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Redactioneel
De laatste editie van de tiende jaargang van ons verenigingsblad mag niet onopgemerkt aan de leden
voorbijgaan. We hebben als commissie dan ook weer alles op alles gezet om een Francken Vrij op uw deur-
mat te krijgen. Een extra gevulde editie, met onder andere een exclusief interview met Marjon de Hond,
weervrouw bij de NOS maar ook een artikel over natuurkundigen die er behoorlijk foute ideeën op nahiel-
den, hetzij op wetenschappelijk vlak, hetzij op het maatschappelijke vlak.. Al met al een editie waar we als
commise best weer trots op mogen zijn.
Fout. Een thema waar we allemaal wel zo onze ervaring mee hebben. Bij Francken zijn er voorbeelden te
over. Tijdens het schrijven van dit stukje zijn er andere commissieleden die foto’s van de buitenlandse
excursie naar Engeland bekijken, om deze te gebruiken voor het reisverslag. Moving Target Mooning is iets
wat ik even oppik. Een foto van een busje op de snelweg met Franckenleden die een ander busje moonen.
Ik rust mijn koffer. Net als de borrelcie overigens, waarom zij dit maal hun koffer rusten valt te lezen in
de borrelpraat. In dit stukje wordt ook eens temeer duidelijk dat er bij Franckenleden aan ‘fout’ geen
gebrek is.
In de wetenschap gaat ook lang niet altijd alles goed. Erelid professor De Hosson laat aan de hand van een
treffend voorbeeld zien waar een gebrek aan een goede foutenanalyse al wel niet toe kan leiden. Dennis
Westra bescrhijft een aantal grove fouten in de (theoretische) natuurkunde. Professor Duifhuis op zijn
beurt  laat zien wat de gevolgen zijn van een ‘fout’ financieel beleid en mijns inziens verkeerde prioritei-
ten van de overheid.
Misschien is melancholiek ook fout, maar dan ben ik maar een beetje fout. Ik heb het afgelopen jaar enorm
veel plezier gehad in het maken van de Francken Vrij en wens mijn opvolgster enorm veel succes met het

nog mooier maken van dit al erg mooie blaadje. Mark Schenkel
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Van de voorzitter

Van de voorzitter

excursie was goed verzorgd en alles bij elkaar heb-
ben we mede dankzij de pints die met Engelse
snelheid werden ingeschonken (limiet v naar 0),
toch ettelijke uren in de Engelse pubs doorge-
bracht.

Ook de alumnidag op 20 mei mag niet onver-
meld blijven. Zo'n 40 alumni, 20 studenten en alle
professoren waren deze dag aanwezig. Met een
overvolle Franckenkamer, de rondleiding langs de
vakgroepen, de praatjes van Reinier Kaptein en
Dirk Bekke, en alumni die al mexend de dag afslo-
ten kan deze dag naar mijn mening een groot suc-
ces genoemd worden.

Echter, na terugblikken dient men ook weer
vooruit te kijken en doemen de studieboeken op.
Vol vertrouwen zal Bestuur 05-06 op het moment
dat u deze Francken Vrij leest het stokje over heb-
ben gedragen aan Rudy, Tom, Jasper en Sander.
Graag wil ik hen vanaf deze plek veel succes en
plezier toewensen. Rest mij nog vanaf deze plek
alle actieve leden, professoren, en alumni, maar
vooral mijn bestuur te bedanken voor dit fantasti-
sche jaar!

