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Redactioneel
David Laan
Lieve Scoop-lezers,
Er is weer een nieuwe Scoop! De dagen beginnen al korter
te worden en de nachten langer, dus wat kan je dan beter
doen dan lekker binnen bij het haardvuur zitten en de Scoop
lezen? We hebben weer ons best gedaan om een interessante
Scoop samen te stellen met ditmaal als thema ‘water’. Water
is natuurlijk een veelomvattend thema en zo hebben we
het ook benaderd. Nigel is bijvoorbeeld gaan kijken welke
processen er allemaal spelen bij het brouwen van bier, terwijl
Emma heeft gekeken naar een week uit het leven van Daniel
Bonn.
Verder is er deze keer ook een puzzel, waar een prijs te
winnen is. De vorige prijsvraag is zeer terecht gewonnen
door oud- bestuurslid Mike Joey de Haan. Er waren drie
inzendingen, waardoor we hebben moeten loten. Dit kan
zomaar weer gebeuren dus wees er snel bij! Daarnaast is
er een boekrecensie geschreven door Jeannine en is er een
nieuwe rubriek bijgekomen. Zoals beloofd zijn we begonnen
met de geschiedenis van de Wiskunde en Emma heeft de eer
gekregen om de eerste editie te mogen verzorgen. Zelf heb ik
gekeken naar manieren om al dan niet duurzaam energie op
te wekken met behulp van water.
Natuurlijk is er nog veel meer te lezen, zo heeft Mathijs zoals
gebruikelijk weer een nieuwe editie van het Science News
geschreven. Dan heb ik nog het genoegen jullie het thema
van de volgende Scoop mede te kunnen delen, namelijk
‘het breken van wetten in en met behulp van de natuur- en
wiskunde’. Ik heb heel veel plezier gehad met het lezen van
deze scoop en hoop dat jullie dat ook hebben!
Spitter spetter spater, deze Scoop gaat over water!
Liefs,
David
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NSA-activiteiten
De NSA-agenda zit weer
propvol, dus houd de volgende
data vast vrij!
Vrijdag 17 februari
Heb jij er al iets over gehoord?
Waarschijnlijk niet, want de
commissie doet er nog heel
geheimzinnig over. Op vrijdag
17 februari zal het jaarlijkse
gala plaatsvinden waar jij de
kans krijgt om die ene leuke
vriend of vriendin ten dans te
vragen. Dit jaar zal de NSA
het gala groots vieren, in een
chique locatie met allerlei
verrassingen. Haal je pak of
uitdagende jurk maar vast uit
de kast, want over een maand
kan je al een kaartje kopen!
Vrijdag 3 maart t/m
zondag 12 maart
De wintersport komt er weer
aan, dit jaar zal onze groep
van circa 30 studenten het gebied Les Deux Alpes onveilig
gaan maken. De eerste week
van maart er even lekker tussenuit om de vetste pistes te
bedwingen, jezelf te leren skiën of gewoon keihard te gaan
tijdens de après-ski. Het staat
vast dat er weer genoeg verhalen gekweekt gaan worden om
nog weken over na te praten.
Dit alleen niet de eerste week
na de wintersport, want dan
is traditiegetrouw iedereen
hondsberoerd. Inschrijven kan
tot 16 december!
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Het woord van de NSA
Max Verweg
Ja ja, het is weer tijd voor een stukje. AIVD-puzzel bij
de hand, muziek hard op de achtergrond en gaan met
die banaan. Lekker uitstellen? Nee, de serieuze periode is
begonnen en met het uitstellen is het gedaan.
Met het uitstellen is het dus wel gedaan, maar dat betekent
niet dat je niet mag ontspannen. Sterker nog, hoe serieuzer
het wordt, hoe belangrijker ook het ontspannen wordt.
Ook met heftige feestjes is het gedaan, dat houd ik niet
de hele tijd vol (ja, ook jullie voorzitter wordt oud),
maar chillen mag zeker even. Onlangs heb ik weer mijn
GameCube uit de kast gehaald en maar weer eens wat
gouden oude spellen gekocht.
Maar goed, genoeg met die praat. Tijd voor ontspanning,
tijd voor een feit en verhaal.
In 1287 vond er een verschrikkelijke overstroming plaats
in Nederland. Op 14 december (de naamdag van st. Lucia)
van dat jaar stonden de zon en de maan in de perfecte
positie voor hoogtij, maar ongelukkig genoeg woei er die
dag ook nog een storm landinwaarts. Het water bedekte
uiteindelijk een derde van het land en hield pas op bij de
Utrechtse Heuvelrug. Die stormvloed is de reden geweest
dat West-Friesland bij Nederland terecht is gekomen.
Het water sneed namelijk de West-Friezen van ons af en
hierdoor kon Floris de Vijfde West-Friesland veroveren.
Tot op de dag van vandaag hoort West-Friesland bij
Nederland en ligt onze kustlijn nog steeds verder terug dan
voor de nare vloed die in 1287 minstens 50.000 mensen
het leven kostte.
Naast bovenstaand verhaal staan er nog vele stukken in
deze scoop met betrekking tot het machtige water waar wij
als Nederlanders mee hebben moeten leren leven.
Veel leesplezier en ontspan ze!
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Sciencenieuws
Matthijs Laan
Eiwit gevonden in zebravissen, dat helpt bij
herstel ruggengraat
Onderzoekers aan de Duke University
hebben een mogelijke doorbraak gedaan
op het gebied van weefselherstel. Bij het
onderzoeken van zebravisjes (Danio Rerio)
is een gen gevonden dat een essentiële rol
speelt bij het herstellen van schade aan de
ruggengraat. Het gen heet CTGFA, wat staat
voor ‘connective tissue growth factor A’ en
komt ook bij mensen voor. Bij de zebravisjes
komt het gen echter sterker tot expressie,
waardoor na een breuk in de ruggengraat al
na één week een proces optreedt dat ‘bridging’
wordt genoemd. De gliacellen (neuronondersteundende cellen) overbruggen als
eerste de breuk. Daarna volgen de neuronen
en uiteindelijk na acht weken hebben de
ependymcellen, die de begrenzing van het
centrale wervelkanaal vormen, de verbinding
compleet gemaakt. Bij zoogdieren is het
herstel van de ruggengraat veel moeilijker
omdat er littekenweefsel gevormd wordt dat
iedere poging tot hechting onmogelijk maakt.
Kenneth Poss, van Duke University, heeft
over de ontdekking gezegd: “Het is geen
totale oplossing, maar het is waardevol om
in handen te hebben, om nieuwe inzichten te
krijgen voor de zoektocht naar beter herstel.”
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Cel lijkt op binnenkant neutronenster
Een team van wetenschappers aan de Indiana
University, University of Santa Barbara,
California en Caltech heeft een link gelegd
tussen de structuur van een celorganel
en de diepere lagen van de korst van een
neutronenster. Het gaat bij dit onderzoek over
het endoplasmisch reticulum (ER). Dat is de
eiwit-fabriek van de cel, die als gestapelde

vellen met spiraalvormige hellingbanen rond
de celkern gewikkeld ligt. De oppervlakteinhoudverhouding van het ER is erg groot, net
als de blaasjesstructuur in de longen, zodat er
veel moleculen uitgewisseld kunnen worden
met het aangrenzend medium. Bij simulaties
van neutronensterren vertoont het oppervlak
aan de binnenkant van de korst gelijksoortige
eigenschappen. Deze ontaarde pasta van
kerndeeltjes heeft een dichtheid die veertien
ordes van grootte hoger is. De materie zit
dus bijna een miljoen keer een miljard keer
zo dicht op elkaar. Maar ondanks de enorme
verschillen in omvang en omstandigheden
is de dynamiek van de twee objecten in
veel opzichten gelijk. Deze karakteristieken
komen voort uit het minimaliseren van de
warmtegeleiding, de afschuifmodulus en de
breukbelasting van het oppervlak. Zoals het
atoom lijkt op het zonnestelsel (tot op zekere

hoogte) lijkt het ER dus op de binnenkorst
van een neutronenster. Dat zijn gevolgen van
geometrische stabilisaties die plaatsvinden in
alles, of het nu leeft of niet, of het kleiner is
dan een haar of groter dan een dorp.
In technologieland: jacht op het creatieve
publiek
Met de ‘Surface Studio’ heeft Microsoft een
poging gedaan om een deel van de vaste
klanten van Apple over te nemen. De iMacconcurrent heeft een 28 inch scherm met
een resolutie van 4500x3000 pixels. Het
prijskaartje dat eraan hangt is voor de basisvariant $2999, en voor de uitvoering met een
groter werkgeheugen, snellere processor en
nieuwere videokaart $4199. Dit is de eerste
computer die Microsoft zelf op de markt
brengt, en dat doen ze met een all-in-one
workstation, met kantelbaar scherm en dialtool om zo toegankelijk mogelijk te zijn voor
designdoeleinden. Slechts vijf dagen na de
onthulling van Microsoft liet Dell een trailer
zien van hun nieuwe desktop. De prijs en
specificaties zijn nog niet genoemd maar er
is sprake van een scherm dat gekanteld kan

worden, en een draadloze draaicursor die erg
veel lijkt op de dialtool van Microsoft. Toch
zal Dell haar meerdere moeten erkennen in
het scherm zelf: de display van Microsoft zou
meer dan een miljard verschillende kleuren
kunnen tonen, dankzij een technologie die
het bedrijf ‘TrueColor’ noemt. Een Appleachtige PC met een Apple-achtig prijskaartje,
in een Microsoft jasje.



