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Redactioneel
Isabelle Liesker
Lieve Scooplezers,
Het collegejaar is nu echt van start gegaan. Voor sommigen zullen de
afgelopen drie maanden voorbij zijn gevlogen; de nieuwe bachelor of
master zit immers vol avonturen. Misschien heeft een deel van jullie
wel het EJW meegemaakt en kan hij/zij zich helemaal vinden in de
quotes van een aantal EJW-gangers in deze Scoop. Voor anderen gaat
het allemaal misschien wat minder rap: het tweede (of misschien wel
derde) keer volgen van eenzelfde vak kan wat saai worden. Toch zal
iedereen in de natuur- en sterrenkunde en de wiskunde het gevoel van
verbazing en/of enthousiasme wel kennen als er een intrigerend concept wordt geïntroduceerd dat een mate van mysterie kent; zwarte gaten, oneindigheid…, ze lijken wel exotisch. De redactie van de Scoop
vond een aantal van deze exotische concepten zo intrigerend, dat ze er
een hele Scoop aan wilde wijden.
In deze Scoop zal een deel van de mysterieuze kant van de natuur- en
sterrenkunde en de wiskunde enerzijds misschien worden weggenomen, maar anderzijds juist worden aangesterkt. Wie heeft er wel eens
nagedacht over hoe eigenaardig het begrip oneindigheid eigenlijk is,
of hoe dit concept tot stand is gekomen? En, wat zijn zwarte gaten en
super nova’s nou eigenlijk?
Naast de abstracte betekenis van een exotisch object, is er ook aandacht voor letterlijke exotische/bijzondere objecten. Zo is er geschreven over de abacus: een ouderwetse rekenmachine, die, ondanks de
aanwezigheid van moderne, geavanceerde rekenmachines, nog steeds
door vele Aziaten gebruikt wordt. Daarnaast tipt de redactie een bezoekje aan het Boerhaavemuseum in Leiden, waar tal van historische
instrumenten die ooit gebruikt werden voor de wetenschap, te bewonderen zijn.
Ook de letterlijke kant van exotisch krijgt de aandacht. Er is een aantal vruchten te koop bij de groetenboer dat voor sommigen net iets
té exotisch lijkt; dit is zonde! Verderop wordt namelijk uitgelegd dat
deze exotische vruchten juist wél de moeite waard zijn en hoe je deze
vruchten dan het beste kunt nuttigen. Als klap op de vuurpijl hebben
we deze editie ook een interactief gedeelte toegevoegd: ben jij een
zwart gat, een abacus of heb je juist meer wat weg van een cactusvijg?
In een mum van tijd kun jij door middel van een flowchart erachter
komen welk exotisch object jij bent; wie wil dat nou niet?
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Het woord van de NSA
Sebastiaan Arendsen

Activiteitenagenda
8 december: Zwemmen in het
De Mirandabad
Hoera! Van Sint en Piet heb je een
nieuwe zwembroek/bikini gekregen! Maar het is december, dus
het lijkt nog eeuwen te duren totdat je de kans krijgt om hem aan
je vrienden te laten zien. Niet getreurd! Op maandag 8 december
zal de NSA haar leden meenemen
naar het welgeprezen De Mirandabad, wat tot gigantische gezelligheid zal leiden
19 december: Aftertentamenborrel met als thema kerst
De tentamens zijn klaar. We willen weer ontspannen. We gaan
naar de brainwave. Hee, de Kerstman is er ook. Chill
3 februari: Nieuwjaarsgala
Het jaar 2015 is alweer een maand
aan de gang, dus organiseert de
NSA samen met de studievereniging voor pedagogische wetenschappen, Comenius, een heus
nieuwjaarsgala. Trek je mooiste
jurk/pak aan en mix een match!
En verder in januari & februari:
t 2 maandelijkse borrels
t 2 spelletjesmiddagen
(waarvan één in combinatie
met een pubquiz en Aik)
t Een speeddateavond met Comenius (om dates te fiksen
voor het gala)
t Bubbelvoetbal
t Schaaktoernooi
t Avondje naar Boom Chicago
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Het nieuwe collegejaar is weer begonnen en dat betekent: nieuwe
eerstejaars, nieuwe activiteiten, nieuwe uitdagingen en een nieuwe
Scoop. Het thema van deze Scoop is exotische objecten, objecten
waardoor zowel de natuurkunde als wiskunde nog net een stukje interessanter worden. De NSA probeert ook zo’n exotisch object te
zijn, door je studietijd net iets interessanter te maken. Hiervoor hebben we de komende tijd weer een mooi programma aan activiteiten
gepland, maar er zijn ook al weer een aantal geweest.
Het eerstejaarsweekend was weer een groot succes en het paintballen
was, zoals verwacht, een mooie opwarmer voor de vele grote activiteiten die nog gaan volgen dit jaar. Ondertussen is de gecombineerde liftwedstrijd en trip naar Parijs ook weer geweest en zullen we
waarschijnlijk allemaal weer volledig op de hoogte zijn van de hippe
plaatsen in Parijs. Nog meer zin in exotische trips? Je kan dit jaar
weer naar hartenlust reizen met de NSA. Onder andere de wintersport, de buitenlandexcursie en meerdere weekenden in Nederland
staan weer op het programma.
Niet zo reislustig? De NSA organiseert gelukkig ook activiteiten
dichter bij je huis, namelijk binnen de grenzen van de magische A10.
Het Consultancy Event zal je kennis laten maken het leven van een
consultant, het gala zal net als ieder jaar weer een poging wagen om
het meest charmante uit de doorgaans in volledig studentenkloffie
geklede NSA’er te halen. Nog geen date voor het gala? Doe je best op
één van de NSA-borrels of een van de vele borrels in de Brainwave
en misschien worden jij en je date wel prom king en queen. Ook op
natuur- en wiskundegebied zullen we actief zijn, onder andere met
onze maandelijkse lezingen en het jaarlijkse symposium. Ideeën voor
deze lezingen en het symposium? Wil je zelf wat organiseren voor de
NSA? Kom langs bij het bestuur en wij helpen je verder!
Er rest mij niets anders dan de lezer plezier wensen met deze nieuwe
Scoop. Hopelijk zal het voor iedere lezer nogmaals duidelijk worden
dat natuurkunde en wiskunde fascinerende vakgebieden zijn, waarover je je hele leven kunt verwonderen.
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Sciencenieuws
Wouter Meinster
Hersluitbare nano-medicijnblaasjes
In het High Field Magnet Laboratory in Nijmegen
hebben wetenschappers blaasjes gemaakt die opengaan als ze onder een hoog magnetisch veld staan.
Door met het magneetveld de wand uit te rekken
gaan de blaasjes open. Nu is het voor het eerst gelukt
om het ervoor te zorgen dat het tegenovergestelde
ook werkt. Met deze toepassing is het mogelijk om
bijvoorbeeld medicijnen gericht in het lichaam te laten waardoor ze veel efficiënter werken. Het huidige
materiaal kan echter niet in het menselijk lichaam
worden gebruikt. Daarom moet eerst nog wel een
ander materiaal worden ontdekt met dezelfde eigenschappen als dit materiaal.
Snelle lichtpulsen
Onderzoekers van de Technische Universiteit van
Eindhoven hebben met behulp van een fotonisch
kristal en quantumdots een systeem gemaakt dat
lichtpulsen van slechts 200 picoseconden kan uitzenden. In een fotonisch kristal kan licht van een
bepaalde golflengte niet bestaan. Door deze golflengte gelijk te maken aan die van het licht dat de
quantumdot uitzendt, is het mogelijk om ervoor te
zorgen dat de quantumdots geen licht uitzenden.
Door met een laserpuls op het kristal te schieten,
wordt het kristal tijdelijk veranderd en kan de quantumdot wel licht uitzenden. Op deze manier zijn
de onderzoekers in staat geweest om extreem korte
pulsen te maken.
Metabolisme draait niet regelmatig
Onderzoekers van het AMOLF hebben ontdekt dat
metabolisme in cellen geen continu draaiend proces is. Metabolisme: het afbreken en opbouwen van
eiwitten, werd tot nu toe altijd beschouwd als een
continu aanwezig proces in cellen. Dit dachten ze,
omdat de stoffen die nodig zijn voor metabolisme
altijd in overvloed aanwezig zijn. De onderzoekers
hebben ontdekt dat het niet een continu proces is,
door naar individuele stappen in het proces van metabolisme te kijken Fluctuaties in één stap in het
proces van metabolisme konden direct worden gelinkt aan de groeisnelheid van de cel.
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Efficiëntere zonnecellen met Erbium-ionen
Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam
hebben laten zien dat met een laag nanokristallen
van silicium en erbium-ionen zonnecellen efficiënter kunnen worden gemaakt. Een van de problemen
van zonnecellen is dat hoogenergetische fotonen
niet efficiënt worden omgezet in energie. De laag
van nanokristallen en erbium-ionen is in staat deze
fotonen op te splitsen in meerdere laagenergetische
fotonen die wel efficiënt worden omgezet. Dit proces is nu nog alleen nog in het lab aangetoond. De
volgende stap is om het daadwerkelijk op een zonnecel aan te brengen.

