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Redactioneel
Isabelle Liesker
Lieve Scooplezers,
De redactie had het al een tijdje in de gaten: de Scoop had
behoefte aan een opknapbeurt. Door de frisse wind van
het nieuwe NSA-bestuur is dát gebeurd waar de redactie
al jaren over droomde: de Scoop is nu geheel in kleur!
Samen namen we de Scoop onder handen en konden
we door de onderhandelingsvaardigheden van de nieuwe
acquisitietopper de Scoop 2.0 ontwikkelen bij een nieuwe
drukker. Wij vinden het resultaat subliem, jullie ook?
Het zal de trouwe Scooplezer wellicht zijn opgevallen; de
Scoop heeft een korte break gehad en er is zelfs een editie
overgeslagen. Met deze heuse kleur-comeback met als thema
‘Onderwijs’ hopen wij dat jullie ons kunnen vergeven.
Voor deze onderwijseditie heeft de redactie het onderwijs
op de middelbare school eens goed onder de loep genomen.
Waarom is natuur- en wiskunde op de middelbare school
nou eigenlijk zo anders dan op de universiteit? En waar is
de sterrenkunde op de middelbare school? Maar ook op de
universiteit zijn er genoeg dingen over onderwijs waar wij
studenten een mening over hebben. Studenten en docenten
wisselen onderwijsgerelateerde meningen uit in de OC, maar
wat doen die OC’s nou eigenlijk? En hoe ziet een week van
de bekende opleidingsdirecteur van de natuurkundebachelor
Marcel Vreeswijk eruit?
Voor hen die het (nieuwe) bestuur nog niet zo goed kent,
stelt het bestuur zich in deze Scoopeditie nog een laatste
keer voor.
Liefs,
Isabelle
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NSA-activiteit juni
In juni is het weer tijd voor
de
NSA-meerkamp.
De
titanenstrijd waarbij alleen
de sterkste, slimste, meest
tactische en gehaaide spelers
een kans maken op de titel.
In drie speelronden nemen de
teams het tegen elkaar op bij
verschillende onderdelen, met
een zinderende ontknoping
tijdens de eindejaarsbarbecue.
Bij de meerkamp vorig jaar won
team Pauperopel van die kaolo
papi met die gedukttapete zijspiegel
na een spannend slot. Voor de
aanvang van de finale konden
ze alleen winnen als team Gras
verloor, team Cola tweede zou
worden en zij die ronde wonnen.
Het wonder geschiedde en zo
kroonde team Pauperopel van die
kaulo papi met die gedukttapete
zijspiegel zich tot winnaar van de
eerste meerkamp.
Nu, een jaar later, staat een
nieuwe meerkamp op het
programma. Lukt het team
Pauperopel van die kaolo papi met
die gedukttapete zijspiegel om de
titel te prolongeren, of staat een
nieuwe winnaar op. Het thema
van dit jaar is stimulate your
senses. Het team dat wint zal al
zijn zintuigen optimaal moeten
benutten om de prijs in de wacht
te slepen.

Het woord van de NSA
Emma van der Grijp
Wat een eer is het om de eerste Scoop van dit jaar te
mogen openen. De eerste Scoop van dit kalenderjaar, de
eerste Scoop van dit bestuursjaar en de eerste Scoop waar
ik aan mee heb gewerkt. Ik zal jullie het komende jaar
verblijden met stukjes uit de Scoop, maar natuurlijk ook
met gezelschap in de NSA-kamer en het organiseren van
commissies.
In deze editie van de Scoop zal je twee prachtige bladzijdes
vinden: het nieuwe bestuur stelt zich voor. Ik kan mij
voorstellen dat je wel wil weten wie er nou aan het hoofd
staan van deze glorieuze vereniging. Of natuurlijk, bij
wie je moet zijn als je een geweldig idee hebt voor een
activiteit of om te zeuren als je het ergens niet mee eens
bent. Wat je beter kan doen met deze drang, is omzetten
in energie. Je mogelijkheden zijn eindeloos binnen de
NSA. Laat die jeukende handen eens werken en schrijf
een sollicitatiemailtje voor een commissie.
Wat je natuurlijk ook kan doen, is gewoon genieten van
de activiteiten: de meerkamp, of het allejaarsweekend
bijvoorbeeld. De NSA zorgt er ook voor dat je je
wekelijkse bier-quotum haalt. Deze kansen krijg je op
onze maandelijkse borrels en in de kamer. Ben je opzoek
naar faam, kun je proberen de “achievement van de week”
te behalen.
Maar nu naar het thema van deze Scoop: onderwijs. We
zijn dan wel een vereniging waar het heel gezellig is, maar
onderwijs is een belangrijk deel. Zonder onderwijs, geen
vereniging. Er is binnen het bestuur ook een bestuurder
met een functie speciaal voor jullie welzijn binnen het
onderwijs: zijn naam is Peter. Stap vooral naar hem toe als
je problemen met colleges of docenten! Hij is te herkennen
aan zijn lange haar, het sjekkie in zijn mond en het biertje
in zijn hand.
Geniet van deze Scoop, en tot snel!
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Sciencenieuws
Wouter Meinster
3D-foto’s op nano-schaal
Onderzoekers van het onderzoeksinstituut
AMOLF en Stanford university hebben een
techniek ontwikkeld om de 3D-structuur te
bepalen van op nanoschaal. Hiervoor maken ze gebruik van een soort tomografie. Tomografie is het reconstrueren van een 3D-afbeelding door meerdere 2D-doorsnedes te
nemen en deze samen te voegen. Normaal is
de maximale resolutie 250 nm. Deze nieuwe
techniek maakt gebruik van kathodeluminiscencie om de afbeeldingen te maken waardoor de resolutie aanzienlijk verbeterd is.
Extreem magnetisch materiaal ondekt
Onderzoekers van het HFML (High Field
Magnet Laboratory) hebben een permanent
magnetisch materiaal ontdekt dat bij kamertemperatuur in staat is om een veld van drie
Tesla af te geven. Dit is ongeveer een duizend
keer sterker dan de doorsnee koelkast magneet. Het materiaal bestaat uit mangaan, gallium en platina. In tegenstelling tot de tot nu
toe bekende permanente hoge magnetische
materialen zijn deze materialen niet giftig of
extreem zeldzaam.
Polarisatie bepalen met behulp van een
photonisch kristal
Op Het AMOLF hebben onderzoekers een
photonisch kristal gemaakt. Dit is een materiaal waarvan de wanden het licht bijna
altijd weerkaatsen waardoor het mogelijk is
om licht erin op te sluiten. Dit photonische
kristal laat echter wel een bepaalde circulaire
polarisatie door. Hierdoor wordt de plek waar
het licht het kristal kan verlaten bepaald door
de polarisatie. Dit maakt het mogelijk om de
polarisatie te bepalen van bijvoorbeeld een
quantum-lichtbron.
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Atoomklok kan in Groningen gebruikt
worden door glasvezelverbinding
Onderzoekers van Surfnet, de Vrije Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen zijn in
staat geweest om het signaal van een extreem
preciese atoomklok die zich bevind in Amsterdam naar Groningen te zenden over een
glasvezelkabel van Surfnet. Dit zorgt ervoor
dat onderzoekers in Groningen veel preciesere metingen kunnen doen door gebruik
te maken van de atoomklok in Amsterdam.
Triviaal was dit nog niet omdat onder andere de grondtemperatuur invloed heeft op
het signaal dat door de glasvezelkabel gaat.
Samen met het KNWI hebben ze een model
ontwikkeld dat hiervoor kan compenseren.
Wetenschappers van het AMOLF hebben
monstergolven van licht waargenomen
Al eeuwen spreken vissers van grote golven
op zee die uit het niks opduiken en vervolgens
ook weer verdwijnen. Er is aangetoond dat
in een chaotisch golvend medium voor een
korte tijd monstergolven kunnen ontstaan.
De onderzoekers van het AMOLF hebben
deze monstergolven nu ook waargenomen
in licht dat opgesloten was in een chaotische
(niet symetrisch) trilholte.
Opschalen van grafeen productie
Onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen hebben een techniek ontwikkeld om
grafeen, een laag van koolstofatomen van
slechts één atoom dik, beter te produceren.
Een manier om grafeen te groeien is gebruik
te maken van een kopersubstraat. Koper gaat
echter een reactie aan met het grafeen waardoor de eigenschappen verslechteren. Drie
jaar geleden troffen de onderzoekers echter
per toeval koperoxide aan. Na extra onderzoek bleek dat koperoxide net zo goed werkt
als koper maar niet de eigenschappen aanpast.
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Alles is een remix
Matthijs Laan
Deze Scoop gaat over onderwijs. Over het leren
van dingen, over het overbrengen van kennis
en alles wat erbij komt kijken. “Ik heb geleerd
mijn veters te strikken” en “Hij heeft ons de
tafels geleerd” zijn twee precies tegenovergestelde
betekenissen. In het eerste geval komt de nieuwe
kennis bij jou terwijl de tweede vorm juiste de
overdracht van kennis naar een ander beschrijft.
De verduidelijking van die vorm, ‘aanleren’,
gebruiken we eigenlijk alleen voor praktische
vaardigheden en niet zozeer voor alle andere
dingen die je kunt leren. Er is namelijk heel veel
om te leren in de wereld, zo blijft de nieuwsgierige
persoon altijd nieuwsgierig.

‘Everything is a remix’, beweert iets veel
sterkers: dat creativiteit niet bestaat.

