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Redactioneel
David Laan
Lieve Scoop-lezers,
Er is weer een nieuwe Scoop! De dagen beginnen weer
langer te worden en de nachten korter, dus gelukkig is er
weer langer daglicht om de Scoop bij te lezen! Ditmaal
gaat het thema van de Scoop over het breken van wetten,
voornamelijk het breken van natuurwetten. Wij hebben zelf
het goede voorbeeld gesteld door ditmaal geen week uit het
leven van… te maken. Gelukkig is er nog genoeg te lezen
over!
Er is deze keer namelijk gewoon weer een puzzel. De vorige
editie was goed beantwoord door verschillende mensen,
daarom hebben we weer moeten loten. De prijs zal ditmaal
worden uitgereikt aan wederom een oud-bestuurslid,
namelijk Sjoerd Paul Janse. Van harte gefeliciteerd en je hebt
het echt verdiend. Verder heb ik een stuk geschreven over de
correctheid van de natuurkunde in films en heeft Laurens de
geschiedenis van de natuurkunde overgenomen, met ditmaal
als onderwerp Oppenheimer. Ook heeft Emma weer een
editie gemaakt van de geschiedenis van de wiskunde, wat
helaas haar laatste stuk zal zijn. Emma heel erg bedankt voor
je bijdrage aan de Scoop en we zullen je missen.
Als we het toch hebben over afscheid nemen, dit is alweer
mijn laatste Scoop als hoofdredacteur en ik zal het stokje
overdragen aan Jeannine. Ik ben ervan overtuigd dat het goed
gaat komen en wil Jeannine veel succes wensen. Helemaal
afscheid nemen doe ik niet, ik zal nog steeds stukken blijven
schrijven. Rest mij nog te zeggen dat de volgende Scoop als
thema taal zal heb en voor een laatste maal: veel plezier met
het lezen van de stukken!

Rettekatet, deze Scoop breekt wet.
Liefs,
David



Scoop februari 2017 1

Activiteiten
Twee grote activiteiten
staan op de agenda.
Maandag 3 april t/m
vrijdag 7 april
Dit jaar zal voor het eerst
SPring Fest komen naar
het Science Park. Dit
wordt een week vol feest
en activiteiten voor de
hele Science Park community! Van maandag tot
en met vrijdag zullen we
ons muzikaal vermaken
met bandjes, verrijken
met informatieve films,
verblijden met gezelschap en spellen en kapot
dansen op een gigantisch
eindfeest!
Vrijdag 28 april t/m
vrijdag 5 mei
Van 28 april tot en met 5
mei gaan er 30 NSA’ers op
een studiereis naar Dublin
in Ierland, het land van
leprechauns, Guinness en
Saint Patrick. Daar gaan
we naast studiegerelateerde activiteiten als universiteiten en instituten
bezoeken natuurlijk ook
de cultuur, musea en pubs
verkennen. De inschijvingen zaten binnen 2 minuten al vol. De commissie
is nog druk bezig met het
opvullen van dit programma, maar we weten nu al
zeker dat het een geweldige reis gaat worden!
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Het woord van de NSA
Max Verweg
Meer dan nood breekt wet. Al die mensen die door de
jaren heen wet na wet verbreken. Ze komen van heinde en
verre zonder weet over wat de toekomst zou brengen. Niet
alleen in nood worden wetten doorbroken.
Iedere pionier in zijn gebied heeft op eenzelfde punt
gestaan met een open of juist een gedetermineerde
toekomst in het hoofd. Verbanden leggend op zoek naar
regels, wetten, dingen die algemeen gelden of misschien
wel naar helemaal niks.
Op dit punt bevindt iedereen zich wel eens, een moment
waarbij men even stilstaat. Je hebt alleen geen glazen bol,
er zit hoogstens een plan of visie voor de toekomst in je
hoofd.
Het afgelopen jaar heb ik vele visies en plannen door mijn
hoofd laten gaan, maar ervaring leert dat het altijd anders
uitpakt. Vele “wetten” heb ik bewust willen veranderen,
sommige wetten zijn onbewust veranderd.
Voor mij zijn wetten opgebouwde regels, gebaseerd op
waarnemingen en voortgekomen uit gedachtegangen
hierop. Het zijn toch eigenlijk vage dingen als je erover
nadenkt… Hoezo zou je een wet volgen? Het is immers
ooit bedacht.
Het mooie vind ik al die mensen die energie steken in een
samenleving, je moet het uiteindelijk samen doen en het
houdt ook een ‘mini-samenleving’ als de NSA staande. Net
zo goed als bij een maatschappij zijn er ook bij de NSA
wetten ontstaan, al gaan ze soms van persoon op persoon
en kunnen ze ongeschreven zijn. Het zijn wel vaak wetten
die door de jaren heen zijn opgebouwd, wellicht zelfs
meerdere keren bewust of onbewust doorbroken.
In deze editie wordt stilgestaan bij pioniers, mensen
die ook geen glazen bol hadden en geen weet over hun
toekomst. Voor mij het meest interessant, het waren die
mensen die spelregels maakten voor ons allemaal.
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Sciencenieuws
Matthijs Laan
Schokabsorptie afgekeken van egels
In een samenwerking tussen de Universiteit
van Akron (Ohio) en het Cleveland Institute
of Art is een interessant project op het gebied
van biomimetica uitgewerkt. In een poging
om betere motorhelmen te maken, zijn de
stekels van de egel onder de loep genomen.
Het project heeft geleid tot het opzetten van
het bedrijf Hedgemon, dat het eindproduct
van het onderzoek levert. De meeste helmen
zijn opgebouwd uit drie lagen: Een harde buitenkant die de klap verdeeld over een groter
oppervlak, een middenlaag die de schok zo
veel mogelijk moet absorberen en ten slotte
een binnenlaag met vulling om te passen rond
de schedel. Helmen zijn vaak geoptimaliseerd
voor het opvangen van één klap die loodrecht
op het helmoppervlak inslaat. De egel is, zo
blijkt, veel beter bestand tegen situaties zoals
meerdere impacts vlak na elkaar, of impacts
met een roterende factor. Vaak worden hersenschuddingen veroorzaakt door krachten
die onder een hoek op de helm werken. De
helm is hier niet efficiënt in het absorberen
van de kracht, en geeft deze door aan de
schedel. De hersenen worden in dit scenario
gevaarlijk hard gedraaid ten opzichte van de
schedel. De nieuwe techniek is nog niet goed
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genoeg om de standaard in helmen te vervangen, maar er is veel ruimte voor verbeteringen. De egelhelmen zouden niet alleen in
het verkeer, maar ook bij vele sporten (met
name rugby) gebruikt kunnen worden.
Verbeterde versie akoestische vangstraal
Asier Marzo, onderzoeker aan de Universiteit van Navarra (Spanje), heeft een verbeterd, goedkoper model ontwikkeld van zijn in
2016 ontworpen akoestische vangstraal. Deze
technologie wordt sinds 2015 in hoog tempo verfijnd. Toen Marzo nog werkte aan de
Universiteit van Bristol, slaagde het team in
het bereiken van langdurige controle over een
balletje van polystyreen met een diameter van
4 millimeter. Ze konden het balletje op commando geleidelijk laten stijgen, dalen, draaien
of in alle richtingen opzij bewegen. Tractor
beams zijn al sinds 2010 in gebruik voor wetenschappelijk onderzoek, maar in dat geval
worden lasers gebruikt om microscopische
deeltjes te manipuleren. Deze variant, die
gebruik maakt van geluidsgolven van hoge
intensiteit, is in een veel jonger stadium van
ontwikkeling. Er zijn vangstralen gemaakt
met verschillende omhulsels en behuizingen,
maar het model van Marzo bestaat uit slechts
één zijde, wat de toepasbaarheid in bijvoorbeeld de medische sector sterk vergroot. Als
de massa en omvang van het gevangen voorwerp opgeschaald kunnen worden, dan is er
weer een apparaat bij dat van sciencefiction
naar werkelijkheid is overgestapt!

