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Lieve Scoop-lezers,
Reizen. De eerste Scoop in 2014 kon geen beter thema hebben.
Onze vorige hoofdredactrice is terug van haar reis door Oost-Europa, Rusland en Mongolië en de huidige hoofdredactrice is, tegen de
tijd dat jullie dit lezen, op reis door Azië (Thailand, Laos, Cambodja,
Nepal; waar de gammele bussen, treinen en een enkel vliegtuig me
ook maar brengen).
Deze plezierreisjes zijn natuurlijk niet te vergelijken met de reizen
die Erdős maakte, om diverse wiskundige stellingen te bewijzen.
Bovendien bestaan er veel spannendere en verdere reizen dan een
eenvoudige treinreis met de Transsiberië Express of een simpele
vlucht naar Bangkok. Regelmatig reizen er astronauten naar het
Internationaal ruimtestation (ISS) en momenteel worden er mensen
geselecteerd die een enkele reis naar Mars zullen gaan maken. Over
dergelijke reizen kun je lezen in deze Scoop. Mocht al het bovenstaande nog niet spannend genoeg zijn, dan is er ook een stuk over
de mogelijkheid van tijdreizen. Voor hen die het liever iets realistischer hebben, is er tevens een interview met een natuurkundige die
het internationale bedrijfsleven in ging.
Ondanks dat mijn reis me niet terug in de tijd brengt of andere
planeten laat bezoeken, kijk ik er toch erg naar uit en gaat het aftellen gepaard met de nodige zenuwen. Het is niet mijn eerste reis naar
Azië en ik zal arriveren in het mij zo bekende Bangkok, waar ik weet
met welke bus ik naar een mij bekend hostel kom. Desondanks maak
ik checklist na checklist om maar niets te vergeten. Alle alarm-,
verzekerings- en banknummers staan in mijn telefoon en genoteerd
in een schrift. Bovendien ben ik de ideale reisapotheek aan het
samenstellen, en de weersverwachting voor elk land waar ik mogelijkerwijs heen ga, wordt in acht genomen bij de selectieprocedure
van mijn kleding. Gelukkig herinner ik me regelmatig het advies dat
een Thai-boksende Hawaïaan me ooit gaf: behalve je paspoort en je
tandenborstel heb je niets echt nodig (vrije vertaling).
Helaas ben ik niet meer in Nederland om deze Scoop gedrukt te
zien. Hopelijk bevind ik me in een warmer oord met mijn tandenborstel en paspoort veilig op zak.
Liefs, en tot in de lente.
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NSA-agenda
Vrijdag 24 januari
Spelletjesmiddag
Een heerlijke middag met eten,
drinken en natuurlijk lekker veel
spelletjes.
Donderdag 30 januari
Algemene ledenvergadering
Hier wordt het nieuwe kandidaatsbestuur voorgedragen.
Vrijdag 31 januari
NSA-diner
Een heerlijk vier gangen diner bij
Dinner Club in Amsterdam.
Woensdag 5 februari
Borrel
De laatste eerste-woensdag-vande-maand-borrel van het oude
bestuur in de altijd zo gezellige
Nota Bene.
Donderdag 6 februari
Ph.D.-dag
Al eens nagedacht wat je na je
master wilt gaan doen?
Vrijdag 7 februari
Bètawintersport
Tien dagen lang gaan de NSA,
CONGO en ACD Flaine onveilig
maken.
Woensdag 26 februari
Algmene ledenvergadering
Op deze vergadering zal er een
nieuw bestuur komen voor de
NSA.

Het woord van de NSA
Tim Hoogeveen
De NSA reist wat af: in november waren we maar liefst twee keer in
het buitenland. Na de eerste tentamens werd het Berlijnse nachtleven onveilig gemaakt, en nog geen week later snelden we naar
de deeltjesversneller in Genève. Op beide locaties bleken NSA’ers
uitstekende reisleiders: de extra-tripcommissie wist ons de weg te
wijzen naar de vetste tenten, fraaiste trekpleisters en verborgen tafereeltjes van Berlijn; Maarten Post verzette, in de voorbereiding op
de CERN-reis, in zijn eentje werk waarvoor we normaal een hele
commissie op touw zetten.
Naar Duitsland waren we allicht alleen als afleiding van de alledaagse, Amsterdamse avonturen; de deeltjesversneller werd
aangedaan als aanvulling op ons ordinaire onderwijs. Leering ende
vermaeck zullen worden bijeengebracht bij de Barcelona-buitenlandexcursie, welks voorbereidingen reeds lang gaande zijn, en
waarvoor je je ongetwijfeld binnen afzienbare tijd kunt aanmelden
in de NSA-kamer. Zie jij het zitten om samen met sympathieke
studiegenoten door het Spaanse te struinen? Dit is je kans.
Voordat we naar Catalonië karren, is het eerst nog tijd voor de bètabrede wintersport. Maar liefst zestig Science-Parkstudenten zullen
soepeltjes skiën of snowboarden, waarna we ons wellicht warmen
aan een chocomel of iets uit het alcoholisch assortiment. Hoewel:
de drank mag wat mij betreft achterwege blijven. De gedachte aan
zulke interdisciplinaire intimiteit geeft mij al een warm gevoel van
binnen.
Als geharde globetrotters stappen we in personenauto’s, bussen en
vliegtuigen, en staan we te shinen op pistes en perrons. Dat neemt
natuurlijk niet weg dat zelfs de meest nomadische NSA’ers van
harte huiswaarts keren. Niet naar hun schrale studentenkamertjes of
de zolderkamer bij papa en mama natuurlijk, maar naar de plezantste plek van Science Park: de NSA-kamer. Waar anders heb je een
schoenenrek staan, een bar als buur en mieterse medestudenten
overal waar je kijkt?

Woensdag 5 maart
Borrel
Kom het nieuwe bestuur feliciteren op hun eerste eerste-woensdag-van-de-maand-borrel!
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Tussen de trips en tochtjes door tref je ons dus daar. Sommigen
werken er aan huiswerk, en staan te popelen om jou te helpen of
hulp van jou te krijgen. Anderen drinken er een biertje, en doen dat
het liefst met jou. Achterin de kamer zitten nog een paar zonderlinge zielen te werken om al die feestjes en vakanties te fixen, te
zorgen dat jij je boeken kunt bestellen, of sprekers en spelletjesavonden te regelen. Ook zij, mijn medebestuursleden en ik, kunnen niet
wachten om je tijdens een trip of op eigen terrein te treffen.
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4

Wouter brengt het laatste nieuws op
onderzoeksgebied.

6

Wiskunde en Wittgenstein 6
Tim vertelt over Wittgensteins relatie met
wiskunde en filosofie.
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Ottilia geeft ons een kijkje in het dagelijks
leven in een Russische trein.

Doctor Who?
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De serie Doctor Who bestaat al 50 jaar.
Margot verklaart het succes.
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Erdős reisde over de wereld om stellingen
te bewijzen. Isabelle vertelt meer over hem.
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Sciencenieuws
Wouter Meinster
Onverwachte meevaller voor de ITER
Onderzoekers van DIFFER hebben een onverwachte meevaller ontdekt toen ze aan het meten waren aan een mogelijke uitlaatpijp voor de
kernfusiereactor (ITER). De uitlaatpijp is gemaakt
van wolfraam, omdat dit materiaal een zeer hoog
smeltpunt en goede warmtegeleiding heeft. Ook
neemt het niet zoveel waterstof op, wat belangrijk
is omdat er maar een beperkte hoeveelheid waterstof de reactor in mag. Alles wat door de pijp zou
worden geabsorbeerd is energieverlies. Nu blijkt dat
onder de extreme omstandigheden, die in een fusiereactor ontstaan, er een klein laagje waterstof op de
uitlaat ontstaat dat ervoor zorgt dat het waterstof
niet door de pijp kan worden geabsorbeerd.
Koolstof nanostructuren maken met extreem
hete plasma’s
Onderzoekers van DIFFER hebben aangetoond
dat het mogelijk is om koolstofnanostructuren te
maken met plasma. Dit idee is niet nieuw, maar
niemand had verwacht dat het ook werkte met de
extreem warme plasma’s die worden gebruikt in dit
experiment. Ze zijn in staat geweest om exotischere
structuren te maken dan met normaal plasma: van
bloemkoolstructuren tot grafeen. Al deze structuren
bleken te kunnen worden geproduceerd door het
variëren van de inputvariabelen. Echt bruikbaar zal
deze techniek niet zijn, omdat de gebruikte plasma’s
alleen in een fusiereactor voorkomen.
Radiotelescoop Dwingeloo helpt met satelliet
Een satelliet van het bedrijf ISIS was door een
ontwerpfout tijdelijk onbestuurbaar geworden. De
zender van de satelliet stond altijd aan en stoorde
zo erg dat het grondstation niet meer ontvangen werd. De radiotelescoop in Dwingeloo werd
tijdelijk als grondstation gebruikt en was wel sterk
genoeg om over de ruis heen te komen. Met de
telescoop hebben ze de zender op de satelliet uit
weten te zetten zodat ze vanaf het normale grondstation de bug konden verhelpen.
4

Zuinigere dataopslag door sterke koppeling
elektrische en magnetische eigenschappen
Professor Maxim Mostovoy van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een nieuw mechanisme
ontdekt, dat in sommige magnetische materialen de
magnetische en elektrische dipolen aan elkaar koppelt. Hierdoor is het mogelijk om de richting van
het magnetisch veld om te draaien door er stroom
doorheen te sturen, wat het schrijven van data op
dit soort materialen aanzienlijk makkelijker maakt.
Ook is er aangetoond dat deze magnetische toestand bevroren is in bepaalde temperatuurgebieden,
wat betekent dat er geen data verloren gaat door
het thermisch flippen van magneten.
Het meten van de magnetische component
van licht
Het meten van de lokale elektrische component
van licht heeft ons de laatste jaren veel inzicht
gegeven in de wisselwerking tussen metamaterialen
en licht plaatsvindt. Metamaterialen zijn materialen
met structuren die in dezelfde orde van grootte zijn
als de golflengte van het licht, waardoor een sterke
wisselwerking tussen deze materialen en het licht
plaatsvindt. Tot nu toe was het echter niet mogelijk
om ook naar de magnetische component te kijken.
Wetenschappers van het AMOLF hebben een methode ontwikkeld waarmee het mogelijk is om naar
beide componenten te kijken. De onderzoekers
hopen dat hun nieuwe techniek een grote stimulans kan geven aan het ontwikkelen van nieuwe
metamaterialen.

