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Redactioneel
Isabelle Liesker
Lieve oude en nieuwe Scoop-lezers,
Voor sommigen van jullie is deze editie van de Scoop de eerste die
jullie vasthouden, en voor sommigen is dit een uit een reeks van, misschien wel, meerdere jaren. Voor de eersten een korte introductie: de
Scoop is het verenigingsblad van de Natuurwetenschappelijke Studievereniging Amsterdam, waarvoor de voorzitter jullie enthousiasmeert op de achterzijde van deze pagina.
De Scoop (uitgesproken met de ‘o’ van boom en niet op de Engelse
manier) verschijnt vier keer per jaar in thema-editie. Eerder verschenen thema’s zijn onder andere licht, onopgeloste problemen, tijdreizen en irrationaliteit. Deze Scoop wordt gesierd door het thema:
popularisering van de wetenschap. Het is tegenwoordig de trend om
de leken, zelfs de mensen die er nog helemáál niets vanaf weten, de
moeilijkste mathematische en natuurkundige principes uit te kunnen leggen in jip-en-janneketaal. De Wereld Draait Door laat ‘onze’
Robbert Dijkgraaf in een show vol spektakel uitleggen hoe ons heelal
ontstond en heeft wetenschappers te gast die ons even in vijf minuten
uitleggen waarom het zo spectaculair zou zijn als we zoiets als een
higgsdeeltje vinden.
Ook onze eigen redactie maakt zich er schuldig aan; de Scoop wordt
regelmatig gevuld met spannende feitjes uit de natuur- en sterrenkunde en de wiskunde. Deze editie bekijken we het eens vanaf de andere
kant en werpt de redactie een kritische blik op verschillende vormen
van het hypen van wetenschap op het web en de televisie. De recensies leiden wellicht tot een nieuwe vorm van SOG (studieontwijkend
gedrag), die in sommige gevallen misschien wel verantwoorder is dan
het kijken van de nieuwe aflevering van Game of Thrones.
Met deze editie nemen we ook afscheid van ons inmiddels afgestudeerde redactielid Margot Brouwer, die in haar deelname aan de
Scoopredactie besluit met het vervolg op een artikel uit de vorige
Scoop: “Einsteins angels”.
Hopend dat deze recensie-editie van de Scoop jullie zal interesseren
en wellicht nieuwe lezers zal winnen, laat ik jullie beginnen met lezen.
PS Heb je niet genoeg aan één Scoop of ben je gewoon geïnteresseerd
in de eerdere edities? Op nsaweb.nl kun je de Scoops met eerder genoemde thema’s, en nog veel meer oude exemplaren, terugvinden in
onze database.
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Activiteitenagenda
3 september: Nota-borrel
Het is nog maar de derde collegedag van het jaar, maar ook de
eerste woensdag van september,
dus een borrel in de Nota!
19 september: EJW
Vanaf 19 tot en met 21 september
zal het te gekke eerstejaarsweekend (EJW) plaats vinden in Ellertshaar in de provincie Drenthe.

Het woord van de NSA
Sebastiaan Arendsen
Terwijl ik dit schrijf, is de zomervakantie net begonnen. Grote kans
dus, dat je in september weer een heleboel te bespreken hebt. Een
aantal van mijn voorspellingen: Nederland wordt wereldkampioen
voetbal, Van Gaal wordt geridderd, in augustus wordt het gemiddeld
34 graden, en er zullen weer meer natuurkundestudenten komen.
Die laatste voorspelling is het meest waarschijnlijk, want natuurkunde en wiskunde zijn de laatste jaren steeds in populariteit toegenomen. Dat is natuurlijk volkomen terecht. De populariteit van
natuurkunde en wiskunde is natuurlijk voor een deel te danken aan
mensen als Robbert Dijkgraaf, die op televisie laten zien hoe leuk
natuurkunde kan zijn, maar ook onze eigen Simon Koolstra, die een
wiskundeboek heeft geschreven dat zelfs te lezen is in bad.
Ook de NSA doet zijn best om de wetenschap te populariseren.
Naast onze ouderdag, die ook dit jaar weer erg geslaagd was, hebben
we sinds vorig jaar ook een lezingencommissie. Jan Terlouw vertelde
ons dat je met natuurkunde meer kan dan alleen natuurkunde, en
Raf Bocklandt, Mark Golden en Lex Kaper lieten zien dat zelfs onze
ouders kunnen begrijpen wat wij hier doen, waarna Paul Vlaanderen
weer eens liet zien dat wetenschap ook spectaculair kan zijn.
Een belangrijke taak voor de NSA ligt nu ook bij het voortzetten van
deze popularisatie, maar dan vooral onder haar eigen leden. Natuuren/of wiskunde studeren in Amsterdam is namelijk een van de leukste dingen die je kunt doen, mede door de activiteiten van de NSA.
Naast alle studiegerelateerde activiteiten hebben we ook volgend jaar
weer een heel scala aan fantastische weekenden, borrels en andere
activiteiten. Daarnaast zullen we weer veel eerstejaars mogen verwelkomen met een aantal mooie activiteiten in de eerste paar weken.
Dit jaar zal ook het eerste jaar worden dat de opleiding natuurkunde
samen is met de VU, iets wat de gemoederen geruime tijd heeft beziggehouden. We zullen dit jaar dus (nog meer dan vorig jaar) te
maken gaan krijgen met de VU. Dit belooft dus een interessant jaar
te worden en we hopen je ook dit jaar weer te mogen verwelkomen
bij de NSA.
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Sciencenieuws
Wouter Meinster
Warmtetransport op nanoschaal
Onderdelen in computers worden steeds kleiner en
dus moeten de koelelementen ook kleiner gemaakt
worden. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de TU Delft zijn erin geslaagd om op een
effectieve manier warmte te geleiden met nanocomponenten. Op het oppervlak tussen een metaal en
diëlectricum ontstaat een speciaal soort elektronengolf. Speciale, zeer gevoelige thermometers hebben
gemeten dat deze golf de warmte zeer efficiënt kan
afvoeren
Minder verstrooiing in absorberende materialen
Onderzoekers van de Universiteit van Twente en
Yale University kwamen tijdens simulaties tot de
verrassende ontdekking dat hoe meer een materiaal absorbeert, hoe minder het verstrooit. In een
absorberend materiaal wordt licht geabsorbeerd en
vervolgens in een willekeurige richting weer uitgezonden. Hierdoor is het moeilijk om te achterhalen wat er achter het absorberende materiaal zit. Je
zou verwachten dat naarmate een materiaal meer
absorbeert, het meer verstrooit. Uit dit onderzoek
blijkt echter dat dit niet zo is. In het materiaal heeft
verstrooid licht meer last van destructieve interferentie dan licht dat rechtdoor gaat. Hoe meer licht
verstrooid wordt, hoe groter de destructieve interferentie en hoe meer licht de rechte lijnen volgt.

Eerste succesvolle teleportatie van quantumdata
Op de TU Delft is men erin geslaagd om met een
grote precisie quantuminformatie te teleporteren
naar een systeem dat drie meter verderop staat. Dit
is een belangrijke stap richting quantumnetwerken
en quantumversleuteling. Doordat de informatie
niet door de ruimte reist, maar instantaan van punt
A naar B gaat, is het niet mogelijk om de informatie
te onderscheppen. De wetenschappers willen dit experiment herhalen over een afstand van 1300 meter
tussen twee verschillende gebouwen van de campus.
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Piramides en nat zand
Wetenschappers van het IoP werpen nieuw licht
op hoe de grote stenen voor de piramides werden
verplaatst. Door het woestijnzand nat te maken,
konden de Egyptenaren de weerstand van de slee
verkleinen. Door de juiste hoeveelheid water aan
het zand toe te voegen, wordt het zand steviger.
Als er dan een slee overheen glijdt, vormt er geen
zandhoop voor de slee; de slee wordt niet afgeremd ten gevolge van de zandhoop. Op een graftekening is te zien dat ook de Egyptenaren water
voor de slee gooiden. Dit deden ze waarschijnlijk
om de weerstand van het zand te verminderen.

Transport in cellen ook door roeren
Onderzoekers van onder andere de VU hebben laten
zien dat eiwitten in een cel onder andere worden getransporteerd doordat de cel ‘zichzelf roert’. Het was
al bekend dat er motor-eiwitten bestaan die andere
eiwitten kunnen oppakken en verplaatsen, maar nu
is ook waargenomen dat eiwitten worden verplaatst
door zichzelf te ‘roeren’. De cel wordt steeds kort samengetrokken; dit roert de inhoud van de cel, waardoor eiwitten worden verplaatst. Dit roeren gaat wel
minder gecontroleerd dan met een motor-eiwit.