De meest precieze Bose-Einstein interferometer
Onderzoekers van MIT hebben een nieuwe
stap gezet op het gebied van atoominterferometrie. William Burton heeft gezamenlijk
met o.a. Nobelprijswinnaar Wolfgang Ketterle een paper gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe een nieuw ontwerp van de interferometer de nauwkeurigheid kan verhogen.

De modernste atoominterferometers zijn
opgebouwd uit een Bose-Einsteincondensaat dat zeer gevoelig is voor veranderingen
in zwaartekracht, elektrische velden en versnelling. Een groepje van extreem afgekoelde atomen wordt in een afgesloten ruimte
beschoten met een laser, om een staande golf
te creëren. In deze golf worden de atomen
gevangen, waardoor ze niet bewogen kunnen
worden door externe invloeden. Maar vervolgens wordt de laser uitgeschakeld en zet het
condensaat uit, reagerend op de krachten van
buitenaf. Door het visuele patroon dat ontstaat bij het uitzetten te analyseren, kan men
de krachten berekenen die op het condensaat
hebben gewerkt. Het nieuwe ontwerp bestaat
uit een half-om-half mengsel van spin down
en spin zero rubidiumatomen, gevangen door
een laser en een magnetisch veld. De spin
zero atomen, die het magnetisch veld niet
voelen, kunnen vrij van het ene minimum
naar het andere bewegen. Er treedt vervolgens een wisselwerking op die ervoor zorgt
dat de spin down atomen uit hun put worden
geduwd en over de minima verdeeld worden.
Deze controleerbare beginsituatie zorgt voor
de accuratesse van het experiment.



Weak Gravitational Lensing als test voor
emergente zwaartekracht
Erik Verlinde’s nieuwe theorie voor zwaartekracht is de afgelopen jaren aan veel kritiek
onderhevig geweest. Sinds de publicatie is
dit hevig toegenomen en Verlinde is meerdere malen op Science Park langsgekomen
om deze kritiek te adresseren. Veel geluiden
komen van mensen die de theorie van entropische zwaartekracht afschrijven als MOND
(MOdified Newtonian Dynamics). Die mensen hebben het artikel niet gelezen of niet begrepen, zegt Verlinde. Een team van Nederlandse onderzoekers met onder andere onze
eigen Margot (ex-scoopredactielid!) heeft de
theorie getest door voorspellingen van emergente zwaartekracht te vergelijken met waarnemingen aan sterrenstelsels. De bronnen van
de gegevens, die meer dan 33.000 sterrenstelsels bevatten, zijn de GAMA survey (Galaxy
And Mass Assembly) en de Kilo-Degree
Survey. Die gegevens zijn verkregen met respectievelijk de Anglo-Australian Telescope
en de Very Large Survey Telescoop in Chili.
De resultaten zijn tot nu toe veelbelovend: er
wordt een uitstekende overeenkomst gevonden tussen meting en theorie. De volgende
uitdagingen voor de theorie van Verlinde is
onder andere het verklaren van, of het alternatief beschrijven voor donkere energie.
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De reconstructie van een bloedbad
Fenna van der Ploeg
Er is een misdaad gepleegd. Op het plaats delict
zijn enkele sporen te herkennen; een verloren
handschoen, bandensporen, bloedspetters op
de muur. Het bloed vertelt veel. Niet alleen
bevat het DNA, waaruit de identiteit van de
betrokkene kan worden afgeleid, ook kan het
informatie geven over de gebeurtenissen die
hebben plaatsgevonden.
Bij het forensisch onderzoek wordt gebruik
gemaakt van zogeheten Bloodstain Pattern
Analysis; bestudering van de bloedspetters
die gevonden zijn op het plaats delict, op een
muur bijvoorbeeld. Hierbij wordt gekeken
naar onder andere de vorm, grootte en
verdeling van de bloedspetters om te bepalen
hoe het bloedbad zich heeft voltrokken.
Zo wil de forensisch onderzoeker weten
waar de ‘region of origin’, de locatie van de
verwonding, zich bevond tijdens het misdrijf.
Het lokaliseren van deze region of origin kan
namelijk helpen bij het reconstrueren van
het delict: op welke hoogte is het slachtoffer
gewond geraakt? Welke lichaamsdelen zou
dit kunnen betreffen? Heeft het slachtoffer
zich verweerd? Deze vragen kunnen van
belang zijn tijdens de rechtszaak.
De region of origin wordt bepaald door de
banen die de bloedspetters door de lucht
hebben afgelegd te reconstrueren: daar waar
de banen elkaar kruisen heeft de verwonding
plaatsgevonden.
Bij het bepalen van de region of origin
worden doorgaans de zwaartekracht en
luchtweerstand van de bloeddruppels
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verwaarloosd; aangenomen wordt dat hun
banen door de lucht rechte in plaats van
gekromde lijnen zijn. Afhankelijk van de
afstand tussen de bron en de muur kan deze
aanname een fout opleveren van ongeveer 45
cm.
Onze eigen Daniel Bonn, directeur van het
IoP, heeft onderzoek gedaan naar methodes
die de zwaartekracht en luchtweerstand wel
meenemen in het bepalen van de region
of origin. Voor deze methodes is het nodig
om van elke bloedspetter het volgende te
weten: de locatie in x-, y- en z-coördinaten,
de directional angle γ, de impact angle α, het
volume van de oorspronkelijke druppel en de
botsingssnelheid.
De x-, y- en z-coördinaten zijn natuurlijk
eenvoudigweg te meten. De twee hoeken γ
en α kunnen worden afgeleid uit de vorm van
de druppel De botsingssnelheid is lastiger te
bepalen. Uit recent onderzoek is gebleken dat
deze kan worden afgeleid uit de maximale
diameter van de druppel, mits het volume
bekend is.
Tijdens de botsing met het oppervlak spreidt
de druppel zich cirkelvormig uit. De mate
waarin de druppel uitspreidt is afhankelijk
van de verhoudingen tussen zijn inertie,
die zorgt voor spreiding, en de capillaire en
viskeuze krachten, die de spreiding juist
tegengaan. Er kan een relatie worden afgeleid
tussen deze verhoudingen, de diameter en
het oorspronkelijke volume van de druppel.
Hieruit kan vervolgens de impactsnelheid
afgeleid worden.

wordt bepaald met twee verschillende
methodes. De rechte-lijnbenadering is
weergegeven in rood, het model met
zwaartekracht in groen. De ware oorsprong
bevindt zich ter hoogte van de blauwe stip.