LOFAR heeft de eerste pulsars ontdekt
LOFAR is een radiotelescoop die gebouwd en
ontworpen is door ASTRON. De telescoop bestaat
uit een netwerk van antennes met het centrum in
Nederland, en uitschieters naar andere Europese
landen. De uitgestrektheid van het systeem zorgt
voor een hoge resolutie. Tijdens het proefdraaien
van deze nieuwe telescoop heeft Thijs Coenen van
de UvA de data geanalyseerd. Hierbij zijn al twee
nieuwe pulsars ontdekt. Dit lijkt een veelbelovend
voorteken van wat LOFAR allemaal kan vinden
wanneer het “echte” werk begint.
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Wiskunde en Wittgenstein
Tim Hoogeveen
In ‘Wiskunde en het modernisme’ beschreef ik hoe
David Hilbert wiskunde opvatte als niets meer dan
het uitvoeren van logische manipulaties op concepten
die uiteindelijk terug te voeren vielen op de natuurlijke
getallen. Tegelijk werd in Cambridge een vergelijkbaar project opgezet, zij het met logische in plaats van
wiskundige concepten als fundament. In het begin van
de twintigste eeuw vestigden voorstanders van dit
project alle hoop op een Oostenrijks genie, een man die
meer kunstenaar was dan wetenschapper. Zijn ambities
bleken echter nog groter dan die van degenen, die in
hem de profeet van de wiskundige logica zagen.
In de zomer van 1911 raakte Ludwig Wittgenstein, de jongste van acht kinderen uit een steenrijk Oostenrijks gezin, en op dat moment student
luchtvaarttechniek in Manchester, tot “permanente
staat van irritatie” door twee boeken geobsedeerd.
Deze boeken waren de Grundlagen der Arithmetik
van Frege en de zojuist verschenen Principia Ma-

thematica van Bertrand Russell en Alfred North
Whitehead. Beide boeken hadden hetzelfde doel:
de gehele wiskunde baseren op een klein aantal
onbetwijfelbare, logische principes. Wittgenstein
zocht eerst Frege op, maar werd doorverwezen;
Russell had, door middel van wat nu de Russellparadox heet, een fout gevonden in een fundamentele
definitie uit de Grundlagen. Daarmee was Freges
project verwoest. Zijn reactie was dan ook: als je
logica wilt leren, doe je dat maar in Cambridge, bij
Russell.
Wittgenstein het wonderkind
Niet veel later verscheen Wittgenstein in Cambridge. Hij begon aan een bachelor in filosofie, en
viel onmiddellijk op, niet alleen door zijn intense
interesse in de logica, maar ook door de vurigheid
waarmee hij zijn inzichten tegenover medestudenten en hoogleraren verdedigde: hij domineerde
discussies, en raakte reddeloos wanneer men hem
niet kon volgen, of weigerde hem gelijk te geven.
Na colleges volgde hij Russell naar diens kamer, en
discussieerde door over de aard van wiskunde, soms
zelfs terwijl Russell zich omkleedde.

Bertrand Russell
Bertrand Russell werd in 1872 geboren als
telg van een invloedrijke adellijke familie, die
al generaties lang politiek actief was, en — in
die tijd ongehoord — atheïstisch. Russell zette
deze traditie voort: zo schreef hij een artikel
waarin hij God met een om de zon cirkelende
theepot vergelijkt. Hij won een Nobelprijs voor
de literatuur door zijn politieke geschriften,
waaronder het Russell-Einsteinmanifest, waarin de twee zich uitspreken tegen kernwapens.
Zijn belangrijkste werk heeft hij echter in de
filosofie verricht: hij was één van de grondleggers van de analytische taalfilosofie, en schreef
het even ambitieuze als onleesbare Principia
Mathematica.
Afb1: Bertrand Arthur William Russell
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Vanzelfsprekend wekte Wittgenstein ergernis, maar
ook ontzag. Hij bleek een zodanig snelle student
en een zo scherp denker, dat Russell nog datzelfde
jaar schreef: “I love him & feel he will solve the
problems I am too old to solve ... He is the young
man one hopes for.” Niet veel later besloot hij te
stoppen met het beoefenen van logica: Wittgenstein, nog altijd slechts bachelorstudent, moest het
werk afmaken.
Hoewel Wittgenstein eindeloos, tot paniekaanvallen toe, betwijfelde of hij het wel kon, en tot diep in
de nacht gesprekken voerde over zijn eigen gebreken, ervoer hij tegelijk de plicht om ergens in uit
te blinken, een genie te zijn: hij moest het perfecte
boek over logica schrijven. In Cambridge lukte dit
niet: er was te veel afleiding. Hij trok zich daarom
terug in een Noors gehucht, waar hij een jaar in
eenzaamheid leefde, en werkte aan wat een oplossing zou moeten zijn voor alle filosofische problemen. Dit definitieve filosofische werk zou later de
Tractatus Logico-Philosophicus gaan heten.

Afb3: het gebaar

Front en filosofie
Het werk in Noorwegen vorderde, maar na een
jaar gaapte er een aantal grote gaten in wat Russell eerder had aangekondigd als “the next big step
in philosophy.” Wittgenstein bracht ter afleiding
een bezoek aan Wenen, om daarna verder te kunnen werken. Het liep anders: tijdens zijn verblijf
in Oostenrijk brak de Eerste Wereldoorlog uit.
Wittgenstein meldde zich terstond aan bij het leger,
in de hoop dat de oorlog zijn wilskracht zo zou
sterken dat hij in staat zou zijn tot het uitvoeren
van de bovenmenselijke taak die hij zichzelf ten
doel gesteld had. Hij bleek gelijk te hebben.

Wittgenstein was ervan overtuigd dat hij zijn taak
volbracht had, en daadwerkelijk alle problemen uit
de filosofie had opgelost, maar hij bleek de enige:
Russell noch Frege kon het boek begrijpen, en er
was geen uitgever die het aandurfde de Tractatus te
publiceren. Het leek in niets op andere filosofische
werken, bevatte nauwelijks argumentatie en kwam
van een man die nog altijd geen bachelordiploma
had.

Tussen angsten, depressies en gevoelens van eenzaamheid door — iedereen met wie hij over logica
sprak, woonde immers in het vijandige Engeland—
kreeg hij inzichten die in de Tractatus een belangrijke rol zouden spelen.
In 1919, nadat hij na negen maanden uit een Italiaans gevangenkamp werd vrijgelaten, kon hij het
manuscript dan eindelijk naar Russell en anderen
sturen; ook ging hij op zoek naar een uitgever.

Leraar en architect
Desondanks was de filosofie voor Wittgenstein een
afgeronde zaak. Hij besloot zichzelf een nieuw doel
te stellen en vertrok naar het Oostenrijkse platteland, waar hij basisschoolleraar werd. Zijn doel was
om de kinderen wiskundig en moreel te scholen,
maar ook door hen bleek hij onbegrepen: ze bleken
te dom of te lui. Dit frustreerde Wittgenstein zo
erg, dat hij zijn leerlingen met enige regelmaat
sloeg of aan hun vlechten trok. In 1926 liep dit uit
de hand, toen een 11-jarig jongetje na een paar
klappen even buiten bewustzijn raakte. Gedwongen
om zijn leraarschap op te geven, reisde hij terug
naar Wenen, waar hij een nieuwe bezigheid vond
om zijn perfectionisme op te botvieren. Zijn zus
had eerder dat jaar besloten een huis te laten bouwen, en er was zelfs al een architect ingehuurd.

Afb 2: Haus Wittgenstein
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Diens taak werd echter snel opgeëist door Wittgenstein, die zich eindeloos met de kleinste details
bezighield: aan de radiatoren spendeerde hij ruim
een jaar, en toen het huis zo goed als af was, besloot
hij dat het dak met alle geweld drie centimeter
moest worden opgehoogd. Het resultaat, dat nu
‘Haus Wittgenstein’ heet, is een zeer minimalistisch bouwwerk, dat eerder een ode aan wiskundige
striktheid lijkt dan een gebouw waarin een mens
vrijwillig zou willen wonen.
Tractatus Logico-Philosophicus
Hoewel de wereld van Wittgenstein dus vooral
bestond uit vervelende kinderen en designdeurknoppen, was de rest van de wereld wel degelijk
door de Tractatus Logico-Philosophicus geïntrigeerd geraakt. De opmerkelijke titel heeft hier
zeer waarschijnlijk aan bijgedragen: het is een
verwijzing naar de Tractatus Theologico-Politicus
van Baruch de Spinoza, met wie Wittgenstein
mogelijkerwijs verwantschap voelde. Net als hij had
Spinoza moeite een uitgever te vinden en was hij
een eenzaam figuur: hij werd op zijn drieëntwintigste door de Joodse gemeenschap van Amsterdam
verbannen, en werd pas na zijn dood door andere
filosofen gewaardeerd.
De vorm van het boek fascineert evenzeer: het
is opgedeeld in zeven, op het oog raadselachtige,
hoofdstellingen, waarvan de eerste “Die Welt ist alles was der Fall ist” luidt, en de zevende, die de laatste zin van het boek is, “Wovon man nicht sprechen
kann, darüber muss man schweigen.” De eerste zes
stellingen worden ondersteund of verhelderd door
al even summiere en zelfs sfinxachtige substellingen, die op hun beurt weer eigen substellingen hebben. De Tractatus is een kale lijst van genummerde
beweringen, geformuleerd met wiskundige precisie
en bijna religieuze overtuiging.

Taal als beeld
Ook de inhoud maakte indruk, vooral om de uitwerking van de centrale stelling dat een betekenisvolle zin, of een betekenisvolle gedachte, een beeld
moet zijn van een situatie in de werkelijkheid. Een
zin is dus niet een beschrijving, maar een spiegelbeeld van een deel van de werkelijkheid. Bovendien
is er een één-op-ééncorrespondentie: een zin is
betekenisvol dan en slechts dan als er een stand van
zaken in wordt afgebeeld, een aantal relaties tussen
objecten in de wereld. Niet alleen is er een begrenzing op wat taal kan, namelijk de verhoudingen tussen objecten beschrijven, maar ook een begrenzing
op de werkelijkheid: iets kan slechts werkelijk zijn,
als het in taal uit te drukken valt.
Sommige wetenschapsfilosofen, leden van de zogenaamde Wiener Kreis, zagen brood in Wittgensteins opvatting dat men alleen zinvol kan denken
of spreken over verbanden tussen objecten. Een
wetenschap kan dus slechts gaan over fysieke zaken;
de natuurkunde voldoet hier uiteraard aan. Sterker
nog, geen enkele bètawetenschap hoeft zich zorgen
te maken. Voor geestes- en godsdienstwetenschappers is het anders. Hen wordt door Wittgenstein en
zijn interpretatoren verweten dat ze een betekenisloze schijnwetenschap bedrijven.
Dit harde onderscheid tussen wetenschap en onzin
zou wel eens problemen voor de status van wiskunde kunnen opleveren. Wiskundigen praten immers,
zo lijkt het, niet over fysieke objecten. In de opvatting van David Hilbert staat het wiskundige begrip
‘lijn’ volledig los van het type objecten dat wij in
het dagelijks taalgebruik met dat woord bedoelen;
wiskundige begrippen verwijzen zelfs helemaal
niet naar de werkelijkheid. Is de wiskunde daarmee
betekenisloos geworden?

