SCOOP
natuurwetenschappelijk tijdschrift

How do you
print 20 nm structures
using 193 nm light waves?
Join ASML as a Physics Engineer and help push the boundaries of technology.
At ASML we bring together the most creative minds in science and technology to develop lithography machines
that are key to producing cheaper, faster, more energy-efficient microchips.
Our machines image billions of structures in a few seconds, all with an accuracy of a few silicon atoms. And we
intend to be imaging even more billions - thanks to our lithography. This will create microchip features of just
20 nm using light waves of 193 nm. That’s like drawing an extremely fine line using an oversized marker.
That’s why we need talented Physics Engineers. People who can design sensors, actuators and control models
that manipulate light at nanometer levels. People who know how to measure and model deviations from the
ideal world. People who want to achieve something that, at first sight, looks simply impossible.
If you’re up for it, you’ll be part of a multidisciplinary team with plenty of freedom to experiment and
learn new skills. You’ll also be rubbing shoulders with some of the brightest minds around.

www.asml.com/careers

/ASML

@ASMLcompany

Deze editie: duurzaamheid
t %FHFTDIJFEFOJTWBOIFULMJNBBUEFCBU
t %FSFLFONFUIPEFOWBOIFU,/.*
t "GWBMWFSXFSLJOHJO)POHLPOH

December
2015

SCOOP
Scoop is het blad van de studievereniging NSA. Het is gratis voor
alle studenten en medewerkers
van de opleidingen natuurkunde,
sterrenkunde en wiskunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Losse
nummers zijn bij de studievereniging beschikbaar.
Oplage
300
Hoofdredactie
Tim Hoogeveen
Redactie
Dorine Schenk
Iris Smit
Marieke Kral
Matthijs Laan
Nigel van Herwijnen
Tim Hoogeveen
Eindredactie
David Laan
Tim Hoogeveen
Vormgeving
Kelly Weerman
Sjoerd Janse
Omslag
Isabelle Liesker
Advertenties
Jorrit Bootsma
e-mail: samenwerking@nsaweb.nl
Contact
Science Park 904
kamer A0.08
1098 XH Amsterdam
tel: 020 525 8272
e-mail: Scoop@nsaweb.nl
Website
www.nsaweb.nl/Scoop

Redactioneel
Tim Hoogeveen
Het zal je niet ontgaan zijn: buiten is het grauw en verliezen
de bomen hun loof. Het enige gekleurde blad dat je nu nog
tegenkomt, is deze wederom in full color gedrukte Scoop.
Misschien dat het ijzig koud is tegen de tijd dat jij de Scoop
in handen krijgt, maar op het moment dat ik dit schrijf, is
het half november en maar liefst vijftien graden. Wie weet
betreedt de Sint het land dit jaar wel in zomertabberd en
zonnebril, en krijg je koude Corona’s en een zomerse
zwembroek in je schoen (of slipper!).
Met die mogelijkheid en vooral de klimaatconferentie
in Parijs in het achterhoofd, besloot de Scoopredactie het
klimaat onder de loep te nemen en het resultaat daarvan het
liefst nog voor die conferentie in jouw handen te drukken.
Dat viel nog niet mee: het maken van een Scoop is nooit
makkelijk. Deze keer moesten we het bovendien voor het
eerst stellen zonder twee oudgedienden. Na jaren van trouwe
dienst droeg Wouter zijn Sciencenieuws over. Ook Isabelle
verliet ons, na ruim een jaar hoofdredacteur én de meest
genoemde naam in het colofon te zijn geweest.
Gelukkig werd ons blad als vanouds voorzien van een
door Isabelle ontworpen omslag, besloten Iris en Nigel de
redactie te verrijken en bleek David bereid de laatste spel- en
stijlfouten uit de Scoop te vissen, waardoor we alsnog een
Scoop kunnen presenteren waarop we trots zijn. Dat Sjoerd
zich nog één keer wilde inzetten voor zijn veelal onzichtbare
maar zeker niet minder zinvolle werk als zetter én dat Kelly
dat werk wil voortzetten, was daarbij ook een niet geringe
meevaller.
Naast al dat harde werk achter de schermen moeten er
natuurlijk nog stukken geschreven worden ook. We hebben
hard ons best gedaan, Nigel heeft zich zelfs buiten het
Science Park gewaagd en Emma was (virtueel weliswaar) in
Hongkong. Ik ben er dus van overtuigd dat jullie wederom
een hoop leesplezier gaan hebben!
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NSA-activiteiten
Woensdag 2 december is
de maandelijkse borrel.
Eerstejaars kunnen van
tevoren meespelen met de
pak-je-pakjesavond. Neem
een cadeautje mee van
ongeveer 5 euro en doe mee
met het dobbelspel.
Een weekje later organiseren
we op 7 december de
voorronde van het TMC
beerpongtoernooi.
Hier
wordt bepaald welk tweetal
namens de NSA naar de
landelijke finale mag.
Om december stijlvol af
te sluiten, kijken we op
18 december Star Wars in
onze eigen privézaal in de
Filmhallen in West. Voor
de eerstejaars is er dezelfde
avond een kerstdiner op
Science Park. Neem eten
mee voor iedereen en proef
wat je jaargenoten hebben
gemaakt.
Na de vakantie zullen we
ook zeker niet stilzitten. Na
de maandelijkse borrel staat
er een LAN-party met VIA
en ACD op het programma
en vindt het traditionele
nieuwjaarsdiner
plaats.
Precieze data voor deze
festiviteiten zullen nog
bekendgemaakt worden.

Het woord van de NSA

Inhoud

Emma van der Grijp

Sciencenieuws
Mathijs doet een greep uit de ontwikkelingen in de
quantummechanica, bio-chemie en sterrenkunde.

Het is donderdagmorgen, ik zit in de NSA-kamer en ben
helemaal alleen. Het koffieapparaat staat aan en Bon Iver
staat op. Ik ben verbaasd over de leegte in de kamer. Het is
niet zo dat het normaal om negen uur zo druk is, maar er
zijn meestal wel meer mensen dan alleen ik. Dan herinner
ik het me weer: gisteren was de borrel!
Door het herfstachtige weer lag ik op woensdagavond met
een griepje in bed. Alhoewel ik helemaal achter mijn keuze
stond om niet naar de borrel te gaan, had ik toch een beetje
last van FOMO, fear of missing out. Je weet maar nooit
wat voor gekke dingen er gebeuren op een NSA-borrel.
Het griepje dat ik onder de leden had, had helaas niet
alleen mij getroffen. Ik hoorde meerdere mensen klagen
over hoofdpijn en verkoudheid, er was sprake van een
epidemie. Ik denk dat studenten ook wel een beetje moe
waren van het beginnende collegejaar. Het begin is altijd
moeilijk, maar we hebben het doorstaan. Sterker nog, ik
heb al het gevoel alsof we al weer midden in het collegejaar
zitten.
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Holland’s Next Top (Weer)Model
6
Hoe verwerkt een computer een weermodel? Matthijs
verwondert zich over de rekenkracht van het KNMI.
NSA vs. Sarphati
8
Nigel stelt alfavragen aan NSA’ers en bètavragen aan
alfa’s.
Natuurkunde en economie
Tim dwaalt weer eens af en belandt dit keer in de
economie.
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Klimaatconferentie in Parijs
14
Dorine bespreekt de aanstaande klimaattop in Parijs en
de conferenties die daaraan voorafgingen.
Duurzaamheid van de Scoop
Iris houdt het dicht bij onszelf: hoe slecht voor het
milieu is dit tijdschrift?

17

Bij de NSA was het de eerste maanden van het collegejaar
ook heel druk. Ten eerste kwamen alle eerstejaarsstudenten
binnen. We moeten ze natuurlijk een goed beeld geven van
hoe leuk de NSA is en wat voor activiteiten we allemaal
hebben. Daarnaast is er een stichting opgezet en is de
loting voor de studiereis naar Japan geweest.

Innovatie, implementatie en een kritische blik
Wij spraken Gulliver de Boer van CBS.

18

Als je ook een beetje genoeg hebt van studeren of het
weer, is er natuurlijk genoeg afleiding te vinden bij de
NSA. We hebben dan wel net de 34ste verjaardag van de
NSA gevierd, maar de lustrumcommissie is al druk bezig
een week vol leuke activiteiten te organiseren ter ere van
de NSA’s 35ste verjaardag. Heb je zin in een feestje dat wat
minder ver in de toekomst ligt? In januari organiseert de
NSA een nieuwjaarsdiner. Ik hoop jullie daar te zien!

Van Fourier tot Gore
21
Marieke duikt de geschiedenisboeken in: sinds wanneer
maken we ons zorgen om het milieu?

14

Scholieren over wiskunde
19
Iris is student-voorlichter en komt nog wel eens wat
vooroordelen tegen.

