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Redactioneel
David Laan
Lieve Scoop-lezers,
Misschien is dit de eerste keer dat je de Scoop leest,
bijvoorbeeld omdat je net aan je studie natuur- of/en
wiskunde bent begonnen of gewoon omdat het je nog nooit
eerder is opgevallen dat de Scoop bestond. Dit laatste kan
natuurlijk bijna geen toeval zijn en gaat al snel lijken op een
soort samenzwering. Daarmee komen we meteen bij het
thema van deze Scoop: more than this. Hierin wordt gekeken
naar buitenaards leven en complottheorieën. Ook staat deze
Scoop in het teken van nieuwe NSA’ers, daarvoor heeft
Jeannine geschreven over hoe je het beste je eerste jaar kan
overleven. Ook heeft ze een boekrecensie geschreven over
The Particle at the End of the Universe. Voortaan zal er in
elke Scoop een boekrecensie staan over een boek gerelateerd
aan Natuur- dan wel Wiskunde.
Verder heeft Matthijs uitgezocht hoe het precies zit met
the Great Filter, heeft Emma Joëlle Kessels geïnterviewd
en over sektes geschreven en heeft Iris gekeken of het te
bewijzen valt of een complottheorie al dan niet waar is. Dan
is er ook nog de nieuwe rubriek over de geschiedenis van de
natuurkunde dat de eerste keer zal gaan over de mysterieuze
verdwijning van Ettore Majorana. Jeannine heeft ook nog
een puzzel gemaakt waar een prijsvraag aan verbonden is,
dus wees er op tijd bij!
Dan zal ik nu van de gelegenheid gebruik maken om Dorine
te bedanken voor haar inzet voor de Scoop de afgelopen vijf
jaar, aangezien dit haar laatste keer is. Gelukkig heeft ze nog
een mooi stuk ter afscheid geschreven met een terugblik op
vijf jaar Scoop. Haar laatste bijdrage zal het verzinnen van
het volgende thema van de Scoop zijn: de wonderlijke wereld
van het water. Ik heb heel veel plezier gehad met het lezen
van deze Scoop en hoop dat jullie dat ook hebben!
Liefs,
David
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NSA-activiteiten
De zomervakantie is voorbij
en de eerste collegeweek zit
er alweer op. Beter gezegd, je
hebt wat ontspanning nodig!
Vrijdag 23 september t/m
zondag 25 september
Ah, het eerstejaarsweekend.
Nog steeds dolenthousiast over je studie, maar niet
meer in paniek, vertrek je op
vrijdagmiddag naar de inmiddels beroemde en beruchte
Klonie. Het weekend dat
volgt verandert verscheidene
aspecten van je leven. Je maakt
de vrienden die je zullen volgen tot in het graf (of in ieder
geval tot aan de diploma-uitreiking) en je ziet voor eigen
ogen de verbroedeing van
verschillende verenigingen.
Het EJW; in de latere jaren
voor eenieder een eindeloze
bron van nostalgie.
Vrijdag 7 oktober t/m
zondag 9 oktober
Ben jij een avonturier? Van
7 tot 9 oktober organiseert
de NSA een liftwedstrijd en
stedentrip. De bestemming
wordt nader bekendgemaakt.
Geef je op met je levenspartner of nieuw verworven
vriend(in) en lift je naar de
eerste plek! Als je niet wil
liften kun je voor de heen- en/
of terugreis apart een OV-reis
bij ons boeken. Voor meer
info en opgeven kijk je op
ww.nsaweb.nl en Facebook.
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Het woord van de NSA
Max Verweg
Na twee weken uitstellen is het dan zover, ik ga over 6 uur
op vakantie en het woord der NSA moet nog geschreven
worden. Een bekend fenomeen, uitstellen.
Toch in mijn geval had het een goede reden, het
vakantiegevoel was er stiekem in geslopen! Iets waar ik
helemaal niets aan kon doen. Iedereen kent het wel, je
moet eigenlijk nog dingen afronden maar het voelt als
vakantie, je bent opeens met vrienden aan het chillen en je
kan jezelf er niet meer toe zetten.
Het voelt ook raar om op de vooravond van de vakantie iets
te moeten schrijven dat in september pas wordt gelezen.
Wat ik wel in ieder geval kan zeggen, is dat ik respect heb
voor de Scoopcommissie die in de vorige twee weken wel
écht hun vakantie deels heeft opgeofferd en blijkbaar het
vakantiegevoel nog kon weerstaan. De discipline op zo’n
moeilijk moment zorgt er toch weer voor dat er een gehele
Scoop klaar kan liggen in september, het gevolg van een
langetermijnvisie zou je het wellicht kunnen noemen.
Over het vorige jaar valt er genoeg te zeggen, er gebeurt
altijd zoveel. Voor mij waren de lustrumweek en het
allejaarsweekeinde toch wel twee mooie hoogtepunten van
het laatste NSA-halfjaar.
Over het komende jaar is het misschien wel makkelijker,
er is nog niets gebeurd dus ik kan het lekker zelf invullen.
Een nieuwe ronde, met nieuwe kansen wil ik het misschien
wel noemen. Bijvoorbeeld een liftweekend naar een nieuwe
plek en een eerstejaarsweekend met nieuwe mensen.
Voor de NSA hoop ik dat mensen zich niet zullen
schromen om nieuwe kansen te pakken en te benutten.
Het is toch wat ons heeft gebracht tot waar we nu zijn en
waarmee iedereen zichzelf kan laten groeien.
Beste lezer, ik hoop dat de vakantie je goed heeft gedaan,
geniet even lekker van de Scoop en daarnaast wens ik je
nog veel plezier en succes komend jaar!
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Sciencenieuws
Matthijs Laan
het zika-virus zou door een selectiedruk-procedure sterker kunnen worden. Dit komt
doordat alleen zeer potente varianten van het
virus kunnen overleven in muggen die met
Wolbachia geïnfecteerd zijn. De bacterie is
dan ook geen oplossing voor het probleem,
maar eerder een middel om de periode mee
door te komen tot de oplossing er is.

Bacterie bestrijdt overdracht zika-virus in
muggen
Een team van wetenschappers aan de Universiteit van Wisconsin-Madison en Universidad de Antioquia in Colombia hebben een
belangrijke ontdekking gedaan op het gebied
van de bestrijding van het zika-virus. Gebleken is dat het vaccineren van de gelekoortsmug
(Aedes Aegypti) met de Wolbachia bacterie
het vermogen van de mug om het virus over
te dragen sterk vermindert. De muggensoort
is, zoals de naam doet vermoeden, verantwoordelijk voor het verspreiden van ziektes
zoals dengue, Riftdal- en gele koorts, en het
zika-virus. Al eerder is aangetoond dat andere
insecten die geïnfecteerd zijn met de bacterie,
onaantastbaar kunnen worden voor besmetting. Een zeer gunstige bijkomstigheid is
dat de infectie verticaal overgedragen wordt.
Dat wil zeggen dat een moeder die ingeënt
is de vaccinatie aan al haar nakomelingen
doorgeeft. Men heeft dus bij de verspreiding van de bacterie genoeg aan één generatie.
Voordat deze stap ondernomen wordt, moet
worden onderzocht wat de risico’s zijn van
het infecteren van de muggenpopulatie. De
bacterie is niet schadelijk voor mensen, maar
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Juno wordt eerste sonde in stabiele baan
rond Jupiter
Als onderdeel van Nasa’s New Frontiers-programma heeft ruimtesonde Juno op 4 juli
haar eerste doel bereikt: in een polaire satellietbaan komen rond de zwaarste planeet
in ons zonnestelsel. Er zal zeer waardevolle
informatie vergaard worden over onder andere de samenstelling van de banden, het
warmtetransport en de magnetosfeer van de
planeet. De sonde zal ‘vlak’ boven de wolken
van Jupiter scheren: het laagste punt van de ellipsvormige baan bevindt zich op minder dan
5000 kilometer hoogte. Dat is een riskante
onderneming gezien de extreme aantrekking
van de reus met meer dan driehonderd aardmassa’s op de weegschaal. Er zit een vertraging van 45 minuten in de communicatie en

de sonde is in 2011 gelanceerd en bevat dus
niet de modernste technieken. Binnenkort
zullen echter de eerste meetgegevens en foto’s
ontvangen worden.
Vernieuwde zonnepanelen wekken stroom
op uit regen
Wanneer het zonnig is, heeft de eigenaar
van zonnepanelen zijn armen over elkaar en
grijnst hij naar zijn mooie investering. Zodra het echter een hele dag bewolkt is, moppert hij over alles en niets. Die stemmingswisselingen zijn binnenkort verleden tijd, nu
een Chinees onderzoeksteam een nieuw type
paneel heeft ontwikkeld. Bij zonnig weer
werkt deze als een standaard zonnecollector
maar daar bovenop wekt het product stroom
op uit de regen. Dit gebeurt door middel
van zuur-base reacties die de kleine hoeveel-

panelen van enkele jaren oud hebben een piek
van 30% bij zonnig weer.
Uitdaging om autonoom anti-virusprogramma te schrijven
Amerika’s Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) heeft een nieuwe
Cyber Grand Challenge georganiseerd. Eén
van de voorgaande edities was het ontwikkelen van een zelfrijdende auto in 2004. Dit
jaar is het een zuiver softwarematig probleem:
het schijven van een code die voor een brede verzameling programma’s gebrekken en
fouten kan ontdekken, en uitbuiting van deze
gebrekken kan detecteren en herstellen. En
dat alles in real time. Huidige antisoftware
voldoet niet aan die laatste eis: het bevat een
lange lijst aan kwetsbaarheden en mogelijke
‘breach flags’, maar die lijst moet constant
met updates bijgewerkt worden. De wedstrijd
zou digitale veiligheid naar een nieuw niveau
kunnen tillen. Tot op de dag van vandaag zijn
de hackers altijd de firewalls een stap voor.
Meedoen is de moeite waard want de inzending met de meest effectieve oplossing ontvangt vier miljoen dollar van DARPA!