Met vriendelijke groet,

Uw scheidend voorzitter,
Christiaan van der Kwaak

Fout is een thema waar de meeste studenten
zich wel wat bij kunnen voorstellen. Zowel wanneer
het gaat om kledij die men voor bepaalde feesten
en partijen uit de kast trekt, bepaalde gadgets die
zonder duidelijke reden direct na binnenkomst van
de studiefinanciering gekocht moeten worden, als
bepaalde opvattingen op het gebied van politiek of
levensbeschouwing: studenten weten op vele
zaken het etiket 'fout' te plakken. Omdat studenten
over het algemeen een meer dan gemiddeld denk-
vermogen hebben meegekregen bij hun geboorte
weet deze groep het foutgehalte van een dergelijk
voorwerp of kledingstuk vaak ook wel weer te rela-
tiveren en in combinatie met (in veel gevallen) een
gezonde dosis alcohol en een mooi (blaat)verhaal
zijn de meeste foute zaken prima te accepteren
door je medestudenten. Zolang je niet met je mond
vol tanden staat en niets meer te antwoorden hebt
zit je over het algemeen wel goed. Wanneer we
een dergelijke redenering doortrekken komen we
tot de onvermijdelijke conclusie dat het met onze
leden dús wel snor zit en dat ik de vereniging op
dat gebied het afgelopen jaar goed vertegenwoor-
digd heb:

"Normaal ben ik lang van stof, zo ook van-
daag!"

Omdat ik nog maar 1 keer pagina 3 van ons
mooie verenigingsblad mag vullen heb ik dan ook
geheel in traditie besloten alle (voor)oordelen over
mijzelf nog 1 keer te bevestigen en jullie nog wat
langer te vermaken middels een korte terugblik op
de afgelopen maanden.

Om te beginnen kunnen we terugkijken op de
buitenlandse excursie naar Engeland. Met 27 man
hebben we Londen, Oxford en Cambridge bezocht.
We hebben zowel de gebruikelijke toeristische
attracties bezocht (Big Ben, Buckingham Palace)
als wetenschappelijk verantwoorde excursies. Zo
hebben we in Cambridge het Cavendish Lab
bezocht waar 29 Nobelprijswinnaars vandaan
komen (ze kijken daar niet op een prijs meer of
minder) en als klapper aan het einde van de week
de JET bezocht. Ook het Francken gehalte van de



Fout Onder de loep
Foutenanalyse en de Groningse Discovery bus

met de bioloog, die wel erg obsedeert lijkt te zijn
van curve fitting. Het lijkt wel een beetje op gissen
of er een relatie bestaat en welke dan tussen de
twee verschillende bijenpopulaties. Curve fitting
heeft alleen zin als ook een correcte waarschijnlijk-
heidsrekening en foutenanalyse wordt gepresen-
teerd.

Voor iemand die zich al decennia bezighoudt
met fouten in materialen, zoals dislocaties,disclina-
ties en dispiraties, is een stukje in de Francken Vrij
column 'onder de loep' over roosterfouten een
makkie. Maar in plaats van deze gemakkelijke weg
af te lopen, wil ik iets kwijt over waarschijnlijkheids-
rekening en de Discovery-bus die door het land
trekt om natuurkunde zieltjes te winnen, en dan
nog speciaal voor Groningen. 

Een van de eerste colleges in de opleiding
natuurkunde gaat over kansrekening en standaard-
deviaties. Foutenanalyse speelt ook een primaire
rol in de verslagen van het natuurkunde practicum
in het eerste jaar. In feite is "de fout" een niet erg
exact begrip. Sommigen bedoelen daar de stan-
daarddeviatie mee en anderen bedoelen daar weer
een "95% betrouwbaarheidsinterval" mee, en dat is
ongeveer twee maal zo groot als de standaardde-
viatie. Opvallend en tevens raadselachtig is dat
vele jaren later na de eerste practicumverslagen
doorwrochte foutenanalyses in wetenschappelijke
proefschriften nauwelijks voorkomen. Ik heb de
laatste 10 proefschriften van 2005 bij experimente-
le en technische natuurkunde aan de RuG doorge-
bladerd en in geen van alle een adequate fouten-
analyse ontdekt! Blijkbaar verslapt de aandacht
hiervoor met de jaren en wordt de suggestie
gewekt dat we alsmaar nauwkeurig gaan meten. 