Als leren het spel zou zijn, dan was kennis
de bal. Die metafoor gaat op zolang je een
bal kunt voorstellen die zichzelf kopieert
zodra hij succesvol wordt overgespeeld. Laten
we eraan vasthouden en een parallel zoeken
voor de ballenfabriek. De productieband van
de kennis zijn veelal onderzoeksgroepen en
andere experimenten-instanties. Het patroon
dat we echter bij de bekendste leveranciers van
natuurkunde vinden, is dat ze de aanwezige
kennis niet als heilig beschouwden. Ik heb
vaak nagedacht over die kunde, de kunst van
het in twijfel trekken van de geaccepteerde
waarheid. Hoewel de geaccepteerde waarheid
een zeer sterk en gedetailleerd model biedt,
zal het altijd een model en een benadering
blijven.

Als leren het spel zou zijn,

Over de verschillen tussen de geaccepteerde
waarheid en de werkelijke waarheid valt
veel te zeggen maar dit artikel moet niet
nog filosofischer worden. Zou het in twijfel
trekken van dingen die als feit beschouwd
worden een vereiste zijn voor creativiteit?
Kirby Ferguson, de maker van documentaire
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Everything is a remix is opgebouwd uit
vier delen die ieder ongeveer acht minuten
duren. Deel één begint met een Star Warsachtige intro, met als titel REMIX en op
de plaats waar in de films het verhaal wordt
beschreven, staat de definitie van het woord
zoals Kirby het introduceert: het combineren
of bewerken van bestaande materialen om
iets nieuws te maken. De eerste voorbeelden
van remixing waren in de hip-hop-muziek,
het samplen van bepaalde stukken muziek van

dan was kennis de bal
anderen in je eigen plaat. Dit kopiëergedrag
werd getolereerd, tot op een bepaald punt, dat
misschien als keerpunt voor de remix gezien
kan worden. Led Zeppelin heeft halverwege
de jaren ’70 enorm succes, maar op de eerste
vier albums staan minstens vijf ripoffs:
liedjes met zo’n sterke gelijkenis dat ze door
critici afgekeurd werden. Waarom was Led
Zeppelins manier van remixen onacceptabel?
Ferguson geeft twee redenen: ten eerste gaf
de band geen credits aan de band waar de
‘inspiratie’ aan ontleend was: ze speelden het
als hun eigen nummer. Een ander criterium is
dat de versies van Led Zeppelin niet genoeg
aangepast waren om het een überhaupt een
eigen nummer te kunnen noemen. Liedjes
die aan de eerste eis voldoen kennen we als
covers, de tweede categorie als knock-offs.
Deel twee van de documentaire gaat over
remixen zoals het geaccepteerd wordt, oftewel

De drie elementen van creativiteit: kopieeren, transformeren en combineren

niét zoals Led Zeppelin het deed. Als je van
de laatste tien jaar ieder jaar de tien films
neemt die het meeste geld opbrachten, zijn 74
van de 100 films gebaseerd op een (strip)boek,
televisieserie, game of een voorgaande film.
Is dit omdat films al zo duur om te maken
zijn dat er zelden budget is voor een origineel
script? Omdat boeken en andere al verzonnen
verhalen zo’n rijke bron van verfilmbaar
materiaal zijn? Of gewoon omdat is gebleken
dat mensen ervan houden om te zien wat ze
al kennen? Het transformeren van het oude
naar het nieuwe is het grootste talent van
Hollywood, zegt Ferguson. In dit deel worden
veel voorbeelden gegeven van waar de overige,
zogenaamd originele films hun inspiratie
vandaan halen. Genre films zoals Saw, Avatar
en Star Wars hebben allemaal een enorm
reservoir aan materialen van anderen als basis
gebruikt. Van camerahoeken en plotlijnen
tot karaktertrekken en choreografie, alles valt
terug te traceren. Zelfs Isaac Newton maakte
met zijn quote “If I have seen further it is by
standing on the shoulders of giants” een remix
van Bernard van Chartres, die al in de vroege
twaalfde eeuw de mensen van tegenwoordig
en hun voortzetting van de kennis beschreef
als dwergen die op de schouders van reuzen
staan.
Het derde deel is het meest interessante
gedeelte wat onderwijs betreft. Ferguson legt
het concept van kopiëren, van het nadoen en
overschrijven, uit alsof hij een moeder is die
haar gepeste kind verdedigt. Het onbegrepen
en veel verachte instrument geeft ons allemaal
zoveel! Hoe leer je schrijven? De letters kunnen

wel op je papier staan, maar de bewegingen
om ze te maken moeten op het bord worden
voorgedaan. Hoe leer je piano spelen? Door
te kijken naar de handen van je leraar en van
hem de klankencombinaties te leren. Pas
wanneer door te kopiëren een fundering van
kennis en beheersing is opgebouwd, kan men
echt interessante dingen op dat gebied gaan
doen. Dat is mijn vrije vertaling van de kern
van de documentaire, een ontzettend sterke
quote die ook nog eens ergens over gaat:
“Put simply, copying is how we learn; We cannot
introduce anything new until we are fluent in
the language of our domain.”
Zodra de basis is gelegd, kan het creatieve
proces echt beginnen. Hoe ik dat kan schrijven
terwijl ik eerder heb beweerd dat creativiteit
niet bestaat, zal ik nu uitleggen. De beste
voorbeelden van creativiteit zijn, volgens de
documentaire, revolutionaire uitvindingen.
Om creativiteit onderuit te halen laat
Ferguson zien dat de grootste gevallen van
vooruitgang geen sprongen waren, maar
slechts significante punten op een marathon.
De boekdrukkunst was bijvoorbeeld geen vonk
van de genie Gutenberg, maar de combinatie
van (al lang bekend) papier, inkt, de blokdruk
en de schroefpers. Henry Ford heeft de
assemblagelijn noch de automobiel, noch
het concept van uitwisselbare componenten
uitgevonden, maar wel deze gecombineerd
om de eerste massaal verkrijgbare auto’s te
produceren. Alle elementen zijn er al, het
enige wat wij doen is ze op onze unieke
manier combineren. Dát is wat wij creativiteit
noemen.
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Bestuurders zijn slechte natuurkundigen
Waarom UvA-bestuurders hun rekenmachine moeten wegleggen en
eens wat filosofie moeten lezen

Tim Hoogeveen
Bèta’s zijn niet vies van wat hooghartigheid.
Wie op Science Park rondloopt, zal het
weinig moeite kosten om iemand te vinden
die bereid is te verklaren dat alleen wij in
de Watergraafsmeer werkelijk wetenschap
bedrijven. Vooruit, op het Roeterseiland
is men af en toe nog wel goed bezig door
wiskundige modellen te zoeken voor allerlei
maatschappelijke fenomenen, en vooral die
econometristen zijn eigenlijk best oké, maar
al die vage filosofen en luie letterkundigen
in de binnenstad verspillen écht hun tijd, als
ze überhaupt al iets doen. Natuurkundigen
spannen natuurlijk de kroon: instemmend
vereeuwigen ze Rutherford op de muur van
hun verenigingskamer: “All science is either
physics or stamp collecting.”
Een van de voornaamste redenen voor deze
arrogantie is het feit dat wij bèta’s er tenminste
Begrip zou gelijk zijn aan een
eenduidige formule
in slagen om onze theorieën wiskundig
precies te maken. Waar de wijsgeren maar wat
in de ruimte kletsen met hun dubbelzinnige
terminologie,
formuleren
fysici
hun
bevindingen in glasheldere formules. Hun
vergelijkingen lijken de perfecte vorm voor
wetenschappelijke kennis, het summum
van menselijk inzicht. We begrijpen iets pas
echt als we het met een eenduidige formule
of een ondubbelzinnig algoritme kunnen
beschrijven.
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De Britse logicus Bertrand Russell, zelf
bepaald geen tegenstander van wiskundige
accuratesse – hij achtte het ooit nodig om
300 pagina’s te besteden aan een bewijs voor
1 + 1 = 2 – dacht hier anders over: “Physics
is mathematical, not because we know so much
about the physical world, but because we know so
little: it is only its mathematical properties that
we can discover.”
De grenzen van Texel
In An Outline of Philosophy, waaruit
bovenstaand citaat komt, beargumenteert
Russell dat met de ontwikkeling van de
relativiteitstheorie en de quantumfysica een
einde is gekomen aan het idee van materie.
Vooral de quantumfysica speelt hierin een
rol. Gegeven dat een elektron niet continu
beweegt, maar springt van één energieniveau
naar het volgende, maakt het onmogelijk
om te beargumenteren dat het werkelijk om
hetzelfde deeltje gaat. Je kunt het nog wel
aannemen, of gebruiken om een bepaalde
theorie intuïtief aan studenten uit te leggen,
maar het valt niet af te leiden uit de (wiskundig
geformuleerde) theorie.
Sterker nog, stelt Russell: moderne
natuurkunde probeert niet eens meer om
werkelijk in termen van materie of simpelweg
‘dingen’ te spreken: de huidige theorieën
beschrijven alleen de empirisch waarneembare
gevolgen, zoals straling en energie, niet de
oorzaak, of het nu een ‘ding’ is of iets anders,
dat aan die gevolgen ten grondslag ligt.

Vanuit de relativiteitstheorieën valt een
vergelijkbare conclusie af te leiden. Volgens
Russell is het onmogelijk om relativiteit
te begrijpen terwijl je nog steeds nadenkt
met objecten in je achterhoofd. Je zult
moeten overschakelen naar zogenaamde
gebeurtenissen, die niets meer met ‘dingen’ van
doen hebben. Wij interpreteren een reeks
gebeurtenissen als een beschrijving van een
bepaald ‘ding’ door de tijd heen, maar er is
niets in de natuurkundige theorie dat ons
reden geeft om die interpretatie te kiezen. Dat
zo’n reeks gebeurtenissen als de delen van één
‘ding’ wordt geïnterpreteerd, is vergelijkbaar
met de interpretatie van opeenvolgende
klanken als delen van één muziekstuk.
Je zou Russells interpretatie van de methode
van een natuurkundige als volgt kunnen
beschrijven. Stel dat we geen enkel idee
hebben wat er zich op Texel afspeelt, maar dat
we wel kunnen observeren welke mensen en
welke goederen dat eiland binnenkomen en
Probeer maar eens in een formule te
vatten waarom een college leuk is
verlaten, en op welke tijdstippen ze dat doen.
De natuurkundige is degene die dolgraag alles
over Texel wil weten, en daarom nauwkeurig
het transport van en naar het eiland in de
gaten houdt, en af en toe, als experiment,
zelf een schip vol vracht of volk naar de
havens van ‘t Hoorntje, Oudeschild en De
Cocksdorp stuurt. Hij noteert nauwkeurig
hoe een bepaalde zending naar een bepaalde
haven het uitgaande verkeer beïnvloedt, en
probeert hier een algemeen geldende formule
voor te vinden. Het resultaat publiceert hij, en
noemt hij natuurkunde.