Erik Verlinde publiceert nieuwe zwaartekrachttheorie
UvA-hoogleraar Erik Verlinde heeft op 7
november ’16, na meer dan vijf jaar werk aan
verfijning en onderzoek, zijn nieuwe theorie
voor de zwaartekracht officieel openbaar gemaakt. Het meest opmerkelijke is dat er met
de nieuwe theorie geen zwarte materie inbegrepen wordt om overeen te komen met de
metingen aan sterrenstelsels. De entropische
zwaartekracht wordt in de titel van het artikel
‘Emergent Gravity’ genoemd, omdat de effecten van zwaartekracht worden opgewekt door
een inherente eigenschap van ruimte-tijd in
Anti-de Sitter-ruimte. De AdS/CFT correspondentie is één van de theoretische constructs die de kleinschalige fysica probeert te
verenigen met de kosmologische natuurkunde. Deze quantumzwaartekracht- en quantuminformatietheorie is één van de pijlers waarop Verlinde’s theorie is gebouwd. Het verschil
in zwaartekracht tussen vallende appels en
draaiende sterrenstelsels wordt in het artikel
verklaard door de overgang van een oppervlakte-gedomineerd regime naar een regime
waar volume heerst. De ‘elastische’ donkere
zwaartekrachtterm die tevoorschijn komt in
de theorie, zorgt ervoor dat Verlinde de derde naam wil worden die volgt na Newton en
Einstein.
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Ambachtelijke wetenschap
De chemie van het bierbrouwen

Nigel van Herwijnen
De meesten van jullie kan ik waarschijnlijk
wel beschrijven als praktiserend bierliefhebber.
Dat betekent eigenlijk niet veel meer dan dat je
aan het eind van een volle dag studeren gezellig
in de NSA-kamer komt zitten om rustig een
biertje te drinken. De fanatiekelingen onder
jullie hebben misschien eens een bierbrouwerij
bezocht tijdens een vrije zaterdagmiddag
op het allejaarsweekend en hebben daar de
basisprincipes van het ambachtelijk bierbrouwen
geleerd, maar daar nemen wij als wetenschappers
in spé natuurlijk geen genoegen mee! Hoe zit
het nou ècht in elkaar, op moleculair niveau,
dat bierbrouwen? We lopen het brouwproces
helemaal door, zodat jij straks weet hoe jouw
biertje gebrouwen wordt!

een grote hoeveelheid aminozuren later nodig
is voor het gistingsproces.

Het begint allemaal bij het kiemen van
gerstekorrels tot moutkorrels in vochtige
trommels. Afhankelijk van de duur van
het kiemen en de temperatuur van de
trommel, kiemen en verkleuren de korrels op
verschillende manieren. Voor pils gebruikt
men bleke mout, terwijl voor donkere
speciaalbieren vooral donker gebrande korrels
worden gebruikt. Het belangrijkste is dat er
tijdens het kiemen enzymen zoals amylases
en proteases ontwikkelen in de korrels. Als
vervolgens de moutkorrels geplet worden
en met water (zacht water voor pils, hard
water voor donkere bieren) tot een warm
papje van 35°C tot 60°C worden gemaakt,
beginnen de proteases hun werk te doen. Die
zetten namelijk lange eiwitten om in korte
eiwitketens en aminozuren. Hier moet echter
wel een evenwicht worden gevonden. Te veel
eiwitten knippen zal zorgen voor het verlies
van de stevigheid in de schuimkraag, terwijl

Dan komen we bij de mooie grote ketels
terecht zoals we ze kennen van de bezoekjes
aan oude brouwerijen. In het hart van de
brouwerij wordt het wort gemengd met hop
en brengen de brouwers het mengsel aan de
kook. Tijdens het kookproces van anderhalf
uur gaan de zuren afkomstig van de hop
een hoop reacties aan, met als belangrijkste
reactie de isomerisatie van de hopbitterzuren:
de humulonen. Humulonen zijn smaakloze
stoffen, maar zijn toch het basisbestandsdeel
voor de smaak, de schuimkraag en antibacteriële werking van het bier.
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Op het moment dat dit evenwicht bereikt
is, wordt de temperatuur verder verhoogd
waardoor de proteases inactief worden en
de amylases beginnen met het omzetten van
zetmeel tot de vergistbare suikers glucose,
maltose en maltotriose. Bij een laatste
temperatuursverhoging breken de enzymen
uiteen waardoor het versuikeringsproces
volledig stopt. Het beslag wordt gefilterd en
wat overblijft is een vloeistof rijk aan opgelost
suiker, waarmee het volgende brouwproces
wordt gestart. Deze vloeistof wordt door
brouwers wort genoemd.

Gedurende het koken van het wort met hop,
vindt er isomerisatie plaats. Tijdens dit proces
wordt het niet-bittere humulon omgezet in
isohumulon.Deze structuurwijziging betekent
dat er een zesring overgaat in een vijfring.
Door deze structuurwijziging veranderen ook
andere eigenschappen. Zo bevat isohumulon

Het zuur isohumulun

namelijk een alkenylzijketen, welke celwanden
van de meeste bacteriën aantast. Dit is vooral
erg praktisch, omdat het bier daardoor
een stuk langer houdbaar is. Een tweede
eigenschap van het isohumulon is dat zijn
zijketens samen met metaalionen complexen
kunnen vormen, welke nodig zijn voor de
opbouw van het schuim. Dit betekent dus
dat isohumulonen de sterkte van het schuim
bevorderen. Sterker nog, als de concentratie
van isohumulon minder dan 20 mg/l bedraagt,
dan is het zelfs niet meer mogelijk om een
stevige schuimkraag op het bier te vormen.
Maar de belangrijkste eigenschap is dat
een van de nieuw gestructureerde zijketens
voor de kenmerkende bittere smaak van het
bier zorgt. Logischerwijs is bier met weinig
isohumulon (ongeveer 20 mg/l) licht van
smaak, zoals pils, en is bier met veel humulon
(meer dan 70 mg/l) zeer bitter.
Na het kookproces van anderhalf uur worden
de overgebleven vaste deeltjes in het wort
verwijderd en laat men het afkoelen. Als
het gehopte wort is afgekoeld krijgt het
een week tot enkele weken de tijd om te
gisten. In andere woorden: het krijgt een
week de tijd om de suikers om te zetten in
alcohol en koolzuur. Maar ook deze keer
zijn er verschillende processen die spelen.
De belangrijkste twee zijn de hooggistende



en de laaggistende varianten. De namen van
deze varianten zijn vrij letterlijk te nemen.
Bij de hooggistende variant is een hoge
temperatuur nodig, terwijl bij de laaggistende
variant een lage temperatuur nodig is. Bij de
hooggistende variant belandt de gist na afloop
bovenop het bier, terwijl bij de laaggistende
variant het gist na afloop op de bodem slaat.
Het nadeel van de hooggistende variant is dat
het een moeilijk controleerbaar proces is. De
kans op ongewenste bacteriën is nou eenmaal
een stuk groter vanwege de hoge temperatuur.
Daar staat dan wel weer tegenover dat er meer
met smaak te variëren valt door middelen
toe te voegen of door simpelweg een andere
temperatuur te gebruiken.
Net als het koken, of het hoppen, van het
bier, speelt het gisten van het bier ook een
belangrijke rol in de smaak. Aanwezige esters
creëren heerlijk geurende fruitige acetaten,
of juist onaangename zwavelhoudende
verbindingen die de drinklust sterk
verminderen. Gelukkig worden deze
onaangename stoffen, zoals diacetyl, vanzelf
weer omgezet tot geurloze verbindingen,
zoals acetoïne. Dit gebeurt tijdens een van de
laatste fases van het bierbrouwen, de lagering.
In de lageringfase van het bier worden deze
onaangename stoffen in een aantal weken
omgezet, waarna het bier eindelijk klaar voor
consumptie is. Vervolgens wordt het bier
nogmaals gefilterd, gepasteuriseerd, verpakt
en is het al snel op weg naar de NSA-kamer!
Na een lang, ambachtelijk proces kan jij
dan eindelijk na een stressvolle dag rustig
je biertje poffen en neerploffen op de bank.
Geniet ervan!
Bron: Chemische Feitelijkheden, editie 54, nr
239, november 2007
www.brouw-bier.nl, www.biernet.nl
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Verschillende manieren om energie te
halen uit water, een kort overzicht
David Laan
Dat er een probleem is met de opwarming
van de aarde is voor vrijwel iedereen bekend
(helaas zijn er nog steeds uitzonderingen die
soms voor zeer machtige posities worden
gekozen). Ook dat we daarom op zoek
moeten naar alternatieve energiebronnen. Los
van het feit dat dit nodig is, omdat fossiele
brandstoffen slecht zijn voor het milieu, moet
het ook omdat deze op dreigen te raken.
Bekende vormen van alternatieve bronnen zijn
zon- en windenergie, maar om in het thema te
blijven zal ik hier alternatieve energiebronnen
bespreken die te maken hebben met water.
Dat er energie kan worden gehaald uit water
is bij de mensheid eigenlijk al lang bekend.
Zo werd er vroeger al gebruik gemaakt van
een stromende rivier door middel van het
bouwen van een molen (op deze manier was
het bij ons al vrij lang bekend dat er zoiets
was als waterenergie). Ook als je kijkt naar
een waterval is het duidelijk dat energie zit in
stromend en vallend water, zo zijn de Niagara

8 Scoop december 2016

watervallen de grootste energiebron van de
hele VS. Naast dat we een probleem hebben
om genoeg duurzame energie op te wekken,
hebben we ook last van een opslagprobleem.
In Egypte wordt soms overtollige energie
gebruikt om water omhoog te pompen om
het vervolgens, als de energie weer nodig is,
naar beneden te laten stromen en zodoende
weer energie op te wekken. Het is niet heel
efficiënt, maar wel een inventieve manier
om water te gebruiken om energie op te
slaan. Franse onderzoekers hebben zelfs een
manier gevonden om de vibratie kracht van
regendruppels om te zetten in energie. Zoals
te zien is, zijn er veel manieren om energie
op te wekken met behulp van water. In dit
artikel zal het gaan over het opwekken van
energie door middel van getijdenwerking en
blauwe energie (het gebruik van verschillende
zoutgehaltes in water). Op het symposium van
de NSA met als thema “het onvermijdelijke”
is hier ook over gesproken. Verder wordt de
stuwdam besproken.