Afb4: De rustige streek Connemara, waar Wittgenstein zich terugtrok.
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Ja, zegt Wittgenstein simpelweg. Dit betekent
dat over wiskunde niet zinvol te praten valt, noch
valt het uit te leggen. Wiskunde valt ook niet te
begrijpen zoals normale uitspraken te vatten zijn;
wiskundige waarheden kunnen slechts plotseling
duidelijk worden. Een typerend voorbeeld hiervan
vond hij de (door hemzelf uitgevonden) waarheidstafels, die inmiddels in ieder eerste hoorcollege over
logica behandeld worden.
Terugkeer in Cambridge
Onder druk van een aantal hoogleraren keerde
Wittgenstein in 1929 terug in Cambridge. De
beroemde econoom John Maynard Keynes haalde
hem op van het treinstation, waarna hij in zijn
dagboek schreef: “Well, God has arrived. I met him
on the 5.15 train.” De verwachtingen waren hooggespannen, vooral onder de discipelen van Russell,
“God has arrived”
die hoopten dat hen verteld zou worden hoe het
project van Russell kon worden voltooid. Het bleek
echter dat Wittgenstein de wiskundige logica voorgoed vaarwel had gezegd.
Hij had de beeldtheorie van taal inmiddels opgegeven. Volgens die theorie kwam de logische
vorm van een uitdrukking immers overeen met de
logische vorm van de situatie die zij beschreef. In
deze theorie bleken scheuren te zitten toen Wittgensteins tafelgenoot tijdens een diner op Italiaanse
wijze zijn vingers langs zijn kin streek
(zie afb1: het gebaar), en vroeg: “wat is hier de
logische vorm van?”
Filosofische mist
Langzamerhand werd het hem duidelijk dat het in
het algemeen niet deugt om abstracte theorieën te
verzinnen. Het sloeg volgens Wittgenstein nergens op om de wiskunde te funderen met één of
andere consistente set axioma’s; wat een filosoof
diende te doen, was het bestuderen van de manier
waarop taal in concrete situaties gebruikt wordt.
Zoals het Italiaanse gebaar de hele beeldtheorie van
tafel veegde, zo is iedere abstrahering, en daarmee
ieder filosofisch probleem, op te lossen door naar
concrete verschijnselen te kijken en de ‘filosofische
mist’ op te lossen.

Russellparadox:
De verzameling van alle verzamelingen bevat
zichzelf: het is immers een verzameling. De
verzameling van alle tafels is zelf geen tafel, en
bevat zichzelf dus niet. Beschouw nu de verzameling van alle verzamelingen die zichzelf niet
bevatten. Bevat die verzameling zichzelf ?

Toen de projecten van Russell en Hilbert definitief
onmogelijk bleken, haalde Wittgenstein dan ook
zijn schouders op. De Oostenrijkse Kurt Gödel
bewees in 1931, met behulp van de Gödelparadox,
dat het onmogelijk is om axioma’s op te stellen
voor zelfs de elementairste rekenkunde, zonder óf
inconsistent te zijn, óf onvolledig. Er zullen altijd
onwaarheden bewijsbaar blijven, of waarheden zijn
die niet bewezen kunnen worden. De wiskundige
wereld was in wanhoop om Gödels Onvolledigheidsstellingen, maar Wittgenstein niet. Hij was
blij dat het onzinnige project om de wiskunde te
onderbouwen, eindelijk was opgehouden. Wiskunde hoeft niet onderbouwd te worden, het enige wat
een filosoof hoort te doen is kijken naar werkende
wiskundigen en zich afvragen: wat gebeurt hier
eigenlijk, wat bedoelen ze met de woorden die ze
gebruiken, uit welke taalkundige verwarringen
ontstaan al hun paradoxale problemen?
De rest van zijn leven spendeerde Wittgenstein aan
Trinity College in Cambridge, als ziekenhuisme“Tell them I’ve had a wonderful life”
dewerker in Newcastle, en in afgelegen hutten in
het uiterste westen van Ierland. Uit dat zwerversbestaan blijkt al dat hij altijd de onrust gehouden
heeft waarmee hij in 1911 bij Frege en Russell
aankwam. Nooit heeft hij filosofische problemen
kunnen aanvaarden of kunnen negeren. Zijn methode was echter veranderd: niet langer wilde hij
problemen oplossen. Tijdens de laatste twintig jaar
van zijn leven was het zijn doel om de filosofische
mist op te lossen, en te laten zien dat ieder filosofisch probleem een schijnprobleem is, niet meer dan
een spraakverwarring. Niet om een bijdrage aan de
filosofie te leveren, maar om een einde te maken
aan de problemen die hem zo intens intrigeerden.
Zijn laatste woorden waren: “Tell them I’ve had a
wonderful life.”
Scoop september 2013

9

Een dag in een Russische trein
Ottilia Kasbergen
Nergens tref je het Russische leven in uitgesprokenere,
excentriekere vorm dan in de trein. Daar ontvouwen
zich de mysteriën van het grootste land ter wereld.
Daar zie je de onbegrijpelijke clichés, die Jelle Brandt
Corstius al zo vele malen beschreef, bevestigd worden.
Magisch, wonderlijk. Zelfs als je een aardig woordje
Russisch spreekt. Onze voormalig hoofdredactrice Ottilia reisde oostwaarts het land door en verhaalt haar
Siberische avonturen.
Een meisje staart uit het raam over het perron.
Haar ogen hebben dezelfde helblauwe kleur als die
van de grijze kat op haar schoot. Verderop blaft een
chihuahua. Hij doet de kinderen schaterlachen die
net verlegen hebben kennisgemaakt en nu stoer
tussen de stapelbedden in het gangpad slingeren.
De geur van stookolie walmt door het open raam
naar binnen, en langzaam, steeds sneller ratelend,
zet de negentien wagons tellende kolos zich in
beweging. De net ingestapte passagiers kleden zich
om in huispak en sloffen, men voelt zich thuis. Ik
ook. In de wagon zet het leven zich weer voort. Een
Russische woon- en slaapkamer op wielen.
Ik ben nog niet goed en wel geïnstalleerd, of ik
heb al bezoek. Twee dronken boksers, de een nog
stoerder, dronkener en irritanter dan de ander, tonen hun sportshirts, geld en kennis van de Engelse
taal (“hey baby, baby hey”) in de ijdele hoop op
een gezamenlijk biertje. Ik ben plots elk Russisch
woord vergeten en een gesprek zit er helaas niet in.
De dronken man in het bed achter me, die net door
de wagondame streng doch vriendelijk gedwongen
is om op zijn documenten en sjapka (muts) te gaan
liggen, steekt zijn hoofd vrolijk om de hoek wanneer ik suggereer dat hij het mij aangeboden biertje
wel mag hebben. Hij heeft er wel oren naar.

Er is volgens hem trouwens ook nog een hele
leuke disco in deze trein, waar we wel kunnen gaan
dansen samen...
Wat later maak ik kennis met een jonge man die
zijn gezin voor een maand in de steek laat om in
het noorden bij een gasbedrijf te werken. Voor ik
het weet hebben zijn kameraden zich bij ons gevoegd en zitten we gezellig met z’n allen uit een geTwee dronken boksers tonen hun kennis
van de Engelse taal (“hey baby, baby hey”)
braden kip te plukken, terwijl de mannen me trots
écht Siberische tomaten, sinaasappel, komkommer,
bosui, gekookte eieren, brood en worst toestoppen.
Na een aantal uren wordt alle joligheid me toch iets
te veel. We zitten inmiddels drie uur in de trein en
de vierde fles wodka wordt aangebroken. Over de
hoeveelheid bier zal ik zwijgen. Met een voet op
het tafeltje, en steunend op het bed tegenover me,
werk ik me op mijn bovenbed.
Ik rol me in de door al duizenden anderen gebruikte deken en opeens valt me op wat een pislucht
vanaf de gang de wagon binnendrijft.

Afb1: De liefe ‘opa Goscha’
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Mijn voeten steken in het gangpad, want ik ben
natuurlijk te lang voor het bed. Ik reken uit, 61
medereizigers zullen mijn voeten passeren als ze
naar het toilet of de rookruimte gaan. Het licht in
de wagon gaat uit, het is kennelijk tijd om te gaan
slapen. Ik concentreer me op het onregelmatige,
hevige schudden en knallen van de trein, en lach
om de levendigheid van het leven in een Russische
trein.
Door mijn gedachten dwalen herinneringen aan
alles wat ik tot nu toe heb mogen aanschouwen in
dit overweldigende land: de prachtige paleizen, de
met goud gevulde kerken en kathedralen; kunst,
literatuur, muziek; de meterslange ijspegels, hangend van daken die doorzakken door het gewicht
van sneeuw. Het lopen over bevroren rivieren, het
proeven van bloed als ik ‘s ochtends door de kou
naar school loop en de mutsgebarende, “góladna,
góladna” (`t is koud, `t is koud) roepende Russen
die me eindelijk zover hebben weten te krijgen een
muts te dragen. Te laat overigens: ik kreeg een oorontsteking, die uiteindelijk genas met vijf verschillende medicamenten en een wodka-oor-kompres.
Ik denk aan de Russische hartelijkheid, de haast
professionele gastvriendelijkheid en de hoeveelheid zoetigheid die daarmee gepaard gaat. Het
grenzeloze respect voor vrouwen, de volkskantines
waar alle lagen van de bevolking bijeenkomen, de
ingewikkelde politieke geschiedenis van Rusland en
de mogelijke goede zijden van Poetin. De vervoegingen van de 52 Russische werkwoorden voor
‘gaan’, de professioneel met bedelbakjes bedelende
straathonden en de tongzoenende (niet noodzakelijk jeugdige) stelletjes op de meer dan honderd
meter lange roltrappen in metrostations. De bontjassen en de tengere meisjes met donkere haren. De
ogenschijnlijke willekeur van gebeurtenissen hier.
De volgende ochtend begint vroeg. De dronken
arbeiders zijn ingewisseld voor een lieve ‘Opa
Góscha’, die heel knap was vroeger als soldaat (“zie
maar op de foto”), en een man uit Azerbeidjan,
waar de vruchten heel groot en zoet zijn omdat het
er altijd zomer is. Zou het toeval zijn dat ik altijd in
de slaapcabine met de meest praatgrage medereizigers zit?