De principes achter de analogie
De
metafoor
is
vrij
simpel
te
vinden:
natuurkundigen,
en
zelfs
natuurwetenschappers in het algemeen,
doen metingen. Zulke metingen doe je
op een bepaalde schaal en misschien met
een tijdsinterval, of met een bepaalde
nauwkeurigheid in je analyse. Je meting heeft
dus een bepaalde fijnmazigheid. Hetzelfde
geldt voor de wiskundige beschrijving van een
theorie waaruit al je meetwaarden moeten
volgen: die beschrijven effecten op een
bepaalde schaal, en alles wat voor die schaal
te klein is negeert of weglaat.
Russells voorbeeld is: we observeren straling,
en we observeren daar nog regelmaat in ook.
We stellen vergelijkingen op voor die straling,
en veronderstellen dat in die bron van straling
een deeltje is dat de waargenomen straling
uitzendt. Wanneer we iets beter naar die bron
gaan kijken, zien we weer allerlei processen,
waarvan de voor de hand liggende, maar niet
noodzakelijke, verklaring is dat het gaat om
deeltjes gaat. Die deeltjes kunnen we ook weer
nader bekijken, et cetera. In zo’n beschrijving
blijft de bron van de beschreven interacties
echter noodzakelijkerwijs onbeschreven. De
onbeschreven bron, die noodzakelijk blinde
vlek in het midden, is in de analogie gelijk
aan Texel.
De schuldigen aan deze blinde vlek zijn, zo
lijkt het, juist de twee eigenschappen die
tijdens de wetenschappelijke revolutie de
natuurkunde tot de succesvolste discipline
maakten: een basis in experimenten en
een beschrijving in de taal der wiskunde.
Tijdens een experiment meet je nu eenmaal
de dingen die vanaf de buitenkant meetbaar
zijn: externe eigenschappen. Typisch fysische
eigenschappen als warmte, straling en
snelheid zeggen je in wezen niets over het
object dat je aan het denkt te beschrijven. De
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wiskunde leent zich vervolgens perfect voor
het vatten van zulke externe grootheden.
Misschien is ‘schuldig zijn’ een te sterke
bewoording. Er zijn tal van natuurkundigen
en filosofen die menen dat we nu eenmaal
niets anders kunnen meten dan effecten
en veranderingen. Het zou slecht zijn om
je als natuurkundige bezig te houden met
dingen die je niet kunt waarnemen, dus is het
maar goed dat de natuurkunde zich in haar
zuiverste vorm beperkt tot het wiskundig
beschrijven van patronen die daarin worden
waargenomen.
De beperkingen van waarnemingen en
wiskunde
Helaas voor natuurkundigen zijn er ook
problemen die niet natuurkundig van
aard zijn. Probeer maar eens een formule
te verzinnen voor wat een goed vak
definieert. Vermoedelijk schrijf je factoren
op als ‘relevantie voor andere vakken’, ‘een
enthousiaste docent’, ‘cijfers zijn een goede
weerspiegeling van de opgedane kennis en
gedane moeite’, ‘voldoende diepgang’ et
cetera. Ik durf te wedden dat je binnen een
half jaar de weging van al die verschillende
factoren zult moeten aanpassen om te
Een complex begrip als ‘waardevol’
wordt teruggebracht tot een cijfertje
verklaren waarom je een bepaald vak nou zo
leuk of zo suf vond, maar dat is nog oké: ook
in de natuurkunde wordt maar zelden, zo niet
nooit, een formule opgeschreven die daarna
nooit meer aangepast of veralgemeniseerd
wordt.
Een belangrijker bezwaar is, dat je uiteindelijk
zult moeten toegeven dat een goed vak
enorm moeilijk of zelfs onmogelijk te
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definiëren valt in termen van waarneembare
en kwantificeerbare factoren. Zo willen we
bijvoorbeeld allemaal dat een vak niet te
makkelijk, maar ook niet te moeilijk is: we
willen wel genoeg kennis opdoen, maar willen
ook dat de werkdruk redelijk is, en dat het
tentamen met genoeg moeite te halen is. Direct
beland je in de problemen: hoe kwantificeer
je hoeveelheden kennis, en hoe definieer
je ‘genoeg’? Hoe definieer je makkelijk en
moeilijk, en wat is in godsnaam ‘redelijke
werkdruk’ of ‘genoeg moeite’? Misschien nog
wel moeilijker: hoe onderscheid je essentiële
kennis van randzaken?
De ‘oplossing’
En nu komt het opmerkelijke: het ministerie
van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
(OCW) heeft wel zulke formules: een
opleiding is volgens hen ‘goed’ en moet
financieel beloond worden als veel studenten
die opleiding in vier jaar weten af te ronden.
Een ‘fatsoenlijke’ student is iemand die binnen
vier jaar de opleiding succesvol verlaat.
Ook de universiteit doet hieraan mee. Een
opleiding is ‘de moeite waard’ als er niet
te veel geld nodig is om die opleiding te
financieren. Een vak is ‘precies moeilijk
genoeg’ als een bepaald percentage studenten
het vak haalt, en de werkdruk is ‘redelijk’ als
de gemiddelde student 28 uur werkt voor
één studiepunt. Een student is ‘geschikt’ voor
een bachelor als hij zijn bindend studieadvies
weet te halen, dat wil zeggen een arbitraire
hoeveelheid studiepunten weet te halen in
een arbitraire hoeveelheid tijd. Hij heeft een
vak begrepen als hij een arbitraire hoeveelheid
tentamen goed beantwoordt (en vaak genoeg
op college is). De nieuwste hype is, dat een
student ‘geschikt’ is voor een master als hij
zijn bachelor in vier jaar met een ‘acceptabel’
gemiddelde heeft afgerond.
Zo zijn al die complexe, onwaarneembare en

filosofisch beladen begrippen als ‘geschikt’,
‘kwalitatief ’ en ‘waardevol’ teruggebracht
tot een paar simpele cijfertjes. Vervolgens
worden alle moeilijkheden zo veel mogelijk
genegeerd: we doen maar even alsof door het
BSA nooit een capabele student de opleiding
moet verlaten, alsof een fatsoenlijke student
per definitie nominaal studeert en alsof
alle waardevolle opleidingen per definitie
veel studenten zo snel mogelijk door hun
opleiding heen kunnen werken.
Het klimaatprobleem en je achtertuin
Nu is het misschien wel een valide punt
dat docenten alleen tijd, moeite en indirect
ook geld willen steken in studenten die
enige aanleg en genoeg motivatie voor het
vakgebied hebben. Op dezelfde manier is het
niet meer dan logisch dat de overheid alleen
wil bijdragen aan opleidingen die de moeite
waard zijn.

over zou zwijgen: die bètamethode is nu
eenmaal niet toepasbaar op complexe morele
begrippen. Een ellendig gevolg hiervan is dat
opleidingen gestimuleerd worden om niet
te investeren in moeilijk te meten zaken als
kennisoverdracht en inhoudelijkheid, maar
in het reduceren van het aantal afhakers
en langstudeerders. Studenten worden
gestimuleerd om zich niet te richten op het
opdoen van kennis en vaardigheden, maar
op het halen van tentamens, BSA’s en mooie
gemiddelden.

Het
rendementsdenken
is
wel
te
vergelijken met natuurwetenschappelijk
denken, maar dan wel het denken van een
klimaatwetenschapper die slechts drie of vier
belabberde metingen doet naar het waterpeil
in zijn vijvertje, op basis van die slechte
metingen allerlei conclusies opschrijft over
mondiale klimaatverandering, en er vervolgens
voor zorgt dat de overheid niet investeert in
Het probleem is alleen, dat termen als ‘aanleg’ het tegengaan van klimaatverandering, maar
en ‘motivatie’ benaderd worden alsof het vooral in de waterstand in de tuin van de
fysische, waarneembare grootheden zijn, door slechte wetenschapper.
ze niet alleen te benaderen, maar zelfs gelijk te
stellen aan studiepunten en cijfers. Datzelfde Om terug te komen op de strijd tussen alfa’s
gebeurt bij de kwaliteit van een opleiding: en bèta’s: misschien zijn de kleine talenstudies
die is gelijkgesteld aan het tempo waarmee niet de moeite waard. Misschien is die ene
studenten doorstromen en de hoeveelheid langstudeerder die hoopt om toegelaten te
geld die de opleiding opbrengt.
worden ook wel een ongemotiveerde sukkel,
die je liever niet in je collegezaal hebt. Dat
Zo kan het gebeuren dat een ‘excellente kan zo zijn, maar zulke conclusies zijn niet te
student’ hetzelfde is als een student met trekken op basis van een paar half irrelevante
de woorden ‘cum laude’ op zijn diploma, metingen en arbitraire parameters. Sterker
en dat bestuurders onder het kopje nog, zulke waardeoordelen laten zich niet
‘Kwaliteit’ weliswaar eerst zeggen dat er in reduceren tot een paar simpele formules.
onderwijskwaliteit zal worden geïnvesteerd, Misschien is het dus beter wanneer al die
maar daarna louter rendementsmaatregelen kwantitatieve methoden met hun schijn
noemen. Het probleem is, in andere woorden, van objectiviteit ingeruild worden voor
dat
UvA-bestuurders
bètamethoden complexere en misschien minder heldere
gebruiken om te beslissen over zaken waarvan discussies alfadiscussies over de betekenis van
een rechtgeaarde bèta zou zeggen dat hij ze woorden als ‘waardevol’ en ‘excellent’.
niet kan waarnemen, waarna hij er wijselijk
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Het fijne aan Feynman
Matthijs Laan
Soms vraag ik mezelf af hoeveel grote
natuurkundigen ik uit mijn hoofd zou
kunnen noemen. Velen van hen zullen in de
geschiedenisboeken eerder als wiskundige dan
als natuurkundige beschreven staan. Newton,
Einstein, Rutherford, Pauli, Leibniz en
Boltzmann... Ik zou toch wel verder moeten
kunnen komen?!