Blauwe energie
Er wordt sinds de jaren zeventig onderzoek
gedaan naar het halen van energie uit de verschillende zoutgehaltes in water, bijvoorbeeld
het verschil tussen het zoutgehalte in een
rivier en in de zee. De werknaam van deze

methode is blauwe energie. Voor nederland
is dit een interessante methode aangezien
wij veel gemalen hebben en op deze plekken
zoet en zout water elkaar tegenkomen. Bij de
afsluitdijk hebben we ook al een generator die
op deze manier werkt, op dit moment is de
techniek nog te duur, maar voor de toekomst
zijn er verwachtingen uitgesproken dat dit
even rendabel wordt als windenergie en we
de gemalen zouden kunnen laten werken
op deze energie. Op dit moment is er al
een proefinstallatie bij de afsluitdijk en in
IJmuiden.
Hoe werkt het?
Er zijn twee methodes om energie op deze
manier op te wekken:
1. Het gebruiken van een membraan
waardoor de opgeloste stoffen in water
niet worden doorgelaten maar het water
zelf wel. Dit zorgt ervoor dat het zoete
water naar de zoutwaterkant stroomt,
waardoor druk wordt opgebouwd. Deze
druk kan gebruikt worden om energie
op te wekken. Het enige afvalproduct



hiervan is brak water, dit was ook ontstaan
als de rivier rechtstreeks de zee in was
gestroomd. Dit is dus een erg schone
manier van energie opwekken
2. De andere methode maakt gebruik
van omgekeerde elektrodialyse. De
spanningsverschillen in het zoete en het
zoute water kunnen door middel van
twee membranen direct gebruikt worden
om energie te verkrijgen. De zouten zijn
opgebouwd uit geladen deeltjes en deze
membranen zorgen ervoor dat de positief
en negatief geladen deeltjes elk een
andere kant op migreren waardoor er een
stroom van geladen deeltjes ontstaat. Dit
zorgt voor een soort elektrochemische
cel. Dit is de methode die wordt gebruikt
bij de afsluitdijk en in IJmuiden. De
verwachting (deze verwachting werd in
2006 uitgesproken) is dat deze methode
de prijs van windenergie kan bereiken.
Hiervoor moet echter de prijs voor het
membraan nog flink dalen.
Energieopwekking door middel van getijdenwerking
Deze manier van energie opwekken is de
enige manier waarbij gebruik gemaakt wordt
van de wisselwerking tussen de aarde en de
maan. Alle andere manieren maken gebruik
van de zon, de innerlijke warmte van de aarde
of de rotatie van de aarde. Het voordeel van
het gebruik maken van de getijden is dat
deze zeer voorspelbaar zijn, waardoor de
energieopbrengst makkelijker te voorspellen
is dan van bijvoorbeeld zon- en windenergie.
Op dit moment is het nog niet heel veel in
gebruik, maar mede door de voorspelbaarheid
is er wel potentie voor de toekomst. Er zijn
verschillende manieren om gebruik te maken
van de getijdenwerking. De kinetische energie
van het stromen van de oceaan bij het worden
van eb en vloed kan omgezet worden. Deze
methode is vergelijkbaar met de methode die
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wordt gebruikt bij windenergie. Er wordt een
soort dynamo in het water geplaatst waarmee
de energie wordt opgewekt. Door het
hoogteverschil bij eb en vloed wordt er ook
druk opgebouwd, deze druk kan ook energie
leveren.
Het gebruik van stuwdammen
Een stuwdam kan ervoor worden gebruikt
om de loop van een rivier te beïnvloeden
en wordt ook al geruime tijd gebruikt voor
het opwekken van energie. daarnaast kan
het worden gebruikt voor het creëren van
schoon drinkwater. Als je de loop van de
rivier wilt veranderen, moet er ook nog een
stelsel van sluizen worden aangelegd. Achter
de stuwdam ontstaat een stuwmeer en dit
ontstane stuwmeer kan er voor zorgen dat
er een nieuwe biotoop ontstaat en het kan
ook een lust voor het oog zijn. Er kleeft hier
echter wel een aantal flinke nadelen aan. Een
goed voorbeeld hiervan is de Aswandam in
Egypte. Bij het maken van deze dam werd
een flink stuk land onder water gezet waar
ook eeuwenoude tempels stonden, waarvan
één uiteindelijk in Leiden is beland. Doordat
een stuwdam de loop van een rivier verandert
kunnen er stroomafwaarts problemen
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ontstaan. In Egypte zorgde het ervoor dat
het land achter de dam minder vruchtbaar
werd, omdat de jaarlijks overstromingen
stopten die al sinds de tijd van de oude
Egyptenaren ervoor zorgde dat het land naast
de Nijl zeer vruchtbaar was. Stuwdammen
en meren zorgen er helaas ook voor dat het
lokale ecosysteem drastisch wordt aangetast.
Daarnaast bestaat er altijd een risico dat de
dam breekt, met een flinke overstroming als
gevolg. Hoewel stuwdammen dus zeer nuttig
kunnen zijn voor zowel het controleren van
rivieren als het opwekken van energie is
het voor de toekomst waarschijnlijk niet de
duurzame oplossing waar we naar op zoek
zijn.
Al met al is te zien dat er veel potentie zit
in het gebruiken van water om energie op
een duurzame manier op te wekken. Er moet
echter nog veel onderzoek worden gedaan
om dit rendabel te maken. Maar het voordeel
van een voorspelbare hoeveelheid stroom zal
opwegen tegen de kosten van het onderzoek.
De al in gebruik zijnde manier met behulp
van stuwdammen heeft sowieso als nadeel
dat het hele stukken land onder water zet
waardoor het al veel minder duurzaam is.

Boekrecensie
Jeannine de Kuijper
Titel: What If ?
Auteur: Randall Munroe
Jaar: 2014

Zeker 5 sterren waard!
Ooit onder de douche gestaan en gedacht:
Wat als ik twee flessen cola aan mijn enkels
vastbind en mentos erin gooi… kan het
dan gebruikt worden als jetpack? Ik ben
waarschijnlijk niet de enige die hierover
nadenkt, maar jammer genoeg heb ik niet het
lef om het op mezelf uit te proberen. Randall
Munroe daarentegen vindt het hartstikke leuk
om hierachter te komen en zal niet zomaar
zeggen dat het niet kan. Hij moet en zal het
uitzoeken!
Randall
Munroe
heeft
natuurkunde
gestudeerd en is vervolgens naar NASA
gegaan om te werken als programmeur en
Comics tekenen was echter altijd al een grote
passie van hem dus besloot hij op een gegeven
moment zijn contract bij NASA niet meer te
verlengen om zijn leven te wijden aan het
beantwoorden van absurde hypothetische
vragen met behulp de wetenschap, verluchtigd
door cartoons. Sommige van jullie zullen hem
misschien kennen van zijn website XKCD
(www.xkcd.com), en zijn comics doen ook
wonderen in zijn boek “What If ?”.

rond de verschillende vragen die hij binnenkreeg via zijn website. Hierdoor is het heel
makkelijk om af en toe iets uit het boek
te lezen en het weer even weg te leggen.
Het is een heerlijk relaxed boek om te
lezen in je vrije tijd of op reis. Ook zit het
vol met onaannemelijke feiten waarmee je
veel mensen in de war kan brengen; prima
conversation-starters dus. Ik heb stiekem
genoten van de verwarde blikken die mij
aanstaarden wanneer ik dit boek opensloeg in
de trein en de grote woorden “Is it possible
to build a jetpack using downward-firing
machine guns?” op de pagina verschenen.
Dit boek is ideaal voor mensen die
geïnteresseerd zijn in het toepassen van
natuurkunde op situaties waarvan wij allemaal
vrijwel zeker zijn dat het nooit zal gebeuren,
maar alleen om te kijken … ‘What If ?”.