In tegenstelling tot foutenanalyse neemt de
aandacht van de student tijdens het traject van stu-
dent tot promovendus voor 'curve fitting' alsmaar
toe. We vinden het prachtig om de meetresultaten
in één of andere simpele vergelijking te vangen,
ofschoon de fysische verbanden daarmee niet
altijd duidelijker worden. Ik heb een aardig voor-
beeldje van curve fitting gevonden in Science
201,1030(1978) [1], waarin de auteur, een bioloog,
een relatie voorstelt (fig.1) tussen het aantal angel-
loze bijen en het aantal honingbijen op de bloesem
van Melochia Villosa, bepaald geen onderwerp
voor een alledaagse fysicus. Het verband zou een
2e graad polynoom zijn. De repliek hierop kwam
van een natuurkundige in Science 202, 823(1978)
[2] (zie fig.2). Met gepaste instemming moet ik
erkennen meer met de fysicus mee te voelen dan
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Fout Onder de loep

Figuur 1 (boven): aantal angelloze bijen en het aantal
honingbijen op de bloesem van Melochia Villosa , 
Y=-0.516+1.08x-0.023x2 [1] .
Figuur 2 (onder): Curve fitting van Figuur 1 volgens [2].
Aantal angelloze bijen en het aantal honingbijen op de
bloesem van Melochia Villosa. 
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Fout Onder de loep

lier (hij/zij heeft nog niet gekozen voor ons prachti-
ge vak), d.w.z.:

In dit verband heb ik me afgevraagd hoe we
het rendement van de Discovery bus die het land
doorkruist om natuurkundestudenten “te winnen”,
en dan nog specifiek voor Groningen zouden moe-
ten analyseren op basis van waarschijnlijkheidre-
kening. Door het College van Bestuur, het facul-
teitsbestuur en andere hooggeplaatsten die het
goed met ons voor hebben, worden we er voortdu-
rend  aan herinnerd dat we meer natuurkunde stu-
denten moeten zien binnen te krijgen. De jacht op
de middelbare scholieren is daarmee geopend.
Edoch, het probleem wordt niet alleen in Groningen
onderkend, want andere plekken kennen ook
hooggeplaatsten die het evenzeer goed voor heb-
ben met fysici. Ook zij moeten als zendeling dan
wel als missionaris zieltjes weten te winnen voor
onze mooie vak. In het jachtseizoen zal een zeker
percentage voor de RuG worden gewonnen en een
zeker percentage voor de overige universiteiten.
Stel dat deze percentages bekend zijn en dat we
(voor analyse van het rendement) de kans willen
weten dat de middelbare scholier natuurkunde gaat
studeren in Groningen als de andere jagers even
niet mee doen. Het is ook interessant de waar-
schijnlijkheid te bepalen in het geval dat de scholier
wel natuurkunde gaat studeren maar dat
Groningen niet zelf op jacht gaat.

Het jachtseizoen wordt geopend op 1 septem-
ber in jaar n en eindigt op 31 augustus jaar n+1. De
scholier heeft op een bepaald tijdstip niet minder
dan 3 kwantum "toestanden" (nog niet eerder ver-
toond in de kwantum mechanica): -1- gaat niet
natuurkunde studeren, -2- gaat natuurkunde stude-
ren in Groningen, -3- gaat natuurkunde studeren
maar niet in Groningen (onvoorstelbaar maar
waar!). 

In eerste benadering neem ik aan dat het jacht-
seizoen in m gelijke delen met lengte τ is verdeeld.
Dat is natuurlijk niet helemaal waar want de mees-
ten van ons worden wakker als het al (bijna) te laat
is. De kans dat de nietsvermoedende scholier door
de RuG, respectievelijk door de andere universitei-
ten wordt bekeerd stellen we evenredig aan de
tijdsduur τ , namelijk aτ respectievelijk bτ. De kans
dat de scholier in die tijd niet tot betere gedachten
wordt gebracht is daarom: 1-cτ met c=a+b. De
overgangswaarschijnlijk naar een tijdstip τ later is
een matrix die we P[3] noemen. Om het gehele
jachtseizoen van 1 september in jaar n tot 31
augustus jaar n+1 door te rekenen moeten we P m
keer toepassen op de begintoestand van de scho-

Aan het einde van het jachtseizoen wordt de
volgende toestand bereikt:

De getallen in de eerste kolom zijn de kansen
dat de scholier geen natuurkunde gaat studeren,
respectievelijk natuurkunde gaat studeren in
Groningen dan wel elders. De begintoestand is dat
hij/zij geen überhaupt geen natuurkunde ging stu-
deren. Het gaat ons ten slotte om het rendement
van de zendelingen en missionarissen met hun
eigen Discovery bus. 