Efficiënter spin-geheugen
Onderzoekers van de Universiteit van Groningen
zijn er in geslaagd om spininformatie in grafeen tien
keer zo lang te bewaren als hiervoor mogelijk was.
Voor het geheugen van een quantumcomputer is
het belangrijk om een quantumtoestand op te kunnen slaan. Een van de kandidaten die gebruikt kan
worden voor het opslaan van de quantumtoestand is
de spin in grafeen. Het enige probleem hiermee is
dat de informatie na 0,2 nanoseconden al verdwijnt.
Door het grafeen te verpakken in boornitride kan
die tijd worden verhoogd tot 2 nanoseconden.
Grafeen als geheugentrommels
Wetenschappers van de Technische Universiteit
Delft hebben grafeen, een laag koolstof van slechts
één atoom dik, gebruikt als quantumgeheugen.
In plaats van spin te gebruiken om informatie op
te slaan maken ze echter gebruik van trillingen in
het grafeen. De stukjes grafeen worden gebruikt als
kleine trommeltjes die worden aangeslagen door fotonen. Door vervolgens naar het “geluid” te luisteren
kan de informatie uit het systeem worden gehaald.
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De Abacus
Veel beter dan een rekenmachine
Isabelle Liesker
Voor velen van jullie zal het niet de eerste keer zijn dat je
een abacus ziet. Voor een aantal van jullie zal het daarentegen wel een raadsel zijn hoe dit exotisch, wiskundig
apparaat gebruikt kan worden. Het zal dan misschien
ook wel verbazen dat deze simpele of zelfs primitieve
constructie als gereedschap kan dienen om heel erg snel
moeilijke sommen, vermenigvuldigingen, breuken en
zelfs wortels te berekenen.
Ondanks het bestaan van computers en handzame,
elektronische rekenmachines, wordt de abacus nog
steeds veelvuldig gebruikt. Handelaren en winkeliers
in gebieden in onder andere Azië en Afrika pakken
nog steeds even graag de eeuwenoude abacus erbij
voor het berekenen van de kosten. Dat de abacus al
zeer gedateerd is, is voor hen geen bezwaar; het is
simpel, maar zeer praktisch, en bovenal, het heeft
geen elektriciteit nodig.
De abacus van nu
De abaci die nu nog serieus worden gebruikt, zijn de
Chinese suanpan en de Japanse soroban (zie afbeelding 1). Beide abaci hebben een oneven aantal verticale staven naast elkaar, omringd door een frame.
Om elke staaf zit hetzelfde aantal kralen: bij de Chinese suanpan telt een staaf zeven kralen en bij de Japanse soroban vijf kralen. Deze abaci worden allebei
nog geproduceerd en komen voor in verschillende
soorten materiaal. De meeste abaci worden gemaakt
van (hard)hout met metalen, houten, rotan of zelfs
bamboo ‘staven’. De ‘kralen’ die de hoeveelheden
aangeven, worden meestal ook gemaakt van (hard)hout, maar soms ook van steen of marmer. Uiteraard
zijn er tegenwoordig ook vaak plastic abaci verkrijgbaar, maar deze zijn natuurlijk wel minder authentiek-ogend dan de abaci van natuurlijk materiaal.
Op de suanpan en de soroban deelt een horizontale
balk op de abacus de staven in tweeën, waardoor er
een splitsing ontstaat in een aantal kralen boven de
balk en een groter aantal kralen onder de balk: bij
de Chinese suaspan zijn er twee kralen boven en
vijf kralen onder, en bij de Japanse soroban is er één
6

Afb 1: Japanse abacus, de soroban (bovenste)
en Chinese abacus, de suanpuan (onderste)

kraal boven de balk en zijn er vier kralen onder de
balk. Elke kraal onder de balk heeft waarde één en
elke kraal boven de balk heeft waarde vijf. Elke staaf
representeert op deze manier een macht van tien.
Een getal op een abacus wordt aangeduid door het
aantal kralen te tellen die naar de balk zijn toegeschoven, waarbij rekening wordt gehouden met de
waarde van elke kraal.
Voor hen die nog niet bekend zijn met het weergeven van getallen en daarnaast met het optellen
en vermenigvuldigen op een abacus, zijn er in het
kader twee voorbeelden uitgewerkt. Wie na deze
voorbeelden nog niet het gevoel heeft dat hij of zij
het optellen en vermenigvuldigen op de abacus beheerst, zijn er op internet talloze instructiefilmpjes te
vinden. Ook bestaan er apps (voor Android en Apple, zoeken op: abacus) waarin je het rekenen op een
abacus kunt oefenen op je smartphone.
Uiterlijk door de jaren heen
De abacus heeft door de jaren heen echter een heel
ander uiterlijk gekregen dan vroeger. De eerste vorm
van de abacus werd al gebruikt in de jaren 2700 tot
2300 voor Christus. De Mesopotamiërs brachten
ons al het 60-tallig stelsel waardoor we 60 minuten
in een uur en 24 uur in een dag hebben, ook verzonnen ze de eerste abacus. Deze abacus was echter wel
bedoeld voor rekenen in een 60-tallig stelsel.

Optellen met een abacus
Hoe tel je op een abacus eigenlijk twee getallen bij elkaar op? Hieronder is een vijftal
plaatjes weergegeven, waarin de twee getallen 1234 en 5678 in vijf stappen bij elkaar
opgeteld worden in. De eerste stap is naar het
midden verschuiven van de kralen, zodat er
op de meest rechter staaf, de eenhedenstaaf,
vier kralen staan, daarnaast, op de tientalstaaf, drie, daarnaast, op de honderdtaalstaaf,
twee, en daarnaast, op de duizendtalstaaf, 1
(zie 1). De tweede stap is het optellen van de
duizendtallen: we moeten vijf kralen naar het
midden schuiven op de duizendtalstaaf, maar
dit kan niet; we hebben immers maar drie kralen over. In plaats van de onderste kralen, kunnen we daarom een vijf-kraal naar het midden
verschuiven (zie 2). De derde stap is het optellen van de honderdtallen, ook hier kunnen
weer de vijf-kraal naar beneden schuiven en
omdat we 6 erbij op moeten tellen, verschuiven we daarnaast ook nog een één-kraal (zie

3). De vierde stap is het optellen van de tientallen. Hierbij ontstaat een probleem: we willen zeven kralen aan de drie kralen toevoegen,
maar we hebben alleen maar één vijf-kraal en
één één-kraal, dus we kunnen op deze staaf
maar zes toevoegen. Dit probleem lossen we
op door op de honderdtalstaaf een één-kraal
naar boven te schuiven, zeven plus drie geeft
immers tien, dus is een verschuiving van een
honderdkraal (zie 4). De laatste stap is het optellen van de eenheden. Ook dit geeft weer
een probleem: we kunnen alleen nog maar de
vijf-kraal verschuiven en dan hebben we de
maximale waarde op de eenhedenstaaf. Omdat acht erbij optellen, hetzelfde is als eerst
zes erbij optellen en daarna nog twee erbij optellen, kunnen we een kraal op de tientalstaaf
verschuiven, en weer twee kralen naar het
midden schuiven op de eenhedenstaaf (zie 5).
Ons resultaat op de abacus is het getal 6912.
Dit is inderdaad hetzelfde als 1234 + 5678.
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Vermenigvuldigen met met abacus
Het vermenigvuldigen van twee getallen gaat
op een abacus veel makkelijker dan uit het
hoofd. Net zoals bij de optelling (zie vorig kader)
is hieronder weer een vijftal plaatjes weergeven, waarin nu de twee getallen 34 en 12 in vijf
stappen met elkaar vermenigvuldigd worden.
Eerst verschuiven we de kralen op de meest
linker staven , zodat de twee getallen, 34 en
12, op de abacus staan (zie 1). Hierbij wordt er
één staaf tussen gelaten, zodat er onderscheid
gemaakt kan worden tussen de vermenigvuldiging en het antwoord. De uitkomst van
de vermenigvuldiging zal drie staven nodig
hebben; het bestaat uit drie cijfers, dus er
moet ruimte over gelaten zodat er drie staven gebruikt kunnen worden (op deze abacus komt het precies uit). De tweede stap is
het vermenigvuldigen van de tientallen: 3 x 1.
De uitkomst zetten we op de honderdtalstaaf
(de derde staaf van rechts, zie 2). Daarna ver-
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menigvuldigen we het tiental 3 met de eenheid 2. De uitkomst, 2 x 3 = 6, zetten we op de
tientalstaaf (de tweede staaf van rechts, zie 3).
Daarna moet ook het tiental 1 met de eenheid
4 worden vermenigvuldigd. Deze uitkomst,
4 x 1 = 4, moet bij de tientalstaaf worden opgeteld. Er zijn echter maar drie verschuifbare
één-kralen op de tientalstaaf, terwijl we vier
kralen willen verschuiven. Daarom verschuiven we een één-kraal op de honderdtalstaaf
en schuiven we de tientalkralen weer naar
beneden (zie 4). In de laatste stap willen we
nog de eenheden 4 en 2 met elkaar vermenigvuldigen en deze optellen op onze abacus. De
uitkomst daarvan, 4 x 2 = 8, zetten we op de
eenhedenstaaf. Dit zijn drie één-kralen en een
vijf-kraal (zie 5). Na de laatste stap, geeft de
abacus ons de uitkomst 408. Invoeren in een
rekenmachine, of uit het hoofd narekenen, laat
zien dat dit inderdaad het juiste antwoord is.

sommigen nog aan kleine vingerbewegingen te zien
is dat ze de soroban visualiseren en in hun hoofd
gebruiken.