Dit boek is niet geschreven als een lopend
verhaal, maar is opgedeeld in hoofdstukken
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De geschiedenis van de wiskunde...
Het werk van Navier en Stokes

Emma van der Grijp
Navier
In het oosten van Frankrijk, op 10 februari
1785, werd de zoon van een advocaat geboren,
genaamd Claude-Louis Navier. Na de dood
van Claude-Louis’ vader besloot zijn moeder
hem in Parijs te laten onder toezicht van zijn
oom. Zijn oom, Emil Gauthey, was civiele
ingenieur en werd al snel het rolmodel van
Navier. Hij werd niet alleen thuis geliefd, in
heel Frankrijk werd Gauthey beschouwd als
een van de vooraanstaande civiele ingenieurs.
Op 17-jarige leeftijd begon Navier bij de
École Polytechnique (hogeschool in Parijs).
Twee jaar later heeft hij zijn studie vervolgd
bij École Nationale des Ponts et Chaussées,
een technische universiteit in Parijs. Hier
werd hij in de jaren 1820 professor en werkte
hij verder aan iets waar Euler in de 17e eeuw
aan gewerkt had: het beschrijven van de
stroom van vloeistoffen. Euler had echter
geen rekening gehouden met thermische
geleidbaarheid en viscositeit, een term die
Navier heeft geïntroduceerd. Met dit nieuwe
idee konden de vergelijkingen verbeterd
worden, maar nog steeds omschreven ze
alleen de niet-comprimeerbare vloeistoffen.
Stokes
In 1819, 17 jaar voor het overlijden van Navier,
werd in Ierland sir George Gabriel Stokes
geboren. Hij en zijn vijf broers en zussen
werden thuis geschoold. Ook al hadden de
kinderen een erg religieuze opvoeding, hun
scholing was erg breed. In 1832 is Stokes
naar Dublin te gaan om daar naar school te
gaan. Hoewel het een kostschool was, besloot
Stokes bij zijn oom te wonen. Toen Stokes
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Foto van Sir George Gabriel Stokes

16 jaar was verhuisde hij naar Engeland en
begon hij bij Bristol College. Hier werd zijn
wiskundetalent ontdekt en werd door het
schoolhoofd geadviseerd om naar Trinity
te gaan, de universiteit van Dublin. Stokes
had echter zijn zinnen gezet op Pembroke
College, Cambridge. Na zijn afstuderen kreeg
Stokes meteen een baan aangeboden bij
Pembroke College en begon zijn onderzoek
in hydrodynamica. Hier ontwikkelde hij
vergelijkingen van vloeistoffen in beweging,
waarna hij erachter kwam dat hij niet de
enige was die dit had gedaan. Vanwege gebrek
aan kennis waar de rest van Europa op het
gebied van wetenschap was had Stokes niet
doorgehad dat Navier eigenlijk hetzelfde had
gedaan. Deze vergelijkingen staan nu bekend
als de Navier-Stokes vergelijkingen.

De vergelijkingen
De Navier-Stokesvergelijkingen beschrijven
dus stromingen van gassen en vloeistoffen
en zijn te vergelijken met de tweede wet van
Newton, maar dan voor vloeistoffen. Een van
de redenen waarom deze vergelijking nog niet
is opgelost, is door de niet-lineaire term in
de vergelijking. We kunnen door deze nietlineaire term de vergelijking niet berekenen,
maar wel benaderen. Bij het benaderen moet
je wel oppassen, want het kan zijn dat met
die benadering de oplossing niet uniek is. We
gebruiken op dit moment de benaderingen,
we weten echter niet hoe betrouwbaar deze
benaderingen zijn. Als we kunnen aantonen
dat de benaderingen betrouwbaar zijn, dan
kunnen we bijvoorbeeld vliegtuigen veiliger
en zuiniger maken. We kunnen het toepassen
op het klotsende water rondom schepen en
de stroming van ons bloed in onze aderen. Of
denk maar aan het weer, dat we dan met meer
nauwkeurigheid kunnen voorspellen.

turbulente vloeistofstroming altijd nette
oplossingen hebben. Helaas moest ze het
artikel terugtrekken, aangezien ze er na een
paar weken achterkwam dat ze een fout had
gemaakt. Een poging die jullie misschien
iets beter bijstaat, was in 2014. Kazachstaan
Mukhtarbay Otelbaev claimde ook een
bewijs te hebben. De 72-jarige man had een
artikel gepubliceerd in het russisch. Hij kon
geen engels, dus zijn collega’s hebben het
artikel vertaald. Toen het eenmaal vertaald
“Als we kunnen aantonen dat de
benaderingen betrouwbaar zijn, dan
kunnen we vliegtuigen zuiniger maken.”
was, waren wiskundigen niet onder de
indruk. Het artikel zal vol fouten en er was
zelfs een tegenvoorbeeld gevonden voor een
deelstelling. Otelbaev erkende de fouten en
zei dat hij binnen drie maanden een verbeterd
bewijs zou hebben. We hebben tot op de dag
van vandaag nog niks gehoord.

De Navier-Stokesvergelijking

Opgelost?
In 2000 zijn de Navier-Stokesvergelijkingen
uitgeroepen tot één van de Milleniumproblemen. Het partuculaire Clay-instituut
looft 1 millioen dollar uit aan diegenen die
een van de zeven problemen kan oplossen.
Vele wiskundigen hebben al een poging
gedaan, al is het in tien jaar nog maar één
keer gelukt. In 2006 was er een Amerikaanse
wiskundige die dacht dat ze de NavierStokesvergelijkingen binnen een maand had
opgelost en dit bewijs had ze in een artikel
van negen paginas beschreven. Ze gebruikte
een zeer ongewone techniek om te bewijzen
dat de Navier-Stokesvergelijkingen voor



Standbeeld van Claude-Louis Navier
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Eén keer geluk
Matthijs Laan

de man die geluk ging hebben
kreeg dat maar één keer
dat wist hij en hij mocht
zelf kiezen wanneer
hij pakte het lot op
legde het toen neer
een maand later deden
hoofd en rug nog zeer
hij stapte op haar af
en begon over het weer
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De geschiedenis van de natuurkunde...
Deel 2: Blaise Pascal

David Laan
Zoals ik in de vorige Scoop had aangekondigd,
zal de geschiedenis van de Natuurkunde deze
keer over Blaise Pascal gaan. Pascal was zowel
een wis- als natuurkundige en zelfs een theoloog.
Eigenlijk is Pascal meer een wiskundige dan
een natuurkundige, maar voor een dusdanig
interessant persoon kan er altijd een uitzondering
worden gemaakt. Een passend historisch persoon
vinden in het thema water is lastig, aangezien
er een overweldigende hoeveelheid mensen en
onderwerpen zijn die wel iets met water te
maken hebben. Pascal is de bedenker van de wet
van Pascal en ik vond dat genoeg reden om hem
in dit thema te plaatsen.
Blaise Pascal werd geboren op 19 juni 1623
als zoon van een Franse belastinginspecteur
in Rouen. Hij werd onderwezen door zijn
vader en zodoende kwam deze erachter dat
Blaise een groot talent was op het gebied
van wis- en natuurkunde. Op jonge leeftijd
was zijn moeder overleden en had zijn vader
vervolgens zijn baan opgezegd om volledig
voor de opvoeding van de kinderen te kunnen
zorgen. Later moest zijn vader toch weer aan
de slag als belastinginspecteur en hielp Blaise
hem vaak bij het maken van berekeningen.
Dit zorgde ervoor dat hij begon na te denken
over een mechanische rekenmachine om zijn
vader hierbij te kunnen helpen. Deze machine
wordt de Pascaline genoemd en wordt
gezien als een van de eerste mechanische
rekenmachines. Het maakte gebruik van het
feit dat de franse munten toentertijd een
soort tandwielen waren en in het mechanisme
als radars van een klokwerk konden worden
gebruikt. Het bespaarde wel tijd, maar helaas
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Blaise Pascal
Clermont-Ferrand, 19 juni 1623 – Parijs, 19
augustus 1662
Wis- en natuurkundige
Filosoof en christelijk theoloog

waren de productiekosten dusdanig hoog dat
er vrijwel geen vraag naar was en er maar zeer
weinig Pascalines gemaakt zijn.
Blaise Pascal stond erom bekend een zeer harde
werker te zijn en als hij gegrepen was door
een probleem kon hij vrijwel onafgebroken
doorwerken om dit probleem op te lossen.
Helaas zorgde dit er ook voor dat hij zich
letterlijk ziek kon werken. Na het afronden
van de Pascaline was zijn gezondheid al zeer
verslechterd en hier zou hij ook al op jonge
leeftijd aan bezwijken. Pascal heeft in de loop

