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Dit zijn zes kunstwerken van wetenschappers of 
van kunstenaars die zich lieten inspireren door de 
wetenschap. Wie zijn de makers?

Vul de achternamen van de personen in. Gelijke 
cijfers zijn gelijke letters. In de gekleurde vakjes 
komt van boven naar beneden het oplossings-
woord van deze ronde.

Ook hier geldt: bij personen de achternaam invullen. Gelijke cijfers zijn weer 
gelijke letters, maar ze zijn niet hetzelfde als in de andere rondes.

1  Nederlands 
natuurkundige

2 3 5  Duits 
entomologe

4  Nederlands 
kunstenaar

6 … – – – …

1.  Wat was de raadselachtige naam van de codeermachine 
die een Britse wiskundige in de Tweede Wereldoorlog 
kraakte (deze eeuw verfilmd)?

2.  Welke sterrenkundige eenheid van afstand, gelijk aan zo’n 
30 biljoen kilometer, wordt door Han Solo in Star Wars 
abusievelijk aangehaald als snelheidseenheid?

3.  De meeste dino’s in Jurassic Park leefden helemaal niet in 
het Jura, maar in het eropvolgende tijdperk. Hoe heet dat 
tijdperk?

1.  Welke Russische bioloog, naar wie een recente 
 Nederlandse roman is vernoemd, probeerde honderd jaar 
geleden een mens-aap-hybride te creëren?

2.  In het kinderboek De Telduivel worden veel wiskundige 
termen verbasterd. Zo zijn irrationale getallen ‘onverstan-
dige getallen’. Welke wiskundige term wordt aangeduid 
als ‘radijs’?

3.  In Het Bernini Mysterie van Dan Brown beweert natuur-
kundige Vittoria Vetra dat de down-quark het antideeltje 
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4.  Welke excentrieke wetenschapper, naar wie een  
magnetische eenheid is vernoemd, wordt in een film  
gespeeld door David Bowie?

5.  Welke Amerikaanse stad is in een beroemde uitspraak 
 vastgelegd dankzij de missie met de Apollo 13 en de 
 gelijknamige film?

6.  Wiskundige John Forbes Nash jr., bekend van A Beautiful  
Mind, leed aan een aandoening waarvan de naam letterlijk 
‘ gespleten geest’ betekent. Welke?

is van de up-quark. Dat moest natuurlijk de anti-up-quark zijn. 
Wat is het enige antideeltje waarvan de standaardnaam niet 
de term ‘anti’ bevat?

4.  Voor welke tandwalvis, bijgenaamd ‘de eenhoorn van de zee’, 
wordt de duikboot in 20.000 mijlen onder zee in eerste 
 instantie aangezien?

5.  Welk object verbindt de plaatsen Diepenveen, Glanerbrug en 
Sint-Denijs-Westrem? Dergelijke objecten spelen ook een rol in 
Nooit meer slapen en De ontdekking van de hemel.

29 september worden de Heinekenprijzen van 
2022 uitgereikt. Dit zijn de meest prestigieuze 
internationale wetenschapsprijzen van  
Nederland en de grootste beeldende-kunstprijs 
van Nederland. U las in ons magazine al over 

enkele winnaars. In deze quiz is het uw  
beurt om te presteren: hoeveel weet u van  
wetenschap en cultuur? Probeer het eerst  
op eigen kracht, maar gebruik daarna elk  
hulpmiddel dat u denkt nodig te hebben.

BEELDENDE KUNST
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in samenwerking met

SCHATVRAAG
Om onderscheid te maken 
tussen de inzenders met 
evenveel antwoorden 
goed: kies een geheel 
 getal tussen 0 en 100. De 
winnaars zijn degenen die 
het dichtst bij de helft van 
het gemiddelde van alle 
antwoorden zitten.

Hebt u de vijf oplossings-
woorden gevonden? Mail ze 
dan met uw  antwoord op de 
bonusvraag en schatvraag 
naar info@newscientist.nl 
en maak kans op een fraai 
prijzenpakket met drie 
scheurkalenders, een unieke 
Heineken WOBO-fles en 
twee kaarten voor de uitrei-
king van de Heinekenprijzen,  
inclusief hapjes en drankjes.

