
Jaargang 15 – maart  2018

Nummer 60 
Eureka! is een uitgave van de 
studievereniging De Leidsche 
Flesch in samenwerking met 
de Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen van de 
Universiteit Leiden. De Leidsche 
Flesch is de studievereniging 
van de opleidingen Natuurkunde, 
Sterrenkunde, Wiskunde en 
Informatica.

Interview met
Frans Saris en Joris Berkhout

 DE MUIS OP 
DE MAAN

Secrets of pattern 
formation



Mussel beds reveal the se-
crets of pattern formation
Humans Humans have the tendency to find patterns in 
anything. Sometimes this is pure coincidence, but in some 
cases there is actually an explanation for them. Mussels 
in the Dutch waters form patterned structures. Christian 
Hamster and Robbin Bastiaansen investigated the mecha-
nism behind these patterns.
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Interview met Frans Saris 
en Joris Berkhout
Frans Saris en Joris Berkhout vertelden tijdens This Week’s 
Discoveries op 27 februari 2018. Ze vertelden de Eureka!-
redactie meer over het probleem met de huidige ener-
giehuishouding, de oplossing daarvan en het belang van 
maatschappelijke betrokkenheid.

Beste lezer,

Voor je ligt weer een nieuwe editie van de Eureka! Het is 

alweer de zestigste keer dat de Eureka! verschijnt. Dat 

betekent dat dit een jubileumeditie is: een diamanten 

jubileum. Om die reden is Gijs van Weelden, één van 

de leden van de Eureka!-redactie, naar Amsterdam 

afgereisd voor een bezoek aan het diamantmuseum. 

Hij heeft daar van alles geleerd over hoe diamanten 

ontstaan en hoe ze worden gebruikt. Van zijn bezoek 

maakte hij een fotoreportage die in deze editie te zien is.   

Verder hebben we in deze editie ook een nieuwe rubriek: 

“Prof onder de loep”. Dit is een kort interview met een 

Leidse professor om te ontdekken wie de persoon 

achter de docent is. De professor vertelt over zijn eigen 

studententijd en waar hij naast het lesgeven mee bezig 

is. Voor deze uitgave heeft de redactie gesproken met 

Jan van Ruitenbeek. 

Voor degenen die al maanden zonder succes proberen 

te begrijpen wat een bitcoin nu eigenlijk is of er elke keer 

net niet helemaal in slagen dit op een simpele manier uit 

te leggen, biedt onze redacteur Peter Bosch uitkomst. 

Hij schreef voor de rubriek ‘Hoe leg ik aan mijn oma uit?’ 

een artikel waarin hij zo duidelijk mogelijk uitlegt hoe 

bitcoins werken. 

Kortom: Deze Eureka! staat weer vol interessante 

artikelen over allerlei verschillende onderwerpen.

Ik wens je veel leesplezier!

Marlise

Marlise van der Veen
Hoofdredacteur Eureka!
Bachelorstudent Natuurkunde

✉ marlise@deleidscheflesch.nl
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Hoe leg ik aan mijn oma uit? - 
Bitcoin 
De laatste tijd is de bitcoin regelmatig in het nieuws geweest. 
Daarbij werd er veel gefocust op de waarde van de bitcoin, 
omdat die enorm steeg of juist weer een stuk daalde. Maar wat 
is zo’n bitcoin nu eigenlijk en hoe kan een bitcoin gebruikt wor-
den als valuta? 

21

24

Geschiedenis - Natuurkunde
studeren in de 19e eeuw
In de 19e eeuw zag de Nederlandse maatschappij er een 
heel stuk anders uit dan tegenwoordig. Dat geldt ook voor de 
universiteit. Hoe was het om toen natuurkunde te studeren? 
Guido Stam beschrijft in dit artikel verschillende aspecten: van 
toelatingseisen en examinering tot het studentenleven in de 
19e eeuw.
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Samenwerking groep Aarts met Intel

De ploeg van schaatscoach Jac Orie gooit in aanloop naar de 
Olympische Winterspelen in Pyeongchang (Zuid-Korea) een 
nieuw wapen in de strijd: intensieve data-analyse door de 
Leidse wetenschapper Arno Knobbe. Frank Beijen schreef 
erover voor NWO.

Gerard van Velde in 2002, Marianne Timmer in 2006, Mark 
Tuitert in 2010 en in 2014 Stefan Groothuis: zij wonnen alle-
maal olympisch goud onder schaatscoach Jac Orie. Behalve 
deze berg eremetaal hebben de schaatsers nog iets waarde-
vols achtergelaten: een enorme hoeveelheid data. Al vijftien 
jaar legt Orie alles vast over de prestaties van ‘zijn’ schaat-
sers. Met behulp van de Leidse datawetenschapper Arno 
Knobbe, die de gegevens op nieuwe manieren doorrekent, 
kan Orie zijn ploeg nog slimmer trainen in aanloop naar de 
Olympische ‘Een race kan mislukken, maar als je goed sco-
ort in de test, dan heb je in ieder geval het vermogen om te 

Natuurkundige Jan Aarts gaat samen-
werken met chipfabrikant Intel bij zijn 
fundamentele onderzoek naar zuinige 
cryogene computers.
Als supergeleidende computers in de 
toekomst levensvatbaar blijken, bete-
kent dat een significante lastenverlicht-
ing voor het milieu. Huidige comput-
ers verbruiken veel energie, wat zorgt 
voor een aanzienlijke CO2-productie. 
En hoewel supergeleidende comput-
ers continu koeling nodig hebben, zijn 
ze waarschijnlijk toch zuiniger omdat 

stroom zonder enige weerstand door de 
draden loopt.
Een uitdaging hierbij is het ontwik-
kelen van geheugenelementen voor 
zulke computers. Aarts’ onderzoeks-

groep bestudeert mogelijke concepten 
daarvoor door supergeleiders te com-
bineren met ferromagneten. Eerder 
toonde Aarts al aan dat het mogelijk is 
om supergeleidende stromen over lange 
afstanden te laten lopen in magnetische 
materialen. Nu start hij een project 
voor drie jaar, met financiële steun van 
Intel, om te proberen de magnetische 
toestand van kleine magneetjes te 
beïnvloeden met zo’n superstroom. In 
comp utertermen betekent dit het her-
schrijven van een bit van ‘1’ naar ‘0’.

Een belangrijke puzzel in de astrochemie is opgelost: theore-
tisch chemici en astronomen zijn erin geslaagd te bepalen hoe 
ze met methanol magneetvelden in de ruimte kunnen meten. 
Dit geeft een nieuwe methode om de geboorte van sterren 
en planeten te onderzoeken. De onderzoekers, onder wie de 
Leidse hoogleraar Huib Jan van Langevelde, publiceerden dit 
in Nature Astronomy op 29 januari.

Astronomen bestuderen met licht- en radiogolven van mol-
eculen in de ruimte hoe sterren en planeten geboren worden. 

Van methanolmoleculen in de ruimte is al langere tijd bekend 
dat ze gebruikt kunnen worden om magneetvelden te meten, 
die een belangrijke rol spelen bij dit geboorteproces. Maar 
dit soort metingen toepassen op ontwikkelende zware ster-
ren was tot nu toe onmogelijk, doordat een goed model van 
de magnetische eigenschappen van het molecuul methanol 
ontbrak. Nu kan deze kennis eindelijk in de praktijk gebracht 
worden.

Astrochemici onthullen de magnetische 
geheimen van methanol

presteren op het ijs’, zegt Orie. ‘Als je geen goede testwaarden 
laat zien, dan weet je zeker dat je niet kunt winnen.’ De coach 
gebruikt al jaren testresultaten om de trainingsprogramma’s 
van zijn schaatsers in de loop van het seizoen bij te sturen.

Snelle cijfers: zo schaatsen  we nóg harder 
op de  Olympische Spelen
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Samenwerking groep Aarts met Intel

INTERVIEW

Als je afgelopen november door de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen liep, kon 

je overal mysterieuze A4’tjes aan de muren geplakt vinden. Een Einstein-esque silhouet, 

compleet voorzien van wilde haardos, stijlvolle snor en - niet te vergeten - een hoogst 

typerend brilletje. Het zal echter geen enkele natuur- of sterrenkundestudent zijn ont-

gaan dat dit niet de omtrek van Einstein, maar die van prof. dr. Jan van Ruitenbeek was. 

Het was immers zijn verjaardag, en de velletjes papier waren richtingaanwijzers naar zijn 

kantoor, voor felicitaties!

Door Rutger Rijnenberg en Frank Rensen

Het is dus blijkbaar toch zo dat er dikwijls een persoon 
achter een professor schuilt, en daarom begint Eureka! 
vanaf deze zestigste editie een nieuwe interview-
rubriek, ‘Prof onder de loep’, om maar eens proefon-
dervindelijk te onderzoeken voor hoeverre de hiervoor 
genoemde hypothese geldt. We beginnen met Jan van 
Ruitenbeek, de magneetmagnaat.

Waar en wanneer bent u begonnen met 
studeren?
Ik ben in ‘76 in Nijmegen Natuurkunde gaan studeren. 
Ik heb wel getwijfeld tussen Natuurkunde en Elektro-
techniek. Ik was namelijk altijd wel een beetje aan het 
knutselen aan elektronica, maar ik koos met overtui-
ging voor de natuurkunde omdat ik dacht dat die elek-
tronica maar een hobby moest blijven.

Waaruit bestond uw dagelijks leven tij-
dens de eerste jaren van uw studie?
Ik was wat betreft mijn dagbesteding wel degelijk een 
student: ik had uiteraard feesten en dergelijke. Waar ik 
trouwens erg trots op ben, is dat ik mede-oprichter ben 
van de Nijmeegse natuurkundige studievereniging. 
Die noemden wij toen ‘Marie’, maar nu heet zij ‘Marie 
Curie’. Deze vereniging viert in 2018 haar veertig-jarig 
bestaan, dus dat is ontzettend mooi. Onze faculteit 
was toen een echt betonmonster en nogal kaal, dus 
wij besloten dat er wat leven toegevoegd moest wor-
den. Het eerste wat we zochten was een plek waar we 
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gewoon gezellig konden zitten, maar uiteindelijk heb-
ben we ook wat koffie en een tafelvoetbaltafel geregeld. 
Buiten ‘Marie’ was er voor mij niet echt een vereni-
gingsleven. Nijmegen was toen ook behoorlijk links 
en rood. Traditionele studieverenigingen en corpora, 
zoals hier in Leiden, waren te rechts en pasten niet in 
die sfeer.
Daarbuiten bleef ik knutselen met elektronica, als lid 
van ‘de jonge onderzoekers’, een club die lichtshows 
regelde en van alles bouwde. Dat bleef ik tijdens mijn 
studie doen.

Maar allemaal in Nijmegen dus. Hoe 
bent u dan uiteindelijk in Leiden terecht 
gekomen?
Eerst heb ik mijn studie afgemaakt in Nijmegen. 
Daarna volgde mijn promotie, die deed ik ook daar. 
Daarna ben ik naar Grenoble, Frankrijk gegaan. Ik 
was namelijk in dienst van het Max Planck instituut in 
Stuttgart, maar dat had een gezamenlijk laboratorium 
met een Franse onderzoeksinstelling, vandaar Greno-
ble. Daar heb ik drie jaar gewerkt, maar ook de vrije 
tijd was fantastisch: Grenoble is een prachtige stad en 
we kregen in de winter altijd bezoek van mensen die 
wilden komen skiën. Daarna, in ‘88, kwam ik naar Lei-
den, omdat mijn vrouw en ik in Nederland toch meer 
opties hadden qua carriere-ontwikkeling. Leiden heb 

ik toen gekozen, omdat er een fijne klik was met de 
mensen en Leiden is voor fysici natuurlijk ook een 
prachtige plek.

Daar kwam u natuurlijk voornamelijk 
voor het onderzoek. Toch moet je dan 
college gaan geven.Hoe bevalt 
dat?
Ik doe het allebei met heel veel plezier, onderzoek en 
onderwijs. Ik vind de interactie met studenten bij het 
lesgeven erg fijn. Het probleem zit hem natuurlijk in de 
tijd. Ik ben ook voorzitter van de Nederlandse Natuur-
kundige Vereniging, dus het onderzoek én het lesge-
ven erbij is soms wat veel. Tentamens nakijken is een 
beetje strafwerk en uiteindelijk zit er maar 24 uur in 
een dag. Desondanks is het lesgeven leuk: het blijft een 
uitdaging om dingen helder uit te leggen. Daarnaast is 
de wisselwerking met een enthousiaste club studenten 
een beloning van zichzelf. Gelukkig tref ik dat ook.