van zijn leven verschillende vriendschappen
ontwikkeld met andere wiskundigen,
waaronder met Fermat. Pascal en Fermat
wisselden brieven uit over gokproblemen
waarmee de basis werd gelegd voor theorie
van kansberekeningen. Fermat was onder de
indruk van de wiskundige kwaliteiten van
Blaise Pascal en sprak zeer lovend over hem
en was ervan overtuigd dat hij in staat zou
zijn om elk wiskundig probleem op te lossen.
Pascal is ook bekend van de naar hem
vernoemde driehoek van Pascal, deze
getallendriehoek was al bekend bij de
“Het is niet omdat iets onbegrijpelijk is,
dat het niet zou bestaan.”
Chinezen een paar eeuwen voor Pascal, maar
zijn toepassing in de kansrekening was tot
Pascal eraan ging werken nog onbekend.
Naast alle wiskunde waaraan hij heeft
bijgedragen is Pascal natuurlijk ook bekend
van de wet van Pascal. Deze wet zegt dat een
druk die wordt uitgeoefend op een vloeistof
die zich in een geheel gevuld en gesloten vat
bevindt, zich onverminderd in alle richtingen
zal voortplanten. Deze wet zegt meteen dat
er zoiets als een vacuüm moet bestaan en niet
een vage vorm van ether. Pascal zei hierover
dat: “Het is niet omdat iets onbegrijpelijk is,
dat het niet zou bestaan”. Naast alle bijdragen
die hij heeft geleverd op het gebied van de
natuurwetenschappen en de wiskunde wordt
hij ook gezien als theoloog en filosoof.
Als theoloog en christelijk filosoof werd
hij gevraagd om zijn eigen stroming, het
jansenisme, te verdedigen en uit te leggen
aan het volk. Hij kwam in een polemiek
terecht tussen de jezuïeten en de jansenisten
en had veel kritiek op de paus na het lezen



van Augustinus die hij als veel zuiverder
beschouwde dan de katholieke kerk zelf.
Blaise Pascal is echter nooit uit de kerk
getreden, maar wordt wel gezien als een
belangrijk figuur binnen de protestantse kerk.
Bij zijn dood is er een getuigenis gevonden in
tweevoud. Na deze getuigenis had hij zich al
meer teruggetrokken in het klooster waar ook
zijn zuster bij was ingetreden.
Blaise Pascal overleed op 19 augustus 1662
in Parijs aan de gevolgen van ernstige
darmkrampen. Het is zonde dat een dergelijk
begenadigd persoon op slechts 39-jarige
leeftijd overleed. Sommige mensen vermoeden
dat hij zichzelf door zijn volhardendheid
in het oplossen van problemen ziek heeft
gemaakt. Desalniettemin heeft hij een hoop
bijgedragen aan de moderne wetenschap,
Fermat: “Blaise Pascal is in staat om elk
wiskundig probleem op te lossen.”
Isaac Newton heeft later nog gezegd veel aan
hem te danken te hebben gehad, en was hij
een ware homo universalis.
Bij de volgende Scoop zal er uiteraard weer
een nieuw stuk omtrent de geschiedenis
van de natuurkunde zijn. Het thema van
de volgende scoop heeft te maken met het
breken van wetten in of met behulp van de
natuur- of wiskunde. Maar dat blijft nog even
een verrassing!
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Is de virtuele vaas halfvol of halfleeg?
Iris Smit
Dat het voor middelbare-schoolleerlingen
vaak erg lastig is formules en abstracte figuren
voor zich te kunnen zien is geen geheim.
Op de lerarenopleiding wordt uitgebreid
aandacht besteed aan het visueel maken van
wiskundesommen. Er wordt echter vaker wel
dan niet vergeten dat wiskunde studenten op
het HBO en op de universiteit ook moeite hebben
met het visualiseren van abstracte vraagstukken.
Sonia Palha, docent en onderzoeker van het
Lectoraat Didactiek van Bètavakken aan de
HvA bedacht hier een oplossing voor.
Sonia Palha is continu opzoek naar nieuwe
manier om bètaonderwijs effectiever te maken.
Sonia ontwikkelde afgelopen jaar samen met
wiskundedocent Stephan Koopman (en ICT’ers
van de UvA en HvA) een prototype van een
virtual reality-applicatie. Het doel van deze
virtual reality-applicatie is studenten meer
inzicht te geven in het grafisch presenteren van
relaties tussen grootheden.

seconden een andere kleur krijgt. Ook kun je
de vaas vanuit verschillende hoeken bekijken
op je scherm. Op deze manier wordt het veel
inzichtelijker hoeveel water er in elk deel van
de vaas past. Ideaal om thuis achter je laptop
of zelfs op je mobiel mee aan de slag te gaan.
Virtual Reality-toepassing
Met de virtual reality-toepassing kun je helaas
zonder virtual reality-bril niet thuis aan de
slag. Voor deze toepassing heb je namelijk
een virtual reality bril en een beeldscherm,
maar mooier nog een projector nodig (deze
apparatuur is wel op de HvA beschikbaar
voor deze en soortgelijke opgaven). Zet je
je bril op en je mobiel in het Cardboard dan
kun je de vaas voor je zien. Je kunt eromheen
lopen, maar ook het beeld verdraaien zodat
je de vaas ook vanaf onder en boven kunt
bekijken. Evenals in de 3D animatie kun je
de kraan steeds tien seconde aanzetten en zie
je de vaas vollopen.

Wat doet de app precies?
In de app krijg je vazen van verschillende
formaten te zien. Bij elke vaas wordt er
gevraagd een grafiek te schetsen waarin je de
hoogte van het water in de fles uitzet tegen
de hoeveelheid water in de fles. Bij het maken
van de opgaven kun je gebruik maken van
twee hulpfuncties.

Doel
Het doel van deze opgaven is de relatie
tussen hoogte en hoeveelheid verduidelijken.
Sommige studenten zijn erg visueel ingesteld,

3D animatie
Bij de 3D animatie krijg je de vaas en een
waterkraantje te zien. Vervolgens kun je de
kraan voor tien seconde aanzetten en zie je
tot hoever de vaas gevuld wordt. Je kunt de
kraan steeds tien seconde laten lopen (met
een constante snelheid), waarbij elke tien

terwijl andere studenten vooral bezig zijn
met de relatie tussen grootheden. Bij een
wiskundestudie leer je het verband tussen
beiden te leggen. Het verband tussen hoogte
en hoeveelheid is in dit geval de grafiek die je
tekent na het analyseren van de vazen. Dit is
namelijk de relatie tussen de hoogte van het
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Je kunt om de vaas heen lopen en deze van
onder en boven bekijken.

water (grootheid 1) en de hoeveelheid water
in de vaas (grootheid 2).
Voordelen
In het onderwijs is het altijd het doel van de
docent om aan te sluiten op de voorkennis van
de studenten. Als je iets leert waar je al iets
over weet, maak je makkelijk connecties. Door
connecties tussen verschillende onderwerpen
te leggen onthoud je makkelijker wat je
leert en begrijp je het eerder. Met deze
applicatie kunnen de studenten een eigen
aanpak bedenken voor het probleem en
al “spelenderwijs” leren. De ene student is
visueler ingesteld en heeft het nodig een beeld
te vormen van de opgaven voordat hij/zij tot
een antwoord kan komen. Andere studenten
hebben moeite zelf een beeld te maken van
een situatie, maar kunnen dit trainen door
dit soort opgaven te maken. Doordat hij/zij
met de VR-bril letterlijk om de vaas heen kan
lopen en alle kanten kan bekijken worden er
connecties gelegd tussen de opdracht en het
beeld. Hoe vaker dit gebeurt hoe meer de
student dit leert zelf te doen.
Studenten leren op deze manier het nut
van visualiseren en ontdekken hun eigen
visualisatievermogen. Ze maken eerst de
grafiek voordat ze in 3D of met de VRbril naar de vaas kijken en hierna mogen ze
deze aanpassen. Zij hebben op deze manier

eerst zelf geprobeerd de vaas te visualiseren
en krijgen bij het opzetten van de VR-bril
meteen feedback of ze dit goed is afgegaan.
Op deze manier wordt de manier van denken
van de studenten (en zeker de beelddenkende
studenten) zichtbaarder gemaakt. Normaal
wordt dit alleen gedaan bij een schriftelijke
toets of af en toe tijdens een vragenrondje.
Voor docenten is het van groot belang te
Het denken wordt zichtbaar gemaakt en het
visualisatievermogen van studenten wordt
vergroot.
weten hoe de studenten denken om ze zo
betere begeleiding te kunnen geven.
Het vernieuwende van deze app is dat deze
volledig via je mobiele browser werkt. Er is
dus niet een speciale app per platform nodig.
Ook kun je thuis gebruik maken van de VRtoepassing (als je over een VR-bril beschikt).
Het scherm wordt dan gekanteld en in
twee stukken verdeeld. Beide stukken tonen
hetzelfde beeld en door de VR-bril krijg je de
illusie van diepte.
Wanneer kunnen wij gebruik maken van de
app?
Via https://virtualmath.hva.nl/ kun je nu al
gratis meedoen met de app. Je kunt helaas
alleen gebruik maken van de 3D hulpfunctie,
tenzij je beschikt over een VR-bril.
Het onderzoek naar het effect van de app is
in september gestart en is nog in volle gang.