24

Het onvermijdelijke artikel
24
Nadat Nigel het symposium al had georganiseerd, vatte
hij het ook nog eens voor de thuisblijvers samen.
Een week uit het leven van Bertus Tulleners
26
Emma liep mee met de duurzaamheidsondernemer en
oprichter van de Tesla track.
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Sciencenieuws
Mathijs Laan
Tesla’s autopiloot update
Zelfrijdende auto’s zijn al actief op de
openbare weg, maar niet eerder waren deze
verkrijgbaar voor particulier gebruik. De
nieuwe Tesla Model S was bij de lancering al
uitgerust met radar, GPS en camera’s, maar de
software-update is pas in oktober uitgebracht.
De auto kan de weg volgen, snelheid en
afstand houden, en zelfs op eigen initiatief
acties ondernemen zoals baan wisselen. Tesla
adviseert de bestuurders om wel de handen
in de buurt van het stuur te houden omdat
de technologie nog in de `bèta-fase’ is, en dus
niet te gebruiken is in de binnenstad of bij
slechte weersomstandigheden. Bovendien
moet je altijd op je hoede zijn voor idiote
manoeuvres van andere weggebruikers!
Algenplaag omgezet in batterijen
Studenten van de Wayne State University in
Detroit hebben een fantastische oplossing
gevonden voor de schadelijke hoeveelheid
algen in Lake Erie. De algenbloei in het
zuidelijkste van de Grote Meren van NoordAmerika maakte de watervoorziening
ondrinkbaar voor ruim een half miljoen
inwoners van de staat Ohio. Door de giftige
blauwalg te verzamelen en vervolgens in
argongas te verwarmen tot duizend graden
wordt deze omgezet in `harde koolstof ’. Met
die grondstof hebben de studenten elektroden
gemaakt voor hun biochemische natriumion-batterijen. De prestaties van de batterijen
komen nog niet in de buurt van de populaire
lithium-ion cellen, maar zouden verbeterd
kunnen worden door het verhittingsproces te
optimaliseren.
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Nieuwe mijlpaal in quantum computing
Een team van wetenschappers aan de
University of New South Wales heeft
succesvol een berekening uitgevoerd door
middel van interacties tussen qubits op een
silicium basis. Qubits zijn elektronen waarvan
de quantummechanische eigenschappen
gebruikt wordt om data te manipuleren.
Dit is een doorbraak in de wereld van
quantumcomputers, die tot voor kort niet
meer was dan een theoretisch beginsel.
De zogeheten `quantum logic gate’ is al
eerder geconstrueerd, maar daarbij waren
de elektronen omgeven door een lastig te
bouwen supergeleidend vacuümsysteem.
De nieuwe opstelling is veel eenvoudiger
en maakt het opschalen naar een grotere
quantumcomputer mogelijk. Een leuk feitje
over dit onderzoek is dat het hoofd van het
onderzoeksteam afgestudeerd is in Twente;
hij heet Menno Veldhorst.
UvA-sterrenkundigen vinden ‘sterrenpinda’
De Tarantulanevel staat onder sterrenkundigen bekend om haar overvloed aan heldere
jonge sterren. Een internationaal team van
sterrenkundigen, waarvan vier van de Universiteit van Amsterdam, heeft in die regio
van de Grote Magelhaense Wolk het dubbelstersysteem VFTS 352 ontdekt. Dit object
is uitzonderlijk omdat de twee sterren veel
zwaarder en heter zijn dan de meeste dubbelster-componenten. Dankzij deze eigenschappen kunnen de sterren één oppervlakte delen,
die veel wegheeft van een pinda. De toekomst
van de sterrenpinda is nog niet met zekerheid
vastgesteld: er zou door een fluctuatie in de
uitwisseling van massa en energie een zwartegatenpaar gevormd kunnen worden, maar
bij gelijkmatige samensmelting zou het impulsmoment heel goed in het object opgeslagen kunnen worden, met als eindproduct een
magnetar. Dat is een neutronenster met een
magnetisch veld in de orde van 109 Tesla.
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Holland’s Next Top (Weer)Model
Matthijs Laan
In eerdere edities van de Scoop heb ik over vele
onderwerpen geschreven. Over de wolken van
elementen die door supernova’s de ruimte in
gespuwd worden, de oorsprong van creativiteit
en het meten van de lichtsnelheid. Je zou het
lastige onderwerpen kunnen noemen, maar
dit artikel heeft een onderwerp dat voor een
computer nog moeilijker te berekenen is: het weer.
Je leest dit artikel terwijl in je broekzak een
mobiele telefoon met een quadcore processor
wacht op nieuwe berichtjes. Een rekenkamer
die het zou winnen van een vliegtuighangar
vol wiskunde-olympiade-winnaars, terwijl
deze kleiner is dan een Milka-reep. Vaak
genoeg hoor je dat computers steeds beter
en sneller worden. “Rekenkracht hebben
we vandaag de dag toch wel genoeg?”, zou
je denken. Vrijwel alle verrichtingen en
berekeningen die men maar in code op
kan schrijven zijn uitgevoerd voordat je
kunt zeggen “Wauw, dat was snel!” Vrijwel
alle, want de rubriek die het einde van het
journaal inluidt eist meer denkvermogen dan
een consumentencomputer kan leveren. De
`bakbeesten’ anno 2015; de supercomputers
met de grootste rekenkracht in Nederland,
worden gebruikt om weermodellen te runnen.
Met die gedachte in mijn hoofd begon de
nieuwsgierigheid te knagen. Is het weer echt
zo lastig te voorspellen? Hoeveel variabelen
zijn ervoor nodig? Wij vroegen het aan het
KNMI, en het KNMI heeft geantwoord!
Indrukwekkende cijfers
Het woord ‘teraflops’ doet sommigen denken
aan een nieuw soort sandalen. Sandalenreclame
heeft geen plaats in de Scoop, dus je kunt al
raden dat het over iets anders gaat. Het wordt
in de wereld van supercomputers gebruikt als
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maat van rekenkracht. ‘Flops’ is de afkorting
voor `floating point operations per second’.
Met andere woorden: hoeveel berekeningen
in de trend van 2.93 maal 6.76 kan de
computer per seconde uitvoeren? De BullX
B-500 van het KNMI is bij de aanschaf in
2012 geklokt op 58,2 teraflops, oftwel ruim
58 biljard berekeningen per seconde. Dat is
al een ongelooflijk indrukwekkend cijfer,
maar de Bull legt het af in vergelijking met
de SurfSara Cartesius, die bij volledig gebruik
een snelheid van ruim 1500 petaflops kan
halen. Dat is de nummer één in Nederland en
die computer is op het Science Park te vinden.
Supercomputers zijn geen enorme denkcel,
maar meer een enorm netwerk van
uiteenlopende vertakkingen. Net zoals
neuronen, maar dan anders. De hersenen van
mensen hebben vele dwarsverbindingen dus
qua structuur kun je beter de menselijke longen
voor je zien, met in plaats van longblaasjes
Intel Xeon processoren. Deze manier van
schaalvergroting (voeg processoren aan het
systeem toe tot het systeem snel genoeg is)
zou met de komst van de quantumcomputer
aan een einde kunnen komen. Dan behoren
computers ter grootte van een woonkamer
écht tot het verleden.
Wat gaat erin, wat komt eruit?
In een weermodel wordt eerst de
begintoestand van de atmosfeer bepaald. Dit
gebeurt aan de hand van de meest recente
waarnemingen en de vorige run van de
verwachting. Een drieuursverwachting kan
immers de data van de verwachting van twee
uur geleden goed gebruiken; er is overlapping.
Het model rekent op een resolutie van 2.5 bij
2.5 vierkante kilometer over een gebied van

800 punten breed, 800 lang en 60 punten
diep het weer uit. In totaal zijn dat 38,4
miljoen roosterboxjes per tijdsopname. Eén
modeltoestand neemt ongeveer 1 GB ruimte
in, en er worden 60 tijdstappen per uur
opgenomen. Op ieder van de punten wordt
bij iedere stap een lijst parameters berekend,
die verder loopt dan de gemiddelde journaalkijker op straat kan noemen: temperatuur,
windcomponenten, luchtvochtigheid, druk,
turbulentie, waarschijnlijkheid van vorming
van korrelhagel enzovoort.
De mate van detail kan naar behoefte
opgevoerd worden door de medewerkers van
het KNMI. Dit gaat natuurlijk ten koste van
“De atmosfeer doet hele rare dingen, laag
bij de grond”, aldus de meteoroloog
de snelheid van het programma, maar levert
betere voorspellingen op. Een uitgebreidere
versie van de fysica wordt vier keer per uur
aangeroepen om de interactie tussen de
parameters van naburige punten dichter bij
de werkelijkheid te brengen. Verder is er een
speciale eigenschap genaamd ‘bodemschemauitvoer’ die de ingewikkelde interactie van
de lucht met objecten zoals vegetatie en
sneeuw voor zijn rekening neemt. Hierdoor
stijgen wederom zowel de accuratesse als
de benodigde rekentijd. “De atmosfeer doet
hele rare dingen, laag bij de grond!”, aldus de
meteoroloog.
Groter is niet nodig
Het weer is dus niet alleen complex omdat
het van veel factoren afhangt, maar ook
omdat het zich overal bevindt. Het model
zou bij een verdubbeling van de XY-resolutie
vier keer zoveel rekenkracht nodig hebben en
wanneer het tijdsinterval ook nog gehalveerd
wordt naar twee frames per minuut zelfs

acht keer zoveel berekeningen vergen als het
oorspronkelijke model. Het opschalen van
het model komt niet één-op-één overeen met
het opschalen van de rekentijd. Een twee keer
zo grote computer werkt dus niet twee keer
zo snel, maar heeft eerder een schalingsfactor
van 1.6.
Het KNMI heeft geen grote noodzaak bij het
vergroten van het gesimuleerde gebied, dat
nu reikt van Scandinavië tot de Pyreneeën
en van Ierland tot Polen. Dit is niet groter
gekozen om drie redenen: 1. Het eist dan veel
meer rekenkracht 2. Andere landen hebben
hun eigen meteorologische instituten die
hun informatie openstellen 3. Mensen zijn
niet geïnteresseerd in het weer aan de andere
kant van de aardbol. Het oppervlak is ook
niet kleiner gekozen, omdat het model aan de
rand van de verwachtings-grid minder goed
presteert dan in het midden. Niet te klein,
niet te groot, maar precies ertussenin dus.
De bezigheden van een rekenmonster
Ik heb in mijn uitwisseling van e-mails met
het KNMI veel waardering gekregen voor
het werk wat achter de schermen gedaan
wordt. Een kijkje onder de motorkap bij
de geoliede machine die zoveel meer doet
dan antwoord geven op de vraag “Wat voor
soort kleren moet ik morgen aantrekken?“.
Wij Nederlanders houden er maar niet
over op, en dat is waarschijnlijk omdat het
weer zo uiteenlopend en onvoorspelbaar
is. Zo onvoorspelbaar, dat er ergens in een
kamer met allerlei knipperende lampjes een
computer dirigent moet spelen om duizenden
kleinere computers aan te sturen die ieder een
kubus lucht boven Europa analyseren. En dan
krijg je een wolkje met een druppeltje. Of een
zonnetje. Positief eindigen.
Met dank aan Sander Tijm van het KNMI
voor alle genoemde feiten.
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NSA vs. Sarphati
De kennisstrijd tussen twee werelden

Nigel van Herwijnen
In de NSA-kamer wordt laat op de avond vaak
genoeg gediscussieerd over hogere-energiefysica
en intens gefilosofeerd over de zin van het leven.
De drang naar geestelijke verruiming is er
wel zeker. Toch denk ik niet dat de gemiddelde
NSA’er daarna in een café zit om de nieuwe
wetenschappelijke doorbraken in een onbekend
vakgebied door te nemen. Andersom is dat
vanzelfsprekend ook het geval. Tijd om eens
uit te zoeken of we echt zo weinig van elkaars
vakgebied weten. In deze editie interviewen
wij Bianca van Baar (studente sociale geografie)
en Inge Stammes (studente natuur- en
sterrenkunde).
Waarom is de lucht blauw?
Bianca: Hoor je dat te weten? Is dat iets met
moleculen en lichtstraling? Ik denk dat er iets
van de lichtstraling in de lucht wordt opgenomen en dat er iets overblijft. Wat er overblijft zorgt dan voor die blauwe kleur.
(Licht met een korte golflengte wordt in de atmosfeer
opgenomen en in alle richtingen uitgestraald. Er is dus
altijd in elke richting verstrooid blauw licht te zien.)

Als je op de maan een baksteen en een veer
tegelijk laat vallen, welke raakt dan als
eerste de grond?
Bianca: Nou er is geen zwaartekracht daar,
dus hij valt niet op de grond. Het zweeft gewoon alle kanten op.
(Alle objecten vallen even snel in bij een gelijke
zwaartekracht, ongeacht de massa. Op de aarde is
er echter een atmosfeer waardoor de veer meer luchtweerstand ondervindt en langzamer valt dan de baksteen. Dat is er op de maan niet, dus vallen ze even
snel.)