En waaruit bestaat op dit moment uw 
dagelijks leven?
Nouja, allereerst heb ik een gezin: een vrouw en ook 
twee jongens, allebei in een ‘dynamische’ leeftijd. Ver-
der heb ik een mooie tuin waar ik graag in werk, en de 
knutseldrift die ik qua elektronica inmiddels wat ver-
waarloosd heb, benut ik nu in en rond het huis.

Laatste vraag: wie is uw favoriete weten-
schapper?
Michel Devoret, die ik heb leren kennen tijdens een 
sabbatical in Parijs. Hij is een innemend persoon, heel 
slim. Maar wat ik vooral zo mooi vind aan hem is dat 
hij op het moment dat je met een probleem geconfron-
teerd wordt, meteen alles uit zijn handen laat vallen 
om het op te lossen. Ik heb heel veel van hem geleerd. 
Er zijn veel fantastische wetenschappers van wie ik 
veel heb geleerd, maar hij is wel heel bijzonder.

INTERVIEW

Tentamens nakijken is 
een beetje strafwerk en 

uiteindelijk zit er maar 24 
uur in een dag.

Over de auteurs  – Rutger Rijnenberg en Frank Rensen

Rutger is tweedejaars Natuur- en Sterrenkunde-student, Frank 
tweedejaars Sterrenkunde. Samen benaderden ze de Eureka!-redactie 
met het idee voor een rubriek waarin professoren kort geïnterviewd 
worden, waarvan dit interview de eerste aflevering is. Rutger en Frank 
tennissen allebei bij Qravel en wonen in hetzelfde studentenhuis.
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Mussel beds 
reveal the 

secrets of pattern 
formation

Door Christian Hamster en Robbin Bastiaansen 

Finding Jesus in a pizza, seeing a face on Mars’s surface, computing the golden ratio with cau-

liflowers or going all-in on black after a red streak in roulette. Patterns - humans tend to see 

them everywhere. Though some of these observed ‘patterns’ arise by mere coincidences, 

nature does have many real patterns. With the aid of science, we have already successfully 

explained patterns in (solar) eclipses, the creation of offspring and fractals - amongst many 

others. 

A special kind of patterns are the so-called self-organ-
ised patterns. These arise purely out of local interac-
tions between components of the system, without any 
external stimuli. Examples of these kind of patterns 
include the stripes of zebras, the facet eye of a fruit fly 
and the spots of leopards. Yet another example can 
be found in the waters of the Netherlands: mussels. 
These little animals arrange themselves in two differ-
ent ways: they form bands of several meters, and inside 
these bands they make maze-like patterns with gaps 
of several centimeters (see Figure 1) – a big difference 
in scales. What are the mechanisms behind these two 
different kind of patterns? Is there one mechanism 
that can explain the patterns at both scales?

Large-scale banded Turing patterns
The cause of the large-scale patterns in mussel beds 
- and all self-organised patterns in general - must be 
a dissimilarity between one location and the other. 
Because there are no external stimuli, this dissimilar-
ity must be created by the mussels themselves. It can 
arise only through the combination of two effects. The 
first effect is called ‘local self-enhancement’ and means 
that the presence of a clump of mussels will lead to an 
increase in mussels near that clump. For instance, this 
can be due to movement or an increase in reproduc-

WETENSCHAP

Figure 1: Patterns in mussel beds. In (a) the band forming of mussels can be 
seen, whereas in (c) the small-scale maze-like patterns that occur in these 
large-scale bands can be seen [4].
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tion rate. The second effect, ‘long-range 
inhibition’, indicates that the presence of 
a clump of mussels leads to a decrease in 
mussels further away from the clump. Pos-
sible causes for this include movement and 
an increase in mortality. Effectively, this 
means that mussels tend to stick close-
together and form patterns, see Figure 2.
The large-scale banded patterns in mus-
sel beds can be explained when the local 
attractive and long-range inhibition pro-
cesses are identified. It turns out the main 
mechanism behind them is the interplay 
between mussels and their prey, algae. The 
effects of these two species on themselves 
and each other can be captured in a mathe-
matical population model. For the pattern 
formation process there are two important 
interactions. First of all, mussels need to 
eat algae to reproduce. Secondly, for mus-
sels safety is ‘in numbers’: when there are 
many mussels together, they can physically 
stick together and it is harder for them to 
be eaten by their predators (mainly starfish 
and birds).
Because of natural variation, mussels and 
algae do not distribute themselves pre-
cisely evenly. For instance, there will be 
places with more food, which increases 
the reproduction rate at those location. 
As an effect, there will be locations with 
very few mussels that are susceptible to 
predator attacks. So mussels tend to stick 
together at the place with higher algae. 
However, mussels eat algae and therefore 
the location with many mussels will have 
less and less algae. Ultimately this should 
undo the created spatial structuring of the 
mussels, unless the movement of algae (by 
the current in the sea) is faster than the 
mussel movement - which it turns out to 
be. Because of this difference in move-
ment speed, the large clump of mussels 
gets enough fresh algae and the pattern is 
maintained [6].
The fact that pattern formation can arise 
from the difference of diffusion speeds 
between two competing species and was 
first discovered by Alan Turing, who is 
perhaps more recognised for his work on 
computers. Therefore patterns originating 

from this process are often called ‘Turing 
patterns’ (see Figure 3).

Small-scale maze-like patterns
Mussels aggregate into maze-like struc-
tures on a length-scale of several centime-
ters. These patterns emerge over the course 
of several hours and can be reproduced 
in laboratory experiments (see Figure 
5a; a movie is available via https://youtu.
be/u-mEjfBaYks). Because they arise so 
quickly the interplay with algae or mor-
tality –phenomena that play a role only at 
longer time-scales – cannot explain these 
patterns. However, experimental efforts 
have revealed that the movement speed of 

a single mussel depends on the amount of 
mussels in its neighbourhood (see Figure 
4). When there are either too little or too 
many mussels around, a mussel moves 
quicker. Biologically, this is explained as 
follows: mussels like to stick together to 
protect themselves against strong waves 
and predators. However, too many neigh-
bours might cause a shortage in food so it 
can not get too crowded either.
The way in which a mussel counts the 
number of neighbours, is unknown for 
now. Because of this, it is difficult to trans-
late the experimental results on movement 
speeds directly into a simple conceptual 
mathematical model. One way to do this, 
is to create a so-called ‘Individual Based 
Model’ that takes the behaviour of each 
individual mussel into account. In a simple 
model, each one of them moves randomly 
in any direction but the step-size increases 
when few individuals are close by or when 
many individuals are around on a large 

length-scale. This kind of model leads 
to patterns not unlike the ones observed 
experimentally (see Figure 5b).
As Individual Based Models are difficult to 
work with mathematically, it is preferred 
to work with a continuous local mussel 
density ρ, instead of the individual loca-
tion of mussels. Therefore, we interpret the 

movement speed as a density-dependent 
movement v(ρ) that fits the data in Figure 
4. A derivation, much like Einsteins deri-
vation of diffusion, leads to the Cahn-Hill-
iard equation,

where f qualitatively looks like a cubic 
function [5]. This Cahn-Hilliard equation 
originates from solid-state physics where 
it is used to describe phase-separation in 
a two-component liquid. In these phys-
ics models a particle substance has two 
different states, characterised by a differ-
ent density. The Cahn-Hilliard equation 
then describes how a mixture of these two 
phases changes to a configuration in which 
the two phases are completely separated. 
When used to model mussels, a similar 
phase-separation happens, as there will 
be clusters without mussels and clusters 
where the mussel density is a certain pre-

local self-enhancement

long-range inhibition

Figure 2: Local self-enhancement and long-range inhibition lead to pattern formation.

Figure 3: Turing patterns (bands). 
Compare with Figure 1.

Figure 4: Average speed of a mussel versus cluster size [7].

phenomena that play a role only at longer time-scales – cannot explain these patterns. However, experimental
efforts have revealed that the movement speed of a single mussel depends on the amount of mussels in its
neighbourhood (see Figure 4). When there are either too little or too many mussels around, a mussel moves
quicker. Biologically, this is explained as follows: mussels like to stick together to protect themselves against
strong waves and predators. However, too many neighbours might cause a shortage in food so it can not get too
crowded either.

The way in which a mussel counts the number of neighbours, is unknown for now. Because of this, it is difficult
to translate the experimental results on movement speeds directly into a simple conceptual mathematical model.
One way to do this, is to create a so-called ‘Individual Based Model’ that takes the behaviour of each individual
mussel into account. In a simple model, each one of them moves randomly in any direction but the step-size
increases when few individuals are close by or when many individuals are around on a large length-scale. This
kind of model leads to patterns not unlike the ones observed experimentally (see Figure 5b).

As Individual Based Models are difficult to work with mathematically, it is preferred to work with a continuous
local mussel density ρ, instead of the individual location of mussels. Therefore, we interpret the movement speed
as a density-dependent movement v(ρ) that fits the data in Figure 4. A derivation, much like Einsteins derivation
of diffusion, leads to the Cahn-Hilliard equation,

∂ρ

∂t
= ∆ [f(ρ)−∆ρ] , (1)

where f qualitatively looks like a cubic function [5]. This Cahn-Hilliard equation originates from solid-state
physics where it is used to describe phase-separation in a two-component liquid. In these physics models a
particle substance has two different states, characterised by a different density. The Cahn-Hilliard equation then
describes how a mixture of these two phases changes to a configuration in which the two phases are completely
separated. When used to model mussels, a similar phase-separation happens, as there will be clusters without
mussels and clusters where the mussel density is a certain preferred density, ρ∗. Simulations of this kind of model
look very similar to mussel distributions from experiments (see Figures 5a and 5d).

The dynamics of the Cahn-Hilliard equation will in the end lead to a situation in which all mussels are in one
big clump. In reality, however, mussels do not clump together like this; they stay in their maze-like patterns.
This discrepancy on longer time scales might be explained as follows: mussels are not well approximated as point
particles, because a typical mussel cluster is only a few mussels large in size. This implies that increasing the
number of mussels not only increases the density, but also the space they occupy. To circumvent this, an other
modelling option is to have the movement speed not depend on a fixed function v(ρ), but to let it depend on the
difference between the average density on a short length scale (1.1 cm) and a long length scale (7.5 cm), much
like in the previously described Individual Based Model. This makes clumps of intermediate sizes favourable. In
the continuum limit this leads to a nonlocal nonlinear diffusion equation (see Figure 5c). Nonlocality here means
that the diffusion in a point x not just depends on ρ(x), but on the average of ρ around x. The model thus
created indeed gives rise to similar maze-like patterns – and in this model those persist. However, because of the
nonlocality, these kind of models are very computational intensive and notoriously difficult to study analytically.

Mussels encode all self-organised patterns

As we have seen, the large-scale banded patterns in mussel beds can be described accurately by the classical
theory of Turing patterns. However, for the small-scale maze-like patterns, it is not completely clear what the
driving force is – and especially how to capture it in a model. It seems the observed non-constant movement of
mussels is essential in answering this question. The mathematical interpretation of these kind of results is hard.
A very simple continuous models might fail to capture the ultimate pattern selection, while more involved models
might be too hard to study. So there remain unanswered question in the theory of mussel pattern formation.
Because of the universality of mathematical models, answering these for mussels, will give insight in other pattern
formation systems – such as coral reefs or the stripes of zebra – as well.
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ferred density, ρ*. Simulations of this kind 
of model look very similar to mussel dis-
tributions from experiments (see Figures 
5a and 5d).
The dynamics of the Cahn-Hilliard equa-
tion will in the end lead to a situation in 
which all mussels are in one big clump. 
In reality, however, mussels do not clump 
together like this; they stay in their maze-
like patterns. This discrepancy on longer 
time scales might be explained as follows: 
mussels are not well approximated as 
point particles, because a typical mussel 
cluster is only a few mussels large in size. 
This implies that increasing the number 
of mussels not only increases the density, 
but also the space they occupy. To circum-
vent this, an other modelling option is to 
have the movement speed not depend on 
a fixed function v(ρ), but to let it depend 
on the difference between the average den-
sity on a short length scale (1.1 cm) and 
a long length scale (7.5 cm), much like in 
the previously described Individual Based 
Model. This makes clumps of intermediate 
sizes favourable. In the continuum limit 
this leads to a nonlocal nonlinear diffusion 
equation (see Figure 5c). Nonlocality here 
means that the diffusion in a point x not 
just depends on ρ(x), but on the average of 
ρ around x. The model thus created indeed 

gives rise to similar maze-like patterns – 
and in this model those persist. However, 
because of the nonlocality, these kind of 
models are very computational intensive 
and notoriously difficult to study analyti-
cally.

