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Rubik’s Cubes: magie of 
wiskunde?
Vrijwel iedereen heeft wel eens geprobeerd een Rubik’s 
Cube op te lossen. Lang niet iedereen is daar ook daad-
werkelijk in geslaagd. Guus de Wit legt uit welke wiskunde 
er achter het oplossen van een Rubik’s Cube zit en vertelt 
over wedstrijden Rubik’s Cubes oplossen.
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Wat is Speciale 
Relativiteits theorie?
Studente Eva (pseudoniem) volgt het vak Speciale Relati-
viteitstheorie. Daar leert ze van alles over klokken die niet 
even snel tikken en meters die niet even lang zijn. In het 
begin klinkt het vreemd, maar al snel wordt alles duidelijk. 
Eva schrijft een brief aan haar moeder waarin ze uitlegt 
wat de Speciale Relativiteitstheorie inhoudt en in deze 
Eureka! kun je zelf deze brief ook lezen. 

Beste lezer,

De nachten zijn lang en de dagen kort. Buiten is het koud, 

donker en guur. Naar ik vernomen heb, zijn zelfs de eer-

ste sneeuwvlokjes al gevallen. Gelukkig staat binnen de 

kachel aan. Dit is het ideale moment om met een kopje 

thee op de bank te kruipen en de nieuwe editie van de 

Eureka! te lezen. 

In deze editie schrijft Guus de Wit over het oplossen van 

Rubik’s Cubes. Ook schrijft Martijn Wilhelm over zijn ba-

cheloronderzoek naar de polariserende effecten van 

spleten. Verder is de Eureka!-redactie op bezoek ge-

weest bij het Nuon Solarteam in Delft. Dit team is bezig 

het ontwerp van een zonneauto te verbeteren. Het in-

terview dat uit dit bezoek is voortgekomen zal zeker een 

lichtpuntje vormen in deze koude dagen. 

Voor de rubriek “Hoe leg ik aan mijn oma uit?” is in deze 

editie gekozen voor een unieke vorm, namelijk een brief 

gericht aan de moeder van de auteur. In deze brief wordt 

de Speciale Relativiteitstheorie kort en duidelijk uitge-

legd. Het artikel is zeker de moeite waard om te lezen. 

Verder ben ik voor deze Eureka! ook zelf op onderzoek 

uitgegaan en heb ik een geschiedenisartikel geschreven 

over de Engelse politicus en wetenschapper Francis Ba-

con. 

Ik wens je veel leesplezier!

Marlise

 

Marlise van der Veen
Hoofdredacteur Eureka!
Bachelorstudent Natuurkunde

✉ marlise@deleidscheflesch.nl
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Fotoreportage 
P.J. Vethgebouw
Twaalf oktober j.l. is het gerenoveerde P.J. Vethgebouw geopend. 
Het gebouw vormt het eerste onderdeel van de nieuwe Huma-
nities Campus van de Universiteit Leiden. Ben je niet in staat 
zelf een bezoekje te brengen aan dit prachtig gerenoveerde 
gebouw? Niet getreurd; de Eureka!-redactie is al langs geweest 
om foto’s voor je te maken.
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Interview Nuon Solarteam
Van de negen keer dat het Nuon Solarteam deelnam aan de 
Bridgestone World Solar Challenge met hun zelf ontworpen 
auto wonnen ze zeven keer. De andere twee keer behaalden 
ze een tweede plek. De Eureka!-redactie reisde af naar Delft 
en sprak met teamlid Martijn Hoogelander om uit te vinden wat 
het team doet en welke uitdagingen ze tegenkomen.
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Anna Latour wint 
tweede prijs bij KNVI 
Scriptieprijs voor    
Informatica
Op 27 november ontving Anna Latour een tweede prijs voor haar afstu-
deerscriptie tijdens de prijsuitreiking van de KNVI Scriptieprijs voor Infor-
matica en Informatiekunde bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij 
der Wetenschappen (KHMW) te Haarlem.
Voor haar afstudeerscriptie 'Incremental algorithms for solving stochastic 
constraint optimisation problems with probabilistic logic programming' 
onderzocht Latour of er een efficiëntere manier was om mogelijke scena-
rio’s en strategieën door te rekenen. Latour deed haar onderzoek aan de KU 
Leuven, als onderdeel van haar master Computer Science aan de Universi-
teit Leiden.  
 

Het project ‘IJstijd’ mag starten

Biofysici ontrafelen als        
eerste de exacte vouwing 
van één gen
Het uitlezen van DNA is al decennia lang mogelijk. Hierbij wordt 
het DNA molecuul voor molecuul uitgelezen. De structuur van het 
molecuul, oftewel de opvouwing van de genen, die vaak bepaalt hoe 
de genen tot uiting komen, kon nog niet zo nauwkeurig uitgelezen 
worden. Leidse biofysici zijn er nu voor het eerst in geslaagd deze 
structuur molecuul voor molecuul te ontrafelen. Dit kan helpen 
DNA-onderzoek efficiënter en sneller te maken.

Astronomen van de Universiteit Leiden 
gaan in samenwerking met de Univer-
siteit van Amsterdam en de Universiteit 
van Hawaï als een van de eerste in de 
wereld gaan meten met de James Webb 
Space Telescoop. Deze telescoop zal in 
de lente van 2019 gelanceerd worden en 
is met 9 miljard dollar de duurste tel-
escoop ooit. Met het project 'Ice Age' 
gaat het team sterrenkundigen ijzige 
stofdeeltjes in de ruimte onderzoeken.

De 23 leden van de League of European 
Research Universities (LERU) hebben in 
2016 een gezamenlijke economische waarde 
gegenereerd van €99.8 miljard in Bruto 
Toegevoegde Waarde, en tevens 1,3 miljoen 
banen. Deze en andere cijfers, die in een 
zojuist door de LERU gepubliceerd rapport 
staan, geven aan welke imposante bijdrage 
de LERU-universiteiten aan de Europese 
economie leveren.

LERU-universitei- 
ten dragen 100   
miljard bij aan Eu-
ropese economie
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WETENSCHAP

Er zullen niet veel mensen zijn die nog nooit een Rubik’s Cube in handen gehad hebben. Al zal mis-
schien niet iedereen zich beseffen dat de bekende puzzel naar zijn uitvinder is vernoemd. In 1974 
ontwierp Ernő Rubik het mechanisme achter de kubus en noemde deze zelf eerst de “Magic Cube”. 
Geen hele gekke naam, aangezien het enigszins magisch aanvoelt dat de kubus niet vanzelf uit 
elkaar valt. Als professor in architectuur was dit voor Ernő de echte challenge en pas nadat hij hem 
met een aantal slagen door de war had gehaald, bleek dat hij eigenlijk een puzzel had ontworpen. 

Rubik’s Cubes: 
magie of 
wiskunde?

Door Guus de Wit

In 1982 werden de eerste wereldkampioenschap-
pen gehouden in Boedapest. 19 landen stuurden hun 
snelste ‘cuber’ en elk kreeg drie pogingen om op een 
gloednieuwe kubus hun skills te tonen. De Amerikaan 
Minh Thai won met een snelste tijd van 22,95 secon-
den, wat bizar snel is voor een tijdperk zonder inter-
net. En natuurlijk moet ik hier even noemen dat de 
Nederlander Guus Razoux Schultz1 tweede werd met 
24,32 seconden. Hoewel de populariteit van compe-
tities hierna snel afnam (het volgende wereldkampi-
oenschap werd pas in 2003 gehouden) en de manier 
waarop scores vergeleken werden enigszins primitief 
was2, is er één deelnemer die eruit springt en elke 
cuber op zijn minst van gehoord heeft: de Tsjechische 
Jessica Fridrich. Zij ontwierp de populairste “speed 
method” ooit voor het oplossen van een kubus, die 
tot op de dag van vandaag door wereldrecordhouders 
wordt gebruikt (zij het met een hoop optimalisaties 
sinds de jaren 80). 

Sinds 2000 is de competitiedrang weer komen opkij-
ken, en sindsdien zijn er een hoop wedstrijdonderdelen 
bij gekomen. Naast de standaard 3x3 kubus en grotere 
varianten tot 7x7, zijn er ook puzzels met andere vor-
men. Maar niet alleen dat, ook de manier van oplossen

5Eureka!  nummer 59 - januari 2018

1  Fun fact: meer dan 25 jaar later haalde diezelfde Guus in 2008 
nog een wereldrecord, op het onderdeel fewest moves (met 27 sla-
gen).
2  Het format best of 3 is later aangepast naar “average of 5” 
waarbij de beste en slechtste tijd worden afgestreept en het 
gemiddelde van de andere 3 is je score. Op deze manier wordt geluk 
minder een factor. Daarnaast mogen cubers nu hun eigen, goed 
draaiende kubus gebruiken.
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wordt gevarieerd: met één hand, je voeten, 
of zelfs geblinddoekt! Daarnaast is er één 
onderdeel dat ik iets verder wil uiteenzet-
ten: “fewest moves”. Deelnemers krijgen 
een uur de tijd om op papier een zo kort 
mogelijke oplossing op te schrijven, voor 
een gegeven “scramble”. Voor wiskundigen 
is dit waarschijnlijk het meest interessante 
onderdeel dat er tussen zit, aangezien het 
een combinatie is van inzicht, geheugen 
en groepentheorie. Overigens is in 2010 
bewezen dat elke staat van een kubus op te 
lossen is in 20 of minder slagen, en daarom 
wordt dit “God’s Number” genoemd. Maar 
zoals uit de wiskunde ook goed bekend is: 
de existentie van zo een oplossing wil niet 
zeggen dat deze ook makkelijk te vinden 
is!