8 -Scoop december 2015

Kan je veilig zwemmen in het koelwater van
een kernreactor?
Bianca: Niet als je niet kan zwemmen. Dan
ga je dood! Ik zou het zelf nooit doen, maar
het zal vast wel kunnen. Als het als koelwater gebruikt wordt houdt het waarschijnlijk
genoeg van de straling tegen. Misschien dat
je nog een speciaal pak nodig hebt die straling tegenhoudt, maar het water zal een hoop
tegen kunnen houden.
( Ja, dat kan! Water is erg effectief als koeling en
bescherming van straling. Zolang je niet naar de bodem van het bad zwemt, zal je het prima overleven.)

Leg het onzekerheidsprincipe uit.
Bianca: Dat is als je iets berekend dat er altijd een afwijking is. Dat zijn dan de onzekerheden.
(Het onzekerheidsprincipe stelt dat er paren van
grootheden bestaan, waarvoor nooit van beide
grootheden tegelijk de exacte waarden vastliggen.)

Waarom is Pluto geen planeet?
Bianca: Waarschijnlijk omdat er iets niet te
vinden is. Er ontbreekt daar iets wat iedereen een voorwaarde voor een planeet vindt.
Een regel dat er iets in de lucht of in de grond
van een planeet moet zitten voordat je het een
planeet mag noemen. Dit was voor jullie sterrenkundigen natuurlijk een big deal, maar ik
kan me dit niet zo goed herinneren hoor!
(Pluto heeft een te kleine massa vergeleken met objecten bij hem in de buurt. Een planeet moet het puin
om hem heen weggevaagd hebben om een planeet genoemd te worden.)

Kan de War on Terror gezien worden als een
conflict tussen landen?
Inge: De meeste terroristische groepen zitten wel in een land ‘gesettled’. Als je die wilt
uitroeien, heb je toch wel veel medewerking
nodig van dat land. Als die landen niet helemaal meehelpen krijg je al snel problemen
met de VN en daarmee ook conflicten tussen
landen.
(Nee, Al-Qaida is geen staat. Theoretisch gezien is het
dus geen interstate conflict. Dit heeft de VS echter veranderd door Irak en Afganistan binnen te vallen. Er
werden middelen ingezet om Irak en Afganistan als
vijand af te beelden. Er wordt ontkend dat er normale
mensen wonen en als er mensen wonen, worden deze
gezien als terroristen.)

Waarom is de term ‘Third World’ niet juist?
Inge: De eerste wereld zal wel de rijke westerse cultuur zijn. Misschien bestaat de tweede
wereld helemaal niet. Dus dan zou de derde
wereld de tweede wereld moeten zijn en
bestaat de derde wereld alleen maar uit eskimo’s en bosjesmannen die in Afrika wonen.
Het is allemaal gewoon te vaag!
(De term Third World suggereert dat er drie werelden
zijn. Waar de grens tussen deze werelden is, is echter
een beetje vaag. De derde wereld verwijst vaak naar
ontwikkelingslanden. De situatie tussen ontwikkelingslanden verschilt vaak zo veel dat deze niet in één
wereld kunnen worden ingedeeld.)

Wat houdt het fysisch determinisme in?
Inge: Determinisme is dat je gaat kijken wat
voor ras en geloof een persoon heeft. Je categoriseert ze. Net als bij dieren die rassen en
klassen hebben verdeel je mensen in hokjes.
Fysisch determinisme is dat je ze dan letterlijk bij elkaar stopt.
(Het fysisch determinisme houdt in dat het menselijk handelen geheel of gedeeltelijk bepaald wordt door
natuurlijke omstandigheden.)

Bianca van Baar

Inge Stammes

Wat is het verschil tussen mondialisering en
globalisering?
Inge: Ik weet niet eens wat mondiaal betekent. Dat is volgens mij als je een bedrijf gaat
uitbreiden. Misschien is globalisering groter,
over de hele wereld. Dan is mondialisering
wat kleiner, in je eigen land of continent.
(Dit is een strikvraag! Het woord mondialisering is
afgeleid van het Franse woord ‘monde’, dat ‘wereld’
betekent. Globalisering is afgeleid van het Engelse
woord ‘global’, wat kan verwijzen naar ‘wereldwijd’,
maar ook naar ‘algemeen’. Het begrip is dus dubbelzinnig. Mondialisering is dan ook de juiste vertaling
van het Engelse ‘globalization’.)

Op welke manier staat macht in relatie tot
geografie?
Inge: Als iemand veel macht heeft, dan heeft
diegene, die veel macht heeft een groot land.
Als er niet iemand is met alle macht, maar
veel mensen zijn met een klein beetje macht,
dan ontstaan er allemaal kleine samenlevingen. Caesar had bijvoorbeeld vet veel land
overgenomen omdat hij vet machtig was.
Maar in het Oostblok had je allemaal kleine
landjes. Toen bedacht iemand zich dat hij
al die landjes wilde stelen, wat hij dus deed.
Toen kreeg je Joegoslavië en had je weer iemand met vet veel macht!
(Macht staat in relatie tot geografie door middel van
territorialiteit. Dat houdt in dat het gezag van de
staat alleen uitgeoefend wordt in een bepaalde regio.
Omdat er ook sprake is van macht over gedrag en normen en waarden, heeft het gezag een grote invloed op
de grenzen van een bepaald gebied.)
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Natuurkunde en economie
Verdient de economie haar Nobelprijs?

Tim Hoogeveen
In de vorige Scoop schreef ik waarom (UvA-)
bestuurders slechte natuurkundigen zijn: natuurkundigen omdat ze het belang van studies en
de belangstelling van studenten kwantificeren en
meetbaar willen maken; slecht omdat die zaken
helemaal niet te kwantificeren of te meten zijn.
In dit stuk zullen ook politici stiekem fysici blijken. De meest gehoorde kritiek op bestuurders is
echter niet dat ze natuurkundigen zijn, maar dat
ze verstokte economen zijn. Misschien goed om
ons af te vragen: is economie dan stiekem gewoon
slechte natuurkunde?
Deze Scoop staat in het teken van klimaatverandering en de politieke discussie over het
voorkomen van de catastrofale gevolgen daarvan. Die discussie lijkt op het eerste gezicht
bijna puur natuurwetenschappelijk: het probEconomie voert de boventoon in

de Statistiek, waarvoor elders in deze Scoop
aandacht is, zo belangrijk; niet voor niets gaan
verkiezingsdebatten en EU-discussies vooral
over koopkracht, rente en belastingen, en niet
voor niets is Jesse Klaver, de voorman van
GroenLinks, van plan om zijn partij te laten
herleven door “het tegengaan van de economisering van de samenleving”, zo schrijft hij
in zijn dit jaar verschenen boek, De mythe van
het economisme.
Jesse Klaver is niet de enige die kritiek heeft
op de rol van economen in de hedendaagse
politiek; zelfs mijn vorige Scoopstuk, over de
bestuurder als slechte natuurkundige, raakte aan dit thema. In dit stuk wil ik kijken
naar een aantal kritieken op de economische
wetenschap, en vraag ik me af wat zulke kritiek impliciet zegt over wetenschap in het
algemeen. Ook trek ik een aantal parallellen
tussen economie en natuurkunde.

de debatten
leem, zo schrijft Marieke, is ontdekt door
onder andere Fourier. Het vraagt bovendien
om voorspellingen waarvoor wiskundigen
hard aan het werk moeten en om innovatieve
oplossingen waarvoor natuurkundigen het
fundament moeten leggen.
Wat dat betreft lijken klimaat- en milieuproblemen een unieke plaats in de politiek
in te nemen. Waar wij bèta’s de boventoon
voeren wanneer het over glijdende gletsjers
en brandende bossen gaat, worden de meeste
debatten gedomineerd door economische
overwegingen. Niet voor niets zijn het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor
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Nobelprijzen en neerstortende satellieten
Toen bekend werd dat Angus Deaton de
Nobelprijs voor de economie zou krijgen,
verscheen in The Guardian een artikel waarin
Joris Luyendijk, die tussen 2011 en 2013
namens die krant de cultuur bij Britse banken onderzocht en zijn bevindingen beschreef
in de veelzeggend getitelde bestseller Dit kan
niet waar zijn, ageert tegen de die Nobelprijs. In het artikel betoogt hij dat het uitreiken
van die prijs suggereert dat de economische
wetenschap vergelijkbaar is met natuurkunde,
scheikunde en geneeskunde, terwijl de financiële crisis van 2007-2008 en de nasleep
daarvan onomstotelijk zouden hebben aangetoond dat economen, in tegenstelling tot bè-

ta’s, niet in staat zijn om tijdloze waarheden
en foutloze voorspellingen te doen.
Het valt natuurlijk te betwijfelen of natuurkundigen dat wel kunnen. Als ik niet TomTom, maar Newton als mijn navigator zou
vertrouwen, had ik mijn lesauto vermoedelijk
in het CBR-gebouw geparkeerd in plaats van
op de parkeerplaats ervoor. GPS-satellieten
gebruiken immers einsteiniaanse fysica, die
bij de snelheden van zulke satellieten zo significant van Newtons mechanica verschilt,
dat een newtoniaanse satelliet misschien niet
zou neerstorten, maar in ieder geval niet goed
zou weten hoe hard ik rijd of waar ik ben. Op
het moment is de nieuwste natuurkunde dus
goed genoeg, maar misschien worden ook
die nieuwe wetten ooit weer achterhaald. We
kunnen het in ieder geval niet uitsluiten.
In deze Nobelprijsronde leerde ik bovendien dat het standaardmodel, waarvan ik altijd dacht dat Stan Bentvelsen en de zijnen in
Genève de kroon gevonden hadden, toch niet
helemaal blijkt te kloppen. De waarheden
van het standaardmodel, waarvoor drie natuurkundigen in 1979 de Nobelprijs voor de
natuurkunde wonnen, bleken dus net zo tijdelijk als de voorspellingen van de gemiddelde econoom.
Heisenbergiaanse economie
Luyendijks kritiek op de economische wetenschappen lijken dus gebaseerd op een iets te
positief beeld van de natuurkunde, dat nogal
negentiende-eeuws aandoet. Destijds geloofde de gemiddelde natuurkunde dat zijn
wetenschap, na het werk van Newton, Hamilton en vooral Joseph-Louis Lagrange, wel zo
ongeveer af was. “Ga maar iets anders doen,
want tegen de tijd dat jij klaar bent met studeren, zijn wij klaar met het verklaren van de
natuur”, werd er ooit gezegd tegen een jonge