Figuur 1 - Visualisatie van de region of origin.
Ten slotte moet het originele volume van
de bloeddruppel nog worden bepaald. Deze
wordt afgeleid aan de hand van het volume
van de opgedroogde bloedvlek: dit wordt
bepaald met een 3D-scanner. Met behulp
van de hematocrietwaarde - de volumefractie
rode bloedcellen in het bloed - kan vervolgens
het oorspronkelijke volume worden bepaald.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit
dat het percentage water in bloedplasma en
in rode bloedcellen bekend is; dit bedraagt
respectievelijk ongeveer 91 procent en
ongeveer 70 procent.
Alle vijf parameters die nodig zijn voor
het meenemen van zwaartekracht en
luchtweerstand zijn dus te bepalen met
behulp van de opgedroogde bloedspetters.
Drie verschillende methodes voor het bepalen
van de region of origin zijn door de groep
van Daniel Bonn vergeleken: de rechte-lijn
benadering, het meenemen van zwaartekracht
en het meenemen van zowel zwaartekracht als
luchtweerstand. De accuraatheid en precisie
van deze methodes is getest met behulp van
echte impact patterns op het Nederlands
Forensisch Instituut.
In figuur 1 is te zien hoe de region of origin



Zoals verwacht wijkt het resultaat van
de rechte-lijnbenadering meer af dan het
resultaat waarbij zwaartekracht wordt
meegenomen; de eerste heeft een gemiddelde
afwijking van +20 cm, de tweede van
-2 cm, een ordegrootte kleiner. Dat de
laatste afwijking negatief is, komt door het
verwaarlozen van de luchtwrijving. Wanneer
de druppel door de lucht vliegt neemt zijn
snelheid af door de wrijving; als je de baan
terug wil vinden uit de bloedspetters spoel
je als het ware de tijd terug. Dan neemt de
snelheid dus niet af maar toe als gevolg van de
weerstand. Het model waarin ook weerstand
wordt meegenomen zal zodoende altijd een
uitkomst hebben tussen het rechte-lijnmodel
en het zwaartekrachtmodel in; gemiddeld is
de afwijking +5 cm.
In figuur 1 zie je dat de lijnen niet netjes
in een punt kruisen. Dat komt door
onnauwkeurigheden in de bepaling, maar ook
doordat de druppels niet uit eenzelfde punt
afkomstig zijn. Na de verwonding verspreidt
het bloed zich namelijk eerst in sheets en
ligamenten, waaruit de druppels ontstaan. Er
kan dus nooit een methode worden gevonden
waarbij alle druppelbanen elkaar in één punt
kruisen, hoe nauwkeurig de metingen ook
mogen zijn.
Kortom, dankzij het onderzoek is het
mogelijk om de region of origin net iets beter
te bepalen. Goed nieuws als je Daniel Bonn
heet, iets minder goed nieuws als je klaar bent
met tentamenstress en je een carrière als
seriemoordenaar in de planning hebt staan.
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Natuurkunde in films
Een overzicht van interessante filmfysica
David Laan
We hebben allemaal wel eens onze twijfels over
of de natuurwetten in films en series wel worden
nageleefd. Ik bedoel nu natuurlijk niet films
waarin magie een rol speelt, maar films die wel
degelijk aan de natuurwetten zouden moeten
voldoen. Er is een aantal fouten dat bijna in
elke film gemaakt wordt, bijvoorbeeld iemand
die wordt neergeschoten en meters naar achteren
vliegt. Het ziet er altijd erg indrukwekkend uit
maar schendt helaas de wet van behoud van
impuls. Aangezien het thema van deze Scoop
te maken heeft met het breken van deze wetten
zal dit stuk gaan over typische fouten die in films
worden gemaakt, maar zal ik het ook hebben
over de film Gravity, die juist geroemd werd om
zijn fysische correctheid.
James Bond
Waarschijnlijk heeft iedereen weleens een
James Bond film gezien. De films waarin de
geheim agent met bizarre gadgets allerhande
wereldproblemen dient op te lossen staan bol
van bijna bovenmenselijke trucjes. Helaas zijn
sommige acties die hij uithaalt onmogelijk,
net als dat de werking van zijn gadgets tot op
zekere hoogte discutabel is. Zo wordt op
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een bepaald punt in de reeks een magneet
die verstopt is in een horloge gebruikt om de
baan van een kogel af te buigen. Dit betekent
echter dat er een zeer sterke magneet voor
nodig zou zijn, aangezien hij zelf ook nog op
een behoorlijke afstand staat. Aangezien een
magneet die in staat is om de baan van een
kogel af te buigen over zo’n afstand ook nog
tijd nodig heeft om op te laden, zou James
Bond dus al op de hoogte moeten zijn van het
afvuren van de kogel voordat dit gebeurd was.
Gelukkig is James Bond een zeer bijzonder
persoon, dus misschien is dit zelfs nog wel
mogelijk, maar bij het opladen van zo’n
magneet komt er zeer veel warmte vrij, wat
hoogstwaarschijnlijk het einde zou betekenen
van de held van de reeks. Een interessanter
punt is dat hij vanuit een rijdende auto in
een vliegtuig probeert te springen (en hier
overigens in slaagt). Dit is uiteraard vrij lastig
aangezien hij met de auto van een klif rijdt en
zodoende het vallende vliegtuig in probeert
te komen. Hiervoor moet hij namelijk, wil hij
niet door het vliegtuig heen vallen, precies de
snelheid weten aan te nemen die het vliegtuig
heeft. Dit zou voor ons gewone stervelingen
simpelweg onmogelijk zijn, maar hiervoor is
er wel een fysische mogelijkheid. In eerste
instantie moet hij sneller gaan dan het
vliegtuig, hij moet het namelijk wel inhalen.
Pas als hij er bijna is, moet hij zijn snelheid
aanpassen. Een mogelijkheid zou zijn om met
behulp van het bewegen van zijn vingers zijn
eigen wrijving te beïnvloeden en zodoende
precies op het juiste moment de juiste
snelheid te bereiken. Klinkt onwaarschijnlijk,
maar een belangrijke aanname is hier wel dat

staan erom bekend zeer scherp te zijn en
als men door een ruit valt, betekent dit dat
er heel veel glasscherven in je omgeving zijn.
Hierdoor wordt het bijzonder lastig om het
er zonder kleerscheuren of wonden vanaf te
brengen.

Dit was voor sommige mensen misschien
wel de eerste aanraking met bizarre
televisiefysica. In Totally Spies werd
een laser “opgeladen” door hem heel
vaak heen en weer te laten gaan in een
spiegel waardoor zijn intensiteit toenam.
Vervolgens konden beide (!) stralen
gebruikt worden om iets op te blazen.
James Bond dingen kan die andere mensen
niet voor mogelijk houden.
Opvallende veelgemaakte fouten in films
Helaas worden er door filmproducenten
zeer veel fouten gemaakt in films, waarbij de
fysica wordt geschonden. Helaas moeten de
natuurwetten plaatsmaken voor sensatie. In
zijn boek Insultingly Stupid Movie Physics
bespreekt Tom Rogers een aantal van deze
gemaakte fouten en op zijn website houdt hij
ook voor nieuwe films bij hoe het gesteld is
met de natuurkunde. Hij beschrijft hier ook
een aantal veel voorkomende momenten die
fysisch niet kloppen, maar inmiddels zoveel
gebruikt worden dat je er misschien zelf wel
aan bent gaan twijfelen of het misschien toch
wel zou kunnen kloppen. In mijn introductie
noemde ik al dat iemand door de impact van
een kogel naar achteren zou worden gegooid,
wat niet mogelijk is. Ook is in veel films te
zien dat iemand door een ruit valt en daar, op
het oog, niets aan overhoudt. Glasscherven



Een ander veel voorkomende fout is de
exploderende auto. In meerdere films komt
het voor dat er een auto van grote hoogte valt
en vervolgens explodeert. Gelukkig explodeert
de motor van een auto niet zo eenvoudig.
Dit komt namelijk ook niet zomaar voor
bij een uitbrandende auto, dus zal ook niet
snel gebeuren in het echte leven. Er is een
hele reeks aan voorwaarden waaraan voldaan
moet worden voordat een auto ontploft. De
belangrijkste is dat er een gat in de tank moet
zitten, aangezien de vlammen daarbij zouden
moeten kunnen. Dit is in de meeste gevallen
niet zo, aangezien de motor dan überhaupt
niet zou werken. Een interessante vraag is of
de motor dan wel zou ontploffen als er met
een kogel in geschoten zou worden. Er is hier
een experiment naar gedaan, wat niet genoeg
is om aan te tonen dat het onmogelijk is, maar
wel om aan te tonen dat het niet mogelijk is
om de benzine aan te steken met behulp van
de hete afketsende deeltjes van een kogel van
een pistool. Misschien als er speciale kogels
voor ontwikkeld zouden worden dat het
mogelijk is, maar het lijkt erop dat ook dit
een onmogelijke reactie is die wel voorkomt
in films.
Let op! Het volgende stuk bevat helaas spoilers.
Gravity
Graviy is een film uit 2013 met in de
hoofdrol George Clooney en Sandra Bullock.
De film gaat over twee astronauten die een
ruimtewandeling gaan maken waarbij dingen
misgaan. Uiteindelijk overleeft het karakter
van Sandra Bullock (Dr. Ryan Stone) alles
en weet veilig te landen op aarde. De film