heden ammoniak en natrium in het regenwater aangaan. Er is een grafeenlaag op het
zonnepaneel aangebracht, die het reageren
met Lewis-zuren (zuren die een covalente
binding kunnen vormen met een elektronenpaardonor) mogelijk maakt. Deze “zonnecel-zonder-zon” heeft een efficiëntie die kan
oplopen tot 6,5%. Dat is een betere prestatie
dan het getal misschien doet vermoeden want
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De formule van Grimes
Iris Smit
Gevaarlijke bijwerkingen van vaccins worden
stilgehouden, de opwarming van de aarde is
een complot en er heeft nooit een maanlanding
plaatsgevonden.
Het
lijkt
misschien
onwaarschijnlijk dat zulke grote geheimen nog
steeds niet zijn uitgelekt, toch zijn er duizenden
mensen die, tot op de dag van vandaag, geloven
in deze complottheorieën. Complotdenkers
worden vaak niet erg serieus genomen, maar toch
zijn er ook complottheorieën die wel waar bleken
te zijn. Denk eens aan de NSA-afluisteraffaire
waarbij de klokkenluider Edward Snowden
in 2013 onthulde dat het afluisteren en
onderscheppen van berichtenverkeer veel verder
gaat dan iedereen vermoedde. Of het Tuskegeesyfilisonderzoek, waarbij besmette deelnemers in
1932 niet te horen kregen dat ze syfilis hadden
en hier ook geen medicijnen tegen kregen, terwijl
deze wel al waren ontdekt. Of het forensisch
laboratorium van de FBI, die willens en wetens
onbetrouwbare onderzoeksmethoden gebruikte
en op basis hiervan talloze getuigenissen aflegde.
Wanneer kan een complottheorie waar zijn?
Wanneer kun je geloven in een complottheorie
en wanneer weet je zeker dat deze niet waar
kan zijn? De natuurkundige David Robert
Grimes geeft ons het antwoord in zijn artikel
“On the Viability of Conspiratorial Beliefs”
dat in PLoS ONE verscheen. Grimes heeft
een formule ontwikkeld waarmee wordt
uitgerekend, aan de hand van het aantal
personen en de tijd, hoe groot de kans is
dat een complottheorie uitkomt. Hij heeft
deze formule ontwikkeld aan de hand van
het geschatte aantal personen die van het
complot afwisten en de ontdekkingstijd van
de bovengenoemde complotten. Hierbij gaat
Grimes er vanuit dat een complot uitkomt als

6 Scoop september 2016

de kans daarop 50 procent of meer is. Als je
uitgaat van een gunstigste schatting voor de
geheimhouders, kom je volgens Grimes uit
op een 0,0005 procent lekkans per jaar per
samenzweerder.

Met de formule van Grimes kun je uitrekenen
wanneer een complot uit zou moeten komen.
Stel bijvoorbeeld dat de opwarming van
de aarde een complot is, dan zullen er naar
schatting 405.000 mensen bij betrokken
zijn, wat als gevolg heeft dat het binnen 3
jaar en 9 maanden bekend zou worden. Als
gevaarlijke bijwerkingen van vaccins worden
stilgehouden zou dit na 3 jaar en 2 maanden
al uitgelekt moeten zijn en de “verzonnen”
maanlanding had al begin jaren zeventig
ontmaskerd moeten zijn. Bij deze complotten
was het mogelijk een goede schatting te maken
van het aantal betrokken personen, omdat er
bedrijven bij betrokken waren waar het aantal
werknemers van bekend is. Bij de moord op
Kennedy of de instorting van Gebouw 7 na
de aanslagen op de Twin Towers is het veel
moeilijker een schatting te maken van het
aantal betrokkenen.
Grimes neem aan dat het uitkomen van
een complot, bewust of onbewust, alleen
veroorzaakt wordt door lekken. De formule

van Grimes geeft gemiddeld dus zeker nog
een te positief beeld, vanuit het oogpunt van
de geheimhouders. Grimes neemt aan dat de
kans dat iemand, in een jaar tijd, zijn mond
voorbij praat erg klein is en dat de lekken
onafhankelijk van elkaar optreden, immers
één iemand die z’n mond open trekt kan er al
voor zorgen dat het geheim uitkomt.
Een voor de hand liggende kansverdeling is
de Poissonverdeling. De Poissonverdeling
is een discrete kansverdeling die met name
gebruikt wordt om het voorkomen van
bepaalde voorvallen te tellen gedurende een
tijdsinterval. De kans op tenminste één lek
tot tijd t wordt dan gegeven door: P(T<t)
= 1 - e-t * φ, welke we vanaf nu L(t) zullen
noemen (zoals Grimes dat doet). φ is het
aantal verwachte lekken in één tijdsperiode
(bijvoorbeeld in één jaar). Als we nu heel wat
jaren voorbij laten gaan en t dus ontzettend
groot laten worden, zien we dat de e-macht
erg klein wordt en L(t) dus naar 1 gaat.
Dit wil zeggen dat het complot bijna zeker
uitkomt (iets met kans 1, dus L(t) = 1, komt
met 100% kans uit en iets met kans 0,2 komt
met 20% kans uit).
Willen we niet weten hoe groot de kans
is dat één persoon zijn mond voorbijpraat,
maar hoe het zit met meerdere personen?
Dan moet je alleen de waarde φ aanpassen.
Stel we hebben N aantal (op gelijke wijze)
lekkende betrokkenen, dan wordt de kans dat
er niemand praat in een jaar gegeven door
(1-φ)N. We zijn natuurlijk benieuwd naar de
kans dat iemand zijn mond wél voorbij praat
en dus kijken we naar het tegenovergestelde,
namelijk 1-(1-φ)N, dit wordt onze nieuwe φ.
Als je een eeuw een complot geheim wilt
houden, mogen maximaal 125 mensen er
vanaf weten. Vanzelfsprekend zullen deze 125
mensen niet allemaal net geboren zijn als ze bij



het complot worden betrokken, dus moeten
we er rekening mee houden dat mensen ook
overlijden. Dit doen we door niet een vaste
N te kiezen, maar een tijdsafhankelijke, N(t).
Leuk zo’n formule, maar klopt hij wel?
Grimes heeft zijn formule gebaseerd op drie
complottheorieën die uitgekomen zijn, maar
zijn drie er wel genoeg en zijn deze drie wel
representatief voor alle complottheorieën?
Wat was er gebeurd als hij drie andere
complottheorieën had gekozen? Als je wat
beter kijkt naar zijn formule zie je dat in
sommige gevallen de kans kleiner wordt
dat een complot uitkomt, naarmate de
tijd vordert (en dit terwijl nog niet alle
betrokkenen overleden kunnen zijn). Dit
komt waarschijnlijk omdat Grimes in de
Poissonverdeling een variabele N(t) heeft
ingevuld in plaats van, zoals normaal in de
Poissonverdeling, een constante.
Wat betekent deze formule voor complotdenkers?
Hoogleraar mediacultuur en onderzoeker
van complotdenken Stef Aupers van de KU
Leuven denkt niet dat veel complotdenkers
van mening zullen veranderen door deze
formule. ‘Er zit het naïeve idee achter dat
je deze mensen op andere gedachten kunt
brengen door ze te laten zien dat complotten
onzin zijn. Maar complotdenken is gebaseerd
op diep verankerd wantrouwen. We weten
dat complotdenkers zich niet zomaar laten
overtuigen door ze informatie te geven.’
Grimes denkt juist dat hij complotdenkers
tegemoetkomt. ‘Het is gebruikelijk om
dit soort samenzweringstheorieën en
hun aanhangers af te wijzen. Ik wilde het
omgekeerd aanpakken, en onderzoeken in
hoeverre zulke theorieën mogelijk zijn. Niet
iedereen die in een samenzwering gelooft is
onredelijk of onnadenkend.’
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Hoe overleef ik mijn eerste jaar?
Jeannine de Kuijper
Je loopt verdwaasd door de gangen en hallen op
het Science Park. Het lijkt alsof iedereen om je
heen er al heel lang bij hoort. Zal ik je iets vertellen? Iedereen begon zoals jij. Niet wetende waar
alles was, met wie je om moest gaan, wat je überhaupt moest doen.
Terwijl jullie de afgelopen zomer misschien
wel nerveus aan het nadenken waren over het
begin van je eerste jaar, of juist vol aan het
genieten waren van de vakantie, zat ik in het
zonnetje te piekeren over het advies dat ik
jullie eventueel kon geven om goed door het
eerste jaar te komen. Ik heb het zelf namelijk
twee keer gedaan, dus ik heb meer dan genoeg ervaring.
Jullie lopen hier waarschijnlijk al een week
rond wanneer deze Scoop uitkomt, dus welkom op het Science Park! Aan het eind van
het jaar zal het Science Park voelen als een
tweede (of derde) huis en zal je hier veel
problemen kunnen oplossen. Geloof het of
niet, maar de vrienden die jullie hier maken
zullen jaren bij je blijven, en samen kunnen
jullie alles halen – niet alleen je eerste jaar!

ziek worden! Vraag maar aan elke student die
op het Science Park rondloopt, vitamientjes
zijn je vriendjes. Je kan het je niet veroorloven
om ziek te worden. Word je wel ziek, dan is de
hoeveelheid stress op je schouders enorm, en
dat werkt alleen maar tegen je, dus ga gezond
leven! Ga gezonder eten, doe mee aan een
leuke sport en kom zo meer mensen tegen.
Iedereen kan je helpen.
Over “iedereen” gesproken, heb je de NSA
al ontmoet? De NSA is de studievereniging
voor wis-, natuur- en sterrenkundigen, en zij
kunnen jou met zowat alles helpen. Word
vrienden met de ouderejaars want zij willen
gegarandeerd helpen met elke vraag die je
hebt, of het nou over de studie gaat of commissies of iets anders. Vragen stellen aan ouderejaars kan je veel last en zorgen besparen.
“Ouderejaars bijten niet.” – Inge,
derdejaars

Dit wordt het jaar waarin je de basis legt voor
je hele studie. Je krijgt te maken met stress in
alle delen van je leven. De vraag is alleen hoe
je daar mee omgaat. Dat was misschien wel
mijn grootste obstakel. De stress van sociaal
zijn – want ja, je moet toch vrienden maken
– de studie – veel lastiger dan ik had gedacht
– en de stress van opeens op mezelf wonen.
Wie ging er nou schoonmaken en koken?