Snellere dataopslag
Onderzoekers van de TU Eindhoven zijn erin geslaagd om magnetische domeinen duizend keer sneller te switchen dan tot nu toe mogelijk was. Hoewel
de hoeveelheid data-opslag blijft groeien, heeft het
schrijven van data zijn technologische limiet gehaald. Deze onderzoekers stellen echter een nieuwe
techniek voor, die gebruikt maakt van spinstromen.
Deze stromen worden veroorzaakt door een korte
laserpuls en zijn in staat de magnetisatie om te wisselen in femtoseconden. Dit is duizend keer sneller
dan de huidige technieken.
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The Big Bang Theory
De wetenschap achter de televisieserie
Marieke Kral
Soms zijn er van die momenten waarop er gestudeerd
moet worden, maar dat je op de een of ander manier
uiteindelijk uren achter je laptop besteedt door te kijken
naar een serie. Het overkomt de besten, maar gelukkig
voor ons is The Big Bang Theory (TBBT) een studiegerelateerde serie. De redactie van de Scoop ging op zoek
naar de wetenschap achter de serie, en had zo zelf een
goed excuus om weer eens uren aan materiaal te bekijken.
De producenten van The Big Bang Theory zijn trots
op het feit dat de wetenschap in hun serie accuraat
is. De man die hiervoor verantwoordelijk is, is David
Saltzberg. Hij is een professor in de deeltjesfysica bij
UCLA (University of California, Los Angeles). Hij
controleert de wetenschappelijke feiten in de serie
en schrijft ook mee aan het script. In de scripts staan
delen ingedeeld met de tekst “sciences to come”,
waar deze professor vervolgens mee mag doen wat
hij wil. Zo heeft hij ook voor ieder karakter bepaald
in wat voor veld zij precies onderzoek doen.
Sheldon Cooper, de theoreticus, doet onderzoek
naar snaartheorie. Raj, de astrofysicus, is betrokken bij onderzoek naar dwergplaneten en Leonard
verricht onderzoek naar donkere materie. Howard
is betrokken bij het onderzoek dat de International
Space Station verricht, maar zoals de show graag
benadrukt, is hij ‘slechts’ een ingenieur (of zoals
Sheldon het formuleerde: Howard is een van de
Oempa Loempa’s van de wetenschap).
Een van de subtiele manieren om wetenschap in de
serie te verwerken, is via de whiteboards. Op deze
borden staan allerlei formules en grafieken getekend
en voor de leek lijkt dit misschien willekeurig, maar
dat is het zeker niet. Veel onderzoekers zien soms
ineens hun eigen onderzoeksresultaten verschijnen:
zo laat afbeelding 1 een formule zien voor turbulente diffusie met de tekeningen als illustratie voor
een stabilisatiemechanisme, en laat afbeelding 2 een
grafiek zien van het CDF-experiment van de Tevatron, een deeltjesversneller.
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De plot was in 2011 erg controversieel: het zou het
bestaan van een totaal onbekend deeltje indiceren,
toevallig net wanneer er op het Tevatron bezuinigd
zou worden.
Maar niet alleen actuele wetenschap verschijnt op de
whiteboards. In aflevering 12 van seizoen 4 ontwikkelen de jongens een app voor de iPhone, die een
differentiaalvergelijking voor je kan oplossen, nadat
je er een foto van gemaakt hebt. Hoe de app zou
moeten werken, wordt stap voor stap uitgewerkt op
de borden.
Omdat Raj, Howard en Leonard gek worden van
Sheldon, wordt hij uit het ontwikkelingsteam gezet
en ontwikkelt hij zijn eigen versie van de app. Beide
versies, zowel die van Sheldon als die van de andere
drie, hebben een werkende code, maar op The-BigBang-Theory-blogs lijkt een voorkeur te zijn voor
Sheldons versie.
Blijkbaar is de informatie op de borden dus niet alleen gereserveerd voor de natuurkunde. In aflevering

Afb1: de overeenkomsten tussen de tekst op het white board
en een onlangs verschenen artikel

2 van seizoen 3 hebben Howard en Sheldon een
discussie over wat voor krekel zij horen: een veldkrekel of een boomkrekel. Als ondersteuning in die
discussie stonden op het bord de formules die de relatie tussen de temperatuur en het aantal tjirpen per
minuut aangeven (afbeelding 3). De formules stammen uit 1890 en werden opgesteld door de natuurkundeprofessor Dolbear. Zijn achterkleinzoon belde
overigens na deze aflevering de producenten op, om
te verwijzen naar een zeldzame fout in de show: er
werd gesproken over Emile Dolbear, terwijl het A.E.
Dolbear was. Het leverde de achterkleinzoon gratis
kaartjes op, waarmee hij een opname van de serie
kon bijwonen.
Op de borden staan ook wel eens verwijzingen naar
films waarin natuurkunde een rol speelt. Zo stonden
er ook eens formules op het bord die letterlijk waren overgenomen uit Raiders of the Lost Ark. De
formules zelf zijn incorrect en betekenen niets. Dit
leverde de de serie weer een verwijt op dat ze Raiders of the Lost Ark ontmythologiseren, verpesten
of zelfs afkraken. Zo stelt Amy in een eerdere aflevering, nadat ze samen met Sheldon zijn favoriete film
Raiders of the Lost Ark heeft bekeken, dat het een
amusante film is, maar dat Indiana Jones geen rol
speelt in de uiteindelijke uitkomst van het verhaal:
zonder hem was het resultaat hetzelfde geweest.
Hoewel Sheldon vervolgens probeert om al Amy’s
favoriete films af te kraken (“Your precious Garfield
has no reason to hate Mondays. He’s a cat, he doesn’t
have a job.”), lijkt hij geen tegenargument te kunnen vinden. Ook op TBBT-blogs lijkt Amy gelijk te
krijgen, zij het met tegenzin.
Dat de show feitelijk correcte informatie geeft, lijkt
bij te dragen aan haar populariteit. Zo verschenen
onder meer George Smooth, die in 2006 een Nobelprijs won voor de eerste metingen aan thermische
fluctuaties bij kosmische achtergrondstraling, en
Stephen Hawking in de serie. Hawking verschijnt
zelf meerdere keren, hoewel het vaak slechts zijn
stem is, en wordt ook vaak genoemd. Zo mag Leonard mee op een expeditie van zijn onderzoeksteam
in de Noordzee. Leonard legt in de serie zelf uit wat
er onderzocht gaat worden (tegen Penny: “Do you
remember when I told the similarity between the
equations of general relativity and hydrodynamics
suggests that you could find the equivalent of Unrah
radiation in a large body of water?”. Penny vervolgens tegen Leonard: “I thought I said that to you?”).

Afb2: de resultaten van de Tevatron versneller op het
white board

Zoals bij veel TBBT-quotes: als je weet waar de
quotes over gaan, begrijp je ze. Deze qoute gaat over
de voorspelling van William Unrah, die vanwege de
overeenkomsten tussen de wiskunde van supersonische vloeistoffen en zwarte gaten, stelde dat er een
equivalent van hawkingstraling bij supersonische
vloeistoffen zou moeten zijn. Onderzoek aan deze
straling wordt bij ijsbergen gedaan en geloof het of
niet: deze zijn er in de Noordzee.
Mocht je de quotes niet begrijpen: er zijn genoeg
TBBT-blogs om de achtergrond van de show te
begrijpen. De beste is waarschijnlijk die van David
Saltzberg zelf, The Big Blog Theory. Voor verschillende afleveringen geeft hij de wetenschappelijke
achtergrond en legt hij uit waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt.
Zo zijn er uiteindelijk vele manieren om naar de serie te kijken: als een quiz om je wetenschappelijke
kennis te testen, als een manier om nerds beter te
begrijpen of als komedie. Daarnaast blijft het ook
een zeer studiegerelateerd symptoom van studieontwijkend gedrag, dus laat het volgende seizoen
maar komen.

Afb3: de formules die de relatie tussen de temperatuur (T) en
het aantal tjirpen per minuut (N) laten zien in Fahrenheit. De
bovenste formule is voor een veldkrekel, de tweede voor de
boomkrekel en de laatste voor sabelsprinkhanen
Scoop september 2014
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Verlichting en verval
Hoe de wetenschappelijke revolutie haar eigen kinderen opat
Tim Hoogeveen
Wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde zijn niet bepaald de toegankelijkste wetenschappen. Natuurlijk, de
studentenaantallen groeien al een tijdje, maar we zijn
nog steeds een kleine groep zonderlingen, die dagenlang
Mathematica of een stapeltje spiegels en wat lasers aan
de praat proberen te krijgen, of wanhopig werken om de
wanorde in ons collegeblok tot een goed einde te brengen,
en zelfs als dat lukt nog opgescheept zitten met iets wat
we niet eens gedeeltelijk aan onze ouders en oud-klasgenoten kunnen uitleggen. We zijn al blij als ze snappen
dat natuurkundigen geen boswachters worden, en wiskundigen geen rekenmachines nodig hebben. Toch worden wis- en natuurkunde via ieder mogelijk medium
aan de man gebracht.
Namens de natuurkunde verschijnt Robbert Dijkgraaf keer op keer in De Wereld Draait Door; hij
hield zelfs al drie colleges in DWDD University.
Ook Erik Verlinde verscheen aan tafel, zij het bij
Diederik Jekel in De Wereld Leert Door. In datzelfde programma belichamen Hendrik Lenstra en
Ionica Smeets, één van de wiskundemeisjes, de wiskunde. Natuurlijk is het fijn dat ze hun passie – en
die van ons – mogen aanprijzen in een goedbekeken

televisieprogramma. Aan de andere kant: vertellen ze wel echt dat wat hen bezighoudt? Wis- en
natuurkunde zijn bouwwerken van reuzen op de
schouders van reuzen; de uitzichten van de avonturiers bovenaan – van de Dijkgrafen, Verlindes
en Lenstra’s – laten zich moeilijk in drie minuten
jip-en-jannekepraat uitleggen aan kijkers die aan de
voet van die menselijke piramide staan.
Sterker nog, zelfs de succesvolsten onder ons hebben er niet minder dan vijf jaar voor nodig om te
begrijpen wat er te zien valt. Het doel van een verplicht vak verschilt dan ook fors van de opzet van
een optreden in het openbaar. Waar een hoogleraar
ons in het beste geval enige intuïtie hoopt te geven
bij een definitie of vergelijking, of poogt ons uit te
leggen hoe we kunnen werken met een al even abstract model, zal hij voor een camera of in de krant
iedere mogelijke metafoor en allerhande analogie uit
zijn mouw schudden. Een tv-kijker hoeft niet handig met hamiltonianen of bedreven met bijecties te
zijn: het is al heel wat als hem wijsgemaakt wordt
dat wetenschap amusant, interessant en soms relevant is. Van ons wordt daarentegen verondersteld dat