Scoop februari 2017 9

wordt niet per se gezien als sciencefiction,
maar meer als een overlevingsdrama dat
plaatsvindt in de ruimte. De film is geprezen
om zijn realistische natuurkunde en feitelijke
juistheid omtrent ruimtereizen. Helaas zijn er
zelfs in deze film onjuistheden te vinden. De
regisseur en producent van de film, Alfonso
Cuarón, heeft hierop gereageerd dat het geen
documentaire is maar fictie. Astronauten als
Buzz Aldrin hebben juist gezegd dat zij de
film zeer realistisch aan vinden voelen. De
kritiek die op de film is geweest was zeer
specifiek en de fouten waren waarschijnlijk
alleen te vinden voor astrofysici. Het lijkt
mij dat we juist blij zouden moeten zijn met
een film die zeer dicht bij de waarheid ligt
en daarnaast mensen zou kunnen stimuleren
om meer interesse te tonen in het heelal,
waardoor onderzoek hiernaar mogelijk meer
relevantie voor hen krijgt.
Kortom, In veel films worden fouten
gemaakt op het gebied van de natuurkunde
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en worden simpele wetten als behoud van
impuls geschonden. Dit resulteert soms in
zeer onrealistische beelden en een onjuiste
weergave van de werkelijkheid. Dat kan soms
leiden tot een raar beeld van de fysica bij
mensen en dit is iets waar we niet blij mee
zouden moeten zijn. Echter lijkt het mij
logisch dat, soms, om de amusementswaarde
van films te verhogen we het misschien maar
door de vingers moeten zien dat sommige
fouten gemaakt worden. Zolang films
geen afstandseenheden gaan gebruiken als
tijdseenheden, lijkt het nog niet een erg groot
probleem.
Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt in dit
soort interessante onjuistheden in films, kun
je bij de bron nog vele voorbeelden vinden.
Bron:
http://www.intuitor.com/moviephysics/

Anti-gedicht
Matthijs Laan

Teveel zon en teveel maan
Teveel vogels en teveel wind
Al dat toen en hopen later
Wat heeft de lezer daar nu aan?
Helpt het als hij is verwond?
Legt het woorden in zijn mond?
De technische dampen van de wolkenhater
Zijn door de regen bemind
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“Laws are meant to be broken”
Jeannine de Kuijper
Het breken van de natuurwetten – wat houdt
dat precies in? Kan een natuurwet überhaupt
gebroken worden als het gedefinieerd is als een
wet? Als dat zo is, wat is dan de definitie van
een wet? Wanneer wordt een theorie officieel als
een wet geclassificeerd?
Deze vragen dwaalden rond in mijn hoofd
wanneer dit onderwerp werd gekozen als
thema. Om alles wat duidelijker te maken
besloot ik om de definitie van een wet op te
zoeken in het van Dalen woordenboek. Een
wet wordt daar gedefinieerd als: ‘Door de
hoogste staatsmacht vastgestelde, met gezag

natuurwet wordt, dus waar zou een natuurwet
aan moeten voldoen? Een aantal van de
eigenschappen van een natuurwet zijn: het
moet universeel gelden, moet waar zijn binnen
de grenzen van validiteit, moet geschreven
kunnen worden als een wiskundige formule,
moet stabiel zijn en almachtig.
Wat ik tot nu toe heb geleerd tijdens mijn
onderwijs is dat een natuurwet een bepaalde
uitkomst voorspelt. Neem bijvoorbeeld de
wet dat tijd niet achteruit kan gaan. Op
geen enkel moment kunnen wij bepalen
om zomaar terug te gaan in de tijd en een

“Nature does not ask your permission, she has nothing to do with your wishes, and
whether you like her laws or dislike them, you are bound to accept her as she is, and
consequently all her conclusions” - Fyodor Dostoyevsky.
gehandhaafde regel voor het maatschappelijk
leven.’ Het breken van een wet kan dus zo
simpel zijn als het beroven van een bank of te
hard rijden op de snelweg. Maar dit zijn niet
natuurwetten. Dit zijn wetten die de mens
heeft vastgesteld.
Nu kan er beargumenteerd worden dat een
natuurwet ook is vastgesteld door de mens,
maar dit is niet het geval. Deze natuurwetten
bestaan of wij het nou hebben verklaard
en beschreven of niet. Een natuurwet is
gedefinieerd als: ‘Vaste, op waarneming
gegronde regel, waarmee een verschijnsel,
het verloop van processen wordt beschreven,
verklaard.’ De gegeven definitie helpt mij
niet met het bepalen van wanneer iets een
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belevenis opnieuw mee te maken. Dit lijkt
heel logisch en duidelijk. Natuurlijk zijn er
mensen die geloven dat het ooit mogelijk
zou zijn om door de tijd heen te reizen en
terug te gaan in de tijd met een tijdmachine
(maar waarom ze denken dat dit mogelijk
zal zijn weet ik niet…). Wanneer we dit idee
achterwegen laten, is het heel natuurlijk dat
we niet terug kunnen gaan in de tijd.
Neem nu een andere wet: de tweede wet van
thermodynamica bijvoorbeeld. Deze stelt
dat de entropie in een systeem altijd gelijk
zal blijven of groter worden, maar nooit zal
afnemen. Hoe is deze wet tot stand gekomen?
Waarom wordt dit überhaupt een wet
genoemd? Hoewel het logisch klinkt, des te

meer je erover nadenkt, des te meer vragen en
onduidelijkheden opkomen. Hoe weten we
dat dit telkens weer zal gebeuren in de natuur
wanneer wij het niet zelf beïnvloeden? Dat
dit altijd zal gelden? Dat weten wij niet – niet
honderd procent zeker tenminste. Een wet in
de natuurkunde kan nooit bewezen worden
als een wet; wij kunnen alleen bewijzen dat
een verschijnsel niet een wet is met behulp
van experimenten. Maar hoe ver gaan wij in
het onderzoeken en experimenteren om een
situatie te vinden waar de wet niet voor geldt?
Hoe snel kunnen wij het experimenteren
stilzetten en beslissen dat iets een wet is?
Het antwoord is simpelweg wanneer genoeg
wetenschappers geloven dat het waar is en
het kunnen accepteren. Er is geen definitief
antwoord. Het bepalen van een natuurwet
gaat met heel veel onderzoek, experimenteren
en instinct van meerdere wetenschappers
die samen bepalen wanneer er genoeg
experimenten zijn gedaan om“aan te nemen”
dat het altijd zal gelden.