Max Planck. Hoe ongegrond het hieraan ten
grondslag liggende optimisme was, bleek wel
toen diezelfde Planck niet heel veel later de
klassieke natuurkunde volledig op zijn kop
zette.
De tijd waarin het lagrangeformalisme de
kroon op de fysica gevonden werd, was er één
waarin het mechanistische wereldbeeld hoogtij
vierde. men meende dat de natuur een volstrekt voorspelbaar mechaniek is, dat de natuHet standaardmodel bleek zo
tijdelijk als een economische theorie
urwetten vergelijkbaar zijn met de beschrijving van een klokwerk. Een klok gedraagt zich
altijd hetzelfde, waarom zou de natuur dat
dan niet doen? Hieruit kwam een zeker optimisme voort. Als we de stand van een klok
kunnen voorspellen, waarom zou dat dan niet
werken voor de stand van de gehele natuur?
Dit idee werd populair: niet alleen in de natuurkunde, maar ook daarbuiten. In de literatuur ontstond de naturalistische beweging,
waarin personages zich tevergeefs tegen hun
toekomst verzetten en uiteindelijk slachtoffer
worden, niet van verkeerde keuzes of stomme
pech, maar van hun sociale milieu, hun onveranderbare persoonlijkheid en vooral het
lot. Ook economen werden door het determinisme beïnvloed. In de klassieke modellen
heeft een individu eigenlijk geen invloed op
de prijs van een product en één bedrijf meer
of minder verandert niets aan de markt in die
sector.
In navolging van de door Planck en anderen
gevoede revolutie in de natuurkunde, onstond
er ook zoiets als quantumeconomie of, zoals
Walter Weisskopf het noemt, Heisenbergiaanse economie, waarvan John Maynard
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Keynes de belangrijkste voorloper is. Sindsdien is er meer aandacht voor de invloed die
overheden en centrale banken kunnen uitoefenen op de wisseling van conjuncturen en de
rol van grote bedrijven op hun sectoren en
zelfs op de hele economie. De prijs van een
product is bovendien niet een abstract natuurverschijnsel, maar iets dat op een specifiek moment ontstaat doordat een transactie plaatsvindt. Door de grote rol van zulke
transacties, economische besluiten van overheden en zelfs het overmaken van je salaris of
stufi is de economie dus ook gequantiseerd: het
geld vloeit niet naar je rekening, maar springt
aan het einde van de maand naar een hogere
energietoestand.

daarvoor.
Misschien is het wel zo dat economische
blunders simpelweg meer in het oog vallen
dan fouten van fysici. Ten eerste omdat je natuurkundige fouten wat makkelijker kunt corrigeren: newtoniaanse natuurkunde, hoewel
niet helemaal adequaat bij de snelheden van
Maan- en Marsmissies, laat staan voor het fotograferen van Pluto, wordt bijvoorbeeld nog
altijd toegepast door NASA. Wat NASA vervolgens doet, is onderweg bijsturen. Raketten
verliezen onderweg nogal wat massa, dus bijsturen is toch al nodig, en dan kun je gelijk
corrigeren voor relativiteit. Het bijsturen van
Eigenlijk is zelfs je

Fouten en hun gevolgen
Omdat de moderne economie een grotere
rol toeschrijft aan het individu, is er ook een
grotere ruimte voor experimentele economie, waarbij de keuzes van mensen niet op
basis van rationele oplossingen van speltheoretische problemen, maar daadwerkelijk op
basis van experimentele gegevens worden gemodelleerd. Economie is dus een wetenschap
die experimenten doet, en op grote lijnen
meegaat met de ontwikkelingen die de natuurkunde doormaakt. Net als de natuurkunde,
doet ook de economie feilbare voorspellingen.
Er zijn, kortom, een hoop parallellen tussen
de twee disciplines.
Toch zullen de meeste van ons het ergens
wel met Luyendijk eens zijn: natuurkunde
is, zo zullen een hoop van jullie willen uitroepen, nu eenmaal een succesvollere wetenschap, met voorspellingen die duurzamer,
preciezer en nuttiger zijn. Waar natuurkunde
ons enorme technologische vooruitgang heeft
gebracht, van sondes op Mars tot de laptop
waarop ik dit stukje typ, zitten economen nog
met de handen in het haar zodra de groei van
het BBP twee procent lager is dan de jaren
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stufi gequantiseerd
de economie of je bedrijfsstrategie is misschien een stuk moeilijker dan het bijsturen
van een raket, óók omdat de koers van een
raket eenvoudiger waar te nemen is dan de
economische groei.
Fout toegepaste natuurkunde of zelfs foute
natuurkunde kunnen natuurlijk nog steeds
leiden tot neerstortende vliegtuigen en ontploffende kerncentrales, al wordt door middel
van stresstests hard geprobeerd om de kans
daarop te verminderen (zie ook het kader).
Als zulke rampen alsnog gebeuren en niet
meer bij te sturen zijn, is dat verschrikkelijk.
De gevolgen zijn lokaal, terwijl het omvallen
van een bank een dominoeffect kan veroorzaken. Een kleine fout of onnauwkeurigheid
in een natuurkundige theorie of in de toepassing daarvan leidt dus minder snel tot chaotische en onvoorspelbare gevolgen dan een
fout van een econoom.

De rol van experimenten

Dat lokale karakter van de natuurkunde betekent ook dat het voor natuurkundigen relatief
makkelijk is om een experiment op te zetten.
Als experimentator kun je er in principe voor
zorgen dat de deeltjes die jij met lasers koelt
of met gigantische magneten door Zwitserse
tunnelbuizen jaagt, niet beïnvloed worden
door wat zich buiten je laboratorium afspeelt.
Voor experimentele economen is dat een stuk
lastiger: de keuzes van hun proefpersonen
worden bijvoorbeeld wel degelijk beïnvloed
door de hoeveelheid alcohol die ze de vorige
avond genuttigd hebben of een eventuele ruzie die zo’n proefpersoon die ochtend met zijn
wederhelft had.
Belangrijker nog is dat een natuurkundige
proefopstelling zich als een klein universumpje gedraagt: de wetten die bepalen welke
resultaten jij in je lab meet, zijn ook de wetten die in het hele universum gelden. Voor
economen ligt dat een stuk moeilijker: het is
onmogelijk om een rente te isoleren op een
lasertafel. Zelfs als het kon, zou die rente zich
in het lab heel anders gedragen dan buiten in
de echte wereld, omdat economische entiteiten zeer sterk beïnvloed worden door economische fluctuaties in de buurt en zelfs aan de
andere kant van de wereld.
De diepe verwevenheid van verschillende
delen van de economie maakt het dus moeilijk om te experimenteren én zorgt ervoor dat
fouten sneller kunnen verworden tot oncontroleerbare kettingreacties. Als de economie
het goed doet, zit het gevaar in een klein hokje, maar de economische crisis heeft ons laten
zien dat het soms zijn hoekje ontsnapt om
zich tot een mondiale catastrofe te ontwikkelen.

Stresstests
Voordat een vliegtuig voor commercieel gebruik wordt ingezet, ondergaat
het zogenaamde stresstests. In laboratoria
worden vleugels gebogen, motoren overbelast en zelfs gesimuleerde bliksemschichten op het toestel geworpen. In de
buitenwereld worden vliegtuigen aan intense temperaturen, extreme snelheden
en diepe duikvluchten blootgesteld, letterlijk om de mechanische spanning (in
het Engels: stress) te testen. Gebaseerd
op en vernoemd naar zulke experimenten zijn er ook financiële stresstests. Daar
worden crashende koersen, hyperinflaties
en oneindig oplopende olieprijzen gesimuleerd om te bepalen onder welke omstandigheden een onderneming breekt.
Psychologische stress is overigens ook
vernoemd naar het natuurkundige begrip.
de economie en daardoor ook de politiek kunnen niet goed omgaan met onwaarschijnlijke
maar potentieel dramatische gebeurtenissen.
Hij is er bovendien niet van overtuigd dat een
wetenschappelijke aanpak ooit wél goed gaat
zijn met dergelijke zwarte zwanen (vernoemd
naar de zwarte zwanen die men in Australië
ontdekte, terwijl iedere Europeaan geloofde
dat alle zwanen wit waren, omdat alle Europese zwanen wit zijn).
Het probleem zou dus voor natuurkundigen
in principe net zo groot moeten zijn als voor
economen, ware het niet dat natuurkundigen
er nog altijd van uitgaan dat zwarte zwanen
niet bestaan. Misschien hebben ze wel gelijk: misschien is de natuur gewoon een stuk
eenvoudiger te beschrijven dan de keuzes die
mensen maken als ze hun portemonnee in
hun hand hebben.

Dit is de basis onder de kritiek die de financieel-risicoanalist Nassim Taleb in meerdere
boeken heeft op de economische wetenschap:
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Klimaatconferentie in Parijs
Het klimaat ter discussie, een update

Dorine Schenk
De winter is begonnen, het is kouder, de winterjas
wordt weer uit de kast gehaald en ik verlang
nu alweer naar warme zomerdagen. Toch is de
aarde aan het opwarmen. Dit kan inmiddels met
vrij grote zekerheid gezegd worden. Ook lijken
steeds meer mensen het erover eens dat de mens
en diens CO2-uitstoot hiervoor verantwoordelijk
zijn. Sinds 1992 wordt hier door veel landen
samen over vergaderd. Er moet namelijk
wereldwijd iets gedaan worden als we ons
klimaat willen redden. Gebeurt dit ook? En wat
staat er in de klimaatverdragen die onze planeet
moeten redden? Hier een korte samenvatting
van de huidige stand van zaken, met betrekking
tot de klimaatconferentie die dit jaar in Parijs
gehouden wordt.

vergaderd over een akkoord dat dit protocol
in 2012 op zou volgen. Dit maal waren
de belangrijkste doelen (voor 2020): de
opwarming van de aarde beperken tot twee
graden en het oprichten van een ‘Green
Climate Fund’, dat arme landen die getroffen
zijn door de klimaatsveranderingen zou

Sommigen zien [het akkoord van
Kopenhagen] zelfs als een grote
mislukking.

Klimaatverdragen van 1992 tot nu
In 1992 werd het VN-klimaatverdrag, of
UNFCCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change), in Rio de
Janeiro ondertekend. Het doel van het verdrag
is om de broeikasgasemissie te verminderen
en zo de opwarming van de aarde tegen te
gaan. Het trad op 21 maart 1994 in werking.
Inmiddels hebben 192 landen (waaronder
Nederland) dit verdrag geratificeerd. Concreet
wordt de doelstelling als volgt verwoord in het
verdrag: “het stabiliseren van de concentratie
van broeikasgassen in de atmosfeer op een
zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke
invloed op het klimaat wordt voorkomen”.

moeten ondersteunen. Dit akkoord is echter
niet juridisch bindend en enkele landen
weigerden het zelfs te erkennen. Daarom
wordt er op deze klimaattop veel kritiek
geuit, onder andere door NGO’s. Sommigen
zien het zelfs als een grote mislukking. De
VN verdedigde zich door te verklaren dat
de klimaattop, ondanks een gebrek aan
ambitie, een essentieel begin is. Omdat er in
Kopenhagen niet tot een bindend verdrag
overeengekomen was, werd in 2012 in Doha
besloten het Kyoto-protocol tot 2020 te
verlengen. Of de juridische consequenties,
zoals sancties, die verbonden zijn aan het
Kyoto-protocol uitgevoerd zullen worden,
wordt soms ook in twijfel getrokken. Er
klinken dus veel sceptische geluiden rondom
de klimaatconferenties.