Afb1: xkcd #895 illustreert het onderscheid tussen metaforen en ‘echte wetenschap’
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onze boeken ons boeien, dat het krijtbord ons beklijft en de vraagstukken ons fascineren: wij hebben
immers al voor ons vakgebied gekozen.
Verwiskundiging
Het onderscheid tussen de metaforen en analogieën
enerzijds en de werkelijke, wiskundige wetenschap
anderzijds heeft overigens niet altijd bestaan. Eén
van de redenen hiervoor was de beperkte hoeveelheid wiskunde die men tot zijn beschikking had. De
meetkunde was al sinds Euclides in de derde eeuw
voor Christus geaxiomatiseerd, maar andere deelgebieden van de wiskunde waren minder geordend:
Diophantus bijvoorbeeld, bekend van de Diophantische vergelijkingen, die de gehele geschiedenis van
de algebra vormgegeven hebben, staat bekend om
zijn rommelige werkwijze, en resultaten uit de analyse waren vaak nogal incidenteel van aard.
Op basis van de wél al geformaliseerde geometrie
was ook de sterrenkunde al door Ptolomaeus, in de
tweede eeuw na Christus, in wiskundige termen gevat. Zijn geocentrische model (met de aarde als onbeweeglijk middelpunt van het heelal) was echter
slechts een ingewikkelde, rekenkundige uitwerking
van het mythische beeld dat Aristoteles vijfhonderd
jaar eerder al had geponeerd. Het heliocentrische model (waarin de zon in het centrum gezet werd, en
de aarde eromheen draaide) dat Copernicus pas een
slordig millennium later publiceerde, werd door zijn
uitgever uitgelegd als “slechts een bruikbaar rekenmiddel”, en niet een beschrijving van de werkelijke
schikking van het zonnestelsel. De overtuiging dat
Een tv-kijker hoeft niet handig met hamiltonianen of bedreven met bijecties te zijn
niet een verhaal, maar een formule de fijnste vorm
is voor het formuleren van de feiten, werd pas door
Galilei geuit. “Het boek van de natuur is geschreven
in de taal van de wiskunde” schreef hij, en daarmee
herdefinieerde hij wat ideale kennis was: sinds Galilei is een vergelijking de hoogste vorm van inzicht.
Het vergezicht van de fysica was daarmee vastgesteld, maar dat betekende niet dat “het boek van de
natuur” gelijk weer gesloten kon worden. Hoewel de
experimentele natuurkunde in de zeventiende eeuw
floreerde, bleven de wiskundige, en dus theoretische
resultaten uit. De sterrenkunde daarentegen kende,

Afb2: in de geocentrische sterrenkunde waren epicykels nodig
om de veronderstelde baan van Mars rond de aarde te beschrijven. Copernicus maakte deze overbodig

zoals gezegd, al van oudsher geavanceerde rekenmodellen, die in staat waren om voorspellingen te doen.
Het was Johannes Kepler die de astronomie natuurkundiger maakte, toen hij, op basis van observaties
van de markante Deense astronoom Tycho Brahe,
zijn bekende wetten opstelde.
Kepler introduceerde ook het concept zwaartekracht, dat het fundament bleek voor de “wiskundige beginselen van de natuurfilosofie” die Newton
in 1687 in de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica uiteenzette. Newton maakte uiteraard
veelvuldig gebruik van de door hemzelf uitgevonden
differentiaal- en integraalrekening, die het begrijpen
van fundamentele eigenschappen van de mechanica
aanzienlijk vereenvoudigden. Met de introductie
van calculus hadden opgeleide natuurkundigen dus
een fonkelnieuw vocabulaire en een moderne gereedschapskist, die door Lagrange en Hamilton nog
aanzienlijk geavanceerder werd.
Zowel de nieuwe taal als de recente instrumenten
waren echter aanzienlijk moeilijker te begrijpen voor
buitenstaanders dan de meetkundige afleidingen –
inclusief plaatjes! – die natuur- en sterrenkundigen
voor Newton gebruikten. Bovendien was de theoretische fysica van Newton aanzienlijk akeliger aan te
prijzen aan niet-natuurkundigen dan de vaak toepassingsgerichte ontdekkingen van bijvoorbeeld de
oude Grieken.
Scoop september 2014

9

Natuurwetenschappen en de samenleving
De wilde expansie van de exacte wetenschappen
ging hand in hand met een toenemend prestige. Instituties als de Royal Society in Greenwich zorgden
ervoor dat de verwiskundigde natuurkunde in ieder
geval in de hoogste lagen van de bevolking aanzien
genoot. Ook groeide de overtuiging dat een mens
zichzelf nuttig moet maken, en dat natuurweten-

Naast die verschuiving speelde ook de uitvinding
van de drukpers een grote rol in de totstandkoming
van de ‘wetenschappelijke revolutie’: ideeën werden
steeds makkelijker in groten getale door Europa
verspreid, waardoor mondjesmaat een academische
gemeenschap ontstond die gezamenlijk aan de ontwikkeling van de kersverse natuurwetenschappen
werkte.

De verwiskundigde natuurkunde genoot aan-

Politiek, Verlichting en wetenschap
Dezelfde opkomst van het protestantisme leidde
echter ook tot onrust in Europa: in Engeland werd
een burgeroorlog uitgevochten, in Duitsland woedde de Dertigjarige Oorlog, en het protestantse Nederland scheidde zich af van het katholieke Spanje.
Hierdoor verloren machthebbers van weleer, zoals
vorsten, edellieden en geestelijken, aan invloed. Tegelijk kwam er een heel nieuwe klasse op: de burgerij, bestaande uit koopmannen, ambachtslieden en
later ook fabriekseigenaren. Zij konden hun status
niet ontlenen aan hun familienaam, hun geërfde
bezittingen en aan een traditionele hiërarchie, maar
aan hun werk, hun inkomen en dus ook hun kennis.

zien in de bovenste lagen van de bevolking
schappen nuttig waren voor het leger en de zeevaart:
vooral in de Engelse samenleving ontstonden pleidooien voor minder klassieke talen en filosofie, en
meer ‘praktische wetenschap’.
De groeiende nadruk op praktisch nut kent een
verhaal op zich. In 1905 publiceerde de Duitse econoom, historicus en grondlegger van de sociologie,
Max Weber, een boek waarin hij bepleitte dat de opkomst van het kapitalisme sterk samenhing met het
opkomen van het protestantisme. Een fundamentele
rol hierin speelt de interpretatie van de christelijke
term goede werken, die men dient te verrichten ter
ere van God. In de woorden van de Statenvertaling:
“Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij
uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in
de hemelen is, verheerlijken.”
Binnen het rooms-katholicisme wordt een daad
beschouwd als een ‘goed werk’, zodra de verrichter
van die daad ‘in staat van genade’ verkeert. De nadruk lag daarom op het bereiken van die toestand.
Het protestantisme echter benadrukt het ‘voor de
mensen’: goede werken werden, kort door de bocht,
vooral nuttige werken. Weber concludeert dat het
‘protestantse arbeidsethos’ meer inkomen opleverde,
dat vervolgens, door de protestantse nadruk op soberheid, niet aan luxe werd uitgegeven, en dus maar
werd geïnvesteerd. De Amerikaanse socioloog Robert Merton, overigens de bedenker van de termen
‘rolmodel’ en ‘self-fulfilling prophecy’, was degene
die hetzelfde arbeidsethos gebruikte als factor in de
opkomst van de natuurwetenschappen. Waar een
middeleeuwse intellectueel zich verdiepte in oude
geschriften en theologische kwesties, verschoof de
aandacht in de zestiende en zeventiende eeuw naar
aardsere zaken.
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Deze machtsverschuiving leidde er ook toe dat politieke discussies niet langer binnen de beschermde en
homogene kringen van een koninklijk hof gevoerd
werden, maar zich verplaatsten naar openbare koffiehuizen, beursvloeren en bestuurstafels. Waar men
voorheen nog kon verwijzen naar subjectieve criteria
Wetenschap werd een negen-tot-vijfbaan
als een gedeelde religieuze opvatting of het belang
van degene die bovenaan de hiërarchie stond, moest
voor het publieke debat een nieuwe, objectieve
maatstaf gebruikt worden: rationaliteit.
Met een groeiende nadruk op kennis en rationaliteit was de Verlichting geboren. Er verschenen
tijdschriften en sociëteiten ter bevordering van de
wetenschap, waaronder, naast een aantal natuurkundige genootschappen, en in Middelburg zelfs
het ‘Natuurkundig Genootschap der Dames’, het
genootschap Felix Meritis aan de Keizersgracht, dat
beoogde om zowel kunst als de wetenschap te promoten door de kloof tussen beiden te verkleinen; er
staat zelfs nog een observatorium op het dak. Wie
een beetje aanzien wilde genieten en enige invloed
wilde uitoefenen op politieke discussies, zorgde dat
hij lid was van zo’n genootschap.

Professionalisering en ‘Ontlichting’
De lezingen die in zulke genootschappen gegeven
werden, waren echter significant substantiëler dan
de flitspresentaties, facebookgroepen en funfactfilmpjes die nu hoogtij vieren. De verklaring voor deze
verandering vinden we in Strukturwandel der Öffentlichkeit (‘Structurele veranderingen van de publieke
ruimte’) van de Duitse denker Jürgen Habermas.
Hierin beschrijft hij de opkomst, maar ook het weer
afbrokkelen van de publieke sfeer en de rationele,
op kennis gebaseerde discussies die daarbinnen gevoerd worden. Hij concludeert dat het succes van
de twintigste-eeuwse welvaartstaat ertoe leidde dat
er voor de gewone burger weinig reden meer is om
zich naar het Verlichtingsideaal te ontplooien. Taken die voorheen aan ‘de burgerij’ waren, werden
namelijk uitbesteed: er ontstond een bureaucratie, er
verschenen beroepspolitici, en de journalistiek werd
een steeds geslotener gilde.
Er was, kortom, een professionalisering gaande: al tijdens de bloei van de Verlichting, in de achttiende

eeuw, werden door heel Europa academies en leerstoelen in de natuurwetenschappen opgericht.
Wis- en natuurkunde werden steeds minder ‘een
hobby ernaast’, en steeds meer een negen-tot-vijfbaan. Op dezelfde manier werd ook de politiek minder een roeping, en meer een beroep. Hierdoor kon
de gewone burger zich, na zijn werk, terugtrekken
in zijn eigen familie en vriendenkring: de actieve
participant in de politieke arena veranderde in een
afwachtende afnemer van de vruchten van de verzorgingsstaat en de opbrengsten van de moderne
massaproductie en vooral ook massamedia.
Kennis wordt dus slechts nog verwacht van hen, die
er hun brood mee verdienden; de gewone man vult
zijn vrije tijd vooral met vermaak en televisie: in de
voetsporen van Habermas kunnen we concluderen
dat het recept van popularisering à la DWDD geboren was. Men nodigt een expert uit, en vraagt hem
om op zo vermakelijk mogelijke wijze, voortbouwend op een minimum aan voorkennis en het liefst
zonder een beroep te doen op enige concentratie of
enig voorstellingsvermogen van de kijker, in een paar
minuten “iets leuks over natuurkunde” te vertellen.
Hetzelfde is misschien ook wel in de politiek gebeurd: het bestuur is uitbesteed aan beroepspolitici,
die slechts af en toe nog in de media, zoals DWDD,
verschijnen om uit te leggen wat ze met hun mandaat doen. Ook zij moeten zich beperken tot jip-enjanneketaal en vermakelijke one-liners, omdat het
publiek niet de benodigde voorkennis, noch de tijd
heeft om de zeer specialistische politieke processen
te begrijpen.