Mussels encode all self-organ-
ised patterns
As we have seen, the large-scale banded 
patterns in mussel beds can be described 
accurately by the classical theory of Tur-
ing patterns. However, for the small-scale 
maze-like patterns, it is not completely 
clear what the driving force is – and espe-
cially how to capture it in a model. It 
seems the observed non-constant move-
ment of mussels is essential in answering 
this question. The mathematical interpre-
tation of these kind of results is hard. A 
very simple continuous models might fail 
to capture the ultimate pattern selection, 
while more involved models might be too 
hard to study. So there remain unanswered 
question in the theory of mussel pattern 
formation. Because of the universality of 
mathematical models, answering these for 
mussels, will give insight in other pattern 
formation systems – such as coral reefs or 
the stripes of zebra – as well.

Figure 5: Short-scale maze-like patterns in experimental set-up and models.

(a) Laboratorium Experi-Cahn- Hilliard 
model. ment [5].

(b) Example of an Individual Based 
Model [2].

(c) Nonlinear Nonlocal dif- fusion 
model [3].

(d) Cahn-Hilliard model.
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Een naald in 
een hooiberg: de 
Horseshoe Prior

r zijn veel methoden bekend en nog meer 
reeds in ontwikkeling voor het verwer-
ken van ijle data. Wij hebben ons bezig 
gehouden met de door Carvalho et al. [1] 
geïntroduceerde methode genaamd de 

”Horseshoe estimator”. Dit is een methode die gebruik 
maakt van de Bayesiaanse statistiek om de daadwerke-
lijk interessante data op te vangen uit een ijle dataset.

Model
Ons voornaamste doel was om de relevante signalen te 
verkrijgen uit een ijle dataset. Wat voor data bestude-
ren we eigenlijk en wat verstaan we wiskundig gezien 
onder ijle data? Stel dat we een vector Y = (Y1, ..., Yn

) 
waarnemen die een sommatie is van een ijle signaal-
vector θ en een ruisvector . We hebben dus voor 1 ≤ 
i ≤ n:

Y
i
   =  θ

i
 =  

i
.

Omdat de signaalvector ijl is bestaat deze voor het 
overgrote deel uit nullen en de rest uit daadwerkelijk 
signaal. Preciezer gezegd, als we p

n
 = #{i : θ

i
   ≠0} defi-

niëren als het aantal componenten van θ ongelijk aan 
nul, dan nemen we aan dat: 

Bayesiaanse statistiek
Om uit te leggen hoe de Horseshoe schatter gebruikt 
kan worden om ons doel te bereiken, is het eerst nodig 
om enige kennis te vergaren in de Bayesiaanse statis-
tiek. In dit gebied van de statistiek maken we gebruik 

van onze voorafgaande kennis van het probleem om 
voorspellingen te maken over het signaal. In het geval 
van de zoektocht naar snacks betekent dit dat als we 
weten dat de snacks meestal op de bovenste plank lig-
gen we hier ook als eerste gaan zoeken. Wiskundig 
gebruiken we hiervoor de posterior kansverdeling:

Deze vergelijking wordt ook wel de stelling van Bayes 
voor kansverdelingen genoemd. In de teller hebben 
we de kans op de waarneming Y

i
 gegeven een waarde 

van θ
i
 (ook bekend als de likelihood functie) verme-

nigvuldigd met de zogenoemde prior verdeling op θ
i
. 

De prior verdeling geeft weer wat wij voorafgaand aan 
het bekijken van de data verwachten dat de verdeling 
van de signaalvector is. De noemer in deze verdeling is 
slechts een normeringsconstante. Aangezien we aan-
nemen dat de signaalvector heel ijl is, kunnen we deze 
kennis dus in onze prior verdeling uiten. De verkregen 
posterior kansverdeling vertelt ons de waarschijnlijk-
heid dat het signaal een waarde aanneemt onder de 
waargenomen data. De meest voor de hand liggende 
waarde om het signaal mee te schatten is dan ook de 
waarde die de posterior kansverdeling maximaliseert.

De posterior kansverdeling wordt heel erg beïnvloed 
door de keuze van de prior kansverdeling in het geval 
dat er weinig data beschikbaar is. Hoe meer data er 
beschikbaar is, des te meer massa zal de posterior 
kansverdeling hebben rond de echte waarde van het 
signaal. Dit kan gezien worden in Figuur 1, waar de 
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posterior verdeling geplot wordt voor een N(5, 9)-ver-
deelde prior waarbij het signaal θ

i
 als echte waarde 0 

heeft en de ruis N(0, 1)-verdeeld is. We zien dat de pos-
terior kansverdeling piekt rond 0 voor meer datapun-
ten ook al is de prior verdeling helemaal niet represen-
tatief voor de echte waarde van het signaal.

Horseshoe Prior
In het door Carvalho et al. [1] voorgestelde model 
bepalen we elke component van het signaal θ

i
 uit 

slechts één datapunt Y
i
. Het is dus van groot belang dat 

de prior de verdeling van het signaal goed beschrijft en 
daarom kan dit model ook alleen worden gebruikt bij 
daadwerkelijk ijle datasets. We nemen aan dat de ruis 

i
 ~N(0, σ2) verdeeld is. We nemen als prior verdeling 

de zogenaamde Horseshoe Prior:

π(θ
i
|λ

i
, τ) ∼ N(0,(λiτσ)2)

waarbij de λi ~ C+(0, 1) half-Cauchy op (0,1) verdeeld 
zijn, σ2 de variantie is van de ruis en τ een constante die 
we zelf kunnen kiezen. Nu we een prior verdeling heb-
ben kunnen we de posterior kansverdeling bepalen. 
Om de waarde van het signaal θ

i
 te schatten, gebrui-

ken we in dit model de verwachtingswaarde van de 
posterior verdeling: E [θ

i
|Y

i
] = ∫Ω θ

i
f(

i
|Y

i
)dθ

i
. Zoals in 

Figuur 1 gezien kan worden, is de verwachtingswaarde 
van de posterior verdeling in dat geval ook een goede 
benadering van de waarde die de posterior kansverde-
ling maximaliseert.

Voor σ2 kunnen we simpelweg de variantie van de data 
gebruiken aangezien de variantieterm alleen van de 
ruis komt. De waarde van τ kiezen we echter propor-
tioneel aan de ijlheid van de data. Hoe ijler de data is, 
des te kleiner kiezen we τ. In Figuur 2 zien we wat de 
invloed is van τ op de prior verdeling.

Hoe kleiner τ is, des te meer massa heeft de prior ver-
deling rond 0 en dit uit dus ons geloof dat de data heel 
ijl is.  Figuur 3 laat zien hoe de Horseshoe het signaal 
schat (y-as) voor verschillende waardes van waarne-
mingen (x-as).

We zien dat waardes dicht bij 0 naar vrijwel 0 worden 
afgebeeld, waardes die groot zijn op zichzelf worden 
afgebeeld en in een bepaald interval wordt de waarne-
ming gekrompen om het signaal te schatten.

Robuustheid
Tot zo ver wat er al bekend was over de Horseshoe-
schatter. Het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd, 
houdt zich bezig met hoe de Horseshoe-schatter zich 
gedraagt voor ruis die niet normaal verdeeld is. In het 
bijzonder hebben we gekeken naar Laplace en Cauchy 
verdeelde ruis. In Figuur 4 is dit weergeven.

We zien dat voor Laplace-ruis de Horseshoe ongeveer 
hetzelfde effect heeft als bij normale ruis. Bij Cauchy-

Figuur 1: Posterior kansverdeling voor verschillende 
hoeveelheden van datapunten bijbehorend bij dezelfde 
grootte van het signaal.

Figuur 2: Prior verdeling voor verschillende waardes van τ.

Figuur 3: Posterior mean voor verschillende waardes van τ.
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ruis is het gedrag echter daadwerkelijk anders en zien 
we niet het gewilde effect - vrijwel niks wordt afge-
beeld op nul. Hieruit concluderen we dat de Horseshoe 
prior robuust is tegen afwijkingen die even en minder 
zware staarten hebben dan de Laplace-verdeling. Ook 
hebben we bewezen dat voor Cauchy-ruis geldt: 
lim

Yi→∞ 1/Yi E[θi|Yi] = 1 en de Horseshoe-schatter 
gedraagt zich dus vergelijkbaar met het originele 
model in deze limiet. Daarnaast hebben we optimale 
waardes voor τ benaderd in het geval van Laplace-ruis.

Toepassing in de sterrenkunde
Sterrenkundige plaatjes hebben heel veel ruis en maar 
heel weinig daadwerkelijk signaal. Daarom hebben wij 
geprobeerd de Horseshoe-schatter te gebruiken om de 
ruis weg te halen in deze data. Het resultaat hiervan 
kan gezien worden in Figuur 5.

Het toepassen van de Horseshoe-methode op sterren-
kundige data is echter niet ideaal aangezien ruis ver-
oorzaakt door fotonen een Poissonverdeling volgt en 
dus niet een normale verdeling zoals in onze originele 
aannames. We zien dat het rechterplaatje veel donker-
der is, waardoor het duidelijk is wat daadwerkelijke 
lichtbronnen zijn en wat ruis was. In het bewerkte 
plaatje is het daardoor makkelijker om analyses uit te 
voeren op de lichtbronnen, aangezien het duidelijker 
is waar het signaal van de lichtbron eindigt en de ruis 
dus niet meer per ongeluk kan worden meegenomen 
in deze analyses. Uiteindelijk is het dus wel wenselijk 
om eerst de Horseshoe-methode los te laten op een 
plaatje voor er verder werk mee wordt verricht.

Conclusie
We kunnen nu concluderen dat de Horseshoe schat-
ter niet alleen kan worden gebruikt voor normale ruis, 
maar ook voor Laplace-ruis en ruis met minder zware 
staarten. Ook kunnen we de ruis van sterrenkundige 
plaatjes verminderen. Het is belangrijk om methodes 
te blijven ontwikkelen voor het analyseren van ijle 
data, aangezien big data heel erg in opkomst is. CERN 
genereert bijvoorbeeld jaarlijks ongeveer 30 petabytes 
aan data, waarvan een groot deel niet nuttig is en dus 
kan worden beschouwd als ijl. [2] Gelukkig zijn er al 
heel veel verschillende methodes ontwikkeld, dus we 
kunnen er gerust op zijn dat er geen informatie verlo-
ren gaat en dat we alsnog de perfecte snack terugvin-
den in onze koelkast.
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Figuur 5: Origineel plaatje (links) en bewerkt plaatje (rechts).
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Het is een enerverende tijd voor de ruimtevaart. Niet alleen omdat 

we verspreid over het zonnestelsel ogen hebben die de planeten 

in de gaten houden, niet alleen omdat we meer kunnen doen 

dan slechts fantaseren over het bezoeken en bezetten van onze 

buurplaneet Mars, en niet eens alleen omdat we dit alles voor het 

eerst in de menselijke geschiedenis aan het doen zijn. Het is een 

enerverende tijd voor de ruimtevaart, omdat op dit moment de 

betekenis van “we” een ingrijpende ontwikkeling doormaakt. 