De beste manier om kennis te maken met
de actieve NSA-leden is of door op de bank
te ploffen in de NSA-kamer tussen colleges
door, of door naar de borrels en activiteiten te komen. Dit zijn ideale momenten om
een beetje te ontspannen en een gezellige
avond te hebben. Het is natuurlijk ook een
stuk makkelijker om iemand te ontmoeten en
beter te leren kennen wanneer je een biertje in
je hand hebt! Het eerste en gelijk het belangrijkste uitstapje voor eerstejaars is het eerstejaarsweekend; daar maak je de beste vrienden!

Het helpt ook niet als je ziek wordt, en dit
brengt mij op mijn eerste gouden tip: niet

De NSA heeft ook heel veel leuke commissies waar je in kan zitten. Ik heb zelf in mijn
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eerste jaar in de Eerstejaarscommissie (EJCie) gezeten en heb daar een deel van mijn
vriendengroep ontmoet. Hartstikke leuk, interessant en leerzaam om in een commissie
te zitten, alleen raad ik wel aan om eerst goed
van start te gaan met de studie zelf. Of zeker
weten dat je studie er niet onder zal lijden.
En nu die studie. Hoe moet je dat gaan aanpakken? Je zit niet meer op de middelbare
school. Alles moet je zelf doen. Je bepaalt nu
zelf waar je wel en niet naartoe gaat, wanneer je gaat studeren, wanneer je gaat feesten.
Prioritize.
“Eerst werken, dan bier drinken.” –
Laurens, derdejaars
Gouden tip nummer twee: maak een plan!
Ga in je agenda zetten wat je wanneer gaat
doen, want anders wordt het te veel voor je
hoofd om bij te houden. Dit zijn natuurlijk
alleen maar tips en je hoeft niet naar mij te
luisteren, maar misschien hebben sommige
van jullie hier wat aan. Ik kwam hier in mijn
tweede eerste jaar pas achter.
Een goede en effectieve manier om te studeren is door een groep studiemaatjes te vinden. Spreek met z’n allen af en ga samen de
opgaven maken – zo kan je makkelijker en
sneller een opdracht afmaken. Schrik niet als
één opdracht langer dan één uur duurt! Daar
leer je het meeste van.
“Maak je huiswerk! Houd het bij!
Zes studiepunten kan je niet leren in
twee dagen.” – Femke, derdejaars
Des te langer en vaker je aan een vak werkt,
des te leuker en makkelijker het wordt. Jullie
komen hier vanzelf wel achter.



Gouden tip nummer 3: ga naar de hoor- en
werkcolleges! Natuurlijk zullen er een paar
van jullie tussen zitten die het ook zonder
de colleges kunnen, maar vaak zijn het de
mensen die denken dat dat niet nodig is en
dat ze het wel kunnen inhalen, die uiteindelijk
het vak niet halen. Ben je in een werkcollege
ingedeeld waar je echt niet kan samenwerken
met de studenten en waarvan je ook niks van
de werkcollegedocent begrijpt, probeer dan
een andere groep. Je doet deze studie voor jezelf, en als jij denkt dat je ergens anders veel
beter kan studeren, ga ervoor! Geef het natuurlijk wel eerst even een week om te kijken
of het echt niet gaat. Ga in een werkcollege
zitten waar je wordt gestimuleerd om te studeren, niet waar je wordt afgeleid. Het allerbelangrijkste van werkcolleges? Niet opgeven!
Geef jezelf de tijd om het te begrijpen, en laat
niemand je vertellen dat je het niet kan. Als
iemand dat wel doet, laat dat alleen maar
meer motivatie zijn om harder te werken om
hun het tegendeel te bewijzen.
Er zal een moment komen in januari waar
sommige van jullie een moeilijke beslissing moeten maken – ga je stoppen, of ga je
door? Ik weet dat dat niet iets is waar je nu
aan wilt denken, maar zorg er daarom nu al
voor dat dit straks ook niet hoeft. Wil je echt
heel graag doorgaan met de studie maar weet
je 100% zeker dat je je BSA niet gaat halen,
stop dan en begin volgend jaar weer opnieuw.
Maar ja, dit stuk gaat over het eerste jaar
overleven, dus daar gaan wij allemaal vanuit.
Gouden tip nummer vier: is er een probleem
waar je mee zit wat een effect heeft op je studie, ga naar de studieadviseur – zij kan je de
beste hulp bieden.
Heel veel succes met jullie eerste jaar, vergeet
niet om ouderejaars om hulp te vragen wanneer je het nodig hebt en kom naar het
eerstejaarsweekend!
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Geschiedenis van de natuurkunde
Deel 1: de mysterieuze verdwijning van Ettore Majorana

David Laan
Nadat ik in de vorige Scoop heb aangekondigd
dat we nieuwe dingen in de Scoop wilden gaan
proberen was dit één van de eerste ideeën. We
hopen natuurlijk nog steeds dat mensen ons hun
ideeën voor en over de scoop blijven vertellen. We
willen voortaan in elke Scoop een stuk over de
geschiedenis van de natuurkunde schrijven en
ook over de wiskunde komt een rubriek.
Het eerste onderwerp van de rubriek is Ettore
Majorana, we gaan ons best doen altijd een
onderwerp te vinden dat in het thema past.
Majorana is in 1938 onder verdachte omstandigheden verdwenen, waar de meest uiteenlopende theorieën over zijn.
Ettore Majorana werd geboren op 5 augustus
1906 in Catania, de op een na grootste stad
op Sicilië gelegen aan de voet van de Etna, als
zoon van behoorlijk vermogende ouders. Zijn
vader, Fabio Majorana, was de directeur van
de telefoonmaatschappij in Catania en ingenieur. Hij werd altijd gezien als een wonderkind, het verhaal dat hierover vaak opduikt
is dat hij al op jonge leeftijd veel tweede- en
derdemachtswortels uit zijn hoofd kon uitrekenen. Hij deed dit dan teruggetrokken onder
de tafel, wat hij altijd deed als hij een probleem voorgeschoteld kreeg, een teken van zijn
grote verlegenheid. Hiernaast is er in de lokale krant een stuk gepubliceerd waarin gesproken werd over zijn grote schaaktalent. Nadat
hij de eerste jaren op school had gezeten in
Catania, mocht hij naar Rome om daar opgeleid te worden door de Jezuïten. Hierna besloot
hij dat hij in de voetsporen van zijn vader wilde treden en begon aan een vooropleiding tot
ingenieur. Nadat hij dit had afgerond is hij
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Theoretisch natuurkundige, geboren in Catania
op 5 augustus 1906 en vermoedelijk gestorven
op 27 maart 1938. Belangrijkste ontdekking was
het naar hem genoemde Majorana-deeltje .

ook nog begonnen aan de technische universiteit, dit ging behoorlijk goed maar hij
heeft dit nooit afgerond. Hij besloot tijdens
deze opleiding namelijk de natuurkunde in
te gaan en kon dit doen bij niemand minder dan Enrico Fermi, die net was aangesteld
als bijzonder hoogleraar theoretische natuurkunde in Rome. Dit bleek een vruchtbare
samenwerking, waarbij hij samen met anderen (Edoardo Amaldi, Oscar D’Agostino,
Bruno Pontecorvo, Franco Rasetti en Emilio
Segrè) I ragazzi di Via Panisperna werd genoemd. Wat vertaald de jongens van de Via
Panisperna betekent, aangezien ze samenwerkten in een gebouw aan de Via Panisper-

na onder leiding van Enrico Fermi. Dit waren allemaal natuurkundigen behalve Oscar
D’Agostino, dat was een scheikundige. Deze
groep mensen deed voornamelijk onderzoek
naar de kernfysica en het verval van elementen. Ettore heeft in zijn leven niet heel veel
gepubliceerd, terwijl hij wel behoorlijk veel

gorie. Majorana had iets wat niemand anders
in de wereld had…” Daarnaast stond Fermi
erom bekend dat hij na de verdwijning van
Majorana regelmatig verzuchtte: “als Ettore
hier maar was geweest” als een probleem te
moeilijk werd. Na zijn tijd in Rome is hij in
januari 1938 nog hoogleraar theoretische na-

Fermi: “in de wereld zijn verschillende categoriën wetenschappers: die van de
tweede en derde categorie ... Maar dan zijn er nog de genieën, mensen als Galilieo
en Newton. Nou, Ettore behoort tot deze categorie.
ontdekt heeft. Het nadeel was dat hij vanaf
het moment dat hij iets opgelost had, het hele
probleem niet meer interessant achtte en het
vervolgens vaak niet publiceerde. Fermi was
zeer overtuigd van het genie van Majorana en
vond dat hij tot de grootste fycisi ooit behoorde: “in de wereld zijn verschillende categoriën
wetenschappers: die van de tweede en derde
categorie, die heel erg hun best doen maar
nooit ver zullen komen. Dan heb je nog die
van de hoogste categorie, mensen die grootse
ontdekkingen doen, fundamentele vooruitgang boeken in de wetenschap. Maar dan
zijn er nog de genieën, mensen als Galilieo en
Newton. Nou, Ettore behoort tot deze cate-