Zürich en Princeton en uitsluitingsprincipe.
Een zeer bekende bijdrage van Feynman
als didacticus zijn de welbekende Feynman
Lectures. Deze zijn in verschillende edities
uitgebracht, waarbij in iedere nieuwere
versie weer vele drukfouten en feitelijke
onjuistheden zijn weggewerkt. Het eerste
hoofdstuk van de 115 hoofdstukken van de

Als je gaat opnoemen wat die mannen hebben
geleverd aan de wetenschap, zijn dat vaak
dingen waar we wel een beeld bij hebben.
Het rekenen met krachten van de klassieke
mechanica, het atoommodel waarin de kern
slechts een klein deel van de ruimte inneemt
enzovoort. Als je tegen een persoon op straat
begint over quantumelectrodynamica (QED),
zullen ze er geen voorstelling van kunnen
maken. Dat is jammer, want de QED is juist
zo toegankelijk gemaakt door Feynman!
Door de interacties tussen deeltjes als
schematische tekeningen weer te geven, werd
het hele standaardmodel van elementaire
deeltjes ineens veel begrijpelijker. Ik ben geen
bongo-speler en ik heb nooit colleges gevolgd
die door hem gegeven waren, dus ik zou
Feynman niet de belangrijkste natuurkundige
ooit noemen.

Qua wetenschappelijke bijdragen maal

Ik kan Feynman alsnog aan de top plaatsen
door voor iedere bekende natuurkundige
een cijfer van één tot tien te geven voor zijn
bijdragen aan de natuurkunde, en dat cijfer
te vermenigvuldigen met het rapportcijfer
voor de kwaliteiten als docent. Op die manier
komt Feynman met een 97 als beste uit de
test. Kort gezegd: Qua wetenschappelijke
bijdragen maal kwaliteit als docent staat
Feynman op één. Op nummer twee kwam
Pauli, met zijn lessen in Michigan, Hamburg,
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kwaliteit als docent staat Feynman op één
Millenium Edition zet meteen al de toon.
Er worden grappen gemaakt, het plan van
aanpak wordt besproken en er worden hoge
verwachtingen gekweekt bij de lezer. Het
voelt echt als een begin van een reis. Een
soort ontdekkingsreis die als doel heeft om
erachter te komen hoe de wereld in elkaar zit.
Het eerste wat Feynman doet, is de noodzaak
voor de ‘reis’ onderdrukken, er is in de
metafoor geen vliegtuig dat je in één stap naar
de bestemming kan brengen. Daarmee wil hij
zeggen: je bent geen volleerd fysicus wanneer
we je alle fundamentele formules leren. De
betekenis van die formules is namelijk nog
niet te bevatten en voor de toepassing ervan
zijn allerlei wiskundige technieken nodig,
waar veel oefening voor nodig is.
Nu Feynman de aandacht van al zijn studenten
heeft (en van alle lezers thuis), begint hij met
een zeer uitdagend vraagstuk:
“Als de gehele menselijke beschaving en
alle wetenschappelijke kennis zou worden
uitgeroeid en je zou maar één enkele (niet
belachelijk lange) zin mogen formuleren om
aan de wezens die ons opvolgen door te geven,
wat zou die zin dan zijn?“.

Uit zijn antwoord op die vraag leidt Feynman
vervolgens een indrukwekkende hoeveelheid
aan informatie af: van fase-overgangen tot
een benadering van de ideale gaswet. Een
ander indrukwekkend aspect van Feynmans
manier van lesgeven is dat hij veel liever in
woorden praat dan in formules. “Als we in
onze berekening meenemen dat de waarde
één golflengte verderop hetzelfde moet
zijn, komen we een stuk verder met deze
vergelijking?”.
De Feynman Lectures voelen als een
soort ontdekkingsreis
In plaats van alleen maar de formule te
geven en te melden wanneer je hem moet
gebruiken, wil Feynman zijn leerlingen er
een duidelijk gevoel bij geven. “Laten we de
overige factoren even negeren en kijken hoe
de energie van de hoek afhangt”.
Zo vaak hoor ik oud-klasgenoten mij voor gek
verklaren dat ik natuurkunde studeer, omdat
ze op de middelbare school al gek werden van
de formules. De vergelijkingen zijn slechts
compacte vormen van kennis. Die kennis kan
natuurlijk beter overgedragen worden in een
minder compacte vorm, we noemen het niet
voor niets ‘uitleggen’. Je kunt een broek niet
dragen zoals hij opgevouwen in een kast ligt.
Naast de Feynman Lectures staat in mijn kast
een klein boekje, dat door zijn enorme buren
nog kleiner lijkt. Het heet ‘Surely You’re
Joking, Mr Feynman’, en het is een bundeltje
met allerlei anekdotes van wat Feynman in
zijn vrije tijd uithaalde. Uithaalde ja, want hij
was vroeger niet de braafste thuis. Zijn ouders
gaven hem toestemming om een soort ‘lab’ te
bouwen op zijn slaapkamer, waar hij allerlei
experimenten kon uitvoeren die hij zelf bedacht.

Zie voor je een twaalfjarig jongetje dat zelf
elektrische schakelingen bouwt en zijn eigen
zekeringen soldeert. Voor kleine ‘Richard’
(want het is raar om een twaalfjarige met
alleen zijn achternaam aan te spreken) was
het een ideale mix van uitvinden en spelen.
Het grappigste verhaal ontstond toen Richard
met een oude vonken-generator aan het
spelen was. Met de vonken kon hij namelijk
gaatjes maken in papier. De gaatjes hadden
van die interessante oranje kringen wanneer
ze gevormd werden. Heel eventjes groeiden
ze en dan doofden ze weer uit. Toen hij net
een leuk patroon bedacht had om te maken,
vatte het stuk papier vlam. Het stuk papier
dat hij in zijn handen had! Het besef kwam
best wel laat, namelijk pas toen hij het vel niet
meer vast kon houden omdat zijn handen te
heet werden. In alle paniek gooide hij het
brandende papier in zijn prullenbak. Dat was
een foute beslissing want in de prullenbak
lagen schriften, kranten en aantekeningen.
Het vuur was inmiddels een behoorlijke
brand geworden.
Richard had zijn prioriteiten nogal vreemd
ingedeeld. Hij deed zijn deur dicht, om te
voorkomen dat zijn moeder de brand zou
opmerken; hij wilde immers geen huisarrest!
De prullenbak was van metaal, en inmiddels
te warm om op te pakken. Dat deed hij dus
toen maar met een paar kleine balken die
ergens op de grond lagen. Het plan om de
prullenbak de kamer uit te tillen door het raam
bleek ook een slechte optie: door de wind van
buiten wakkerde het vuur nog meer aan, de
gordijnen vlogen ook bijna in brand! Pas toen
dat punt bereikt was, kwam het idee om de
bak af te dekken (Ohja, vuur heeft zuurstof
nodig!) en werd het gevaar afgewend. Dat
was een typisch geval van ‘leren van je fouten’.
Die mooie manier van leren is Feynman altijd
blijven hanteren.
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Het 39ste bestuur stelt zich voor
Emma van der Grijp
Voorzitter
Wat is er nou mooier dan voorzitter zijn? De baas zijn van een
vereniging, mensen commanderen en dat mensen ook nog
naar je luisteren. Tenminste, dat was wat ik dacht. Eenmaal
in de praktijk bleek dat anders. Ik bevind me in een constante
staat van paniek, angst en onwetendheid. Het was ook wel
een bekend gevoel, ik ervaar namelijk hetzelfde als ik de
wiskunde bedrijf. Wees echter niet gevreesd nog meer chaos
in mijn wereld te brengen, daarvoor ben ik hier nou eenmaal.
Ik neem het met liefde op mijn schouders.
Boris van Brussel
Activiteitencoördinator
Na 6 jaar op de middelbare school mijn tijd gevuld te hebben
met vakken als geschiedenis en Nederlands, mocht ik me
tijdens mijn studie volledig wijden aan de schone kunsten der
Gewisse en den Natuur. Als snel kwam ik erachter dat de
fysica niet mijn ding was en werd ik een mathematicus. Naast
het vermaak dat de studie wiskunde levert, voetbal ik fanatiek.
In de krochten van het Amsterdamse amateurvoetbal,
staat mijn team eeuwig onderaan bij de laatste competitie.
Meedoen is echter belangrijker dan winnen en we hebben het
altijd gezellig. Komend jaar zal ik met alle liefde, en met meer
succes dan mijn wedstrijden, de rol van activiteitencoördinator
op mij nemen. Je zal mij dus veel in de NSA-kamer en bij de
activiteiten zien.
Yvette van Nek
Penningmeester
Toen ik op mijn achttiende levensjaar begon aan de studie
Wiskunde vond ik de NSA maar een rare bezigheid. Ik
bedoel, je gaat toch naar school om lessen te volgen? Niet
om een beetje een hele dag op school te chillen, gewoon
omdat het kan. Toen ik eenmaal in het tweede jaar kwam,
miste ik iets op het Science Park. Al snel was ik door een oud
penningmeester overgehaald om in zijn voetsporen te treden.
Nu ben ik al een maand zeer tevreden over mijn keuze. Ik ben
op het rechte pad getrokken en ik hoop dat ik dat ook blijf.
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Dennis Buijsman
Secretaris
Tijdens de eerste anderhalf jaar van mijn studie Wiskunde
kwam ik alleen op Science Park om te studeren. Toen vond ik
dat wel voldoende. Een oud-bestuurslid was helemaal gek van
de NSA en besloot mij mee te naar de NSA-kamer. Hier liet
hij mij zien dat er meer was op het Science Park. Deze eerste
gezamenlijke bezoeken vond ik zo gezellig, dat ik besloot
om zelf steeds vaker naar de NSA-kamer te gaan. Ik voelde
mij steeds meer betrokken bij de NSA. Hierna volgde het
meedoen aan activiteiten, in commissies gaan en uiteindelijk
de volgende stap: het bestuur in. Ik ben nog vaker in de NSAkamer en zal hard werken voor de vereniging.
Jorrit Bootsma
Vicevoorzitter
De eerste NSA-borrel die ik bezocht was halverwege mijn
eerste studiejaar. Meegesleept door een studiegenoot betrad
ik, met toch wel lichte tegenzin, café Nota Bene. Het werd
een avond waar ik mij uitstekend heb vermaakt met mensen
waarvan ik slechts het gezicht kende uit de collegezaal.
Avonden zoals deze volgenden op maandelijkse basis en
langzaam maar zeker raakte ik meer en meer betrokken
bij de NSA. Van een met hapjes en drankjes voorziene
spelletjesmiddag tot een draaicursus op het AJW, echt weg te
denken uit mijn leven was de NSA niet meer. Dat dit heeft
mogen uitmonden in een plekje in het huidige bestuur zal ik
volledig benutten en ik hoop jullie vaak terug te zien!
Peter Otte
Commissaris onderwijs
Na ruim anderhalf jaar onderdeel van het vaste meubilair
in de NSA-kamer te zijn, vond ik het wel eens tijd om
daadwerkelijk iets te doen met mijn leven. Ik wilde natuurlijk
wél iets doen waar ik mijn favoriete bezigheid - rondhangen
in de NSA-kamer - kon blijven uitoefenen. De logische stap
is dan natuurlijk solliciteren voor het bestuur! Natuurlijk
houdt het bestuur niet in dat ik nu elke dag zorgeloos in de
kamer zit, je zal mij hier vaak genoeg druk aan het werk zien,
waar ik mijn uiterste best doe om de belangen van de natuur& wiskunde studenten in de opleiding te behartigen.
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Van kegels naar kegels
Matthijs Laan
het licht van de kegels
aan het eind van de bowlingbaan
verstrooit en absorbeert interessanter
nu ze niet meer rechtop staan
de bal had wel een tijdje nodig
voor hij zijn doelwit had gevonden
terwijl het licht de terugweg deed
in nog geen miljoenste van ’n seconde
stralen raken de vloer
en de huid maar ook de ogen
waarin speciale onderdelen gebruik
maken van hun omzettende vermogen
het signaal gaat naar de hersenen
en van hersenen naar de mond
die in afwachting van het resultaat
al een tijdje openstond
ionen stimuleren de stembanden
spieren in tong en arm en kaak
die gaan de lucht in en naar benee
en uiteindelijk klinkt er “raak!“
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Sterrenkunde 0.1
Sterrenkunde op de middelbare school