Google’s Lunar XPRIZE en de nieuwe Maanrace

De Muis op de Maan

WETENSCHAP
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Sinds SpaceX en Mars One is de ruimte-
vaart langzaam de particuliere sector aan 
het binnendringen, en het lijkt er steeds 
meer op dat amateurs van over de hele 
wereld hierdoor geïnspireerd zijn geraakt 
en verlangen het ruimtemonopolie van de 
overheden te doorbreken.
Het beste voorbeeld van vooruitstrevende 
burgers in de ruimtevaart komt naar voren 
met de Google Lunar XPRIZE (GLXP), 
een wedstrijd voor een heuse (particulier 
gefinancierde) maanrace. Dit is een door 
Google in 2007 aangekondigde wedstrijd 
die samen te vatten is in de volgende doe-
len, in de woorden van de GLXP zelf[1]:

•	 Successfully	 place	 a	 spacecraft	 on	 the	
Moon’s surface

•	 Travel	500	meters
•	 Transmit	 high-definition	 video	 and	

images back to Earth

Het team dat als eerste deze taken uitvoert, 
krijgt de hoofdprijs van $20,000,000. Maar 
voor velen gaat het niet alleen om de finan-
ciële beloning van de hele onderneming; 
als het ook maar één van de teams lukt 
deze drie punten te voltooien, heeft dat een 
enorme invloed op het verleggen van de 
grenzen van waar mensen, onafhankelijk 
van hun overheden, staan in de ruimte. Dit 
is natuurlijk waar de wedstrijd voor is opge-
zet, en de organisatoren hebben goed nage-
dacht over hoe deze ontwikkeling het best 
teweeg kan worden gebracht. Er zijn name-
lijk ook de zogeheten ‘Milestone Prizes’, 
die de deelnemende teams belonen voor 

bepaalde prestaties die het fundament vor-
men van de overkoepelende missie. Deze 
aanmoedigingsprijzen werden verdeeld in 
drie categorieën die de hiervoor genoemde 
doelen weerspiegelen: ‘landing’, ‘mobility’ 
en ‘imaging’.  Aan drie teams werd voor 
de eerste categorie $1,000,000 uitgereikt, 
voor de tweede categorie werden drie team 
met $500,000 beloond en voor de derde 
categorie was drie keer $250,000 beschik-
baar gemaakt. Zo is er dus een hoop geld 
(namelijk 5,25 miljoen dollar) uitgedeeld 
door Google,alleen al om het verloop van 
de wedstrijd te bevorderen. De prijzen wer-
den als volgt uitgereikt: de Jury, bestaande 
uit ruimtevaart-experts, kozen vijf teams 
uit om deel te nemen aan een wedstrijd 
waarin de teams’ designs, hardware en 
software werden getest en beoordeeld. Zo 
werd er gekeken naar de stuw- en stuurra-
ketten van de landers, de hardware en soft-
ware verantwoordelijk voor het berekenen 
van de afstand die de rovers aflegden, en 
zelfs het hitte-controlerende vermogen 
van de camera’s. 

De vijf teams die werden uitgenodigd kwa-
men uit de hele wereld: Astrobotic (VS), 
Team Indus (India), Moon Express (VS), 
HAKUTO (Japan) en Part-Time Scientists 
(Duitsland). Het is belangrijk om te weten 
dat er nog veel meer teams de hoofdprijs 
aspireerden, maar slechts deze vijf werden 
als waardig gezien om voor deze ‘interim-
prijzen’ te wedijveren. Het kan dus zijn dat 
de hoofdprijs of de tweede prijs gaat naar 
een team dat niet deze bonussen kreeg, 

maar op het eerste gezicht lijkt dit enigszins 
onwaarschijnlijk. Team Astrobotic (afbeel-
ding 2 toont een ‘artist’s impression’ van 
hun rover op de maan) viel bijvoorbeeld in 
alle drie de categorieën in de prijzen. Dat 
geeft ze nogal een voordeel in de wedstrijd, 
dus let op die naam wanneer de teams uit-
eindelijk echt gaan lanceren. Verder won-
nen ook Team Indus en Moon Express de 
‘landing’ prijs, HAKUTO en Part-Time 
Scientists kregen ook de $500,000 voor het 
rijden van hun rovers en de $250,000 werd 
aan Moon Express en Part-Time Scientists 
uitgereikt[2]. Dit geeft ook informatie over 
wat deze vijf teams minder goed kunnen; 
je zou kunnen zeggen dat iedere categorie 
niet drie winnaars had, maar twee verlie-
zers. De teams kunnen dus uit deze tussen-
tijdse wedstrijd concluderen waar ze nog 
meer aandacht aan moeten gaan besteden.
We gaan dus wat dieper in op deze vijf 
teams, die beschouwd kunnen worden als 
de belangrijkste deelnemers aan de GLXP. 
Het is het vermelden waard dat deze teams 
niet worden gefinancierd ‘uit eigen zak’: elk 
team, of eigenlijk ruimtevaartbedrijf, heeft 
grote sponsoren en wordt vaak gesteund 
door andere, kleinere bedrijven. 
Op de webpagina van Astrobotic staat 
“Astrobotic aims to become the FedEx 
or DHL to the Moon by offering multiple 
customer shipments on a single flight via 
its innovative Peregrine Lander space-
craft.”[3] Dit team heeft dus een duidelijke 
visie en is misschien zelfs te zien als een 
echt bedrijf; dit team is gecontracteerd 
aannemer bij NASA door het zogenaamde 
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‘Lunar Cargo Transportation and Landing 
by Soft Touchdown (Lunar CATALYST)’ 
programma. 
De andere vier teams zijn daarentegen 
onafhankelijker, met elk hun eigen visie. 
Moon Express, bijvoorbeeld, zegt: “Our 
prime directive is to open up the Moon’s 
vast resources for humanity, and establish 
new avenues for commercial space activi-
ties beyond Earth’s orbit.”[4] Dan blijven er 
nog drie teams over, waarvan het Duitse 
Part-Time Scientists het beste presteert, 
als we naar de milestone-prizes kijken. Het 
interessante aan dit team is dat ze naast 
de hoofdprijs op een specifieke bonus-
prijs mikken. De Part-Time Scientists zijn 
namelijk van plan in de Taurus-Littrow 
Vallei te landen, waar de laatste bemande 
maanmissie, de Apollo 17, ook is geland. 
Als het ze lukt een zogenaamde ‘Moon-
cast’ (een maan-livestream) uit te zenden 
waarin de overblijfselen van de Apollo 17 
te zien zijn, winnen ze een ‘Apollo Heritage 
Bonus Prize’ ($4,000,000). Wederom in de 
eigen woorden van het team: “The goal is to 
pick up on surface exploration right where 
Apollo left off over 43 years ago. Based on 
the extensive research and experiments 
being done as part of this Apollo mission a 
number of carefully selected experiments 
will help gather additional data points and 
clarify current unknowns, while helping 
understand how to utilize the moon as a 
starting point for further ongoing space 
activities.”[5] Dit is niet alleen van weten-
schappelijk belang, maar heeft natuurlijk 
ook een grote historische en emotionele 
waarde, al is het maar om de ‘moon-hoax’ 
mensen de mond te snoeren. 

De overige twee teams, TeamIndus en 

HAKUTO, vertegenwoordigen als enigen 
hun respectievelijke landen. HAKUTO 
mikt ook op een van de bonusprijzen, 
namelijk de ‘range’ bonusprijs. Deze prijs 
wordt uitgereikt aan een team dat niet 500 
meter, maar 5000 meter af weet te leggen. 
HAKUTO mikt op deze prijs omdat het 
hen is gelukt een extreem geoptimaliseerde 
rover te bouwen die slechts 4 kg weegt, te 
zien in afbeelding 2. Of, misschien beter 
gezegd; deze rover heeft een massa van 
4 kg, wat op aarde 39,2 Newton weegt, 
maar op de maan heeft dezelfde massa een 
gewicht van 6,8 Newton. Enfin. 

Het laatste team van de vijf finalisten 
is TeamIndus, misschien wel het meest 
stoutmoedige team van alle vijf: het team 
bestaat namelijk niet uit enkele tientallen 
leden, zoals de andere ‘finalisten’, maar uit 
slechts vier. Het zou dus een ongelofelijke 
prestatie zijn als dit team de felbegeerde 
hoofdprijs weet te winnen. 

Dit zijn dus vijf van de vele teams die hun 

pijlen op de maan hebben gericht het afge-
lopen decennium. In totaal doen er zestien 
teams officieel mee aan de wedstrijd, en op 
31 maart 2018 was het de bedoeling dat de 
prijzen verdeeld zouden worden. Helaas 
werd enkele weken voor het drukken van 
deze zestigste editie van de Eureka! op 
de officiële pagina van de GLXP gepubli-
ceerd dat het geen van de teams zou luk-
ken om deze deadline te halen. Dit was 
al vaker gebeurd, en na lang discussiëren 
besloot Google Xprize de wedstrijd af te 
lassen. “It’s incredibly difficult to land on 
the Moon. If every XPRIZE competition 
we launch has a winner, we are not being 
audacious enough, and we will continue 
to launch competitions that are literal or 
figurative moonshots, pushing the bound-
aries of what’s possible. We are inspired by 
the progress of the Google Lunar XPRIZE 
teams, and will continue to support their 
journey, one way or another, and will be 
there to help shine the spotlight on them 
when they achieve that momentous goal.” 
staat er in het persbericht. Natuurlijk is dit 
een teleurstelling, maar zoals al dus gezegd 
door de wedstrijdleiding is er een enorme 
stap gezet in de commerciële ruimtevaart. 
Helaas duurt het blijkbaar wel nog een tijd 
voordat we spreekwoordelijke muizen op 
de maan gaan zien.

Referenties
[1] https://lunar.xprize.org/
[2] https://lunar.xprize.org/about/milestone 

prizes
[3]  https://lunar.xprize.org/teams/astrobotic
[4] h t t p s : // l u n a r. x p r i z e . o r g / t e a m s /m o o n 

express
[5] https://lunar.xprize.org/teams/part-time- 

scientists
[6] https://lunar.xprize.org/news/blog/impor 

tant-update-google-lunar-xprize

Frank is een tweedejaars Sterrenkunde student en stapte in 
december 2017 naar de Eureka!-redactie met een idee voor 
een rubriek waarin professoren worden geïnterviewd, dat in 
deze editie werd gerealiseerd. Daarnaast wilde hij ook graag 
sterrenkundige artikelen gaan schrijven, waar dit artikel de 
eerste realisatie van is. Buiten de studie en Eureka! schrijft, 
roeit en tennist hij.

Over de auteur – Frank Rensen
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In deze ri j diamanten is het sli jpproces 

zichtbaar. Langzaamaan veranderen de 

doffe, ruwe zi jden van de steen naar 
glanzende facetten. Eromheen diverse 

sli jpwerktuigen. Diamanten zi jn in legio kleuren te vinde
n, 

afhankeli jk van aanwezige materiaalresten 

zoals i jzer, of in het geval van dit 
oran je 

exemplaar, stikstof. De vorm van het 

uiteindeli jke product wordt bi jna volledig 

bepaald door de vorm van de ruwe diamant.

Fotoreportage    
diamantmuseum

60 is een diamanten jubileum. Ter ere van editie 60 is de Eureka!-commissie naar het diamant-
museum in Amsterdam (Paulus Potterstraat 2, 1071 CZ) gegaan. Het diamantmuseum is een 

exposé van diamanten in alle mogelijke soorten, maten en toepassingen. Er is 
informatie over het ontstaan en het fabricatieproces van dia-

manten (inclusief demonstratie). De verschil-
len tussen echte en namaakdiamanten 
worden uitgelicht en de rol van diaman-

ten in de geschiedenis wordt behandeld.

Tekst en foto's door Gijs van Weelden.
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17.000 geslepen diamanten op een gorillaschedel, geïnspireerd door “For the 
Love of God” van Damien Hirst.

Fotoreportage    
diamantmuseum

Detail van de sli jptafel.

Een sli jptafel: de werkplek bi j 

uitstek voor de (traditio
nele) 

diamantpoli jster.
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"De experimen-
tele natuur-

kunde werkt heel 
erg verslavend, 

omdat het zo 
fascinerend is."

INTERVIEW MET FRANS SARIS EN JORIS BERKHOUT
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CO2-recycling

Joris, hoe ben je betrokken ge-
raakt bij het onderwerp energie-
huishouding? 
Ik ben begonnen bij cosine. Als ruimte-
vaartbedrijfje werkten we veel voor André 
Kuipers. Door de foto’s die hij deelde van-
uit de ruimte raakte ik steeds meer geïnte-
resseerd in klimaatverandering. Ik wilde 
iets doen om mijn kennis in te zetten. 
Vooral het energiesysteem vond ik heel 
uitdagend. Dat is  eigenlijk alles wat te 
maken heeft met de vraag en aanbod van 
energie. Je zou het ook de energiehuishou-
ding kunnen noemen. Ik wilde het graag 
beter begrijpen en kwam zo bij een bedrijf 
dat begrip probeert te krijgen van het 
energiesysteem: Quintel. 