Afb3: een achttiende-eeuws koffiehuis, waar politiek, filosofie
en wetenschap besproken werden

In het geval van de politiek zijn de voor- en nadelen
duidelijk: ergens is het fijn dat beslissingen gemaakt
worden door degenen met jaren van bestuurlijke ervaring, maar tegelijk beslist het volk niet echt meer
mee, en is het fundament onder het hele systeem
eigenlijk verdwenen. Hetzelfde geldt misschien wel
voor de wetenschap. Universiteiten en onderzoeksinstituten werden ooit in het leven geroepen om, in
de woorden van Immanuel Kant, de mens te bevrijden van zijn onvermogen om zelf na te denken; dit
Verlichtingsideaal is echter uitgemond in een academische gemeenschap die niet eens meer durft te
proberen om die mensheid echt uit leggen wat zij
nou eigenlijk doet, en zich moet beperken tot moppen en metaforen.
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Weetjes op het web
Hoe je uren leerzaam kunt besteden op het internet
Het internet is groot, heel groot. Er is ondenkbaar veel te vinden op het wereldwijde web waar iedereen
constant op zit, maar niemand fysiek ooit te vinden zal zijn. De redactie heeft zich deze keer verdiept in
de weetjes op het web, want ook daar vindt een grote populariseringsslag van de wetenschap plaats. Van de
meest ingewikkelde, de gekste of bizarste vragen weet Google waar we één of meerdere antwoorden kunnen vinden. Google verwijst ons naar websites zoals YouTube, één van de vele fora of andere websites zoals
informatieve weblogs.
Omdat we ons, naast het studeren, natuurlijk nog meer willen verdiepen in de prachtige wereld van wis- en
natuurkunde, en omdat jullie het natuurlijk veel te druk hebben met studeren en het echte leven leiden,
staan hieronder een paar meer en minder diepgaande weblogs en YouTube-kanalen geselecteerd, die elke
leergierige NSA’er als een verrijking zal zien.

Weblogs onder de loep
Dorine Schenk

Wiskundemeisjes
Een bijzondere combinatie: vrouwen, vermaak en
wiskunde. Het is te vinden op de weblog van de wiskundemeisjes, die ook regelmatig een column vullen
in de Volkskrant. De wiskundemeisjes zijn Ionica
Smeets en Jeanine Daems. Ze leerden elkaar kennen
als wiskundepromovendi aan de Universiteit van
Leiden; met de kennis zit het op deze blog dus wel
goed. Inmiddels is Ionca wetenschapsjournalist en
werkt Jeanine als wiskundedocente. Helaas wordt de
blog niet meer actief bijgehouden. Alleen de wekelijkse Volkskrantcolumn plaatsen ze er nog. Gelukkig staat er genoeg leuke wiskunde in het archief om
je een tijdje bezig te houden. (wiskundemeisjes.nl)
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Alles over sterrenkunde
Met deze blog houdt Govert Schilling ons op de
hoogte van het laatste sterrenkundenieuws. Behalve
informatie over sterrenkundig onderzoek is er ook te
vinden hoe de sterrenhemel en de komende dagen
uit zal zien. Als je je abonneert op zijn nieuwsbrief
ontvang je wekelijks de meest actuele artikelen en
een overzicht van de hemellichamen die die week
aan de hemel te bewonderen zijn. De schrijver geniet
redelijk wat bekendheid als freelancewetenschapsjournalist. Naast artikelen in bijvoorbeeld de Volkskrant en New Scientist heeft hij boeken geschreven
en ook op de televisie is hij geen vreemde. Ondanks
dat hij nooit sterrenkunde gestudeerd heeft, is hij als
autodidact een ware kenner geworden. (allesoversterrenkunde.nl).

Physics World
Dit is de website van het bekende (peer reviewed)
wetenschappelijke tijdschrift Physics World, die
wordt uitgegeven door het Institute of Physics
(IOP). Op de site is nieuws met betrekking tot de
natuurkundige wereld te vinden, zoals de comedy
night bij CERN en een onderzoek naar voedsel dat
gebruikt kan worden als lasermateriaal. Ook is er
de “in depth” rubriek, waar inhoudelijkere artikelen
geplaatst worden. Voor het lezen van de meeste artikelen dien je geregistreerd te zijn, maar meer dan
een loginnaam en je emailadres heb je daar niet
voor nodig. Bovendien kun je je dan ook abonneren
op de nieuwsbrief van de site. (physicsworld.com)

What’s new
Vind je de andere blogs niet diepgaand genoeg?
Lees je liever formules dan woorden? Dan is de weblog van Terence Tao misschien meer iets voor jou.
Daar plaats hij het laatste nieuws over zijn eigen onderzoek, bediscussieert hij nog onopgeloste problemen en meer wiskunde gerelateerde zaken. Hij staat
open voor reacties van wiskundigen van alle niveaus,
zolang de discussies “constructive, polite, and at least
tangentially relevant to the topic at hand” zijn. Dus
verdiep je in het interessegebied van deze Australische wiskundige en draag wellicht wat bij. (terrytao.
wordpress.com)

Dot physics
Universitair docent Rhett Allain gebruikt geen geavanceerde natuurkunde, maar hij behandelt wel
leuke onderwerpen. Heb je je ooit afgevraagd welke
superheld sneller is: Flash of Quicksilver? Of wilde
je altijd al weten of Godzilla kon schaaten? Allain
zoekt het voor je uit, en is niet bang de formules
erbij te zetten (iets wat weinig voorkomt op populair-wetenschappelijke blogs). De nutteloze humor
van de vragen die hij beantwoordt, is te vergelijken
met de wekelijkse “What if ” blog van het bekende
xkcd.com. Voor de supergemotiveerden onder jullie:
onderaan elke blog plaatst hij enkele “huiswerkopgaven”. Misschien leuk als spannende bijlesopdracht.
(wired.com/category/dotphysics)

Not even wrong
Deze blog is tamelijk natuurkundig georiënteerd,
en geschreven vanuit het oogpunt van een wis- en
natuurkundige. Peter Woit is postdoc op het gebied
van wis- en natuurkunde en zijn onderzoeksgebied
is dan ook de relatie tussen wiskunde en fundamentele natuurkunde. Hij schrijft gedeeltelijk over zijn
leven aan de Columbia Universiteit in New York,
maar de meeste van zijn artikelen gaan over nieuws
op het gebied van snaartheorie, deeltjesfysica en andere natuurkundige “hot topics”. Af en toe passeert
ook een wiskundig onderwerp de revue. Zijn schrijfstijl is erg toegankelijk en de onderwerpen zijn gevarieerd. (math.columbia.edu/~woit/wordpress)
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Jofele YouTube-kanalen
Sebastiaan van Eijk & Maarten Post

One Minute Physics (ook van: Minute Earth)
Eigenlijk doet de naam al vermoeden waar het over
gaat. In luttele minuten worden fysische fenomenen
uitgelegd op een zo simpel mogelijke manier. Henry
Reich doet dit door zijn uitleg te ondersteunen met
versneld afgespeelde tekeningen. Ooit afgevraagd
wat donkere materie nou precies inhoudt, terwijl je
wordt begeleid door een smooth contrabasloopje?
Spendeer dan een minuut aan dit kanaal, en de volgende keer als je verre oom vraagt wat quantummechanica nou precies is, heb je daadwerkelijk een keer
wat nuttigs te zeggen

Vsauce
Dit YouTube-kanaal is verdeeld in meerdere kanalen. Op Vsauce2 en 3 worden in no time allerlei zaken behandeld: van interessante kunst en gadgets tot
vette wetenschappelijke ontdekkingen. In de filmpjes van Vsauce 1 begint de presentator zijn filmpjes
met een vraag, en in zijn antwoord komt nog een
reeks vragen aan bod. Wat leuk is aan Vsauce, is dat
er soms samengewerkt wordt met andere kanalen
zoals Vihart en One Minute Physics.

ViHart
In stopmotionfilmpjes, gemaakt op haar collegeblok,
geeft Vihart op haar manier een inzicht in de wiskunde. Veel filmpjes beginnen met: stel je verveelt
je tijdens de wiskundeles, en je begint te doodlen.
Daarna blijkt dat de kleurrijke patronen die ze in
haar schrift tekent, eigenlijk veel meer wiskunde bevatten dan je ooit had verwacht. Met een filosofisch
en kunstzinnig verhaal geven deze video’s een andere
blik op wiskunde.

Numberphile (ook van: Periodic Video’s & Sixty Simbols)
De wiskundigen van Numberphile vermaken je met
filmpjes over leuke weetjes in de wiskunde. Welk
probleem lost Will uit Good Will Hunting nou precies op? Wat zijn de vette features van het getal 42?
Of wil je nou gewoon voor eens en altijd het pi-versus-tau-debat duidelijk hebben? Dit is nog maar een
greep uit de meer dan honderd video’s die te vinden
zijn op dit kanaal.

