doen als ze er zelf niet
iets voor terugkrijgen. Dit was relevant voor ons
project omdat het studentenlab afhankelijk zou
worden van externe financiers. We hebben uiteindelijk als groep ook een eigen website ontwikkeld,
eigen visitekaartjes laten drukken en ook ons eigen
eindsymposium georganiseerd.

Vooral het feit dat we steeds moesten schakelen
tussen concreet en abstract. Onze opdracht was
om een studentenlaboratorium te ontwerpen en
op te zetten waarbij studenten hun eigen laboratorium kunnen runnen. Conceptueel kun je dit goed

uitdenken maar in de realiteit loop je tegen zo veel
dingen aan, dat je telkens je plan moet bijstellen. Je
moet reageren op wat er gebeurt, en daarbij steeds
lastige besluiten nemen. Dat vond ik uitdagend,
omdat ik niet gewend was om projecten uit te voeren die van te voren niet duidelijk afgebakend zijn.

Wat vond je het leukste onderdeel van
Tesla?

Dat je heel veel vrijheid hebt en heel veel verschillende dingen kunt doen, en dat is tegelijk ook een
van de moeilijkste dingen. Een groot deel van je
eigen onderwijs kun je zelf invullen maar daarbij
moet je wel steeds heel goed kunnen verantwoorden waarom je iets doet of kiest.

Ik heb onder andere heel veel geleerd op het gebied
van presentatievaardigheden. Nu weet ik heel
precies hoe ik mezelf in moet stellen voordat ik
een presentatie geef. Onder andere omdat we vijf
keer een theaterworkshop hebben gevolgd, waarbij
we te horen kregen hoe jij persoonlijk bijvoorbeeld
een actieve houding aan kunt nemen en hoe je de
karakteristieken van jouw eigen stem goed kunt
benutten. Daarnaast hebben we heel veel presentaties gegeven zodat we veel ervaring opdeden.
Verder heb ik ook veel geleerd over hoe de wereld
er ‘achter de wetenschap’ er uit ziet. Bijvoorbeeld
hoe grote projecten worden opgezet en uitgevoerd.
Als je student bent, heb je het idee dat de academische wereld heel groot is en dat alles wetenschap
is, maar eigenlijk is het maar een heel klein deel
van de samenleving. De wetenschap is eigenlijk erg
afhankelijk van de samenleving, en andersom ook.

Aan wie zou je Tesla aanbevelen?

Je moet sowieso heel erg gemotiveerd zijn en je
eigen disciplinaire vakgebied leuk vinden. Als je je
vakgebied niet leuk vindt, dan is Tesla geen uitweg
daarvoor. Je gaat zitten in de laag net buiten de

Je gaat zitten in de laag net buiten
de wetenschap, je bestudeert de
schil om de wetenschap en proeft
even aan hoe dat werkt.
wetenschap, je bestudeert de schil om de wetenschap en proeft even aan hoe dat werkt. Ik heb ook
wel een tip voor aanstaande Teslastudenten: Stort
je op kennis rondom je project en zorg dat jij, met
je projectgroepje, je opdrachtgever een overzicht
kunt geven van relevante kennis die zij niet hebben
of waar zij de middelen niet voor hebben om die te
vergaren.

Meer informatie of aanmeldingen:
www.uva.nl/minor-tesla
www.teslaminor.nl (studentenwebsite)
Contact:
Joris Buis, MSc
j.j.w.buis@uva.nl
020 – 525 5514
Science Park, kamer C2.159
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Kryptos
De CIA heeft jullie hulp nodig
Dorine Schenk
Misschien moeten we gaan twijfelen aan de capaciteiten van de buitenlandse inlichtingendienst van de
Verenigde Staten. Ze hebben namelijk sinds november
1990 een vierdelige gecodeerde tekst van drie meter
hoog en een paar meter breed vlak voor hun neus, en
nog hebben ze er maar driekwart van opgelost. Dit
mysterieuze bericht is geen graancirkel gemaakt door
buitenaards leven dat contact probeert te zoeken, noch is
het van de oude Egyptenaren die hun wijsheden tot in
de eeuwigheid wilden vastleggen. Het is een kunstwerk
genaamd Kryptos, gemaakt door de Amerikaan Jim
Sanborn, en het bevindt zich op het terrein van de CIA.

Gecodeerde kunst

Om te komen tot de cryptografische systemen die
op het kunstwerk zijn gebruikt, werkte de kunstenaar samen met Ed Scheidt, gepensioneerd hoofd
van het Cryptografisch Centrum van de CIA.
Het werk bestaat uit vier onderdelen, waarvan het
meest prominente een S-vormige koperen plaat is

De betekenis van het vierde
deel […] is echter nog steeds
een goed bewaard geheim
met 869 karakters (865 letters en 4 vraagtekens)
eruitgeponst.
De tekst is volgens Sanborn een raadsel binnen een
raadsel, dat alleen oplosbaar zal zijn nadat de vier
gecodeerde passages waaruit het bestaat allemaal
zijn ontcijferd. Inmiddels hebben wereldwijd verschillende (amateur-)cryptografen samen met medewerkers van de CIA de eerste drie delen opgelost.
De betekenis van het vierde deel (onder de kenners
ook wel K4 genoemd), is echter nog steeds een goed
bewaard geheim. Sanborn zelf had verwacht dat
zijn puzzel wel wat tijd nodig zou hebben, maar dat
het 23 jaar later nog steeds niet opgelost zou zijn,
had hij niet verwacht. Inmiddels heeft hij enkele
hints gegeven.
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Zo bevatten de eerste drie onderdelen tips voor het
oplossen van de laatste. Ook bracht hij in november
2010 naar buiten dat de letters “64-69 NYPVTT”

Sanborn zelf had verwacht dat zijn
puzzel wel wat tijd nodig zou hebben,
maar dat het 23 jaar later nog steeds niet
opgelost zou zijn, had hij niet verwacht
in K4 staan voor BERLIN. Tevens heeft hij, om
te voorkomen het geheim mee te nemen in zijn
graf, de oplossing aan iemand verteld. Wie dit is, is
echter niet bekend.
Online zijn de oplossingen van de eerste drie passages te vinden. Er zijn diverse sites en groepen die
werken aan het decoderen van de laatste tekst. Wil
je ze een handje helpen? Hieronder staat de tekst
van het eerste deel van de vier delen.