Afb2: Otoilia Kasbergen

Nadat de mannen hebben opgenoemd wat ze
weten over Nederland, en welke verre familieleden
van vrienden ze allemaal wel niet kennen die daar
weleens zijn geweest, vertellen ze over de corruptie
en steekpenningen. Dat het normaal is om je baas
Nog maar 20 uur te gaan, we zijn er bijna
te betalen om je een baan te geven, of om een arts
voor een operatie wat geld toe te stoppen, om je
ervan te verzekeren dat het goed gebeurt. Dat alles
waar geld in zit, zoals de kust van het Baikalmeer,
wordt verkocht aan buitenlandse ondernemers,
omdat zelf een winstgevend bedrijf opzetten in
Rusland een onbegonnen zaak is.
Ik staar over de uitgestrekte bruine vlaktes, het
graan, de berkenbomen, de rivieren, de heuvels,
de halfvergane dorpjes en de veelvoud aan datsja’s
(buitenhuisjes). De Russische trein leeft. Geluiden, geuren. De trein ratelt. Ik voel de krachten
van de door de sneeuwgeul denderende machine.
Ik mijmer over al het onbegrijpelijke dat ik al heb
meegemaakt en wacht vol vreugdevolle spanning op
alle gekte die me nog te wachten staat.
Ik kijk op mijn telefoon. Nog maar 20 uur te gaan,
we zijn er bijna.

Scoop september 2013
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Doctor Wie?
Al vijftig jaar op avontuur door ruimte en tijd
Margot Brouwer
Als een Brit denkt aan tijdreizen, denkt hij aan Doctor
Who. Door Guinness World Records is deze televisieserie
opgenomen als de langstlopende sciencefictionserie ter
wereld, de meest succesvolle sciencefictionserie aller tijden
(gebaseerd op zowel kijkcijfers als DVD-, boek- en muziekverkoop), en voor de grootste simultane internationale
uitzending. Deze vond dit jaar plaats, ter ere van het
vijftigjarig bestaan van de serie, die al sinds 1963 (toen
nog in zwart-wit!) wordt uitgezonden. Om deze wereldwijde gebeurtenis (en natuurlijk een halve eeuw Doctor
Who) te vieren, werd ook het docudrama “Doctor Who: An
Adventure in Space and Time” opgenomen. Deze speelfilm
vertelt het verhaal van het ontstaan van deze serie, die
niet alleen tijdreizen als hoofdthema heeft, maar inmiddels ook zélf onderdeel uitmaakt van onze geschiedenis.

Een kleine introductie
Onze hoofdpersoon, “the Doctor” (waarin weet niemand), is een Time Lord van de planeet Gallifrey.
Van deze wereld heeft hij zijn ruimteschip annex
tijdmachine gestolen: de TARDIS (acroniem voor:
Time And Relative Dimension In Space), waarmee
hij door de vier dimensies van het universum vliegt
en elke aflevering belandt op de tijd en plaats waar
hij het meest nodig is. Op zijn reizen wordt hij
meestal vergezeld door één of meer “companions”,
die hij meestal na enige tijd weer achterlaat; soms
omdat ze uit zichzelf vertrekken, maar soms ook
omdat de Doctor het niet aankan om ze te zien verouderen. Als Time Lord heeft de Doctor namelijk
een onnatuurlijk lang leven: waar normale wezens
sterven genereert hij simpelweg een nieuw lichaam
(of: nieuwe acteur) die ook weer een nieuw deel
van zijn persoonlijkheid belicht. De Doctor heeft
nu al elf verschillende lichamen (elk ervan mannelijk) bezeten, en zal deze winter beginnen aan zijn
twaalfde. In principe heeft elke Time Lord slechts
dertien regeneraties, maar dit kunnen er onder
uitzonderlijke omstandigheden meer worden.
De eerste Doctor
In de gedramatiseerde documentaire wordt de
geschiedenis van de eerste Doctor en de eerste
Doctor Who-afleveringen verbeeld. Het begint
allemaal met de ideeën van BBC directeur Sidney
12

Newman, die werkelijkheid worden door Verity
Lambert, BBC’s eerste vrouwelijke producer, en
Waris Hussein, die het door zijn Indische afkomst
in die tijd ook niet makkelijk wordt gemaakt. Dit
onwaarschijnlijke koppel vindt voor hun “kinderserie” een nog onwaarschijnlijkere hoofdrolspeler:
de koppige oude William Hartnell die normaal
alleen wordt gecast als chagrijnige legeraanvoerder.
Het kost flink wat moeite hem over te halen, en
zelfs wanneer het lukt start hij met een flinke dosis
skepticisme.
Opstijgen met pianosnaar en sleutel
De omstandigheden zijn bar en boos. De productie
moet met een zeer klein budget worden opgenomen: het geluid van de opstijgende TARDIS
wordt bijvoorbeeld gemaakt door met een sleutel
over een pianosnaar te strijken. Bovendien loopt de
eerste opname zodanig in de soep dat hij helemaal
opnieuw moet worden opgenomen, iets dat in die
tijd ontzettend duur was. Als de aflevering uiteindelijk kan worden uitgezonden, wordt president
John F. Kennedy doodgeschoten, waardoor de
V.S. geen aandacht meer heeft voor andere zaken,
laat staan een “kinderserie”. Maar ondanks al deze
tegenslagen wint Doctor Who aan populariteit, en
William raakt al snel zo verknocht aan de serie dat
hij ondanks zijn hoge leeftijd, en met name zijn
verslechterende gezondheid en geheugen, niet meer
wil stoppen. Immers: “You can’t have Doctor Who
without Doctor Who, can you?”
Het verhaal gaat door
Opluchting en verdriet mengen zich als directeur
Sidney hem de oplossing voorlegt: een regenererende Doctor. William zal worden vervangen door
Patrick Throughton, die op zijn tijd weer vervangen wordt door een nieuwe acteur, tot en met de
huidige Doctor: Matt Smith. Tijdens zijn laatste
aflevering wordt William aangestaard door het visioen van Matt, de persoon die vijftig jaar later nog
steeds in ere zal houden wat híj ooit is begonnen.
Inmiddels is zijn rol over de hele wereld zo bekend
dat, als men vraagt: “Doctor Who?”, het antwoord
zal luiden: “Just, the Doctor.”

Zakelijk
Matthijs Laan

er zijn minder snoepwinkels dan parkeerterreinen
minder achtbanen dan bureaus
meer pennen dan penselen
meer dossiers dan kado’s

minder springkussens dan stoplichten
minder fonteinen dan stekkerdozen
meer printers dan picknicktafels
meer rode kabels dan rode rozen
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De dwalingsdrang van Paul Erdős
Isabelle Liesker
Een bekende reiziger in de wiskunde. Hij bracht de
wiskunde een wiskundebijbel: `THE Book’. Een boek
vol met prachtige bewijzen, grotendeels verzameld door
de befaamde wiskundige Paul Erdős.
Paul Erdős (uitgesproken als: “Air-daish”) werd op
26 maart 1913 geboren in de Hongaarse hoofdstad
Boedapest. Met twee ( Joodse) wiskundigen als
ouders, Anna en Lajos Erdős, kwam Erdős’ fascinatie voor wiskunde niet volledig uit de lucht vallen.
Ondanks dat Erdős’ vader door de Eerste Wereldoorlog weggenomen werd en zijn elders lesgevende
moeder weinig thuis was, ontwikkelde Erdős toch
affiniteit met getallen. Deze affiniteit bleek al op
“Een samenwerking met deze befaamde wiskundige is zelfs zo prestigieus dat er het zogenoemde Erdősgetal tot stand is gekomen.”
zeer jonge leeftijd. Als driejarige vermenigvuldigde
hij al viercijferige nummers in zijn hoofd en ontdekte hij de negatieve getallen.
Toen Erdős in 1930 ging studeren aan de Universiteit Pazmany Peter in Boedapest, duurde het maar
een jaar totdat Erdős zijn eerste bekende bewijs had
gevonden: het bewijs van het postulaat van Bertrand, dat zegt dat er altijd een priemgetal te vinden
is tussen n en 2n. Een jaar nadat hij dit bewijs had
gevonden, publiceerde de negentienjarige Erdős
het. Hiermee schonk hij de wiskunde een veel eleganter bewijs dan het bewijs dat al in 1850 gegeven
werd door Pafnuty Chebyshev.
De publicerende Erdős
Dit was de start van Erdős’ levenslange zoektocht
naar de meest elegante bewijzen: vanaf dat moment
was hij niet meer te stoppen. Inclusief postuum
gepubliceerde artikelen heeft Erdős maar liefst
meegewerkt aan 1521 wetenschappelijke artikelen.
Daarbij werkte hij samen met in totaal 509 gelukkige coauteurs. Het was voor deze coauteurs een
14

grote eer om samen te werken met Erdős. Een samenwerking met deze befaamde wiskundige is zelfs
zo prestigieus dat er het zogenoemde Erdősgetal
tot stand is gekomen. Dit getal vertelt wat de `samenwerkingsafstand’ is tot Paul Erdős.
Zo heeft Erdős zelf Erdősgetal nul, iedereen die
met Erdős heeft samengewerkt heeft Erdősgetal
één en degenen die met die personen hebben samengewerkt, hebben Erdősgetal twee.
Bij ons eigen Korteweg-de-Vries-Instituut aan de
UvA hebben we, wat het Erdősgetal betreft, een
aantal prominente wiskundigen rondlopen. ‘Onze’
Erdősgetallen liggen gemiddeld onder het gemiddelde Erdősgetal van 4,69. Bij het vaste en tijdelijke
personeel samen zijn er in totaal maar liefst twaalf
geleerden met Erdősgetal drie. Daarnaast lopen er
zelfs twee wiskundigen rond met Erdősgetal twee:
Gerard van der Geer en Lex Schrijver. Dit betekent
dat deze gelukkigen hebben samengewerkt met één
van de coauteurs van een wetenschappelijk artikel
van de beroemde Erdős. Via http://www.ams.org/
mathscinet/collaborationDistance.html kun je zelf
bekijken wie en hoe bepaalde wiskundigen zijn
verbonden aan Erdős.
Erdős werkte met zóveel mensen samen dat hij
vaak genoodzaakt was dit te doen via de post. Hierdoor vergat hij soms hoe men eruit zag:
“On one occasion, Erdős met a mathematician
and asked him where he was from, “Vancouver,”
“Daarnaast lopen er zelfs twee wiskundigen rond met Erdősgetal twee:
Gerard van der Geer en Lex Schrijver.”
the mathematician replied. “Oh, then you must
know my good friend Elliot Mendelson”, Erdős
said. The reply was “I AM your good friend Elliot
Mendelson.”