Afb. 2: Replica van een Romeinse abacus

Van de Mesopotamische abacus is nooit een authentiek exemplaar gevonden. De oudste originele abacus, dateert namelijk uit ongeveer 300 voor Christus
en ligt nu in het Epigrafisch museum in Athene. De
abacus werd pas in 1846 gevonden op het Griekse
eiland Salamis en wordt daarom ook wel de Salamistablet genoemd. Op deze rechthoekige, marmeren plaat van 1,5 meter lang staat een aantal verticale
lijnen opdat er kiezelstenen op geplaatst konden
worden waar vervolgens mee kon worden gerekend,
vermoedelijk op een soortgelijke manier aan hoe er
nog steeds met een abacus wordt gerekend.
Men denkt dat na de Mesopotamiërs, de Egyptenaren en de Perzen ook hebben gerekend met iets
soortgelijks als de abacus. Ook de Romeinen zouden
zoiets gebruikt hebben als een abacus. Een replica
van een Romeinse abacus is te zien in afbeelding 2.
Wedstrijden in rekenen met abacus
Zoals we in de voorbeelden voor het rekenen met
de abacus kunnen zien, is optellen en vermenigvuldigen erg eenvoudig wanneer je het eenmaal onder
de knie hebt. In Japan leren kinderen al vanaf hele
jonge leeftijd te spelen/rekenen met de soroban, om
te stimuleren dat ze een visueel beeld krijgen van een
decimaal getal. Door veel met de soroban te rekenen,
worden sommigen er zelfs zo vertrouwd mee, dat ze
geen fysiek exemplaar meer nodig hebben om op de
soroban-manier sommen uit te rekenen. Door een
imaginaire soroban te gebruiken en de berekeningen
dus in het hoofd te doen, winnen zij tijd en kunnen zij ontzettend snel rekenen. Het doen van deze
mentale berekeningen wordt anzan genoemd, wat
in het Japans ‘blind rekenen’ betekent. In filmpjes
op internet (zoek op soroban all in the mind/competition) zijn mensen te zien die in een bizar korte
tijd een hele reeks sommen uitrekenen, waarop bij

Om te testen wie op de wereld het snelste anzan
kan, worden er in Japan Flash Anzan-wedstrijden
gehouden. Bij deze wedstrijden flitsen op een groot
scherm een aantal getallen, die de deelnemers vervolgens zo snel mogelijk bij elkaar moeten optellen
door anzan toe te passen. Eén van deze wedstrijden
is het All Japan Soroban Championship. In 2012
werd tijdens dit kampioenschap in Kyoto het wereldrecord in Flash Anzan gevestigd. De dertigjarige man Takeo Sasano telde vijftien getallen van drie
decimalen bij elkaar op in maar liefst 1,7 seconden.
Hij deed dit nadat alle vijftien getallen na elkaar in
een periode van 1,85 seconden voorbij waren geflitst
op een scherm; zo snel dat je de getallen bijna niet
kon lezen.
Hoe kan het dan dat iemand de getallen bij elkaar
op kan tellen, terwijl de getallen zo snel voorbij gaan
dat ze bijna niet te lezen zijn? Het schijnt dat de
mensen die doen aan anzan de getallen die voorbijkomen niet opslaan, maar gelijk verwerken op hun
imaginaire abacus: het eerste getal dat ze zien, zien
ze gelijk voor zich op de abacus en de getallen die
daarop volgen worden er gelijk bij opgeteld. Door
deze methode onthoudt men niet welke getallen er
langs zijn gekomen, maar kunnen zij in plaats daarvan het eindantwoord aflezen op hun abacus.
Dus, vergeet je vaak je rekenmachine terwijl je er
wel een mag gebruiken op je tentamen? Of mag dit
ook niet en maak je snel fouten met (hoofd)rekenen?
Dan wordt het misschien tijd om een abacus aan te
schaffen. Wie weet kun je dan na een tijdje ook wel
imaginair abacusrekenen en kun je je rekenmachine
wegdoen!

Afb3: Foto van Flash Anzan-wedstrijd in Kyoto
Scoop december 2014
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De vreemde objecten in het
Boerhaavemuseum
Tip van de redactie
Marieke Kral
Hoewel de term het niet doet vermoeden, zijn er veel
exotische objecten in Nederland te vinden. Misschien
wel de grootste verzamelingen van exotische objecten
verbonden met de wetenschap staat in Leiden in het
Boerhaavemuseum. Voor alle wis- en natuurkundigen
die willen weten hoe de wetenschap zich ontwikkeld
heeft in de afgelopen eeuwen, tipt de redactie daarom
dit museum.

in het museum. Hierbij wordt verteld hoe het apparaat werkte: elektrische prikkels werden van het hart
via elektrodes naar een dunne snaar in een magneetveld geleid. Daar brachten de stroompjes de snaar
aan het trillen. Ondertussen werd de snaar door een
lichtbundel beschenen zodat de schaduw op een be-

Het museum dankt haar naam aan Herman Boerhaave (1668-1738). Een man van veel talenten: hij
was arts, scheikundige en botanicus en bekleedde
drie van de vijf leerstoelen bij de Medische Faculteit
van de Leidse Universiteit, waar hij uiteindelijk ook
rector magnificus zou worden. Een veelzijdig man,
wat het museum goed representeert. In de vaste collectie van het museum wordt aandacht geschonken
aan de geschiedenis van natuurkunde, scheikunde,
biologie en geneeskunde.

volutie in de medische wereld bete-

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar wetenschappers die met Leiden verbonden waren, bijvoorbeeld
voor Willem Einthoven (1860-1927). Deze arts
was de uitvinder van de elektrocardiogram (ECG),
waarvan de moderne versie nog steeds in het ziekenhuis wordt gebruikt om je hart te bestuderen. Een
van de oorspronkelijke modellen is te bewonderen
Willem ’s Gravesande
De Nederlandse filosoof, wiskundige en natuurkundige Willem ’s Gravesande is misschien wel
een van de beroemdste experimentele natuurkundige van Nederland. Tegenwoordig weten
wij dat de kinetische energie schaalt met v2, echter bestond in het begin van de achttiende eeuw
grote onduidelijkheid rondom het zogenaamde
‘vis via’-vraagstuk (levende-krachtvraagstuk). Samenvattend was de centrale vraag hierbij of de
‘kracht’ van een bewegende massa nu evenredig
aan de snelheid is of aan het kwadraat ervan. ’s
Gravesande toonde als volgt aan wat het correcte
10

De gebruikte pijl en boog, die een re-

kenden, zijn ook te bewonderen’
wegende fotografische plaat vastgelegd. Zo werd de
foto hiervan een spiegel van de gebeurtenissen in het
hart. De gebruikte snaar moest extreem dun zijn en
dit werd vervaardigd door met pijl en boog kwarts
weg te schieten. Alleen de snaren die zo ontstonden
en niet braken, waren dun genoeg. De gebruikte pijl
en boog, die een revolutie in de medische wereld betekenden, zijn ook te bewonderen.
De Nobelprijsmedaille en –oorkonde die Eint-hoven hiervoor in 1924 ontving in de categorie Geneeskunde staan ook tentoongesteld, vlakbij een
andere bijzondere Nobelprijs. Pieter Zeeman (18651943) ontving in 1902 zijn Nobelprijs voor de Na-

antwoord diende te zijn: hij liet koperen kogels
vanaf verschillende hoogtes in zachte klei vallen.
Daarnaast slingerde hij ook kogels, gemonteerd
aan een slinger, botsen tegen een laag klei in een
verticale houten bak. Bij beide proeven ontdekte
hij dat kogels met een twee keer zo hoge snelheid,
vier keer zo diepe kuilen achter liet. ‘De levende
kracht’ (tegenwoordig de kinetische energie) is
dus evenredig met v2, en niet met v. Het valtoestel
en slingerinstallatie dat voor dit bewijs gebruikt is,
valt inclusief koperen kogels te bewonderen in het
Boerhaavemuseum.