Maar we zijn niet voor niets bèta’s, dus we 
vragen ons nu natuurlijk af wat voor wis-
kunde er precies achter de kubus zit. Met 
een beetje eerstejaars algebra kunnen we al 
best ver komen. Een sequentie van zetten 
kunnen we zien als een element van een 
groep. Het achter elkaar uitvoeren van dit 
soort sequenties vormt de groepsoperatie 
en het is niet moeilijk om na te gaan dat 
we hiermee een (niet-Abelse) groep krij-
gen. Als je vervolgens een “staat” van een 
kubus identificeert met een sequentie van 
zetten die tot die staat leidt, kunnen we 
de verzameling van alle posities waarin 
de cube zich kan bevinden ook als groep 
zien. De groep kan worden voortgebracht 
door de 6 zetten die elk een draaiing van 
1 van de zijden van 90 graden met de klok 
mee aanduiden. Maar goed, dit alles had 
iedereen ook zonder groepentheorie kun-
nen samenvatten met “elke staat van een 
Rubik’s Cube kan je krijgen door aan de 
zijden te draaien. O ja, en je kunt hem 
oplossen door alle zetten weer terug te 
doen”. Dus om het nut van de studie wis-
kunde een beetje te verdedigen, zal ik ook 

wat interessantere dingen afleiden. 
Je kunt je bijvoorbeeld afvragen 
of elke mogelijke configuratie 
van de 54 stickers op een kubus 
een “legale” staat is, met andere 
woorden; eentje die je kunt 
krijgen door een bepaalde 
sequentie van zetten te doen, 
of misschien nog beter: een 
staat die je daadwerkelijk 
kan oplossen. Het sim-
pele antwoord hierop 
is ‘nee’, want de 6 cen-
trumvakjes moeten 
bijvoorbeeld allemaal 
van een andere kleur 
zijn en elk blokje kan 
niet meer dan 1 stic-
ker van een bepaalde 
kleur hebben. Maar we 
kunnen méér zeggen. Kijk 
bijvoorbeeld naar de 6 voortbren-
gers die ik hierboven noemde. Voor 
elk is het duidelijk dat als je deze 4 keer 
achter elkaar uitvoert, je terug bent waar 
je begon. In meer wiskundige termen zien 
we dat alle voortbrengers “orde 4” hebben. 
Als we elke sequentie zien als permutatie 
van de stickers van de kubus, dan weten 
we nu in het bijzonder dat elk sequentie 
van “even pariteit” moet zijn. Dit sluit nog 
een hoop configuraties uit als legale sta-
ten, want het is bijvoorbeeld dus ook niet 
mogelijk dat alles goed op zijn plek zit, op 
twee blokjes na die met elkaar zijn verwis-
seld (wat dat is een oneven aantal 2-swaps). 
Aan de hand van dit soort observaties is 
het precieze aantal mogelijke configuraties 
van een cube uit te rekenen, en dit ligt iets 
boven de 43 triljoen1. 
Nu we weten dat we met een eindige groep 
werken, volgt ook direct dat elk element 

1  Het exacte aantal is    
 43.252.003.274.489.856.000

eindi ge 
orde heeft.
Neem dus je 
favoriete sequen-
tie van zetten en als 
je deze blijft herhalen op 
een in eerste instantie opge-
loste kubus, zul je daar altijd weer op een 
gegeven moment op uitkomen (mits je 
geen fouten maakt natuurlijk). Aan de 
andere kant hebben we nu een eindig pro-
bleem, dus in zekere zin zijn we klaar: het 
voldoet om voor elke legale configuratie 
een (kortste) oplossing te onthouden. Aan-
gezien dit natuurlijk niet menselijk haal-
baar is (alleen al het bekijken van alle posi-
ties, met 1000 per seconde, zou meer dan 
1000 jaar in beslag nemen), moeten we iets 
slimmers bedenken en dat is het moment 
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in Leiden en heeft het eerste jaar van zijn master 
in Milaan gestudeerd. Naast zijn studie  doet hij 
onder andere wetenschapspromotie bij Stichting 
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één hand.

✉ dewit.guus@gmail.com

Over de auteur – Guus de Wit
waarop veel cubers het over “algoritmes” 
gaan hebben.
In deze context kun je een algoritme zien 
als een specifieke sequentie van zetten, 
waarvan je precies weet hoe dit bepaalde 
blokjes beïnvloed en die de rest van de 
kubus “intact” laat. Dus algoritmes laten 
je delen van een kubus oplossen, zonder 
dat dit door de war haalt wat je al opgelost 
hebt. Voor iedereen met een beetje door-
zettingsvermogen is het mogelijk om een 
aantal van deze algoritmes uit je hoofd te 

leren en daar-
mee een 

kubus te 
k u n n e n 
o p l o s -
sen. En 
met wat 
i n z i c h t 
kun je 
nog meer: 
stel je 
weet een 
algoritme 
waarmee 
je 3 blok-

jes met 
elkaar kan 

p er muteren . 
Dan kun je altijd 

3 vergelijkbare 
blokjes permuteren, 

door een “conjugatie” 
uit te voeren. Kortweg: je 

doet wat zetten om de drie 
blokjes op de startpositie van 

je algoritme te krijgen, dan het 
algoritme zelf, en vervolgens de 

eerdere zetten achterstevoren weer terug. 
Dit klinkt heel abstract, en misschien is het 
dat ook wel, maar het is precies één van de 
redenen waarom we groepentheorie leren! 
So: do try this at home! 
Het laatste beetje algebra wat hier eigenlijk 
niet mag ontbreken zijn “commutatoren”. 
Een commutator is een sequentie van de 
vorm xyz-1y-1 waarbij x en y zelf willekeu-
rige sequenties van zetten kunnen zijn. 
Commutatoren zijn extreem handig omdat 
ze van nature een groot deel van de kubus 
intact laten, en dus vormen ze een goede 
basis voor het vinden van algoritmes. Om 
oud Europees-kampioen Joël van Noort te 
citeren: “Als je commutatoren snapt, dan 
kun je een kubus oplossen”.

Dus tot slot is het als volgt samen te vatten: 
Wil je graag een kubus kunnen oplossen, 
zoek via Google en leer een paar algorit-
mes uit je hoofd. Wil je graag zelf uitvin-
den hoe het moet, stof dan je groepenthe-
orie een beetje af en mocht je de ambitie 
hebben om een nieuw wereldrecord te 
halen, dan adviseer ik je om 11 jaar oud te 
zijn en geen andere hobby’s te nemen.
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INTERVIEW MET CHRIS SMIET

“Het leukste is 
om problemen 
te reduceren 

tot hun 
simpelste kern”

Interview door Heleen Otten 

Chris Smiet (30) promoveerde in juni in de natuurkunde op zijn proefschrift 

genaamd Knopen in plasma. Onlangs ontving hij een Rubicon-beurs waarmee 

hij zijn vervolgonderzoek in Princeton kan financieren.  “Ik hoop dat ik zo mijn 

bijdrage kan leveren aan de wetenschap.”

Toen Chris Smiet klein was, wilde hij graag paleontoloog 
worden: hij wilde graag meer te weten komen over fos-
sielen. Die leergierigheid is altijd gebleven, maar hij is wel 
in een ander vakgebied terecht gekomen. Als theoretisch 
natuurkundige in de onderzoeksgroep van Dirk Bouw-
meester deed hij onderzoek naar knopen in plasma en 
in november begint hij zijn postdoc in Princeton bij het 
Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL).

Plasma
Als het woord plasma valt, wordt Smiet direct enthou-
siast. “Plasma is het best uit te leggen aan de hand van 
een voorbeeld”, begint hij. “De zon is bijvoorbeeld een 
enorme bol plasma. Overal waar je zoveel energie hebt 
dat elektronen worden weggeschoten  van hun kern, is 
sprake van plasma”, vertelt Smiet. Plasma heeft bepaalde 
kenmerken door de enorme hoeveelheid energie van de 
deeltjes en komt veel voor in ons universum. “Een plasma 
bestaat dus uit positief geladen kernen en negatief gela-

den elektronen, die los van elkaar met hele hoge energie 
rond bewegen. Bewegende geladen deeltjes kunnen ver-
volgens sterke magneetvelden opwekken.”
Het is interessant om plasma te onderzoeken omdat de 
vrije geladen kernen en elektronen in plasma heel goed 
stroom geleiden. “Door de Lorentz-kracht van het mag-
neetveld buigen de geladen deeltjes vervolgens af op een 
manier waardoor ze uiteindelijk via dezelfde banen blij-
ven bewegen”, legt Smiet uit.

Knopen
Smiets begeleider Dirk Bouwmeester kwam door een 
eerder onderzoek naar knopen in licht op het idee om 
knopen in plasma te bekijken. “De magneetveldlijnen 
zijn heel belangrijk om te begrijpen hoe plasma werkt.  In 
een fusiegenerator of in de zon heeft een plasma een mag-
neetveld dat heel sterk is. Als een geladen deeltje door de 
ruimte beweegt, wordt het door de lorentzkracht van 
het magneetveld in een boogje rond de magneetveldlij-



“De vervorming van 
het plasma heeft 

geen invloed op deze 
uitdrukking..”
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“Het leukste is 
om problemen 
te reduceren 

tot hun 
simpelste kern”

Interview door Heleen Otten nen geleid. Door de lorentzkracht kan het niet loodrecht 
op de veldlijnen bewegen. Daardoor kan het deeltje niet 
afwijken van de magneetveldlijnen en zo zit het plasma 
dus vast op deze lijnen. Plasma gedraagt zich dus als een 
gas waarin het magneetveld “vastgevroren” is. Hierdoor 
veranderen de magneetveldlijnen ook: ze veranderen van 
vorm. “
“Een belangrijke eigenschap van deze magneetveldlij-
nen is
dat ze altijd op dezelfde plek eindigen als waar ze begin-
nen.” Knopen in magneetveldlijnen ontstaan als ze door 
zichzelf heen lopen, 
zoals in de figuur. 
“Hierdoor kunnen de 
knopen er niet meer 
uit, ook niet als de mag-
neetveldlijnen worden 
vervormd, zoals in 
plasma gebeurt.”

“Dan komt er plotse-
ling hele interessante 
topologie om de hoek 
kijken”, zegt Smiet 
enthousiast. Om te begrijpen hoe de knopen zich in 
plasma gedragen, maakt hij gebruik van het wiskundige 
vakgebied topologie. In dit vakgebied wordt gekeken 
naar voorwerpen die in elkaar kunnen omvormen en de 
eigenschappen van die voorwerpen. De afstanden tussen 
bepaalde onderdelen van de voorwerpen worden buiten 
beschouwing gelaten.

Daarom kunnen topologische theorieën erg goed worden 
gebruikt bij plasmaonderzoek. In plasma treedt namelijk 
constant vervorming op. De afstanden tussen bepaalde 
onderdelen veranderen daardoor ook. “De topologie 
levert een heel mooi stukje wiskunde, waarmee je een 
geknoopte structuur in plasma kunt beschrijven met 
behulp van een wiskundige uitdrukking.” De vervor-
ming van het plasma heeft geen invloed op deze uitdruk-
king. Omdat de magneetvelden altijd op dezelfde plek 
beginnen als eindigen, werkt de theorie ongeacht de ver-
vorming van het plasma.

Simulatie
Aangezien het erg 
lastig is om zulk 
onderzoek aan 
plasma in het lab te 
doen, maakt Smiet 
gebruik van een 
computersimula-
tie. Deze simula-
tie voorspelt hoe 
plasma zich zou 
gedragen als er zich 

knopen in de magneetveldlijnen zouden bevinden. “De 
werkelijkheid is misschien niet zo mooi als een model, 
maar modellen kunnen alsnog interessant zijn om te 
bestuderen. Geen enkele lichtgolf is bijvoorbeeld één 
vlakke golf, maar de theorie over vlakke golven helpt daar 
ook te begrijpen hoe normale lichtgolven zich gedragen.” 

Experimenten waarin de praktijk heel nauw verbonden 



“Ik houd vooral van 
experimenten waar je op 
een zo elegant mogelijke 

manier natuurkundige 
inzichten probeert te 

realiseren.”
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is met de theorie, vindt Smiet het leukst. Vooral omdat 
in zulke experimenten de kern van het probleem 
vaak heel mooi naar voren komt. “Ik houd vooral van 
experimenten waar je op een zo elegant mogelijke 
manier natuurkundige inzichten probeert te realise-
ren. Bij experimenten met hele dure apparaten raak 
je al snel ver verwijderd van de elegantie en eenvoud 
die dit soort experimenten, en de simulaties die ik heb 
gedaan, karakteriseren.”