Tijdens een tweede conferentie met het
klimaat als thema in 1995 in Berlijn werd
besloten dat er een vernieuwing van het
verdrag nodig was: het Kyoto-protocol, dat in
1997 in ging. In 2009 werd in Kopenhagen

Nu 2015 ten einde loopt, begint de deadline
van het akkoord van Kopenhagen ook met
rasse schreden te naderen. Dat betekent
dat er weer een nieuwe klimaatconferentie
gehouden moet worden en dat gaat dit
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jaar gebeuren; van 30 november tot en met
11 december komen alle partijen die deel
uitmaken van de UNFCCC bijeen in Parijs
voor de ‘Conference of Parties’ (COP21, om
er nog maar een afkorting tegenaan te gooien,
dat klinkt altijd zo fijn belangrijk).
Op deze bespreking dient er een nieuw
klimaatakkoord bereikt te worden dat het
vanaf 2020 overneemt van het Kyotoprotocol. Om hiertoe te komen is er vorig jaar
in Lima al een opzet gemaakt (er wordt heel
wat milieuonvriendelijk gevlogen voor deze
vergaderingen, de lijst van locaties is te vinden
op de Wikipediapagina “klimaatverdrag” ).
Wat gaat er dit jaar gebeuren?
De totstandkoming van het Kyoto-protocol
leek een mooie gebeurtenis, maar velen
(zoals de organisaties Greenpeace, Oxfam
Novib en het Wereldnatuurfonds) vinden het
verdrag niet strikt genoeg om daadwerkelijk
klimaatsveranderingen tegen te gaan. En na
het ‘mislukte’ akkoord van Kopenhagen is
de stemming onder NGO’s pessimistischer
geworden. Het commentaar is dat er te weinig
CO2-reductie is gerealiseerd. Aan de andere
kant blijkt dat sommigen liever zien dat het
nieuwe klimaatakkoord juist wat milder is,
dit om de economische groei niet te veel af te
remmen. Deze twee uitgangspunten maken
het totstandkomen van klimaatverdragen
moeilijk.
Natuurlijk zal Nederland, als lid van
de Europese Unie, deelnemen aan de
klimaatconferentie in Parijs. Dus wat is ons
standpunt in deze klimaatdiscussie? De EU
is als sinds de totstandkoming onderdeel van
het UNFCCC en de klimaatverdragen. Wat
betreft de bescherming van het klimaat is de
EU een vooruitstrevende partij; met name de
West-Europese landen zetten zich ervoor in
om de uitstoot van CO2 in 2030 40 procent
lager te hebben dan in 1992 het geval was.

Klimaatparades
Om de politieke afgevaardigden een
steuntje in de rug te geven en om te
laten zien dat ook het ‘gewone volk’
belang hecht aan het klimaat, worden er,
over de hele wereld, voor en tijdens de
conferentie in Parijs diverse demonstraties
gehouden. Het doel hiervan is ook om
de klimaatproblematiek voor iedereen
duidelijk te maken. Een van de manieren
waarop dit gebeurt is door het organiseren
van klimaatparades. Deze parades bieden
een toegankelijke, vrolijke en positieve
sfeer om te laten zien dat we allemaal om
onze aarde geven en er goed voor willen
zorgen. De klimaatparade Amsterdam
vindt plaats op 29 november.
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Helaas zijn sommige Oost-Europese landen
het hier niet mee eens. Gelukkig bleek in 2014
dat de G7-top achter de klimaatverdragen
staat en ‘vastbesloten’ is om in Parijs een
ambitieus akkoord te bereiken.
En wat zegt de wetenschap? Hoeveel
denken onderzoekers dat de CO2-uitstoot
omlaag moet om het leven op onze planeet
ook voor toekomstige generaties veilig te
stellen? Volgens de raad van Milieu is het
belangrijk om de opwarming van de aarde
onder de twee graden Celsius te houden.
Om dit te verwezenlijken dient er in 2050
een CO2-reductie van 50 procent bereikt te
zijn ten opzichte van 1990. Het Europees
Parlement (EP) heeft toegezegd achter het
doel dat de West-Europese landen nastreven
te staan. Bovendien wil het EP dat in 2030
30 procent van de energie opgewerkt wordt
door duurzame energiebronnen. Om te
zorgen dat aan dit verdrag voldaan wordt, is
het plan om het vijf jaar te laten gelden en
juridisch bindend te maken. Daarnaast staat
het doel centraal om de opwarming onder de
twee graden Celsius te houden door de CO2uitstoot rond 2050 compleet afgebouwd te
hebben.
Gevaarlijke lobbygroepen
Pas na de conferentie zullen we te horen
krijgen in hoeverre deze plannen in het
verdrag terug te vinden zijn. Wat tot die
tijd zorgen baart voor de uitkomst van
deze vergadering is de aanwezigheid van
de bedrijfslobby. Zo kunnen er lobbyisten
van de fossiele brandstofindustrie aanwezig
zijn. Zij hebben er belang bij de CO2reductie tegen te houden. Er zijn tijdens de
conferentie namelijk bijeenkomsten waarbij
een hoog bedrag betaald moet worden om
aanwezig te mogen zijn, dit kunnen NGO’s
niet betalen, maar grote bedrijven wel,
waardoor zij meer gerepresenteerd zijn. Een
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verbod op de aanwezigheid van dergelijke
organisaties zou natuurlijk ingaan tegen het
idee van democratie, daarom zijn er partijen
die zich ervoor inzetten dat de lobbygroepen
transparanter zijn en dat ook de NGO’s en
de gewone burgers toegang kunnen krijgen
tot de vergaderingen, zodat er geen eenzijdig
beeld geschetst wordt. Hoe en of de VN deze
kritiek gaat verwerken bij de organisatie van
de conferentie in Parijs is (zover ik nu weet)
nog niet bekend.
Gelukkig klinkt er ook een positief geluid
vanuit de VN: “De technologie evolueert zo
snel dat die strijd [voor CO2-reductie] in de
toekomst niet meer zoveel inspanning zal
vragen. Landen beseffen bovendien steeds
meer dat hun nationaal belang overlapt met
de strijd tegen klimaatopwarming. Dat is
een ontwikkeling van de laatste twee à drie
jaar. Regeringen zien in dat minder uitstoot
ook meer bevoorradingszekerheid, meer
voedselzekerheid, betere gezondheid en beter
transport inhoudt.”
Tijdens de gesprekken die van 29 november
tot en met 11 december gevoerd gaan worden
zullen dus belangrijke beslissingen genomen
worden die veel invloed kunnen hebben op het
klimaat en op de economie. Hoe daadkrachtig
de politieke afgevaardigden durven te zijn en
hoe sterk zij in hun schoenen staan tegen de
lobbygroepen horen we aan het eind van dit
jaar; we wachten in spanning af !

Duurzaamheid van de Scoop
Iris Smit
Duurzaamheid, CO2-uitstoot en de aankomende
klimaattop in Parijs: iedereen is er bekend mee en
het zijn dan ook belangrijke en wereldomvattende
begrippen. Toch blijft het vaak abstract en
onduidelijk hoe het nou allemaal echt in elkaar
steekt. Hierdoor is het (helaas) ook makkelijker
om er afstand van te nemen en dat is zonde. Om
het wat concreter (en dus duidelijker!) te maken
heb ik voor jullie onderzoek gedaan naar de
duurzaamheid van deze Scoop.
Papier
Deze Scoop is zoals jullie weten gemaakt
van papier: er zijn dus bomen gekapt voor
dit prachtige tijdschrift. Dat lijkt misschien
een slechte start, aangezien bomen CO2
opnemen en hoe minder CO2 in de lucht
hoe beter. Maar wat velen niet weten is dat net zoals een boom - een velletje papier ook
CO2 opslaat. Je hebt nu dus een heuse CO2opslagplaats in je handen!
Hoewel ik me niet kan voorstellen dat je
deze Scoop niet op een speciaal plekje in je
boekenkast bewaart, zullen er misschien een
paar (per ongeluk) weggegooid worden. Komt
een tijdschrift terecht in de afvalbak, dan zal
deze bij de afvalverwerking verbrand worden
waarbij de CO2 dus weer in de lucht terecht
komt. Breng je je oude tijdschriften naar het
oud papier, dan kunnen ze gebruikt worden
voor recycling. Dit is zeker de moeite waard,
want in de Nederlandse uitgeeffabrieken
bestaat 75% van het gemaakte papier uit oud
papier. Hier mogen we zeker trots op zijn!
Inkt
Naast papier bestaat de Scoop voor een groot
deel uit inkt. Inkten zijn per definitie slecht
voor het milieu, omdat het pigment in inkt
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chemisch wordt geproduceerd. Hoewel er
geen milieuvriendelijke inkt bestaat, kunnen
er natuurlijk wel duurzame keuzes gemaakt
worden over de overige grondstoffen van inkt,
de grondstoffenproductie en de inktproductie.
Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor
duurzaam geproduceerde plantaardige oliën
in plaats van minerale oliën. Dit is een slimme
keuze, want inkt op basis van plantaardige
oliën heeft een sterkere kleurkracht dan
andere inkten. Helaas kunnen niet alle
kleuren op deze manier geproduceerd worden,
denk hierbij aan fluorescerende en UVinkten. Gelukkig hebben we niet voor een
fluorescerend geel lettertype gekozen.
Fabriek
Naast het materiaal spelen de fabrieken
natuurlijk een grote rol in de duurzaamheid
van een product. Nederlandse uitgeverijen
maken voor 54% gebruik van biobrandstof.
Hiervan bestaan de meeste uit plantaardig
materiaal zoals palmolie, koolzaad, suikerriet,
maïs en graan. Dit zijn hernieuwbare stoffen
en vormen daarom een goed alternatief voor
de fossiele brandstoffen, waarvan de voorraad
eindig is.
Al met al is onze Scoop erg duurzaam,
mits deze niet bij het afval terecht komt en
wordt verbrand. Is dit wel het geval dan is
de CO2-uitstoot schrikwekkend hoog. De
CO2-uitstoot van één Scoop is dan namelijk
te vergelijken met: 1,5 km rijden met een
compacte auto, één keer warm douchen,
12,5 gram rundvlees of een kwart liter
sinaasappelsap produceren en distribueren of
30 keer Googlen op een desktopcomputer..
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Innovatie, implementatie en een
kritische blik

Scholieren over Wiskunde

Een interview met een natuurkundige bij CBS

Wiskunde studeren is, zoals we allemaal wel
weten, heel anders dan wiskunde op de middelbare school. Toch weten niet veel mensen dit
buiten de muren van ons vertrouwde Science
Park, maar ze denken wel heel goed te kunnen
inschatten wat wij als wiskundestudenten de
hele dag doen. We maken namelijk de hele dag
sommetjes, kunnen ontzettend snel hoofdrekenen
en de moeilijkste staartdelingen uit ons hoofd
oplossen… Ook kunnen we de grappigste plaatjes
op onze grafische rekenmachine plotten en is dit
iets waar we graag al onze vrije tijd aan besteden. We worden natuurlijk wiskundedocent en
zien alles in cijfers voor ons. Pythagoras is ons
grootste voorbeeld en sudoku’s kunnen we binnen
één minuut oplossen.