Heike Kamerlingh Onnes
De natuurkundige Heike Kamerlingh Onnes
(1853-1926) heeft de stad Leiden vele diensten
bewezen. Niet alleen heeft hij Albert Einstein als
bijzonder hoogleraar naar de stad gehaald, ook
wist hij van Leiden de koudste plek op aarde te
maken (zij het tot 1923). Dit was een bijproduct
van zijn, uiteindelijke geslaagde, poging om vloeibaar helium te vervaardigen. Johannes van der
Waal had eerder beweerd dat ieder gas vloeibaar
gemaakt kon worden onder de kritieke temperatuur en met als motto ‘door meten tot weten’ wilde
hij deze theorie falsificeren met behulp van helium. Tussen droom en daad staan vaak praktische
bezwaren in de weg en zo ook nu: allerlei technische problemen dienden opgelost te worden. Door
onder meer pompen van de marine van te lenen,
die normaal gebruikt werden voor het vullen van

tuurkunde voor het zeemaneffect, iets waar degenen
onder ons die ooit een atoomfysicatentamen geprobeerd hebben te maken zeker bekend mee zullen
zijn: in aanwezigheid van een sterk magnetisch veld
zullen de spectraallijnen van een atoom in aangeslagen toestand opsplitsen. Het museum toont uitleg
en de objecten die Zeeman bij dit bewijs gebruikte.
Op een vergelijkbare wijze komen ook andere ontdekkingen van Zeeman aan bod. Zo valt op een relatief eenvoudige wijze inzicht te verkrijgen in zijn
levenswerk.
Veel meer natuurkundigen en hun ontdekkingen
passeren de revue: Heike Kamerlingh Onnes met
zijn enorme koelinginstallaties, ’s Gravesande met
zijn klassieke kracht/snelheid proeven (zie kader),

torpedo’s met perslucht, wist hij uiteindelijk bij
een temperatuur van -269 graden Celsius helium
vloeibaar te maken. Enorme koelinginstallaties
waren hiervoor in Leiden geplaatst. Zo werd Leiden dus de koelste plek op aarde omdat alleen hier
helium vloeibaar gemaakt kon worden. Dankzij
deze prestatie konden eigenstappen van stoffen
dichtbij het absolute nulpunt worden onderzocht
en werd onder meer ontdekt dat sommige metalen bij extreem lage temperaturen supergeleidend worden. Het zal je dan ook niet verbazen
dat Onnes in 1913 de Nobelprijs kreeg voor zijn
onderzoek naar ‘de eigenschappen van materialen
bij lage temperaturen, dat onder meer tot de productie van vloeibaar helium heeft geleid.’ De gebruikte instrumenten voor dit onderzoek zijn nog
steeds in het Boerhaavemuseum te vinden.

maar ook de spaarlamp bij Philips. Voel je vooral
ook niet te volwassen om de kinderactiviteiten te
verrichten: zo mag je zelf aan de slag met exotische
objecten en kom je er bijvoorbeeld achter, door ermee te spelen, hoe het eeuwenoude meetinstrument
het kwadrant werkt.
Ook een stukje van de maan, de originele microscopen van Antonie van Leeuwenhoek en de eerste slingerklok van Christiaan Huygens zijn te
bewonderen. Kortom, dit museum is zo gevuld met
vreemde objecten dat het voor iedere wetenschapsliefhebber wel iets in huis heeft en zeker eens een
bezoekje waard is.

Intree bij het Boerhaavemuseum Leiden
Scoop december 2014
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Verkeerde groep
Matthijs Laan

weet je hoe ik me voel
als iemand die geplaatst is
in een groep waarin hij
niet thuis hoort
zei de wc-bril

ik weet precies
hoe je je voelt
antwoordde de dakpan
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Ananas

Ja

Cactusvijg

Nee

Ben je wiskundig interessant?

Ja

Nee

Kiwibes

Ja

Scoop-redactie
lid

Nee

Doe je het goed in een fruitsalade?

Ben je prikkelbaar?

Ja

Ja

O-type ster

Ja

Wolk elementen

Nee

Zwart gat

Ja

Nee

Abacus

Heb je veel invloed op je omgeving?

Nee

Heb je een stralende persoonlijkheid?

Nee

Ben je temperamentvol?

Sta je met beide benen op de grond?

Oneindigheid
Oneindigheid vanaf vroeger tot nu
Tim Hoogeveen
De wiskunde barst van de exotische objecten, met nog
exotischere namen. Soms ontlenen ze die vreemde namen aan hun ontdekker, zoals de banach-tarskiparadox
en het erdősgetal (spreek uit: air-daishgetal, zie de Scoop
van januari 2014); soms heeft een object een nogal belachelijk lange naam, zoals een “niet-triviale lineaire
functionaal op een topologische vectorruimte”, om maar
eens een voorbeeld uit een willekeurige syllabus voor een
willekeurig mastervak te nemen. Er zijn echter ook wiskundige woorden met een lang niet triviale betekenis,
zoals oneindigheid. In dit stuk wordt hopelijk duidelijk
dat oneindigheid een zo complex concept is, dat wiskundigen er liever ook hun handen niet aan branden.
Rond 300 voor Christus publiceerde Euclides de
‘Elementen’: een uit dertien delen bestaand werk
waarin hij niet alleen de destijds bekende meetkunde en getaltheorie samenvatte, maar die ook baseerde op een klein aantal axioma’s en een groot aantal
heldere bewijzen. De ordening die hij in de Elementen, en daarmee dus ook in de geometrie aanbracht,
werd een blauwdruk voor de gehele wiskunde: nog
steeds werken wiskundigen van algemene axioma’s
via een aantal lemma’s naar proposities en stellingen
toe. Sinds Euclides zijn we het vanzelfsprekend gaan
vinden dat wiskundige uitspraken gepaard gaan met
bewijzen waaruit blijkt dat ze direct uit de axioma’s
volgen. In de Elementen vinden we echter ook een
aantal tendensen die in de tweeduizend jaar daarna
nog hevig ter discussie hebben gestaan.
Constructieve bewijzen
Wie de Elementen leest, zal het opvallen dat de
meetkundige bewijzen van Euclides vaak gepaard
gaan met plaatjes die de in het bewijs uitgeschreven
stappen moeten verduidelijken. Al is bij Euclides
niet de tekening, maar de tekst het werkelijke bewijs.
Nog altijd krijgen eerstejaarsstudenten wiskunde op
het hart gedrukt krijgen dat een tekening geen bewijs is. In die zin verschilde zijn opvattingen van wat
een goed bewijs is, dus niet van de onze.
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Belangrijk is vooral, dat Euclides überhaupt in staat
was om door middel van een tekening te laten zien
wat hij deed. Natuurlijk wordt dit mede bepaald
door het vakgebied waarin hij werkte: tweedimensionale meetkunde is nu eenmaal wat makkelijker
op een tweedimensionale pagina weer te geven dan
functieanalyse in zeventien complexe variabelen.
Het veronderstelt echter ook een bepaalde stijl van
Euclides’ bewijzen gaan vaak
gepaard met plaatjes
werken, namelijk middels zogenaamde constructieve bewijzen, bewijzen die beschrijven hoe bepaalde
objecten geconstrueerd moeten worden.
Neem bijvoorbeeld Euclides’ bekendste bewijs, dat
van de naar hemzelf vernoemde stelling van Euclides, die ons vertelt dat er oneindig veel priemgetallen
zijn. Dat beroemde bewijs ziet eruit als een recept
om steeds maar nieuwe priemgetallen te bakken:
neem gewoon alle priemgetallen die je al gevonden
hebt, vermenigvuldig ze met elkaar en tel er één bij
op. Voilà: je zelfgemaakte priemgetal is zo goed als
klaar. De daadwerkelijk meetkundige bewijzen in
de Elementen zijn nog overduidelijker constructief:
met een passer en een lineaal in je hand hoef je alleen nog maar Euclides’ instructies te volgen om op
je eigen kladpapiertje te kunnen zien dat de te bewijzen stelling waar is. Het is dan ook niet zomaar
dat Euclides’ bewijzen ook wel demonstraties heten,
en dat ook nu wiskundigen op hun tentamens en in
hun huiswerk nog dikwijls verzocht worden om iets
te laten zien.
Bekijk nu ook eens met het volgende bewijs. Een
getal is rationaal, wanneer je het kunt schrijven als
een breuk van twee gehele getallen. Het getal 37 is
rationaal, want dat kun je schrijven als 37 gedeeld
door 1. Het getal 0,37 is rationaal, het is immers gelijk aan 37 gedeeld door 100. Het getal √2, zo leren
wiskundestudenten al na één of twee weken, is niet

Over wat nu precies een bewijs is, is eindeloos lang
nagedacht, en de filosofische posities van Plato en
Aristoteles worden nog altijd verfijnd en genuanceerd. In de twintigste eeuw werd bewijstheorie
zelfs geformaliseerd, zodat op basis van wiskundige
argumenten kon worden nagedacht over de verschillende opvattingen van wat een bewijs nu precies is.
Dit heeft de discussie echter niet kunnen beslechten:
of een bewijs door de wiskundige gemeenschap (of
gewoon door je examinator) geaccepteerd wordt, is
vooral een kwestie van intuïtie.
Oneindigheid
We hebben al gezien dat Euclides het woord ’oneindig’ niet volledig vermeed: hij bewees immers dat
er oneindig veel priemgetallen bestaan. Ook in zijn
Newton en Leibniz
Afb1. Veelhoeken: Euclides liet zien dat eindeloos veel driehoeken uiteindelijk pi zouden benaderen. Newton construeerde
voor het gemak maar gelijk een oneindighoek. Weierstrass beweerde: geef mij een foutmarge, en ik maak een veelhoek die
het beter doet.

