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Deze week overleed de bekende Britse natuurkundige Stephen Hawking. Hawking leverde
talloze bijdragen aan de kosmologie en de theorie van zwarte gaten, en was daarnaast een
groot wetenschapspopularisator. Zijn leven en werk werden in de media deze week
uitgebreid besproken; we geven een overzicht van de mooiste eerbetonen.

Stephen Hawking (1942-2018)Foto: Philip Waterson, LBIPP, LRPS.

Op een site als The Quantum Universe, met als thema theoretische natuurkunde, komt het
werk van Hawking natuurlijk vaak ter sprake. Met name in ons dossier over zwarte gaten
werd zijn werk aan de straling die die hemellichamen uitzenden, en de daaruit volgende
paradox over het al dan niet verdwijnen van informatie uitgebreid beschreven. Over die
informatieparadox sloot Hawking in 1997 een beroemde weddenschap af – een weddenschap
die hij in 2004 naar aanleiding van resultaten in de snaartheorie opgaf. Maar Hawking was
geïnteresseerd in meer dan alleen zwarte gaten: hij werkte ook aan de theorie van het
ontstaan van het heelal en was geïnteresseerd in futuristische projecten over robots en het
reizen naar andere sterren.
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Nederlandstalige links
In de Nederlandstalige media was de afgelopen dagen veel aandacht voor het leven en werk
van Hawking. We geven hieronder een overzicht van mooie links. Compleet zal dat overzicht
ongetwijfeld niet zijn; mist u een mooi artikel of ﬁlmpje, laat het ons dan vooral weten.
Geschreven overzichten:
Een korte geschiedenis van Stephen Hawking: de legende en zijn paradox, New
Scientist, door Stuart Clark.
Stephen Hawking (1942-2018), orakel dat haast namens het heelal zelf leek te spreken,
De Volkskrant, door Martijn van Calmthout.
Flonkerende geest in roerloos lichaam, NRC, door Margriet van der Heijden.
Stephen Hawking (1942-2018): Een medisch en wetenschappelijk wonder, Trouw, door
Joep Engels.
Reacties op het overlijden van Stephen Hawking, De Volkskrant.
Hawking volgens vier wetenschappers, NRC.
De wereld over Hawking, Trouw.
Stephen Hawking heeft abstracte wetenschap op de kaart gezet, Universiteit Leiden.
13 quotes van Stephen Hawking, Kijk, door Laurien Onderwater.
De meest memorabele citaten van Einsteins ‘opvolger’ Stephen Hawking, Nieuwsuur.
Hoe werd Stephen Hawking een van de grootste wetenschappers van onze tijd?, NPO
Focus, door Bouwe van Straten en Jessie van den Broek.
De oerknal had overal tegelijk plaats, NRC, door Dorine Schenk.
Beeld/geluid:
NTR Focus, met o.a. Daniel Baumann, Daan Meerburg en Diederik Jekel.
De Wereld Draait Door, met Vincent Icke.
RTL Late Night, met Diederik Jekel.
BNR Nieuwsradio, met Erik Verlinde.
NPO Radio 2, met Diederik Jekel.
BNR Nieuwsradio, met Koenraad Schalm.
De Volkskrant, met Martijn van Calmthout.
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Internationale links
Ook internationaal werd natuurlijk veel aandacht besteed aan het leven en werk van
Hawking. Hier zou een compleet overzicht zeker onmogelijk zijn, dus we selecteerden enkele
mooie bijdragen:
Why Stephen Hawking’s Black Hole Puzzle Keeps Puzzling, Quanta Magazine, door
Jennifer Ouelette.
Stephen Hawking (1942-2018), Physics Today, reacties van diverse wetenschappers.
Stephen Hawking Dies at 76, His Mind Roamed the Cosmos, New York Times, door
Dennis Overbye.
A life in science: Stephen Hawking, The Guardian, door Ian Sample.
Science mourns Stehen Hawking’s death, Nature, door Davide Castelvecchi.
Stephen Hawking (1942-2018), Nature, door Martin Rees.
How Stephen Hawking Helped Redeﬁne the Rules of Reality, Time, door Brian Greene.
Stephen Hawking’s PhD thesis, Open Culture, door Josh Jones.
Het moge duidelijk zijn: Stephen Hawking wist met zijn beslist niet eenvoudige werk toch
velen te bereiken en te inspireren. Hij zal zowel als wetenschapper als als popularisator
gemist worden.
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