Majorana op de boot waarmee hij verdwenen is



tuurkunde geworden in Napels, na voorgedragen te zijn door een commissie geleid door
Enrico Fermi. Ook heeft hij op kosten van
de Italiaanse overheid door Europa mogen
reizen in 1932/1933 en heeft daar onder andere Werner Heisenberg en Niels Bohr leren
kennen.
De verdwijning
Nadat hij aangesteld was als hoogleraar en
erachter kwam dat zijn manier van lesgeven
niet helemaal aansloeg bij de studenten (het
schijnt dat er na een paar colleges nog slechts
twee studenten over waren), heeft hij op 25
maart 1938 een brief gestuurd met een boodschap aan zijn baas die zou kunnen wijzen op
een mogelijke zelfmoord. Een dag later heeft
hij nog een boodschap gestuurd met daarin
de opdracht om de voorgaande brief te negeren. In de nacht van 27 maart 1938 is
Ettore Majorana spoorloos verdwijnen. Omtrent deze verdwijning doen verschillende
theorieën de ronde.
• Zelfmoord: dit is de meest voorkomende
theorie, het laatst bekende feit omtrent
Majorana is dat hij op een boot naar
Napels zou zijn gestapt vanaf Sicilië en
mogelijk is hij van deze boot afgesprongen en verdronken. Majorana stond echter bekend als zeer vroom katholiek en
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•

•

•

zelfmoord past niet in dit beeld.
Sommige mensen denken dat hij zichzelf volledig terug zou hebben getrokken
omdat hij voorzag dat mede door zijn
bijdrage aan de natuurkunde zoiets verschrikkelijks als een atoombom gemaakt
zou kunnen worden. Laura Fermi, de
vrouw van Majorana, was ervan overtuigd
dat Majorana zo intelligent was dat als hij
zou willen verdwijnen, niemand hem zou
kunnen vinden.
Er wordt ook gezegd dat hij in een spirituele crisis verkeerde en dat hij zich
daarom terug zou hebben getrokken in
een klooster. Monseigneur Riccieri (die
in Catania gevestigd was geweest) bevestigde het idee over deze crisis, maar kon
vanwege het biechtgeheim niets meer
loslaten hierover.
Hij zou een bedelaar in Napels zijn geworden en is begonnen met het helpen
van studenten met hun wiskunde.

•

•

•

Misschien is hij naar Zuid-Amerika
gevlucht, detectives hebben in eerste instantie alleen missende pagina’s gevonden in het register van het hotel waar hij
ingecheckt zou hebben. In 2011 dook er
een foto van vermoedelijk Majorana op
en werd de zaak door de Italiaanse politie
heropend, waarna in 2015 gesteld werd
dat hij van 1955-1959 in Venezuela gewoond heeft.
Moord, met het oog op de ontluikende
Tweede Wereldoorlog is het ook mogelijk dat hij vermoord is door de bijvoorbeeld de Nazi’s.
Hij zou ook ontvoerd kunnen zijn door
een buitenlandse veiligheidsdienst.

Helaas lijkt het erop dat we er nooit achter gaan komen wat er met hem is gebeurd.
Fermi heeft na zijn verdwijning er nog op
aangedrongen dat er naar hem gezocht moest
worden bij onder andere Bennito Mussolino,
maar ook dat mocht niet baten. Ondanks dat
er dus in 2015 een statement van de carabinieri is gekomen, zijn er nog veel mensen die
hier niet in geloven. Het blijft daarnaast interessant om erachter te komen wat zijn beweegredenen zouden zijn geweest om zomaar
te verdwijnen.
De volgende keer zal het gaan over Blaise
Pascal, de naamgever en ontdekker van de
wet van Pascal. Pascal was naast natuur- en
wiskundige ook filosoof en theoloog. Ik zal
gaan kijken naar zijn bijdragen aan de wis- en
natuurkunde maar ook wat hij op de andere
gebieden gebracht heeft. Zo lijkt hij bijvoorbeeld ook de grondlegger van het moderne
openbare vervoer te zijn.
Bron: “The Mysterious Disappearance of Ettore
Majorana”, geschreven door Barry R. Holstein.

I ragazzi di Via Panisperna (zonder Majorana)
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Studiereis naar Japan
David Laan
Op één augustus begon de studiereis
georganiseerd door Stichting Paul Erdős. Er
waren dertig NSA’ers mee op deze reis naar
Japan. Er is in de tijd dat we in Japan zijn
geweest te veel gebeurd om op te noemen,
maar een korte samenvatting zal volgen. Wij
willen middels dit stuk de NSA heel erg
bedanken voor alle hulp en subsidie die wij
als stichting hebben mogen ontvangen.
Dat de studiereis naar Japan ging leverde voor
de commissie een paar praktische problemen
op, zo was de taalbarrière toch groter dan
verwacht. Het niveau van Engels was op
sommige plaatsen dramatisch te noemen.
Ook is het lastig als je geen enkel bordje
kunt lezen omdat er voor jou onbegrijpelijke
tekens opstaan. Toch leer je uiteindelijk om
daar mee om te gaan, door bijvoorbeeld over
te stappen naar het Nederlands en druk te
gebaren en soms maar een beetje te gokken
dat wat je gaat doen toegestaan is. Nadat deze
eerste problemen overwonnen waren konden
de bezoeken beginnen. Naast de gebruikelijke
bezoeken aan universiteiten en observatoria
stonden er dit jaar enkele speciale bezoeken



op het programma. Zo zijn we naar de
Nederlandse ambassade in Tokio geweest,
waar we geleerd hebben wat een diplomaat kan
betekenen voor Nederlandse (technologische)
bedrijven in Japan en waar we de groepsfoto
hebben kunnen nemen. Ook hebben we een
praatje gekregen bij ASML in Japan, waarbij
vooral in werd gegaan op de verschillen in de
culturen van Japan en Nederland. Daarnaast
zijn we nog naar het KEK gegaan, een grote
deeltjesversneller. Naast deze leuke bezoeken
waren er meer dan genoeg vrije dagen om op
eigen houtje Japan te verkennen!
Na een lange, vermoeiende maar voldoenende
reis kwam het merendeel van de groep (een
paar mensen bleven langer in Japan) terug
op negentien augustus. Al met al was het
een ontzettend mooie reis, die iedereen
waarschijnlijk lang bij zal blijven.
Volgend jaar mei organiseert de stichting een
studiereis naar een nog nader te bepalen locatie.
Ben jij geïnteresseerd om dit te organiseren?
Stuur dan een mail naar studytrip@nsaweb.nl
met een korte motivatie.
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5 jaar Scoop: een terugblik
Dorine Schenk
“Wat wil je later worden?”
“Tsja, weet ik niet… er is wel iets, maar dat lukt
vast niet…”
“Vertel!”
“Wetenschapsjournalist. Populair wetenschappelijke stukjes schrijven die iedereen begrijpt.
Maar het is een moeilijke wereld om in te komen.
Bovendien schrijf ik bijna nooit meer.”
“Waarom kom je dan niet bij de Scoop?”
“De wat?”
Dit gesprek vond plaats tijdens het eerstejaars
practicum natuurkunde in 2011. Rob
overtuigde mij ervan een kijkje te komen
nemen tijdens het eerstvolgende Scoop-uitje
en zo geschiedde het. Ik begon met schrijven.
Het voelde enorm spannend en officieel toen
de eerste Scoop met een artikel van mijn hand
verscheen. Het zou nog zeker een half jaar
duren voordat ik erachter kwam dat de Scoop
het blad van de NSA is. Sterker nog, doordat
ik voor het blad schreef, bleek ik actief lid te
zijn van een studievereniging waar ik nog
nooit geweest was.
Anders dan de rest
Al snel werd het duidelijk dat de
Scoop anders wil zijn dan de andere
studieverenigingsbladen. Kwaliteit en inhoud
van de artikelen stond voorop. Geen stukken
over het goedkoopste bier van Amsterdam
of hoe je het best psychologiemeisjes kunt
versieren, maar diepgaande verhalen over
de ramp bij Fukushima en hoe het bedrijf
TEPCO zoveel mogelijk geheim probeerde
te houden. Artikelen mochten gerust lang
zijn. Natuur- en wiskundestudenten zouden
zich daar niet door af laten schrikken. Die
houden van inhoud en diepgang.
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Gelukkig was er ook ruimte voor luchtigere
artikelen. Ik schreef een van mijn eerste
stukjes over de manier waarop zeestromen
in kaart gebracht werden met behulp van
een containerlading aan bad-eendjes die per
ongeluk overboord vielen. Al snel volgende een
stuk over de corioliskracht; waarom draaien
badputjes op het noordelijk halfrond de ene
kant op leeg en op het zuidelijk halfrond de
andere kant op? Het leverde me een mooie
NSA-actieve-leden-koffiemok op met de
tekst: “Dorine weet alles van badputjes”. Nog
regelmatig vragen mensen op het Nikhef wat
die mysterieuze tekst toch betekent.
De redactie van de Scoop weerspiegelde ook
de duidelijk de instelling van het blad: anders

zijn. Scoop-uitjes gingen naar kraakpanden
en andere alternatieve plekken. De Scoop
had weinig contact met het NSA-bestuur
en regelde haar eigen zaken. Alleen voor het
hoognodige (advertenties en “Het woord van
de NSA”) werd contact gezocht. Daarom
duurde het voor mij lang om erachter te
komen dat de twee wel degelijk met elkaar
verbonden waren. Er was geen ruzie. De
Scoop regelde alles gewoon graag op haar