Figuur: pariteitsymmetrie

Een mooi voorbeeld van een wet die “gebroken”
is in de natuurkunde is die van pariteit in
het geval van zwakke kernkrachten. Pariteit
staat voor spiegelsymmetrie, met andere



woorden dat het dus niet uitmaakt of een
transformatie naar links of rechts gaat of hoe
je je assenstelsels x, y en z noemt. Dit was een
aangenomen wetmatigheid in de natuur voor
alle kernkrachten, maar de breking ervan is
nu aangetoond voor de zwakke kernkrachten.
In de wiskunde gaat het vaststellen van een
wet heel anders. Een wet in de wiskunde –
ook wel een stelling genoemd – is alleen
gedefinieerd als een wet wanneer het
bewezen is. In tegenstelling tot een wet in de
natuurkunde die vertrouwt op experimentele
data, is een stelling in de wiskunde deductief.
Dit houdt in dat wanneer het eenmaal correct
bewezen is, het nooit “gebroken” kan worden.
Neem het simpelste voorbeeld: de stelling van
Pythagoras: a2 + b2 = c2 voor elk rechthoekige
driehoek. Deze stelling is altijd waar, maar
ook al is dit voor ons tegenwoordig logisch,
was dit niet altijd het geval. Het bewijs moest
laten zien dat dit altijd zou gelden. Deze
stelling is ook eigenlijk een speciaal geval van
de meer algemene Grote Stelling van Fermat.
Hier wordt er verklaard dat er geen positieve
gehele getallen kunnen zijn voor a, b en c die
de vergelijking an + bn = cn voldoen wanneer
de waarden van n groter zijn dan 2. En dit
bleek niet zo eenvoudig te bewijzen!
Zo heeft Ramanujan schriften volgeschreven
met stellingen en theorieën die nog niet
bewezen zijn en waar tot de dag van vandaag
nog steeds aan gewerkt wordt. Zijn theorieën
waren nog niet aangenomen totdat ze
bewezen werden, in tegenstelling tot in de
natuurkunde waar een wet of theorie wel
wordt beschouwd als wet totdat het tegendeel
is bewezen.
De boekrecensie van de biografie van
Ramanujan is te lezen verder in de Scoop.
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Puzzel
Jeannine de Kuijper
Het is weer zover! De puzzel van de Scoop,
waar iedereen natuurlijk op hoopt! Maak een
foto van de antwoorden en stuur deze naar de
scoop@nsaweb.nl.

Je hebt één week de tijd om een heerlijke fles
wijn te winnen.
Let the games begin!

Horizontaal
1.
“What goes up must come down”
2.
Thema van deze editie van de Scoop
3.
De volgende uitdaging van Erik
Verlinde om te verklaren: donkere…
4.
Het idee dat wiskunde reduceerbaar
is tot logica
5.
Dit soort beams werden vanaf 2010
gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek
6.
De geboorteplaats van de wiskundige
Ramanujan

7.
Een meetinstrument waar een
lichtbundel wordt gesplitst en via spiegels
weer bij elkaar wordt gevoegd
8.
Modified Newtonian Dynamics
9.
De kracht die de mate van spreiding
van een bloeddruppel tegengaat
10.
Wiskundige, natuuractivist, politicus
en vroegere weeskind
11.
Dier dat gebruikt wordt voor
onderzoek naar motorhelmen

Antwoorden Scoop december 2016
1.
Weefselherstel
2.
Ependymcellen
3.
Afsluitdijk
4.
Waterkracht

5.
6.
7.
8.
9.
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Wort
Kristalrooster
Diacetyl
Sonia
Munroe
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De geschiedenis van de wiskunde...
De paradox van Russell

Emma van der Grijp
Iedere wetenschap is gebonden aan wetten, zo is
bijvoorbeeld de natuurkunde gebonden van wat
er in de natuur gebeurt. De wiskunde is echter
niet gebonden aan dingen die we om ons heen
zien en daarom hebben mensen zelf regels voor
de wiskunde bedacht. Die regels heten axioma’s,
regels die niet in strijd mogen zijn met andere
axioma’s en niet afgeleid mogen worden uit een
ander axioma. Zonder deze axioma’s kan alles
binnen de wiskunde en is er geen gefundeerde
wetenschap.
Bertrand Russell
Bertrand Russell werd geboren in 1872 en
werd als driejarige achtergelaten als wees.
Hij groeide op bij zijn oma, die hem niet
naar school liet gaan. In plaats daarvan
had Russell verschillende gouvernantes en

Bertrand Russell
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docenten bij hem thuis. Hij groeide uit tot
de invloedrijkste filosoof van de twintigste
eeuw en was daarnaast ook wiskundige,
natuuractivist en politicus. Ook al was het
een erg gerespecteerde filosoof, hij had
wat onorthodoxe opvattingen wat betreft
seksualiteit. Hij vond seks buiten het huwelijk
zeker niet onethisch en hij snapte ook niet
waarom andere mensen dat vonden. Hij
zei dat iets alleen onethisch zou zijn als het
iemand anders zou schaden en dat deed seks
buiten het huwelijk niet.
De barbier
Binnen de wiskunde is de paradox van
Russell naar hem vernoemd. Je hebt er vast al
een keer van gehoord. Een bekende analogie
is het verhaal van een barbier. Deze barbier
scheert alle mannen die zichzelf niet scheren
en verder niemand. De vraag is nu of hij
zichzelf ook moet scheren. Stel dat hij het
wel zou doen, zou hij zichzelf scheren en dus
niet meer aan het criterium voldoen. Stel dat
hij het niet zou doen dan zou hij zichzelf niet
scheren en daardoor door zichzelf geschoren
moeten worden. De vraag die Russell stelde
was de vraag of de verzamelingen van alle
verzamelingen die zichzelf niet bevatten
zichzelf bevat.
Russell ontdekte de paradox door de Stelling
van Cantor in 1903. Stel je hebt een
verzameling met allemaal elementen, noem
die A. Nu maak je een tweede verzameling
van alle deelverzamelingen van A en noem die
verzameling B. De stelling van Cantor zegt nu

dat de verzameling B een grotere kardinaliteit
heeft dan A, oftewel dat er meer elementen in
B zitten dan in A. Het is logisch dat er minstens
evenveel elementen in B zitten als in A, want
elk element in A is een deelverzameling van
A, stop al deze deelverzamelingetjes in B en
de twee verzamelingen A en B zijn even groot.
Daarnaast heeft Cantor bewezen dat er nooit
hetzelfde aantal elementen in A en B kunnen
zitten. Stel A en B waren even groot, dan kan
je een injectieve functie f definiëren die elk
element in A afbeeldt op een uniek element
in B. Cantor heeft bewezen dat dit niet kan.
Het bewijs
Stel, we kijken toch even naar de functie f.
Sommige elementen zullen op verzamelingen
worden afgebeeld waar dat element ook in zit,
sommige elementen zullen dat niet worden.
Neem nu de verzameling van elementen in

op het gebied van logica. Zo was hij de eerste
die het gelukt was om de propositie- en
predicatenlogica te axiomatiseren. Frege was
de eerste belangrijke voorstander van het
logicisme, het idee dat wiskunde reduceerbaar
is tot logica. Toen Russell zijn paradox had
gevonden, schreef hij zijn ontdekking in
een brief naar Frege. Voor Frege was dit een
ramp, want dit bewees dat zijn theorie niet
waterdicht was. Gelukkig had Russell zelf
een oplossing, genaamd de Typentheorie.
In deze theorie hebben alle verzamelingen
een type en het is zo gedefinieerd dat
verzamelingen met type n alleen elementen
van type n-1 in zich kunnen hebben. Stel je
neemt een verzameling van type 1, X, en een
verzameling van type 2, Y. De verzameling
X kan in Y zitten, maar Y kan niet zichzelf
bevatten. De paradox is nu vermeden. Helaas
vonden andere wiskundigen dat het probleem