Dorine Schenk

Voor ons is het een beetje te laat, maar de huidige
middelbare scholieren kunnen sinds kort genieten
van sterrenkunde. Het is toegevoegd aan het
vak natuurkunde en wordt zowel aan havo- als
aan vwo-klassen gedoceerd. Dit is natuurlijk
ontzettend leuk, maar “leuk” is meestal niet waar
middelbare scholen naar streven. Dus, waarom
is besloten sterrenkunde aan het curriculum toe te
voegen? En stelt het qua inhoud iets voor?
NiNa
Sinds 2005 bestaat de commissie Vernieuwing
Natuurkundeonderwijs havo/vwo, oftewel:
Nieuwe Natuurkunde (NiNa). Voor alle exacte
vakken zijn dergelijke commissies opgericht.
Hun doel is het ontwerpen van nieuwe
examenprogramma’s voor deze exacte vakken.
Bij natuurkunde uit zich dat in een nieuwe
methode die “natuurkunde in context” heet
(zie kader). Deze vernieuwing is nodig om de
verstofte bètavakken aantrekkelijker te maken
en de aansluiting met het vervolgonderwijs
te verbeteren. Momenteel focussen de
middelbare scholen nog vooral op de klassieke
natuurkunde, terwijl de universiteiten zich
juist richt op modernere ontwikkelingen
zoals kwantumdynamica, deeltjesfysica en
kosmologie. Het verschil is daardoor groot.
Bovendien spreekt de klassieke natuurkunde
minder tot de verbeelding. Uitrekenen hoe
ver een kat een plank op kan lopen voordat
hij met plank en al in het water valt, is
beduidend minder spannend dan leren over
kernfusieprocessen in de zon.
De toevoeging van sterrenkunde aan het vak
natuurkunde past goed bij de plannen van
NiNa; het spreekt tot de verbeelding, zorgt

dat leerlingen het nieuws over bijvoorbeeld
de landing van Philae op komeet P67 beter
kunnen begrijpen en sluit bovendien goed aan
bij sterrenkundige vakken die op de universiteit
gegeven worden. Daarnaast zorgen de mooie
plaatjes van o.a. de Hubbletelescoop voor een
beduidend cooler natuurkundeboek.
De methode van Pulsar
De nieuwe eisen voor natuurkunde vragen om
nieuwe lesmethoden. Uitgeverij Noordhoff,
van de bekende lesboekenreeks Pulsar,
besloot hierbij de hulp in te schakelen van
onderzoeksschool NOVA (zie kader). Ik sprak
met Jaap Vreeling, docent op de middelbare
school en medewerker van NOVA, die het
Natuurkunde in context:
Bij de methode “natuurkunde in context”
worden theorieën uitgelegd met behulp
van herkenbare, alledaagse onderwerpen.
De bedoeling is dat de theorieën hiermee
minder abstract en toegankelijker worden.
Ook zouden concrete voorbeelden het vak
aantrekkelijker maken, doordat de leerlingen
een beter idee hebben waarmee ze bezig zijn
en waarom het relevant is.
NOVA:
De Nederlandse Onderzoekschool voor
Astronomie (NOVA) coördineert en
stimuleert het sterrenkundig onderzoek in
Nederland. NOVA bundelt de krachten
van astronomen aan de universiteiten van
Amsterdam, Groningen, Leiden en Nijmegen
en werkt nauw samen met de NWO-instituten
SRON en ASTRON. Het NOVA Informatie
Centrum (NIC) verzorgt de voorlichting aan
pers, algemeen publiek en onderwijs. Deze
tekst is afkomstig van: www.astronomie.nl.
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toevoegen van sterrenkunde aan de methode
voor havo en vwo heeft begeleid. Hij is
enthousiast over het resultaat en vertelt dat
de reacties die hij krijgt erop duiden dat de
leerlingen er ook blij mee zijn. Dit jaar zullen
de havoleerlingen voor het eerst sterrenkundeopgaven in hun examenjaar maken en volgend
jaar moeten de vwo-ers het aantreffen op hun
examen. Pas dan zal blijken of ze ook echt wat
geleerd hebben over astronomie.
Noordhoff is niet de enige uitgeverij die zijn
boeken aangepast heeft aan de normen van
natuurkunde in contexten. Wel zijn ze de
enige die daarbij de hulp van NOVA hebben
ingeschakeld. In totaal zijn er zes methodes
die aangepast zijn aan NiNa, maar er zijn er
ook die ervoor gekozen hebben bijna geen
wijzigingen door te voeren.
Vreemd genoeg is de studieboekenmarkt
namelijk volledig vrij. Iedereen kan dus een
(natuurkunde)methode publiceren zonder
dat de inhoud ervan aan regels verbonden
is. Dit betekent dat enkel de docenten
tijdens de inspectie of bij de resultaten van
het eindexamen afgerekend worden en de
uitgevers vrijuit gaan. De wet schrijft namelijk
alleen voor welke kennis de leerlingen aan
het eind van de middelbare school dienen
te hebben. Hoe ze tot deze kennis komen is
verder aan de juffen en meesters.
Nascholing voor docenten
Voor docenten van de middelbare school, die
soms al jaren (of decennia) op dezelfde manier
les klassieke (ouderwetse) natuurkunde geven,
is de overgang naar de nieuwe methode met
nieuwe onderwerpen een grote stap. Om
te voorkomen dat ze met hun mond vol
tanden staan worden er nascholingscursussen
aangeboden. Deze worden (eveneens in
samenwerking met NOVA) gegeven op
verschillende universiteiten. De docenten
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mogen dus weer terug de lesbanken in.
En de natuurkundigen onder jullie mogen
misschien hun sterrenkundesyllabus er nog
eens bij pakken als ze les willen gaan geven.
Is het wat?
Al deze plannen van NiNa zijn natuurlijk mooi,
maar hoe is de uitvoer ervan bij de uitgevers?
Ik heb een deel van het 6-vwo-Pulsarboek
dat komend schooljaar in gebruik genomen
zal worden, mogen bekijken. Het is een
mooi boek met schitterende sterrenkundige
plaatjes, actuele onderwerpen (de landing
van Phliae op P67) en formules (het echte
rekenen wordt niet geschuwd). Wellicht kan
het niveau van het eerstejaarsvak sterrenkunde
wel wat omhoog als de toekomstige 6-vwo’ers
dit al allemaal onder de knie hebben.
Wil jij kijken hoe de nieuwe methode eruit
ziet? Ben je benieuwd of je sterrenkundige
kennis op niveau is om er les in te kunnen
geven? Hieronder een paar opgaven uit het
nieuwe boek van Pulsar.
Proefwerkopgaven
1) Tim en Evelien staan 2,0 meter van elkaar
in de club, Tim heeft een massa van 70kg en
Evelien van 50kg. Tim voelt zich aangetrokken tot Evelien. Laat met een berekening
zien dat het niet aannemelijk is dat de gravitatiekracht Tim’s aantrekking levert.
2) De dwergplaneet
Ceres heeft een massa
van 7·1020 kg en een
straal van ongeveer 500
km. Er zijn plannen
om op Ceres te landen
en materiaal van het
oppervlak te verzamelen om terug te brengen naar de aarde.
a Bereken de valversnelling op Ceres.
b Bereken de zwaartekracht op een landingsrobot van 100 kg op Ceres.
c Met welke minimale snelheid moet de robot
Ceres verlaten? Geef de berekening.