eigen manier, zonder al te veel verantwoording
af te leggen.
Dichter bij de NSA
Dit veranderde geleidelijk. De NSA wilde
dat het duidelijker werd dat de Scoop bij hen
hoort. Er verschijnen steeds meer artikelen
gerelateerd aan de NSA. Een fotopagina over
de meest recente NSA-activiteiten en af en
toe zelfs een verslagje. Dan komt ineens het
verzoek dat er te allen tijden iemand uit het
bestuur verbonden moet zijn met de Scoop.
Er wordt in eerste instantie wat sceptisch
gereageerd door de redactie, maar aan de
andere kant zijn we blij. Er is een tekort aan
schrijvers en op die manier hebben we een
extra kracht om artikelen te produceren.
Het blijkt een ontzettend leuke samenwerking.
Isabelle komt bij de Scoop en schrijft
enthousiast goede stukjes. Ze volgt mij zelfs
op als hoofdredacteur. Inmiddels is de band
met de NSA sterker dan ooit. Er is zelfs een
samenwerking geweest tussen de Scoop en de
symposiumcommissie; de Scoop publiceert
achtergrondartikelen die aansluiten op het
thema van het symposium dat kort na het
verschijnen van de Scoop plaats zal vinden.
Deadlines…
Het probleem van zulke samenwerkingen is
wel dat er ineens een harde deadline gehaald
moet worden. En deadlines en de Scoop…
Of deadlines en studenten die nog duizend
andere dingen te doen hebben… het zal
wel nooit goed komen. Ik geloof niet dat er
in de vijf jaar dat ik er gezeten heb ooit een
deadline echt netjes gehaald is. Nog nooit
is het alle redactieleden gelukt hun stukken
op tijd in te leveren (ik schrijf dit ook de dag
na de deadline). Van alles probeerde ik als
hoofdredacteur… Ik heb taart beloofd tijdens
een vergadering als iedereen op tijd zou zijn.
Ook heb ik vaak genoeg er een geheime
deadline op na gehouden. De deadline die



naar iedereen doorgemaild werd was dan
een week eerder dan de deadline die in het
schema stond. Niets hielp.
Wie weet komt er in de toekomst een
hoofdredacteur die met zo’n ijzeren hand
regeert dat er eindelijk een deadline gehaald
wordt. Mocht dat ooit gebeuren, laat het
me dan weten. Die taart kom ik dan alsnog
langsbrengen bij de redactie.
De toekomst
Nog steeds zie ik de Scoop veranderen. De
artikelen worden luchtiger en korter. Daar
lijkt me niets mis mee. Het maakt de Scoop
geschikter om snel door te bladeren tussen de
colleges door. Toch hoop ik dat iets van de
oude normen en waarden bewaard blijft. Af
en toe een lang en inhoudelijk artikel zorgt
dat de Scoop zich blijft onderscheiden van de
andere studiebladen. Dat het een blad blijft
waar je met trots voor kan schrijven.
Ik begin nu wel erg oud te klinken. Het is
dan ook maar goed dat dit de laatste keer is
dat ik voor de Scoop schrijf. Na vijf jaar is het
mooi geweest. De studie is afgerond en mijn
tijd bij de Scoop is voorbij. Nu is het moment
gekomen dat ik me af moet vragen: is there
more than the Scoop?
Liefs, Dorine
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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 de NSA. Je

hebt één week de tijd om een heerlijke fles
wijn te winnen!

Horizontaal
1.
De wetenschap die zich bezighoudt
met formele regels van redeneren.
2.
Director General bij CERN.
3.
Een elementaire deeltje in het Standaard Model gevonden op 14 maart 2013
4.
Lichtdeeltje.
5.
European Organization for Nuclear
Research.
6.
“Out of this world”.

7.
De Franse filosoof en wiskundige
waaraan we het Cartesische coördinatenstelsel
aan te danken hebben.
8.
Thema van de volgende Scoop.
9.
Hongaars - Amerikaans wiskundige.
Eerste om operatortheorie toe te passen op de
kwantummechanica.
10.
De theorie waarin een bepaald
verschijnsel veroorzaakt is door manipulatie.
11.
Rekenformule voor complotten.

Antwoorden Scoop Mei 2016
1.
Pythagoras
2.
Priemgetallen
3.
Zonderland
4.
Zwaartekrachtsgolven (maar dan in het
Engels , dus gravitationwaves)
5.
Copernicus

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Let the games begin!

Mirzakhani
Huygens
Galoistheorie
Newtonringen
Verweg
Kwantumverstrengeling
Laplaciaan (in het Engels, dus Laplacian)
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De aliens die onze planeet bezoeken
Nigel van Herwijnen
“Zoals kinderen het idee van de tandenfee
en de kerstman accepteren, geloof ik dat
belastingbetalende inwoners volledig in staat
zijn om de nieuwe en ruimdenkende realiteit
te accepteren: dat de kosmos waarin wij leven
wemelt van verschillende soorten levensvormen.
Het feit dat er beschavingen bestaan die
geavanceerder zijn dan wij, kunnen we als
vernederend opvatten. Maar het kan heel goed
de nodige stap zijn om als soort te kunnen
overleven.”
Hoewel Paul Hellyer in de voorgaande
quote aliens vergelijkt met de tandenfee en
de kerstman, bedoelt hij juist dat aliens wel
echt bestaan en dat iedereen dat zou moeten
weten. Een opvatting die al snel wordt
gekoppeld aan gekkerds met een aluminium
hoedje. Maar Paul Hellyer is niet zomaar een
willekeurig persoon. In mei 2013 wordt hij
namelijk als voormalig Minister van Defensie
van Canada ondervraagd door een commissie
tijdens de Citizen Hearing on Disclosure over
zijn ervaringen met aliens tijdens zijn tijd als
minister. Zijn uitspraken maken hem de eerste
minister die ondubbelzinnig beweert dat er
niet alleen buitenaards leven bestaat, maar
dat overheden zelfs met ze samenwerken om
wetenschappelijke vooruitgang te boeken.
Maar wie zijn deze aliens en waar zijn ze te
vinden?
Een aliensoort waar veel
over gesproken wordt
zijn de Pleiadians (ook
wel de Nordic Aliens of
Tall Whites genoemd).
De Pleiadians zijn een
humanoïde buitenaards
soort
afkomstig
van
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gebied rondom de Plejaden, een sterrenhoop
in het sterrenbeeld Taurus. Ze zijn over het
algemeen rond de twee meter lang en hebben
blauwe, lichtgevende ogen die lichtelijk van
kleur veranderen. Verder zijn ze lichamelijk
perfect in vorm. Volgens getuigen zijn
het goedaardige wezens die niets anders
dan het beste willen voor de aarde. Ze
worden dan ook beschreven als waakzaam,
vriendelijk, liefdevol, alwetend en dus hele
fijne wezens. Paul Hellyer is er van overtuigd
dat de Amerikaanse overheid nauw met ze
samenwerkt. Fiber optics, microchips, kevlar
en geavanceerde lasers zijn volgens Hellyer
enkele van de technologieën waarbij zij ons
geholpen hebben ze te verkrijgen. De enige
reden dat ze dit doen is om ons te helpen om
te ontwikkelen als een beschaving.

Maar om diezelfde reden zijn er waarschijnlijk
net zo goed meer bezoeken van Pleiadians
gerapporteerd nadat de eerste atoombom tot
ontploffing werd gebracht in de jaren veertig.
De schade die de mens zichzelf en de planeet
aandoet bij het gebruiken van deze bommen
is namelijk enorm. Hellyer trekt deze stelling
echter nog een stap verder. Volgens hem weten
de Pleiadians namelijk iets wat wij niet weten.
Namelijk dat het tot ontploffing brengen van
atoombommen op aarde een effect heeft op
de rest van het heelal. Hij vergelijkt het met
kinderen die met vuur spelen: het is gevaarlijk
voor de kinderen zelf,
maar de ouders kunnen
Het is opvallend dat de meeste
er zelf ook last van
ondervinden als het huis
verhalen van de gijzelaars
afbrandt. Het idee dat de
aarde schade zou oplopen,
grotendeels overlappen
zou de Pleiadians hebben
doen besluiten om vaker

bezoeken te brengen. Tijdens deze bezoeken
zouden zij alle informatie rondom onze
nucleaire wapens hebben gewonnen zodat zij,
mocht het nodig zijn, kunnen ingrijpen.
Het is een geruststellende gedachte dat de
Pleiadians over ons waken, maar een ander
aliensoort staat minder bekend om haar
vriendelijkheid: de grijze aliens (ook wel de
Grays genoemd). Grays worden over het
algemeen beschreven als kleine onzijdige
humanoïde wezens. Ze hebben een grijze
haarloze huid, grote amandelvormige ogen
en geen uitstekende neus, mond of oren. In
plaats daarvan melden getuigen dat ze kleine
openingen hebben op die plekken. De Grays
hebben hun bekendheid vooral te danken aan
televisieseries zoals South Park, American
Dad!, The X-Files en videospellen zoals
XCOM waarin zij een grote rol spelen.
Het idee dat de Grays minder vreedzaam zijn
dan Pleiadians komt uit het feit dat de meeste
meldingen van Grays ontvoeringen zijn. Over
deze meldingen heeft iedereen wel een keer
gehoord. Probeer het scenario voor te stellen
dat iemand ’s nachts rustig ligt te slapen
wanneer er plotseling een groepje Grays
binnen komen om je mee te nemen naar hun
schip. Daar voeren ze allemaal experimenten
op je uit, zowel fysiek als mentaal, om je
vervolgens weer terug in bed te leggen als
ze klaar met je zijn. Dit is natuurlijk een
verschrikkelijk traumatische ervaring. Het
is opvallend dat de meeste verhalen van de
gijzelaars grotendeels overlappen.
Een terugkomend element is de manier
waarop de Grays mentale experimenten
uitvoeren. Ze zouden pupilloze, egaal zwarte
ogen hebben die niet bewegen. Tijdens de
experimenten kijken de Grays diep in de
ogen van de gijzelaars wat direct hallucinaties
en emoties zou oproepen. De gijzelaars



Figuur: uitslag van de poll “Geloof jij dat er nu
buitenaards leven bestaat?“ onder 51 NSA’ers

hebben het idee dat de Gray op dat moment
telepathisch gezien in hun hoofd zit en hun
zintuigen volledig controleert. De reden dat
ze dit en de fysieke experimenten zouden
doen is echter onduidelijk, omdat dat nogal
verschilt per melding. Volgens de één willen
ze slechts meer te weten komen over mensen
en doen ze dat nou eenmaal op een minder
subtiele manier dan de Pleiadians. Volgens de
ander is het een controle of je een geschikt
persoon bent om sperma en eieren te oogsten.
Deze zouden vervolgens gebruikt worden om
hybride wezens mee te kweken. Hier zijn de
kenners het in ieder geval nog niet over eens.
Er zijn nog talloze andere soorten van
buitenaards leven gemeld, maar tegenwoordig
zijn de meldingen vooral over Grays. Als
gevolgd van al deze verhalen zijn er een hoop
complottheorieën ontstaan. Natuurlijk is het
moeilijk in te schatten of de melding echt
gebeurd is, of dat het waanbeelden zijn en ze
de verhalen via verschillende media onbewust
binnen hebben gekregen. Het feit dat een
oud-Minister van Defensie zich zo uitgebreid
heeft uitgelaten over het onderwerp zal
ongetwijfeld een hoop mensen hebben doen
overtuigen dat er meer aan de hand is dan
zij in eerste instantie dachten. Voorlopig is
het in ieder geval duimen dat je zelf nooit
meegenomen zal worden door de Grays.
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NSA vs. VSPA
De kennisstrijd tussen twee werelden

