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A rchimedes, Mick Jagger, Salva-
dor Dalí en Richard Feynman. In
haar biografie Genius At Play t y-

peert de Canadese wetenschapsjourna-
list Siobhan Roberts John Conway als
een mix van deze vier: een unieke wis-
kundige, met het charisma van een
rockster, een geslepen gevoel voor hu-
mor en een voortdurende drang om al-
les aan iedereen uit te leggen. Conway
heeft publiek nodig – dan is hij op zijn
best en vertelt hij het ene verhaal na
het andere. Rekwisieten als speelkaar-
ten, dobbelstenen en touwen heeft hij
altijd op zak.
Roberts was acht jaar lang zijn publiek.
Van alle kladblokken die ze volschreef
maakte ze een drie-acter waarin Con-
way moeiteloos tot leven komt, niet in
de laatste plaats doordat hij veel zelf
aan het woord komt. Dat maakt de bio-
grafie een halve autobiografie. Voor al-
le ontmoetingen met Roberts nam Con-
way royaal de tijd. Misschien hielp het
dat Roberts van het vrouwelijk geslacht

De vondsten van een wiskundige die zegt geen dag gewerkt te hebben
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is, want Conway houdt van vrouwen.
Op de ‘schaal van Jeroen Pauw’ scoor t
hij overweldigend: ‘meer vrouwen dan
hij kan tellen’, blijkt uit de proloog.
John Conway, 77 jaar, is emeritus John
von Neumann-professor aan de univer-
siteit van Princeton, maar dankt zijn
faam aan zijn ontdekkingen uit zijn tijd
in Cambridge, waar hij tot 1987 werkte.
Bij het grote publiek werd hij vooral be-
kend als de bedenker van Game of Life,
een – in Conways eigen woorden – no -
player never-ending game. Dit spel heeft
een cultstatus gekregen, maar inmid-
dels is Conway het beu dat hij hiertoe
wordt gereduceerd: „I hate the dam-
ned Lifegame.”
Wiskundigen roemen vooral Conways
werk in de groepentheorie, de taal
waarin de symmetrie van (hogerdimen-
sionale) objecten wordt beschreven.
Conway ontdekte drie zogeheten ‘sp o -
radische groepen’ en was de voorman
van de Atlas of Finite Groups, een boek
waarin alle eindige enkelvoudige groe-

pen geclassificeerd zijn – een van de
grootste wiskundige prestaties in de
twintigste eeuw. Zelf beschouwt Con-
way de ontdekking van surreële getal-
len – een letterlijke analogie met de sur-
realist Dalí – als zijn meesterwerk. Tot
deze getallen behoren oneindig grote
getallen, maar ook getallen die dichter
bij nul liggen dan elk reëel getal.
Tijdens het lezen van Genius At Play
dringt zich een vergelijking op met Fin-
ding Moonshine (in het Nederlands ver-
schenen onder de titel Het symmetrie-
m o n s te r ) van Oxford-wiskundige Mar-
cus du Sautoy. Beide boeken zijn met
een aanstekelijk enthousiasme geschre-
ven en ook ‘Finding Moonshine’, waar-
in een hoofdrol voor Conway is wegge-
legd, is niet gespeend van biografisch
mater iaal.
Een verschil had moeten zijn dat Ro-
berts meer van Conways diepste ziele-
roerselen prijsgeeft. Hoewel ze niet
voorbijgaat aan de tragiek van Conways
leven – drie scheidingen, meerdere

hartaanvallen en beroertes, een zelf-
moordpoging – mag je verwachten dat
een biografie dieper doordringt tot de
wonderlijke psyche van deze man. Ach-
terin het boek bedankt Roberts meer
dan honderd personen met wie ze
sprak, waaronder collega’s, familiele-
den en ex-echtgenotes van Conway, en
het was mooi geweest als Roberts er op
het persoonlijke vlak meer had weten
uit te halen.
Voor het leesplezier maakt het allemaal
niet uit. Roberts mag dan vooral focus-
sen op het werk (al beweert Conway
geen dag van zijn leven te hebben ge-
werkt), ze doet dat voorwaar uitmun-
te n d .
Of het nu gaat om een van de talloze
spellen die Conway bedacht, zijn ont-
moetingen met scholieren op wiskun-
dekampen, de ingewikkelde groepen-
theorie of zijn Free Will Theorem, Ro-
berts (en Conway) weet er altijd een
eersteklas verhaal over te vertellen.
Alex van den Brandhof
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Deze onderwaterlift is geen groene energiebron
ALLEDAAGSE WETENSCHAP

DoorKarel Knip

A ls u uw artikel schrijft zonder
bij ons langs te komen heeft u
zich onvoldoende geïnfor-