Hoe win je een Nobelprijs?
De relatie tussen Nederlandse Nobelprijzen en onderwijs

Marieke Kral

Nederland
kent
inmiddels
17
Nobelprijswinnaars, waarvan ongeveer de
helft uit de eerste 40 jaar van de twintigste
eeuw komt. Deze periode kenmerkte zich door
een opleving in de natuurwetenschappen in
Nederland. De namen uit de periode kent de
huidige natuurkunde student nog steeds: zo
komen de theorieën van Lorentz, Van der Waals
en Zeeman nog steeds langs in colleges. Maar hoe
kwam dat Nederland ineens in staat bleek grote
wetenschappers af te leveren? En waarom zette
die trend van Nederlandse Nobelprijzen zich
niet voort? Een deel van het antwoord op deze
vragen zou mogelijk in de organisatie van het
onderwijs kunnen liggen.
In 1863 startte in Nederland een nieuw
soort schooltype, na initiatief van Johan
Thorbecke (dezelfde Thorbecke als van de
grondwet). Geïnspireerd door het onderwijs
in Duitsland, wilde Thorbecke dat er in
Nederland een opleiding was die technisch
en economisch goed opgeleide arbeiders
kon afleveren. Zo ontstond in Nederland
de Hogere Burgerschool (HBS). Op deze
Weinig andere landen investeerden zo
veel in het onderwijssysteem.
scholen werd ongeveer een derde van het
onderwijs besteed aan exacte wetenschap.
Dit was een groot verschil met de gymnasia,
waar een groot nadruk lag op de kennis van
talen. Daarnaast dwong Thorbecke ook meer
investeringen in onderwijs af: zo vond er
een aanzienlijke persoonsuitbreiding plaats
op de universiteiten en werden hoogleraren
een stuk beter betaald dan voorheen. Weinig

Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872), Nederlandse
staatsman en initiatiefnemer HBS.

andere landen investeerden zo veel in het
onderwijssysteem.
Het doel van het HBS, het leveren van
goedopgeleide krachten voor de handel en
industrie, werd echter niet zozeer bereikt.
Veel leerlingen van de HBS gingen namelijk
niet de werkvloer op: zij kozen ervoor om
verder te studeren. Ongeveer 10% van
de studenten wist zelfs de universiteit te
bereiken, terwijl men daar doorgaans slechts
studenten met een gymnasiumdiploma
toeliet. Dit betekende ook een verandering
in de Nederlandse standenmaatschappij.
Terwijl de gymnasia slechts leerlingen uit de
Nederlandse elite toeliet, konden de bakkersen timmerzonen uit de middenklassen nu ook
doorstuderen. Voor uitmuntende studenten
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van Amerika, waar veel geïnvesteerd werd in
onderwijs en topuniversiteiten ontstonden,
speelde waarschijnlijk een rol. De wet van
de remmende voorsprong lijkt hier van
toepassing: voorsprong op een bepaald
terrein leidt ertoe dat er weinig motivatie is
om verder te innoveren, waardoor een ander
je uiteindelijk voorbijstreeft. Historicus Bas
Willink, die een boek over de bloeiperiode
van Nederlandse Nobelprijzen schreef,
wijst dan ook op het uitwerken van de
De wet van de remmende voorsprong
lijkt hier van toepassing

Hendrik Lorentz (1853-1928), winnaar Nobelprijs
voor de Natuurkunde 1902

met onvermogende ouders werden regelingen
opgezet, waarbij de overheid grotendeels voor
het onderwijs betaalde.
Dit beleid wierp duidelijk zijn vruchten af.
Zo was de timmermanszoon Johannes van
der Waals oorspronkelijk een docent op
de HBS en waren Zeeman, zoon van een
dominee, en Lorentz, zoon van een tuinder,
studenten aan de HBS. Dan heb je nog de
onderzoekers die geen Nobelprijs wisten te
winnen. Bijvoorbeeld Hendrik Casimir, zoon
van onderwijzers. Inmiddels vooral bekend
vanwege het Casimir-effect, begon hij zijn
academische pad aan de HBS.
In
1968
werden
er
nieuwe
onderwijshervormingen
doorgevoerd,
waarmee de HBS verdween en de havo en
het vwo ontstond. Lang daarvoor was het
grote succes van Nederland op het gebied van
Nobelprijzen gestopt: de vraag is waarom.
Historici lijken daar niet een volledig antwoord
op te kunnen geven. De aantrekkingskracht
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onderwijsvernieuwingen in Nederland, al
voor het begin van de Tweede Wereldoorlog.
Ook ziet hij een mogelijke oorzaak in het
gelijkheidsdenken dat op de Nederlandse
universiteiten ontstond: individuen werden
niet langer gestimuleerd om uit te blinken.
Of dit letterlijk een verhaal uit het verleden
is, uit een tijd van vergane glorie, zal vanzelf
duidelijk worden. Tussen de zeventien
Nederlandse Nobelprijswinnaar waren zeven
natuurkundige en drie scheikundigen. Dus
kijk nu even op van dit artikel: kijk naar links,
kijk naar rechts, en misschien heb je zojuist
wel een toekomstige winnaar gezien.

Pieter Zeeman (1865-1943), winnaar Nobelprijs
voor de Natuurkunde 1902.

Opleidingscommissies
Tim Hoogeveen
De NSA houdt je op de hoogte via ledenmails,
Facebookevents en deze Scoop. De studentenraad
probeert je via blogs, acties en wc-kranten
op de hoogte te houden. Er is echter nog een
belangenbehartiger, die de spotlights aanzienlijk
minder zoekt. Wat doen die even illustere als
essentiële opleidingscommissies nu precies?
Feiten en formaliteiten
Formeel is een opleidingscommissie (OC)
een bij wet verplicht, uit even veel studenten
als medewerkers bestaand orgaan, dat
advies uitbrengt aan de decaan of aan één
of meer opleidingsdirecteuren. Meerdere
opleidingen kunnen namelijk een OC delen.
Zo is er één commissie voor de bachelor
wiskunde en de drie daarop volgende
masters. Bij natuur- en sterrenkunde zijn
bachelor en master gescheiden. Wel delen
de master physics en de master astronomy
& astrophysics één opleidingscommissie.
Omdat de natuur- en sterrenkundeopleidingen
op dit moment formeel nog gescheiden zijn
van de VU-opleidingen waarmee ze wel hun
curriculum delen, zijn er op dit moment
verschillende OC’s voor de UvA-bachelor
en de VU-bachelor, hoewel zij gezamenlijk
vergaderen en als één geheel functioneren.
Bij de physics-master geldt hetzelfde.
De benoeming van een OC-lid
De opleidingscommissie is geen democratisch
gekozen orgaan: studentleden worden formeel
voor twee jaar door de decaan benoemd, op
voordracht van de opleidingsdirecteur. In de
praktijk zoeken OC’s zelf ook naar geschikte
kandidaten.
Ben je als commissielid eenmaal benoemd,

dan ontvang je een informatiepakket en heb
je recht op een training. Tijdens die training
leer je hoe de organisatiestructuur van de
UvA eruitziet, welke rechten de OC heeft en
waar die rechten vandaan komen. Ook word
je voorbereid op OC-discussies, door in een
aantal casus een bepaalde positie te moeten
verdedigen.
Adviezen
De adviezen van de OC’s gaan formeel
over de inhoud van de Onderwijs- en
Examenregeling (OER) die voor het volgend
jaar wordt vastgesteld, over de uitvoering
van de op dat moment geldende OER of
over andere onderwijsgerelateerde zaken.
Omdat de OER alle regels bevat die voor
jouw studie van belang zijn, inclusief het
curriculum, mogen de opleidingscommissies
dus adviseren over min of meer alles wat jij
tijdens je studietijd zult tegenkomen. Die
adviezen zijn overigens zelden formeel:
opleidingsdirecteuren schuiven meestal aan,
zodat zij direct weten wat er wordt voorgesteld.
In de praktijk richten zij zich vaak op het
evalueren van vakken op basis van de door jou
ingevulde evaluatieformulieren. Soms wordt
bijvoorbeeld een ander boek voorgesteld,
of zelfs een andere docent. Wanneer
vervolgvakken niet goed op elkaar aansluiten,
wordt een concrete verandering voorgesteld
waardoor de studielast beter verdeeld wordt.
Ook grotere thema’s passeren de revue. Zo
hebben de natuur- en sterrenkundeopleidingen
onlangs geadviseerd over de formele
samenvoeging van UvA-opleidingen met die
van de VU, en over het samenvoegen van de
twee natuur- en sterrenkundeopleidingen.