Gulliver de Boer is 28 jaar oud, en rondde vorig
jaar in Nijmegen zijn master natuurkunde af.
Sinds februari dit jaar werkt hij als methodoloog
bij CBS in Den Haag. Wij vroegen hem wat
zijn werk nu precies inhoudt en hoe hij bij CBS
terechtgekomen was. Ook waren we benieuwd
hoe hij zijn harde wetenschappelijke achtergrond
en zijn specifieke bètavaardigheden kan toepassen
nu hij zijn studie heeft afgerond.
Zelfstandig onderzoek
Als methodoloog houdt Gulliver zich
enerzijds bezig met het ontwikkelen van
nieuwe statistische methoden, en geeft
hij anderzijds advies aan de uitvoerende
afdelingen. Dat betekent dat zijn werk vaak
op dat van een PhD-kandidaat lijkt. Hij
duikt in wetenschappelijke literatuur en
probeert methoden te ontwikkelen en te
implementeren waarmee CBS effectiever met
Big Data kan omgaan.
Zijn onderzoeksprojecten richten zich
vooral op machine learning, methoden om
computers zo te laten werken dat ze steeds
slimmer worden, en die overigens ook voor de
dataverwerking van CERN gebruikt worden.
Zo kunnen er statistieken gemaakt worden uit
bronnen die groot zijn en veel ruis bevatten.
In zijn onderzoek is hij erg zelfstandig, vertelt
Gulliver: “je moet zelf de literatuur in duiken
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zonder een stagebegeleider of professor die je
om hulp kunt vragen.” Dat levert natuurlijk
best wat druk op, maar leerzaam is het ook:
“je leert prioriteiten te stellen.” Bovendien
merkt hij op: “Ik heb redelijk wat invloed op
de koers van projecten in big data en machine
learning bij CBS.”
Cirkelredeneringen en foute interpretaties
Als adviseur helpt hij bij de implementatie
van zulke pas ontwikkelde methoden, maar
bekijkt hij ook de argumenten en analyses
die zijn collega’s maken. Ook daar komen
zijn analytische vaardigheden goed van pas.
Zo moet hij cirkelredeneringen in andermans
werk opsporen. Daarnaast is hij er mede
voor verantwoordelijk te voorkomen dat
gegevens net niet helemaal correct worden
geïnterpreteerd.
Bèta’s gezocht!
Eigenlijk is Gulliver bijna per toeval
terechtgekomen bij de afdeling methodologie,
waar hij nu werkt. Hij solliciteerde in eerste
instantie voor een functie als analist bij CBS.
Voor die functie worden vooral psychologen
en sociologen aangenomen. Gulliver werd
alsnog uitgenodigd, maar eenmaal bij
CBS bleek dat ze hem vooral goed konden
gebruiken op andere plekken, nu er steeds
meer onderzoek wordt gedaan naar Big Data
en machine learning.

Iris Smit

Misverstanden
Zoals je ziet zijn er ontzettend veel misverstanden over de studie wiskunde. Het aantal keer dat ik aan mijn familie en vrienden
heb moeten uitleggen wat ik nou precies
de hele dag doe is bijna ontelbaar. Sinds ik
studentvoorlichter ben lukt dit mij een stuk
beter. Het doel van een studentvoorlichter is
namelijk (juist) niet zoveel mogelijk scholieren naar de UvA te lokken, maar ze zo goed
mogelijk te informeren.
Allereerst is het belangrijk dat je om wiskunde
te studeren niet alleen slim hoeft te zijn, maar
ook bereid moet zijn om hard te werken. Zelfs
de slimste studenten moeten meer tijd in studeren steken dan een gemiddelde student van
een andere studie. Alleen met een wiskundeknobbel - waarvan men vroeger dacht dat het
wel of niet bezitten hiervan afgelezen kon
worden aan de bulten op je schedeldak - kom
je er dus niet.

Wiskunde is één vak
Een ander groot misverstand is dat wiskunde
maar één vak is. Niet zo gek natuurlijk,
aangezien wiskunde als één vak wordt gegeven op de middelbare school en de onderwerpen hierin onderling niet erg veel van elkaar
lijken te verschillen. Als middelbare scholier
was mijn grootste angst dan ook, dat als ik
voor deze studie zou kiezen het ontzettend
eentonig en saai zou worden. Want wie wil
er nou dag in, dag uit, tijdens je studie én tijdens je werk met maar één vak bezig zijn?!
Gelukkig bleek wiskunde als studie het
tegenovergestelde van eentonig en saai te zijn.
De verschillen in vakken en richtingen zijn
ontzettend groot, maar dit is erg lastig om aan
iemand uit te leggen die alleen middelbareschoolwiskunde als achtergrond heeft.
Analyse lijkt nog het meest op de middelbareschoolwiskunde. We zijn bezig met functies
die we analyseren. Het verschil is alleen dat
we geen specifieke functie voor ogen hebben,
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we hier niets mee uitrekenen en we alleen de
eigenschappen bekijken. Ook hoeft een functie niet per se in het x-y-vlak te liggen, maar
zou deze ook n-dimensionaal kunnen zijn.
Dit is ontzettend moeilijk voor te stellen als
je net van de middelbare school komt. Het
is te vergelijken met de variable x die in de
eerste of tweede klas geïntroduceert wordt.
Hoe vaak heb je je vroeger niet af gevraagd:
“Wát is die x dan?”, “Waarom zijn we hier
naar opzoek?”, “Het is toch stiekem wél een
getal dat we altijd kunnen invullen?”

die meetkunde hebben gehad kunnen zich
hier enigszins wat bij voorstellen, maar dit
zet ze ook op het slechte been. Een bewijs
gaat niet alleen maar over driehoeken: je weet
pas of een stelling klopt en of je deze kunt
gebruiken (in andere bewijzen) als je bewijst
dat deze (altijd of in bepaalde gevallen) waar
is. Er zijn verschillende bewijstechnieken, zo
kun je bijvoorbeeld iets bewijzen aan de hand
van een tegenvoorbeeld, inductie, contrapositie of een bewijs uit het ongerijmde.

Als wiskundigen later groot zijn
“Word je dan wiskundeleraar?” Het enige
beroep dat je kunt uitoefenen als je wiskunde
hebt gestudeerd volgens veel mensen. Wel gek
dat er dan zo’n groot tekort is aan wiskund“Dus er zijn ook makkelijke vakken?”
edocenten, maar dat terzijde. Er is zo’n klein
bij voor kunnen stellen, maar dan weer niet percentage van de wiskundestudenten dat het
kunnen voorstellen dat wij daarmee bezig onderwijs in gaan, dat dit bijna te verwaarzijn. “Kansrekenen.. dat is toch wiskunde A, lozen is. Maar waar komen we dan wel terjullie doen toch alleen wiskunde B en D?” echt? De grap is dat we dit zelf eigenlijk ook
“Dus jullie hebben ook makkelijke vakken?” niet zo goed weten. Sterker nog, het maakt
“Statistiek.. dat leer je toch alleen bij studies ons ook eigenlijk niet zoveel uit. Ik ken maar
weinig wiskundestudenten die bezig zijn met
als psychologie?”
het leven na hun studie (niet te verwarren
Algebra is een woord dat veel middelbare met een leven náást hun studie). Waarschijnscholieren kennen. Algebra zijn namelijk de lijk komen we terecht bij een bedrijf waar we
sommen met letters als: (x+2)(x-18)=3x(5-x) worden aangenomen om ons analytisch denin middelbare school wiskundeboeken. Ter- kvermogen, wat dit dan ook mag inhouden..
wijl wij juist bezig zijn met het bestuderen
van algebraïsche structuren zoals groepen, De studenten
ringen en lichamen. Grofweg gezegd stoppen Het allergrootste misverstand is natuurlijk
wij elementen met dezelfde eigenschappen in dat wiskundestudenten hartstikke saai zijn.
dezelfde groep, ring of lichaam en bewijzen Natuurlijk...We gaan nooit naar feestjes,
drinken geen alcohol, omdat dit slecht is voor
hier dan dingen over.
onze hersenen. Sterker nog we praten geeneens met elkaar en rotten langzaam weg in
Bewijzen
Het moeilijkste om voor te stellen is denk een donker kamertje zonder dat iemand het
ik dat wij niet de hele dag aan het rekenen door heeft. Ik hoef jullie natuurlijk niet uit te
zijn. We gebruiken geen rekenmachine meer leggen dat hier niets van waar is aangezien je
(nee, dit betekent niet dat we dus alles uit ons het blad van onze gezellige, drinkende, feeshoofd kunnen). Wat we wel de hele dag doen tende en soms serieuze studievereniging, aan
is stellingen bewijzen. Middelbare scholieren het lezen bent.
Stochastiek, dat is statistiek en kansrekenen.
Iets waar middelbare scholieren juist wel iets
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Van Fourier tot Gore
De geschiedenis van de klimaatverandering