Wat doet Quintel precies?
Joris: Bij Quintel Intelligence maken we 
eigenlijk maar één product: het Energietran-
sitiemodel (http://energietransitie  model.nl).
Dat is een online, open te gebruiken model. 
Gemeenten kunnen het dus gebruiken, 
maar een geïnteresseerde student ook. In het 
model stoppen we theorieën die te maken 
hebben met de energiehuishouding. Als 
gebruiker kun je daar mee gaan spelen door 
er allerlei ‘wat als’- vragen op los te laten. 

Joris Berkhout en Frans Saris spraken 27 februari bij This Week’s Discoveries over 

energiehuis houding, in het bijzonder CO2-recycling. Wij interviewden ze om hier meer over 

te weten te komen. 

Frans Saris



"Ik wilde iets 
doen om mijn 

kennis in te 
 zetten." 

Bijvoorbeeld: Wat gebeurt er als je alle 
auto’s elektrisch laat rijden? Die elektri-
sche energie moet ergens vandaan komen. 
Dat kan door kolencentrales harder te 
laten werken, maar misschien is het beter 
meer windmolens te bouwen. Je begint 
met één vraag en daaruit volgen nog 
veel meer vragen, die je allemaal met het 
model kunt beantwoorden. Dit kan zowel 
op landelijk als op provinciaal of gemeen-
telijk niveau. 

En wat is jouw taak in dat geheel? 
Joris: Ik houd me vooral bezig met model-
leren. Ik vorm dus eigenlijk een brug tus-
sen de werkelijkheid, wat er geschreven en 
onderzocht wordt en hoe dat uiteindelijk 
in het model terecht komt. Daarnaast ben 
ik directeur en houd ik me bezig met het 
reilen en zeilen van het bedrijf.  
Frans, je studeert natuurkunde en wordt 
uiteindelijk schrijver. Hoe is dat zo 
gegaan?
Frans: Op die vraag zijn eigenlijk twee 
antwoorden. Ten eerste heb ik gemerkt dat 
ik tamelijk gek word van alleen maar mijn 
vak doen. De experimentele natuurkunde 
werkt heel erg verslavend, omdat het zo 
fascinerend is. Als je met onderzoek bezig 
bent, zie je dingen die niemand ooit eer-
der heeft gezien. Dat zorgt ervoor dat het 
je dag en nacht bezig kan houden. Ik heb 
mezelf daarom gedwongen om het laatste 
uur van de dag altijd een roman te lezen, 
om mezelf breder te ontwikkelen. Ten 
tweede is het essentieel om met de bui-
tenwereld te blijven communiceren. Het 
helpt je te zien waar behoefte aan is. Door 
te schrijven kom ik erachter waar ik mijn 
tijd en moeite aan wil besteden. 

Hoe ben je bij NRC terecht geko-
men?
Frans: Ik heb een beetje iets stouts 

gedaan. Ik werd benoemd als hoogleraar 
en moest een oratie houden. Daarvoor heb 
ik “Oververhit ijs - dagboek van een fysi-
cus” geschreven. Ik hield helemaal geen 
dagboek bij, dus ik heb geschreven over de 
dingen die ik had gedaan en meegemaakt 
en dat heb ik in dagboekvorm gegoten. 
Tijdens mijn oratie heb ik uit dat dagboek 
voorgelezen. Drie van mijn collega’s heb-
ben toen nog tijdens het praatje hun toga 
afgedaan en zijn weggelopen, omdat ik een 
beetje de vuile was buiten hing. Ik liet zien 
hoe het er in de wetenschap echt aan toe-
ging, met jaloezie en concurrentiestrijd. 
Dat veroorzaakte nogal een rel en kwam 
ook in de krant te staan. Daardoor was ik 
in één klap beroemd en toen dachten ze 
bij NRC: die moeten we hebben voor een 
column. 

Recentelijk is er van jou een 
nieuw boek gepubliceerd: Dar-
win’s Cijferslot. Kun je die titel 
toelichten?  
Frans: Die titel heb ik niet helemaal zelf 

bedacht. Het komt van Richard Dawkins. 
Hij gebruikt een cijferslot dat klikt als 
metafoor voor de evolutietheorie. Bij een 
gewoon cijferslot kan het eindeloos duren 
voor je het open hebt. Evolutie is als een 
cijferslot dat klikt: je hoort een klik en gaat 
dan door naar het volgende cijfer. Dus elke 
keer dat een variatie een adaptatie is, ben 
je weer een stapje verder. Het boek is een 
selectie van essays. Tegenwoordig draaien 
wij mensen namelijk zelf aan het cijferslot. 
We beïnvloeden de hele natuur, zijn de 
baas van de aarde. Het eerste hoofdstuk 
gaat over die verantwoordelijkheid. Voor 
welke problemen moeten we een oplos-
sing vinden? Volgens mij zijn er drie grote 
vraagstukken: Energie en klimaat, biodi-
versiteit en voedsel, en vrede en veiligheid. 
Verder is de titel ook een soort grapje naar 
fysici. Veel fysici, vooral natuurkunde-
studenten, denken dat het hun taak is om 
de Theorie van Alles te vinden. Ik zeg dat 
die theorie al bestaat: de evolutietheorie 
van Darwin. Je moet namelijk niet vragen 
waar alles uit bestaat, maar hoe het werkt.
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Joris Berkhout



"Het zijn geen 
schurken, maar 

ze kunnen 
gewoon niet 

anders denken." 

Joris Berkhout heeft van 2001 tot 2007 Natuurkunde 
gestudeerd in Leiden. In die tijd is hij voorzitter geweest van 
studievereniging De Leidsche Flesch en was hij Assessor in het 
faculteitsbestuur. Ook is hij één van de oprichters van de Eureka!. 
Hij is afgestudeerd en gepromoveerd bij cosine. Sinds 2013 
werkt Joris bij Quintel, waar hij afgelopen zomer één van de drie 
partners werd. 

Frans Saris is fysicus en schrijver. Hij is begonnen als 
onderzoeker, maar heeft daarnaast steeds meer bestuurlijke 
taken gekregen. Zo is hij directeur van het FOM-instituut Amolf, 
directeur van ECN en decaan van de faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden geweest. 
Naast zijn bestuurlijke functies is hij altijd veel blijven schrijven. 
Hij is begonnen met een column in de NRC. Recentelijk verscheen 
bij Prometheus zijn nieuwste boek “Darwins Cijferslot”. 

Over de geïnterviewde – Joris Berkhout Over de geïnterviewde – Frans Saris
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Jullie hebben samen gesproken 
tijdens “This Week’s Discoveries”. 
Waar hebben jullie over verteld?
Frans: Ik heb gefocust op een specifiek 
aspect uit het boek: CO2-recycling. Vol-
gens mij is dat namelijk de oplossing van 
het hele energieprobleem. 
Joris: Met die stelling kwam Frans ook 
bij mij.  Zo ontstond het idee om CO2-
recycling in het model op te nemen en te 
kijken welke invloed dat heeft. Dit speelt 
eigenlijk in alle sectoren, maar de lucht-
vaartsector is heel bijzonder, omdat die zo 
conservatief is. Luchtvaart moet natuur-
lijk heel veilig zijn, dus zijn de motoren 
sterk doorontwikkeld en daardoor ook erg 
complex. Dat kan je niet zomaar aanpas-
sen, dus zal de luchtvaart waarschijnlijk 
nog wel even kerosine blijven gebruiken. 
Tegelijkertijd is er wel het besef dat fossiele 
kerosine het klimaatprobleem heel erg 
versterkt en daarom wordt er gezocht naar 
alternatieven. Het zou mooi zijn als je de 
uitstoot van bijvoorbeeld een staalfabriek 
kan gebruiken om daar synthetische kero-
sine van te maken, die wordt hergebruikt 
in de luchtvaartindustrie. 
Frans:  Het mooie is ook dat je die CO 
en CO2 overal ter wereld uit de lucht kan 
halen.  Je kan daarmee landen echt onaf-
hankelijk maken. Ook kan de gaskraan in 
Groningen dicht. En als je kijkt naar bij-
voorbeeld de prijzen van vliegtuigtickets: 
die hoeven niet eens omhoog te gaan als je 
overstapt op recycling. 
Joris: Als je vraagt wat ik van het idee 
vind: ik vind het fantastisch, zeker op de 
korte termijn. De CO en CO2 hebben we 
al, maar die wordt nu vaak in de grond 
gestopt. Recycling zou dan een stuk beter 
zijn. 
Frans: Papier recyclen we al, plastic recy-
clen we al. Waarom niet ook CO2?

Waardoor wordt dit plan tegenge-
werkt?
Frans: Shell. Maar niet alleen Shell hoor, 
ook de NAM en de gasunie. Zij zijn alle-
maal verslaafd aan de fossiele brandstof-
fen en op het moment dat je gaat recyclen, 
hebben zij niks meer om te verkopen.  Je 
ziet dat ook onze ministers bij Shell van-
daan komen. Die zitten helemaal vast in 
dat systeem. Het zijn geen schurken, maar 
ze kunnen gewoon niet anders denken. 
Joris: Een ander belangrijk aspect is dat 
het fossiele systeem al 150 jaar de tijd 

gehad heeft om geperfectioneerd te wor-
den. Bovendien is de lobby van de fos-
siele industrie een stuk sterker. De fossiele 
industrie is heel groot en gecentraliseerd 
en daardoor ook goed georganiseerd. 
Voor de duurzame lobby geldt dat een stuk 
minder, omdat die nog niet zo lang bestaat 
en ook vaak veel minder centraal is. 

Hoe dragen de verschillende vak-
gebieden bij aan het oplossen van 
het energieprobleem?
Joris: Chemici zijn nodig voor alle proces-
sen rondom CO2-recycling. Veel theorieën 
liggen er al, maar moeten nog aan elkaar 
geknoopt worden. Natuurkundigen zijn 

belangrijk, omdat die in staat zijn een 
model te maken dat zo complex mogelijk, 
maar toch werkbaar is. 
Frans:  Astronomen zijn heel goed in din-
gen doorrekenen en op grote schaal bekij-
ken. Ook biologen heb je zeker nodig.  Aan 
alleen bèta’s heb je echter niet voldoende. 
Joris: Inderdaad, dit vakgebied is een 
combinatie van technologie, dat is natuur-
lijk echt ons ding, en de implementatie. 
Gemeenten willen graag een concreet 
plan. Ze willen niet alleen de theorie, 
maar vooral ook de toepassing. En als ze 
een plan willen doorvoeren, moeten ze 
bijvoorbeeld ook weten of dat juridisch 
wel mogelijk is.

Hoe zorg je dat je ook de politiek 
en maatschappij betrekt?
Frans: Dat doet Joris: pak aantrekken en 
met politici praten.
Joris: Veel van wat ik doe is inderdaad een 
pak aantrekken, erbij gaan zitten en mee-
denken. En Frans praat juist weer met de 
maatschappij. 
Frans: Ik denk dat het belangrijk is dat 
fysici communiceren met de maatschap-
pij. 

Wat is jullie ervaring met de we-
tenschappelijke achtergrond van 
politici?
Joris: Ik ben wel onder de indruk van alle 
mensen op de afdelingen die verantwoor-
delijk zijn voor energie en klimaat. 
Frans: Ja, mijn ervaring is ook dat die 
ambtenaren allemaal mensen zijn die echt 
weten waar ze het over hebben. 
Joris: Het energievraagstuk is dan ook niet 
echt, of in ieder geval niet alleen, een tech-
nisch vraagstuk. 



Wat is een Bitcoin 
nu eigenlijk?

De laatste tijd is er veel over Bitcoin te doen geweest; de waarde ervan nam 

sterk toe (€14.000), misschien is er zelfs sprake van een bubbel.   