Scoop mei 2015 21

Advertorial
ASML: omgeving voor grensverleggers
USB-sticks van 16 Gigabyte liggen nu voor
nog geen tien Euro bij de supermarkt. Niet iets
waar je vaak over nadenkt, maar ondertussen
is het een prestatie van wereldformaat. Mogen
we je even meenemen in de wereld van
Moore’s Law? Oftewel de hoog-complexe
omgeving waar bedrijven wereldwijd bijna
jaarlijks (en tegen een enorme inspanning)
een verdubbeling van de capaciteit van chips
realiseren. Waar technologische doorbraken
bij voorkeur enkele nanometers klein zijn. En
waarvan één van de belangrijkste spelers in
Nederland, om precies te zijn in Veldhoven,
staat.
Cruciale stap
Welkom bij

ASML,
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fabrikant

van

lithografiemachines voor de productie van
computerchips. ASML levert haar apparatuur
aan alle grote chipproducenten ter wereld,
waaronder Samsung, Intel en TSMC. Van
de dozijn productiestappen om tot een chip
te komen, vult ASML er maar één in, maar
wel een hele cruciale. Lithografie omvat
het belichten en chemisch etsen van wafers
om de onderdelen op de chip te ‘printen’.
Daarmee is het haalbare formaat compleet
afhankelijk van de nauwkeurigheid in het
lithografieproces. Met de laatste generatie
machines van ASML kun je lijnen printen
op een chip van circa 20 nanometer dun. Dat
komt op hetzelfde neer als het printen van
een complete roman van 500 pagina’s op 1
centimeter van een menselijke haar!

Complex samenspel
Je kunt je voorstellen dat de machines van
ASML bijzonder complexe systemen zijn.
Dagelijks werken duizenden ingenieurs en
researchers aan de verdere ontwikkeling
van deze machines. Want de Wet van
Moore is onverbiddelijk. Gestuurd door de
moordende concurrentie op de hightech
markt, moeten chips alsmaar kleiner, sneller
en goedkoper. De technologische race tegen
de klok maakt het werk bij ASML veeleisend
én uiterst fascinerend. State-fo-the-art
fijnmechanica, dynamica, optica, elektronica
en informatietechnologie vormen een
geavanceerd samenspel en leveren steeds weer
systemen op die betrouwbaarder, sneller en
nauwkeuriger zijn dan hun voorgangers.
Stuwende kracht
De stuwende kracht achter de technologische
doorbraken van ASML zijn ingenieurs die
vooruit denken. De medewerkers van ASML

behoren dan ook tot de creatiefste denkers
in de natuurkunde, wiskunde, scheikunde,
mechatronica, optica en informatica. En
omdat ASML jaarlijks ruim 800 miljoen
Euro in R&D investeert, hebben deze
technici de vrijheid en de middelen om de
technologische grenzen te verleggen. Alleen
zo kan ASML haar leidende positie in de
wereld behouden.
Leren!
ASML is een ideale omgeving voor
professionele ontwikkeling en groei. Heb jij
een grenzeloze passie voor technologie en
wil je deel uitmaken van een team dat elke
dag nieuwe ideeën uitprobeert en constant op
zoek is naar betere, nauwkeurigere en snellere
werkmethoden? Ga dan naar www.asml.com/
careers.
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Ontwikkeling van het Betaonderwijs
Annelene Schulze
Wiskunde en natuurkunde zijn voor velen de
struikelvakken op de middelbare school. Zuchtend en steunend worden lessen uitgezeten. Het
zijn de vakken met de meeste vraag naar bijlesleraren. Op internet zwerven genoeg memes
rond over hoe verschrikkelijk wiskunde is. Toch
kiest elk jaar weer een select groepje mensen wel
voor deze vakken, en de vraag naar bèta-geschoolde mensen is groot op de arbeidsmarkt. Wij
allen hier op het Science Park weten hoe leuk bèta-onderwijs is, maar hoe wordt dit duidelijk
gemaakt op de middelbare school?
Wiskunde en natuurkunde zijn bij uitstek
bètavakken en hebben een analytische aanpak nodig. Deze analytische aanpak en de
vele formules en rare tekens, schrikt velen af.
De bètavakken zijn vaak wel de uitdagendere
vakken op de middelbare school, en trekken
vaak de leerlingen aan die juist meer uitdaging zoeken op school. Daarnaast kan het
gebeuren dat het normale curriculum niet
genoeg uitdaging geeft en de leerling nog
steeds behoefte heeft aan meer uitdaging. De
vraag is nu hoe het onderwijs aan de ene kant
aantrekkelijk kan worden gemaakt voor de
gemiddelde leerling, terwijl er aan de andere kant ook genoeg ruimte voor uitdaging is
voor diegenen die daar behoefte aan hebben.
Onderwijs nu
Aangezien de meesten recentelijk de middelbare school hebben verlaten hoeft dat niet
echt worden uitgelegd. De grondprincipe is
dat leerlingen in verschillende vakken les volgen. De natuurkunde vakken zijn vooral op de
klassieke mechanica gericht en daarop deze
basisvaardigheden te oefenen. Ook wiskunde
op de middelbare legt de grondbeginselen van
analytisch denken en wiskundekennis.
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Onderwijs later
Er is veel vraag naar bèta’s in het bedrijfsleven; het bedrijfsleven heeft er baat bij dat het
bèta-onderwijs meer wordt gestimuleerd.
Daarom houdt het bedrijfsleven zich steeds
meer met het onderwijs. Daarnaast stellen ze
geld, rondleidingen en gastsprekers ter beschikking om het bèta-onderwijs te verbeteren
en aantrekkelijker te maken.
Bij natuurkunde zijn er nieuwe onderwijsmethodes waar ook de vakken uit de moderne
natuurkunde aan bod komen, zoals quantum& speciale relativiteitstheorie. Dit wordt nu
verder ontwikkeld bij nieuwe natuurkunde
(NiNa) en zijn er verder ook ambities om de
manier van lesgeven te vernderen. De docent
zal een andere rol aannemen in de klas. In
plaats van dat hij nu alles uitlegt en de leerlingen daarna de opgaven maken, zijn er nu al
plannen om leerlingen zelf meer uit te laten
zoeken. De rol van de docent is dan meer het
De wet van de remmende voorsprong
lijkt hier van toepassing
beantwoorden van vragen. Dit concept wordt
ook wel flipped classroom genoemd; de leerlngen onderwijzen zichzelf thuis terwijl ze
in de les opgaven maken en vragen stellen.
Websites zoals khanacademy werken ook al
hard aan it concept. In Nederland zijn er ook
een paar projecten die deze richting op denken. Een daarvan is innovatieimpulsonderwijs
(IIO). Deze had een project met E-klassen
waar leerlingen interactief leerden met behulp van het internet. De leraar gaf daarbij
niet echt klassikaal les maar hielp individueel.
Het plan wat daar nu het meest vooraan staat

is een wikipedia platform voor de leerlingen
waar ze alle informatie plus verbredende en
verdiependestof kunnen vinden.
Er is veel vraag naar bèta’s in het bedrijfsleven; het bedrijfsleven heeft er baat bij dat het
bèta-onderwijs meer wordt gestimuleerd.
Daarom houdt het bedrijfsleven zich steeds
meer bezig met het onderwijs. Daarnaast
stellen ze geld, rondleidingen en gastsprekers
ter beschikking om het bèta-onderwijs te verbeteren en aantrekkelijker te maken.
Bij natuurkunde zijn er nieuwe onderwijsmethodes waar ook de vakken uit de moderne
natuurkunde aan bod komen, zoals quantum& speciale relativiteitstheorie. Dit wordt nu
verder ontwikkeld bij nieuwe natuurkunde
(NiNa) en zijn er verder ook ambities om de
manier van lesgeven te veranderen (zie hiervoor Sterrenkunde 0.1).
Het voordeel van deze nieuwe methode van
lesgeven is, is dat er meer ruimte is voor differentiatie. Leerlingen die meer uitdaging
willen kunnen meer op onderzoek uitgaan en
zich verder verdiepen. Daarbij hoeven ze niet
per se de stof die ze al begrijpen aan te horen
in de les. Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen bij dit nieuwe systeem: hoe zorg je ervoor dat leerlingen die meer doen daar ook
punten voor krijgen op hun niveau en dat het
niet alleen extra werk is?Differentiatie in het
bèta-onderwijs
Leerlingen die meer uitdaging zoeken op
school hebben verschillende mogelijkheden
om uit te wijken. Zo bieden meerdere universiteiten extra paketten voor scholieren aan
waar leerlingen al voordat ze naar het wetenschappelijk onderwijs gaan kunnen profiteren
van wo onderwijs. Op school zelf is het vaak
nog lastig om extra uitdaging te krijgen. De
leraren hebben hun handen al vol aan de leer-