rationaal: er is geen enkele breuk die gelijk is aan
de wortel van twee. Wat we nu kunnen bewijzen, is
dat er twee irrationale getallen x en y bestaan zodat
xy rationeel is. Stel bijvoorbeeld dat x = y = √2. Als
√2√2 rationaal is, dan zijn we klaar. Als √2√2 niet
rationaal is, dan kiezen we dit getal als nieuwe x; y
blijft √2. Wanneer we nu xy berekenen, vinden we
(√2√2)√2 = √22 = 2, en zijn we alsnog klaar. Er zijn dus
irrationale getallen x en y zodat xy rationaal is. Dit
bewijs heeft ons echter geen stap verder geholpen
bij het vinden van twee van zulke getallen: het is dus
niet-constructief.
Over dit soort bewijzen bestaat nogal wat discussie.
Sinds Plato en Aristoteles bestaan er namelijk twee
opvattingen over wat wiskundige objecten precies
zijn. Plato beweerde dat er een wiskundige werkelijkheid bestaat, die wij wiskundigen proberen te beschrijven: wie wiskunde doet, ontdekt dus iets wat
daarvoor ook altijd al waar was. Aristoteles meende
juist dat wij de wiskunde niet ontdekken, maar bedenken. Wanneer wij Aristoteles‘ standpunt enigszins ruim opvatten, moeten we concluderen dat het
rationale getal xy pas bestaat wanneer we de juiste
irrationale getallen x en y vinden.

weigerden te benaderen
zogenaamde parallellenpostulaat komt de term ’oneindig’ terug. Voor hedendaagse wiskundigen lijkt
ook dit vanzelfsprekend, maar oneindigheid heeft in
de geschiedenis van de wiskunde altijd een enigszins
dubieuze status gehad.
In Euclides’ tijd speelde namelijk de paradoxen van
Zeno. De bekendste daarvan is misschien wel het
verhaal van Achilles en de schildpad. Achilles, die
maar liefst 10 meter per seconde kan rennen, probeert een schildpad in te halen, die zich op 10 meter
afstand bevindt. Dat lijkt een peulenschil, want de
schildpad scharrelt met één magere meter per seconde rond. Na een seconde is Achilles 10 meter verder, en bevindt de schildpad zich slechts nog op een
meter afstand. Nu hoeft Achilles nog maar 1 meter
te rennen, maar in de tussentijd heeft de schildpad
zich al 10 centimeter verplaatst. Achilles rent nog
eens 10 centimeter, maar opnieuw is de schildpad
alweer weg. Kortom: nooit zal Achilles de schildpad
inhalen.
De rond 300 voor Christus gangbare oplossing van
de paradox was afkomstig van Aristoteles. Hij besefte dat er een onderscheid was tussen potentiële en
actuele oneindigheid. We kunnen iedere keer weer
een nieuw priemgetal vinden, of een lijnstuk telkens
weer opnieuw in tweeën delen. Omdat die mogelijkheid bestaat, is er zoiets als potentiële oneindigheid.
Hij meende echter dat actuele of gerealiseerde onScoop december 2014
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eindigheid onzin was. Zeno’s denkfout was dus, dat
hij in de laatste stap van zijn paradox opeens aanneemt dat we het pad van Achilles in oneindig veel
stukjes hebben weten te delen. Ja, zegt Aristoteles,
het is mogelijk om zo’n proces oneindig voort te zetten; het is alleen onzin om te doen alsof je al die
oneindig veel stappen ook doorlopen hebt.
Oneindigheid in calculus
De eerder genoemde opvatting van Aristoteles bleef
lang populair, en is zelfs nu nog impliciet aanwezig in de meeste wiskunde. Er werden steeds meer
methoden op oneindigheid gebaseerd: Euclides benaderde bepaalde oppervlakten en volumes al door
middel van de zogenaamde uitputtingsmethode: je
neemt een kegel of cilinder en stopt hem in steeds
kleiner wordende veelvlakken, door simpelweg veelvlakken met steeds meer vlakken te nemen. Een alternatief is om steeds groter wordende veelvlakken
in je kegel of cilinder te construeren, door (opnieuw)
steeds meer vlakken te gebruiken. Wie dat oneindig
zou doorzetten, kan berekenen hoe de volumes van
kegels en cilinders zich verhouden tot het oppervlak
van hun grondvlak. Archimedes gebruikte deze methode niet veel later om het getal pi te benaderen.

eindigvlak dat precies de cirkel beschreef. Die methode bleek wonderbaarlijk effectief, maar stuitte op
nogal wat kritiek. Er onstond zelfs zoveel kritiek, dat
Newton aanvankelijk al zijn rekenwerk omschreef
naar meetkundige bewijzen. Om aan te geven dat
infenitesimalen te onwerkelijk waren om mee te
werken, schreef de invloedrijke Ierse filosoof en bisschop George Berkeley dat infinitesimalen de zielen
waren van overleden hoeveelheden.
De kritiek van Berkeley werd door lang niet iedereen
onderschreven: zijn collega-bisschop Thomas Bayes
bijvoorbeeld schreef twee jaar later een boek waarin
hij Newtons methoden tegen de aanvallen van Berkeley verdedigde. Toch bleef het bij de wat conservatievere wiskundigen jeuken, tot pas anderhalve
eeuw later, in de negentiende eeuw, eerst Cauchy en
daarna Weierstrass er in slaagden om afgeleiden en
integralen te baseren op potentiële oneindigheid. In
het geval van de cirkel en de veelhoeken zou hun
methode als volgt zijn: geef ons een klein getal d, en
wij kunnen jou een groot getal N geven zodat voor
iedere veelhoek met meer dan N hoeken, het verschil in oppervlakte tussen de veelhoek en de echte
Noem maar een tegenvoorbeeld, en wij

Deze methode bleef lang in zwang, tot Newton en
Leibniz op de proppen kwamen met hun calculus.
Deze was plotseling niet langer gebaseerd op technieken die erg op de uitputtingsmethode leken,
maar deden precies wat Aristoteles verboden had.
Ze maakten gebruik van zogenaamde infinitesimalen, getallen die kleiner waren dan elk ander getal,
maar groter dan nul. Ze weigerden te benaderen,
maar construeerden als het ware al gelijk een on-

Afb. 2: Machtsverzameling; de machtsverzameling van een eindige verzameling bevat alle mogelijke grepen die je uit de oorspronkelijke verzameling kunt doen. Merk op dat ook de lege
verzameling daarbij hoort. Wanneer we dit voor de oneindige
gehele getallen (zoals 0, 1 en 2, maar ook -1 en -2) doen, vullen
de gaten tussen die getallen zich, en krijgen we het continuüm.
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zullen laten zien dat je ongelijk hebt
cirkel kleiner is dan d. Waar Newton ’echte’ oneindigheid nodig had, hanteren Cauchy en Weierstrass
de truc die Euclides al gebruikte: noem maar een
tegenvoorbeeld, en wij zullen laten zien dat je ongelijk hebt.
Oneindigheid geaxiomatiseerd
Het was nota bene een promovendus van Weierstrass, Georg Cantor, die echte oneindigheid alsnog
in de wiskunde introduceerde, door middel van de
verzamelingentheorie. Hij vond een truc om telkens
weer grotere verzamelingen te maken. Hij gebruikte
hiervoor de zogenaamde machtsverzameling. Beginnen we nu met de lege verzameling en nemen we
telkens weer de machtsverzameling, dan kunnen we
eeuwig doorgaan. Als we nu al die mogelijke verzamelingen bij elkaar gooien, dan krijgen een oneindig grote verzameling, die er precies uitziet als de
verzameling met de getallen 1, 2, 3, et cetera. Die
is overigens identiek aan de verzameling die ook de
negatieve getallen bevat. Nemen we daarvan weer de

Afb.3: Atheense school; terwijl Plato en Aristoteles op de achtergrond druk discussiëren, werkt Euclides links op de voorgrond
ongehinderd door. Blijkbaar is hij niet zo geïnteresseerd in filosofische bezwaren.

machtsverzameling, dan lijkt die opeens sprekend op
de reële getallen, dat wil zeggen alle punten die op
een oneindig doorgaande, en op Zeno’s wijze oneindig deelbare lijn liggen.
Dankzij deze methode hebben we sinds Cantor niet
slechts een gedefinieerd begrip van oneindig, maar
zelfs oneindigheden in oneindig veel verschillende
Wat wiskundigen typeert: ze willen gewoon hun werk doen
grootten. Sterker nog, er bestaan niet alleen oneindig veel oneindigheden, maar zelfs oneindige hoeveelheden oneindige hoeveelheden oneindigheid, et
cetera et cetera: je kunt deze opsomming oneindig
voortzetten.
Sindsdien is oneindigheid netjes in een geaxiomatiseerd hokje gedrukt, en durven wiskundigen er vrijuit mee te redeneren. Zo maken ze naar hartelust
gebruik van het keuzeaxioma, dat stelt dat wanneer
je oneindig veel oneindige verzamelingen hebt, er
een manier is om uit ieder van die verzamelingen
één element te kiezen. In sommige gevallen kan dit