Beurs
Smiet is een van 
de weinige onder-
zoekers die op deze 
manier naar plasma 
kijkt. Het was voor 
hem lastig om voor 
een beurs in aan-
merking te komen 
in dit vakgebied, 
omdat de bestaande 
beurzen vereisen 
dat het onder-
zoek vanuit een 
gebruikelijke hoek 
wordt gedaan. De 
Rubicon-beurs van 
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) was daarom een enorme uitkomst 
voor Smiet. 

De Rubicon-beurs wordt jaarlijks uitgereikt aan pro-
movendi in de eindfase of vlak na afronding van hun 
onderzoek. Met de beurs kan je tot twee jaar lang 
onderzoek doen bij een universiteit naar keuze. “Ik 
heb enorm geluk gehad dat ik deze beurs kon krijgen. 
Ik heb een interessant nieuw idee en ze wilden me in 
Princeton graag hebben. Ze hadden daar helaas geen 
financiële ruimte om nieuwe mensen aan te nemen. 
Door deze beurs kan ik er nu toch aan de slag.”
Smiet kijkt er erg naar uit om in Princeton aan de slag 
te gaan. “De groep waar ik in ga werken is ontzettend 
leuk. Er werken allerlei mensen die heel veel weten en 
waar ik heel veel van kan leren. Ik wil zoveel mogelijk 

met ze gaan samenwerken.” PPPL is toonaangevend 
op het gebied van plasmaonderzoek. Bovendien kijken 
ze naar de mogelijkheid om de bestaande kennis over 
plasma te gebruiken voor het duurzaam opwekken 
van fusie-energie.

Toekomst
Het liefst zou Smiet in de toekomst ook in de acade-
mische wereld blijven werken. Eerst was hij nog bang 
dat hij geen echte bijdrage zou kunnen leveren, maar 
zijn PhD heeft hem meer vertrouwen gegeven. “De 

papers die ik heb 
geschreven zijn 
goed ontvangen. 
Ik kreeg daarmee 
echt waardering 
voor het werk dat ik 
doe. Daarom wil ik 
graag mijn onder-
zoek voortzetten.“

Toch houdt hij er 
rekening mee dat 
het er misschien 
niet in zit om altijd 
in de academische 
wereld actief te 

blijven. “Ik heb nog genoeg leuke ideeën en ik wil wel 
graag onderzoek blijven doen na mijn postdoc.  Maar 
als de academische wereld niet open staat voor mij en 
ik er te veel van mijn leven voor moet opgeven, kan 
ik ook bij een bedrijf gaan werken. Ik blijf het doen 
zolang ik het leuk vind.”

Dat Smiet voor zijn postdoc naar een ander land moet 
verhuizen, vindt hij verder niet heel spannend. “Eigen-
lijk is het voor mij bijzonder dat ik al zo lang in Lei-
den woon. Ik heb nog nooit zo lang vast op één plek 
gewoond. Mijn vader werkte bij Buitenlandse Zaken 
en daarom woonden we elke vijf jaar in een ander 
land. Nu woon ik alweer tien jaar in dezelfde stad. Ik 
heb zin in een nieuw avontuur. Maar ik ga Leiden wel 
missen.”



Polariserende 
effecten van 

spleten
Door Martijn V

et liefst wil je deze eigenschappen dus 
allebei meten, dit kan met een zogeheten 
spectropolarimeter. Helaas zit daar een 
complicatie; veel spectrografen hebben 

een dunne spleet, die hun zicht noodzakelijkerwijs 
beperkt tot een lijn. Een punt aan de hemel wordt afge-
beeld op een lijn op de camera; van een heel hemelvlak 
zouden de spectra overlappen. Maar dat soort spleten 
staan erom bekend dat ze een polariserend effect heb-
ben op licht. Er bestaan meerdere theorieën over dit 
effect, maar er is er nog geen duidelijk de juiste. Voor 
mijn Bacheloronderzoek heb ik een nieuw, computa-
tioneel model ontwikkeld en geprobeerd dit te testen 
in het lab. 
Het feit dat een dunne spleet licht polariseert, is ont-
dekt door Hippolyte Fizeau in 1861 [1]. Hij kwam 
erachter dat licht, dat door een spleet van 100 nm 
breed wordt gezonden, gepolariseerd wordt in de rich-
ting loodrecht op de spleet. Dit effect wordt minder 
sterk voor bredere spleten en voor kortere golflengten.
 Deze afhankelijkheid is goed te begrijpen; hoe breder 
een spleet is, hoe meer het gewoon op vrije ruimte lijkt 
en hoe minder het golfkarakter van licht een rol speelt. 
Op dezelfde manier lijkt de spleet voor een kortere 
golflengte breder, en is het effect minder sterk. 

De eerste wiskundige beschrijving van dit fenomeen 
werd in 1942 opgesteld door Slater [2], hoewel zijn 
beschrijving meer was toegespitst op microgolfstra-
ling. De theorieën van Thiessen uit 1947 [3] en van 

Jones & Richards uit 1954 [4] waren meer toepasselijk 
op zichtbaar licht. Al deze theorieën verschillen sub-
tiel van elkaar, waarbij die van Slater sterker verschilt 
van de andere twee en bovendien een ongewenste 
eigenschap heeft; het voorspelt een grotere polarisatie 
bij kleinere golflengten.

Een eerste test van deze theorieën kwam in 1985, toen 
Ismail [5] voor verschillende astronomisch relevante 
spleten de polariserende eigenschappen onderzocht. 
Zijn resultaten waren niet bijzonder overtuigend; 
hij vond een polarisatie die niet naar nul ging, maar 
asymptotisch naar een constante waarde voor bredere 
spleten. Ook wees hij Slater aan als meest kloppende 
theorie, hoewel die, zoals eerder besproken, niet de 
juiste kon zijn. 
 
Om goed uit te zoeken wat nu precies de polariserende 
effecten van een dunne spleet zijn, en zo spectropo-
larimeters beter te kunnen beschrijven, heb ik een 
numeriek model opgezet en geprobeerd diens voor-
spellingen te toetsen in het lab. Dit model is gebaseerd 
op de eigenmode expansie. Deze techniek baseert zich 
op het lineaire karakter van de Maxwell-vergelijkin-
gen en het superpositieprincipe. In het vlak van de 
plaat waar de spleet zich in bevindt is de spleet voor 
te stellen als een rechthoekige uitsparing in het omlig-
gende materiaal. Het materiaal is ondoorzichtig, dus 
de elektromagnetische golf van het licht kan de plaat 
niet volledig doordringen. Dit is te vergelijken met 

Licht is het voornaamste medium waarmee de mensheid over het heelal 

leert, meteoren, neutrino’s en zwaartekrachtsgolven daargelaten. Om 

steeds meer te weten te komen over het heelal, willen we dus zo veel 

mogelijk informatie uit dat licht halen. Het bekendste voorbeeld hiervan is 

de informatie die uit het lichtspectrum gehaald kan worden. De polarisatie, 

ofwel de trillingsrichting van licht, kan ook veel informatie verschaffen, 

bijvoorbeeld over asymmetrieën in het waargenomene. 

H
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Een belangrijk verschil tussen de drie 
eerdere modellen en dat van mij is 
hoe de verschillende polarisaties 
worden behandeld

het kwantummechanische deeltje-in-een-doosje, of 
met een snaar die aan twee kanten vast zit en waar een 
staande golf in staat. 
Een voorbeeld van een typische eigenmode is te vin-
den in figuur 1. Hierin staan de zes componenten van 
het elektrisch en magnetisch veld van een eigenmode; 
de x- en y-richtingen zijn  hierbij langs de randen van 
de spleet, en de z-richting is de spleet in. Twee compo-
nenten zijn hierin dominant; de y-component van het 
elektrisch veld en de x-component van het magnetisch 
veld. De andere componenten zijn klein maar niet nul, 
omdat de eigenmode nog steeds aan de Maxwell-verge-
lijking moet voldoen. 
Deze eigenmode heeft in zekere zin een polarisatie: 
het elektrisch veld staat voornamelijk één richting op 
(met een bijbehorend magnetisch veld dat loodrecht op 
die richting en de bewegingsrichting staat). Dit wordt 
belangrijk als we gaan kijken naar welke polarisatie de 
spleet invalt. 

Buiten de spleet bestaan namelijk ook eigenmodes. Dit 
zijn dan vlakke golven, met een specifieke richting en 
polarisatie. Deze eigenmodes kunnen op het grensvlak 
tussen de lucht en de spleet in de eigenmodes van de 
spleet koppelen, en zo door de spleet heen propageren. 
Het blijkt dat een eigenmode met een bepaalde pola-
risatie voor de spleet, alleen in een eigenmode met 
dezelfde polarisatie in de spleet kan koppelen.
Het polariserend effect van de spleet komt vervolgens 

zo tot stand: een lichtstraal die niet gepolariseerd is, valt 
in op de spleet. Het is dan te schrijven als een super-
positie van twee even sterke gepolariseerde lichtstralen, 
eentje die loodrecht op de spleet is gepolariseerd en een-
tje die er langs staat. Vervolgens koppelen die allebei net 
iets anders in eigenmodes met dezelfde polarisatie in de 
spleet, en propageren ze allebei net iets anders door de 
spleet. In het licht dat eruit komt zal er dan net iets meer 
van één polarisatie zitten dan van de andere. 
 
Twee interessante resultaten van het model zijn te vin-
den in figuur 2 en figuur 3. figuur 2 geeft de breedte-
afhankelijkheid van de drie eerdere modellen en mijn 
model weer. Hierin staan geen grote verrassingen. Alle 
modellen geven keurig een stijgend verband aan tussen 
breedte en polarisatie, waarbij mijn model tussen Thies-
sen en Jones & Richards in ligt, terwijl Slater’s model 
daar ver boven ligt. 

De afhankelijkheid van de dikte van de spleetlaag, 
weergegeven in figuur 3, is wel verrassend. Waar de 
andere drie modellen voorspellen dat de polarisatie 
alleen maar toeneemt met de dikte en het licht uitein-
delijk volledig loodrecht op de spleet is gepolariseerd, 
gaat mijn model precies de andere kant op en draait de 
polarisatierichting om (langs de spleet in plaats van er 
loodrecht op). Waar kan dit effect vandaan komen, en 
waarom is het bij mijn model zo anders?
Een belangrijk verschil tussen de drie eerdere model-

[Figuur 1] Het elektrisch en magnetisch veld van een eigenmode van een metalen spleet. Het elektrisch veld 
is het grootst in de y-richting; dat is dan ook de polarisatie van deze eigenmode. Deze dominante component 
heeft de vorm van een staande golf in een rechthoekige holte.
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len en dat van mij is hoe de verschillende polarisaties 
worden behandeld. In de drie eerdere modellen gaat 
men namelijk uit van gelijke binnenkomende intensi-
teiten, die bij het propageren door de spleet heen anders 
worden afgezwakt. De component gepolariseerd langs 
de spleet wordt uiteindelijk verwaarloosbaar klein ten 
opzichte van die loodrecht erop. In mijn model zijn er 
echter twee punten waarop de verschillende polarisaties 
zich anders kunnen gedragen. Naast het propageren 
door de spleet, wordt ook rekening gehouden met het 
koppelen in de spleet. In andere woorden, mijn model 
staat toe dat de verschillende polarisaties ook anders 
teruggekaatst kunnen worden. Wat nu blijkt, is dat dat 
verschil in koppeling in mijn model hetzelfde effect 
heeft als de afzwakking in de andere modellen, terwijl 
de afzwakking in mijn model juist precies het tegen-
overgestelde effect heeft als in de andere modellen. Voor 
spleetlagen richting de micrometerschaal is die afzwak-
king verwaarloosbaar ten opzichte van het verschil in 
koppeling; vandaar dat in figuur 2 mijn model goed met 
de andere modellen overeenkomt.