3D animatie van de vaas en het waterkraantje



Hoe snel wij op de UvA al gebruik kunnen
maken van zulke apps bij wiskundevakken
is dus helaas nog niet bekend, maar ik wacht
zeker in spanning af…
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NSA vs. CONGO
De kennisstrijd tussen twee werelden

Nigel van herwijnen
Hoewel er in de vorige edities van de kennisstrijd
tussen studieverenigingen altijd een vergelijking
werd getrokken met een studievereniging
buiten Science Park, wordt dat deze editie iets
anders aangepakt. Binnen Science Park heersen
er namelijk net zo goed vooroordelen over de
intelligentie van studies die minder bèta zouden
zijn. Maar kennen zij de basisprincipes van de
wiskunde en natuurkunde echt niet? En weten
wij überhaupt wel iets van de biologie? We
testen het met Bryndan van Pinxteren (student
biologie) en Lowie van Vliet (student wiskunde).
Als de lange nek van een giraffe een gevolg
is van evolutie, wat kan je dan zeggen over
de lengte van de nek?
Lowie: Dan zou je zeggen dat de lengte
van z’n nek direct in verband staat met zijn
overlevingskansen. Dus, hoe langer de nek, hoe
groter de kans op overleven. Ik weet toevallig
waarom het is. De hoge bomen hebben in de
top betere blaadjes dan onderaan de boom.
En als alle blaadjes onderaan de boom op
zijn, dan kunnen alleen de grote giraffen door
blijven eten bij de hogere blaadjes. Die hebben
dus meer voedsel en overleven makkelijker.
(Men zou verwachten dat de kop van een giraffe
niet significant boven de voedselplanten uit zou
steken. Dan zou het voordeel t.o.v. een iets kortere nek
namelijk wegvallen.)

Wat is het kenmerk dat alle zoogdieren
hebben?
Lowie: Alle zoogdieren bedoel je, he? Dus
met het vogelbekdier meegerekend, ook al
legt die als enige eieren? Dan moet het zijn
dat ze allemaal hun jongen zogen. Ze geven
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melk aan hun jongen. Daarom heten het
natuurlijk ook zoogdieren!

(Alle zoogdieren produceren melk. Levendbarendheid
klopt niet, aangezien vogelbekdieren en mierenegels
eieren leggen.)

The red queen hypothesis houdt in dat
door de selectie in de huidige generatie de
selectie in de volgende generatie zwaarder
is. Geef hier een voorbeeld van.
Lowie: Dat heb je sowieso als de abiotische
factoren veranderen. Dan heb je het over
de natuur, dat de voedselvoorziening of het
klimaat verandert. Dan heb je dat sommige
diersoorten niet meer kunnen eten en dus
uitsterven. Maar je kan ook hebben dat
een diersoort als eerste een vaardigheid
ontwikkelt, zoals op land kunnen leven. Dan
heeft die opeens een groot voordeel. Maar
als andere dieren dat vervolgens ook gaan
ontwikkelen, dan heb je geen voordeel meer.

(Neem de cheeta’s en de antilopes. Doordat cheeta’s de
langzamere antilope vangen, is er selectie voor snellere
antilopes. Hierdoor is er dus in de volgende generatie
selectie voor snellere cheeta’s.)

Welk van de volgende dieren heeft absoluut
de grootste spermacel: de blauwe vinvis,
bananenvlieg, vogelbekdier of zeepok?
Lowie: Volgens mij de zeepok, want ik weet
dat de zeepok echt een penis heeft van 25
centimeter. Een bananenvlieg is het sowieso
niet en de blauwe vinvis is te obvious.
(De bananenvlieg heeft absoluut, dus ook relatief,
de grootste spermacel. De cel is negen keer de
lichaamslengte van de vlieg en daarmee bijna zes
centimeter groot!)

Wat is het noorderlicht?
Bryndan: Je hebt de zon die allemaal explosies
kan maken en dan komen er allemaal
lichtdeeltjes naar de aarde. Dan heb je het
groene noorderlicht, aurora borealis, en het
zuiderlicht, aurora australis, die een andere
kleur is. Dat komt doordat de noordpool
en de zuidpool verschillende dingetjes
aantrekken, maar ik weet niet meer precies
wat die dingetjes zijn.

(Zonnevlammen spuwen geladen deeltjes naar de
aarde. Door het aardmagnetisch veld worden deze
naar de polen gestuurd, waar ze botsen met deeltjes in
de atmosfeer. Dit zorgt voor excitaties en lichtemissie.)

Waar haalt de zon zijn energie vandaan?
Bryndan: De zon haalt zijn energie van fusieenergie van twee waterstofatomen die fuseren
tot helium waarbij energie vrijkomt. Daarvoor
zal je in eerste instantie heel veel energie
nodig hebben. Maar als je maar genoeg druk
levert dan kom je daar wel.

(Vanwege de gigantische massa, en daarmee de
gigantische druk, in het centrum is het kernfusie
mogelijk. Hierbij komt energie vrij.)

Wat zorgt ervoor dat broeikasgassen de
aarde opwarmen?
Bryndan: Je hebt een paar soorten
broeikasgassen en je hebt verschillende
lengtes straling. De lange straling komt
van de zon richting de aarde, ketst tegen de
aarde op en gaat dan een beetje heen en weer

Lowie van Vliet (wiskundestudent)



stuiteren tussen de gassen en de aarde. Het
gaat niet meer de ruimte in. De korte straling
die vanuit de aarde komt, kan dan ook niet
meer naar de ruimte omdat het niet door dat
gas heen kan. Maar terwijl die stralingen in
de atmosfeer blijven, blijven ze ook de stoffen
die ze tegenkomen opwarmen.
(De stralen van de zon warmen de aarde op, welke
vervolgens in infrarood terug straalt. Infraroodstraling
wordt echter opgenomen door broeikasgassen, waarna
het (onder andere) terug richting de aarde gestuurd
wordt. Zo blijft de infraroodstraling dus binnen de
atmosfeer.)

Waarom voel je je gewichtloos als je een
vrije val maakt?
Bryndan: Er trekt natuurlijk wel gewoon nog
zwaartekracht aan je lichaam. Waarschijnlijk
voel je je gewichtloos omdat je geen druk voelt.
Ik heb er eigenlijk helemaal geen ervaring mee.
Er zijn van die attracties waarbij je een vrije
val maakt. Maar als je helemaal boven bent,
heb je nog steeds opwaartse kracht. Dat ding
waar je in zit gaat dan wel al naar beneden,
dus dat is ook niet echte gewichtloosheid.
Het heeft vooral met druk perceptie te maken
denk ik. Als we ergens zitten, voelen we de
druk van de stoel, maar die druk is er niet als
je een vrije val maakt.
(Tijdens een vrije val heb je geen normaalkracht,
die je normaal altijd voelt. De zwaartekracht is
nog steeds even groot, maar de afwezigheid van een
contactkracht creëert het gevoel van gewichtloosheid.)

Bryndan van Pinxteren (biologiestudent)
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De kracht van water
Jeannine de Kuijper
Water. Misschien wel de meest interessante
vloeistof om te bestuderen. Rond 71% van de
aarde is bedekt met dit wonderlijke goedje, en
toch zijn er nog zoveel mysterieuze eigenschappen
die nog niet verklaard kunnen worden. Eén
eigenschap is echter wel alom bekend: water
oefent een enorme kracht uit wanneer het bevriest
en uitzet, en we weten ook dat water anders
reageert bij verschillende druk. Dit verschijnsel
wordt dagelijks gebruikt.
De meeste vloeistoffen krimpen wanneer ze
bevriezen en expanderen wanneer ze smelten.
Dit komt doordat de moleculen meer
kinetische energie krijgen en daardoor meer
ruimte creëren om vrij te kunnen bewegen.
Waarom is het dan compleet andersom bij
water (en bij nog een paar stoffen: silicium,
gallium, germanium, antimonium, bismut, en
plutonium)?
Voordat we de theorie induiken vragen we
ons af: zijn er praktische toepassingen voor
deze expansie?
Toepassingen
Heb je je ooit afgevraagd hoe grote platen steen
zoals marmer of leisteen worden afgebroken?
Dit gaat eigenlijk heel simpel door een slim
trucje met water. Een gat wordt geboord door
de rots heen en water wordt hier vervolgens
in gegoten. Wanneer dit bevriest zal het water
uitzetten en een kracht uitoefenen die groot
genoeg is om de rots af te laten breken langs
de natuurlijke breukvlakken. Dit gebeurt ook
vanzelf in de natuur, als één van de vormen van
geologische erosie. Erosie die ook plaatsvindt
op onze dure asfaltwegen die afbreken door
bevroren water tijdens de winter.

22 Scoop december 2016

Figuur 1: Fase overgang van water

Verder is natuurlijk bekend dat waterleidingen
geen enkele partij zijn voor uitzettend water,
maar wist je dat ook stalen motorblokken,
of zelfs scheepswanden van 5-10 cm dik er
aan moeten geloven? De uitwendige druk die
uitgeoefend zou worden op een container die
we proberen op constant volume te houden
tijdens de expansie is enorm: rond de 108 Pa .
Het diagram in figuur 1 laat de verschillende
fase overgangen zien van water als functie van
de temperatuur en de druk. Het onderwerp
van dit artikel is de fase overgang van groen
naar blauw bij 0°C en 1 Bar. Het diagram
laat echter zien dat de transitie punten bij
bepaalde temperaturen verschillen wanneer
Alle watermoleculen hebben vier tetrahedisch
georiënteerde waterstof bindingen.
de druk verandert. Zo kunnen we zien dat als
we in de bergen gaan klimmen, waar de druk
lager is, het koken van water bij een lagere