meerd, roept Rosch Innovations van-
uit Troisdorf. „Dan overwegen wij
geëigende stappen.”
Zo eindigde het. Maar het begon met
een e-mail van een lezer uit Leiden.
Zou u eens willen kijken naar de web-
site www.zilverstroom.com? Volgens
mij wordt daar voor duizenden euro’s
een perpetuum mobile a a n ge b o de n .
Volgens mij wordt bewezen dat de
wet van energiebehoud niet klopt.
Dat klonk ernstig genoeg. Dus geke-
ken op die site, contact opgenomen
met de CEO van Zilverstroom Energy
in Tilburg, verder gekeken, gerekend
en gebeld met deskundigen en toch
dit stukje geschreven. Om de fysica
verder te helpen.
Maar eerst zetten we wat bijkomende
zaken op een rijtje. Voor het goede be-
grip. Eén: de wet van energiebehoud,
de eerste hoofdwet van de thermody-
namica, werd rond 1845 geformu-
leerd, na talloze pogingen om het ren-
dement van stoommachines te verbe-
teren. Vernuftige experimenten van
Joule en Mayer toonden aan dat warm-
te ook een vorm van energie is, en dat
warmte en arbeid in elkaar zijn om te
rekenen. Doe je dat dan blijkt dat ener-
gie nooit verloren gaat. Het is in 170
jaar niet gelukt de wet te weerleggen.
Twee: vóór de energiebehoudswet
was opgesteld hadden knutselaars en
divandenkers er aardigheid in toestel-
len te bedenken die eindeloos in be-
weging bleven zonder zichtbaar ener-
gie op te nemen, ondanks allerlei in-
wendige wrijvingen en weerstanden.
Dat is zo’n ‘perpetuum mobile’ en de
thermodynamica sluit het bestaan er-
van dus uit. Een perpetuum mobile
dat het lijkt te doen, en er zijn heel
vernuftige bedacht, neemt meestal
toch, maar onzichtbaar, energie uit
zijn omgeving op: warmte, straling,
elektrisch vermogen via inductie, en-
zovoor t .
Iets heel anders is de paternoster-lift.

Het paternoster-systeem bestond uit
een trein van kleine, open liftbakjes
die, gecombineerd in een gesloten
lus, altijd doordraaiden. Zie Wikipe-
dia. Er waren geen liftdeuren, wie
met de lift omhoog wou wachtte net
zo lang tot hij in zo’n passerend bakje
kon springen. Daar was behendigheid
voor nodig, en moed en oplettend-
heid, want vergat je uit te stappen dan
moest je mee naar zolder. Vele f i rs t
u s e rs vreesden dat de liftbakjes op
zolder kantelden en ondersteboven
aan de daling begonnen.
Welnu, de contraptie die Zilverstroom
Energy sinds juli probeert te verko-
pen lijkt op zo’n paternoster, maar
dan een van een soort waarbij de bak-
jes wèl kantelen . De paternoster be-
vindt zich onder water en bestaat uit
een trein van half open drijflichamen
die door kettingen zijn verbonden.
Zie het schema. De ‘f l o ate r s ’ wo rde n
steeds in hun laagste stand nagenoeg
vol geblazen met perslucht. Dat geeft
ze stijgvermogen conform het princi-
pe van Archimedes. Boven kantelen
ze en lozen ze hun lucht. Een prototy-
pe dat in veel youtube-filmpjes figu-
reert bestaat uit een watergevulde ci-
linder van twee meter hoog waarin 18
drijflichamen ronddraaien, elk met
een inhoud van naar schatting 12,5 li-
ter. Elke twee seconden wordt onder-
aan een nieuwe ‘floater ’ vol geblazen.
Dat geeft de trein een mooie vaart, het
is echt aardig om te zien.
Maar het gaat Zilverstroom en ont-
werper Rosch Innovations niet om de
aardigheid. Wat zij claimen is dat de
opwaartse kracht die de floaters van
hun ingesloten luchtbellen ondervin-
den de floatertrein gaandeweg zoveel
energie geeft dat het samenstel als
groene energiebron kan dienen. Ze la-
ten het stelsel via een serie drijfrie-
men een generator aandrijven die
stroom levert aan de compressor voor
de perslucht maar die tegelijk zoveel
surplus-vermogen ontwikkelt dat ook
stroom is te leveren aan derden. Echt
waar, dat claimen zij. Op de He rb s t -
messe van het Oostenrijkse Klagenfurt
stond de Thrust Kinetic Power Plant

(KPP) vanaf een karretje energie te le-
veren dat het een aard had. Vrije ener-
gie, zo groen als gras. Meerdere halo-
geenlampen profiteerden ervan.
Tovenarij? De werking van een nog
onbeschreven natuurkracht? Of een
technisch misverstand? Rosch en Zil-
verstroom kunnen het niet uitleggen.
Rosch wil niet (u moet komen kijken),
Toine Waijers van Zilverstroom denkt
dat het niet kàn vanwege de patent-
aanvragen. Ja, de werking van de KPP
is onderzocht door onafhankelijke la-
boratoria, maar hun rapportjes zijn
zó vaag, de bedrijven zó obscuur dat
ze meer kwaad dan goed doen.
De klassieke fysica ziet het zo: bij de
expansie van samengeperste lucht
kan nooit meer energie worden vrij-
gemaakt dan nodig was om de lucht te
comprimeren. Als geen temperatuur-

verandering optreedt (isotherme
compressie) is de hoeveelheid ener-
gie nodig om V1 kubieke meter lucht
van een druk p1 samen te persen tot
V2 m3 van p2 gelijk aan p1V1ln( V1/V2),
waarin ln de ‘natuurlijke logaritme’
is. Aan de hand hiervan valt te bere-
ken dat er minstens 115 watt vermo-
gen nodig is om de floatertrein van
het beschreven prototype draaiende
te houden. Even makkelijk reken je
uit hoeveel energie de opwaartse
kracht die op de floaters werkt op de
kettingen kan overdragen. Het is – na-
tuurlijk – evenveel. In het allergun-
stigste geval kan de KPP zichzelf nèt
draaiend houden zonder energietoe-
voer. Hij kan niet, zoals geclaimd
wordt, 200 watt extra leveren.
Ergens opereert een verborgen ener-
giebron, op internet wordt er volop
over gespeculeerd. Een verborgen ka-
beltje, een tankje perslucht, wie weet.
Is het dus boerenbedrog? Liever noe-
men we het een my s te r i e . Het Zilver-
stroom Mysterie.

De wet van energiebehoud
sluit het bestaan van een
perpetuum mobile uit
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‘Vrije energie’ volgens het ‘kinetisch principe’
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