Waar dit fundamentele verschil in afzwakking vandaan 
komt is helaas nog niet duidelijk. De afzwakkingscoëf-

ficiënten van de eigenmodes laten er geen twijfel over 
bestaan, maar de eerdere theorieën zullen ook ergens 
op gebaseerd zijn. Het vervolgonderzoek zal hopelijk 
voor experimentele verificatie zorgen. Op het moment 
van schrijven is de opstelling helaas nog onvoldoende 
nauwkeurig. Ook het model kan nog verbeterd worden, 
aangezien het op dit moment alleen nog de eerste twee 
eigenmodes meeneemt. Hoewel dit een goede stap is 
naar een uiteindelijk werkbaar en hopelijk kloppend 
model, is het laatste woord over de polariserende effec-
ten van spleten nog niet gezegd.

Bronnen:
[1]  M. H. Fizeau, Philosophical Magazine Series 4, 21 (1861)
[2]  J. C. Slater, Microwave Transmission (1942)
[3]  G. Thiessen, Optik, 2 (1947)
[4]  R. V. Jones, J. C. S. Richards, Proceedings of the Royal Society 
of London Series A, 225 (1954)
[5]  M. A. Ismail, Astrophysics and Space Science, 122 (1986)

Martijn Wilhelm was van 2014 tot 2017 een 
bachelorstudent natuurkunde en sterrenkunde 
aan de Universiteit Leiden. Onder begeleiding van 
Christoph Keller en Sebastiaan Haffert heeft hij 
zijn bachelorscriptie ‘A Computational Approach to 
the Polarizing Effects of Spectrographic Slits and 
Attempts at Experimental Verification’ geschreven. 
Dit jaar is hij begonnen aan zijn master Astronomy 
Research in Leiden. Hij is vooral geïnteresseerd in de 
computationele en data kant van sterrenkunde.

Over de auteur – Martijn Wilhelm

[Figuur 2] De sterkte van het lineair polariserend 
effect van spleten van verschillende breedte, vol-
gens mijn model en de drie oude modellen. Normal-
ized QI Coupling betekent ruwweg dat, als je onge-
polariseerd licht door de spleet stuurt, hoe sterk het 
dan loodrecht op de spleet gepolariseerd is; +1 bete-
kent helemaal loodrecht, -1 betekent helemaal langs 
de spleet.

[Figuur 3] De sterkte van het lineair polariserend 
effect van spleten in materiaal van verschillende dik-
tes. Mijn model is hier drastisch anders dan de andere 
modellen; in plaats van toenemende polarisatie 
loodrecht op de spleet voorspelt het een trend richt-
ing polarisatie langs de spleet.  
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Lieve Mams,

Ik had je eerder willen schrijven of b
ellen, ... nou ja, je weet wel. Luister, ik moet je iets vertellen. 

Vorige week was het Gala, laat geworden, college gemist. Superstom, want het was het eerste college 

over relativiteitstheorie en ik wilde dat echt horen. Ik heb toen het boek maar gepakt, mobiel uit en 

deur dicht. Ik deed echt mijn best, maar het bleef vaag. Nu is er een hele leuke jongen, Oscar, die 

assistent is bij dit college, en ik had hem al eens bij een borrel gesproken. Nou, die heb ik dus even 

gebeld en hij wilde wel wat uitleg geven. Moet je horen wat hij zei.

Het gaat over tijd en klokken bij hoge snelheden. Er zijn heel veel soorten klokken en de een is 

nauwkeuriger dan de andere, maar ze geven allemaal in principe dezelfde tijd aan. D
at klinkt logisch, 

maar straks zal je zien dat dat belangrijk is. Nog meer van die logica: de wereld verandert niet als 

we met een grote snelheid door de ruim
te vliegen. Hoe we dat weten? Nou, we vliegen de hele tijd 

door de ruimte. De aarde draait om zijn as (we doen een heel rondje om de aarde in 24 uur), en de 

aarde draait om de zon (honderdduizend kilometer per uur!), en de zon draait om
 het midden van 

onze melkweg (nog eens achthonderdduizend 
km/uur), etc. Alsof we in een gigantische kermisat-

tractie leven gaat die snelheid de e
ne keer deze kant op en dan weer die. Maar we merken daar 

niets van. Ten eerste omdat de snelheid maar langzaam verandert (dat is anders op de kermis, daar 

is de lol juist dat je snel de bocht 
om gaat). Ten tweede, en dat is heel belangrijk, omdat alles zich op 

dezelfde manier gedraagt, wat de snelheid ook
 is. Ja, toch? Het zou ook gek zijn wanneer de wetten 

van de natuurkunde iedere keer veranderden wanneer we een half rondje om de zon hadden gedraaid. 

Prima, klinkt logisch.

Nu komt het stuk dat niet lekker voelt. Licht gaat heel snel, niet 
oneindig snel, maar wel sneller 

dan alle snelheden die we verder meemaken. Een miljard kilometer per uur. Dat is nog OK, maar het 

probleem is dat het niet uitmaakt of wij naar het licht toe bewegen of er vanaf. We meten altijd 

diezelfde snelheid. Als we in een trein met 100 km/uur rijden en er komt een tegenligger met 100 

km/uur op ons af dan zien we die aankomen met een snelheid van 200 km/uur, simpel. Maar dat 

geldt dus niet voor licht: in welke richting de aarde ook door de ruimte vliegt, en het maakt niet uit 

met welke snelheid, we meten altijd dat het licht dezelfde s
nelheid heeft. De lichtsnelheid. Zo zit de 

wereld blijkbaar in elkaar. Grote geleerden wilden er een eeuw geleden ook niet aan, maar na honder-

den metingen kunnen we er niet omheen.

Oscar heeft goed uitgelegd wat de m
oeilijkheid is. Het gaat niet om begrijpen of niet begrijpen. 

Natuurkunde beschrijft de wereld zoals we die waarnemen. We zijn niet gewend om met snelheden in 

de buurt van de lichtsnelheid te re
izen, dus we merken niets van de gekke eigenschappen van onze 

wereld wanneer we zo snel zouden gaan. Onze intuïtie protesteert, maar die intuïtie is gebaseerd op 

onze dagelijkse ervaring, niet op die van vliegen
 met de lichtsnelheid. Goed, ik moest dat dus gewoon 

accepteren: de lichtsnelheid is altijd
 dezelfde.

Maar nu krijg je dus die gekke relativiteitstheorie. Die volgt hier vanzelf uit. Waarmee alles, tijd en 

ruimte, niet meer is wat ik altijd dacht. Oscar zei, laten we eerst naar de tijd kijken. Ik had eerder al 

gezegd dat alle klokken goed zijn om de tijd te meten, dus we nemen een klok die duidelijk maakt 

wat er in de buurt van de lichtsne
lheid gebeurt. De klok die hij tekende is een beetje een gekke, en 
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bestaat uit twee spiegels die tegenover elkaar staan waar een lichtpuls tussen
 heen en weer kaatst. 

Kijk, zo

De lichtsnelheid noem ik c en de afstand tussen de spiegel
s L. Dus de tijd tussen twee reflecties bij 

de bovenste spiegel is dan T= 2L/c. OK, nu zetten we deze lichtklok in een raket en laten die met 

een grote snelheid v langs de aard
e vliegen. Wat zien we dan vanaf de aarde? Tussen twee reflecties 

beweegt de raket een stukje verder. Dus het licht gaat vanaf de aarde g
ezien met een zigzag. Kijk:

Die zigzagweg tussen twee reflecties bij de bovenste spiege
l is natuurlijk langer dan de afstand die 

je hebt als het licht gewoon recht op en neer gaat. Tsja, e
n als je dan bedenkt dat de lichtsnel-

heid c altijd dezelfde is, ook vanaf de aarde gezien, dan doet 
het licht er dus langer over van de

 ene 

reflectie tot de volgende. PATS, daar heb je het. De klok lijkt vanaf de aarde gezien langzamer te 

tikken. Het is makkelijk uit te rekenen hoeveel langzamer (is niks anders dan een beetje rekenen 

met Pythagoras, weet je wel,  , laat ik je wel even zien als ik weer thuis kom). Als er in de raket 

op de klok een tijd T verstreken is, dan zien we vanaf de aarde dat die klok een tijd T’ aangeeft, 

en met mijn rekenwerk krijg ik dan  .  Als v heel klein is dan zijn de tijden T en T’ bijna precies 

gelijk, en dat klopt met mijn intuïtie. Maar als de snelheid bijvoorbeeld 90%
 van de lichtsnelheid is 

dan is de tijd T’ meer dan twee keer zo lang als T !!!!!!

Hartstikke simpel, maar ik kreeg er toch de kriebels van. Volgens Oscar komt dat omdat mijn intu-

itie de logica niet wil toelaten. Je 
kan dit soort dingen echt zien. De GPS van onze mobieltjes zou 

helemaal niet werken als we er geen rekening mee zouden houden dat het tijdsign
aal van de satel-

lieten wordt verschoven door de snelheid v
an die satellieten.  

Toen ik het langzaam begon te snappen en alles op zijn
 plaats viel, gaf dat zo’n goed gevo

el! 

Geef Wolf een dikke knuffel van mij. Volgend weekend kom ik echt weer naar huis, echt. 

Kus, liefs,

 Eva

Over de auteur – Eva

Eva is een pseudoniem. De identiteit van de auteur is bij de 
redactie bekend.
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Wat direct opvalt, is hoe het
 

gebouw li jkt te zi jn opgedeeld 

in een paar blokken met 

verschillende sti jlen.

Achtergrondfoto: 
gerenoveerde P.J. Vethgebouw

Fotoreportage    
P.J. Vethgebouw 

Sinds 12 oktober is het gerenoveerde P.J. Vethgebouw geopend. Dit gebouw zal de eerste schakel 
vormen van de nieuwe Humanities campus die de Universiteit Leiden in het centrum wil opzetten. 
De straatkant van dit gebouw zal weinig studenten iets zeggen, want het zit weggestopt in de 
nonnensteeg. De achterkant is echter bij veel studenten bekend als het indrukwekkend bouw-
werk aan het begin van de Hortus, dat uitkijkt over de Clusiustuin.