temperatuur gebeurt. Hetzelfde geldt voor
de transitie van vloeistof naar vaste stof bij
hogere druk (kijk bijvoorbeeld bij 1 kBar) –
dit gebeurt dan ook bij lagere temperaturen.
Theorie
Bevroren water dat in de vrije natuur wordt
gevonden is voornamelijk in de vorm van
“hexagonaal ijs”. Dit is ontdekt na onderzoek
waar ijskristallen werden gevormd vanuit
waterdamp. Alle watermoleculen hebben
vier tetrahedisch georiënteerde waterstofbindingen, ook wel “low packing efficiency”
genoemd, en wanneer het ijs smelt (waarna
dus de temperatuur hoger wordt) zullen
sommige bindingen breken en anderen
zullen buigen. De structuur zal gedeeltelijk
instorten waardoor het volume zal krimpen.
Dit verschilt met andere vaste stoffen waar
de extra beweging er juist voor zorgt dat het
volume groter wordt.
Vanwege de maximumdichtheid van water
zal de minimale kinetische energie van een
proton in water een maximum hebben bij
4°C. Wanneer de temperatuur van het water
onder de 4°C komt zullen de watermoleculen
niet genoeg energie hebben om de bindingen
te breken maar wel genoeg energie om nieuwe
Bij vier graden Celsius is de uitzetting van
water het kleinst
bindingen te vormen. Wanneer het vriespunt
wordt bereikt, vormen de moleculen een
kristalrooster en wordt het gemiddelde
aantal bindingen tussen de watermoleculen
4 in plaats van 3,4. De kristalachtige manier
waarop de watermoleculen zich binden, zorgt
ervoor dat de dichtheid van het bevroren
water lager wordt. Derhalve zet het ijs uit.
De grafiek in figuur 2 geeft een goed inzicht



in hoe water krimpt en expandeert als gevolg
van een verandering in temperatuur. Zodra
de temperatuur 4°C wordt is de expansie van
water op zijn minimum en zijn dichtheid dus
het hoogst. Daarna wordt het volume weer
groter naarmate de temperatuur nog lager
wordt, tot uiteindelijk bevriezing optreedt.

Figuur 2: Thermische expansie van water – merk
overigens op dat de volumeexpansie een discontinuïteit heeft zodra de temperatuur onder de 0°C
zakt en we van vloeibaar naar vast water gaan.
Die sprong is ongeveer 10%.

Figuur 2 is trouwens ook de voornaamste
reden dat water niet gebruikt kan worden
in thermometers (nog afgezien van het
beperkte bereik van 0-100°C): de volumes bij
bijvoorbeeld 2°C en 6°C zijn gelijk.
De kracht die water uitoefent wanneer het
vriest hangt uiteindelijk af van de druk en
de expansie van het volume, maar we weten
nu in ieder geval waarom water expandeert
wanneer het bevriest.
Bronnen: http://physics.info/expansion/
Fig 1: https://www.quora.com/Why-does-waterexpand-when-cooled-below-4-degrees-Celsius
Fig 2: http://physics.info/expansion/
https://en.wikibooks.org/wiki/Structural_
Biochemistry/Unique_Properties/Expansion_upon_
Freezing
http://www1.lsbu.ac.uk/water/density_anomalies.
html#density
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Puzzel
Jeannine de Kuijper
Denk jij deze puzzel snel te kunnen oplossen
en het juiste woord te krijgen in de dik gedrukte
hokjes? Maak een foto van de antwoorden en
stuur deze naar scoop@nsaweb.nl.

Je hebt 1 week de tijd om een heerlijke fles
wijn te winnen!
Let the games begin!

Horizontaal
1.
Het gebied waar onderzoekers aan
Duke University een doorbraak hebben
gedaan.
2.
Cellen die de begrenzing van het
centrale wervelkanaal vormen.
3.
De waterkering tussen NoordHolland en Friesland.
4.
Energie die wordt ontleend aan water
5.
Suikerrijke, waterige oplossing dat

een tussenproduct is in bierbrouwerij.
6.
Moleculen vormen een …. wanneer
het vriespunt wordt bereikt.
7.
Natuurlijke bijproduct van de gisting
in bierbrouwerij.
8.
Docent en onderzoeker van het
Lectoraat Didactiek van Bètavakken aan de
HvA.
9.
Auteur van het boek “What If ?”.

Antwoorden Scoop Mei 2016
1.
Logica
2.
Gianotti
3.
Higgs
4.
Foton
5.
CERN

6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Buitenaards
Descartes
Water
Neumann
Complottheorie
Snowden

Een week uit het leven van...
Daniel Bonn
Emma van der Grijp
Hoogleraar Daniel Bonn heeft in zijn jeugd
overal en nergens gewoond. Toen hij heel jong
was woonde hij een tijdje in de Verenigde Staten,
daarna in het oosten en zuiden van Nederland,
maar vertrok voor zijn studententijd naar
Amsterdam. Hier heeft hij scheikunde gestudeerd,
maar eigenlijk begreep hij de echte scheikunde
nooit. De fysische kant van de scheikunde lag hem
wel erg goed en hij haalde zijn PhD in de fysische
chemie aan de UvA. Voor zijn proefschrift moest
hij al veel in Parijs zijn, dus het was een logische
stap daar ook een PostDoc te doen; hij heeft
uiteindelijk bijna 20 jaar in Parijs gewoond
en gewerkt als onderzoeker. Nu doet hij weer
onderzoek aan de UvA in de Soft Matter groep
en is directeur van het IoP. We bekijken een week
uit het leven van… Daniel Bonn.
Maandag
De week begint voor Daniel met een meeting
met de VU en API. In deze meeting komen
mensen van de UvA en VU samen om na
te denken over de samenwerking tussen de
natuur- en sterrenkundeonderzoeksgroepen
van deze twee universiteiten. Het is uiteindelijk
de bedoeling dat het API, IoP en de afdeling
natuurkunde van de VU één onderzoeksgroep
worden. “Ik besteed ongeveer twee dagen
per week aan directeurstaken. De rest van
de tijd probeer ik zo veel mogelijk in het
lab te zijn. Systematisch experimenten doen
is lastig, maar als we iets nieuws willen
proberen ben ik er altijd bij, of doe het zelf ”,
zegt Daniel. Na de bijeenkomst met de VU
moet Daniel door naar een bijeenkomst met
het managementteam van het IoP. Deze
bijeenkomsten zijn wekelijks en gaan vooral



Daniel Bonn
over personeelszaken. Deze week was een
goede meeting, want ze hebben besloten
een veelbelovende jongen een tenure track
aan te bieden. Dit betekent dat deze jongen
vijf jaar krijgt om zichzelf te bewijzen en
daarna eventueel een vaste aanstelling krijgt.
“In de praktijk krijgt vrijwel iedereen daarna
een vaste aanstelling, tenzij je bijvoorbeld je
collega’s gaat vermoorden”, grapt Daniel. Na
een lunch met deze jongen om het blijde
nieuws te vertellen, heeft Daniel tijd om
met zijn studenten te praten. Daniel heeft
ongeveer acht PhD-studenten onder zich.
“Het is echt een team effort, daarom is het
heel fijn als ik een middag vrij heb om met
iedereen te praten, om te kijken wie er nu
weer verdwaald is in de wondere wereld van
natuurkunde.” Deze keer praat hij ook met
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een masterstudent die een onderzoek bij
Daniel doet. Deze masterstudent doet een
onderzoek naar aanleiding van een vraagstuk
van het autobandenbedrijf Michelin. Het
bedrijf wil namelijk weten welke nanodeeltjes
ze aan het bandenrubber moeten toevoegen
om de rolweerstand te verminderen. Na nog
een meeting met PhD’ers, moet Daniel weer
“De onderzoeken zijn vaak heel
toegepast, maar ook heel fundamenteel.”
in zijn rol als directeur voor een afspraak met
de decaan. Om 18.00 uur moet Daniel snel
naar huis, want hij moet vanavond koken
voor zijn twee kinderen. Om de dag af te
sluiten gaan Daniel nog de proefdrukken
van een nieuw artikel corrigeren en wat mails
beantwoorden.
Dinsdag
Om 07.00 uur gaat de wekker en na het
ontbijt heeft Daniel rustig de tijd om een
artikel af te maken. Om half tien is Daniel
klaar en kan hij met zijn dochter meefietsen
naar het Vossius. Ook al zijn haar beide ouders
natuurkundigen (de vrouw van Daniel doet
ook onderzoek bij het IoP), zegt zijn dochter
dat zijzelf niks met bèta te maken wil hebben.
Om tien uur gaat Daniel praten met een
PhD’er die onderzoek doet naar water. Hij
bekijkt waterdruppels die op een oppervlakte
vallen en fragmenteren: splashing. Het
vraagstuk is: bij welke valsnelheid ontstaan
er satellietdruppels. Satellietdruppels zijn de
kleinere druppels die ontstaan bij de breuk
van de druppel. Dit onderzoek is geïnitieerd
door het Nederlands Forensisch Instituut.
Zij willen namelijk onderscheid kunnen
maken tussen bloed dat door contact of door
splashing op een persoon of voorwerp terecht
is gekomen. Deze PhD’er doet dit onderzoek
dan ook zowel met water als met bloed, maar
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ze verwachten dat het verschil tussen deze
twee vloeistoffen klein is in dit geval. Het
blijkt dat een druppel die op een oppervlakte
valt eigenlijk op een luchtkussentje valt. Wil
je voorspellen of een druppel splasht of niet,
moet je ook de stromingseigenschappen van
de lucht snappen. Niemand begreep wat voor
rol de lucht nou speelde in dit probleem, maar
dit heeft Thijs, Daniels PhD’er opgelost. Op
het plaats delict worden nu resultaten van zijn
eerdere onderzoek naar bloedsporen gebruikt.
Nadat Daniel weer helemaal op de hoogte is
van het onderzoek, heeft hij een bijeenkomst
van een commissie die een nieuwe directeur
voor een ander onderzoeksinstituut van de
UvA gaat voordragen. Na deze meeting
kan Daniel weer verder met de wetenschap,
“lekker babbelen met mijn aio’s” (assistent
in opleiding). Dit vult de hele middag en
om 18.00 uur moet Daniel weer naar huis,
maar niet om te koken. Vanavond bestellen
ze sushi en de rest van de avond heeft Daniel
gereserveerd om zijn boek uit te lezen.
Woensdag
Op woensdag moet Daniel vroeg uit de
veren, want zijn trein naar Lille vertrekt
om 07:00 uur. Vandaag gaat hij naar een
congres over reologie, het kwantificeren
van stromingseigenschappen van complexe
vloeistoffen. Hier gaat Daniel zelf ook een
presentatie geven over het bouwen van
piramides. Zijn presentatie is geïnspireerd
door graftekeningen uit het oude Egypte. Op
één van de graftekeningen staat hoe een heel
groot stenen standbeeld van een farao door de
woestijn wordt gesleept op een slee. Voorop
de slee staat een man die water giet op het
zand. Er gingen allemaal wilde verhalen de
ronde onder de archeologen en egyptologen.
Was het een ritueel? Was het een purificatie?
De onderzoeksgroep van Daniel heeft laten
zien dat, door het zand nat te maken, het de
helft van de kracht kost om dat beeld voort