Marieke Kral
De opwarming van de aarde en de bijbehorende
problematiek worden gezien als één van de
uitdagingen van onze tijd en generatie. Hoewel
het klimaat het weer is over een lange periode,
zijn we ons in een korte, recente periode bewust
geworden van de veranderingen in het klimaat.
Of niet? Met de zoveelste klimaattop die
plaatsvindt, wordt het misschien eens tijd om te
kijken naar zo vele jaren van het klimaatdebat.
De eerste wetenschappelijke stappen naar
de realisatie dat de aarde opwarmt, werden
waarschijnlijk gezet door de voor ons alle
bekende Fourier in 1824. Daarvoor gebruikte
Fourier een analogie met een glazen doos,
waar het zonlicht in kan en die de doos zal
opwarmen. Omdat de warmte niet uit de doos
kan ontsnappen door het glazen omhulsel,
koelt de doos niet weer af. In de analogie is
het glazen omhulsel de aardatmosfeer en zo
was Fourier de eerste die naar voren bracht
dat een warme aarde te danken was aan de
stoffen in de atmosfeer. Ook was hij de eerste
die de analogie van de glazen doos gebruikte,
bij ons inmiddels bekend als ‘de broeikas’.
Het idee dat koolstofdioxide iets met een
warme aarde te maken zou kunnen hebben
kwam later in 1859. De Ier John Tyndall deed
onderzoek naar de absorptie van infrarode
straling door verschillende gassen. Hij kwam
er toen achter dat onder andere methaan en
koolstofdioxide de infrarode straling sterk
blokkeren. De infrarode straling die de aarde
uitzendt, wordt dus geabsorbeerd door deze
stoffen in de lucht. Die zorgen ervoor dat de
straling niet ontsnapt en een deel zelfs weer
terugkaatst naar de aarde.
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De stap van verwarming door de atmosfeer
naar opwarming door de mens werd gezet
door de Zweed Arrhenius rond 1900.
Arrhenius berekende dat een verdubbeling
van de hoeveelheid koolstofdioxide zou leiden
tot een gemiddelde temperatuurstijging van 5
à 6 graden. Hij zag dit echter als iets positiefs.
In die tijd was de wetenschap volop bezig met
het uitleggen van ijstijden en Arrhenius zag
een vergrote uitstoot van koolstofdioxide door
de mens en haar industrie als een manier om
een nieuwe ijstijd af te wenden. Bovendien
zou een hogere temperatuur gunstig zijn voor
de toenemende wereldpopulatie.
Niemand, behalve misschien een handvol
wetenschappers, leek zich in de jaren die
daarop volgde echt zorgen te maken over
de hoeveelheid koolstofdioxide op aarde.
Intussen bleef de wetenschap echter nieuwe
Inmiddels staat Ira Einhorn ook wel
bekend als ‘The Unicorn Killer’
ontdekkingen doen. Zo werd er vanaf de
jaren ’30 door verschillende onderzoekers
op verschillende momenten aangetoond dat
er zowel een toename in koolstofdioxide als
in temperatuur was. Voor wetenschappers
was tot eind jaren ‘50 geen reden tot
paniek, aangezien gedacht werd dat de extra
hoeveelheid koolstofdioxide zou worden
opgenomen in de oceanen. Deze gedachte
werd ontkracht door Hans Suess en Roger
Revelle in 1957, die daarmee aantoonden
dat de uitstoot van koolstofdioxide door
de mens leidt tot een toename van de
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hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht. meer verhalen in de reguliere media over
Dit zou niet de laatste keer zijn dat Revelle de mogelijke opwarming van de aarde. Zo
van invloed zou zijn op het klimaatdebat. verscheen in 1969 in de New York Times
voor het eerst een artikel waar het smelten
met ijskappen gekoppeld werd aan het
Voorbij de wetenschap...
In de jaren ’60 en ’70 nam de wetenschappelijke broeikaseffect.
kennis over de invloed van de mens op
het klimaat verder toe en dat sijpelde ook Echter, wat echt de aandacht wist te trekken
de gewone media in. Echter, dit ging niet van de politiek waren de grootschalige rampen
specifiek over de opwarming van de aarde. overal ter wereld in de jaren ’70. Zo ging in
Pesticiden, zure regen, smeltende ijskappen: 1972 door een grote droogte twintig procent
in de jaren ’60 was ineens de vernietigende van het landbouwoogst in de Sovjet-Unie
invloed van de mens op het milieu zichtbaar. verloren. Dit leidde uiteraard tot een grote
Geen wonder dat de hippiebeweging zich crisis in de Sovjet-Unie, maar het viel ook in
ook met deze problematiek begon bezig de westerse wereld op doordat de Sovjet-Unie
te houden en daarom druk op de politiek grote hoeveelheden graan opkocht op de
wereldmarkt, waardoor in sommige landen de
Het zou tot 2006 duren voordat
broodprijzen met wel tachtig procent stegen.
Intussen stortte in Peru de visserijmarkt in
Al Gore met zijn documentaire ‘An
wegens de effecten van El Niño en kreeg ook
de VS te maken met grote droogtes. In 1972
Inconvenient Truth’ kwam.
ontstond daarnaast een grote humanitaire
crisis in Noord-Afrika, waar miljoenen
plaatste om zich ook over het milieu zorgen mensen stierven door de vanwege de droogtes
te houden. Zo was het een groep hippies die mislukte oogsten. Wereldwijd ontstond de
de eerste ‘Earth day’ organiseerde om zo te realisatie hoe zeer de mens afhankelijk was
protesteren tegen de kapitalistische effecten van het klimaat. In hetzelfde jaar verscheen
op het milieu (en tegen de Vietnamoorlog). ook het boek ‘Grenzen aan de groei’ van de
‘Earth day ‘ bestaat nog steeds, echter als een befaamde Club van Rome.
jaarlijks wereldwijd terugkerend evenement Deze ‘club’ is in 1968 opgericht en bestaat
op 22 april om bewustwording over het uit wetenschappers. Dit boek maakte de
klimaat te creëren. Ironisch genoeg is één
van de oorspronkelijke oprichters van dit
vreedzame evenement dat vraagt om meer
rekening met elkaar te houden, Ira Einhorn,
ook wel bekend als ‘the Unicorn Killer’.
Over deze milieuactivist die zijn eigen
vriendin gedeeltelijk mummificeerde, is ook
een televisieserie gemaakt ‘The Hunt of the
Unicorn Killer’.
Persoonlijke verhalen terzijde, de hippies
wisten aandacht te vestigen op het milieu.
Ondertussen verschenen er ook steeds

22 -Scoop december 2015

club in één klap beroemd. In het boek
werd beschreven hoe de groei van de
wereldbevolking het milieu zou beïnvloeden:
het zou leiden tot een uitputting van de
natuurlijke hulpbronnen en meer wereldwijde
vervuiling. Rond dat moment was er ook een
oliecrisis met stijgende olieprijzen. De vraag
en discussie over andere energiebronnen,
zoals kolen of kernenergie, werd toen erg
actueel en werd ook een politieke vraag. Het
geschetste doembeeld leidde overal ter wereld
tot reacties, zeker in combinatie met de
wereldwijde voedselcrisis en de oliecrisis die
aan de hand waren.
Men vroeg zich ook af waar de droogtes nu
Twintig procent van de landbouwoogst in de Sovjet-Unie ging verloren
ineens vandaan konden komen en zo ontstond
in de mainstream media meer aandacht voor
milieukwesties. Rond deze periode werd het
grote publiek bekend met milieuproblemen
zoals het gat in de ozonlaag, maar ook de
opwarming van de aarde.
Echter, er was binnen de wetenschap nog
veel onderlinge discussie. Zo bestond er geen
consensus over de vraag of er sprake was
van opwarming of afkoeling van de aarde.
Desondanks was er genoeg bezorgdheid
in de wereld voor de VN om de eerste
klimaatconferentie ooit te organiseren, in
1979 in Genève.
… en naar de politiek
Hier werd voor het eerst met beleidsmakers
over de hele wereld gesproken over de
mogelijke opwarming van de aarde,
mede in relatie tot de toename van de
hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht.
Deze conferentie leidde, zoals bij vele nog
volgende conferenties het geval zou zijn, niet
tot politieke toezeggingen ten aanzien van

uitstootgassen, maar het gaf wel definitief
aan dat het klimaatdebat niet alleen meer een
wetenschappelijk of maatschappelijk debat
was, maar ook een politiek debat.
Zo werden er in de jaren ’80 voor het eerst
zittingen georganiseerd in het Amerikaanse
Congres over de opwarming van de aarde.
Eén van de mensen achter deze politieke
bijeenkomsten was een voormalige student
van de al eerder genoemde Roger Revelle,
die na zijn belangrijke ontdekking in 1957,
niet stil was blijven zitten en nog veel meer
publicaties over klimaatopwarming had
voortgebracht. Deze voormalige student
was toen nog vrij onbekend, maar nu kent
iedereen zijn naam: Al Gore.
Het zou nog vervolgens nog tot 2006 duren
voordat Al Gore met zijn documentaire ‘An
Inconvenient Truth’ kwam. Dit bracht weer
extra aandacht voor het klimaatprobleem,
zeker in de Amerikaanse politiek. Niet
dat de politiek had stil gezeten in de jaren
’90 (voor meer hiervoor zie het artikel
“De klimaatconferentie in Parijs”), maar
in Amerika werd nog tot en met het
presidentschap van Bush ontkend dat er een
relatie was tussen de opwarming van de aarde
en menselijk handelen.
Het is een lange weg geweest, van wetenschap
naar politiek, van Fourier naar Al Gore: een
weg van 180 jaar. Het klimaatprobleem mag
dus beschouwd worden als een probleem
waarbij er op korte termijn gehandeld moet
worden, wij hebben inmiddels al lange tijd
erover na kunnen denken. Misschien dat nu
pas de grote maatschappelijke aandacht voor
het probleem concrete verandering teweeg
zal kunnen brengen: we zullen het weten na
Parijs..
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Het onvermijdelijke artikel
Het verslag van het NSA-symposium

Nigel van Herwijnen
Toen de posters van het symposium verschenen,
was het voor velen nog onduidelijk waar de
sprekers het nou eigenlijk over zouden hebben. ‘Het
onvermijdelijke’ is geen thema dat veel prijs geeft.
Gelukkig waren er genoeg enthousiastelingen
die zich best wilden laten verrassen door vier
sprekers met vier onderwerpen die net zo ver
uit elkaar lagen als dat het thema breed was.
Van wetenschapsfilosofie tot lokale symmetrieën;
het kwam allemaal voorbij. Voor wie het helaas
moest missen zal ik nu kort verslag doen van een
verschrikkelijk interessante dag.
Nadat Marcel Vreeswijk het symposium
opende, begon René van Rooij (hoogleraar
aan de Universiteit Utrecht) aan zijn lezing
over blauwe energie. Blauwe energie is kort
gezegd energie welke opgewekt is uit osmose.
Geïnspireerd door de simpele cyclus van de
Stirlingmotor, is er een variant uitgevonden
welke werkt op de ionisatie van zout water in
plaats van de verbranding van gassen. Door
een condensator op te laden in zout water en
te ontladen in zoet water is het mogelijk een
stroom te laten lopen. Dit wekt echter niet
bepaald veel spanning op en is dus op kleine
schaal niet substantieel genoeg om fossiele
brandstoffen te vervangen.
Het Nederlandse bedrijf REDstack heeft
hier een simpele oplossing op gevonden.
Zij plaatsten namelijk honderden van deze
condensators in serie met elkaar om wel
meerdere huishoudens te kunnen voorzien
van stroom. Dit concept is in Nederland goed
in te zetten, omdat er meerdere punten in
het land zijn waar grote hoeveelheden zoet
en zout water met elkaar in contact komen.
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REDstack heeft haar energiecentrale dan
ook op de afsluitdijk staan. René van Rooij
doet op het moment onderzoek naar het
optimaliseren van dit concept aan de hand
van supercondensatoren en het gebruik van
warm zoet water. De eerste metingen zijn
hoopvol. Blauwe energie is dus zeker iets om
de komende jaren in de gaten te houden.
Miranda
Cheng
(Universiteit
van
Amsterdam) zocht een andere richting
binnen het thema ‘het onvermijdelijke’. Met
een achtergrond in theoretische natuurkunde
en wiskunde, was het voor haar logischer om
met een abstracter onderwerp te komen. Ik
denk echter niet dat een hoop mensen had
verwacht dat zij een filosofische blik op de
wiskunde zou werpen. Zij vroeg zich namelijk
af of wiskunde onvermijdelijk was. Zijn de
wiskundige wetten die wij kennen door ons
uitgevonden of bestaan de wetten buiten ons
en ontdekken wij ze slechts?
Als wij de wiskunde slechts ontdekken,
dan zou dat betekenen dat wiskunde
werkelijk onderdeel is van alles. De
wiskunde is dan inderdaad niet alleen te
vinden in natuurkundige beschrijvingen van
gebeurtenissen, maar ook in de natuur. Er
zijn geweldig mooie bloemen waar duidelijk
de reeks van Fibonacci in te zien is. Verder
wordt wel eens gezegd dat wij de wiskunde
ontdekken zoals hij is, omdat hij niet anders
gedefinieerd kan worden.
Er zijn echter axioma’s die wel degelijk
anders gedefinieerd kunnen worden. De
axioma’s binnen de Euclidische meetkunde