Door Peter Bosch 

Geld en waarde
Maar wat is een bitcoin nu eigenlijk? Om 
dat beter te kunnen begrijpen,zullen we 
eerst eens kijken naar gewone valuta: vroe-
ger werd de waarde van een munt bepaald 
aan de hand van edele metalen, tegenwoor-
dig is dat niet meer zo. De waarde van een 
munt wordt nu slechts bepaald door wat je 
ermee kan kopen en wat men verdient. 
Gewone valuta is dus slechts een abstracte 
voorstelling van waarde, en de productie 
nieuw geld is voorbehouden aan de over-
heid. Het uitwisselen ervan kan door de 
fysieke representatie uit te wisselen of door 
een vertrouwde organisatie het geld van 
een groep mensen te laten bewaren en te 
schuiven met saldo’s in opdracht van de 
klanten. Wat hierbij duidelijk is, is dat bij 
gewone valuta een aantal centrale instan-
ties de controle hebben en vertrouwd moe-
ten worden. 
Bitcoin is het eerste experiment om een 
valuta te creëren die inherent betrouwbaar 
is. Er zijn geen centrale instanties en nie-
mand kan het systeem manipuleren. Hier-
voor wordt  gebruik gemaakt van crypto-
grafie. 
De eerste belangrijke eigenschap van 
de bitcoin is dat er geen saldo’s worden 
bewaard. Een saldo kan immers zomaar 
veranderd worden. Bitcoin bewaart slechts 
een lijst van transacties waarbij iedere 
transactie wordt opgeteld om het saldo te 
bepalen.. Er kan zo dus geen geld gecreëerd 
worden uit het niets.
Er zijn daarnaast nog twee problemen, die 

Bitcoin oplost. Ten eerste moet je voorko-
men dat gebruikers elkaar bestelen door 
transacties uit elkaars naam uit te voeren. 
Bij gewone valuta wordt dit overgelaten 
aan de banken, maar we willen een sys-
teem zonder centrale autoriteit. Bitcoin 
gebruikt als oplossing hiervoor digitale 
handtekeningen. Een digitale handteke-
ning is een onvervalsbaar controlegetal dat 
aan een bericht toegevoegd wordt en dat 
alleen voor dat bericht geldig is.

Asymmetrische encryptie
De versleutelingsmethode die gebruik 
maakt van twee sleutels in plaats van een 
heet asymmetrische encryptie. De ene 
sleutel wordt gebruikt voor het versleute-
len en de ander voor het ontcijferen; deze 
sleutels zijn niet uit elkaar uit te rekenen en 
de paren zijn uniek. Voor iedere encryptie-
sleutel is er maar één decryptiesleutel en 
vice versa. Je kunt dus bewijzen dat je de 
encryptiesleutel hebt door iemand een ver-
sleuteld bericht te sturen. De sleutels zijn 
getallen en we noemen in deze context de 
encryptiesleutel de Secret Key (SK) en de 
decryptiesleutel noemen we de Public Key 
(PK).
De manier waarop dit wordt toegepast, 
noemen we de digitale handtekening. De 
publieke sleutel wordt met iedereen gedeeld 
en als iemand een bericht of transactie 
verstuurt, wordt er een samenvatting van 
het bericht gemaakt, die vervolgens wordt 
versleuteld met de SK en achter het bericht 
gezet wordt. Als iemand het bericht veran-

dert, klopt de samenvatting niet meer en 
daardoor is het zeker dat alleen de gebrui-
ker met de SK hem gemaakt kan hebben. 
Zo kunnen dus de echtheid van een bericht 
geverifieerd worden. 
Daardoor is het dus zeker dat een trans-
actie geïnitieerd is door de rechtvaardige 
eigenaar van de rekening. Om te voorko-
men dat een transactie gekopieerd wordt, 
wordt aan iedere transactie een volgnum-
mer toegevoegd. 

De blockchain
Omdat het op basis van de transactie zelf 
mogelijk is de overdracht te verifiëren, is 
de betrouwbaarheid van de opslag van de 
transactielijst irrelevant. Dit betekent dat 
het mogelijk is de lijst decentraal op te 
slaan. 
Het decentrale systeem werkt als volgt: Als 
men een transactie uitvoert, wordt deze 
verstuurd naar alle gebruikers, een speci-
ale groep gebruikers, “miners”, ontvangen 
de transactie en voegen deze toe aan een 
groep recente transacties. Wanneer er vol-
doende transacties ontvangen zijn, wordt 
deze groep samengevoegd tot een blok. 
Dit blok verwijst naar het blok dat ervoor 
kwam. Op deze manier vormt het dus een 
ketting van transactieblokken (de block-
chain). Dit blok wordt vervolgens naar alle 
gebruikers verspreid. 
Dit levert wel een probleem op: de volg-
orde. Iemand zou twee keer zijn geld uit 
kunnen geven door twee transacties met 
hetzelfde volgnummer eruit te sturen. 
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Welke van deze is nu geldig? Onafhan-
kelijk van elkaar zijn ze dat allebei, maar 
samen niet. 
Om dit op te lossen, is het systeem zo ont-
worpen dat het maken van een geldig blok 
lang duurt (veel rekenkracht kost), wat 
betekent dat over het algemeen maar één 
miner tegelijk een blok maakt. Door af te 
spreken dat de langste ketting die gezien 
wordt geldig is, betekent dit dat een veran-
dering van de geschiedenis van n blokken 
geleden op zijn minst n + 1 neppe blok-
ken vereist. Omdat het uitrekenen van 
blokken tijd kost, zal tegen die tijd het 
netwerk alweer meer blokken gemaakt 
hebben. Voor het inhalen van de rest van 
de miners, heb je dus veel meer dan 50% 
van de rekenkracht van het netwerk nodig. 
De meeste bitcoin-gebruikers beschouwen 
een transactie als bevestigd wanneer er al 6 
blokken erna zijn toegevoegd.
Om te voorkomen dat met het sneller wor-
den van computers het minen van blokken 
te snel wordt, is er een systeem opgezet 
dat de rekentaak voor een blok precies zo 
moeilijk maakt dat er iedere tien minuten 
een nieuw blok gevonden wordt.

Miners
Omdat het minen van een blok zoveel 
moeite kost is er gekozen om per blok toe 
te staan dat een transactie vanuit het niets 
naar de miner gaat. Dit kan je zien als een 
soort van loon voor de miner en noemen 
we de block reward. 
Deze block rewards zijn de enige manier 
waarop nieuwe bitcoins ontstaan. De 
hoogte ervan begon op 50 BTC (de eenheid 
van bitcoins) en halveert iedere 210000 
blokken, wat betekent dat met de toene-
mende hoeveelheid rekenwerk per blok er 
een punt komt waarop het niet meer ren-
dabel is om te minen.
Op dit punt zal de aanmoediging voor de 
miners over moeten gaan naar transactie-
kosten. Bij het maken van een transactie 
kan er meer bitcoin in gaan dan er uit gaat. 

De som van deze ”fooi” over een blok gaat 
naar de miner die als eerst het blok maakte. 
Omdat het minen van bitcoins dus steeds 
minder oplevert per hoeveelheid reken-
werk, wordt er veel geïnnoveerd op het 
gebied van hardware. Waar er eerst puur 
van normale PC’s gebruik werd gemaakt, 
kwamen er al snel gespecialiseerde pro-
ducten die vele duizenden pogingen tege-
lijk kunnen doen. 
Zelfs met grote 
h o e v e e l h e d e n 
speciale hardware 
kan het tegen-
woordig jaren 
duren voordat een 
miner een blok 
vindt. Daarom 
werken miners 
samen in mining 
pools waar ze 
betaald krijgen 
naar rato van gele-
verde rekenkracht 
wat door de veel 
grotere totale rekenkracht wel veel regel-
matiger uitbetaald wordt. 
De hoge rekenkracht die nodig is voor het 
minen kost ook veel energie: de hoeveel-
heid energie die miners gebruiken werd in 
January 2018 geschat op 42 TWh per jaar, 
dat is meer dan Nieuw Zeeland! Dit wordt 
door tegenstanders van bitcoin gezien als 

een pure verspilling van energie en een 
zinloze aanval op het milieu.

Handel
Dit systeem is dus bestendig tegen fraude 
zonder centrale autoriteit. Het heeft wel 
een aantal andere problemen zoals het 
trage verwerken van transacties, wat han-
del lastig maakt. Er zijn handelsplatformen 
die gebruikers toestaan hun bitcoin op een 

centrale rekening te storten waardoor er 
slechts virtuele transacties plaats hoeven 
te vinden. Dit is ook hoe er tussen bitcoin 
en gewone valuta wordt gehandeld. De 
prijs wordt daarbij bepaald door vraag en 
aanbod en is dus puur afhankelijk van de 
gebruikers.

Over de auteur – Peter Bosch

Zelfs met grote hoeveel-
heden speciale hardware 
kan het tegenwoordig 
jaren duren voordat een 
miner een blok vindt.
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We keren voor ons verhaal 

terug naar het midden van de 

19e eeuw: 1850. Dit waren 

roerige tijden voor Neder-

land. Het eerste kabinet 

Thorbecke regeerde het land 

net na de grondige herzie-

ning van de grondwet, die 

veel van de macht van de 

koning richting het parle-

ment had verschoven. Neder-

land begon ook eindelijk aan 

een economisch herstel na 

de malaise van het Franse 

regime tot 1815 en de Belgi-

sche afscheiding van 1830. 

Natuurkunde
 studeren in de

19e eeuw

Leiden was in deze periode dan ook een 
armlastige stad. Er waren veel sloppen-
wijken, ongure buurten en steegjes waar 
de hoeren hun diensten aanboden. De 
enige mensen uit de plaatselijke bevolking 
die een cent te makken hadden waren de 
studenten en de professoren. Zij waren 
eigenlijk de enigen die geld in het Leidse 
laatje brachten. Andere inkomstenbron-
nen, zoals de meelfabriek,  werden pas eind 
19e eeuw gebouwd. We bevinden ons in  de 
wereld van de gedichten van Piet Paaltjens, 
die tussen 1852-1858 in Leiden studeerde.
Nederland was in die tijd ook nog echt 
een standenmaatschappij, hoewel dat in 
de loop van de verdere 19e eeuw helemaal 

verwaterde. De enige studenten kwamen 
uit de bovenklasse, hadden als klein kind 
waarschijnlijk een gouvernante en gingen 
vervolgens naar het gymnasium. Ze waren 
al voorbestemd om naar de universiteit te 
gaan ongeacht hun intelligentie. Ze kenden 
Latijn en Grieks, wat voor sommige ouder-
wetse professoren nog steeds de taal was 
waarin er werd gedoceerd. Het was dan 
ook een klein clubje: er waren in 1850-1851 
slechts 357 studenten in Leiden. Het meren-
deel daarvan studeerde rechten (177), theo-
logie (86) en medicijnen (55). Dat waren 
namelijk de studies met beroepsperspec-
tief. (Hoewel er nog gesproken werd over 
“ontwikkeling om tot de geleerde stand te 

Door Guido Stam 

Van links naar rechts, boven naar onder: A.H. van der Boon Mesch (scheikunde), J. van 
der Hoeven (dierkunde), W.H. de Vriese (plantkunde), F. Kaiser (sterrenkunde), G.J. 
Verdam (wiskunde), P.L. Rijke (natuurkunde)
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De kijkers voor de sterrenkunde op de 
zolder van het academiegebouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/
Sterrewacht_Leiden#/media/File:Het_
Academiegebouw_1859.PNG

De uitbouw links was de zolder in de foto

worden opgenomen”, waarbij studiekeuze 
dus niet uitmaakte.) 
De andere twee mogelijke opties wat 
betreft studie, de letteren en de natuur-
wetenschappen, hadden eigenlijk bijna 
geen beroepsperspectief. Het enige wat je 
met de natuurwetenschappen kon worden 
was professor, en daar waren nou een-
maal maar weinig leerstoelen in. Dit ver-
anderd in de loop van de 19e eeuw dras-
tisch. Vanaf 1863, met de komst van de 
op natuurwetenschappen georiënteerde 
HBS (een middelbare school), komt er 
een beroepsperspectief bij: Leraar aan de 
HBS. Later nog, door het ontwikkelende 
fabrieksleven kwam er steeds meer vraag 
naar natuurwetenschappelijk geschoolde 
krachten. Het voorbeeld bij uitstek is het 
laboratorium van Philips, maar dan zitten 
we alweer in de 20ste eeuw.