Dwalingsdrang
Paul Erdős was één en al wiskunde: hij heeft er
zijn hele leven aan gewijd. Nadat hij op 21-jarige
leeftijd vertrokken was naar Machester, is zijn
dwalingsdrang (‘wanderlust’) begonnen.
Hij hoopte zo veel mogelijk elegante bewijzen te
verzamelen door af te reizen naar wiskundigen
over heel de wereld. Terwijl hij dit deed, had hij
geen werk, geen eigen huis en had hij alles wat hij
bezat verdeeld over twee koffertjes. Paul Erdős liet
zijn gastvrouwen en gastheren voor hem zorgen.
Waarom deze gastvrije mensen dit toelieten? Het
was een grote eer om hem als gast te hebben: als
Erdős je gast was, dan mocht/moest je er ook mee
samenwerken.
Ook al was een bezoek van Erdős volgens zijn
gastvrouwen en gastheren een echte eer, soms
was Erdős erg uitputtend. Hij maakte wel eens
wiskundedagen van zeventien uur. Dat hij het op
oudere leeftijd ook nog volhield om dergelijke uren
te draaien, zou wel eens te maken kunnen hebben
met zijn veelvuldige amfetaminegebruik. Deze
drug, die in de volksmond ook wel speed wordt
genoemd, zorgde ervoor dat hij zich urenlang kon
concentreren.
Dat Erdős deze drug is gaan gebruiken, is waarschijnlijk een gevolg van de dood van zijn moeder.
Na de dood van de 91-jarige Anna Erdős in 1971
was Erdős verslagen. Hij en zijn moeder hadden
altijd een goede band gehad: zij reisde de laatste
zeven jaar van haar leven mee met haar zoon.
De dood van zijn moeder was voor Erdős waarschijnlijk de reden om te beginnen aan drugs. Zijn
gebruik begon met antidepressiva, wat later overvloeide in regelmatig amfetaminegebruik.
De wiskunde had dus grote invloed op hoe Erdős
leefde: zijn hele leven draaide om de wiskunde.
Ook op een minder directe manier was de wiskundige invloed te merken. Zo noemde hij kinderen
epsilons, omdat kinderen, net zoals epsilons in de
wiskunde, klein zijn. Niet-wiskundigen noemde
hij triviale mensen, mensen die waren gestopt met
wiskunde, overleden en mensen die fysiek waren
overleden, vertrokken. Een mondeling over wiskunde noemde hij een marteling en het geven van
een wiskundecollege noemde hij prediken. Hij was
doordrenkt van de wiskunde.

Fascistische invloed
Iets anders wat ook grote invloed had op de levensstijl van Erdős, was het fascisme in Hongarije en de
rest van Europa. Met twee Joodse ouders had Erdős
een aversie ontwikkeld tegen deze stroming, en
noemde hij alles wat vervelend was fascistisch; “At
one point, a colleague showed Erdős a new litter
of kittens. Paul picked up a kitten, but the kitten
would have none of it, and scratched him. Paul
carefully put the kitten back down, clucked and
proclaimed “fascist cat!”. Paul’s colleague, intrigued,
asked Paul how the cat could possibly be fascist.
Paul responded, “If you were a mouse, you would
know”.”
Hij koppelde het fascisme ook aan het bestaan van
God. Zo noemde hij God de ‘supreme fascist’ (SF).
Volgens Erdős was God slecht en was het doel van
“Zo noemde hij kinderen epsilons.”
het leven om de zogenoemde score van de SF laag
te houden. Deze score is afkomstig van het spel dat
Erdős zijn leven lang speelde: je maakt een fout:
twee punten voor SF. Je maakt een fout, terwijl je
het wel goed had kunnen doen: minstens een punt
voor de SF. Je doet iets waarschijnlijk goed: geen
punten voor de SF. Hieraan gerelateerd zei Erdős:
“I’m not qualified to say whether or not God
exists. I kind of doubt He does. Nevertheless, I’m
always saying that the SF has this transfinite Book
that contains the best proofs of all mathematical
theorems, proofs that are elegant and perfect… You
don’t have to believe in God, but you should believe
in the Book.”.
Erdős probeerde dit boek te creëren en trachtte
daarmee de score van de SF zo laag mogelijk
houden. Het boek bevatte alle bewijzen die hij
verzamelde tijdens zijn reizen. In Erdős’ dromen
is dit boek de bijbel van de wiskunde en staat het
vol met elegante bewijzen, die ook in het boek van
God zouden staan. Helaas voor Erdős verscheen
het boek er niet tijdens zijn leven. Gepland voor
zijn 85ste verjaardag was het boek net te laat: Erdős
stierf twee jaar voordat het uitkwam. Zijn eigen
geschreven epitaaf was zeer tekenend voor de stijl
van zijn leven:
“Végre nem butulok tovább” (Eindelijk word ik niet
meer dommer)
Scoop september 2013
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Alles is hier speciaal
CERN-reisverslag
Maarten Post
Op 3000 meter hoogte zitten dertig NSAers wat te
praten, en een enkeling slaapt. Ze hebben nogal wat
te bespreken, want de NSA heeft een kijkje genomen
bij het grootste wetenschappelijke experiment ooit: de
Large Hadron Colliger (LHC). Het is zondagavond
en het Easyjetvliegtuig dat hen vervoert, heeft bestemming Schiphol. Na drie interessante dagen is het tijd
om naar huis te gaan. Donderdagmiddag na college
vertrok de groep vanaf thuisbasis Science Park naar
Schiphol, en na een korte vlucht landden ze in het
prachtige Genève, waar het mooie meer er kalmpjes bij
lag.

deze buizen worden de grenzen van wat mogelijk
is in ons universum bijna bereikt. Om protonen
met 99.9% van de lichtsnelheid een rondje te laten
draaien, heeft men een magnetisch veld nodig,
opgewekt door een supergeleidende spoel die met
vloeibaar helium is afgekoeld tot een temperatuur
van 1,5 Kelvin. Als helium deze temperatuur heeft
is het een supervloeïde: het heeft geen viscositeit
en een instantane warmteverdeling. Na gezien te
hebben dat zelfs in de tunnel extreme natuurkunde
wordt toegepast, werden de verwachtingen van de
detectoren alleen maar hoger.

De volgende ochtend werd vroeg de tram gepakt
naar CERN, dat vlak buiten Genève ligt, waar we
werden ontvangen door professor Stan Bentvelsen, die een fantastisch programma voor ons had
georganiseerd. Tijdens zijn introductiecollege werd
al snel duidelijk dat we ons op een bijzondere plek
bevonden. Het “Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire” is hier al 60 jaar geleden begonnen met onderzoek. Vanwege zijn neutraliteit was
Zwitserland een goede keus om mensen van over
de hele wereld te laten samenwerken. Leuk om te
weten: Nederland is ook overwogen als thuisland
voor CERN.

De spanning werd nog verder opgevoerd door eerst
bij het computercentrum te gaan kijken. Hier staan
in een grote hal 3000 overspannen computers te
draaien om de 4 gigabyte per seconde aan data,
gegenereerd door de detectoren, te verwerken. Om
dit te doen is een geavanceerd netwerk ontwikkeld
door CERN zelf; er is namelijk niemand ter wereld
die ooit zoveel data heeft moeten verwerken. Dit
netwerk, het grid genaamd, verbindt belangrijke
datacentra over de hele wereld met elkaar. Een van
deze datacentra staat bij ons op het Science Park.
Op een scherm was live een klein gedeelte van
het dataverkeer tussen de onderdelen van het grid
te volgen door groene puntjes die over een kaart
vlogen. Het totaalbeeld was een kaart van Europa
bedekt met groene strepen.

De 27 km lange ring van de LHC is opgebouwd
uit zo’n 1500 buisstukjes. Deze stukken zien er niet
anders uit dan een stuk oliepijp, maar binnen in

Afb1: De NSA-groep in CERN
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Uiteindelijk hebben we maar liefst drie van de vier
detectoren bezocht. Detectoren ATLAS en CMS
zijn de twee grootste detectoren van CERN; het
zijn concurrenten van elkaar, en ze zijn geheel onafhankelijk ontwikkeld, ‘from scratch’. Het was erg
interessant om de verschillen en overeenkomsten
te zien tussen de twee detectoren. Zo is ATLAS
gebouwd als een scheepje in een fles en is CMS boven de grond gemaakt en daarna in vijf delen naar
beneden getransporteerd. Dit alles om met hoge
precisie vervalproducten van hoog energetische
protonbotsingen binnenin de detector te kunnen
meten. Deze hoge precisie wordt bereikt door alle
onderdelen van de detectoren in kaart te brengen
in de computer: van elk schroefje, kabeltje en buisje
is de locatie bekend. Sommige onderdelen van de
detectoren worden gekalibreerd met muonen uit de
kosmos.
De LHC doet anderhalf jaar geen metingen, omdat
er geklust moet worden. Toen de LHC voor het
eerst draaide, bleek een soldeerverbinding niet bestand tegen de hoge elektrische spanning, waardoor
deze smolt en het vloeibare helium kon ontsnappen. De drukgolf vernielde honderd magneetbuizen
en veertig buizen moesten zelfs naar boven voor
reparatie.

Nu, nadat de LHC een tijdje op halve kracht heeft
gedraaid en het Higgsdeeltje heeft ontdekt, worden
alle verbindingen vervangen. Deze tijd kunnen de
detectoren niet meten. Veel kleine detectoronderdelen zijn kapot gegaan door radioactieve straling,
en die kunnen nu mooi gemaakt worden. Om deze
onderdelen te kunnen bereiken zijn zowel CMS als
ATLAS uit elkaar geschoven, wat ons een prachtig
uitzicht gaf. In groepjes van tien daalden we met
helmpjes op ons hoofd 100 meter met de lift. Door
een kleine gang kwamen we uit op een ‘balkon’
boven de hal waarin de detector staat. Adembenemend was het om de gigantische cirkelvormige
doorsnede in volle glorie recht voor je te zien.
Toen ik zondag erg moe en brak langs de toeristische highlights van Genève liep, dacht ik nog eens
na over de omvang van de LHC. Om de allerkleinste deeltjes te onderzoeken moeten deze met de
hoogst mogelijke snelheid door een buis waar het
bijna het aller-koudst is en waar het sterkste door
mensen gemaakte magneetveld opgewekt is. Door
landen uit de hele wereld wordt meegeholpen en
iedereen kan bij de informatie door middel van het
complexe grid. Elk onderdeel van organisatie en
het proces van dit experiment is speciaal en uniek,
en alleen daardoor kan de grens van de menselijke
kennis verlegd worden.