natuurlijk vrij eenvoudig: stel dat je een kamer hebt
met oneindig veel paren schoenen, dan kun je iemand opdragen om van ieder paar de linkerschoen
te kiezen. In een kamer vol sokken wordt dit lastiger:
hoe leg je iemand uit (of in het wiskundige geval:
hoe leg je je functie uit) welke van de twee sokken hij
moet kiezen? Of nog erger: hoe leg je een computer
uit welke van de twee sokken hij moet kiezen?
De gemiddelde wiskundige maakt zich hier niet al te
druk over: werken met het keuzeaxioma werkt, dus
kiezen ze ervoor om met het keuzeaxioma te werken. Misschien is dat wel wat wiskundigen typeert:
ze willen gewoon hun werk doen, zoals in de Sixtijnse kapel al te zien is dat, terwijl Plato en Aristoteles links op de achtergrond discussiëren, Euclides
rechts vooraan rustig zijn wiskunde uitlegt. Van de
filosofische discussies trekt hij zich schijnbaar weinig aan: hij wil simpelweg zijn meetkunde zo eenvoudig en elegant mogelijk opschrijven. Het zou dus
best kunnen dat hij zich bij zijn gegoochel met het
oneindige niet liet beperken door Aristoteles’ eisen,
maar vooral door de weerzin om de wiskunde moeilijker te maken dan ze is. Misschien was het Cauchy
en Weierstrass ook meer te doen om het versimpelen van de feiten dan om het pleasen van pedante
filosofen.
Scoop december 2014
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Exotisch fruit
Bijzondere vruchten met exotische trekjes
Dorine Schenk
Kiwibes: oftewel mini-kiwi
Kiwi’s komen meestal uit Nieuw Zeeland, maar de
kiwibes is iets minder exotisch. Hij wordt namelijk
gewoon verbouwd in de Nederlandse kassen. Toch
kennen de meeste mensen deze vrucht nog niet. Het
is een klein groen besje, dat wel wat weg heeft van
een kruisbes. Als je hem doormidden snijdt, ziet het
eruit als een mini-kiwi en zo smaakt hij ook. Je kunt
hem met huid en haar opeten en staat leuk door
fruitsalades. Verder heeft hij uitzonderlijke eigenschappen. Ze zijn te krijgen in sommige groentewinkels en zelf bij de Lidl is hij gespot.

Cactusvijg: exotisch en gevaarlijk
Vlakbij het Science Park is de Indische buurt. Hier
zijn veel Marokkaanse en Turkse groentewinkels te
vinden waarin fruit te koop is dat we hier minder
goed kennen. Zo verkopen ze bijna het hele jaar door
cactusvijgen. Deze vruchten hebben een friszoete
smaak en zijn geschikt om vruchtendrankjes van
te maken, maar ook om zo te eten. Het vruchtvlees
heeft vaak een felle oranje of roze kleur waardoor hij
vrolijk staat in salades. Pas wel op met schoonmaken.
Op de schil zitten vele kleine naaldjes die lastig uit je
vinger te krijgen zijn.

Ananas: bekend en wiskundig
Inmiddels al helemaal ingeburgerd in Nederland,
maar eigenlijk afkomstig uit meer exotische klimaten. De ananas is een heerlijke vrucht, maar een
rotwerk om schoon te maken. Wat de ananas voor
wiskundigen zo boeiend maakt is natuurlijk Vi
Hart’s open brief naar Nickelodeon over de ananas
waar SpongeBob in woont. Als je bij een echte ananas de diagonalen naar rechts optelt en dat ook met
die naar links doet, dan vindt je twee opeenvolgende
fibonaccigetallen. Dit bleek bij SpongeBobs oude
huis niet het geval te zijn. Het was dus geen echte
ananas. Gelukkig heeft Nickelodeon dit aangepast
na deze brief.

Kaapse kruisbes: zoetzure bonbon
Vooral als het lampionnetje eromheen niet verwijderd wordt, doet dit besje het goed als decoratie. De
vrucht heeft een zoetzure smaak die ergens wel wat
aan ananas doet denken. Ze groeien in warme landen
en zijn het hele jaar door te krijgen. Oorspronkelijk
komt hij uit Peru, maar is in Nederland bekend door
de teelt in Zuid-Afrika, waar ook de naam Kaapse
kruisbes aan te danken is. Het besje is geschikt om
los te eten of als decoratie op desserts. Gedoopt in
chocolade verandert de bes in een fruitige bonbon.

In volgorde: de Kiwibes, de Cactusvijg en de Kaapse kruisbes
18

Poging
Matthijs Laan

als ik je vertel
dat liefde
twaalf punten waard is
bij scrabble
ben je vast niet tevreden

zou liefde
de blanco zijn misschien
of overblijven op het plankje
na alles te hebben gezegd
neergelegd
afgelegd
gelegd
af
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Superzware exoten
Onderzoek naar zwarte gaten
Dorine Schenk
Ze hebben een (relatief ) kort en heftig leven en eindigen
na een supernova-explosie als neutronenster of zwart
gat. Deze O-type sterren zien er blauw uit, hebben extreem hoge temperaturen en zijn 15 of meer zonsmassa.
Maar zijn ze ook exotisch? Uit waarnemingen blijkt
dat O-type sterren erg zeldzaam zijn, minstens 100 keer
zeldzamer dan sterren zoals onze zon. Als een enkele al
bijzonder is, hoe bijzonder zijn twee van deze sterren
bij elkaar dan? Tot twee jaar geleden leek een dergelijk
dubbelsysteem extreem exotisch, maar toen verscheen het
dubbelsystemen van O-type sterren zijn
eerder regel dan uitzondering
artikel van o.a. Hugues Sana, Selma de Mink en Alex
de Koter van de UvA in Science. Hierin vertellen ze dat
dubbelsystemen van O-type sterren eerder regel dan uitzondering zijn. Maar waarom is deze ontdekking zo
belangrijk? Ik sprak met Selma de Mink en zij vertelde
me meer over deze zwaargewicht dubbelsystemen.
Zeldzaam maar invloedrijke sterren
Ook al komen er niet veel O-type sterren voor, hun
aanwezigheid is van groot belang. Zo hebben ze

Afb1: Artist impression van een dubbelstersysteem met
massa-overdracht
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dankzij een sterke sterrenwind invloed op de stervorming in hun directe omgeving. Verder verrijken hun supernovae het interstellaire medium met
zwaardere elementen zoals koolstof en zuurstof die
de buitenste lagen van het slachtoffer worden opgezogen door de [..] “vampire star”
in de sterren gevormd zijn. Bovendien heeft hun
sterke uv-straling ervoor gezorgd dat het universum
transparant werd doordat het waterstofgas reïoniseerde. Dankzij deze reïonisering kon het licht zich
vrij door het heelal bewegen en waren de “dark ages”
van het universum voorbij.
Vampierachtige verjongingskuur
Maar waarom is de ontdekking van superzware dubbelstersystemen dan zo belangrijk? Om te beginnen
zenden de sterren samen meer uv-straling uit, waardoor ze meer invloed gehad kunnen hebben op de
reïonisering dan gedacht. Verder staan de meeste
Zwarte gaten in dubbelstersystemen
Aangezien zwarte gaten geen licht uitzenden,
kunnen ze alleen gedetecteerd worden door de
invloed die ze op hun omgeving hebben. In het
midden van melkwegstelsels zitten zwarte gaten die een miljoen tot een miljard keer zwaarder zijn dan de zon. Deze gaten zijn gevonden
doordat ze zwaar genoeg zijn om naburige sterrenstelsels er omheen te laten draaien. “Lichte”
zwarte gaten, van slechts enkele tientallen
zonsmassa’s, zijn alleen in dubbelstersystemen
gevonden. Dat is niet zo gek, aangezien er voor
ons meetbare röntgenstraling uitgezonden
wordt als massaoverdracht plaatsvindt van de
partnerster naar het zwarte gat. Daarom bevinden bijna alles zwarten gaten die we kennen
zich in dubbelstersystemen zoals in dit artikel
beschreven staan.

UvA-onderzoek naar zwarte gaten
Meer dan twintig onderzoekers van de UvA
verdiepen zich in zwarte gaten die zich in dubbelstersystemen bevinden. In deze systemen,
waar massa van de ster naar het zwarte gat gezogen wordt, is veel informatie te vinden. De
straling die wordt uitgezonden (vooral röntgenstraling) bevat informatie over het zwarte gat
en de invloed die deze heeft op zijn omgeving.
Omdat zwarte gaten alleen via deze indirecte
vorm te bestuderen zijn, probeert men hiermee
fundamentele vragen over deze mysterieuze
objecten te beantwoorden. Zo is er nog geen
theorie die het binnenste van een zwart gat kan
beschrijven. En wat gebeurt er met de materie
die erin verdwijnt? Alle informatie is dus welkom. Bovendien biedt de straling, uitgezonden
door de massa die het zwarte gat ingezogen
wordt, de kans effecten van extreme zwaartekrachtsvelden op de algemene relativiteitstheorie te testen.