“Love is something far more than desire for sexual intercourse; it is the principal
means of escape from the loneliness which afflicts most men and women throughout
the greater part of their lives.”
A die op een verzameling worden afgebeeld
waar dat element zelf niet in zit en noem
dit verzameling Y. De verzameling Y is een
deelverzameling van A en daardoor een
element van verzameling B. De verzameling
Y zit dus in ons co-domein. We hadden
gezegd dat onze functie f injectief was, dus
dat er voor elk element in ons co-domein een
element zit in ons domein. Ook voor onze Y
is er een element in ons domein, dit noemen
we element x. Er geldt dus f(x)=Y. Nu is de
vraag, zit x in Y?
Gevolgen
Iets eerder, eind 19e eeuw, was Gottlob Frege
een van de meest vooraanstaande wiskundigen



intuïtiever omzeild moest worden. Zermelo
en Fraenkel hebben een stelsel van axioma’s
opgesteld waardoor de paradox van Russell
niet meer kon voorkomen. Die axioma’s
worden nu nog steeds aangehouden.
De regels die worden opgesteld voor de
wiskunde zijn dus niet altijd juist. Er kunnen
paradoxale situaties uitkomen, terwijl een
van de definities van een axioma is dat het
geen andere axioma’s mag tegenspreken.
Ook binnen de wiskunde worden er dus
wetten gebroken. Gelukkig zijn er genoeg
wiskundigen in de wereld die ons daar op
kunnen wijzen, zodat we de wiskunde kunnen
perfectioneren.
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Boekrecensie
Jeannine de Kuijper
Titel: The Man Who Knew Infinity: A Life
of the Genius Ramanujan
Auteur: Robert Kanigel
Jaar: 1991

Ramanujan was een groot wiskundige uit
Madras (het tegenwoordige Chennai), een
stad in het zuidelijke deel van India. De
meeste mensen vonden hem met zijn boeken
vol formules wereldvreemd, maar één man
– Godfrey Hardy, een professor aan Trinity
College – zag dat hij wel degelijk een briljante
wiskundige was. Het verhaal over hoe Hardy
Ramanujan naar Engeland wist te halen,
en hoe ze succesvol samenwerkten wordt
intrigerend verteld door Robert Kanigel in
het boek The Man Who Knew Infinity.
Robert Kanigel is een Amerikaanse
schrijver bekend om zijn biografieën en
wetenschappelijke literatuur. Kanigel bedacht
het niet zelf om een biografie te schrijven over
Ramanujan, maar het werd hem voorgesteld
door Barbara Grossman die geïntrigeerd
was door het leven van Ramanujan. Aan
het begin had Kanigel zijn twijfels over het
project, maar toen hij zich had ingeleefd in
de verhalen van Ramanujan werd ook hij
persoonlijk betrokken en wilde hij het verhaal
van de jonge Indiase wiskundige vertellen.
Ik begon het lezen van dit boek met het idee
dat de wiskunde van Ramanujan aan de basis
stond van het hele verhaal. Het verbaasde
mij daarom dat het boek merendeels een
geschiedenisles is van India, Engeland en de
eerste wereldoorlog. Hoewel dit wel heel erg
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interessant en indrukkwekkend werd verteld
(het greep mij als lezer behoorlijk aan), vond
ik soms wel dat de schrijver van de hak op
de tak sprong. Er werden interessante feiten
over India verteld (feiten die ik nog niet wist
– en dat na er zes jaar gewoond te hebben) en
de cultuur waarin Ramanujan opgroeide riep
verschillende emoties op – op het ene moment
voelde ik verdriet voor wat hij allemaal moest
doorstaan, op een ander moment woede
voor zijn moeder die een wig dreef tussen
hem en zijn vrouw, en waardering voor de
mensen die hem hebben geholpen. Echter,
wanneer ik net diep verzonken was in de
moeilijkheden die Ramanujan en zijn familie
moesten doorstaan, stapte Kanigel opeens
over op een van de vele wiskunde formules
die Ramanujan had bedacht. Dit veroorzaakte
soms wat verwarring en dan moest ik mezelf
ervan overtuigen dat ik niet ergens een
overgang van onderwerp had gemist, wat dan
kennelijk niet zo bleek te zijn. Dit is voor mij
het enige minpuntje aan het boek dat verder
een aangrijpend en mooi verhaal vertelt. De
relatie die ontstaan is tussen Ramanujan en
Hardy is gedetailleerd beschreven met af en
toe een uittreksel van de brieven die zij naar
elkaar stuurden. Hierdoor wordt het verhaal
nog meer verlevendigd en realiseerde ik mij
echt continu dat dit een echt gebeurd verhaal
is: een biografie.

Black stories
Kelly Weerman

Als natuur- of wiskundestudent wil je vaak
op alle vragen een antwoord hebben. De term
‘opgeven’ ken je niet en er is dan ook niets zo
frustrerend als een lastig raadsel. Daarom heb
je de kans om in deze editie van de Scoop je
hersenen even te laten rusten en je vrienden
het harde werk te laten doen met een ‘black
story’. Kies een van de onderstaande verhalen
en zorg ervoor dat niemand mee kan lezen.
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Een black story is een verhaal, waarbij het
doel is om na een korte situatiebeschrijving
te raden waarom de situatie gebeurd is.Vertel
de situatie aan je vrienden en lees zelf wat de
oplossing is. Je vrienden kunnen vervolgens
vragen stellen waarop jij enkel ja en nee mag
antwoorden. Het is aan hen om de wetten van
de realiteit te doorbreken en zich te laten leiden door de fantasie.
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Oplossing 1: de man werkte bij een bank. Hij
was zijn jas op werk vergeten en liep terug
om het op te halen. Op dat moment was er
een bankoverval gaande. Eenmaal bij de bank
aangekomen zag hij dat er een overval bezig
was. Hij rende weg om de politie te waarschuwen, maar werd neergeschoten en stierf
ter plekke.
Oplossing 2: de mannen liepen door
het bos, toen ze plots een kraai hoorden. De
vogel vloog zo dicht over hun hoofden, dat ze

uit reflex opzij wegdoken. De ene man viel in
een diep gat en brak zijn nek, terwijl de andere man net naast het gat op de grond neerkwam.
Oplossing 3: de getrouwde man heeft
ontslag genomen omdat hij meer tijd met zijn
vrouw wil doorbrengen. Doordat hij ontslag
heeft genomen, komt hij eerder thuis. Daar
ontdekt hij dat zijn vrouw met een andere
man in bed ligt. Uit verdriet, snijdt hij zijn
keel ter plekke door.