Nigel van Herwijnen
Dat bèta’s wel een hoge pet van zichzelf op hebben weten we allemaal. Volgens de wetenschappelijke hiërarchie zou wiskunde de puurste vorm
van wetenschap zijn, gevolgd door natuurkunde,
scheikunde, de andere bètawetenschappen en
eindigend met de alphawetenschappen. Maar of
deze volgorde ook de inteligentie aangeeft valt
nog maar te betwijfelen. In deze rubriek gaan
wij die test aan, met in deze editie Kim Coelho (student psychologie) en Sebastiaan van Eijk
(student natuurkunde).
Hoe ontstaat een regenboog?
Kim: Een regenboog ontstaat door weerkaatsing van licht op regendruppels, op water. Ik moet eigenlijk meteen aan een prisma
denken, waarin je ziet dat licht uit allemaal
kleuren bestaat. Door het water worden alle
kleuren in het licht gesplitst en daarom zie je
dan alle kleuren!

(Als het regent en de zon schijnt, valt er licht door
de regendruppels. Door de overgang van lucht naar
water breekt het licht, maar de ene kleur meer dan de
ander. Op die manier worden de kleuren van het zonlicht opgesplitst in een regenboog.)

Wat gebeurt er met je lichaam als je in de
ruimte zweeft (zonder speciaal pak)?
Kim: Je gaat sowieso stikken. Je gaat dus dood
omdat er geen lucht is en je geen zuurstof
binnen krijgt. Eerst dacht ik dat de druk er
heel hoog was, maar er is geen lucht en dus
ook geen druk. Dus ontplof je dan? Er is geen
lucht meer die op je huid drukt, dus dan zal
je wel helemaal uit elkaar getrokken worden.
Maar er is toch helemaal niets in de ruimte?
Hoe blijf je dan zweven überhaupt? Ik vind
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het maar raar. Je zweeft toch ergens in. Je kan
toch niet zomaar in het luchtledige zweven.

(Door het zuurstofgebrek zal je al snel stikken. In tegenstelling tot menig Hollywoodfilm zal je niet exploderen! Je lichaam droogt compleet uit en mummificeert. Doordat alle oorzaken van het ontbinden van
je lichaam afwezig zijn, zoals vocht en zuurstof in de
lucht, verander je in een diepgevroren mummie.

Kan je een vuur aansteken bij een vergrootglas bij maanlicht?
Kim: Je ziet dat het wel kan met zonlicht, dus
je zou zeggen dat het wel kan. Het is allebei
gewoon licht. Maar mijn gevoel zegt me dat
het niet kan. Het is verder helemaal niet onderbouwd, maar het lijkt me dat het niet kan
omdat de zon warmer is dan de maan. Omdat
de maan niet zo warm is kan je daar slechter
vuur mee maken.

(In eerste instantie lijkt het te kunnen. Het licht komt
ten slotte van de zon. Maar niets is minder waar! Je
kan lenzen en spiegels namelijk niet gebruiken om iets
heter te maken dan de temperatuur van de oppervlakte van de bron. De bron is in dit geval de maan en
dat zal niet heet genoeg zijn om een vlam te starten.)

Hoe zijn objecten in de wereld gerepresenteerd in het brein?
Sebastiaan: Dat er voor een bepaald object
een bepaalde plek in je hersenen is? Volgens
mij wel voor het concept, bijvoorbeeld een
bank. Niet dat ik in mijn hoofd een speciaal
plekje heb voor deze bank en een andere
bank, omdat de één een andere kleur heeft of
omdat de ander geen leuning heeft, maar wel
dat ik kan herkennen dat het een langwerpig
ding is waar ik op kan zitten. Het zijn wel
bepaalde eigenschappen van objecten die een
plekje hebben in mijn hersenen.

(Voor bijna alle objecten geldt dat aspecten ervan
gerepresenteerd worden als een groepje neuronen die
synchroon vuren. Dit worden assemblies genoemd.
Een groene tafel kan gerepresenteerd zijn als drie
neuron assemblies die elk een ander aspect van de tafel
representeren.)

Is het mogelijk om geluk of intelligentie in
het brein waar te nemen of te meten?
Sebastiaan: Algeheel geluk denk ik niet, maar
je hebt natuurlijk wel hormonen voor je blij
voelen. Endorfine is dat geloof ik en dat kan
je wel waarnemen door met zo een MRI
te kijken naar gebieden die oplichten. Van
intelligentie weet ik het niet. Het intensief
werken van je hersenen staat niet per se gelijk
aan slim zijn. Het is meer dat wij als mens
slim zijn, maar ik betwijfel of je individuele
intelligentie daarop kan meten. Als we dat
zouden kunnen, waarom zouden er dan nog
IQ-testen bestaan?

(Zeer waarschijnlijk niet. Het is onderzoekers nog
niet gelukt om een neuraal correlaat van intelligentie
in het brein te vinden. Het kan zijn dat we op
zoek zijn naar iets wat er niet is. We zoeken in de
hersenen naar een gebied dat verantwoordelijk is voor
intelligentie of geluk, maar het kan ook zo zijn dat er
veel verschillende gebieden bij betrokken zijn.)

Waarom zijn mensen in een ‘arranged
marriage’ vaak gelukkiger na 10 jaar
huwelijk dan mensen die trouwen uit liefde?
Sebastiaan: Ik denk dat als je trouwt uit liefde
er twijfel kan gaan manifesteren. Dus je gaat
je afvragen of je wel de goede keuze gemaakt
hebt of je diegene wel echt leuk genoeg vindt
om mee te trouwen. Maar bij een arranged
marriage is die optie er gewoon niet dus
ga je daar ook nooit over nadenken. Als je
dat eenmaal hebt geaccepteerd, dan ben je
gewoon gelukkig. Nu zijn er natuurlijk ook
ongelukkige huwelijken, maar dan zijn die
vanaf minuut één ongelukkig.

(Mensen in een arranged marriage ontwikkelen
gevoelens voor elkaar over tijd, waardoor ze
uiteindelijk meer voor elkaar voelen dan toen ze nog
vreemden waren. De intense gevoelens van mensen
die trouwen uit liefde zwakken vaak juist af na
verloop van tijd.)

Welke bijdrage heeft Freud aan de psychologie geleverd?
Sebastaan: Ik weet dat hij een bedrage
heeft geleverd! Hij heeft gesteld dat iedereen onderliggende gevoelens heeft voor zijn
of haar moeder. Volgens mij alleen voor de
moeder, misschien is het wel voor je ouders
in het algemeen. Maar goed, dat is dan weer
precies zo een freudiaanse verspreking!

(Freud wordt in de psychologie als veel minder belangrijk beschouwd dan de meeste mensen denken. Zijn
theorieën zijn vaak niet wetenschappelijk onderbouwd en zijn resultaten vaak verzonnen. Maar
Freud zorgde er met zijn theorie wel voor dat er meer
aandacht kwam voor onbewuste hersenprocessen.)
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The great filter
Een rationele klank in de kakofonie van samenzweringen

Matthijs Laan
Een goed raadsel is er één die mensen uitdaagt om
een oplossing te verzinnen. Het perfecte voorbeeld
is de Fermi Paradox. Deze luidt simpel gezegd:
“Er zijn enorm veel sterren in de Melkweg. Een
deel van die sterren hebben aard-achtige planeten
die hen omcirkelen. Op een deel van die planeten
zal leven zich ontwikkelen, en een deel daarvan
zal tot een intelligente beschaving uitgroeien.
Deze beschavingen zullen de andere sterren in de
omgeving koloniseren, en ze zouden dit in enkele
miljoenen jaren kunnen doen. Als we ieder van
deze fracties schatten komen we tot de conclusie
dat de Melkweg al lang door intelligent leven
gekoloniseerd had moeten zijn. Dus de vraag
luidt: “Waar is iedereen?”, of anders gezegd: “We
detecteren geen intelligent leven behalve onze
eigen planeet, dus wat klopt er niet aan deze
redenering?”
Het begin klopt
Deze paradox is niet alleen voor wiskundigen
of natuurkundigen aantrekkelijk, want er zijn
geen lastige formules en het aantal mogelijke
oplossingen is slechts beperkt door je fantasie.
In de paar dagen dat ik onderzoek heb gedaan
voor het schrijven van dit artikel heb ik al
meer dan dertig verschillende verklaringen
gevonden. Systematisch gezien kan ik het
beste beginnen bij het in twijfel trekken van
de tweede factor. Ik ben bereid om te geloven
dat er zich honderden miljarden sterren in
ons sterrenstelsel bevinden. Maar is “Een deel
van de sterren heeft een aard-achtige planeet
in omloop” niet heel erg kort door de bocht?
Dat valt wel mee, zo blijkt uit de recente
ontdekkingen van de Kepler Space Telescoop.
Er zijn inmiddels meer dan 3000 exoplaneten
gevonden, terwijl slechts een minuscuul
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deel van de Melkweg onderzocht is voor
de aanwezigheid van planeten. Er wordt
geschat dat er in de gehele Melkweg zo’n elf
miljard planeten zich in de bewoonbare zone
bevinden van hun ster.
Dus de eerste deelstreep is overleefd, maar er
volgen er nog vele. Acht, om precies te zijn.
Dat zijn samen de negen fasen die doorlopen
moeten worden om een interstellaire
beschaving te worden volgens The Great
Filter.
1. De juiste samenstelling van elementen en
milieu
2. Complexe moleculen zoals RNA en
aminozuren
3. Eencellig leven
4. Complex eukaryotisch leven
5. Seksuele voortplanting met daarbij
voordelen
van
mengelingen
van
voordelige mutaties
6. Meercellig leven
7. Organismen met grote denkcapaciteit
die in staat zijn om gereedschappen te
gebruiken
8. Beschaving
en
technologie
voor
ruimtevaart
9. Explosieve expansie van de beschaving
Ze zijn er wel, maar ze negeren ons
Als je het moment dat je met een hamer
op je duim sloeg even vergeet, zie je dat
wij als mensen al bij stap acht aangekomen
zijn. Volgens The Great Filter zou één van
deze negen stappen onmogelijk (of extreem
onwaarschijnlijk) moeten zijn. Want
zodra een beschaving vakje negen van het
ganzenbord bereikt, dan heeft die gewonnen,