Advertentie van Cullinan Academy
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Met de lichtsnelheid door ruimte en tijd
Margot Brouwer

Ruimtereizen
Hoe reis je door de ruimte? Ruimtereizen doen
we eigenlijk elke dag: je loopt, fietst of neemt het
openbaar vervoer van één plek op Aarde naar de
andere. Tegelijkertijd tolt deze planeet met een
snelheid van 465 meter per seconde om haar eigen
as (bij de evenaar), en draait ze met 30 kilometer
per seconde rond de zon, die weer met 220 kilometer per seconde rond het centrum van de melkweg
slingert. Onze melkweg beweegt op haar beurt met
een snelheid van 550 kilometer per seconde ten
opzichte van de kosmische achtergrondstraling; als
dat geen reizen is!
Nee... dat is flauw, wij mensen willen ons natuurlijk
zelfstandig door de ruimte buiten de aardatmosfeer
bewegen; van één planeet naar de andere, of zelfs
van ons zonnestelsel naar andere planetenstelsels!
Of waarom niet meteen naar andere sterrenstelsels? Het probleem is snelheid. Volgens Einsteins
speciale relativiteitstheorie kan niets sneller dan
het licht, en zelfs met deze snelheid duurt het járen
om naar de dichtstbijzijnde sterren te komen. Laat
staan dat we ooit bij andere sterrenstelsels komen,
die miljoenen lichtjaren van ons verwijderd zijn.
Maar waarom kan niets sneller dan het licht? Wat
gebeurt er als we die snelheid naderen? Zijn er maRuimtereizen doen we eigenlijk elke dag.
nieren om deze vervelende natuurwet te omzeilen?
Galileo ziet het licht
Eén van de eersten die op het idee kwam om te
proberen de lichtsnelheid te bepalen was de astronoom Galileo Galilei. In 1638 beschreef hij een experiment waarin hij twee personen in het bezit van
afgedekte lantaarns op ongeveer een mijl afstand
van elkaar liet staan. Eén van hen moest zijn lantaarn plotseling onthullen. Op het moment dat de
ander het lantaarnlicht zag, moest hij zijn lantaarn
ook direct onthullen, waardoor het licht daarvan na
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Afb1: Ole Rømers schets voor lichtsnelheid meten

een tijdje weer door de eerste persoon zou worden waargenomen. De tijd die deze proefpersoon
waarnam tussen het onthullen van zijn lantaarn
en het zien van het lantaarnlicht van de ander, zou
aangeven hoe lang het licht deed over de retourtrip.
Helaas voor Galileo (en zijn proefpersonen) reist
het licht zó snel dat hij niet kon bepalen of het zich
instantaan verplaatste (met oneindige snelheid), of
met een onmeetbaar korte reistijd (in dit geval 11
microseconden).
De eerste die het lukte om dit mysterie op te lossen
was de Deense astronoom Ole Rømer. In 1676
nam hij een verschil waar in de rotatieperioden
van Jupiters maan Io (ontdekt door Galileo). Hij
merkte dat, wanneer de Aarde in de richting van dit
systeem bewoog, de eclipsen elkaar sneller opvolgden dan wanneer de Aarde ervandaan bewoog
(zie afb1: ). Aan de hand van deze meetgegevens schatte hij dat licht ongeveer 22 minuten
nodig heeft om de diameter van de aardbaan te
doorkruisen.

Helaas wist hij deze diameter niet, anders had hij
de lichtsnelheid werkelijk kunnen bepalen. Het
belangrijkste is echter dat hij ontdekte dat licht wel
degelijk een eindige snelheid heeft.
De theoretische lichtsnelheid
Licht en de snelheid ervan blijken niet alleen empirisch waarneembaar te zijn; licht is zo fundamenteel
verweven met het universum en de natuurwetten,
dat haar bestaan en haar eigenschappen theoretisch kunnen worden voorspeld. Dit werd in 1865
gedaan door James Clerk Maxwell in zijn paper
“Een dynamische theorie van het elektromagnetische veld”. In dit baanbrekende werk gebruikte hij
de door hem ontwikkelde Maxwellvergelijkingen,
die de werking van (en interactie tussen) elektrische
Voor het versnellen van een voorwerp tot de lichtsnelheid heb je oneindig veel energie nodig.
en magnetische velden beschrijven, om het bestaan
aan te tonen van een golf die zich “als gevolg van
een verstoring” door een elektromagnetisch veld
kan verplaatsen... met de lichtsnelheid! Met behulp
van de wetten van elektriciteit en magnetisme kon
hij de werking en eigenschappen van lichtgolven
verklaren en voorspellen.

Een universele snelheidslimiet
We kunnen dit onder andere verklaren in het kader
van de door Einstein gevonden massa-energierelatie. Deze is namelijk: E=gmc2, de energie (E) van
een voorwerp is gelijk aan haar massa (m) maal de
lichtsnelheid (c) in het kwadraat, vermenigvuldigt
met de Lorentzfactor (g). Deze wordt gegeven
door: g=1/√(1-v2/c2), waar v de snelheid van het
voorwerp aangeeft. Wanneer v gelijk wordt aan
c, nadert g oneindig (zie afb2). Voor het versnellen van een voorwerp tot de lichtsnelheid heb je
dus een oneindige hoeveelheid energie nodig. Dit
maakt transportatie sneller dan het licht duidelijk
onmogelijk, aangezien je daar meer dan oneindig
veel energie voor nodig zou hebben.
Ook de relatie tussen ruimte en tijd kan deze limiet
verklaren. Volgens Einsteins relativiteitstheorie is
de tijd gewoon een net iets ander soort dimensie;
net als de drie ruimtelijke dimensies die we kennen,
maar dan met een conversiefactor: de lichtsnelheid c. Het schijnbare verstrijken van de tijd kan
eigenlijk accurater worden beschreven als “met de
lichtsnelheid reizen door de tijdsdimensie”. Het
enige verschil is dat we deze “reis” niet kunnen
stoppen; het voortschrijden van onze tijdlijn gaat
onverbiddelijk door, constante snelheid c.

Einstein baseerde zich onder andere op Maxwells
theorie toen hij stelde dat, als de natuurwetten voor
elke waarnemer hetzelfde zijn (wéér een idee van
Galileo), de lichsnelheid in vacuum onafhankelijk is
van de snelheid van de waarnemer of de lichtbron.
Op basis van deze principes ontwikkelde Einstein
door middel van gedachtenexperimenten (bijvoorbeeld één met een trein die aan twee kanten door
de bliksem wordt getroffen...) zijn speciale relativiteitstheorie. In deze theorie krijgt de lichtsnelheid
een zeer speciale plaats in ons universum toebedeeld: het is de factor die zowel tijd en ruimte als
massa en energie met elkaar verbindt, en daardoor
is het tevens de hoogste snelheid die ooit door een
massief voorwerp behaald kan worden. Helaas voor
ons vallen mensen en ruimteschepen daar ook onder, wat betekent dat we nooit sneller dan het licht
kunnen reizen.
Afb2: De Lorentzfactor uitgezet tegen de snelheid
Scoop september 2013

19

Echter, dit laatste is niet helemaal waar. Het feit
dat we niet sneller kunnen dan het licht geldt niet
alleen voor de drie ruimtedimensies, maar voor alle
vier dimensies, inclusief tijd. Op het moment dat
iemand met een bepaalde snelheid door de ruimtedimensies beweegt, wordt zijn snelheid door de
tijdsdimensie kleiner. Zijn tijd verloopt langzamer
met de Lorentzfactor: ∆treizend/∆tstilstaand=g. Op
het moment dat iemand de lichtsnelheid bereikt,
stopt het verstrijken van zijn tijd helemaal, en als
iemand sneller zou gaan dan het licht... zou hij
terug in de tijd kunnen! Dit levert echter allerlei
paradoxen op: hij zou zichzelf in het verleden kunnen vermoorden, waardoor hij in de toekomst nooit
die reis zou kunnen maken, waardoor hij niet terug
in de tijd zou gaan om zichzelf te vermoorden,
enzovoort! Daarom is dit scenario waarschijnlijk
onmogelijk.
Tijdreizen
Sneller reizen dan het licht en daardoor teruggaan in de tijd is waarschijnlijk onmogelijk, maar
je kunt wel de lichtsnelheid naderen om de tijd
te vertragen, zoals in “de tweelingparadox”. In dit
gedachtenexperiment van Einstein figureren twee
tweelingbroers, waarvan één een raketreis maakt
met een snelheid die de lichtsnelheid nadert. De
andere broer blijft thuis. De tijd gaat langzamer
voor de reizende broer, dus op het moment dat
hij terugkomt zou moeten blijken dat hij een stuk
jonger is dan zijn tweelingbroer op Aarde. Maar
wacht... Einsteins theorie heet niet voor niets de
“relativiteitstheorie”. Vanuit het gezichtspunt van
de broer op Aarde heeft de broer in het ruimteschip

de reis gemaakt, maar vanuit het gezichtspunt van
de broer in het ruimteschip is de Aarde met de
lichtsnelheid van hem af en weer naar hem toe bewogen. Beide broers zouden in dit geval (als ze een
geweldige telescoop zouden bezitten) moeten hebben gezien dat de tijd bij de àndere broer langzamer
liep. Dus welke broer is nu uiteindelijk ouder?
Deze paradox blijkt echter niet paradoxaal te zijn,
omdat de situatie niet werkelijk symmetrisch is.
De reizende broer maakt, in ieder geval tijdens het
omkeren, wèl een versnelling door, en de broer op
Aarde niet. Versnelling zorgt er ook voor dat de tijd
van een waarnemer langzamer loopt, dus de ruimtereiziger is bij aankomst daadwerkelijk jonger dan
zijn thuisgebleven tweelingbroer. Dit effect, het feit
dat bewegende en versnellende klokken langzamer
lopen dan stilstaande, is onder andere gemeten door
gesynchroniseerde klokken mee te geven aan astronauten op het International Space Station, en het
zorgt er zelfs voor dat de klokken in GPS-satellieten een correctie vereisen. Reizen naar de toekomst
is op deze manier dus wel degelijk mogelijk: door
een lange tijd met bijna de lichtsnelheid te reizen
kun je voorkomen dat je veroudert, terwijl op Aarde
de tijd verstrijkt. Helaas is het een enkele reis, want
je zult hierna nooit meer terug kunnen.
Gaten in de wet?
Maar zijn er dan geen manieren om deze vervelende natuurwet te omzeilen, om zo alsnog andere
sterren en sterrenstelsels met een bezoek te kunnen
vereren, of terug te kunnnen reizen in de tijd?