Het P.J. Vethgebouw is meer dan honderd jaar oud en werd gebruikt als Botanisch Laboratorium dan wel het Rijksherba-
rium. Het gebouw werd ontworpen voor plantkundig onderzoek en onderwijs en heeft daarom hoge ramen waarmee veel 
licht binnenkomt. 
Het werd vernoemd naar Pieter Johannes Veth, een professor Aziatische Talen en Culturen, Indische Taal- Land- en Vol-
kenkunde en Nederlands-Indië aan de Universiteit Leiden. Zijn kennis over Indonesië was beroemd en hij is verantwoorde-
lijk voor de ontdekking van Multatuli, dankzij zijn recensie van het werk Max Havelaar. 

Een bèta-student zal hier niet vaak te vinden zijn 
voor een hoorcollege, máár de studieruimtes met 
uitzicht over de rustgevenden tuinen van de Hortus 
Botanicus zijn zeker de moeite waard.

                

Tekst door Alex van Vorstenbosch, Foto’s door Alex van Vorstenbosch en Universiteit Leiden

Humanities Campus
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In het groen is te zien 
welke gebouwen in de 
toekomst de nieuwe 
Humanities Campus 

zullen vormen.

Aan de straatkant bestaat het gebouw uit vele mooie raamwerken, zoals hier te zien bi j het centrale trappenhuis

Fotoreportage    
P.J. Vethgebouw 

Op de eerste verdieping 
van het gebouw zi jn twee 
grote, lichte studieruimtes 
gevestigd met uitzicht over 

de Hortus Botanicus

In het tunneltje onder h
et 

gebouw door is een kunstproje
ct 

aangebracht. Een paar 
luidsprekers 

spelen hier sterk vertra
agde 

klanken af, waardoor het een 

spookachtig geheel wordt. 

Trappenhuis

Kunstproject

Studieruimtes
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Op je studie kun 
je, als je iets niet 

goed afrondt, 
met een uitleg 
nog een goed 

cijfer krijgen; 
hier verlies je 

dan gewoon de 
race. 

Het Nuon Solar Team, bestaande uit een steeds wisselende 

groep studenten van (voornamelijk) de Technische Univer-

siteit Delft, ontwerpt en bouwt zonneauto’s met als doel deel 

te nemen aan de Bridgestone World Solar Challenge in Aus-

tralië of de SASOL Solar Challenge in Zuid-Afrika. Het team 

heeft negen auto’s ontworpen en gebouwd voor de World 

Solar Challenge. Twee van deze auto’s zijn daarna omgebouwd 

en verbeterd om deel te nemen aan de SASOL Solar Challenge.  

INTERVIEW
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Nuon Solar Team 
   Door Gijs van Weelden en Marlise van der Veen

Onlangs slaagde het team er voor de 
zevende keer in om als eerste over de 
finish te komen in de World Solar Chal-
lenge. Hoe is het om onderdeel te zijn van 
zo’n team? Wat zijn de uitdagingen waar 
je tegenaan loopt? Om hier wat meer zicht 
op te krijgen, sprak de Eureka! met Mar-
tijn Hoogelander. Martijn is de elektro-
technicus van het team dat verantwoorde-
lijk is voor het volgende model: Nuna9S.

Hoe ben je hier terecht gekomen?
Vorig jaar heb ik mijn Bachelor Elektro-
techniek afgerond. Ik wilde heel graag een 
jaartje wat anders doen, het liefst hier in 
de hal [hal met alle dreamteams: studen-
tenteams die bouwen aan uiteinlopende 
geavanceerde machines, red.]. Dit team 
ken ik vooral van het Jeugdjournaal waar 
ik vroeger naar keek. Ik weet nog dat ik 
dat toen al heel boeiend vond en dat is 



ook de reden dat ik de TU Delft leerde 
kennen. Om die reden was dit team mijn 
eerste keus. Daarnaast is het heel leuk 
om je studie in de praktijk te brengen. 
Tijdens je studie kun je, als je iets niet 
goed afrondt, met een uitleg nog een goed 
cijfer krijgen; hier verlies je dan gewoon 
de race. Er staat dus wel meer druk op.

Hoe ga je met die druk om?
In het begin voel je hele grote druk, maar 
zodra je echt deel begint uit te maken 
van het team dan wordt dat minder. Wij 
mogen zelf als bestuur bepalen wat we 
gaan doen in ons jaar: dit jaar gaan wij 
meedoen met de SaSol Solar Challenge in 
Zuid Afrika, maar we hadden ook aan een 
andere race kunnen meedoen of zelf een 
evenement op kunnen starten.
Verder heb je een grote groep aan alumni 
achter je staan, oud-teamleden. Zij staan 
altijd voor je klaar en je kunt ze altijd om 
hulp vragen, zij willen immers ook dat het 
nieuwe team weer wint. Er is zeker een 
grote druk, maar dat is niet op een verve-
lende manier, juist motiverend.

Hoe ziet zo’n jaar eruit?
Dat verschilt heel erg per jaar. In een jaar 

dat er in een Australië-race wordt gereden, 
wordt er een hele nieuwe auto gebouwd. In 
een R&D jaar, wordt er gebruik gemaakt 
van het vorige model en verbeteren we die.
In een jaar dat er een nieuwe auto wordt 
gebouwd, begin je in augustus. Dan is er 
eerst een brainstormfase, waarin iedereen 
ideeën oppert en leer je elkaar en de auto 
kennen.

Daarna begint de ontwerpfase waarin alle 
subsystemen grofweg worden ontwor-
pen: denk aan het type zonnecellen en 
het aerodynamisch ontwerp van de auto. 
Vervolgens stroomt dat door naar de gede-
tailleerde ontwerpfase. Daarin worden 
de cellen gekozen en wordt alles uitgere-
kend. Dan wordt de auto daadwerkelijk 
gebouwd, dat duurt zo’n drie maanden. De 
laatste fase  is het testen en assembleren.
In ons jaar gaat het heel anders. Wij zijn in 
het eerste kwartaal van het jaar parttime 
begonnen: er moesten nog steeds evene-
menten gedraaid worden en we moesten 
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de relevante stof goed beheersen.  Wij zijn 
nu nog in de fase dat we gaan besluiten 
welke projecten we gaan aanpakken en de 
rest van het jaar staat dan in het teken van 
die projecten uitvoeren en de auto aanpas-
sen aan de nieuwe omgeving. Het vorige 
Zuid-Afrika-jaar hebben ze bijvoorbeeld 
en nieuw laminaat voor over het paneel 
ontworpen.

Doen jullie alles zelf of worden er 
ook taken uitbesteed? 
Wij hebben geen parttimers, omdat we het 
fijn vinden om in een klein en hecht kern-
team te werken. De keerzijde daarvan is 
dat we minder werk gedaan kunnen krij-
gen. Soms schrijven we wel eindprojecten 
uit aan bachelorstudenten, of onderzoeken 
voor een masterthesis en verder hebben 
we wel eens stagiairs van bedrijven die 

een tijdje meelopen. We hebben dus geen 
parttime teamleden die hier drie keer per 
week zitten. Het Nuon Solar Team heeft 
dat eigenlijk nooit. Wel maken we natuur-
lijk gebruik van bijvoorbeeld de kennis van 
bedrijven, de universiteit of alumni. Ook 
worden sommige materialen of apparaten 
ingekocht. 

Wat voor eisen worden er aan de 
auto gesteld vanuit de race? 
In Australië veranderen elke twee jaar de 
reglementen. Dit jaar moet het zonnepa-
neel bijvoorbeeld veel kleiner zijn. In het 
jaar van Nuna6 mocht de auto nog maar 
drie wielen hebben en het jaar daarop 
moesten alle auto’s weer 4 wielen hebben. 
Dat klinkt misschien als een onbenullig 
verschil, maar daar moet in het ontwerp 
heel goed over nagedacht worden. Heel 

veel zonneraces nemen die eisen van Aus-
tralië vervolgens over, eventueel met wat 
kleine aanpassingen. 

Wat is de toepasbaarheid hiervan 
voor commerciële auto’s?
Die nieuwe laminaatlaag die ontworpen is, 
voegt bijvoorbeeld een heel procentpunt 
aan de efficiëntie van het paneel toe. Daar 
is vervolgens een start-up uit voortgeko-
men. Heel veel mensen die in een team 
zitten, stromen ook door naar het bedrijfs-
leven. Het gaat meer om de ondernemers-
geest en de hightech applicaties die kun-
nen worden gebruikt, dan om het totaal-
systeem van de auto. Het zou echter wel 
kunnen dat de reglementen in de toekomst 
zo worden opgesteld, dat ze meer gaan lij-
ken op de eisen waaraan een gezinsauto 
moet voldoen. 

Wat zijn nu de grote uitdagingen 
voor jullie?
We kunnen heel veel zelf kiezen tussen 
verschillende projecten. We kunnen bij-
voorbeeld meer efficiëntie toevoegen aan 
de auto, opnieuw kijken naar die laminaat-
laag, of zelf een nieuwe motor-controller 
bouwen. Momenteel is het zo dat we dit 
soort apparaten inkopen omdat we in een De Dreamhall, de gemeenschappelijke werkruimte van alle TU Delft Dreamteams.”

De Nuna8s, het model dat vorig jaar voor de race ge bruikt werd.”
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Het gaat er niet om steeds zo snel 
mogelijk te rijden, maar om de race 

te optimaliseren.

Australië-jaar niet de mankracht en de tijd 
hebben om het zelf te ontwerpen. In een 
jaar als nu hebben we daar wel de tijd voor 
en dus kunnen we kijken hoe het werkt en 
waar er verbetering nodig is. Dat doen we 
ook vaak in samenwerking met die bedrij-
ven.

Kun je het proces van probleem-
stelling tot oplossing beschrijven?
Als je hier nieuw binnenkomt, ga je eerst 
langs alumni en bedrijven en trek je zo veel 
mogelijk kennis naar je toe van mensen die 
er wel al verstand van hebben. Zo krijg je 
steeds meer een beeld van mogelijke oplos-
singen. Als je die in kaart hebt gebracht, 
kun je prototypes maken. Pas als die goed 
werken, kun je de auto echt gaan bouwen, 
want op het moment dat je zo’n auto in 
elkaar gaat zetten, moet het echt perfect 
zijn.

Hoe ziet een racedag eruit?
Als we opstaan, dan is het eerste licht er 
net. Dan zetten we meteen de auto open 
om zo veel mogelijk zonlicht op te vangen, 
zodat je met een vollere batterij de race 
kunt beginnen. Aan het eind van de race 
wil je dat die batterij leeg is, want anders 
had je harder kunnen rijden.