en de prijs is: alle sterren in de Melkweg. Nu
zijn er echter theorieën van mensen die zich
niet zomaar gewonnen geven. Zij zeggen:
“Maar wat als er wel hogere buitenaardse
beschavingen zijn, maar ze niks van zich
laten horen? Of dat ze wel signalen afgeven
maar wij die signalen niet detecteren, of wel
Zodra je vakje negen van het
ganzenbord bereikt, win je alle
sterren van de melkweg

van de beschaving als oorzaak noemen.
Een reuzemeteoriet, een zonnevlam of een
natuurramp van Moeder Aarde zelf zoals
een vulkaanuitbarsting. Dat zijn stuk voor
stuk zware beproevingen voor de beschaving.
Maar de beschaving is niet één organisme dat
vecht om te overleven. Het zou kunnen dat de
mens zichzelf uitroeit voordat er enige vorm
van kolonisatie buiten onze planeet heeft
plaatsgevonden (voetstappen op de maan
nagelaten). Wat dat betreft is het hopen dat
er geen idioot te dicht in de buurt kan komen
van een grote rode knop met in vetgedrukte
letters “LAUNCH” erop. De kennis van het
atoom is wat ons een ongelooflijk krachtige
bron van energie bracht. Maar energie
kan gebruikt worden in één richting: als
voortstuwing van een raket die de ruimte gaat
verkennen, of in alle richtingen: als bom.

detecteren maar niet herkennen? Wat als ze
wel signalen naar elkaar sturen maar expres de
aarde buitensluiten? Wat als ze onze planeet
als dierentuin in interstellair isolement hebben
opgesloten, en de sterren aan de hemel slechts
penseelstreken van aliens zijn?” Die theorieën
laat ik in dit artikel met rust, daarvoor zou ik Een optimistisch einde
je willen verwijzen naar het artikel van Nigel. Al deze speculatie over de vernietiging van
de mens komt nogal negatief over. Er zijn
echter vele optimistische alternatieven. We
Wat als het nog moet komen?
Ik maak nu dus twee grote aannames, zouden The Great Filter al voorbij kunnen
namelijk ten eerste dat The Great Filter klopt, zijn, wat betekent dat de extreem zeldzame
en ten tweede dat het filter zich in stap negen ontwikkelingsstap al heeft plaatsgevonden.
bevindt, oftewel in onze toekomst. Nu is de Dat we alleen nog maar op onze beurt
vage vraag “Waar is iedereen?” vervangen door moeten wachten tot we op het laatste vakje
het concretere: “Welke oorzaak voorkomt het van het Ganzenbord zullen staan. Overigens
ontwikkelen van een intelligente beschaving
tot een interstellaire beschaving?” Eén
“Waar is idereen?” moet je
kandidaat, waar ikzelf nogal chagrijnig van
word, is: “Het is te duur om naar andere
vervangen door “Wat klopt er niet
sterren te reizen.” Dit zou impliceren dat
beschavingen wel hun zonnestelsel kunnen
aan deze redenering?”.
koloniseren maar dat er simpelweg niet
genoeg materiaal op hun planeten beschikbaar zou het goed mogelijk zijn dat er wel andere
is om de brandstof te leveren die nodig is intelligente beschavingen zijn, maar zij zich
voor het afleggen van vele lichtjaren. Dit is in andere sterrenstelsels bevinden. Of, zoals
echter niet de meest voor de hand liggende Randall Munroe van XKCD illustreerde,
oorzaak. De man op straat (Henk), of de beschavingen ontdekken onderweg naar
vrouw op straat (Ingrid), net wie u kiest om interstellaire ruimtevaart iets dat leuker is dan
het te vragen, zal waarschijnlijk de uitsterving het koloniseren van het universum.
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De negatieve nasmaak van een sekte
Emma van der Grijp
Een sekte, het klinkt alsof er afzondering en hersenspoeling aan te pas komt, terwijl de definitie
van een sekte “geestelijke stroming die afwijkt
van een grotere waaruit zij is voortgekomen” is.
Hoe komt het dan dat het woord een negatieve
nasmaak heeft? Wat is een sekte nou precies?
In 1953 werd de Christelijke beweging Peoples Temple opgericht. De leider van deze
beweging, Jim Jones, was een charismatische
dominee. Het doel van Peoples Temple was
om de armste burgers te helpen, hun ideologie
was dat iedereen gelijk was. Zo boden ze onderdak aan daklozen en hielpen ze drugsverslaafden en prostituees, maar probeerden
ze ook de apartheid tegen te gaan. Al snel
begonnen er geruchten te ontstaan over Jim
Jones. Hij zou zichzelf als de Messias zien,
leden van de organisatie straffen en sodomie
plegen. Jim Jones reageerde hier fel en boos
op, waarna hij met zijn organisatie verhuisde
naar Guyana, in Zuid-Amerika. 900 volgelingen gingen met hem mee, onder de belofte
van een paradijs. Eenmaal aangekomen bleken ze onder dwang een dorp te moeten bouwen, genaamd Jonestown.
Ondertussen bleven er geruchten komen
over verkrachtingen en brute moorden. Op
14 november 1978 bezocht congreslid Leo
Ryan Jonestown om onderzoek te doen naar
de geruchten. Hij interviewde een aantal
leden, waaronder een paar die claimden dan
ze graag weg wilden, maar dat niet konden.
Ryan besloot deze volgelingen mee terug te
nemen naar Noord-Amerika, maar onderweg werden ze neergeschoten door andere
leden van Peoples Temple. Jones wist dat dit
een staartje zou krijgen en was bang dat het
Amerikaanse leger zou komen. Hij preekte
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tegen de leden dat die soldaten iedereen op
een gruwelijke wijze zou vermoorden en hun
stad in brand zouden steken. Er was maar
één oplossing: massale zelfmoord. Dit was
voor de leden geen verrassing: Jones had al
meerdere keren massale-zelfmoord-oefeningen gehouden. Alle leden kregen een cyanide-drankje, leden die wegrenden werden
neergeschoten en Jones heeft zelfmoord
gepleegd met een pistool. Op 18 november
1978 kwamen er 918 mensen om het leven,
waarvan 276 kinderen.
Zulke verhalen van sektes gaan de wereld
over, waardoor een negatief beeld ontstaat. De
Orde der Transformanten is een Christelijke
organisatie in Hoeven. Door ex-leden wordt
beweerd dat iedereen daar naakt moet lopen,
ze geen familie buiten de Orde mogen zien
en er verkrachtingen plaatsvinden. Kranten
hebben hun verhaal overgenomen en de Orde
vergeleken met de Manson Family. Ex-leden
zijn echter over het algemeen niet betrouwbaar, omdat ze te emotioneel zijn over het
verlaten van de gemeenschap. Na een inval in
de gemeenschap is er geen bewijs gevonden
van wetsovertreding, dus is er ook geen bewijs
dat het een sekte is.
De scheidingslijn tussen een sekte en een onschuldige groepering is moeilijk te bepalen.
Zie je toch veel overeenkomsten tussen deze
verhalen en een vereniging waar jij bij zit?
Janja Lalich en Madeleine Tobias hebben
een lijst van kenmerken van sektes gemaakt
in hun boek “ Take Back Your Life: Recovering from Cults and Abusive Relationships”,
zo kun je zelf controleren of jij lid bent van
een gevaarlijke sekte.

Boekrecensie
The Particle at the End of the Universe

Jeannine de Kuijper
Titel: The Particle at the End of the Universe
Auteur: Sean Carroll
Jaar: 2012