Afb2: Artist impression een zwart gat en diens invloed op zijn
omgeving

hoge-massa sterren dicht bij hun partner, dichterbij dan het geval is bij lagere-massa dubbelstersystemen. Bij zeven van de tien sterren is de afstand
zelfs zo klein dat er massaoverdracht kan plaatsvinze lijken door de massa-overdracht

het geval van het systeem van de vampierster en zijn
partner, is de kleur echter misleidend: ze lijken door
de massa-overdracht jonger dan ze werkelijk zijn.
Verreikende gevolgen
De leeftijdsschattingen die gedaan zijn met de aanname dat O-type dubbelstersystemen zeldzaam zijn,
moeten dus worden aangepast. Daarom is het onderzoek van o.a. Sana en De Mink ook van belang

jonger dan ze werkelijk zijn
“lichte” zwarte gaten […] zijn alleen
den. Omdat de fase waarin dit gebeurt maar kort
is, is de kans ze precies in die fase aan te treffen vrij
klein. De buitenste lagen van het slachtoffer worden
dan opgezogen door de partner, die daarom ook wel
“vampire star” genoemd wordt. Doordat de partner
nu de beschikking heeft tot extra brandstof, zal hij
een verjongingskuur ondergaan en langer kunnen
leven. Als de buitenste, waterstof-jas verwijderd is,
blijft er van het slachtoffer slechts een heliumkern
over. Deze overgebleven hete kern ziet er blauwer uit
dan eerst. Ook de kleur van de vampierster is blauwer geworden. Deze veranderingen in kleur blijken
van belang. Het schatten van leeftijden van sterrenstelsels gebeurt namelijk al jaren op basis van kleurmetingen; hoe blauwer een ster, hoe jonger hij is. In

in dubbelstersystemen gevonden
voor kosmologen die geïnteresseerd zijn in de leeftijden van sterrenstelsels. Ook in andere takken van
de sterrenkunde is lang aangenomen dat hoge-massa
sterren een eenzaam leven leiden. Nu is gebleken dat
ze vaak in een dubbelstersysteem zitten, moeten veel
berekeningen worden aangepast. Wat voor invloed
de ontdekking precies heeft op o.a. de leeftijd van
sterrenstelsels, de hoeveelheid zware elementen in
het heelal en de reïonisatie moet nog bepaald worden. De groep van Selma de Mink aan de UvA is
daar nu mee bezig.
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De kritische luisteraar
Matthijs Laan

het is belangrijk een ander
uit te laten spreken
een en al oor ben ik

het is belangrijk advies
in overweging te nemen
aandachtig luister ik

het is belangrijk niet in
herhaling te vallen
sorry wat zei je
het is belangrijk
aha pienter hoor
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Advertorial
CBS vertaalt big data naar statistieken
Het is een hot issue in het bedrijfsleven: big data.
Ondernemingen zitten op extreme hoeveelheden
bits en bytes. Digitale informatie die kan helpen
bij het klantgerichter sturen van de onderneming.
Ook het CBS gebruikt big data voor haar rapportages, bijvoorbeeld online prijsinformatie voor de
Consumentenprijsindex.
Het CBS is één van de eerste statistiekbureaus ter
wereld dat de mogelijkheden van big data onderzoekt. Al sinds 2009 – ruim voordat de term big
data in zwang raakte – zoekt het naar aanvullende,
externe informatiebronnen. Toen noemden we het
nieuwe bronnen en niet big data.

Een voorbeeld zijn de verkeerslussen. Voor statistieken over verkeer en vervoer zijn daar interessante
gegevens uit te halen. Ook het sentiment in sociale
media biedt kansen. Dit vertoont een vergelijkbare
ontwikkeling als het consumentenvertrouwen. Maar
big data vertalen naar officiële statistieken is lastig
– en dat is nog zacht uitgedrukt. Er liggen enorme hoeveelheden data voor het oprapen; we gaan
van data-schaarste naar data-overdaad. Eén van de
belangrijkste vragen waar we nu in ons onderzoek
voor staan, is: welke methoden heb je nodig om uit
een big-databron een betrouwbare CBS-statistiek te
maken?
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Het leukste EJW-moment van...
Een terugblik op het weekend van 19-21 september
Maarten Post
Zelden heb ik zo’n een gevecht gezien tussen mens en
machine. Iemandwilde creme fresh van zijn lepel op
zijn krijgen door hard te schuddenen te kloppen. De lepel
was het hier niet mee eens en hield de cremefresh stevig
vast. Slecht mondjesmaat kwam de creme fresh op de
wrap. Ik wist dat ik een schouwspel van dit niveau niet
nog eens zou mogenbewonderen op EJW 2014 misschien
niet eens in mijn leven. Het was mijnleukste EJW-moment en daarom heb ik aan wat mensen gevraagd wat
hunmooiste moment was van afgelopen EJW.
Kelly Weerman
Ehm to be honest herinner ik me niet zo héél erg
veel meer van EJW, maar het leukste vond ik toch
om iedereen zo hard te zien falen op die natte stormbaan en vervolgens zelf ook hard te falen. Ook vond
ik (heel rare) foto’s nemen op de laatste avond leuk,
omdat we op de een of andere manier tussen al die
chaos de smurfen bij elkaar hadden zien te krijgen
(naja de helft ervan in ieder geval) en nog een goede
foto hadden genomen ook.
Jeannine de Kuijper
Ik moet eerlijk bekennen dat de “flirtcursus” hilarisch was, haha, dat vond ik wel heel leuk. Ik vond
ook het eindfeest heel gezellig. Dat zijn wel twee van
de leukste momenten.
Alwan Rashid
Toen iemand ( Jasper Lankhorst, red.) zei dat-ie terug ging fietsen naar Diemen, heb ik me echt kapot
gelachen.
Klaas van Leest
Mijn leukste moment was mijn tapdienst op vrijdagavond/zaterdagnacht. Ik zag iedere keer dezelfde
blije gezichtjes langskomen en vragend naar de tap
wijzen. Na iedere ronde werden de vragen om bier
slechter te verstaan en werden de gezichtjes steeds
vrolijker.
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Sebastiaan Arendsen
Ik en Michael hebben de KOEST goed laten schrikken bij de voorbereidingen van het nachtspel. Door
de megafoon hebben we BOE geroepen en Nicole
schreeuwde alles bij elkaar!
Mon Klein Douwel
Een leukste moment… Het koekhappen was wel
epic en het verliezen van de bierestafette was ook
wel cool. Voor de rest heb ik niet echt iets. Het was
vooral leuk om weer zoveel nieuwe mensen te leren
kennen.
Mike de Haan
Toen Petter Otte bij de bierestafette een halfvol
biertje op zijn hoofd zette en het bier er niet uit liep.
Wie had gedacht dat Peter uiteindelijk de ontdekker
zou zijn van nieuwe natuurkunde.
Peike Sluis
Het dansen. Op de tweede avond was ik niet meer
helemaal nuchter, maar toen de foute nummers
(What is Love en Take on Me) kwamen ben ik wel
echt flink uit m’n dak gegaan.
Koen Groenland
Het opzetten van de episch verlichte mega-oscar. En
Sebastiaan Arendsen op zondagmorgen.
Janneke van der Hoek
Ik heb zeer genoten van mijn rol bij de stormbaan.
Ik had de eer om de baan en onze eerstejaars nat te
spuiten. Daardoor ging iedereen op een fantastische
manier op z’n muil, waarbij de meesten met een golf
water hulpeloos terug door de tunnel gleden. Verder
had ik ook een blij momentje toen ik zondagochtend om 7 uur door de slaapzalen liep en iedereen
zoet lag te slapen, stilte op de Klonie. Twee uur later
heb ik ze helaas uit hun bed moeten toeteren, maar
dat vond ik eigenlijk ook wel een taak om van te
genieten.
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Wolken van elementen
De vergeten nevels
Matthijs Laan
Op de dag dat ik dit schrijf heeft Epke Zonderland zijn
titel als wereldkampioen geprolongeerd. Heel Nederland
is trots op hem en het is zonder twijfel indrukwekkend
om zo’n sportprestatie te leveren in combinatie met een
studie geneeskunde. Tijdens al die turngekte probeer ik
een begin voor het artikel over supernovaresten te bedenken. De pagina blijft leeg, tot ik een bruggetje van
Epke naar het onderwerp vind. Iedereen bewondert de
winnaar, maar zijn ouders die thuis zitten worden vergeten. Bij supernovae is het precies het tegenovergestelde:
zwarte gaten en neutronensterren die bij dergelijke explosies ontstaan, behoren tot de meest onderzochte objecten in de sterrenkunde terwijl niemand denkt aan de
nevel die ‘het huis heeft verlaten’.
Introductie in supernovaresten
Er is een zeer simpele redenering die bij velen de
belangstelling voor supernovaresten kan aanwakkeren. Een zware ster bevat ontzettend veel massa en
energie en hoewel het overblijfsel van de supernovaexplosie een veel hogere dichtheid heeft, is het product nog maar een klein deel van de oorspronkelijke
Waar is alle massa heen?
materie. De zogeheten superreuzen kunnen meer
dan tien zonsmassa’s wegen terwijl de bovenlimiet
voor een stabiele neutronenster op iets meer dan één
zonsmassa ligt. Waar is al die massa heen?
De buitenste lagen van de ster worden met een
enorme snelheid in de orde van 10.000 km/s weggeblazen, wat uiteraard vele effecten heeft op de omgeving. In het geval van een geïsoleerde supernova
wordt er een bolvormige wolk gevormd, bestaande
uit materiaal dat zeer effectief afkoelt en röntgenstraling uitstraalt. Het front van de uitdijende stellaire bubbel botst in veel gevallen met stof of ander
omliggend materiaal, dat door een supersonische
schok wordt mee geveegd en sterk (tot honderd miljoen Kelvin) wordt verhit. Deze grandioze injectie
van energie in de tot dan toe inactieve nevel brengt
allerlei kettingreacties met zich mee, bestaande uit
26