Direct achter de Nuna rijdt Mission Con-
trol, die houdt alle informatie bij over de 
auto en de omgeving. Aan de hand daar-
van wordt bepaald wat de optimale snel-
heid is. Een leuk voorbeeld daarvan is dat 
we dit jaar satellietdata hadden, waardoor 
we alle informatie hadden over bijvoor-
beeld bewolking. Met die informatie kan 
je precies bepalen wanneer Nuna harder 
moet rijden of juist zachter. Het gaat er 
niet om steeds zo snel mogelijk te rijden, 
maar om de race te optimaliseren. Dat 
betekent dat Nuna wanneer er een gat in de 
bewolking zit wat langzamer rijdt, zodat er 
zoveel mogelijk zonlicht opgevangen kan 
worden. Dat soort dingen wordt allemaal 
door analyse van data besloten. Kritieke 
beslissingen, als het inhalen van voorgan-
gers, worden wel door mensen genomen. 
We hebben dan ook elk jaar een strateeg 

in het team. Die is het hele jaar bezig de 
scripts, die het grootste gedeelte van de 
strategie bepalen, te optimaliseren. 

Wat kunnen we in de toekomst 
verwachten?
De reglementen worden iedere race aan-
gepast, dus het is moeilijk te zeggen wat 
er gaat veranderen. Zoals eerder gezegd 
zou het kunnen dat de auto’s meer op een 
normale auto moeten gaan lijken. Ook is 
het mogelijk dat stapsgewijs steeds meer 
beslissingen binnen in Nuna zelf genomen 
moeten gaan worden. Dit is echter puur 
fantaseren, omdat het niet echt te voor-
spellen is. Voor nu kunnen we ons in ieder 
geval focussen op het ontwerpen en bou-
wen van de Nuna9s, zodat we ook volgend 
jaar weer een goede race kunnen rijden.
!De Nuna8s, het model dat vorig jaar voor de race ge bruikt werd.”

De werkplaats van het Nuon Solar Team.



In de Karoo woestijn in het Noorden van Zuid-Afrika begint de MeerKAT radioteles-

coop vorm te krijgen. Er staan nu 16 nieuwe schotels die samen al een synthetische 

telescoop vormen (Figuur 1 en 2). Die eerste zestien schotels hebben net samen een 

eerste opname gemaakt. Daarop zijn 1200 melkwegsteltjes te zien waar eerst nog 

maar 70 bekend waren (Figuur 3).  

Eerste Licht voor Zuid-Afrika’s MeerKAT 
Radiotelescoop
Door Benne W. Holwerda

Deze telescoop is de laatste in een serie van stappen 
die het Square Kilometer Array (SKA) project heeft 
gemaakt. MeerKAT wordt een telescoop van 64 
schotels. Het idee is dat uiteindelijk deze telescoop 
deel zal uitmaken van de SKA en deze 16 schotels 
zijn dus de eerste SKA telescopen. 

Afgelopen juli presenteerde MeerKAT de eerste 
radio beelden (Figuur 2). Met deze telescoop alleen 
al is het duidelijk hoe goed de toekomstige Meer-
KAT zal worden. In het zuidelijk halfrond staan nu 
nog geen grote radiotelescopen en de beelden die 
nu al zijn teruggekomen, zijn van een ongekende 
kwaliteit. De kwaliteit van telescopen wordt gem-
eten in de gevoeligheid (hoe snel schimmig licht 
kan worden gezien), hoe scherp de beelden kunnen 
worden geproduceerd en hoeveel van de hemel in 

Figuur 1 — The positie van de 16 eerste MeerKAT 
schotels en de KAT-7, het eerste prototype van 
zeven schotels in een cluster. De heel vallei is waar 
MeerKAT en uiteindelijk het centrale deel van SKA 
gebouwd zal worden.
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Eerste Licht voor Zuid-Afrika’s MeerKAT 
Radiotelescoop
Door Benne W. Holwerda

Figuur 2 — twee van de nieuwe 13.5m schotels van
de MeerKAT.

Figuur 3 — Het eerste licht waargenomen 
door MeerKAT met verscheidene nieuwe
melkwegstelseltjes aangegeven 
(zie Figuur 4 voor een details).

één schot kan worden opgenomen. Met name 
in gevoeligheid en scherpte van de radio 
beelden is de MeerKAT een fenomenale ver-
betering.

De eerste beelden zijn scherp en de telescoop 
presteert beter dan verwacht, gevoeliger dan 
de modellen voorspelden. Op de beelden kun-
nen de stromen heet gas die uit de superzware 
zwarte gaten in het centrum van melkweg-
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stelsels stromen gezien worden en de gloeiende rand waar 
deze stromen inter-galactisch gas raken (Figuur 4).

Dit was nog maar de eerste serie waarnemingen van slechts 
7.5 uur. Het merendeel van de tijd op de telescoop is nu nog 
enkel voor calibratie en constructie. Na de eerste helft van 
2017, is de hele MeerKAT afgebouwd, alle 64 schotels. Con-
structie is inmiddels al een paar jaar bezig maar dat draait 
eerst om dingen als wegen, elektriciteit en data-aansluit-
ingen helemaal naar de woestijn te brengen. Nu die infra-
structuur er eenmaal ligt, kunnen de schotels vlot geplaatst 
worden.

Maar dat is niet het enige onderdeel van de constructie van 
MeerKAT: een van de meest complexe onderdelen is de cor-
relator, de computer die alle signalen van de verschillende 
schotels aan elkaar knoopt. Dit is een enorme computa-
tionele opgave: een groot deel van de energie consumptie 
van de MeerKAT gaat naar dit onderdeel. Het is een super-
computer die niet de gevoelige radiometingen zelf mag 
storen. De correlator (en dataopslag) zitten dus in een con-
tainer en geheel afschermt voor straling met een Faraday 
kooi. Koeling is een tweede probleem. Een supercomputer 
en een woestijn vormen mogelijk de slechtste combinatie 
voor koeling, maar daar hebben ze bij het MeerKAT project 
iets heel ingenieus op gevonden. Om te beginnen is de hele 
computer van telefoon onderdelen gemaakt, miniatuur en 
geoptimaliseerd voor lager energiegebruik. Ten tweede is de 
computer ondergedompeld in mineraalolie (remvloeistof), 
die circuleert door convectie. Door deze ingenieuze ingre-
pen draait de correlator op slechts een derde van de energie 
van een supercomputer van dezelfde grootte.

In 2017 gaan de eerste grotere waarneemprojecten van start. 
MeerKAT gaat dan zoeken naar pulsars, neutronenster-
ren die als een vuurtoren een straal radiogolven uitzenden, 

waterstofgas in en rond melkwegstelsels en de formatie van 
sterren in onze eigen Melkweg en ver daarbuiten.
Een van de twee top projecten is Looking at the Distant Uni-
verse with the MeerKAT Array (LADUMA): waarbij 5000 
uur op een enkele plek in de hemel wordt gekeken om de 
karakteristieke frequentie van waterstofgas in melkwegstel-
sels tot halverwege het heelal te vinden. Dit is mijn project, 
samen met Andrew Baker (Rutgers University) en Sarah 
Blyth (Universiteit van Kaapstad). 
Gedurende de komende vijf jaar krijgen we elke zes 
maanden twee petabyte(!) aan data die tot een serie plaatjes 
van “slechts” 6 Terabyte totaal worden gereduceerd. Daarna 
is het zoeken naar de duizenden melkwegstelsels die we 
verwachten te vinden.

Na een periode van ongeveer vijf jaar is dan ook de eerste 
fase van de SKA klaar (SKA-1) en kan MeerKAT geïnte-
greerd worden in deze nog grotere telescoop, een die uitein-
delijk over heel zuidelijk Afrika verspreid zal zijn met sta-
tions tot aan Kenia toe. Na ons kunnen nog heel veel meer 
nieuwe ontdekkingen verwacht worden van de MeerKAT. 

Dr. Benne Willem Holwerda is een postdoconderzoeker bij 
de Leidse Sterrewacht. Hij heeft eerder posten gehad in 
Zuid-Afrika, Baltimore (VS) en bij de Europese Ruimtevaart-
organisatie ESA. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit 
Groningen. Zijn interesses zijn de evolutie en morfologie 
van alle componenten van sterrenstelsels. 

✉ holwerda@strw.leidenuniv.nl 

 home.strw.leidenuniv.nl/~holwerda 

Over de auteur – Benne Holwerda
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Figuur 4 — Twee voorbeelden van radio melkweg stelsels. Centrale bron met twee blobs van gloeiend materiaal aan 
weerszijden. Het karakteris tieke plaatje van een zwart gat in het centrum van een melkwegstelsel. Het melkwegstelsel 
zelf is hier niet zichtbaar, enkel de effecten van het super-massieve zwarte gat en de twee jets aan weerszijden zijn 
zichtbaar.
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GESCHIEDENIS

Francis Bacon, niet te verwarren met de gelijknamige hedendaagse kun-

stenaar, staat vooral bekend als de grondlegger van de moderne weten-

schappelijke methode. Wie was deze man eigenlijk en welke invloed heeft hij 

gehad op de ontwikkeling van de wetenschap? 

Leven
Francis Bacon werd op 22 januari 1561 
geboren in Londen. Hij volgde opleidingen 
aan Trinity College, Cambridge en Gray’s 
Inn, Londen. Na zijn studie richtte hij zich 
in eerste instantie op een politieke carrière, 
in de voetsporen van zijn vader Sir Nicho-
las Bacon. Aanvankelijk had hij binnen de 
politiek weinig succes, maar uiteindelijk 
bereikte Bacon onder de Schotse koning 
James IV  de hoogste positie in de politiek, 
namelijk de positie van Lord Chancellor.  
In de laatste jaren van zijn leven richtte hij 
zich vooral op het beoefenen van weten-
schap. In 1626 overleed hij aan een long-
ontsteking die hij had opgelopen tijdens 
het verrichten van experimenten met ijs. 

Ambitie
Francis Bacon was een duidelijk kind van 
zijn tijd. Eén van de dingen die zowel 
Bacon als veel van zijn tijdgenoten ken-
merkte was een grote ambitie. Zo had 
Bacon het plan om de volledige weten-
schap te herschrijven. Tijdens de middel-
eeuwen bestond wetenschap voornamelijk 
uit het bestuderen van werken uit de klas-
sieke oudheid, bijvoorbeeld van Aristoteles 
of Ptolemaeus. Het is dus zeker niet zo dat 
de kennis uit de klassieke oudheid tijdens 
de middeleeuwen niet bekend was. De 

wetenschap was in die tijd voornamelijk 
theocentrisch: verschijnselen uit de natuur 
werden zoveel mogelijk verklaard aan de 
hand van religieuze werken, voornamelijk 
de Bijbel. Tijdens de Renaissance, die in 
de veertiende eeuw begon, werd dit ver-
vangen door het humanisme. Binnen deze 
stroming werd in eerste instantie veelal 
hetzelfde Aristotelische wereldbeeld aan-
gehangen als tijdens de middeleeuwen het 
geval was geweest. De wereld werd tijdens 
de Renaissance echter meer gezien als een 

levend wezen. Natuurverschijnselen wer-
den dan ook vaak verklaard aan de hand 
van een soort emoties en het bijbehorende 
wereldbeeld zouden we nu als magisch 
omschrijven. Een voorbeeld hiervan is 
de verklaring voor magnetisme: ijzer zou 
door een magneet worden aangetrok-
ken vanwege een soort natuurlijke ziels-
verwantschap. Later zou dit wereldbeeld 
overgaan in een mechanisch wereldbeeld, 
waarin alles verklaard kan worden aan de 
hand van bewegingen. 
Tot dusver had wetenschap het terughalen 
van de kennis van de klassieken als ideaal. 
In de tijd van Bacon veranderde dit ech-
ter. Wetenschappers wilden niet alleen de 
klassieke wetenschap evenaren, maar deze 
ook overtreffen. Deze tijd zou later aange-
duid gaan worden als de Wetenschappe-
lijke Revolutie.
Het werk dat Bacon van plan was te schrij-
ven kreeg de titel ‘Instauratio Magna’ ofte-
wel ‘Het Grote Herstel’. Deze serie zou uit-
eindelijk uit zes boeken moeten bestaan, 
maar Bacon heeft alleen het tweede deel 
vrijwel geheel af kunnen maken. Dit tweede 
deel had de titel ‘Novum Organum’, wat 
een nieuw instrument betekent. De titel is 
een verwijzing naar Aristoteles’ Organon. 
Hieruit blijkt heel duidelijk Bacons ambitie 
om het werk van Aristoteles te overtreffen. 