14

TED-Ed
Waarschijnlijk heb je wel eens een inspirerende speech gezien van een TED-conferentie. De
TED-organisatie breidt zich al sinds 1984 uit. Zo
is er bijvoorbeeld wel eens een TEDx in Amsterdam geweest. Een ander onderdeel van TED is
het TED-Ed-kanaal op YouTube, waar Ed staat
voor education. Op dit kanaal worden korte lessen
voorzien van een toelichtende animatie, gemaakt
door steeds een andere animator. Op deze manier
is TED-Ed een boost voor je algemene ontwikkeling op onder andere het gebied van natuur, talen
en geesteswetenschap, en tegelijkertijd een platform
voor onbekende animators.

VlogBrothers
(ook van: Sci Show, Crash Course, Mental floss)
Dit kanaal wordt gerund door twee broers, John en
Hank Green. De eerste komt jullie wellicht bekend
voor als auteur van verschillende boeken, waarvan
de laatste recent verfilmd is: The Fault in our Stars.
Daarnaast staat John in de ‘Top 100 Most Influential People’ van TIME magazine. Gelukkig overschaduwt hij met dit flinke cv zijn jongere broer niet in
zijn doen en laten, tijdens de wekelijkse conversatie
tussen deze twee. Elke dinsdag post John een vlog,
en elke vrijdag doet Hank hetzelfde. Deze video’s
zijn soms een reactie op de ander, maar er zijn geen
strikte randvoorwaarden. Het is een vlog zonder
centraal thema en er komen belachelijk veel onderwerpen langs, die wel of niet met actuele thema’s te
maken hebben. Zo gaat het soms over de huidige
crisis in Oekraïne, en de week daarna over velociraptors. Uitermate interessant, maar ook verschrikkelijk
grappig, aangezien beide Greens eigenlijk compleet
gek zijn. Kijken dus!
Allemaal gezien, maar ben je nog niet
uitgekeken? Probeer dan een van de volgende YouTube-kanalen:

CPG Grey
Op dit kanaal zijn filmpjes te vinden met vragen op
brandende vragen die je je eigenlijk nooit afvraagt.
Vragen als: “Wat is het verschil tussen het Verenigd
Koninkrijk en Groot Brittannië?” of “Hoe word je
paus?” hebben onverwachte antwoorden. Door de
vermakelijke en informatieve zelfgeanimeerde filmpjes krijg je een echte informatieboost.

t
t
t
t
t
t
t

BrainCraft
AsapScience
Khan
Acadamy
Smarter
Every day
Veritasium
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Einsteins Angels
Deel 2: Een klein geheim
Margot Brouwer
Eén van de populairste wetenschappers aller tijden is
zonder twijfel Albert Einstein, niet alleen vanwege zijn
ongeëvenaarde bijdragen aan de fysica, maar vooral ook
vanwege zijn markante persoonlijkheid. Hij wordt
haast beschouwd als de belichaming van de wetenschap:
onaantastbaar door de onzekerheden en emotionele beslommeringen waar normale stervelingen mee kampen.
Niets is echter minder waar, zoals weer duidelijk blijkt
uit dit tweede deel van “Einsteins Engelen”. In Deel 1
(in de vorige Scoop) behandelden we Einsteins jeugd en
zijn eerste liefde, Marie Winteler. Ditmaal analyseren
we zijn relatie en huwelijk met Mileva Marić, zijn
enige vrouwelijke studiegenoot.
Afb1: Mileva Marić en Albert Einstein op hun trouwdag

Mileva Marić: Alberts poppetje
Einsteins relatie met Mileva Marić verschilt veel
van die met Marie. Dit komt vooral omdat hun
persoonlijkheden zo verschilden. Marie was voornamelijk aanhankelijk en vrolijk, waar Mileva juist
wordt beschreven als een wat meer serieuze en timide persoonlijkheid.
“Mileva [was] een slimme en sterke vrouw,
die als een van de weinigen door Einstein
als zijn intellectuele gelijke werd gezien.”
Marie was voornamelijk onzeker over haar capaciteiten en verhield zich niet intellectueel tot Einstein,
waar Mileva een slimme en sterke vrouw was die als
een van de weinigen door Einstein als zijn intellectuele gelijke werd gezien. Marie werd beschouwd
als iemand die aan het ideaal van schoonheid van
die tijd voldeed, waar Mileva’s buitenkant juist als
vreemd werd beschouwd, met haar donkere Servische huid en manke been vanwege haar aangeboren
heupkwaal.
Hun relatie, die opbloeide toen ze samen studeerden aan de Polytechnische Universiteit in Zürich,
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lag dichter bij wat mensen van Einstein zouden verwachten: een sterke intellectuele band die hen beschermde tegen invloeden van de “kleinburgerlijke”
buitenwereld. In zijn brieven aan Mileva verwijst
Albert vaak naar anderen, meestal zijn familieleden,
als “kleinburgers”: saaie, pietluttige, bekrompen cultuurbarbaren, die enkel leven voor comfort, langdurige maaltijden en slaapverwekkende gesprekken.
Eindelijk kan hij zijn gedachten over zijn meest geliefde onderwerp, de fysica, met iemand delen die ze
begrijpt en waardeert. Maar zijn brieven tonen ook
de meer emotionele kant van hun relatie. Hij begint
Mileva zijn “Doxerl” (Poppetje) te noemen en Mileva noemt hem “Johonesl” ( Johannesje) [1]. Deze
twee personages steken vaak de kop op tijdens hun
correspondentie. Vaak verwijzen ze ook naar zichzelf met hun bijnamen en spreken ze in de derde
persoon, alsof het over iemand anders gaat. Het kan
zijn dat deze twee alter-ego’s nodig waren om Albert
en Mileva, die beiden bij hun vrienden bekend stonden om hun ernstige en gereserveerde karakter, hun
ware gevoelens op een veilige manier te laten uiten.
De boze schoonmoeder
Hun relatie lijkt eigenlijk sterk op die tussen Einsteins eigen ouders: Albert was net als zijn vader een

onpraktische, vergeetachtige dagdromer. Mileva was
net als Alberts moeder spaarzaam over haar emoties, maar snel met haar oordeel over anderen. Ze
was streng, maar in alles voorzienend, altijd alles regelend, en door Albert geaccepteerd als “het hoofd
van het huishouden”. Vreemd genoeg leek Pauline
Einstein het hiermee oneens. Net zo snel als ze Marie in haar hart had gesloten, werd Mileva door haar
uitgemaakt voor een “lopend boek”, dat “je hele toekomst en al je kansen zal verpesten”. Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor de onmiddellijke
haat van Pauline jegens Mileva. Uit Einsteins brieven aan Mileva wordt duidelijk dat zijn moeder het
feit ze vier jaar ouder was dan hij niet goedkeurde
(“Op het moment dat jij dertig bent zal zij een oude
heks zijn!”) [1]. Ze leek echter nooit te hebben geklaagd over het feit dat Marie drie jaar ouder was
dan hij. Ook was Mileva een Servische, en het is bekend dat Pauline het algemene Duitse vooroordeel
tegen Slavische volken deelde. Ze vreesde ook dat
Mileva’s lichamelijke handicap Einsteins kansen op
geluk zou schaden. In ieder geval is het geen mysterie waar Albert zijn neiging tot het uiten van snelle
en scherpe meningen over anderen vandaan heeft!
Pauline heeft vanaf het begin geprobeerd Alberts

Afb2: Albert, Mileva en hun eerste zoon, Hans Albert, in 1904,
één jaar voor het Wonderjaar

relatie met Mileva te ontbinden, wat resulteerde in
geruzie en beschuldigingen wanneer hij thuis was:
“Geen enkele goede familie zou haar willen. Als ze
zwanger raakt, zit je pas echt in de problemen!” [1]
Hoewel Einstein tegenover Mileva beweerde dat hij
zijn moeder onder zijn duim had, dat ze zich niet zou
Als ze zwanger raakt, zit je pas
echt in de problemen!
durven bemoeien met hun relatie en dat haar “kleinburgerlijke zwaargeschut” niet de minste invloed op
hem had, tonen zijn daden het tegenovergestelde als
blijkt dat Pauline gelijk krijgt. Toen Mileva in 1901
ontdekte dat ze zwanger was, moest Einstein terug
hebben gedacht aan zijn moeders harde woorden.
Verloren Lieserl
Toen hun buitenechtelijke dochter Lieserl werd
geboren in het huis van Mileva’s ouders in Servië,
leken Alberts brieven aan Mileva’s vader aanvankelijk enthousiast. Hij zou echter nooit zijn vaderschap
aan iemand bekendmaken, zelfs niet aan zijn beste
vrienden. Het is zelfs onduidelijk of Alberts eigen
ouders ooit hebben geweten over hun onwettige
kleindochter. In de paar brieven waarin Einstein zijn
dochter noemt, lijkt hij zich vooral bezig te houden
met de voorbereiding op haar adoptie. Door het opstellen van een officiële geboorteakte te voorkomen,
was hij in staat om alle sporen van het bestaan Lieserl te wissen. Het is enkel de ontdekking van zijn
brieven aan Mileva die, 80 jaar later, de geboorte van
hun eerste kind uiteindelijk heeft blootgelegd.
Door de jaren heen zijn vele redenen voorgesteld
waarom Albert zijn eerste dochter zou hebben opgegeven. Eén daarvan is zijn instabiele economische
situatie op dat moment. Hun economische welzijn
was echter niet aanzienlijk verbeterd toen hun tweede kind werd geboren, die zij wèl hebben gehouden.
Het kan ook uit angst zijn geweest voor een beschadigde reputatie, die zijn kansen op het verkrijgen van
een baan zouden hebben verminderd. Een van de
meest waarschijnlijke redenen, echter, is dat Einstein
meer werd beïnvloed door de waarschuwingen en
adviezen van zijn moeder dan hij beweerde. In ieder geval komt de Albert Einstein die in het geheim
zijn eigen dochter laat adopteren en haar bestaan
naar de vergetelheid verwijst uit angst voor een beschadigde reputatie of de mening van zijn ouders
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en vrienden, allerminst overeen met het beeld van
hem als “onafhankelijk ... van conventies, meningen
en vooroordelen van anderen” [1], zoals hij zichzelf
later beschrijft.
Deze tragische gebeurtenis heeft ook een significant
effect op Mileva’s gemoed en persoonlijkheid. Volgens Hans Albert, het tweede kind van Einstein, dat
twee jaar na Lieserl geboren werd, merkten Mileva’s
vrienden dat ze vaak droevig en nadenkend was, nadat er “iets” tussen haar en Albert was gebeurd [3].
Deze gebeurtenis zou echter altijd een mysterie voor
hen blijven, omdat Mileva erover weigerde te praten omdat het volgens haar “intens persoonlijk” was.
Maar wat het ook was, Mileva leek Albert er verantwoordelijk voor te houden. Ondanks de verandering
in hun relatie zijn Einstein en Mileva getrouwd op
6 januari 1903, nadat Alberts vader op zijn sterfbed
Mileva’s vrienden [merkten] dat ze vaak
droevig en nadenkend was nadat er “iets”
tussen haar en Albert was gebeurd
hun eindelijk zijn zegen had gegeven. Die herfst
ontdekte Mileva dat ze opnieuw zwanger was, en zij
baarde een zoon, Hans Albert Einstein, op 14 mei
1904. Hun tweede zoon Eduard werd geboren op 18
juli 1910, slechts vier jaar voor hun scheiding.