Als Groningen het in zijn uppie doet wordt de
kans dat de scholier geen natuurkunde gaat stude-

ren e-a en als de ande-
ren het doen zonder de
RuG wordt de kans e-b.
Tenzij we de anderen
opkopen (geen geld
voor bij deze faculteit,
zo is mij verteld) of de
banden van hun bus
leksteken is a << b en 
e-a >> e-b. Conclusie:
koop 1 nationale omni-
bus en wijs een
Groninger aan achter
het stuur!

Prof.dr.J.T.M. De Hosson
Referenties:
[1] D.W. Roubik, Science 201,1030(1978)
[2] R.M. Hazen, Science 202, 823(1978)
[3] H. Freundenthal, Statistiek, 1966.



Activiteiten Cultcie 
Jamsessie: Daar zit muziek in...

lende bezetting werden na het afspreken van enke-
le akkoorden, muziekstukken geproduceerd waar-
bij Bach zijn vingers zou aflikken. Het vermelden
waard is nog dat onze voorzitter, toch een erkend
conservatief, tot mijn grote verrassing, helemaal
los ging op een nummer van Rage Against The
Machine, een band die toch zijn bedenkingen heeft
bij zoiets als de Edmund Burke-stichting. 

Tot 1.00 werd er gespeeld door de muzikanten,
waarna iedereen, na een al zeg ik het zelf songfes-
tival-waardig gezongen afscheidslied door dhr. M.
Schenkel en ondergetekende, naar huis of nog
naar de stad ging. 

De ochtend erna volgde er een laatste zware
beproeving, toen Bijl en ik, laatstgenoemde met
redelijke koorts, al die versterkers en instrumenten
weer terug gingen brengen. Na de voldaanheid van
de vorige avond, deed dit ons wel een toontje lager
zingen. 

Het was in ieder geval een fantastisch avond,
die zeker ruimte overlaat tot herhaling volgend jaar.
Graag wil ik hier nog de muzikanten bedanken:
Victor (keyboard), Johan (guitar), Michiel (vocals),
Sander (bass), Laurens (drums), Rudy (keyboard),
Dennis (guitar), Ernst (keyboard), Jasper v.d. B
(trombone), Marlous (trompet), Jasper O.
(harmonica) en ook de commissie: Corine, Sandra
en Cees. Tot volgend jaar!

Tom Boot

Zingen kunnen we bij Francken, schreeuwen
ook vooral. Soms wordt dit hemelse gezang nog
ondersteund met wat luchtgitaar en 'ritmisch' gerof-
fel op alles wat op dat moment binnen handbereik
staat. Instrumenten bespelen, dat is natuurlijk een
ander verhaal. Het was dan ook voor de bezoekers
van de jamsessie van donderdag 2 maart maar
afwachten of de muzikanten het prachtige volle
geluid van het Francken-gezang voldoende kon-
den ondersteunen. Een harde noot om te kraken. 

Het Unitas-gebouw was in ieder geval al een
prima locatie. Genoeg plek voor de band, het
publiek, de pokeraars en de borrelaars. Al met al
waren er 50 man. De instrumenten waren die mid-
dag allemaal opgehaald door onze krachtpatser Bijl
en de kandidaatsvoorzitter, Rudy, die zich nog
even van zijn beste kant moest laten zien. De com-
missie was in zijn geheel ruim op tijd present om
een podium bij elkaar te schuiven en de instrumen-
ten klaar te zetten, ook hier weer ondersteund door
een aantal adonissen, zoals onze vereniging er
zoveel rijk is.