Afb3: Zwaartekracht in de ruimtetijd, vergelijk een bowlingbal op een trampoline
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Gelukkig had Einstein nog meer interessante
ideeën, zoals zijn uitbreiding op de speciale relativiteitstheorie: de algemene relativiteitstheorie. Deze
beschrijft niet alleen de effecten van snelheid, maar
ook van versnelling en zwaartekracht op de ruimtetijd. Volgens deze theorie is zwaartekracht niets
anders dan een kromming in de ruimtetijd, zoals
veroorzaakt wordt door een bowlingbal liggend op
het oppervlak van een trampoline (zie afb3).
Stel nu dat deze bowlingbal ongelofelijk dicht
en zwaar is. De bal zakt door de trampoline naar
beneden en scheurt erdoorheen. Hij zakt zelfs door
de bodem heen naar het centrum van de Aarde.
Dit doen we niet alleen hier, maar ook aan de
andere kant van de wereld (laten we zeggen Nieuw
Zeeland). Met een beetje geluk heeft zich nu een
Op het moment dat iemand de lichtsnelheid bereikt stopt het verstrijken van zijn
tijd helemaal, en als hij sneller zou gaan dan
het licht... zou hij terug in de tijd kunnen!
tunnel gevormd van hier naar de andere kant van
de Aarde, die ons toestaat om een kortere route te
nemen zonder welke natuurwet dan ook te overschrijden. Ik geef toe dat het een beetje een gewelddadige manier is om van A naar B te komen, maar
eventueel zouden we nu een lichtstraal die via de
“normale route” naar Nieuw Zeeland reist kunnen
inhalen!
Wurmen door ruimte en tijd
Het bovenstaande verhaal beschrijft ongeveer
hoe je je een wormgat kunt voorstellen (zie figuur
4), maar het tweedimensionale Aardoppervlak is
eigenlijk de vierdimensionale ruimtetijd en de bowlingballen zijn twee zwarte gaten. Het bestaan van
een wormgat is nog nooit empirisch bewezen, maar
de algemene relativiteitstheorie staat de mogelijkheid zeker toe. Als we naar zo’n wormgat zouden
kunnen reizen met een ruimteschip dat stevig
genoeg is om de doortocht te overleven (wat ik
betwijfel), dan kunnen we in principe aan de andere
kant van het universum belanden, zonder de hele
afstand ernaartoe te hoeven afleggen. De weg naar
andere sterren en sterrenstelsels zou er een stuk
korter van worden.

Afb4: schematische weergave van een wormgat

Er is zelfs een manier bedacht om door middel van
wormgaten een machine te bouwen waarmee het
mogelijk is terug in de tijd te reizen. Stel dat we
op dit moment een wormgat zouden vinden, en
dat we één opening van de tunnel zouden kunnen versnellen tot bijna de lichtsnelheid, terwijl de
andere opening stilstaat. De tijd gaat nu voor één
van de twee openingen veel langzamer, terwijl ze
aan de andere kant normaal verstrijkt. Tegen de tijd
dat het aan stilstaande kant bijvoorbeeld 2020 is, is
het bij de versnelde opening nog steeds 2014. Een
reis door het wormgat kan ons nu terug in de tijd
brengen! Of deze constructie (los van praktische
bezwaren) theoretisch daadwerkelijk mogelijk is,
wordt door natuurkundigen betwist. De algemene
relativiteitstheorie neemt namelijk nog geen quantummechanische overwegingen in rekening, die
deze paradoxale situatie eventueel zouden kunnen
voorkomen.
Al met al zijn er nog genoeg theoretische mogelijkheden om te onderzoeken, maar praktisch gezien
vrees ik dat we het voorlopig moeten doen met
onze eigen planeet, in onze eigen tijd. Gelukkig valt
er zelfs in deze beperkte regio van onze vierdimensionale ruimtetijd genoeg te beleven, maar het kan
geen kwaad om af en toe te fantaseren over hoe
het op andere plaatsen zou zijn. Het is ook inspirerend om je voor te stellen dat je elk moment van je
leven, zelfs terwijl je hier stil zit te lezen, met zo’n
300.000 kilometer per seconde door de tijdsdimensie zoeft, onstopbaar op weg naar de toekomst.
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Bèta in het buitenland
Interview met een reizende natuurkundige
Marieke Kral
De gemiddelde student droomt van een vakantie
naar Thailand. En Rusland. En Amerika. Misschien
Marokko. Maar er moet gewerkt en gestudeerd worden,
dus het reizen verschuift naar de achtergrond. Voor
Cathalijn van Rijmenam (32) geldt dit niet. Via haar
werk bij Shell weet zij als natuurkundige toch nog een
beetje een wereldreiziger te worden. De Scoop sprak
haar en vroeg naar haar ervaringen als natuurkundige
in het buitenland.
Mevrouw Van Rijmenam, hoe bent u binnen uw vakgebied in het buitenland terecht
gekomen?
Eigenlijk ben ik voor het eerst naar het buitenland,
naar Columbia, gegaan tijdens mijn master Technische Natuurkunde in Delft. Toen ik van de universiteit af kwam, heb ik gezocht naar werk waar de
mogelijkheden bestaan om ook naar het buitenland
te gaan, dus naar een internationaal georiënteerd
bedrijf. Zo kwam ik bij Shell terecht en voor hen
heb ik een aantal maanden in zowel Nigeria als
Qatar gezeten.’

Afb1: Cathalijne van Rijmenam
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Is het lastig om zo’n internationaal bedrijf te
vinden of ziet u het in uw omgeving vaak gebeuren dat, vanwege het internationale karakter van de wetenschap natuurkunde, mensen
in het buitenland terecht komen?
‘Bij bètabanen geldt: de wereld is je speelveld.
Je hebt, als je wilt en/of kunt, de mogelijkheid
om naar het buitenland te gaan. Als ik naar mijn
omgeving kijk, kan ik drie soorten ‘internationale
natuurkundigen’ onderscheiden: de mensen die promoveren en via die weg in het buitenland terecht
komen, de mensen die richting de consultancy of
investment banking gaan; hiermee kun je naar het
buitenland, maar dat hoeft niet, en de de mensen
die bij grote of sterk gespecialiseerde technische bedrijven aan de slag gaan; olie- en gasbedrijven zoals
Shell, maar ook specialisten zoals ASML.’

Wat heeft u in Nigeria en Qatar gedaan?
‘In Nigeria werkte ik voor Shells operational services in de LNG-industrie, de vloeibare-aardgasindustrie. Soms is het namelijk niet aantrekkelijk om
gas via een pijpleiding naar de plek van bestemming te brengen, en kan het beter via een schip
vervoerd worden. Om dit vervoeren economisch
rendabel te maken, wordt het aardgas gekoeld tot
een vloeistof. Met een volume dat ongeveer 600
keer kleiner is dan het gas, kan je dan veel meer
aardgas vervoeren per keer. Een van die enorme
afkoelingsinstallaties staat in Nigeria, en hoewel
ik veel werk vanuit Nederland kon doen, kon ik in
een aantal vraagstukken omtrent procesveiligheid,
zaken beter beoordelen of uitzoeken als ik daar ter
plekke was. Daarnaast is het ook belangrijk dat ik
de mensen ontmoet met wie ik werk.
In Qatar was ik voor Shell betrokken bij zogenaamde commissioning (ingebruikstelling) van
een nieuwe fabriek waarin aardgas, dat vanuit een
gasreservoir ergens tussen Iran en Qatar naar land
Bij Bètabanen geld:
de wereld is je speelveld
werd aangevoerd, werd behandeld en omgezet in
zwaardere, vloeibare koelwaterstoffen zoals benzine.
De commissioning hield in dat de fabriek gereed
gemaakt werd voor gebruik. Denk daarbij aan het
uitvoeren van hogedruktesten van leidingwerk, het
vetvrij maken van aminesystemen en het vullen van
reactoren met een katalysator.
Hoe ziet het leven eruit van een Shellmedewerker in Nigeria?
‘Je woont in een soort compound naast de fabriek.
Omdat het erg afgelegen is, de fabriek ligt ergens
in de Nigerdelta tussen de bossen ver weg van de
hoofdstad Lagos, leef je in een erg kleine gemeenschap, in een soort cocon. De mensen met wie je
werkt, zijn ook de mensen die je tegenkomt op
de compound, waar ook winkels, een golfbaan en
een zwembad zijn. Persoonlijk zou ik er niet jaren
willen wonen zoals sommigen. Een paar maanden
vond ik voldoende.’

Maakte het voor uw leven, naast de inhoud
van uw werk, uit of u in Qatar of Nigeria
woonde?
‘Het leven in Qatar zag er anders uit. Omdat de
fabriek daar nog gebouwd werd, woonden we in
een soort barakkenkamp. Toen ik daar was, werkten
er ongeveer 22.000 mensen die vrijwel allemaal
weer weg zouden gaan, dus logischerwijs werd er
geen permanente nederzetting gebouwd en was het
‘Of ik me veilig voelde? Je zegt tegen jezelf graag dat het veilig is en zolang er
niets gebeurt, zeg je ook: kijk, zie je wel.’
allemaal wat primitiever. Het terrein daarentegen
was enorm: ongeveer een mijl bij een mijl, wat allemaal fabriek was. Op dat terrein werk je zes dagen
per week twaalf uur per dag en op de zevende dag
kon je dan naar de hoofdstad Doha. Om een biertje
te drinken in een vijfsterrenhotel, want dat was de
enige plek waar daar alcohol geschonken werd. Na
zes dagen in overall te hebben gewerkt, leefde je
dan de zevende dag the high life in Doha.
In Nigeria kon je niet bepaald de toerist uit hangen:
het was te afgelegen. Er stonden ook grote hekken
om het terrein heen, met bewapende beveiliging,
omdat het ook niet veilig werd geacht om naar
buiten te gaan en dat kon ook niet zomaar. Of ik
me veilig voelde? Je zegt tegen jezelf graag dat het
veilig is, en zolang er niets gebeurt, zeg je ook: kijk,
zie je wel.’
Krijg je eigenlijk nog wel iets mee van de cultuur als je op zo’n compound zit?
‘Nou, je krijgt iets mee van een cultuur, maar je
weet niet of het de cultuur is. Op de plek waar ik
werkte in Qatar waren er nauwelijks Qatari, dus
daar krijg je weinig van mee, behalve als je naar
Doha ging of het ramadan was.
In Nigeria waren negentig procent van mijn collega’s Nigeriaans en zij waren hele warme, outgoing
mensen, wat vooral leuk was op feestjes. Je krijgt
echter ook een beetje zicht op de problemen van
zo’n land, bijvoorbeeld het idee van de extended
family: alles wat jij als individu verdient, moet je
delen met je brede familiekring.
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Ook merkte je dat iedereen wat voor zichzelf probeerde te regelen in plaats van dat ze samenwerkten. Dat zag je op alle niveaus terug: Nigeria is een
rijk land, maar kent nauwelijks welvaart voor een
groot deel van de bevolking.’
U vertelde mij eerder dat u vanuit een algemene interesse voor hetgeen wat anders is,
en voor een persoonlijke verbreding in het
buitenland bent gaan werken. Hebben uw collega’s vergelijkbare motieven?
‘Er zijn inderdaad mensen die vanuit dergelijke
gronden ergens anders in de wereld werken, maar
je hebt ook mensen die carrière willen maken en
dan toevallig ergens terecht komen, hoewel er dan
‘Na zes dagen in overall te hebben gewerkt, leefde je dan de zevende dag the high life in Doha.’
ook een bepaalde interesse is. In de projectenwereld (binnen en buiten Shell) heb je daarnaast ook
de ingenieurs die om de paar jaar aan een andere
fabriek in een ander land werken. Dit zijn echt de
nomaden, die jaren in kampen wonen, bakken met
geld verdienen en de platinaforever status hebben
bij de KLM.’