Afb3: Mileva met haar twee zoons, Hans Albert en Eduard Einstein
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Het afscheid
De reden voor de ontbinding van Einsteins huwelijk
kan worden gevonden in een combinatie van veel
omstandigheden. Het zou het feit kunnen zijn dat
Einstein voornamelijk werd geoccupeerd door het
werk en de faam die hij tijdens zijn “wonderjaar” in
1905 had verworven, terwijl Mileva door de zorg
voor hun kinderen aan het huis was gebonden.
Uiteraard betekende dit het einde van haar eigen
wetenschappelijke ambitie. Of misschien was het de
verdacht grote beminnelijkheid van Einstein naar
andere vrouwen, met name Anna Meyer-Schmid,
een jeugdvriendin voor wie hij rond de tijd dat zijn
relatie met Mileva begon nog een liefdesgedicht had
geschreven. Een andere factor kan zijn, dat Einstein
door zijn wetenschappelijke carrière gedwongen was
met zijn huishouden van de ene stad naar de andere
te verhuizen, zodat Mileva dikwijls zonder vrienden
in een vreemde omgeving terecht kwam. Natuurlijk
zal het leed van het onvrijwillig afstaan van haar enige dochter ook een grote rol hebben gespeeld.
Ondanks het feit dat Mileva zo lang naar hun huwelijk had uitgezien, moet het een heel moeilijke
periode voor haar zijn geweest, waardoor ze vaak
wegzonk in buien van bitterheid en depressie. Dit
veroorzaakte weer dat Albert zijn toevlucht elders
ging zoeken, wat uiteindelijk leidde tot een affaire
met zijn nicht Elsa Einstein.

Ze begonnen hun schriftelijke correspondentie in
1912, een gebeurtenis die een ‘point of no return’ in
Einsteins huwelijk zou betekenen. Hun affaire duurde twee jaar, tot Mileva eindelijk het besluit nam om
met haar twee zoons naar Zürich te verhuizen. Volgens zijn vrienden huilde Einstein vreselijk toen hij
afscheid van hen nam bij het treinstation, en moest
hij ondersteund door een van zijn beste vrienden,
Haber, naar huis terugkeren. Mileva werd ook sterk
beïnvloed door hun echtscheiding en het zelfstandig
opvoeden van hun twee kinderen, waarvan de jongste schizofreen bleek te zijn. Ze stierf alleen, op 4
augustus 1948. [1]
Alberts stekelige buitenkant
Hoewel Albert Einstein een genie en een intellectuele heilige is en altijd zal blijven, onthult het verhaal
van zijn liefdesleven ook een heel andere Einstein.
Een Einstein die, hoewel hij een heilige was in het
rijk van het intellectuele, verre van heilig was in het
rijk van het emotionele en het persoonlijke. Zijn eigen bewering dat “de veeleisende intellectuele arbeid
en het aanschouwen van Gods Natuur ... me door
alle moeilijkheden des levens zullen leiden”, en dat
hij zich van de “louter persoonlijke” aspecten van het
leven had bevrijd, kunnen met een grote korrel zout
worden genomen.
Het kan zijn dat hij zichzelf op latere leeftijd op deze
manier zag, maar tijdens zijn turbulente leven zag hij
dit ideaal als dat van een “struisvogel” of een “mol
in zijn zelfgegraven hol”. De personen die hem het
beste kenden – zijn ouders, zijn vrienden en vooral
zijn partners – konden door deze buitenkant heen
zien dat zijn koude houding niets anders was dan
de bescherming van zijn emotionele en gevoelige
ziel. Dit werd het best beschreven door Hans Byland, zijn klasgenoot op de Poly-Technische School:
“Hij was één van die gespleten persoonlijkheden die
weten hoe ze met een stekelige buitenkant het delicate rijk van hun intense emotionele leven kunnen
beschermen.” [3]
Terugkijkend op Alberts opvoeding is het zeer waarschijnlijk dat de eerste vrouw in zijn leven, zijn moeder Pauline Einstein, een grote rol heeft gespeeld bij
het belasten van hem met deze houding. Haar eigen
onvermogen om haar emoties te uiten, haar strenge
opvoeding met een grote nadruk op zelfstandigheid
(maar tegelijkertijd de eis van onvoorwaardelijke
gehoorzaamheid), haar meedogenloze houding en

ook haar sterke vooroordelen moeten allemaal een
grote invloed op Einsteins gevoelsleven hebben
uitgeoefend.
Maar het waren ook vrouwen die, later in zijn leven, in staat waren om hem uit zijn “stekelige buitenkant” te lokken. De eerste was Marie Winteler,
van wie Einstein zelfs vier jaar na hun liefde nog
bekendmaakte: “Voor het grootste gedeelte voel me
heel veilig in mijn hoge vesting van rust. Maar ik
weet dat als ik haar nog een paar keer zou zien, ik
zeker gek zou worden. Daarvan ben ik zeker, en ik
ben er als vuur zo bang voor.” [1] . En ook Mileva
was een van de zeldzame mensen die zijn “hoge fort
van rust” konden trotseren: “Die kerels denken dat ik
nog nooit in mijn leven gelachen heb, maar dan hebben ze me nog nooit met mijn Poppetje gezien.” [1]
Hij was één van die gespleten persoonlijkheden die weten hoe ze met een stekelige
buitenkant het delicate rijk van hun intense
emotionele leven kunnen beschermen.
Al met al heeft Einsteins onmiskenbaar sterke emotionele leven geresulteerd in enkele van de mooiste,
maar tegelijkertijd extreem tragische romances in de
wereldgeschiedenis.
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Niet-wetenschappers als
wetenschapsjournalisten
Een pleidooi voor popularisering
Marieke Kral
Er is geen plek in Nederland waar de angst tot popularisering van de wetenschap groter is dan op de
universiteit: je mag misschien binnen zijn gekomen
met de Quest, met Physics zal je vertrekken. De
versimpelde redeneringen hebben dan inmiddels
plaatsgemaakt voor wiskundige onderbouwingen en
de populaire artikelen, met weinig wetenschappelijke
eisen en auteurs, behoren tot het verleden. Toch zou
de wetenschap juist deze populaire artikelen moeten
omarmen. Ondanks dat er door deze artikelen soms
wat misverstanden moeten worden weggewerkt, kan
de huidige wetenschapper namelijk niet zonder.
Ten eerste zorgt deze popularisering van de wetenschap voor een werving van studenten waar geen
open dag tegen kan opboksen.
...je mag misschien binnen zijn gekomen met

denkende en nieuwsgierige mensen die meer willen
weten dan waar zij zelf mee bezig zijn. Zij hebben
niet de tijd of de behoefte om alle boeken van Kant
en Nietsche te lezen, maar dat betekent niet dat er
geen interesse is voor de antwoorden die de filosofie
kan bieden. Dus als Rob Wijnberg een boek schrijft
waar hij een gebrek aan keuzevrijheid uitlegt met
jampotjes, wordt dat verkocht. Dat maakt de lezers
geen filosofie-experts, maar in hun interesse wordt
wel voorzien. Juist ‘echte’ wetenschappers (en de
UvA-studenten) zullen zich in het geschetste beeld
herkennen: hun nieuwsgierigheid wordt niet beperkt
tot hun eigen vakgebied en voor vijf studies heeft iedereen het te druk, maar als er andere manieren zijn
om toch weer wat meer van de wereld te begrijpen,
dan wordt deze kans gegrepen. De wetenschap moet
er wel voor zorgen dat die kansen er zijn, door popularisering binnen haar vakgebied toe te staan en
aan te moedigen.

de Quest, met Physics zal je vertrekken.

Natuurlijk speelt de natuurkundeleraar een rol bij de
keuze tot de studie natuurkunde, maar iedere student zal ook de rol van de prikkelende media erkennen. De ontploffende proefjes op de kindertelevisie,
de moeilijke vragen bij de Nationale Wetenschapsquiz en de grappige stukken in de Quest: allemaal
trok het onze aandacht naar de wetenschap. De populaire wetenschap zorgt ervoor dat je door de jaren
heen realiseert dat dit type vragen je interesseren, dat
je beseft dat er mensen zijn die deze vragen kunnen
beantwoorden en dat je, hoe saai een natuurkundeles ook kan zijn, geprikkeld blijft worden door de
wetenschap.

Dit verklaart ook het succes van ondernemingen als
TED talks en de Universiteit van Nederland. Omdat er altijd meer zaken zijn waarover je niets weet,
dan zaken waarover je wel iets weet, proberen velen
onder ons te voorkomen dat je bij die onbekende
zaken totaal onnozel bent. Het effect daarvan is namelijk niet alleen dat je beter wordt in pubquizen,
maar ook dat je wat intelligenter overkomt. Waarom fysieke activiteit belangrijk is voor de hersenen,
wat de beste techniek is bij een verhitte discussie en
wanneer het niet verstandig is om een bij te doden,
leidt soms tot meer dan alleen kennis, en verrijkt ook
daadwerkelijk iemands leven. Juist ook daarom moet
het belang van popularisering niet onder de tafel
worden geschoven.