Om 21.00 begon het publiek binnen te druppe-
len en werden er voorzichtig wat versterkers open
gedraaid: de toon was gezet. Wat er allemaal
gespeeld is weet ik niet precies meer. Het meeste
werd ter plekke geïmproviseerd, natuurlijk een risi-
co-factor voor de organisatie en publiek, maar
klonk iedereen als muziek in de horen. Met wisse-

8 Francken Vrij 10_3    

Activiteiten Jamsessie





10 Francken Vrij 10_3    

Wendy’s column

Wendy’s Wondere Wereld

Alles wat ik 'fout' vind, is dit jaar
wederom in. Op straat en in de winkels
vind je de legging, de opengewerkte
schoenen, de kleur beige en de tuinbroek
terug. Volgens de Cosmopolitan is het
weer 'hot' om te beginnen aan sex met je
ex en de Fancy adviseert je om voor de
zomer alvast alle kleuren nagellak in te
slaan. Dit is één van de weinige momen-
ten in mijn studietijd dat ik het helemaal
niet erg vind om college te volgen aan een
bètafaculteit, want als er ergens een
groep mensen verzameld is die geen
boodschap heeft aan mode en trends,
dan is het hier en op de zuidpool wel. 

Vrouw zijnde is het een hele opgave
om mee te doen op het gebied van mode.
Het is de bedoeling dat je de juiste broek
in de juiste kleur koopt, met de juiste
schoenen en natuurlijk absoluut onmis-
baar: de juiste bijpassende attributen.
Mijn zusjes houden wel nauwlettend de
trends in de gaten en wijzen me dan bij
thuiskomst weer op het feit dat ik, net
zoals de meeste natuurkundigen, stil blijf
staan in de tijd. Ik krijg altijd commentaar
over mijn riem ("je moet zo'n grote kopen,
dat werkt die vetrollen op je heupen
weg"), het feit dat ik geen make-up draag
tenzij ik daar tijd voor heb ("het is zaak
om er op elk willekeurig moment goed uit
te zien, want wie weet wanneer je de man
van je dromen tegen komt") en het feit dat
ik bij voorkeur mijn haar uit mijn gezicht
draag ("los haar zorgt ervoor dat je een
wat vriendelijker gezicht krijgt"). Nu ben
ik stiekem een beetje jaloers op mijn zus-
jes, omdat zij er (bijna) altijd tiptop uitzien
en bij het uitgaan hebben zij altijd de
meeste aandacht. 

Na zo'n weekendje thuis kom ik dan
weer aan in Groningen en ben ik altijd
steevast van plan de verkregen tips in

praktijk te brengen. Ik wil tenslot-
te, net als iedereen, een keer de man van
mijn dromen scoren, en blijkbaar is het
dan zaak om er goed uit te zien. De eerst-
volgende dag gaat de wekker dan ook om
half acht in plaats van acht uur om me
volgens 'de regels' in te smeren met
bodylotion, mijn haar te föhnen en een
dikke laag make-up op mijn gezicht te
smeren. De eerste dag lukt het me dan
nog altijd om direct mijn bed uit te sprin-
gen, te douchen, me in  te smeren met
bodylotion en er achter te komen dat ik
geen föhn heb. Make-up heb ik dan nog
net wel, maar na een kwartiertje prutsen
voel ik me bij het kijken in de spiegel net
als een klein kind dat met haar moeders
make-up heeft zitten spelen. "Tja", denk
ik dan maar bij mezelf, "misschien moet
ik er even aan wennen." 

Aangekomen op de faculteit, wat in
mijn ogen de ultieme test lijkt te zijn om
de metamorfose te testen, blijkt dat ik de
enige ben die er aan moet wennen. De
rest van de natuurkundige kijkt me niet
anders of überhaupt aan. Naarmate de
dag vordert voel ik me steeds verder voor
lul lopen. En als dan aan het eind van de
dag een (ietwat) lelijke natuurkundige
tegen me roept:"Jezus, wat zie jij er
slecht uit", geef ik het op. Ik rijd naar huis,
neem een douche en ga in bed liggen.