te trekken. “Het is net zoals joggen op het
strand, dat doe je ook op het stuk waar het
zand vochtig is, maar niet te vochtig. Ik noem
dat zand zandkastelenzand”, zegt Daniel.
De onderzoeksgroep heeft kunnen bepalen
hoeveel water je nodig hebt voor het ideale
zandkastelenzand. Het is een ingewikkeld
composiet materiaal, waarbij waterbruggetjes
tussen de korrels ervoor zorgen dat het zand
aan elkaar kleeft. Naast dat dit congres een
evenement voor werk is, is dit voor Daniel
ook een sociaal evenement. Hier zijn veel
van zijn oude Franse vrienden aanwezig.
‘s Avonds is er een wandeling door Lille
georganiseerd, waarna iedereen gaat dineren.
Het is een lange dag geweest, dus na het diner
gaat Daniel uitgeput naar zijn hotel.

forceert: de stroming genereert ruimte voor
de moleculen om te bewegen.. Met de hulp
van de scheikundigen zijn ze dus een stuk
verder gekomen. ’s Avonds is hij weer lekker
thuis bij zijn vrouw en kinderen. Daniel heeft
zijn vrouw leren kennen in de tijd dat hij in
Parijs woonde, al komt zijn vrouw ook niet uit
Frankrijk, maar uit Iran. Zijn kinderen zijn in
Parijs geboren en spreken behalve Nederlands
en Engels ook vloeiend Frans en Perzisch e.
Aangezien beide ouders ook vloeiend Frans
spreken, is dat de taal die thuis het meeste
wordt gesproken.

Vrijdag
Vandaag komt er iemand op bezoek uit
Delft. Hij geeft een voordracht bij een
groepsbespreking over metamaterialen. Dit
Donderdag
zijn materialen die eigenschappen hebben die
In de ochtend gaat Daniel naar de gym in het niet in de natuur voorkomen, en die we in het
hotel. “Toch even alle calorieën van het eten laboratorium proberen te bedenken. Als je
en de alcohol van gister eraf trainen”, grinnikt bijvoorbeeld een elastiekje uitrekt, wordt het
Daniel. Er staat nog een halve dag congres langeren smaller. Er zijn echter materialen
op de planning, al moet Daniel om 12 uur bedacht die als je ze uitrekt breder worden,
de trein alweer hebben naar Amsterdam. zoals bepaalde soorten schuimen. Een ander
Om 15.00 uur is hij op het Science Park, voorbeeld van een metamateriaal is een
bij het afscheid van een collega van het verfrommeld vel papier. Verfrommelde vellen
AMOLF. Veel van Daniels onderzoeken papier nemen veel meer ruimte in dan gladde
zijn in samenwerking met andere instituten,
“Geef me een schroevendraaier, dan ben
waaronder AMOLF. Een ander is met HIMS;
een PhD’er van Daniel doet onderzoek naar
wat er gebeurt als je glas echt laat stromen.
ik het gelukkigst.”
Glas heeft dezelfde moleculaire structuur
als een vloeistof, maar we zien allemaal dat vellen papier. Dit komt omdat het ontzettend
glas op kamertemperatuur niet vloeibaar is. veel kracht kost om een verfrommelde bal
Waarom is dit zo? De moleculen van glas papier kleiner te maken. Hierdoor zou je
bewegen niet ten opzichte van elkaar, omdat dit soort materialen kunnen gebruiken als
ze te dicht op elkaar zitten, er is dus helemaal schokdempers. De vraag is waarom het zo
geen vrije ruimte voor de moleculen om veel kracht kost om zo’n bal papier kleiner te
te bewegen. Chemicus Fred Brouwer van maken. Iedereen weet dat je een vel papier,
HIMS heeft moleculen bedacht waarmee je onafhankelijk van zijn grootte, maar zes keer
de vrije ruimte rondom de moleculen van het dubbel kan vouwen. Dit komt doordat iedere
glas kan meten. Als je die in het glas stopt, keer dat je het vel dubbel vouwt, het papiertje
kun je kijken wat er gebeurt als je stroming twee keer zo dik wordt. De kracht die het kost
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Daniel Bonn tijdens het zeilen
om het dan weer dubbel te vouwen gaat tot
de derde macht. De eerste keer dat het vouwt
kost het dus acht keer zo veel kracht, de
tweede keer 64. Een papiertje verfrommelen
gaat op dezelfde manier, alleen zijn de vellen
op een andere manier gevouwen.

hongerige pubers. Daarnaast besteedt Daniel
zijn tijd aan lezen en misschien nog wat
mailtjes beantwoorden. ’s Avonds hebben
hij en zijn vrouw afgesproken om te eten bij
vrienden om hun nieuwe huis te bewonderen.

Na de voordracht laten ze deze man uit Delft
ook even het lab zien. Ze sluiten zijn bezoek
af met een lunch. Na de lunch moet Daniel
naar de VU, want daar zijn presentaties van
sollicitanten voor een wetenschappelijke
positie op de VU. Snel terug naar Science Park,
want hier heeft hij weer een afspraak met een
PhD’er. . Aangezien Daniel het vak Fluids
and Soft Matter gaat geven , moet Daniel om
16.00 uur bij een docentenbijeenkomst van
de Bachelor Natuur- en Sterrenkunde zijn.
De week wordt afgesloten met een diner van
de stuurgroep samenwerking VU IoP. “Wij
vinden dat we zo hard moeten werken dat we
af en toe lekker uit eten mogen”, zegt Daniel
lachend.

Zondag
Nu is er eindelijk tijd voor dingen waar
doordeweeks geen tijd voor is, zoals lekker
een rondje joggen. Naast joggen houdt
Daniel ook heel erg van zeilen. Vorige week
was hij nog met vrienden het water op. Elk
jaar deden zij mee aan de Bolkoppenrace,
een zeilwedstrijd met traditionele boten op
het IJsselmeer. Helaas doen ze dat niet meer,
maar de voormalige crew vindt het wel nog
erg leuk met z’n allen te gaan zeilen. “De crew
is zo goed, iedereen kan elke taak op het schip
vervullen. De samenwerking is enorm goed,
het liefst zou ik alleen nog maar zo zeilen.”
Daarna gaat Daniel met zijn zoon mee naar
voetbal waar Daniel de rol als grensrechter
moet vervullen. ‘s Middags is er nog even tijd
om met het hele gezin naar het Amsterdams
Bos te gaan. Het avondprogramma wordt
gevuld door op de bank zitten en Studio
Sport kijken. Wel weer op tijd naar bed, want
morgen begint weer een drukke week!

Zaterdag
Het is weekend, dus probeert Daniel zo
min mogelijk te werken. De wekelijkse
huishoudelijke dingetjes moeten worden
gedaan zoals boodschappen voor twee
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Gezocht: bèta’s in het bedrijfsleven

Via Talent&Pro krijg je de kans
het beste uit jezelf te halen.

Wil jij jouw bèta-talent toepassen op vraagstukken in het bedrijfsleven? Dat is precies wat je in het
actuariële traject bij Talent&Pro. Complexe berekeningen en analytisch vermogen zijn nodig bij
vraagstukken als de woekerpolissen en het nieuwe pensioenakkoord.
Of wil jij liever werken op het snijvlak van bedrijfskunde en IT? Kun jij bruggen slaan tussen de
gebruikers en programmeurs van informatiesystemen? In het business IT traject van Talent&Pro ga
je onder andere aan de slag met grote data-analyses, procesoptimalisatie en automatisering.
Banken, verzekeraars en pensioenfondsen kunnen jouw hulp goed gebruiken. Via Talent&Pro doe je
verschillende uitdagende opdrachten bij deze financiële instellingen. Bij Talent&Pro staat je persoonlijke ontwikkeling centraal: we bieden coaching en opleidingen zodat jij het beste uit jezelf kunt halen!

talent-pro.com