blijken bijvoorbeeld niet te gelden voor een
bolvormige ruimte. Dit zou aanduiden dat de
mens de wiskunde maakt om beschrijvingen
te maken van wereld die zij ondervindt.
Miranda Cheng wilde zelf geen uitspraak
doen of de wiskunde onvermijdelijk is, maar
zette liever alle punten netjes op een rijtje.
De Groningse mathematisch fysicus Henk
Broer boog zich over de wiskunde achter
hemelverschijnselen nabij de horizon. Daar
gebeuren namelijk vaker maffe dingen. Als de
zon onder gaat verdwijnt hij soms al voordat
hij de horizon onder is. In andere gevallen
splitst de zon horizontaal in tweeën vlak
voordat hij verdwijnt. Deze verschijnselen
probeerde Henk Broer te verklaren aan de
hand van simpele Euclidische meetkunde.
Bij de hiervoor genoemde verschijnselen
speelt temperatuur-inversie een belangrijke
rol. In het algemeen neemt de temperatuur
van de atmosfeer af in de radiële richting. Er
zijn echter gevallen waarbij er een of meerdere
warme lagen in de lucht ontstaan. Hierdoor
verandert de brekingsindex sprongsgewijs op
de grenzen van de lagen, waarin lichtstralen
gebroken en weerkaatst worden. Dit wordt
pas echt merkbaar als de zon laag aan de
horizon staat. Waar normaal gesproken de
lichtstralen simpelweg door de atmosfeer
stralen, worden ze nu weerkaatst tegen de

warme luchtlaag. Het beeld dat wij ontvangen
van de horizon is dan erg vervormd en zorgt
voor verschrikkelijk mooie zonsondergangen.
Wat lokale symmetrieën tot gevolg hebben in
een vierdimensionale ruimte-tijd probeerde
Vincent Icke over te brengen. Maar
voordat hij hierover begon, ging hij in rap
tempo door de geschiedenis van licht in de
wetenschappelijke geschiedenis. De overgang
van Huygens naar Dirac was snel gemaakt,
waarna het echte werk kon beginnen. Door
een term aan de bewegingsvergelijking van
Lagrange toe te voegen, is het mogelijk om
een lokale draaiing aan een veld toe te passen.
Hiermee heeft Feynman de wisselwerking
tussen fermionen kunnen verklaren en een
hoop werk kunnen doen aan de ruimte-tijd.
Hoewel Vincent Icke genoeg diepgang in de
stof gaf, was het wel duidelijk dat hij veel tijd
steekt in de popularisatie van de wetenschap.
Het was een ijzersterke presentatie.
Zoals ik al eerder zei: het was een heel
divers symposium. Van wetenschapsfilosofie
tot lokale symmetrieën; het kwam allemaal
voorbij. Leerzaam, interessant en gezellig. Zo
gezellig dat er zelfs op de borrel achteraf nog
flink over gediscussieerd werd. Het was een
geslaagde editie, al zeg ik het zelf, en ik kijk
nu al uit naar de volgende!
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Een week uit het leven van...
Bertus Tulleners
Emma van der Grijp
De meeste mensen hebben er wel van gehoord:
De Teslaminor. De oprichter van deze minor
is Bertus Tulleners, geboren en getogen in
Amsterdam. Op zijn 18e heeft hij besloten bètagamma te gaan studeren aan de UvA. Hij heeft
voor de major ecologie en biodiversiteit gekozen,
met daarnaast additionele vakken. Deze
vakken bestonden uit honoursvakken, bestaande
uit sociale en economische vakken gericht op
duurzame ontwikkeling en ecologie. In zijn
derde jaar werd hij gevraagd als studentassistent
bij Robert Dijkgraaf, Louise Fresco en Johan van
Benthem om ze te helpen bij het opzetten van een
cursus over verschillende soorten discours rondom
het duurzame energie debat. Dat was zijn eerste
ervaring met onderwijs. Eigenlijk wilde Bertus
een buitenlandstage doen, maar door dit project
moest hij eigenlijk wel in Amsterdam blijven.
Daarom heeft Bertus een jaartje een master milieu
geografie en geografie van ontwikkelingslanden
gedaan, om zijn gamma achtergrond te

verdiepen. Daarna is hij naar Delft gegaan om
daar de master industriële economie te gaan doen.
Hij is gestopt omdat de master weinig inhoudelijk
bleek toe te voegen op wat hij al wist. Hij was
al bezig met een bedrijf en had op een gegeven
moment voor zijn studie bijna exact dezelfde
opdrachten als voor een klant. De afweging die
hij moest maken was dus tussen zijn bedrijf en de
master. Hij heeft voor het bedrijfje gekozen dat
hij al eerder met medestudenten had opgericht.
Het bedrijfje is twee jaar geleden samengegaan
met een ander bedrijf, genaamd TheRockGroup.
Jaren later kreeg hij de vraag vanuit de UvA
om de Teslaminor op te zetten. Tijdens deze
minor werken studenten in kleine groepjes aan
projecten die te maken hebben met de wetenschap
en het bedrijfsleven. Momenteel is hij bezig om
een initiatief, the Orangeasean, op te bouwen in
Zuidoost-Azië. Deze week is hij in Hongkong en
kijken wij een weekje met hem mee.

Maandag
Op maandag is Bertus in Hongkong. Zijn
nichtje was dit weekend op bezoek en hij heeft
haar de stad laten zien. Op maandag heeft hij
haar weer uitgezwaaid en is in een koffiehuisje
gaan zitten werken. Dat doet Bertus
grotendeels met zijn tijd: in een koffiehuisje
op zijn laptop werken. Vandaag moest hij zijn
meeting voorbereiden voor morgen, vanavond
vliegt hij namelijk naar Bangkok om daar
de Nederlandse ambassadeur te ontmoeten.
Voor een hobby of sporten heeft Bertus
het de laatste tijd te druk. “Ik heb wel veel
hardgelopen in Hongkong. Ik ken de stad
goed en loop daar regelmatig. Ik reis veel, dus
ik kan niet naar een wekelijkse les. Dat is wel
erg jammer.”
Dinsdag
Vandaag zit zijn hele dag vol met afspraken
met vertegenwoordigers van de Nederlandse
ambassade van Bangkok en de ambassadeur
in Singapore. Deze meetings gaan over
the Orangeasean. Dit initiatief brengt
Nederlandse duurzaamheidsbedrijven , ecoontwerpers en sociale entrepreneurs samen,
zodat ze samen kunnen werken aan een

Woensdag
Bertus heeft al vroeg afspraken: ontbijtcalls
met Bangkok en Hongkong. s’ Avonds heeft
hij een dinerafspraak met de oprichtster
van het bedrijf The Waste Transformers. Zij
verkopen een product dat afval omzet in
elektriciteit, warmte of groen gas. “We doen
een uitvoerbaarheidsonderzoek in Hongkong
om te verkennen hoe haar technologie daar
toe te passen is en in de markt uit te zetten
is. We werken met een groep bedrijven uit
Hongkong om de mogelijkheden bij hen te
verkennen.”

De grootste cultuurschock
ervoer ik in Nederland
duurzamere handel. Er was bijvoorbeeld een
directeur van een meubelfabriek in Bangkok
die veertig containers afval per maand had.
Op eigen initiatief heeft de directeur nu maar
één container afval én verdient hij meer dan
hij deed. Met de hulp van Organgeasean wil
hij kijken of hij nog meer kan doen. ‘s Avonds
gaat Bertus terug naar Hongkong.
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Donderdag
Op donderdagochtend heeft Bertus een
afspraak met professor Wong, een hoogleraar
aan de universiteit van Hongkong. Professor
Wong is afvalexpert en Bertus was benieuwd
wat hij vond van The WasteTransformers. “Het
was een proactieve meeting, professor Wong
weet erg veel van afvalverwerking af.” aldus
Bertus. Het probleem in Hongkong is dat er
nog weinig regelgeving is over innovatieve
vormen van afvalverwerking. Hier stoppen ze
al het afval onder de grond. Hongkong is een
klein en overvol eiland en over drie jaar is er
geen ruimte meer om het afval weg te stoppen.
De overheid zit al twintig jaar te bedenken
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wat ze eraan moet doen. Wij denken dat The
Waste Transformers een goede oplossing is.
De vraag is welke regelgeving van toepassing
is en of er nieuwe regelgeving nodig is.
Omdat het nieuw is in Hongkong moeten we
pionieren om alle stakeholders mee te krijgen.
”
Vrijdag
Vandaag is er in de beurs van Hongkong een
congres over milieutechnologie. Daar wordt
een presentatie geven over een oplossing
voor afval, waarna er gesprekken en discussies
waren over duurzame afvaltoepassing in
Hongkong. “Zaken doen in Azië is aan de
ene kant heel anders, er zijn kleine verschillen
in de beleefdheidsvormen” zegt Bertus.
“Je moet bijvoorbeeld je visitekaartje met
twee handen aangeven. Aan de andere kant
kom ik bijna alleen maar mensen tegen die
internationaal georiënteerd zijn, dus het valt
nog erg mee hoeveel verschil het cultuur van
het zakendoen zit. De grootste cultuurshock
heb ik waarschijnlijk in Nederland
gehad. Ik was bijvoorbeeld erg verbaasd
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over het cultuurverschil tussen start-ups,
multinationals en de overheid.”
Zaterdag
In het weekend probeert Bertus niet te veel
te werken. “Als je een eigen bedrijf hebt, ga je
snel toch nog even iets doen in het weekend.
In het begin werkte ik veel in het weekend,
maar ik wil ook een beetje vrije tijd.” s’ Avonds
vliegt Bertus naar Brussel, waar zijn vriendin
woont. “Het is wel lastig, een relatie waarbij
je niet in hetzelfde land woont.” Met Bertus’
sociaal leven gaat het desondanks nog erg
goed. “Gelukkig ben ik nog best vaak in
Amsterdam, zo kan ik mijn goede vrienden
nog wel regelmatig zien.”
Zondag
Vandaag komt Bertus aan in Brussel. Hij
is erg brak van de lange vlucht, hij had wel
wat geslapen maar zo’n nachtvlucht is wel
slopend. Bertus sluit dus de week af met een
boek lezen en in bad zitten. Een heerlijk lui
dagje na een drukke week.