De geschiedenis van de natuurkunde...
Deel 3: J. Robert Oppenheimer

Laurens Ligthart
Ook deze editie bevat de Scoop weer de rubriek
‘De geschiedenis van de natuurkunde…’, met
ditmaal als hoofdpersoon J. Robert Oppenheimer. Zijn naam zal bij de meesten wel een
belletje doen rinkelen. Hij was namelijk één
van de ontwikkelaars van de atoombom in het
welbekende Manhattan Project dat in de Tweede Wereldoorlog door de Verenigde Staten bij
Los Alamos is opgezet. Met het maken van de
atoombom brak Oppenheimer geen regeringswetten. Sterker nog, de Amerikaanse regering
investeerde veel geld in het onderzoek naar de
bom. Maar als wetenschapper moet je ook denken aan morele wetten. Heeft Oppenheimer die
dan wel gebroken? Zelf heeft hij dat nooit toegegeven. Maar hij heeft wel een groot deel van
de rest van zijn leven besteed aan het inperken
van het gebruik van kernwapens.
Julius Robert Oppenheimer werd op 22 april
1904 geboren in New York. Hij heeft in zijn
jeugd scheikunde gestudeerd aan Harvard.
Maar omdat al snel bleek dat hij een exceptionele leerling was, heeft hij extracurriculair
een groot aantal natuurkundevakken gevolgd,
waardoor hij later meteen mocht beginnen
aan lastige vakken. Hij was dan ook in drie
jaar summa cum laude afgestudeerd in de
natuurkunde. Op twintigjarige leeftijd werd
Oppenheimer toegelaten in Cambridge, waar
hij in contact kwam met onder andere J. J.
Thomson.
Twee jaar later verhuisde Oppenheimer naar
Duitsland, waar hij onder Born voor zijn PhD
studeerde, die hij na ongeveer een jaar al had
behaald. Hier ontmoette hij veel succesvolle
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natuurkundigen, waaronder Fermi, Dirac,
Pauli en Heisenberg. Samen met Born heeft
hij destijds de Born-Oppenheimer approximation ontwikkeld, die veel toepassingen
heeft in de (kwantum)scheikunde.
Al in ’27 werd Oppenheimer professor aan
de universiteit van Berkeley, waar hij belangrijke theorieën heeft ontwikkeld voor de
kwantumfysica en de sterrenkunde. Aan deze
universiteit heeft hij zich in ongelofelijk veel
verschillende onderwerpen verdiept. Samen
met zijn studenten heeft hij nagedacht over
neutronensterren, quantum tunneling, het
Zeeman effect en ga zo maar door. Het schijnt
echter dat hij niet hield van lange berekeningen en veel schrijfwerk. Dat is ook te zien aan
het feit dat hij maar vijf publicaties heeft. De
artikelen die hij wel geschreven heeft, waren
ook nog eens moeilijk te lezen, omdat hij het
leuk vond om moeilijke wiskundige technieken te gebruiken om zijn natuurkundige bevindingen uit te leggen. Desalniettemin heeft
hij wel veel natuurkundigen geïnspireerd en
geholpen om hún theorieën uit te werken.
Naast natuurkunde was Oppenheimer geïnteresseerd in een verscheidenheid aan andere
kwesties, zoals taal, politiek en religie. Zo was
hij bijvoorbeeld in staat Sanskriet te lezen. Hij
heeft de Bhagavad Gita, een belangrijke tekst
uit het Hindoeïsme, dan ook in die taal gelezen. Bovendien was hij lang aanhanger van de
Communistische Partij in de VS. Dit zorgde
ervoor dat hij door de FBI onderzocht werd
op het moment dat hij gevraagd werd om te
helpen bij het Manhattan Project in 1942.

Maar omdat Oppenheimer zijn connecties
met de Communistische Partij ontkende en
Groves, de directeur van het Manhattan Project, Oppenheimer er erg graag bij wilde hebben, werd zijn dossier weggestopt.

delijk te maken dat ze verloren hadden. Maar
waar hij het niet mee eens was, was de tweede
bom die op Nagasaki is laten vallen. Hij vond
dit, net als vele anderen, onnodig uit militair
oogpunt.

In het begin van zijn periode bij het project,
hield Oppenheimer zich voornamelijk bezig
met ‘snelle neutronen’. Hij nam dit onderzoek
over van Gregory Breit, die wegging uit bezorgdheid over de veiligheid van het project.
Snelle neutronen hebben een energie tussen
de 1 en 20 MeV. Deze energie, samen met
de bindingsenergie van het neutron, kan gebruikt worden om een kern te splijten in twee
kleinere kernen, waarbij ongeveer 200 MeV
vrijkomt per splijting. Het onderzoek dat Oppenheimer deed was van groot belang voor de
berekeningen van de kritieke massa en het op
de juiste manier laten afgaan van de bom. Hij
onderzocht namelijk de diffusie van de neutronen en hoe deze neutronen zich gedroegen
in de kettingreactie die uiteindelijk zou moeten leiden tot een enorme ontploffing.

Ondanks het feit dat Oppenheimer nooit zelf
heeft gezegd dat hij spijt had van zijn daden,
heeft hij na de bombardementen nog jarenlang gestreden voor goede wetten omtrent
kernwapens. Zijn doel was onder andere
om een wapenwedloop zoals die in de jaren
daarvoor had plaatsgevonden te voorkomen.
Volgens hem konden dit soort wetten alleen
gehandhaafd worden door een internationaal
orgaan. Ondanks zijn inzet, merkte hij al snel
dat er alsnog een wapenwedloop ontstond
tussen de VS en de USSR. Daarnaast kwam de
FBI nu terug op zijn vroegere contact met de
Communistische Partij en werd hij ontheven
van alle politieke macht.

Samen met onder andere Fermi, Bethe en
Bloch heeft hij de theoretische en praktische aspecten van grote atomen zoals Uranium-235 en Plutonium-239 bekeken en
besloten dat het inderdaad mogelijk was om
kernen te splijten onder uitstoting van een
zeer grote hoeveelheid energie. In 1945 was
de atoombom, bekend als Little Boy, klaar.
Vanwege zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling, staat Oppenheimer ook wel bekend als
de Vader van de Atoombom. Bij de test van
de bom kwamen de volgende woorden uit
de Bhagavad Gita bij hem naar boven: ‘I am
become Death, the destroyer of worlds’. Desondanks was hij erg opgelucht en blij dat het
gelukt was.
Oppenheimer was van mening dat het nodig
was om één bom te gebruiken om Japan dui-



I

Hierna heeft Oppenheimer door Europa en
Japan gereisd om lezingen te geven over de
positie van de wetenschap in de maatschappij.
Bovendien was hij directeur geworden van
het Institute for Advanced Study in Princeton.
In 1963 werd zijn eer hersteld door John F.
Kennedy, maar dit was puur symbolisch. Zijn
politieke macht was hij nog altijd kwijt. Voor
veel wetenschappers is Oppenheimer symbool geworden voor het feit dat wetenschappers vaak niet kunnen controleren hoe hun
uitvindingen gebruikt worden.
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NSA vs. JFAS
De kennisstrijd tussen twee werelden

Nigel van Herwijnen
Nu de winter is aangebroken zal menig
bètawetenschapper de hoge coltrui van de zolder
hebben gehaald om vervolgens de hele dag
geïsoleerd op een krijtbord sommetjes op te lossen.
Sommetjes die alleen échte bèta’s kunnen oplossen!
Maar zou het er ook zo aan toe gaan aan de
Oudemanhuispoort? Hoeveel kennis heeft een
student rechtsgeleerdheid nou over de wiskunde?
En hoeveel weten wij eigenlijk over het recht?
We testen het met Quinten van der Post (student
rechtsgeleerdheid) en Maarten van den Ende
(student natuurkunde).
Wat is een rechtsstaat?
Maarten: Ik denk dat het betekent dat er een
onafhankelijke controlerende macht is, de
rechters dus, die losstaat van de wetgevende
macht. Als je die scheiding niet hebt en er is
toevallig een gekkie in de wetgevende macht,
dan kan die alles flikken wat hij wil, omdat
hij dan boven de wet staat. Op deze manier
kunnen ze niet valsspelen.
(Antwoord: In een rechtsstaat wordt de macht
van de regering beperkt door het recht. Daarmee
kunnen ook conflicten tussen burger en regering
beslecht worden door een onafhankelijk medium,
de rechter.)
U heeft in Duitsland 10 jaar celstraf
gehad voor het afnemen van lastige
wiskundevragen. In Nederland is de
maximumstraf hiervoor 15 jaar. Wat is de
maximumstraf die u voor dit vergrijp kan
krijgen bij terugkeer in Nederland?
Maarten: Je hebt je delict gepleegd in een
ander land, dus dan zorgt dat andere land toch
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voor de straf ? Je hebt in Duitsland moeilijke
wiskundevragen gesteld, dus dan mogen zij
je gevangen zetten. Ik denk dat Nederland
dan wel vraagt om ‘m in Nederland gevangen
te houden, omdat het toch een Nederlander
is. Maar uiteindelijk denk ik dat je nul jaar
extra straf kan krijgen, omdat het delict niet
in Nederland is gebeurd.
(Antwoord: Je mag niet twee keer voor hetzelfde
vergrijp worden veroordeeld, dus nul jaar.)
Waarom is het onverstandig om uw buurman toestemming te geven onafgebroken
dagelijks over uw tuin te lopen om bij zijn
postbus te komen?
Maarten: Er zal in de loop van de tijd iets
gebeuren, waardoor je hem het recht geeft
om dit altijd te doen. Stel dat iemand bij je