De volgende dag gaat de wekker weer
om half acht, in het kader van 'mijn goede
voornemens', maar deze keer sla ik hem
uit en draai me om. Voor die mensen op
de faculteit hoef ik het niet te doen. Om
half negen sta ik zuchtend op, sleep
mezelf naar de douche en er tien minuten
later weer onderuit. Met nog druipende
haren sta ik voor mijn kast. De keus voor
vandaag is duidelijk: spijkerbroek, capu-
chontrui en een paardenstaart. Dat die
natuurkundigen überhaupt een vriendin
kunnen krijgen, is me vaak onduidelijk.
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Exclusief interview Marjon de Hond

Exclusief interview 
Marjon de Hond

presenteren van een lang weerbericht, maar het
ging goed." Marjon werd aangenomen en begon
met de presentatie van het weer op de radio. Na
enkele maanden kwam daar ook televisie bij. "Het
leuke aan het weer is dat iedereen het er altijd over
heeft. Bij de bakker of de slager, er valt altijd wel
iets over te zeggen."

Een doorsnee werkdag voor Marjon begint om
een uurtje of 1 met het verzamelen van gegevens
en het bekijken van computerkaarten en satellietfo-
to's. Vervolgens schrijft ze haar weersverwachtin-
gen voor de verschillende omroepen waarvoor ze
werkt. "Als eerste wereldomroep radio. Van ieder
Europees land maak ik een korte verwachting voor
enkele dagen. Om half vijf moet ik naar de make-
up en daarna komt de trein op gang. Half zes Radio
1, zes uur journaal, half zeven Radio 1 en even tijd
om te eten. Daarna volgen de journaals van acht
en tien uur, het late journaal en BVN tv nog. Het
laatste is een weerbericht voor kijkers in het buiten-
land waarbij bijvoorbeeld de Antillen en Australie
behandeld."

Geboren en getogen in het pittoreske Tholen in
de schitterende provincie Zeeland, helpt haar
Zeeuwse nuchterheid haar bekendheid relativeren.
Op de vraag wat ze vindt van haar vermelding op
de website www.tvbabes.nl, zegt ze: "Ach ja, ik was
één keer op tv geweest en de volgende dag stond
ik al op de site. Dat was best wel wennen."
Gelukkig wordt ze niet vaak herkend op straat.
"Heerlijk is dat. Het vervelende van bekendheid is
dat je het niet uit kan zetten. Iedereen heeft wel 

Wie kent haar niet: de vaste weervrouw van de
NOS, Marjon de Hond. Regelmatig komt de drieën-
dertigjarige brunette onze huiskamer binnen om
ons mee te delen wat voor weer we de komende
dagen zullen krijgen. En hoewel ze ons af en toe
slecht bericht moet brengen, doet ze dit altijd met
een guitige lach. Zij ziet zichzelf slechts als de
boodschapper van het nieuws en haar doel is "het
Nederlandse publiek informeren".

Als trouwe lezer heeft u vast al geraden dat
deze vrouw ook een studie Technische
Natuurkunde heeft afgerond. Anders zou ze geen
plaatsje in onze Francken Vrij verdienen! De liefde
voor natuurkunde was echter niet de hoofdreden
om te kiezen voor deze studie. "Eigenlijk wilde ik
dierenarts worden, maar ik had geen scheikunde in
m'n pakket. Omdat ik goed was in natuurkunde ben
ik Technische Natuurkunde gaan doen aan de HTS
Dordrecht, tegenwoordig Hogeschool Rotterdam
en Omstreken." Op de studie kwam het haar ech-
ter niet allemaal aanwaaien. De overgang van de
middelbare school naar de HTS was groot en dus
moest er flink geblokt worden door Marjon.
Bovendien bleef ze de eerste paar jaar thuis wonen
en was ze veel tijd kwijt aan het op- en neerreizen.
Actief lid was ze dus niet in haar studententijd. 

Na het succesvol afronden van de studie
Technische Natuurkunde merkte Marjon dat 'dit het
toch niet helemaal was' en deed ze nog een mas-
teropleiding fysische oceanografie en meteorolo-
gie. “Eigenlijk was TN niet zo'n gelukkige keuze
voor mij. De opleiding was niet helemaal aan mij
besteed, ik  kon m'n ei er niet in kwijt. Ik wilde meer
iets doen met de echte natuur, dus was meteorolo-
gie een logische keuze. Vooral de praktische vak-
ken waren echt iets voor mij: metingen doen op de
gletsjer, bodemmonsters nemen van de zeebodem,
enzovoorts.”