Portret van Francis Bacon.

Francis Bacon: 
Het herontdekken 

van de 
wetenschap
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Deze ambitie blijkt ook uit de illustratie op 
de titelpagina van de Novum Organum. 
Hierop is te zien hoe een schip tussen de 
pilaren van Hercules aan weerszijden van 
de Straat van Gibraltar vaart. Dit markeert 
het verlaten van de veilige, bekende wate-
ren in de Middellandse Zee en het begin 
van het ontdekken van een nieuwe wereld. 
Bovendien staan de pilaren symbool voor 
enerzijds het onterechte vooroordeel dat 
de kennis van de klassieken volmaakt is en 
anderszijds het eveneens onterechte voor-
oordeel dat deze kennis niet te overtreffen 
is.

Novum Organum
Het boek Novum Organum had als doel 
het opstellen van een nieuwe wetenschap-
pelijke methode. Volgens Bacon moest 
de mens, om tot kennis te komen, zich 
eerst ontdoen van iets wat we drogrede-
nen kunnen noemen. Bacon maakte hier-
bij een onderscheid tussen drie verschil-
lende soorten drogredenen. De sofistische 
drogreden waren drogredenen die ook 
al door Aristoteles benoemd waren in de 
Organon. Dit soort drogredenen hadden 
bijvoorbeeld betrekking op een foutief of 
onduidelijk taalgebruik, waardoor ver-
keerde conclusies worden getrokken. De 
tweede soort drogreden had betrekking 
op een verkeerde interpretatie. De laat-
ste drogreden, door Bacon omschreven 
als de grootste drogreden, noemde hij de 
idola. Ook deze idola konden weer onder-
verdeeld worden in verschillende groe-
pen, die ik niet allemaal zal bespreken. 
De idola waren volgens Bacon de ‘ergste 
soort drogreden’, omdat deze niet gingen 
over slechts een interpretatie van een enkel 
feit, maar betrekking hadden op de essen-
tie van de menselijke gedachte. De men-
selijke gedachte werd vergeleken met een 
kromme spiegel. Elk beeld dat op de men-
selijke gedachte zou vallen, zou verdraaid 
worden, wat tot verkeerde conclusies zou 
leiden. 
Al deze drogredenen of vooroordelen 
moesten volgens Bacon vervangen wor-
den door een andere vorm van weten-
schap, namelijk die van de inductie. Deze 
methode gaat ervan uit dat uit een groot 
aantal voorbeelden een algemene regel of 
wet afgeleid kan worden. 

Wetenschappelijke methode
De methode die Bacon hanteerde om via 
empirische weg tot kennis te komen, was 
als volgt: de eerste stap is het opstellen van 
een lange lijst met vergelijkbare verschijn-
selen. De gedachte hierachter is dat gelijk-
soortige verschijnselen ook een gelijksoor-
tige oorzaak zullen hebben. Door deze 
verschijnselen met elkaar te vergelijken is 
het dus mogelijk tot een algemene verkla-
ring te komen. Als er eenmaal een lijst met 
soortgelijke verschijnselen is opgesteld, 
moet deze geordend worden. Hierbij moet 
van elk verschijnsel eerst bepaald worden 
in hoeverre een eigenschap aanwezig is. 
Vanuit de geordende lijst kunnen tot slot 
conclusies getrokken worden over de oor-
zaak van allerlei verschijnselen. Een ver-
gelijkbare redenatie leidde Isaac Newton 
later tot zijn gravitatiewet. 

“Kennis is macht”
Een ander belangrijk kenmerk van Bacons 
wetenschap was dat het een duidelijk 
doel had. Bacon ging ervan uit dat een 
diepere kennis van de natuur automa-
tisch zou leiden tot een betere beheersing 
daarvan. Wetenschap had dus primair als 
doel om invloed uit te kunnen oefenen op 
de natuur. Bacon vatte dit samen in zijn 
bekende uitspraak “scientia potentia est”, 
oftewel “kennis is macht”. 

René Descartes
Bacon had een grote invloed op andere 
denkers uit en vlak na zijn tijd. Onder 
andere de Nederlandse vader en zoon 
Huygens waren door hem geïnspireerd. 
Iemand anders op wie Bacon een grote 
invloed had was de René Descartes, de 
Franse filosoof die nu waarschijnlijk het 
meest bekend is om zijn uitspraak “cogito 
ergo sum”, “ik denk dus ik besta”.  Des-
cartes had eveneens de ambitie om de vol-
ledige wetenschap te herschrijven en een 
nieuwe wetenschappelijke methode op te 
stellen. De methode van Descartes ver-
schilt echter wezenlijk van die van Bacon. 
Waar de Baconiaanse methode uitging 
van allerlei specifieke verschijnselen om 
zo tot een algemene conclusie te komen, 
was Descartes juist voorstander van een 
deductieve methode. Bij de deductieve 
methode is het uitgangspunt een algemene 
stelling van waaruit de specifieke gevallen 
verklaard kunnen worden. Een voorbeeld 
van deductie is een syllogisme, zoals al 
eerder door Aristoteles beschreven was. 
Het syllogisme gaat uit van een algemene 
aanname (mensen zijn sterfelijk), past 
dit toe op een specifiek geval (Socrates is 
een mens) en trekt daaruit een conclusie 
(Socrates is sterfelijk). De twee methodes 
lijken op het eerste gezicht misschien op 
elkaar, maar zijn in essentie toch echt ver-
schillend.

Invloed op moderne wetenschap
Dan rijst nu de vraag: welke invloed heeft 
dit alles nog op de moderne wetenschap? 
Wat betreft de daadwerkelijke wetenschap-
pelijke conclusies die Bacon trok, kunnen 
we in ieder geval kort zijn: vrij weinig. 
Vrijwel al Bacons theorieën (overigens 
eveneens die van Descartes) werden al vrij 
snel verworpen.  Daarmee is het echter 
wel heel gemakkelijk afgedaan. Ten eer-
ste heeft Bacon een grote invloed gehad 
op de wetenschap door het inspireren van 
andere wetenschappers, zoals Christiaan 
Huygens. Verder is het zo dat de huidige 
wetenschappelijke methode erg lijkt op een 
combinatie van inductie en deductie en is 
die, zoals Bacon voorstelde, sterk gericht 
op empirische bewijzen. Het blijft echter 
de vraag of deze ontwikkeling niet ook 
zonder Bacon op gang was gekomen. Zoals 
eerder in dit stuk vermeld, was Bacon een 

De illustratie op de titelpagina van Bacons 
“Novum Organum”.
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echt kind van zijn tijd en dus zou het niet 
wonderlijk geweest zijn als ook anderen 
uiteindelijk tot soortgelijke methodes en 
conclusies waren gekomen. 

Bronnen:
https://www.filosofie.nl/francis-bacon.
html en https://plato.stanford.edu/entries/
francis-bacon/ 

Portret van René Descartes door Frans 
Hals. 

www.werkenbijtopicus.nl

Wij zijn Topicus

Werken/afstuderen bij Topicus!

Nergens wordt zo enthousiast 
gewerkt aan digitale oplossingen 
die de zelfredzaamheid van de 
burger vergroten. Wij richten ons 
op belangrijke maatschappelijke 
vlakken als Zorg, Finance, 
Overheid, Legal, Security en 
Onderwijs.

Werk jij mee aan vraagstukken die 
ons dagelijks leven echt raken?

Marlise van der Veen
Hoofdredacteur Eureka!
Marlise is vierdejaars bachelorstudent Natuur-
kunde aan de Universiteit Leiden. Ze is breed 
geïnteresseerd in wetenschap, cultuur en het 
overbrengen van kennis. Zo werkt ze bij Jos Kinds 
Studiebegeleiding, waar ze bijles en examentraining 
geeft aan middelbare scholieren in verschillende 
vakken. Daarnaast is ze actief bij De Leidsche Flesch. 
Sinds afgelopen zomer is ze hoofdredacteur van de 
Eureka! Bachelorstudent Natuurkunde

✉ marlise@deleidscheflesch.nl



Lieve lezer, 
De spanning is afgenomen na de eerste maan-
den van het collegejaar. De eerstejaarsstudenten 
hebben hun plekje gevonden en weten nu dat 
studeren niet zo makkelijk is als de middelbare 
school. De internationals zijn al gewend aan de 
gekke Nederlanders en hun tradities. Langzaam 
worden de dagen korter, natter en grijzer, maar 
dat zorgt er dan weer voor dat de activiteiten 
knusser worden.

De Leidsche Flesch heeft de eerder genoemde 
eerstejaars getracht te helpen met zich thuis voe-
len bij elkaar en hopelijk ook bij de vereniging 
door met ze op eerstejaarsweekend te gaan. Dit 
jaar was het  thema ‘Discosinus’, dus er kwa-
men veel zilveren kledingstukken en uitbun-
dige dance-moves aan te pas. Met behulp van 
spellen in het bos van Stratum, een kampvuur 
en uiteraard veel disco’s leerden de eerstejaars-
studenten elkaar en de verscheidene commissies 
van De Leidsche Flesch kennen. De enthousiaste 
en gezellige eerstejaars die ik daar heb ontmoet 
hoop ik zeker nog terug te zien op onze activi-
teiten!

De commissies zijn op het moment dat ik dit 
schrijf net geformeerd en staan te popelen om 

hun eerste activiteiten te organiseren. De plan-
ning raakt steeds voller met pubquizzen, feesten, 
tostilunches en evenementen zoals een casino-
avond, een open mic night of een spelletjesavond. 
Zeer binnenkort is de tentamenperiode alweer, 
waarin het vrij rustig is omdat onze leden genoeg 
tijd moeten nemen om te studeren.

In januari staat na alle tentamens van de eer-
stejaars een eerstejaarsstudiereis naar Parijs 
gepland! Op deze reis van vier dagen zullen we 
niet alleen de Franse cultuur opsnuiven, maar 
ook interessante verhalen van Franse weten-
schappers aanhoren. Even later, in februari, 
wordt een lustrumsymposium gehouden. Deze 
dag is gevuld met lezingen over netwerken van-
uit het perspectief van al onze studierichtingen. 
Als je op 21 februari zelfs ook maar een uurtje 
tijd hebt ben je van harte uitgenodigd om lezin-
gen bij te wonen!