onder andere röntgen- en radiostraling door excitatie
en synchrotronstraling van de versnelde elektronen.
Dat zijn alleen nog maar de waarneembare effecten,
wie weet welke exotische deeltjes kortstondig ontstaan en verdwijnen in zo’n extreme omgeving!
Tycho’s Supernova
Vroeg in november 1572 verscheen voor de ogen
van een zeer getalenteerde sterrenkundige, genaamd
Tycho Brahe, een lichtpuntje aan de hemel dat er de
dag ervoor nog niet was. Tegenwoordig kan men op
straat iedere vreemde lichtbron als vliegtuig of ander
kunstmatig voorwerp afschrijven, maar in de tijd van
Tycho was de hemel kalm en leeg. Hij noemde dit
lichtpuntje de nova stella, een nieuwe ster, terwijl het
achteraf gezien eerder om het einde van een oude
ster ging. Hieruit blijkt dat de wetenschapper meer
bekend staat om zijn nauwkeurige waarnemingen,
dan om de goede naamgeving. Die benaming is echter tot de dag van vandaag, waar de hemel volhangt
met ik weet niet hoeveel rommel, aangehouden.
SN1572 (zo heet Tycho’s supernova officieel) was
nog gedurende een jaar waarneembaar aan de hemel.
Het overblijfsel van de supernova straalt nog altijd
in het radiogedeelte van het spectrum. Door betere
meetinstrumenten, en misschien ook wel door de
uitdijing van de wolk, werd de supernova in 2003
waargenomen. Men schatte de afstand en afmeting
van het overblijfsel op respectievelijk 8000 en 24

Afb: De krabnevel

lichtjaar. De samenstelling van de wolk, variërend
van waterstof tot ijzer en magnesium, is afgeleid uit
de lichtcurve van de supernova, welke is afgeleid van
Tycho Brahe’s omschrijvingen van het lichtpuntje:
“Januari 73, ietsje zwakker dan Jupiter“.
Hoewel er tot eind 2010 meer dan tweeduizend supernovae gedocumenteerd zijn, ligt de hoeveelheid
officieel waargenomen supernovaresten veel lager.
Dit is niet zo gek, het is immers te vergelijken met
zoeken naar zaklampen die al een tijdje uit staan en
in miljoenen stukjes zijn weggeblazen. Een uitzondering op deze metafoor is de krabnevel, die door
een pulserende neutronenster nog altijd gevoed en
opgelicht wordt. Deze supernovarest valt dus nader
te classificeren als pulsarwindnevel. Aanvankelijk
werd de krabnevel als komeet beschouwd, omdat het
licht dat deze uitzond sterke vermoedens gaf voor
bewegende materie, of om precieser te zijn: materie
die met het gas van het interstellair medium botst .
De astronomen maakten braaf hun berekening en
gingen op het punt van de hemel meten waar ze
dachten dat de komeet zou passeren, om zo uiteindelijk de nevel te vinden op de plek waar ze hem
voor het eerst hadden aangetroffen. Op deze manier
werd geconcludeerd dat het object stil bleef staan
aan de hemel en moest alles wat ze erover wisten de
prullenbak in.
Noem het beestje bij zijn naam
Na de correcte identificatie van de krabnevel volgden
vele observaties om de eigenschappen van de wolk,
die met de pulsar die hij omhult meedoet in het periodiek wisselen van lichtkracht, te achterhalen. In
1844 was de nevel waargenomen door een half Ierse,
half Engelse graaf, en hij herkende in zijn schets
een krab. De nevel was en is echter constant aan het
uitzetten en verandert daarbij geleidelijk, maar over
enkele jaren goed zichtbaar van vorm. De ontdekker
zou, volgens een publicatie uit 1969, vier jaar later
al toegeven geen krab meer te kunnen herkenning
in de krabnevel. Ondanks de metamorfose van de
krabnevel is, net zoals bij vele andere sterrenkundige
fenomenen, de naam blijven bestaan. Terugkerende
thema’s in de geschiedenis van die tak van wetenschap zijn gelijk aan die van ‘Wie is de Mol?’: niets is
wat het lijkt. Bovendien kan iets het ene moment op
A lijken en het volgende moment op een hele andere
letter uit het alfabet.

Zouden sterrenkundigen te vroeg met conclusies
komen over wat het is waar ze naar kijken? Ik denk
het niet, want je kunt moeilijk iets meten wat je niet
kent en waar je heel nieuwsgierig naar bent, zonder
naar de identiteit van de bron te gissen. Hoewel een
benaming als ‘unknown objects with superstrong
magnetic fields’ erg interessant en verleidelijk klinkt,
loop je daarmee het risico dat iemand anders met
jouw ontdekking aan de haal gaat, enkel omdat je
te voorzichtig was om het beestje een naam te geven. Geef het een naam; als je de spijker op de kop
slaat ga je de geschiedenis in; als je fout zit, is de
kans dat de naam blijft alsnog groot. Behoorlijk
win-win-gehalte.
Wolken waar je aan kunt rekenen
Even terug naar het hoofdonderwerp. De krabnevel
heeft als supernovarest niet alleen veel verwarring
veroorzaakt, maar levert ons ook veel informatie
over de werking van stromen op zo’n enorme schaal.
De zeer uiteenlopende samenstelling van de nevel
veroorzaakt een pulsatie over een groot bereik van
golflengtes. De samenstelling is zo divers doordat
het merendeel van de massa van de schokgolf uit
opgeveegde materie, en niet uit oude lagen van de
ster bestaat. Dat hij niet uit oude lagen van de ster
bestaat is een eis voor de sedov-tayloroplossing voor
supernovawindnevels, waarmee, gegeven de leeftijd
en initiële dichtheid, de uitdijings-snelheid berekend kan worden. Deze eis geldt slechts voor een
deel van de vijf fases van de supernovarest. De andere fases zijn ofwel te extreem (het weggeblazen
worden van de neutronenster of het raken van stof
met mach 1000), ofwel te afhankelijk van de omgeving (het oplossen in de ruimte, in de ‘general turbulent flow’) om nauwkeurig en universeel berekend te
kunnen worden.
Wat in veel teksten een mooi slot is, is terugkomen
op een bewering in de eerste alinea. Als we het algehele nut van het zwarte gat vergelijken met het nut
van de wolken van elementen, verliezen de zwarte
gaten het met afstand. De afgestoten nevels leveren ons alle interessante elementen: de zuurstof in
de lucht die we inademen, het ijzer in het bloed dat
door ons lichaam wordt gepompt, de koolstof in heel
veel dingen, onder andere in het suiker in het drop
dat ik zo lekker vind. Die nevels lijken dus veel boeiender voor ons dagelijks leven dan de zwarte gaten,
waarmee we alleen maar de algemene relativiteitstheorie kunnen testen.
Scoop december 2014
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Heidelberg Laureate Forum
Met inspirerende lezingen over wiskunde en informatica
Floor Broekgaarden
Dit jaar zal van 23 tot en met 28 augustus voor de
derde keer het Heidelberg Laureate Forum plaatsvinden. Dit Forum duurt een week waarin er verschillende lezingen door de laureaten en workshops
worden gegeven en bezoeken worden gebracht aan
de onderzoeksinstituten van het Duitse Heidelberg.
Jaarlijks komen er getalenteerde jonge wiskundigen
en informatici uit de hele wereld op af; van masterstudent tot postdoc. Een internationaal comité
selecteert tweehonderd van deze gepassioneerde
wiskundigen die samen met de winnaars van de belangrijkste prijzen voor wiskunde en informatica een
week door mogen brengen.
Op het Heidelberg Laureate Forum zijn vaak ook
winnaars van belangrijke prijzen in de wiskunde
en informatica aanwezig. Vorig jaar was bijvoorbeeld onder andere Manjul Bhargava aanwezig op
het Forum. Zij won in 2014 als eerste vrouw uit de
geschiedenis de Fieldsmedaille. Ook dit jaar zullen
er weer winnaars van de Abelprijs, de Fieldsmedaille, de Nevanlinnaprijs en de ACM A.M. Turing
Award aanwezig zijn. Deze prijzen zijn de meest
prestigieuze prijzen in de wiksunde en informatica:
wiskundigen en informatici hebben immers geen
Nobelprijs.

Afb.1: Heidelberg Laureate Forum
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Gratis lidmaatschap NNV tweedejaars
Studenten die in september 2013 met hun studie gestart zijn, kunnen gratis lid worden van de
Nederlandse Natuurkunde Vereniging (NNV)
gedurende 2015. Met een lidmaatschap krijg je
elke maand gratis het Nederlands Tijdschrift
voor
Natuurkunde
(NTvN) in je brievenbus bezorgd, en krijg
je bovendien korting
op diverse symposia
zoals FYSICA en het
NSA-symposium dat
volgend jaar gehouden wordt.
Dit alles kan door lid te worden via: www.nnv.
nl/accounts/register.

Heb jij je wiskundebachelor afgerond en lijkt het je
leuk om ook een keer een weekje tussen slimme wiskundigen te lopen? Meld je dan voor 28 februari aan
voor dit evenement via www.heidelberg-laureateforum.org.