Afb2: Luchtaanzicht van de Shell-fabriek in Las Raffan, Qatar.
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Heb je een advies voor onze studenten, die
ook graag een baan willen waarbij ze kunnen
reizen?
‘Ik adviseer mensen om tijdens een studie al naar
het buitenland te gaan. Het leuke aan een stage is
dat je altijd weer teruggaat en je kunt een beetje
‘Bij bèta banen geldt: de wereld is je speelveld.
rondkijken zonder grote gevolgen. Zo kun je kijken
of het iets voor je is en of het je lukt om zelf een
wereld op te bouwen. Advies ten aanzien van werk
in het buitenland vind ik lastiger.
Houd er ten eerste rekening mee als je gaat solliciteren, kijk naar bedrijven of universiteiten die
internationaal opereren. Ten tweede: maak duidelijk
dat jij dat belangrijk vindt. Als niemand dat weet,
gaan ze je ook niet de kansen aanbieden. Ten derde:
doe iets wat je leuk vindt. Als je iets leuk vindt, heb
je ook een redelijke kans dat je dat wel goed doet.
Dan zijn mensen ook eerder geneigd om je binnen
het bedrijf kansen te geven.’

Afscheid
Matthijs Laan

om zeker te weten
of je om keek
moet ik wel omkijken

en zelfs al kijk ik om
en jij ook
dan nog weet ik niet
of je kijkt
voor mij
of om te kijken
of ik kijk
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Een enkeltje naar Mars
Dorine Schenk
Als eerste mens rondlopen op een andere planeet,
ervaren hoe een fractie van de zwaartekracht van de
aarde aanvoelt, een samenleving opbouwen vanaf de
beginselen en Curiosity van dichtbij bekijken. Wie wil
dat nou niet? Ben je 18 jaar of ouder, gezond van geest
en lichaam, niet claustrofobisch, spreek je goed Engels
en werk je makkelijk samen met mensen? Dan kan je je
nu inschrijven voor een reis naar Mars. Er zit slechts
één addertje onder het gras: er zijn alleen enkeltjes te
verkrijgen.
Mars One
Mensen naar Mars sturen is niet eenvoudig. De reis
is lang, enkele maanden, en of de leefomstandigheden op Mars geschikt zijn voor het menselijk ras, is
Als eerste mens rondlopen op een andere planeet… Wie wil dat nou niet?
nog onduidelijk. Bovendien zijn er hoge kosten verbonden aan ruimtemissies met mensen aan boord.
Deze struikelblokken hebben ervoor gezorgd dat
overheidsgebonden instanties geen plannen hebben om dergelijke missies te financieren. Daarom
is in 2011 het Nederlandse ‘Mars One’ opgericht.
Deze non-profitorganisatie is van plan een groep
mensen die naar Mars wil hiervoor op te leiden, een
bewoonbare locatie te realiseren op Mars en de reis

werkelijkheid te maken. Om reiskosten te besparen
is ervoor gekozen de reizigers niet terug te laten
keren. Ze zullen de rest van hun leven op Mars
doorbrengen. Het benodigde geld voor het project
wordt verzameld met behulp van de media. In de
Volkskrant, New Scientist en The New York Times
stonden artikelen, en bij BBC en CNN werden
enkele kandidaat-Marsreizigers geïnterviewd. Iedereen die de waarde van dit project inziet, kan geld
doneren via de website. Bovendien zullen de oneway-astronauten tijdens hun leven op Mars gefilmd
worden, waardoor er een Big Brother-achtige show
ontstaat. Dit moet de langetermijnfinanciering
opleveren.
Het plan
De ideeën van Mars One zijn meer dan wilde
plannen. Ze begonnen in 2011 met het kijken naar
de mogelijkheden. Het bleek dat alle technologie
al beschikbaar was, zelf hoeven ze dus geen nieuwe
onderdelen te ontwerpen.

Afb1: De woon- en levensvoorzieningenunits die op Mars gebouwd zullen worden.
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Voertuigen die gemaakt zijn om op Mars te landen,
units waarin mensen kunnen leven in het zware
klimaat van Mars en robotica die de woonruimte
voor de toekomstige Marsbewoners zullen opbouwen; alles is al eerder ontworpen door verschillende
instanties.
Sinds dit jaar zijn ze begonnen met de volgende
stap: het selecteren van een groep mensen die de
grote stap naar het koloniseren van een andere
planeet zal maken. Aan het eind van deze selectieronde, waarbij zowel fysieke als mentale kracht van
belang is, zullen er zes groepen van vier personen
gekozen worden. Van deze groepen zal er uiteindelijk één als eerste naar Mars vertrekken, de anderen
volgen, als alles voorspoedig gaat, later.
De Marstraining
In 2015 zal de negenjarige training van de zes
groepen beginnen. Tijdens deze periode zullen de

Afb2: De planeet Mars

Klimaat en andere obstakels

“Bovendien zullen de one-way-astronauten
tijdens hun leven op Mars gefilmd worden”
astronauten leren hoe ze zelfstandig alle apparatuur kunnen repareren en enkelen zullen medisch
getraind worden. Tevens zal één van de astronauten
expert worden in de geologie van Mars. Weer een
ander mag zich buigen over de mogelijkheden van
buitenaards leven. Verder zal de groep astronauten
goed moeten kunnen samenwerken, aangezien ze
tenminste enkele jaren slechts met z’n vieren op
Mars zullen verblijven. Daar komt bij dat contact
met de Aarde, en dus met achtergebleven familieleden en vrienden, moeizaam is. Een verbinding tussen Mars en de Aarde kan niet sneller dan het licht,
waardoor er 3 tot 22 minuten zit tussen verzending
en aankomst; een telefoongesprek zal dus niet tot
de mogelijkheden behoren. Gelukkig zijn de meeste
mensen hier op Aarde ook al gewend aan communicatie die enkel via sms of whatsapp verloopt.

Hoe realistisch zijn al deze plannen? Zullen
er echt over ruim tien jaar mensen rondlopen
op Mars? Volgens de oprichters van Mars One
is het een realistisch scenario. Ze hebben de
lijsten met benodigdheden al rond, offertes van
diverse bedrijven zijn inmiddels binnen en alles
lijkt geproduceerd te kunnen worden. Ook
zijn er al duizenden aanmeldingen binnen van
mensen die dolgraag meegaan op een enkele
reis naar Mars. De donaties stromen ook nog
eens binnen en enkele bedrijven sponsoren
deze Nederlandse onderneming; zelfs Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft steunt hen.
Toch is er ook kritiek. De reis naar Mars is
gevaarlijk. Er is veel straling die onderweg
en op Mars de apparatuur en de astronauten
in gevaar kan brengen. Bovendien zorgt de
zwaartekracht, die daar 40% van die op Aarde
is, ervoor dat de spieren en botten verzwakken. Om het lichaam hier aan te laten wennen
zou er tijdens de reis een zwaartekracht in het
ruimteschip opgewekt kunnen worden die
geleidelijk minder wordt. De langetermijngevolgen van de verminderde zwaartekracht zijn
nog niet bekend en zullen pas duidelijk worden
als de astronauten zich lange tijd op Mars
bevinden. Het is dus een spannende reis met
onbekende risico’s.
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Tijdens de negen jaar durende training zullen de
astronauten elk jaar drie maanden doorbrengen in
een simulatiemissie. Hiervoor worden op extreme
locaties op Aarde (zoals woestijnen en extreem
koude gebieden) units opgezet die zo goed mogelijk de omstandigheden op Mars nabootsen. Bij
deze simulatie bevinden ze zich in woonunits die
gelijk zijn aan die op Mars, en als ze deze verlaten,
mogen ze dat alleen doen in hun Marspakken.
Ze leren hoe ze met de apparatuur zelf drinkwater kunnen produceren, hoe ze zelf eten kunnen

Na een 210-dagen durende vlucht door de
ruimte zullen ze arriveren op de planeet
die hun laatste woonplaats zal worden
verbouwen in de daarvoor ontworpen kassen, en de
verbinding met de “aardbewoners” zal kunstmatig
vertraagd worden.

De Rover zal de units opbouwen, ervoor zorgen dat
er water is en dat de luchtdruk en zuurstofconcentratie in de units geschikt is voor het verblijf van
aardlingen.
Zodra het bevestigd is dat de units bewoonbaar
zijn, zal in 2024 de eerste groep astronauten vereen ander mag zich buigen over de mogelijkheden van buitenaards leven
trekken naar de rode planeet. Na een 210 dagen durende vlucht door de ruimte zullen ze arriveren op
de planeet die hun laatste woonplaats zal worden.
Hopelijk blijken de omstandigheden goed genoeg
om in leven te blijven en onderzoek te kunnen
doen naar de planeet. Dan zullen ze namelijk in
2026 de tweede groep mogen ontvangen, waarna de
samenleving zich er verder uit kan breiden.

In 2020 wordt er een Rover naar Mars gestuurd
die het terrein verkent en de beste locatie voor de
woonunits bepaalt. Vervolgens zal de Rover de
omgeving opruimen om ruimte te maken voor de
units en de bijbehoorde zonnepanelen. Vervolgens
worden in 2022 de units en andere benodigdheden
naar Mars gestuurd.

Afb3: Het interieur van een woonunit, met op de achtergrond kassen waar planten verbouwd zullen worden.
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