Maarten van de Ende

inbreekt, dan kan het zo zijn dat de politie
meteen je buurman verdenkt, omdat hij
‘overal’ mag lopen. Het is ook heel vervelend
als je situatie verandert, bijvoorbeeld als je
vriendin begint te klagen, omdat ze zich
niet meer overal kan omkleden. Het kan ook
vervelend worden als je verhuist! Je geeft hem
eigenlijk elke keer dat hij wil lopen over je erf
opnieuw toestemming om dat te doen. Als je
weg bent vervalt die toestemming want het
huis is van iemand anders, de grond is van
iemand anders, dan moet hij het opnieuw
vragen of hij asjeblieft gebruik mag maken
van de grond.
(Antwoord: Na 10 jaar onafgebroken gebruik
van het pad heeft de buurman het recht op
overpad verworven en kunt u hem het gebruik
van het pad niet meer weigeren. U dient
zelfs zorg te dragen voor het pad en het pad te
onderhouden voor de buurman.)
Je hebt voor een buitenlandse klant zijn
laptop gerepareerd, maar hij komt deze
nooit ophalen. Hoe lang moet je de laptop
voor de klant bewaren?
Maarten: Ik denk dat je er lang op moet zitten.
Je hebt helemaal geen recht op dat ding, want
hij heeft het aan je gegeven. Maar als hij het
gewoon gegeven heeft, zou het logischer zijn
als je ‘m meteen mag gebruiken! Nee, het is
natuurlijk nooit. Het is voor reparatie aan jou
uitgeleend, dus het zal nooit van jou worden.
Je moet wel van hele goede huize komen wil
je het voor altijd houden natuurlijk. Gooi er
even een hard disk wipe overheen en haal alle
serienummers er vanaf en je hebt een mooie
laptop!
(Antwoord: Tot de klant hem ophaalt. De houder
kan de laptop niet omzetten naar eigendom.
Wel mag de houder na verloop van tijd kosten
vragen voor het bewaren van de laptop, tot deze
dusdanig oplopen zodat de laptop gebruikt kan
worden om de kosten te vereffenen.)



Quinten van der Post

Wat is een priemgetal?
Quinten: Wanneer een getal alleen deelbaar
is door zichzelf en 1 is het een priemgetal, als
we het hebben over gehele getallen. Je kan
dan wel door 3.5 gaan delen, maar ik ga ervan uit dat dat niet mag. Volgens die definitie
is 1 ook een priemgetal, want het is deelbaar
door 1 en zichzelf. Het is wel een beetje een
randgeval.
(Antwoord: Een getal groter dan 1 dat alleen
deelbaar is door 1 en zichzelf. Door 1 per definitie niet mee te nemen, was het mogelijk om
nieuwe stellingen te vormen en oude stellingen
te versimpelen.)
Wat gebeurt er als je door nul deelt?
Quinten: Dan implodeert het! Nee, je kan het
bij benadering nemen. Als je iets verdeelt onder een aantal mensen, maar je verdeelt eigenlijk bijna niets onder een aantal mensen, dan
kan je dat onder heel veel mensen verdelen.
Je kan bijvoorbeeld zeggen dat als je een pizza in halve stukken verdeelt, je twee mensen
kan voeden. Met kwarten kan je vier mensen
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voeden en met oneindig kleine stukken kan je
oneindig veel mensen pizza geven! Wanneer
je het limiet neemt naar nul wordt het dus
oneindig groot.
(Antwoord: Het antwoord is ongedefinieerd.
Wanneer je iets deelt door een getal, zegge vier,
dan vraag je hoe vaak vier in dat getal past. Bij
het delen door nul zal nooit het initiële getal bereikt worden, waardoor het antwoord niet bestaat.)
In een hotel met een aftelbaar oneindig aantal kamers, zijn alle kamers bezet. Hoe zorg
je ervoor dat er nog 10 mensen in kunnen?
Quinten: Volgens mij is het zo dat je aan alle
gasten vraagt of ze 10 kamers willen opschuiven. Dan komen er 10 kamers vrij, namelijk
die kamers waar ze eerst in zaten. Dit past
omdat er toch oneindig veel kamers zijn, dus
het hotel blijft oneindig groot!
(Antwoord: Verplaats de gast op kamer n naar
kamer n+10. Hierdoor komen er 10 kamers vrij.)
Stel dat een bus met een aftelbaar oneindig
aantal nieuwe gasten aan komt rijden. Hoe
zorg je voor slaapplaatsen voor deze mensen?
Quinten: Ik gok dat je niet het truukje van
hiervoor mag toepassen, maar de gasten die
er al in zitten moeten waarschijnlijk wel verplaatsen om ruimte te maken. Het verschil is
“Dus dan passen er weer een oneindig
aantal mensen in”
alleen dat niet iedereen dezelfde aantal kamers moet opschuiven, maar dat het afhankelijk is van hoeveel er al zijn. Als je iedereen
naar de kamer laat verhuizen met het kwadraat van zijn kamernummer, dan wordt je
oneindig grote hotel twee keer zo groot! Dus
dan past er weer een oneindig aantal mensen
in op de oneven kamers.
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(Antwoord: Verplaats de gast op kamer n naar
kamer n*n. Hierdoor komen alle oneven kamers
vrij, zodat er weer oneindig veel mensen bij
kunnen!)
Waarom is de reeks van Fibonacci zo speciaal?
Quinten: Ik denk dat je de reeks zo groot kan
maken als je wil. Stel dat je niet naar de twee
voorgaande getallen kijkt, maar naar de vijf
voorgaande getallen, dan heb je al een hele
andere reeks. Het lijkt alsof dat zou moeten
kunnen, dus dat kan je een beetje gaan vervormen voor jouw probleem.
(Antwoord: De reeks is speciaal omdat hij vaak
in de natuur teruggevonden wordt, zoals in de
vorm van schelpen en bloemen.)
Wat is pi?
Quinten: 3,141592 ongeveer. Ik weet het niet
precies. Het heeft te maken met de lengte van
de omtrek van een cirkel. Als je een eenheidscirkel hebt, waarbij de straal dus 1 is, dan ben
“Op deze manier kunnen ze niet
valsspelen”
je met 2 pi radialen de eenheidscirkel rond. Ik
neem aan dat als de straal van je cirkel groter
wordt, je meer pi radialen nodig hebt om je
cirkel te maken.
(Antwoord: Het getal pi is de verhouding tussen
de diameter van een cirkel en de omtrek van een
cirkel.)
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Aandacht voor je toekomst

Eeuwige student...
én data talent?
Wil jij de studieboeken achter je laten en de stap zetten naar
een eerste baan? Óf blijf je liever verder leren? Misschien wil
je nog niet kiezen. En dat snappen we bij Aegon heel goed!
Daarom bieden wij analytisch talent een traineeship aan. Dan
breng je kennis en kunde meteen in de praktijk. En leer je de fijne
kneepjes van het vak met trainingen en opleidingen. Zo blijf je als
analytisch talent – nog héél even – die eeuwige student.

Meer weten? Ga naar:

werkenbijaegon.nl