Maar niet alleen voor kinderen en de studiekeuze is
de populaire wetenschap van belang: het publiek van
de populaire wetenschap bestaat immers voornamelijk uit volwassenen. Zij richt zich namelijk op wel-

Daarnaast blijft geld ook een goede drijfveer voor
popularisering. Wetenschap dient namelijk met de
buitenwereld te communiceren zodat er geld binnengesleept kan worden, en die buitenwereld heeft
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een simpel verhaal nodig. Natuurlijk leidt deze
simplificering soms tot onjuiste informatie (zoek
bijvoorbeeld eens naar Large Hydron Collider bij
The Daily Show), maar het levert wel geld op. Vermoedelijk heeft de massale aandacht voor de LHC
en het higgsdeeltje bijvoorbeeld het onderzoek zelf
geen windeieren gelegd.
Dit is overigens niet de enige reden waarom juist
niet-wetenschappelijke auteurs van belang zijn in de
populair wetenschappelijke media. Hun neutrale afstand tot het onderwerp en het feit dat zij zelf leken
zijn, maakt hen de perfecte auteur voor andere leken.
Het was niet voor niets dat Kader Abdolah, toen hij

een boek schreef over wetenschappelijk onderzoek
in Nederland, op een bepaald ogenblik naar de vrouwen van de onderzoekers ging voor uitleg: de onderzoekers waren voor hem onbegrijpelijk, ondanks het
feit dat Abdolah zelf ooit natuurkunde studeerde,
maar hun vrouwen konden alles haarfijn uitleggen.
De wetenschap mag dus misschien een haat-liefdeverhouding hebben met popularisering, haar belang
is groot: voor studiekeuzes, voor nieuwsgierige mensen en voor de financiering van onderzoek. Laten we
daarom onze Quest-abonnementen nog maar even
niet opzeggen.
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Proefkonijnen
Wetenschappelijke onderzoekskonijnen of
gewoon proefkonijnen?
Matthijs Laan
Bij BNN denken de meeste mensen niet meteen aan wetenschappelijke programma’s. Dennis Storm en Valerio
Zeno presenteren sinds 2011 echter ‘het wetenschapsprogramma van BNN’, genaamd Proefkonijnen. Doet dit
programma zijn naam eer aan, of wordt het begrip wetenschap gebruikt om de idiote acties te verantwoorden?
Voor het programma hebben de presentatoren van
alles ondergaan om eigen vragen of vragen van kijkers te beantwoorden. Ze hebben operatief delen
van hun eigen weefsel laten verwijderen om elkaars
vlees te kunnen proeven, ze hebben in koelcellen en
ijsbaden gezeten en na opzettelijke brandnetelwonden over elkaars arm geplast. Dat en nog veel meer,
allemaal in de naam van de wetenschap.

Het programma is, naar mijn mening, zeer wetenschappelijk, omdat het de kern van de wetenschap uitdraagt: stel vragen over alles om je heen,
en probeer antwoorden op die vragen te vinden.
Nieuwsgierigheid en experimenten, dat duo vormt
de basis van Proefkonijnen. Wanneer een antwoord
al gevonden is door middel van echt wetenschappelijk onderzoek, raadplegen de presentatoren de
Vlaamse natuurkundige Lieven Scheire en de filosoof Bas Haring. Deze wetenschappers leggen bijvoorbeeld uit dat een schuimfontein gemaakt wordt
door een scheikundige reactie waarbij CO2-gas
vrijkomt, of dat een implosie het gevolg is van de
uitzetting en inkrimping van lucht als gevolg van de
temperatuurwisseling.
Koken met de vaatwasser en zagen met
een fiets zijn beide zeer mogelijk.
De kunst is natuurlijk om als makers van een wetenschappelijk programma het programma zo neer
te zetten, dat het (toch) kijkers trekt. Dit doet de
BNN door de grote experimenten af te wisselen met
spectaculaire rubrieken die iedere week terugkomen.
Zo wordt in het terugkerende onderdeel ‘Ren je rot’
een houten frame in de vorm van een deurkozijn opgespannen met een materiaal naar keuze. Vervolgens
probeert een van de presentatoren door dit houten
frame heen te rennen, met grote aanloop en soms
een flinke schouderbeuk. De materialen variëren van
ijs tot piepschuim, van trekdrop tot TL-buizen, en
leveren de ene keer fantastische slow-motion beelden op, en de andere keer vastzittende benen of
voeten van de renner. Het beantwoordt een redelijk wetenschappelijke vraag, namelijk: “Zou je hier
doorheen kunnen rennen?”.

Afb1: Dennis Storm en Valerio Zeno op de set van Proefkonijnen
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Een andere rubriek van het programma dat iedere
maandagavond te zien is, heet Survival at Home.
Hierin worden voorwerpen en apparaten uit huis

op vreemde manieren benut. Van een eetkamerstoel
een massagestoel maken door er sinaasappelpersers
aan te tapen is voor de heren nog niet gek genoeg.
Twee andere experimenten bewijzen dat koken met
de vaatwasser prima kan als je zonder gas zit, en dat
zagen met een fiets zeer mogelijk is als je zonder
zaag zit. Ze proberen van een gewoon bad en een
tuinslang met gaatjes een bubbelbad te maken, maar
dat levert niet de gewenste constante stroom bubbels. Een doos met 500 bruistabletten in het bad legen, vult de badkamer met een vreemd gas, maar vult
het bad ook met bubbels: missie geslaagd dus!

Bizarre experimenten in Proefkonijnen

Kunnen mannen de pijn van een bevalling
aan?
Valerio en Dennis lieten zich via electroden
buikkrampen toedoenen, die de weeën van
een bevalling moesten nabootsen. Valerio zei
hierover: “Natuurlijk wist ik al lang dat vrouwen veel sterker zijn dan mannen, maar ik
zou me nu bijna schuldig voelen wanneer ik
tegenover m’n vriendin over mijn kinderwens
zou beginnen.

“Ik voel geen verschil tussen de arm waar wel

Hoe smaakt mensenvlees?
over geplast is en de andere.”
Het zijn mooie reportages en de samenwerking tussen Dennis en Valerio is ontzettend hilarisch, maar
in welke opzichten laat het programma de wetenschap liggen? Die vraag zal ik zelf beantwoorden.
Ondanks dat de presentatoren hun experimenten
vaak genoeg als semi- of pseudo-wetenschappelijk
aankondigen, zijn de vragen vrijwel altijd kwalitatief (ze beginnen met: “Is het mogelijk om ...”) in
plaats van kwantitatief (“Hoeveel kracht/gewicht is
er nodig om ...”). Dit is een logische keuze, omdat
het beantwoorden van de eerste vraag voor de gemiddelde kijker voldoende tevredenheid schept en
mooie experimenten oplevert. Wat de show ook niet
doet, is het controleren van de meetopstelling en het
reproduceren van de meetresultaten. Immers, als de

Dennis en Valerio hebben van elkaar een stukje bil geproefd: “Het was een biefstukje. Niks
meer, niks minder.”. Over dit kannibalisme is
veel ophef geweest in de wereldwijde media.
uitkomst van een experiment bijvoorbeeld vreemd is,
kan dat aan het open raam van je woonkamer liggen
in plaats van wat de meting misschien doet denken.
Bovendien kan een meting de tweede keer heel anders zij; in de experimentele natuurkunde worden
botsingen ook miljoenen keren herhaald voordat er
gepubliceerd wordt. In Proefkonijnen is het miljoen
keer herhalen natuurlijk niet mogelijk. Ik kan me
niet voorstellen dat Dennis Storm een miljoen keer
door brandnetels gestoken wil worden en een miljoen keer over zich heen laat urineren. In de naam
der wetenschap natuurlijk!
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Onderzoek
Matthijs Laan

ik kan een minuut onder water
en als ik spring ben ik een seconde van de grond
hopelijk is het een juiste conclusie
die ik trek zodra het experiment is afgerond

gebaseerd op onze tijdschaal
waar het verschil duidelijk is
kan ik met zekerheid zeggen
ik ben zestig keer minder vogel dan vis

24

Waarom WRM? Magazine?
Dorine Schenk
Het bestaat pas sinds februari 2013, maar heeft al een
behoorlijk archief aangelegd. Het nieuwe online magazine WRM? Magazine beantwoordt waarom-vragen.
Denk aan alledaagse fenomenen zoals “WRM is de lucht
blauw?”, “WRM is een regenboog rond?” of “WRM
smaakt thee niet zoals het ruikt?”, maar ook interessante
WRM-vragen die met actualiteit te maken hebben, zoals “WRM een VN-veiligheidsmissie in Mali?” zijn te
vinden op de website.