Over de Auteur
Sean Carroll, een Amerikaanse theoretisch
natuurkundige, schrijft zijn boeken om te
informeren maar vooral ook om te inspireren.
Dit heeft hij zeker gedaan in zijn boek The
Particle at the End of the Universe. Hij
werkt als research professor voor theoretische
natuurkunde bij California Institute of
Technology (Caltech) en is gespecialiseerd
in kosmologie, veldtheorie, gravitatie,
kwantummechanica en de filosofie van de
natuurkunde. Naast dit boek heeft hij nog
drie boeken geschreven: The Big Picture
(over de oorsprong van het leven en het
heelal), From Eternity to Here (over de link
tussen tijd en entropie) en Spacetime and
Geometry (een inleiding tot de Algemene
Relativiteitstheorie). Ook
bracht
hij
universiteitboeken uit zoals The Higgs Boson
and Beyond, Mysteries of Modern Physics:
Time en Dark Matter en Dark Energy.
Recensie
Met veel plezier heb ik dit boek elke dag
opgepakt. Het is precies op het niveau van
de beginnende natuurkundige geschreven.
Hij legt alle achtergrondtheorie duidelijk uit
en heeft ook bijlagen met extra informatie
waar dat nodig is. Het boek verreist wel
enig denkwerk, maar om het in de woorden
van Sean Carroll samen te vatten, “It’s not



supposed to be simple; we’re talking about a
series of discoveries that resulted in multiple
Nobel Prizes.”
Door zijn persoonlijke betrekking met de
natuurkunde en de sociale problemen die
daarmee komen, is zijn schrijfstijl informeel,
vol emoties om het experiment en maakt
hij gebruik van wetenschappelijke taal.
Hij benadrukt ook door het boek heen
dat onderzoek nooit een einde heeft; “The
Higgs discovery is the end of one era and the
beginning of another.”
Zijn boek beschrijft de lastige obstakels
en doorbrakend bij CERN alsmede de
persoonlijke inzet van vele medewerkers.
Bij elke pagina die ik omsloeg was ik weer
verbaasd over wat hij te vertellen had en op
zo’n aangrijpende wijze. Zeker een aanrader
voor de studenten die inspiratie zoeken, of
gewoon iets meer willen weten over het reilen
en zeilen bij CERN.
Wanneer bekende natuurkundigen werden
gevraagd wat de beste natuurkundige
maakten werd verteld: “Persistence.” De
beste wetenschappers gaan door met hun
onderzoek en vechten tegen de moeilijkheden
die kunnen opkomen.
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Een week uit het leven van...
Joëlle Kessels
Emma van der Grijp
Iedereen ziet haar gezicht bij Oriëntatie of haar
rondlopen op de faculteit. Ze ziet er altijd druk uit,
maar wat doet ze nou eigenlijk allemaal op een
dag? In 1995 is Joëlle Kessels begonnen met haar
studie biologie in onze mooie stad Amsterdam. In
2002 is ze afgestudeerd en heeft ze een project
aangenomen bij NEMO, waarbij ze op de fiets
langs ging bij basisschoolkinderen (‘Wetenschap
op Wielen’.) Na dit project heeft ze een jaar in
Nieuw-Zeeland en Australië gereisd en bij
terugkomst in Nederland werd ze coördinator
tutoren bij de studie levenswetenschappen. Daar
was ze naast tutor, ook leidinggevende van de
andere tutoren. Ze wilde na vijf jaar wel graag
iets anders en ze werd aangenomen voor een
soortgelijke baan bij natuurkunde. Nu is ze naast
coördinator tutoren ook coördinator academische
vaardigheden en organiseert ze samen met
Anne de Visser het vak Oriëntatie natuurkunde.
Daarnaast zit ze in het opleidingsteam en geeft
ze trainingen aan studentassistenten, wat ze
samen met een aantal collega’s heeft opgezet.
We bekijken een week uit het leven van… Joëlle
Kessels.
Woensdag
Het is twee weken voor het begin van het
collegejaar en vandaag beginnen de trainingen
voor de tutoren. Er zijn vandaag ongeveer
veertig tutoren, alle tutoren van de exacte en
informatiewetenschappen. Na de introductie,
waarin iedere nieuwe tutor zich voorstelt
aan de hand van zijn sleutelbos, worden
de kersverse tutoren meteen in het diepe
gegooid met aan aantal dilemma’s. Wat doe
je bijvoorbeeld als een student een deadline
heeft gemist of als ze zitten te chillen in de
NSA-kamer terwijl er morgen een tentamen
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Fotograaf: Monique Kooijmans
is? Elke tutor kiest bij elke stelling een positie
in de zaal, waarna er een discussie over
die stelling wordt gehouden. Na de pauze
komen de studieadviseurs vertellen over hun
functie en de samenwerking met de tutoren.
Als afsluiter van de dag wordt er geoefend
op het houden van een mentorgesprek. Na
deze drukke dag is Joëlle te vinden in de
spinningles op het USC. Na het sporten hoeft
ze maar een klein stukje te fietsen, want Joëlle
woont in de oosterparkbuurt. Uitgeput thuis
gaat ze lekker eten met haar vriend, Frank,
haar konijn voeren, om daarna op de bank te
ploffen.
Donderdag
Vandaag is de tweede en laatste dag van de

tutortraining. Het ochtendprogramma is het
managen van een groep studenten en komt de
theorie van Roos van Leary, een theorie over
groepsdynamica, voorbij. Na de lunch worden
de tutoren op studierichting ingedeeld en
krijgen ze studie-inhoudelijke training. Ze
oefenen een deel van de tutorlessen en de dag
wordt afgesloten met een borrel. “Ik vind het
erg leuk aan mijn werk dat ik zo veel contact
heb met studenten. Ik had vroeger nooit
durven dromen dat ik zo veel plezier zou
hebben in mijn werk. Ik wist wel dat ik graag
met mensen wilde werken, maar mijn werk
heeft de juiste combinatie van met mensen
werken en organisatorisch werk.”
Vrijdag
Het meeste wat Joëlle doet is dingen regelen
en e-mails beantwoorden. Vandaag is ook een
van die dagen, vandaag wordt de tutorgroepindeling gemaakt. Volgende week dinsdag is
namelijk al de facultaire introductie, waar alle
aankomende studenten te horen krijgen in
welke tutorgroep ze zitten. Joëlle zet ook het
Ik had vroeger nooit durven dromen
dat ik zo veel plezier zou hebben in
mijn werk.
lesmateriaal voor de tutoren klaar, zodat de
tutoren zich kunnen voorbereiden. Het meeste
lesmateriaal voor de tutorlessen schrijft Joëlle
zelf, vaak met de hulp van een tutor.“Aangezien
ik zelf geen natuurkunde heb gestudeerd heb
ik weinig vakinhoudelijke kennis. Ik vind heel
belangrijk dat er voldoende natuurkunde in
de lessen voorkomt, daar helpen de tutoren
mij bij. Ook schrijven zij het materiaal voor
de Latex-lessen”, zegt Joëlle. Ook moeten er
vandaag nog wat namen gezocht worden voor
de oriëntatie-colleges van oktober. Elke derde
dinsdag van de maand organiseert de NSA



dat, maar de andere drie keer per maand doet
Joëlle dat samen met Anne. Voor de colleges
van oktober gaat ze op zoek naar studenten
die in het buitenland hebben gestudeerd. ’s
Avonds stap Joëlle weer op de fiets om uit
eten te gaan met Frank, een leuk avondje uit.
Zaterdag
Zaterdagochtend staat Joëlle weer in de
sportschool: essentrics op de Amselcampus.
“Essentrics is stretchen op muziek, zonder
dat het suf is. Het is een soort van warming
up voor ballet. Er zijn ook stijve mannen
die meedoen, wat erg grappig is. Ik probeer
Frank ook mee te krijgen, maar hij wil niet.” s’
Middags is er een verjaardag van een vriendin
in Valkenswaard. Hier heeft Joëlle zelf ook
gewoond, van haar 12e tot haar 18e. “Veel
van mijn vrienden zijn verspreid over het
hele land. Zo komt mijn familie uit Limburg,
komen veel vrienden van Frank uit het oosten
van het land en hebben we bijvoorbeeld ook
nog vrienden in Den Haag, Eindhoven en
Utrecht.”
Zondag
Joëlle heeft de behoefte om even uit te waaien,
dus gaat ze naar Overveen. Daar maakt ze
een wandeling door de duinen om te eindigen
in Parnassia, een strandtentje. Na een koffie
te hebben gedronken, gaat ze weer naar huis
om daar nog even rustig een boek te lezen of
reisprogramma’s te kijken. “Ik hou heel erg
van reizen. Ik heb veel buiten Europa gereisd,
maar nu hou ik het dichterbij Nederland. Zo
ben ik afgelopen zomer in Engeland geweest.”
Het is erg moeilijk om vrij te krijgen tijdens
het collegejaar, dus gaat Joëlle vrijwel altijd
in de zomer- of kerstvakantie. Ze is een keer
in het collegejaar vijf weken naar Australië
geweest, maar dat was erg veel gedoe. “Tijdens
het reizen vind ik het ook heel leuk om te
duiken. Zo heb ik gedoken in Oman, Egypte.
Australië, -Mexico en Indonesië.”
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Maandag
De dag begint met e-mails lezen en dingen
regelen. Om 12 uur is er lunch met het team
coördinatoren academische vaardigheden.
Na de lunch is er een overleg met de tutoren
waarin Joris Peters en Marcel Vreeswijk
kennis komen maken met de nieuwe tutoren.
Ook worden ze klaargestoomd voor morgen,
de facultaire introductie. “Tijdens het eerste
semester is er wekelijks een bijeenkomst met
de tutoren, in het tweede semester is dat één
keer in de twee weken. In deze bijeenkomsten
bespreken we hoe de vorige tutorles ging en
de voorbespreking van komende lessen. Ook
worden problemen besproken, zoals of alles
op Blackboard staat en of het rooster klopt.”
s’ Avonds komt er een groepje vrienden
eten. “Lekker koken en een drankje drinken
met vrienden is iets wat ik heel graag doe.
Toevallig hebben ze bijna allemaal wiskunde
of natuurkunde gestudeerd. Blijkbaar klikt
het heel goed tussen mij en natuurkunde”,
zegt Joëlle lachend.
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Dinsdag
Vandaag is een drukke dag, de facultaire
introductie. Marcel Vreeswijk opent de dag
met een praatje, waarna Jeroen van Dongen
ook iets zegt. De KOEST (Kommissie
Opvang Eerstejaars Studenten) komt
vertellen over het eerstejaarsweekend en
natuurlijk komt het bestuur van de NSA
langs om over de vereniging te vertellen.
Joëlle zit daar vooral om de tijd bij te houden.
“Opleidingsdirecteuren hebben wel eens de
neiging uit te lopen”, grinnikt Joëlle. Aan het
einde laat zij ook even haar gezicht zien en
vertelt ze wat ze doet. De dag gaat snel voorbij,
met als afsluiter een gezellige barbecue. “Ik
heb nu nog geen plannen om iets anders te
gaan doen, maar zie mezelf wel over tien jaar
ergens anders. Misschien op een HBO of
middelbare school. Lesgeven vind ik erg leuk
en dat doe ik nu eigenlijk niet. Aan de andere
kant wil ik ook niet alleen maar lesgeven. Ik
moet nog even kijken wat bij met past, ik heb
nu in ieder geval erg veel plezier in mijn baan.”
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