lingen die moeite hebben met de normale
stof en hebben geen tijd om extra energie
in de leerlingen te steken die alles al goed
kunnen. Ook hiervoor worden nieuwe plannen gemaakt zodat ook deze leerlingen meer
worden gestimuleerd. Door universiteiten
worden vaak verdiepende programma’s opgezet voor de leerlingen die meer willen leren.
Het is echter ook belangrijk dat de leraar in
De wet van de remmende voorsprong
lijkt hier van toepassing
de les aandacht geeft aan deze leerlingen en
dat hij ze meer stimuleert. Studenten kunnen
hierbij helpen: er zijn al projecten bezig waarbij studenten lesgeven in de klas waardoor er
meer aandacht geschonken kan worden aan
de individuele leerling.
Wat denken wis- en natuurkundigen hierover?
Wat vinden naturkunde- en wiskundestudenten van het onderwjjs op de middelbare
school? Is het uitdagend genoeg en wekt het
nieuwsgierigheid om er meer er vanaf te willen weten? Kelly (eerstejaars natuurkundestudente) koos in de derde voor een bètaprofiel
omdat ze dat heel erg leuk vond. “Vooral
geschiedenis en economie vond ik echt stom.
Ik heb namelijk een hekel aan leren en vond
de bètavakken juist heel makkelijk en leuk.”.
Wel vond ze het onderwijs vaak veels te makkelijk en moedigt ze meer uitdaging voor de
snellere leerlingen aan.
Tim (eerstejaars dubbele bachelor natuuren wiskunde) sluit zich daarbij aan. “Ik heb
goeie leraren gehad die mij stimuleerden om
me verder te verdiepen in de stof. Ik had een
wiskundeleraar die me een syllabus propositielogica heeft gegeven waar ik aan heb gewerkt en ik had een andere leraar met wie ik
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Een week uit het leven van...
Marcel Vreeswijk
Emma van der Grijp
Marcel Vreeswijk is opleidingsdirecteur
van natuurkunde en onderzoeker bij
het NIKHEF. Vreeswijk is geboren in
Amsterdam, waarna hij later met zijn ouders
naar de Beemster verhuisd. Hij is cum-laude
aan de UvA afgestudeerd. Na zijn afstuderen
is hij gaan promoveren aan het NIKHEF,
waar hij werkte aan het ZEUS-experiment.
ZEUS is een deeltjes-detector in Hamburg
waar elektronen op protonen worden gebotst
om de structuur, de quarks en de gluonen, in
het proton te meten. Na zijn promoveren is
hij als CERN-fellow in Genève gaan werken,
aan het ALEPH experiment (e+ op e-) en aan
de muonkamer-prototypes voor het ATLASexperiment (p op p). Daarna is hij terug
gegaan naar zijn geliefde NIKHEF. Daar
heeft hij eerst de muon-kamers gebouwd
en is nog steeds bezig met het ATLASexperiment. Tussendoor heeft Vreeswijk aan
het D0-experiment (Tevatron, Chicago)
gewerkt, een voorloper van de LHC. Het
onderzoek naar top quarks is in de afgelopen
jaren de rode draad in zijn onderzoek geweest.
Daarnaast is hij sinds 2013 opleidingsdirecteur
van natuurkunde. Het was voor Vreeswijk
een lastige beslissing om opleidingsdirecteur
te worden, want deze functie zou wel eens
zijn onderzoekscarrière kunnen beschadigen.
Het vinden van het Higgs-deeltje was voor
Vreeswijk een doorslag; het was wel eens tijd
voor iets anders. Hij werd meteen voor het
blok gezet met de fusie en de accreditatie. Dat
was erg lastig en druk, maar hij heeft het vak
wel meteen goed geleerd.
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Nu woont Vreeswijk in Zuidoost-Beemster,
met zijn vrouw en twee kinderen. Hij heeft
een dochter van 9 en een zoon van 4. “Een van
de twee is een engeltje en de ander is echt een
boefje, raad maar welke”, grapte Vreeswijk. We
nemen een kijkje in een week in Vreeswijk’s
drukke leven, vol met vergaderingen, stoeien
met de kinderen en af en toe hobby-klussen.
Maandag
Om 8 uur staat de mail al open om alles van
het weekend bij te werken. Na ontbeten te
hebben met het gezinnetje gaat Vreeswijk
naar de basisschool om zijn kinderen naar
school te brengen. Daarna rijdt hij door
naar het NIKHEF, waar hij vergaderingen
en besprekingen heeft gepland. Zijn

maandagen zijn erg gevarieerd. Laatst had
hij sollicitaties voor een nieuwe collega op
de UvA. Dit was een internationale vacature.
Vier Nederlanders en vier buitenlanders
kwamen uiteindelijk op gesprek, waarvan
twee vrouwen en zes mannen. “Bij gelijke
geschiktheid wordt toch wel gekeken naar de
sekse. We geven dan voorkeur aan de vrouw,
omdat er nog steeds te weinig zijn in ons
vak.” Rond half zes gaat Vreeswijk naar huis,
waar hij weer aanschuift bij het gezin. De
kinderen eten stipt zes uur, dus het eten staat
al klaar als hij thuis komt. Na het eten gaat
Vreeswijk spelen met de kinderen, waarna ze
al snel naar bed gaan. Natuurlijk moet er nog
een verhaaltje verteld worden voor het slapen
gaan. Vreeswijk geeft zijn voorkeur aan het
verzinnen van een verhaaltje, in plaats van
dat hij er een voorleest. Nadat de kinderen
in bed liggen gaat hij vaak nog even aan het
werk. Vaak gaat hij nog even zijn mail lezen,
artikelen lezen of hij stelt zich op de hoogte
van het wetenschappelijk nieuws bij. Om elf
uur duikt Vreeswijk zijn bed in.
Dinsdag
Om half zeven wordt Vreeswijk en zijn vrouw
gewekt door hun jongste zoon. Ze blijven even
liggen, maar om zeven uur moeten ze toch
echt uit bed. Na weer ontbeten te hebben met
de kinderen en de eerste e-mails verwerkt te
hebben, is Vreeswijk om kwart voor tien weer

Marcel en zijn vrouw

op de faculteit. Hij heeft hier vergadering met
het opleidingsteam; dit overleg is vaste prik
op dinsdag. Hier worden problemen in de
opleiding, actielijsten en eventuele problemen
met studenten en docenten besproken.
De ochtend wordt voortgezet met andere
vergaderingen en besprekingen over roosters,
nieuwe projecten of studieverenigingen. ‘s
Middags is het dan eindelijk tijd voor andere
dingen: onderzoek. Dit bestaat vooral uit
het begeleiden van promovendi. Echt zelf
onderzoeken is er helaas bij ingeschoten.
Vreeswijk begeleidt nu drie promovendi,
waarvan er twee al bijna klaar zijn. Om
zes uur gaat Vreeswijk weer naar huis: zijn
schoonouders blijven op dinsdag altijd eten.
‘s Middags halen zij namelijk de kinderen van
school en blijven ze gezellig voor het eten.
Woensdag
Op woensdagochtend is er weer tijd voor
onderzoek. Om twaalf uur heeft Vreeswijk
een vaste afspraak met een van zijn
promovendi. Na de lunch heeft Vreeswijk
een Skype-meeting met de ATLASonderzoekers over de hele wereld die ook aan
top quarks werken. ‘s Avonds is er een afscheid
van de opleidingsdirecteur van kunstmatige
intelligentie, Bert Bredeweg.
Donderdag
Om elf uur is er een vaste afspraak met een
promovendus. Daarna luistert Vreeswijk
mee met een vergadering op CERN. Dit
doet hij om op de hoogte te blijven van
alle ontwikkelingen rondom ATLAS. Om
vier uur is een SRS. Vreeswijk wordt hier
beoordeeld op het vak TGO. Studenten
praten eerst met een tussenpersoon over het
vak, waarna de tussenpersoon met Vreeswijk
gaat praten. “Dat is wel spannend”, zegt
Vreeswijk grinnikend. Na het eten geeft
Vreeswijk bijles aan zijn neefje. Wiskunde,
scheikunde of natuurkunde: hij heeft geen
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idee wat het dit keer zal zijn. Zijn neefje komt
voor de proefwerkweken een paar keer langs
en daarna hoort Vreeswijk twee maanden
even niets meer van zijn neefje. “Het is leuk
om te doen, maar ook wel lastig. Hij is echt
een puber en het is lastig iemand te motiveren
voor iets wat hij niet wil doen.” Verder is er op
donderdagavond vaak tijd voor wat gerommel
in het huis. Vreeswijk houdt namelijk erg van
klussen. “Tussen al dat gepraat en gedenk
vind ik het fijn om met mijn handen bezig te
zijn.” Dit doet Vreeswijk in zijn klusruimte.
Hij is nu bijvoorbeeld bezig met een klein
meubeltje.

Zaterdag
Zaterdag is klusdag. Vreeswijk leeft zich dan
uit met klussen rondom het huis of in de
tuin. De kinderen ‘helpen’ dan ook of moeten
weg worden gebracht naar vriendjes, turnen
of paardrijden. Tussen de middag wordt er
altijd uitgebreid gelunched want dan komt
moeder Vreeswijk een langs. ‘s Avonds gaat
Vreeswijk met zijn vrouw nog geregeld uit
naar een verjaardag, theater, uit eten of wat
dan ook. Vorige week zaterdag hebben we
nog met een vriendengroep ‘Wie is de mol’ in
Amsterdam gespeeld, georganiseerd door een
of ander entertainmentbedrijf.

Vrijdag
Om elf uur is er een colloquium en om twee
uur een vergadering met de ATLAS-groep
op het NIKHEF. Als het dan eindelijk vijf
uur is, is het tijd voor de vrijmibo. Ook al is
de borrel eigenlijk alleen voor de ATLASonderzoekers, vaak komen veel mensen van
andere onderzoeksgroepen ook even een
biertje drinken. Als Vreeswijk weer thuis
is en gegeten heeft, gaat hij weer een beetje
rommelen. Als hij niet gaat klussen, gaat hij
bezig met zijn hobby-projectjes. Hij heeft nu
een zonnepaneel, waarmee hij gaat kijken of
hij licht uit de ruimte kan meten.

Zondag
Vandaag een dagje uit! Leuke tripjes naar het
bos of naar een museum is geen uitzondering.
‘s Avonds moet er weer gewerkt worden. De
mail wordt gecheckt en er worden weer papers
gelezen. Weer een drukke week voorbij.
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Als laatste hebben wij hem gevraagd wat hij
van het TGO-filmpje vond. “Respectloos!”,
grapte hij, “Nee, ik vind het eigenlijk wel
grappig. Ik heb het meteen te horen gekregen
van mijn bedrijfsspionnen. De minuut dat het
erop stond, wist ik het al.”