Tussenkopje
De studenten van 1850, die fris en onwe-
tend in Leiden aankwamen voor de 
allerleukste studie, fundament van hun 
bestaan, waren echte bèta’s en daarom 
hoorden ze daar. Ze waren oprecht geïnte-
resseerd in het vakgebied, want alle ouders 
hadden het hen waarschijnlijk afgeraden. 
Anders gezegd: de meesten waren waar-
schijnlijk uit zo’n rijke familie dat het niet 
veel uitmaakte. In elk geval: het was voor 
de meesten een opmerkelijke en bewuste 
keuze om de natuurwetenschappen te stu-
deren. Het waren waarschijnlijk stuk voor 
stuk gemotiveerde studenten. De meeste 
afgestudeerden uit deze periode werden 
dan ook later professor. Één ervan, W.F.R. 
Suringar, die we later in dit stuk nog even 
tegenkomen, werd zelfs na zijn afstuderen 

meteen aangesteld tot assistent professor 
in de botanie.
Ik spreek de hele tijd over ‘natuurweten-
schappen’ studeren en niet over ‘natuur-
kunde’, ‘sterrenkunde’ of ‘wiskunde’ stu-
deren. Dat kon namelijk helemaal niet. De 
student was ingeschreven in de faculteit 
en studeerde het hele spectrum van de 
natuurwetenschappen tijdens hun kandi-
daats (wij zouden zeggen: bachelor). Pas 
later, in hun doctoraal (wij zouden zeggen: 
master) spitsten ze zich toe op een bepaald 
onderwerp en dus op een bepaald vakge-
bied. Professoren werden ook ‘in de facul-
teit’ aangesteld en hadden officieel geen 

leerstoel die bij een vast onderwerp hoorde. 
In de praktijk had elke professor echter zijn 
eigen expertise en waren er aparte profes-
soren per vak. In Utrecht waren er maar 
4 professoren en kwam het dus voor dat 1 
professor zowel sterrenkunde als botanie 
gaf. Ook dit veranderde in de loop van de 
19e eeuw door professionalisering van de 
wetenschap en het nieuwe ideaal van spe-
cialisatie. Aan het eind van de 19e eeuw 
studeerde je een vak en waren alle profes-
soren aangesteld per vak, net zoals dat nu 
het geval is.

Tussenkopje
De studievereisten waren als volgt: om 
toegang te krijgen tot het kandidaatsexa-
men moest men een testimonium halen 
voor Latijn, Grieks en Logica. Voor de eer-
ste twee vakken was dit simpel. Je moest 
gewoon naar het college komen, of althans, 
betalen voor college en een aantal keer je 
neus laten zien om het testimonium te 
halen. Deze werkwijze lag waarschijnlijk 

aan de toenmalige docenten. Voor logica, 
gegeven door weer een andere docent was 
het iets minder makkelijk. De colleges 
waren namelijk zó saai, dat het moeilijk 
was om toch echt naar elk college te gaan. 
Een student beschreef het als volgt: 
“Het op zich zelf toch al niet aanlokkelijk 
vak werd met droevige stem saai met ver-
moeiende herhalingen voorgedragen, dat 
het een marteling was er vijf minuten naar 
te luisteren. Ik ontsloeg mij daarvan door 
na de eerste lessen geregeld weg te blijven, 
met het te wachten gevolg, dat de professor 
een tentamen eischte.”
Ach en wee, niet naar college geweest? Dan 

moet je het tentamen (mondeling) maken. 
Vervolgens had men dus toegang tot het 
kandidaatsexamen. Het kandidaats ver-
eiste voor de meeste studenten 2 à 3 jaar 
studietijd en bestond uit de vakken wis-
kunde, natuurkunde, sterrenkunde, schei-
kunde, plantkunde en dierkunde, met elk 
een eigen professor. Colleges werden trouw 
bezocht. Niet omdat dit verplicht was, 
maar omdat het nodig was en de studenten 
alleen uit de boeken niet genoeg konden 
leren. De lessen zelf gingen waarschijnlijk 
ongeveer zoals nu.  Drie kwartier college 
met een kwartier pauze. Van 9 tot 3. Het 
kwartiertje was ook hard nodig om van 
het ene gebouw naar het andere te lopen. 
Dezelfde student:
“Gewoonlijk togen wij eerst naar het aca-
demiegebouw op het Rapenburg, waar Ver-
dam zijn wiskundige lessen gaf en ook Bake, 
Cobet en Stuffken colleges (Latijn, Grieks 
en Logica) gaven, dan naar het chemisch 
Laboratorium, destijds op de Aalmarkt om 
de welsprekende redevoeringen van Van 
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der Boon Mesch aan te horen, dan om elf 
uur naar de collegezaal van Rijke in het 
physisch cabinet, Papengracht, te twaalf 
uur het college van Van der Hoeven in het 
Museum van Natuurlijke Historie, en ein-
delijk te één uur naar den Hortus achter het 
Academiegebouw voor de plantkundige les-
sen van de Vrieze. Om 12 uur, ook wel om 
1, al naar we tijd hadden, kochten wij bij 
een bakker op de Papengracht een gesmeerd 
kadetje of wel een bolus van den kleinen 
man, die daar omstreeks dien tijd met zijn 
groene trommel, die het genoemde Leidsch 
gebak bevatte. Dat heen en weer geloop in 
de vrije kwartieren van het eene college 
naar het andere, hoewel bij ongunstig weer 
niet aangenaam, was toch een heilzame 
ontspanning voor den geest.”

Tussenkopje
De beste colleges werden door prof. Kaiser 
gegeven, daar was iedereen het over eens. 
Welbespraakt en kundig in het helder, 
duidelijk en inspirerend uitleggen van de 
stof. Dit zal vast en zeker te maken hebben 
met zijn succesvolle populair wetenschap-
pelijke sterrenkunde boeken en algemene 
colleges sterrenkunde die door een veel 
grotere groepen studenten werden bijge-
woond. Kaiser gaf doorgaans college aan 
zijn studenten op de zolder van het Acade-
miegebouw, waar het observatorium was 
weggemoffeld. Het fysisch kabinet stelde 
ook niet zo veel voor, en was voornamelijk 
een set oude instrumenten zoals een lucht-
pomp, bedoeld voor demonstratieproeven. 
In 1860-1861 kwam hier sterke verbetering 
in. De nu oude sterrenwacht werd naast de 
Hortus gebouwd met dank aan een fonds 
geïnitieerd door de studenten. Ook het 
physisch-chemisch laboratorium kwam 
op in een nieuw gebouw op de plek van de 
kleine ruïne. De ruïnes die het ontplofte 
kruitschip van 1807 achterliet pronkten 
nog steeds in dit stukje Leiden. Dit nieuwe 
gebouw heet nu het Kamerlingh Onnes 
gebouw, met het welbekende verhaal over 
de ontdekking van vloeibaar helium.
Het examen voor het kandidaats stelde in 
feite niet zo veel voor. Alvorens het ‘echte’ 
examen te doen ging men langs bij elke 
professor voor een soort voorlopige onder-
vraging. Als deze goed verliep was het 
echte examen niet meer dan een forma-
liteit. Na het rijtje professoren te hebben 
afgelopen vroeg men het examen aan. Het 
examen was mondeling en duurde slechts 
één uur. Elke professor stelde op zijn beurt 
vragen tot het uur om was. Co Modder-
man had het makkelijk bij plantkunde:

“Ook bij de andre hoogleeraren ging het 
goed, maar toen prof. de Vrieze aan de beurt 
zou komen was het uur verstreken. Hier-
door was ik in de plantkunde in ‘t geheel 
niet geexamineerd, want toen ik tentamen 
bij hem aanvroeg, zei hij het onnoodig te 
vinden. Ik was toch zulk een groote vriend 
van Suringar, dat hij vertrouwde dat ik in 
de botanie genoegzaam ervaren zou zijn. 
werd ik derhalve in ‘t geheel niet geexami-
neerd in het vak waarin ik naar mijn over-
tuiging het zwakste was.”

Na het kandidaats legde men zich toe op 
het hoofdvak en deed daarin een soort 
afstudeeronderzoek. Hoewel de studenten 
zich alleen in hun hoofdvak bekwaamden 
kregen ze aan het eind toch een bul voor 
‘doctor in de natuurwetenschappen’. Voor 
alle andere vakken kreeg je doorgaans 
vrijstelling. Deze discrepantie tussen wet 

en praktijk werd pas in 1876 opgeheven, 
vanaf dat moment studeerde je af in je vak-
gebied. Erg veel hulp kreeg de student bij 
het afstudeeronderzoek niet: “de professor 
(van de Boon Mesch) kwam wel eens kij-
ken, maar alleen om een praatje te maken 
en zijn hart te luchten over Thorbecke, 
dien hij niet kon uitstaan of een van zijn 
anecdoten te vertellen.” 

De studenten moesten vooral elkaar 
helpen. Dit werd gefaciliteerd doordat 
iedereen bijna automatisch lid van het 
corps werd en daarbinnen was er ook een 
natuurwetenschappelijk dispuut Natura 
Studiis, waarin de studenten aan elkaar 
voordrachten gaven. Waar studenten ver-
zamelen wordt natuurlijk ook gefeest. Er 
was de jaarlijkse serenade bij de dies natalis 
en de 3 oktoberfeesten die altijd vol geuren 
en kleuren werd verslagen in de jaarlijkse 
studentenalmanak. Ook toen al waren er 
een aantal die nooit buiten de sociëteit 
kwamen. De student Co Modderman hield 
het, net als andere natuurwetenschappen 
studenten, waarschijnlijk redelijk rustig:

“Ik herinner mij dat ik eens met een paar 
kornuiten, echte plakkers, den geheelen 
nacht door had geomberd [kaartspel] 
en zoo van de ombertafel naar het col-
lege ging. Dergelijke excessen kwamen 
evenwel hoogst zeldzaam voor.”

Referenties
1. Hoofdstuk 1 van W.G. Stam (2017), Johannes 

Bosscha Jr. (1831-1911) and the develop-
ment of the field of physics in the Nether-
lands in the second half of the 19th century. 
Master thesis. https://dspace.library.uu.nl/
handle/1874/357882. 

2. Veel komt uit W. Otterspeer (1986), De stu-
dententijd van Co Modderman, http://www.
oudleiden.nl/pdf1/1986_08.pdf. 

Jaarlijkse studentenalmanak omslag
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Over de auteur – Guido Stam
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Wat doe je bij de rijksoverheid?

“Ik doe een ICT traineeship bij de rijksoverheid. Dit houdt 
in dat ik twee jaar lang, drie keer acht maanden, bij de 
overheid werk. Hierbij werk ik dus bij drie verschillende 
afdelingen. Dit kan verschillen tussen een business IT 
plek of juist een hardcore IT plek. Het is heel erg vrij, dus 
er zijn trainees die beginnen bij defensie en dan doorgaan 
naar belastingdienst of dergelijke.”

Waarom heb je voor de rijksoverheid gekozen?

“Halverwege mijn master wiskunde dacht ik stellig dat 
ik docent zou worden. Toch ging ik twijfelen: zou ik niet 
iets missen als ik direct na mijn studie het onderwijs in 
stapte? Na een open dag leek dit mijdus eigenlijk ook heel 
leuk. Je kunt namelijk precies uitproberen wat je wel en 
niet ligt. Het is zeker een geslaagde keuze.“

Het heet een ‘traineeship’, krijg je dan ook veel 
trainingen?

“Jazeker! De trainingen zijn vaak opgedeeld in blokken. 
Soms heb je er om de week één en soms zit er drie weken 
tussen. Een algemene training gaat over hoe de overheid 
werkt of over hoe financiën werken. Er zijn ook juist blok-
ken voor competenties waar je leert sterker in je schoe-
nen te staan om het punt dat je wilt maken echt over te 
brengen. Van deze trainingen leer je heel veel.“

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er bij jou uit?

“Het is heel wisselend. Er is een vooroordeel dat ambte-
naren op vrijdag vrij zijn en op woensdag eigenlijk ook en 
voor mijn gevoel is dat eigenlijk ook waar. De vergader-
data zijn altijd op maandag, dinsdag en donderdag. Op een 
dag heb ik een paar meetings en ik moet gewoon aan mijn 
eigen projecten werken, maar ik ga ook vaak naar andere 
ministeries buiten de deur. Dat is heel interessant, want 
je komt allemaal verschillende mensen tegen en zo bouw 
je ook een netwerk op. We lunchen vaak ook een half uur-
tje buiten de deur. Zo leer je je collega’s op een gezellige 

manier kennen. Met deze collega’s en de andere trainees 
heb ik natuurlijk ook vaak borrels.“

Hoeveel trainees nemen ze per jaar aan?

“In mijn jaar waren het er 41, het jaar ervoor 38. Volgens 
mij konden ze wel meer aannemen, maar kijken ze echt 
goed wie er bij zou passen. De sollicitatie begint met een 
sollicitatiebrief. Vervolgens is er een kennismakingsge-
sprek waarin geen details worden besteed aan capaci-
teiten of werkplekken. Hierna is er een tweede gesprek 
waarin wordt besproken op welk ministerie je zou willen 
werken. Na dit gesprek ben je eigenlijk al binnen, maar 
volgt er nog een gesprek met het ministerie of het inder-
daad klikt. Zo niet, dan zoeken samen met je een ander 
ministerie uit.“

Interview me t 
 Irene Verstraten, 

over ICT trai-
neeship bij de 
rijksoverheid

ADVERTENTIE
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Is het zo dat je op je eerste plek kunt gaan wer-
ken?