Heinekenprijzen
De Heinekenprijs is in 1964 in het leven geroepen door 
 Alfred H. Heineken, als eerbetoon aan zijn vader Dr. Henry P. 
Heineken. Sindsdien zijn er vijf awards aan toegevoegd, zo-
dat tegenwoordig elke twee jaar vijf topwetenschappers en 
één gerenommeerd beeldend kunstenaar een Heinekenprijs 
krijgen toegekend. De Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen draagt zorg voor het nominatie- en selectie-
proces. Bekende laureaten zijn onder andere Karl Deisseroth 
(2020), Jennifer Doudna (2016) en Christian de Duve (1973).

Deze quiz is gemaakt in samenwerking met de Stichting Alfred 
Heineken Fondsen.

heinekenprizes.org

1.  Welke Engelse term is een methode om met elektriciteit 
een voorwerp te bedekken met een laagje metaal, en 
 tevens een hit van een scheikundige band?

2.  Welk scheikundig element is geen edelgas, maar toch 
edel? Het is het zwaarste element dat voorkomt in het 
nummer The Elements.

3.  Welke Amerikaanse uitvinder, die overhoop lag met een 
eerdere persoon in deze quiz, komt voor in een Beatles-
nummer en heeft een muziekprijs naar zich vernoemd 
gekregen?

4.  Van welke popgroep, bestaande uit drie broers, staat de 
 grootste hit bekend als ‘reanimatielied’, vanwege het daarvoor 
geschikte tempo en de toepasselijke titel? 

5.  Hoe heet de indeling van sterren naar hun helderheid, tevens 
te horen in het nummer Sterrenstof? Vul aan: … klasse.

6.  Als je een element genoemd in Space Oddity van David Bowie 
samenvoegt met een element genoemd in Het Land van Maas 
en Waal van Boudewijn de Groot, welke legering krijg je dan?

1.   Welk astronomisch waterdier kan ter verdediging een 
arm afstoten, waarna die weer teruggroeit? Het dier is 
bekend uit de animatieserie SpongeBob SquarePants. 

2.  Naar welke Amerikaanse tv-serie is het effect vernoemd 
dat mensen te hoge verwachtingen hebben van 
 forensisch onderzoek?

3.  Welke mensachtige, waarvan de naam ‘zuidelijke aap’ 
 betekent, heeft Lucy als bekend exemplaar en wordt 
 genoemd in de tune van The Big Bang Theory?

4.  Welke plant met klokvormige witte bloemen en rode bessen, 
die oorspronkelijk vooral in valleien groeide, wordt als vergif 
gebruikt in de serie Breaking Bad?

5.  Op welke vioolspelende Nobelprijswinnaar is de haarstijl 
 gebaseerd van Doc Emmett Brown uit de Back to the Future- 
films en Rick Sanchez uit de animatieserie Rick and Morty?

6.  Wat is de voornaam van enkele oude Perzische vorsten en de 
achternaam van een Amerikaanse zangeres die de hoofdrol 
speelde in een aflevering van SF-serie Black Mirror?

1.  Welke Pruisische astronoom bracht op zijn sterfbed in 
1543 een revolutionair boek uit, dat later ruim twee 
 eeuwen lang door de kerk op de verboden lijst zou 
 worden geplaatst?

2.  Welke Nederlandse alleskunner slingerde in 1698 een 
boek de wereld in dat wordt gezien als een vroege 
 voorloper van sciencefictionboeken?

3.  Welke bioloog schreef in 1859 een boek dat de weten-
schap volledig veranderde? Hij was onder andere zeer 

 gefascineerd door bijen, wat ook wel bij zijn naam past.
4.  Welke inmiddels overleden Amerikaanse natuurkundige 

schreef in 1988 een bestseller waarin hij de regel poneert dat 
elke formule in een populairwetenschappelijk boek het aantal 
lezers halveert?

5.  Welke Engelse natuurkundige bracht in 1687 een gewichtig 
boek uit? De Royal Society kreeg geld van astronoom Edmond 
Halley om het te publiceren, omdat ze net haar hele budget 
had opgesoupeerd aan een geflopt boek over vissen.

Welk bekend nummer verbindt vraag 3 uit ronde 4 met vraag 3 en 5 uit ronde 6?
Bonusvraag
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