Voor en door studenten
WRM? is opgericht door studenten en zij zijn dan
ook hun doelgroep. Droge stof die je tijdens de colleges leert wordt gekoppeld aan dagelijkse fenomenen waar je misschien nog nooit over had nagedacht.
Het doel is de stof begrijpelijk maken voor iedereen,
dus ook een student communicatiewetenschappen kan een artikel over regenbogen goed volgen.
Het doel is de stof begrijpelijk maken

Roel Bellinga over WRM?
Het WRM?-label is opgericht door Roel Bellinga,
student communicatiewetenschappen aan de UvA.
Het label ontwikkelt marketingconcepten voor
klanten en intern. Door hen is WRM? Magazine
opgericht, wat nu nog onder het WRM?-label valt.
Het doel is dat het uiteindelijk op zichzelf gaat
draaien. Roel startte al op jonge leeftijd met het bedrijfje SchoneRijders, dat elektrische tweepersoonsauto’s verhuurde, omdat hij zich afvroeg WRM
volgens de TU Delft pas in 2020 de helft van de
auto’s op elektriciteit zou rijden. Via het organiseren van feesten (want WRM zou je niet feesten?)
ontwikkelde hij het WRM?-label. Samen met een
vriendin/medestudent die nog een stageplek nodig
had, begon hij het WRM? Magazine. Het doel dat
ze hiermee willen bereiken, is het koppelen van de
kennis, opgedaan bij het studeren, aan de dagelijkse
praktijk. Zoals Roel zelf zegt: “Het magazine wil
kennis delen op een toegankelijke manier: wetenschap in blogstijl. Tevens willen we opvallende zaken uitlichten, zoals het nieuws achter het nieuws.
Er is ergens onrust, WRM? Of het moet juist aanzetten tot denken door middel van onze opinie rubriek: “WRM doen we wat we doen?”.

voor iedereen, dus ook een student communicatiewetenschappen kan een artikel over regenbogen goed volgen.
Naast de standaard waarom-vragen bestaan er nog
meer rubrieken, zoals ‘ik vind…’, waar opiniestukken staan en waar de rubriek ‘people’ staat, waar interviews met meer en minder bekende mensen te
vinden zijn. Bovendien staat er op de site informatie
over cultuur in Nederland, maar ook over studiefinanciering en studeren in het buitenland. Verder
vind je er tips hoe je het best met je schaarse stufi
kan omgaan (zolang we dat nog krijgen). Bovendien
kun je er Chef Charles vinden, die verschillende recepten op de site deelt.
De website is nog jong en wordt gerund door studenten die openstaan voor nieuwe ideeën. Dus schroom
niet om commentaar te leveren op artikelen, nieuwe
WRM-vragen aan te dragen en misschien zelfs een
eigen artikel in te sturen.
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Reisverslag Barcelona
Buitenlandexcursie NSA 2014

(26 april tot en met 4 mei)

Sebastiaan van Eijk
Het is nog vroeg, als 48 dichtgeknepen oogjes elkaar ontmoeten op station Amstel. De geur van cafeïne hangt in
de lucht, en langzaam maar zeker beklimmen de buitenlandexcursisten de trappen van hun Eurolines-bus.
Bestemming: Barcelona.
Zaterdag
De week begint met een busreis van een flink etmaal,
maar men houdt trouw vast aan het oude gezegde:
de tijd vliegt als je plezier hebt. Voordat men er erg
in heeft, is België doorkruist. Terwijl de schemering
langzaam valt, schieten de immer gelijkende velden
van, tot dusver onbekende, gele flora langs ons. Het
platteland van Frankrijk is als een Nederlandse polder met her en der een heuvel, welke zich tot voorbij
de horizon uitstrekt. We zijn smachtende naar de
bewoonde wereld, want onderhand blijken de chips
en koekjes niet voldoende om de honger te stillen.
Teneinde ons vermaak te vergroten is tweeënhalf uur
geleden het landenspel geïnitieerd, waarbij steeds
een land genoemd wordt dat begint met de laatste
letter van het vorige woord. Onderhand zijn David
en ik noeste arbeid aan het verrichten als de letter N
voor de zoveelste keer voorbij komt.
Het strekken van de benen en afkoelen buiten de ‘muy caliente’ bus is een
pre, voordat men in slaap kan vallen.
Achter ons zijn vier kompanen onderhand verzonken tot de categorie Pokémon, mythische wezens
en gevoelens, hetgeen hilarische doch frappante
schouwspelen doet voorkomen.
De vermoeidheid begint toe te slaan. De kornuiten die de ogen nog niet hebben gesloten, wachten
hoopvol op een laatste stop alvorens de slaap te vatten. Het strekken van de benen en afkoelen buiten
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de ‘muy caliente’ bus is een pre, voordat men in slaap
kan vallen. Elke afslag geeft hoop, maar gezien het
feit dat Juan, de naam die we onze beide buschauffeurs hebben toebedeeld, onze smeekgebeden steevast de rug toekeert, lijkt dromenland nog buiten
bereik.
Zondag
Aangekomen in Barcelona is alles redelijk vlekkeloos verlopen. De op de aankomst volgende
stadswandeling van zes uur was gelukkig ingekort,
waardoor we na een luttele vijfeneenhalf uur al op
de lauweren konden rusten. Plekken zoals de haven,
de Ramblas en verscheidene gebouwen van Gaudí
zijn aangedaan, waardoor het beeld van Barcelona
langzamerhand steeds meer vorm kreeg. Terugdenkend aan een geslaagde eerste dag in Catalonië, lag
ik in bed met de troostende gedachte dat de club
van Messi, de plaatselijke sportclub FC Barça, een
heugelijke overwinning heeft behaald door een 2-0
achterstand wonderbaarlijk om te toveren naar een
2-3 overwinning. Dit laatste gaf mij hoop om de dag
daarna menig plaatselijk bewoner met een glimlach
op het gezicht te treffen.
Maandag
Al voordat het ochtendgloren zijn opkomst heeft
gemaakt, bruist Barcelona van het leven. Vol goede
moed en met een pittige portie cafeïne achter de
kiezen, vertrekken we vanaf de Plaça de Catalunya
richting de Universitat Autònoma de Barcelona,
alwaar we het Catalaanse studentenleven kunnen
proeven. De rebellie van de plaatselijke jongelui is
afdoende aanwezig om bij vlagen een grimmige
sfeer neer te zetten, compleet met leuzen en emblemen van protest. De faculteit heet ons echter warm
welkom, evenals het wiskunde-onderzoeksinstituut.
Het mooie weer laat het ook toe om de rest van de
dag te strompelen over de Ramblas en sangrias of
cervezas te nuttigen in het Spaanse zonnetje. Als
de avond is gevallen, blijkt de zoektocht naar paella

niet succesvol. Edoch, met de gedachte dat er nog
genoeg mogelijkheden in het verschiet liggen om
laatstgenoemd Spaans gerecht te verorberen, nemen
we genoegen met een verstopt Mediterraans-Aziatisch-fusion restaurant. Voldaan wordt de avond afgesloten met een fijn wijntje of classy cocktail.
Dinsdag
Het was een drukke dinsdag. Wederom werd de
UAB aangedaan, deze keer was het IFAE slachtoffer van ons imposante gezelschap. Zonder twijfel
was de tweede tocht naar de Catalaanse campus het
waard, gezien het feit dat we uren vermaakt werden
door Matteo en zijn posse fysici. Presentaties, koffiepauzes, rondleidingen door de plaatselijk laboratoria
en computing centers. We ontbeerden volledigheid
geenszins. De enkele uren vrije tijd hierop volgend
werden goed geütiliseerd. Onder andere werd de
plaatselijke overdekte markt aangedaan, waar we uiteraard niet konden vertrekken zonder een puntzak
jamón.
Dit maal struinen twee dozijn NSA’ers als
oude bekenden langs de gebouwen van
de UAB, alsof het Science Park er een exotische dependance bij heeft gekregen.
Vervolgens begon de tocht richting Fabra: het observatorium eenzaam op de berg. Genietend van
niet alleen het prachtige uitzicht aldaar, maar ook
van het beeld van Jupiter en vier van haar manen,
kon men terugkijken op een meer dan geslaagde
klim. Met het beeld van Barcelona vanaf de koepel
aldaar op ons netvlies gegrift, kruipt men content
onder de wol.
Woensdag
Tijd voor ons laatste bezoek aan de campus buiten
de stad. Dit maal struinen twee dozijn NSA’ers als
oude bekenden langs de gebouwen van de UAB,
alsof het Science Park er een exotische dependance
bij heeft gekregen.
De wandeling brengt ons deze keer echter niet naar
een van de faculteiten of instituten, maar naar een
groot rond gebouw, omringd door lege velden. Terwijl de groep zit uit te hijgen op de rotonde voor
een slagboom en het douanehuisje van het goed afgesloten instituut ALBA, een synchrotonversneller,

worden onze paspoorten grondig bekeken door de
beveiliging. Alles blijkt in orde, en gewapend met
een visitor’s pass, maken we ons op voor een rondleiding rond het ronde geval waar veel geladen deeltjes
ronduit belachelijk snel rondjes maken. Nadat we
allen zijn weggeblazen door alles wat onze vriendelijke gidsen hebben laten zien, houdt de commissie
de groep dicht bij zichzelf om te zorgen dat ieder
weer veilig buiten staat. Tijdens de terugtocht naar
de trein, realiseert men zich dat een bezoek aan een
deeltjesversneller verre van klein gehouden moet
worden, want imposant was het zeker.
Donderdag
Daarop volgde de dag van de arbeid. Een feestdag
die door menig idealistische Iberiër als het moment
wordt gebruikt om de onvrede jegens de overheid te
uiten. Het was dan ook een geluk toen vier NSA’ers
nipt de menigte ontweken door een metro in te duiken. De optocht van duizenden ontevreden Catalanen was heugdelijk en heftig, zeker toen ze oog
in oog stonden met de goed bewapende politie. Er
waren daarnaast gelukkig ook genoeg plekken te
vinden waar de rust en reinheid te vinden waren, dus
van de vrije dag kon ook gewoon genoten worden.
Vrijdag en zaterdag
Het is alweer de laatste gehele dag in de Catalaanse
hoofdstad. Het begint met een bliksembezoek aan
de Universiteit van Barcelona. We kijken onze ogen
uit, want de universiteit is grootst opgebouwd. Het
oude gebouw heeft aula’s die doen denken aan kerken, en trappen en gangen die doen vermoeden dat
men zich in een kasteel bevindt. Het feit dat hier op
hoog niveau wiskunde wordt bedreven, is natuurlijk
de kers op de taart.
Het oude gebouw heeft aula’s die
doen denken aan kerken, en trappen en gangen die doen vermoeden
dat men zich in een kasteel bevindt.
De rest van de dag wringt men de doek die Barcelona heet zodanig uit, dat er maximaal genoten wordt
en de bus de volgende dag vermoeid maar voldaan
betreden wordt.
Hasta la vista, Barça, het was ons een waar genoegen.
Scoop september 2014
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