“Het is inderdaad zo dat je bij sommige plekken na je trai-
neeship aan de slag kan gaan waar je bent begonnen, 
maar dat geldt zeker niet voor alle plekken. Je kan na je 
traineeship intern solliciteren of misschien blijf je wel zit-
ten op je derde werkplek. Alles kan! Ik werk momenteel bij 
het Nationaal Archief, waar alle geschiedenis van Neder-
land ligt opgeslagen, wat onderdeel is van het ministerie 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik zou niet specifiek 
terecht komen bij mijn stageplek, maar wel ergens anders 
in het ministerie.“

Zou een ICT traineeship bij de rijksoverheid 
aanraden aan anderen?

“Eigenlijk zou ik het vooral aanraden aan mensen die niet 
helemaal weten wat ze willen doen. Het werd aangera-
den om de eerste maand mee te lopen bij andere mensen. 
Zelf was ik heel vrij om uit te zoeken wat ik wilde. Door 
deze traineeship weet ik na een aantal maanden wat ik 
wel leuk vind en wat ik anders zou willen.

Juist ook degenen die hard core programmeren geweldig 
vinden moeten dit proberen. Je moet vooral niet denken 
dat de overheid suf is, want er liggen juist heel erg uitda-
gende IT stukken! Er komt zelfs een nieuwe traineeship 
voor data science.“



Lieve lezer, 
Maart is een maand waarin veel kan gebeu-
ren. Dit wordt gereflecteerd in het weer: op dit 
moment bevinden we ons in een week waar het 
letterlijk kouder is dan op de Noordpool, en het 
volgende moment kunnen de krokussen alweer 
bloeien in de berm. In het leven van een lid van 
De Leidsche Flesch kan op dit moment ook veel 
veranderen. Rond deze tijd kan men al aardig 
inschatten hoe druk de studie zal zijn dit semes-
ter, dus ook hoe vaak ze naar activiteiten kunnen 
gaan. Misschien geef je je wel op voor de stu-
diereiscommissie of de excursiecommissie voor 
volgend jaar! Een grotere plottwist kan ook nog 
voorkomen: wat nou als je je opgeeft om bestuur 
te worden?

Onze formatiecommissie is alweer druk bezig 
met het formeren van een nieuw bestuur. Dat 
voelt alsof onze tijd als bestuur er alweer bijna op 
zit, maar stiekem moeten we nog een half jaar. In 
dat halve jaar staat er nog veel op ons te wachten. 
Momenteel bevind ik me aan de vooravond van 
het relaxte ledenweekend, waar we onze krach-
ten kunnen opsparen. Die zullen we namelijk 
zeker nodig hebben! In april zijn er twee vol-

gepropte lustrumweken, met onder andere een 
Fleschtival met veel kraampjes, een stormbaan 
en hopelijk nog een bandje of twee. Bijna elke 
avond zal er tijdens die weken wat te doen zijn, 
en met een feest, een speltoernooi, een actieve 
ledendiner, en een bingolunch is er voor ieder 
wat wils. Direct na deze weken gaan we twee 
weken op reis naar Californië, waar we univer-
siteiten zoals Caltech, Berkeley, en Stanford zul-
len bezoeken. Verder is Silicon Valley voor onze 
studenten heel interessant, dus het wordt zeker 
een zeer gave, interessante en onvergetelijke reis. 
Deze weken worden erg zwaar en vermoeiend 
maar ook super episch! 

We bevinden ons in het 95ste jaar van De Leid-
sche Flesch, in een Hoogtij. Pak jij de golf ook 
mee?

Met veel liefs,

Jannetje Driessen
h.t. praeses

DE LEIDSCHE FLESCH       
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Interview AlmanakCie
Wat doen jullie eigenlijk?
Wij maken de almanak: het jaarboek van De Leid-
sche Flesch. Daarin staan onder andere foto’s van 
de activiteiten, stukjes van zusterverenigingen en 
natuurlijk de superbelangrijke statistieken. Dit jaar 
is de lustrumalmanak, dus die is natuurlijk extra 
(frikandel) speciaal.

Waarom hebben jullie voor deze commissie gekozen?
Alex: Ik vind het leuk om grafisch bezig te zijn. Daar-
naast is het een unieke commissie. De meeste com-
missies organiseren activiteiten, maar hier zijn we 
een echt fysiek resultaat in elkaar aan het zetten.
Pieter: Ik beschouw de almanak als een soort kunst-
project, waarin we zelf uiting kunnen geven aan onze 
artistieke blik.

Wat is de grootste uitdaging aan deze commissie?
InDesign leren, sowieso.
Daarnaast is het ook uitdagend dat je met elk orgaan 
van De Leidsche Flesch moet communiceren. Ieder-
een heeft zijn eigen deadlines en daar moeten wij ver-
volgens omheen weten te werken.

Hoe zijn jullie op dit thema gekomen?
Bij de eerste brainstormsessies is “Thuischbezorgd” 
eigenlijk nooit genoemd. Later kwam dat ineens naar 

boven en toen volgde direct een hele stroom aan 
ideeën.
Halen jullie bij de vergaderingen altijd Thuisbezorgd?
Ja, altijd. Soms ook twee keer op een dag. [korte 
pauze] Lees de almanak maar voor meer informatie.

Wat is het beste dat jullie ooit hebben besteld?
Kipkapsalon is awesome. De Lantaarn aan het einde 
van de Breestraat is nu mijn go-to restaurant. De 
halve kip van Kippevel is ook zeker aan te raden. 
Burgers zijn de volgende op ons lijstje. We hebben 
nog niet heel gek gedaan, maar dat komt nog wel een 
keertje.

Wat voor extra opmerkingen zetten jullie bij je bestel-
lingen?
Meestal heel saai “bellen bij aankomst”. We willen 
nog een keer een fotoshoot doen met een bezorger. 
Het is ook wel leuk om in je Thuischbezorgd-jasje 
de bestelling aan te nemen. We hebben er nog geen 
commentaar op gekregen, maar ze vinden ons wel 
gaaf.

Wordt de almanak ThuischbezorgdTM?
Als mensen ons daarmee willen helpen, dan wel. Er 
zijn nog open vacatures voor Lid Inpakken-In-Alu-
miniumfolie en Lid Bezorging.
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Puzzel Eureka! 60

Alle ingrediënten in een grote glazen kom door elkaar mengen en afgedekt 
ongeveer 1 uur in de koelkast laten staan, zodat de smaken goed kunnen 
intrekken. Met natte handen ongeveer 20 kleine balletjes kneden (ballen even-
tueel kort door bloem rollen).
In grote braadpan in laagje olijfolie in 10 minuten bruin en gaar bakken. Regel-
matig voorzichtig met een spatel keren. Met een prikker uit de pan nemen en 
op keukenpapier laten uitlekken. Serveer ze het liefst lauwwarm met knoflook-
saus bij de borrel. Je kunt ze ook helemaal laten afkoelen. Ik maak meestal een 
dubbele portie (als de gehakt in de aanbieding is).

Griekse gehaktballetjes 
(ongeveer 15-20 stuks)

1 pond rundergehakt

2 eidooiers

1 grote ui (fi jngesnipperd)

4 knoflooktenen 
(fi jngesnipperd)

2 tl gedroogde munt

2 tl gedroogde oregano

½ tl pikante paprikapoeder

klein blikje tomatenpuree (70g)

2 handenvol paneermeel

(oli jfolie)

(cocktailprikkers, knoflooksaus)

Koken met 
RON

DE LEIDSCHE FLESCH       

Voor deze editie van de puzzel 
mag er gerekend worden. Stuur 
je oplossing voor 1 mei naar 
eureka@deleidscheflesch.nl. 

Puzzel Eureka! 60 
De man boven duwt de bal (massa ) en geeft die kinetische energie .M  MT = 2

1  

De kleine bal heeft massa .Mm = 2
1  

Dit alles vindt plaats in een omgeving met valversnelling  p.u.g = 1  

De rode lijnen zijn laserstralen. Als ze onderbroken worden, wordt de bijbehorende val geactiveerd. 

1. De bal wordt losgelaten 
2. Het kanon schiet een kogel af met  p.u. onder een hoek van v0 = 4 0°3  

3. De veer schiet los. De uitwijking is   p.u. en de veerconstante xΔ = 1 Mgk = 2  

4. De bal wordt losgelaten 

Welke man of mannen overleven?  
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              (Merk op dat de valversnelling 
onafhankelijk is van de massa!)

De stralen zijn genummerd 1 t/m 4 vanaf onderen geteld.
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Vrouwen in bètawetenschappen
Door Ellen Riefel

‘Mannen zijn beter in bètawetenschap-
pen’ en ‘Vrouwen zijn geschikter voor 
een alfastudie.’ Wordt er ook maar iets 
in deze richting gezegd of geschreven, 
dan zijn er gelijk grote groepen mensen 
die hierover struikelen en deze bewe-
ring wordt zodoende bestempeld als 
onwaar. Ongeveer iedereen is het er dus 
over eens dat vrouwen even geschikt zijn 
voor de bètawetenschappen als mannen 
en dat een meer gelijke verdeling tussen 
mannen en vrouwen in de academische 
(bèta)wereld positief zou zijn. 
Als iedereen deze mening heeft, waarom 
is het dan nog steeds zo ongelijk? 
Na een snelle kijk op de website van 
het LION (Leiden Institute of Physics) 
kom ik tot de volgende cijfers: negen 
van de 66 stafleden (14%), drie van de 
28 postdocs (11%), veertien van de 78 

PhD-kandidaten (18%) en twintig van 
de 53 ondersteunende personeelsleden 
(38%) zijn vrouwelijk. Ook maar onge-
veer 20% van de natuurkundestudenten 
is vrouw. Het streven naar een gelijke 
verhouding tussen mannen en vrouwen 
wordt dus bij lange na niet gehaald. 

Deze cijfers zijn natuurlijk erg interes-
sant, maar veel belangrijker is hoe een 
gelijke verhouding wel kan worden 
bereikt. Is dat door evenementen zoals 
een ‘Ladies in Physics Day’ te organise-
ren, zodat vrouwelijke scholieren kun-
nen zien dat er wel degelijk meer vrou-
wen zijn in de natuurkunde? Of werkt 
dat juist averechts, omdat er met een 
speciale dag voor vrouwen wordt bena-
drukt dat het bijzonder is om als vrouw 
in de natuurkunde te zitten? Op die vra-
gen mag je je eigen antwoorden beden-
ken, ik kan ze je namelijk niet geven.

Wat ik wel kan zeggen uit mijn persoon-
lijke ervaring, is dat er een verschil is 
tussen hoe mannen en vrouwen tegen 
de natuurkunde aan kijken. Als ik 
Natuurkunde antwoord op de veelge-
stelde vraag ‘wat studeer je?’ reageren 
vrouwelijke vraagstellers bijna zonder 
uitzondering met de woorden: ‘dat zou 
ik echt nooit kunnen’. Veel vaker is de 
reactie van mannen iets in de trant 
van ‘wat interessant, daar lees ik wel 
eens iets over’. Gebaseerd op dit niet-
representatieve bevolkingsonderzoek 
met veel te kleine sample size ligt daar 
volgens mij het probleem. Als vrouwen 
gewoon eens wat zelfverzekerder zijn 
en de maatschappij ze niet laat geloven 
dat bèta meer iets voor mannen is, dan 
komt het allemaal wel goed. Maar dat 
is natuurlijk makkelijker gezegd dan 
gedaan. 

Maart 

14 maart
International π-day
16 maart
Lustrum - 95 kwartieren-
borrel
20 maart
NWSborrel
21 maart
Bèta Banen Markt

24 maart
Ouderdag & Kaiser Len-
telezing
26 maart
Carrière-Oriëntatiedag

April 

12-25 april
Lustrumweken

24 april
Lustrum - Dies Borrel
27 april - 11 mei
LustrumReis

Mei 

11-13 mei 
PLANCKS 2018 in Zagreb
17 mei 
Eigenarenborrel FooBar

25 mei 
Monopolyrace
29 mei 
Algemene Ledenvergade-
ring
30 mei 
VerO Science Quiz
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