Veel plezier in de komende periode!

Met veel liefs,

Jannetje Driessen
h.t. praeses

DE LEIDSCHE FLESCH       
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Interview met de Eerstejaarsreiscommissie
Voor dit interview spraken we met de voorzitter van de Eerstejaarsreiscommissie (EJR), Sam Woldringh.

Wat doet jullie commissie?
De EJR organiseert een fantastisch leuke studiereis voor 
de eerstejaars waar iedereen veel van kan leren en een 
leuke tijd kan beleven. Dit jaar gaan we van 18 tot 22 
januari naar Parijs. We gaan daar de universiteit bezoe-
ken en lezingen volgen. Ook hopen we bij een bedrijf 
langs te kunnen. Verder is er een cultureel programma, 
zo gaan we samen het Louvre bezoeken. Tijdens de reis 
zal er ook tijd zijn voor ontspanning. Je bent niet de de 
hele dag druk bezig, maar krijgt ook vrije tijd. 

Waarom hebben jullie voor Parijs gekozen?
Het bestuur heeft ons op het hart gedrukt om voor een 
hoofdstad te gaan, omdat ze graag willen dat er zoveel 
mogelijk eerstejaars meegaan. Een hoofdstad is dan 
gewoon een stuk aantrekkelijker. Verder moet de stad 
binnen acht uur te bereiken zijn met de bus. Dan blijven 
er eigenlijk maar drie opties over: Londen, Berlijn en 
Parijs. We hebben van deze drie steden alle pro’s en cons 
bekeken en dat kwam allemaal ongeveer op gelijke voet. 
Toen hebben we op persoonlijke voorkeur gestemd en 
is de keuze unaniem op Parijs gevallen. Bovendien was 
de laatste keer dat een eerstejaarsreis naar Parijs ging in 
2012, dus het werd ook weer eens tijd. 

Wat was voor jou persoonlijk de reden om voor deze 
commissie te gaan?
Ik wilde graag een grote commissie doen, de EJR of 
almanakcommissie. Ik ben zelf meegegaan op EJR in 
mijn eerste jaar en dat vond ik erg leuk, dus wilde ik nu 
zelf graag EJR doen. 

Waar kijk je het meest naar uit tijdens de reis?
Het slotdiner! Niet omdat dat het einde van de reis is, 
maar omdat het me gewoon heel gezellig lijkt om met 

z’n allen in Frankrijk, in Parijs te dineren. En ik kijk uit 
naar de speeches tijdens het diner. Mijn eigen speech 
heb ik nog niet geschreven, want er moeten eerst nog 
heel veel andere dingen gedaan worden, het restaurant 
reserveren bijvoorbeeld. 

Je hebt al iets verteld over het culturele programma. 
Kan je ook voor het wetenschappelijke programma een 
tipje van de sluier lichten?
Ik kan daar nog weinig over zeggen, omdat het allemaal 
nog niet vaststaat, maar voor natuur- en sterrenkunde 
proberen we een bezoek aan een synchrotonversneller 
dichtbij Parijs te regelen. En voor wiskunde en informa-
tica zouden we graag een bezoek brengen aan het kan-
toor van Google in Parijs. Ik heb daar familie werken, 
dus misschien gaat dat ook echt lukken. 

Wat vind je het moeilijkste aan deze commissie?
Soms heb je discussies die eigenlijk de moeite van het 
discussiëren niet waard zijn. Af en toe moet je gewoon 
je voet ergens op zetten en een beslissing maken, omdat 
dat het beste is voor de commissie. 

Hebben jullie ook overlegd met jullie voorgangers?
Ja, we hebben zowel met de commissie van vorig jaar als 
die van het jaar daarvoor een gezellige avond gehad en 
dingen overlegd. Ze hebben ons veel tips kunnen geven. 
Zo hebben we gecheckt of de busmaatschappij niet fail-
liet is. 

Wat zou je tegen de eerstejaars zeggen om ze te overtui-
gen mee te gaan?
Het wordt een hele leuke tijd met zeer interessante 
lezingen, een interessant cultureel programma en 
genoeg tijd om elkaar ook beter te leren kennen.
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Raadsels 

Simpeler kan bijna niet. De fond met water en wijn aan de kook brengen. De 
kruiden en schoongemaakte (hele) champignons toevoegen en 5 minuten zacht 
laten koken. Dan in vergiet kieperen en laten uitlekken en afkoelen. In kom olie 
mengen met geperste knoflook en citroensap. Champignons erdoor scheppen. 
In bruine tapasschaal doen en zwarte peper erover malen. Prikken en genieten. 
Je kunt er een bakje knoflooksaus bij zetten om in te dippen.

Koude champignon tapas 

Potje kippenfond (200 ml)

200 ml water

½ fles droge witte wi jn

1 pond grote kastan je 
champignons

4 el gedroogde Italiaanse 
kruiden (potje)

3 grote tenen knoflook

sap van een halve citroen

versgemalen zwarte peper

6 el oli jfolie

cocktail prikkers 
(eventueel knoflooksaus)

Koken met 
RON

DE LEIDSCHE FLESCH       

Deze editie bestaat de puzzel 
uit een aantal raadsels. 
Stuur je oplossing met uitleg 
voor 15 februari 2018 naar 
eureka@deleidscheflesch.nl.
Het antwoord op de vorige 
puzzel was 95. Lionel Kiel-
höfer zat hier het dichtst bij. 
Hij kan zijn prijs ophalen in de 
Flessche kamer.

De namen van 100 gevangenen worden in 100 dozen gedaan, met één briefje 
per doos. De dozen worden in een andere kamer op een rij gezet. Eén voor één 
worden de gevangenen de kamer in geleid en mogen ze 50 dozen openen. Als de 
gevangene klaar is, wordt hij naar een aparte kamer gebracht zodat hij niet meer 
kan communiceren met de anderen. De kamer wordt exact zo achtergelaten als 
bij binnenkomst.
De gevangenen mogen van tevoren hun strategie bespreken en dat is maar goed 
ook, want de enige manier om aan executie te ontkomen is als iedereen zijn eigen 
naambriefje vindt. Vind een strategie met een slagingskans van boven de 30%.
(Merk op: als iedereen 50 willekeurige dozen kiest, wordt de overlevingskans 
1/2×10100~0.0000000000000000000000000000008. 30% klinkt misschien on -
haal baar, maar het is mogelijk.)

Arno en Bert zijn broers. Arno wil Bert een Playstation sturen voor zijn verjaar-
dag. Er is alleen één probleem: in Kleptopia, het land waar ze wonen, wordt alle 
post gestolen, behalve als het in een met hangslot vergrendelde doos zit. Arno en 
Bert hebben zat sloten, maar ze hebben geen sleutels voor de sloten van de ander. 
Hoe kan de Playstation toch veilig bij Bert aankomen? 

Er zijn drie goden: Waarheid, Leugen en Willekeur. Waarheid spreekt altijd de 
waarheid, Leugen liegt altijd en Willekeur vertelt willekeurig de waarheid of 
een leugen. Probeer te ontdekken welke god wie is met behulp van drie ja-nee-
vragen. Elke vraag is voor precies één god. De goden beantwoorden de vragen 
in hun eigen taal; de woorden voor ‘ja’ en ‘nee’ zijn ‘da’ en ‘fa’, maar je weet niet 
welk woord wat betekent.
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Een semester in Canada
Door Daphne Nesenberend

Is het niet heel koud daar? Ben je nog 
niet opgegeten door een grizzly? Is 
iedereen daar ontzettend aardig en 
beleefd? Al deze vragen kan je verwach-
ten als je voor een semester op uitwisse-
ling gaat naar the University of British 
Columbia in Vancouver, Canada. Het 
klimaat in mijn omgeving is redelijk 
vergelijkbaar met Nederland. Wel hoef 
je hier maar een paar uur te rijden en je 
staat tot je knieën in de sneeuw. En ik 
heb hier nog geen beer gezien, maar wel 
ander wild-life zoals berggeiten, walvis-
sen, wasbeertjes en zelfs een eland.
Ongeveer een jaar geleden besloot ik 
naar Vancouver te gaan. Dat ik op uit-
wisseling wilde, wist ik al jaren, maar 
via Leiden zijn er zoveel opties dat het 
moeilijk was om dat precies vast te leg-
gen. De mogelijkheden in Mathema-

tische Biologie en de verhalen van een 
vriend die hier had rondgereisd waren 
uiteindelijk doorslaggevend. 
Om meer te zien van Canada, besloot ik 
eerst rond te reizen. Canada geeft mis-
schien niet de cultuurshock die andere 
landen wel kunnen geven, maar er zijn 
wel zeker dingen heel anders. In Neder-
land is bijvoorbeeld een dagje Maas-
tricht echt ontzettend lang en ver. Hier 
is meerdere uren rijden de normaalste 
zaak van de wereld. Qua karakter zijn 
Canadezen vaak wat terughoudender 
en beleefder dan Nederlanders, die 
meestal directer zijn. Ik weet nog dat 
ik in het begin heel erg moest wennen 
aan elke winkelbediende die eerst vroeg 
hoe het met me ging, voordat hij/zij me 
hielp. UBC is veel massaler dan Leiden. 
Hoewel de campus prachtig is en er veel 
faciliteiten zijn, mis ik soms de klein-
schaligheid van het Snellius. Hier moet 

je bijvoorbeeld naar specifieke office-
hours met 10 anderen, waar we in Lei-
den gewend zijn dat iedereen elkaar wel 
wil helpen. 
Inmiddels zijn al die dingen gewoon 
geworden. Mijn dagelijks leven is 
gevuld met veel werken aan vakken 
en mijn project bij een Mathematische 
Biologie onderzoeksgroep: ik modelleer 
op populatieniveau de samenwerking 
tussen HIV en Syfilis. In de weekenden 
ga ik meestal weg: Whistler, the Rocky 
Mountains, Vancouver Island of Stanley 
Park zijn geweldige opties om je door de 
Canadese natuur te omgeven.
Ik zou iedereen die overweegt naar het 
buitenland te gaan, dit zeker aanraden. 
Tot nu toe is dit een geweldige ervaring 
voor me geweest en ik heb meer geleerd 
dan ik van tevoren ooit zou verwachten. 
Als je eens de mogelijkheid ziet om naar 
Vancouver te gaan, pak die kans!

Januari 

18-22 januari
Eerstejaarsreis Parijs 2018
16 januari
Monthly Master Activity

Februari 

1 februari
DLF Feest

6 februari
Git - Workshop & JeuCie 
Schaaktoernooit
13 februari
ALV 3
16 februari
VerO Science Gala
20 februari
Monthly Master Activity
21 februari
DLF Symposium

Maart 

2-4 maart
DLF Ledenweekend
14 maart
International π-day
16 maart
Lustrum - 95 kwartieren-
borrel
20 maart
NWSborrel

21 maart
BBM
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