De masteropleiding deed ze echter niet met als
doel 'weervrouw te worden'. In dat wereldje is ze
per ongeluk gerold. "De toenmalige hoofdredacteur
Nico Haasbroek kwam bij ons op de universiteit en
vertelde dat er een workshop bij de NOS georgani-
seerd zou worden. Ik heb daar aan mee gedaan.
Iedereen moest een kort weerbericht presenteren.
Blijkbaar viel ik in de smaak want niet lang daarna
belde Erwin Kroll me voor een screentest. Ik was
heel zenuwachtig en moest erg hoesten tijdens het



voor iedereen goed doen. Wat de één mooi weer
vindt, vindt de ander slecht weer."

Haar studie Technische Natuurkunde gebruikt
ze in het dagelijks leven niet meer. Haar reactie is:
"Laat mij de elektrische schakelingen maar niet in
elkaar zetten, dat gaat niet goed."

Zelf vindt Marjon zonnig weer bij 22 graden
Celsius het prettigst. "Tenminste, om te fietsen.
Maar op het werk is een mooie zonnige dag heel
saai. Veranderlijk weer is het leukst, dan heb ik veel
te doen. Storm betekent stress, dan komen continu
berichten binnen en willen mensen goed geïnfor-
meerd zijn."

Mark Schenkel en Wendy Docters

eens een baaldag en dan wil je echt niet herkend
worden. Gelukkig heb ik daar dus weinig last van!"
IJdel is Marjon wel. Ze zou geen chirurgische
ingreep laten doen om er beter uit te zien op televi-
sie ("Ik heb het niet zo op snijden."), maar een
reportage voor de Playboy slaat ze niet af. "Doe
maar een bod!"

Ook bij een foute weersvoorspelling krijgt ze
weinig reacties. "Alleen mijn directe omgeving wil
er nog wel eens wat van zeggen, maar gelukkig
altijd met een lach." Ze leest wel regelmatig pagina
316 van Teletekst, de pagina waar mensen hun
ergernissen op kwijt kunnen. Ze trekt zich echter
niet van alle kritiek op die pagina iets aan. "Zo had
ik eens gezegd dat het mooi barbecueweer was.
Toen las ik later dat iemand met astma dat hele-
maal geen goed idee vond. Tja, je kunt het nooit
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Activiteiten
Excursie TNO

kan je zien of en zelfs waar je een eventueel
wapen verstopt hebt. Onze Franckengangsters
Ernst, Reeuwerd en Chris hebben zich nog
geleend om als proefpersoon gescand te worden
(Figuur 1)

De excursiegangers vervolgden hun weg naar
de CIC-room. Deze kamer wordt gebruikt om met
simulaties te oefenen voor noodsituaties die zich
op enorme schepen kunnen voordoen. De volgen-
de CIC-room, The Joint Command Center, is de
natte droom van iedere nerd. Het netwerk van 150
supersnelle pc's wordt gebruikt om levensechte
simulaties te doen. Bijvoorbeeld om te oefenen
hoe je vanaf de grond een F16 naar de juiste plek
moet dirigeren. Het komt ongeveer overeen met
een soort super-Battlefield op schermen van
ongeveer een meter bij een meter te spelen. Maar
je hebt ook de mogelijkheid om met een 3D-helm
door het veld te lopen. In deze simulatiekamer
hebben de Amerikanen een oorlogssituatie nage-
bootst om te kijken waar het mis ging toen er
eigen mensen neergeschoten werden vanuit de
lucht.

De laatste halte van de excursie was bij het
TNO museum, waarbij ik het gevoel had dat ik in
een oude Bond-film zat en Q's lab binnenliep.
Allerlei fossiele ontcijferingsapparaten en iedere
soort radar die je maar kan bedenken. Ik miste
alleen nog de Aston Martin met alle snufjes die je
maar kan voorstellen.

De excursie werd afgesloten met een borrel,
maar omdat de excursie was uitgelopen en ieder-
een wel graag naar huis wilde, werd er aangebo-
den dat we de blikjes drinken meenamen voor
onderweg. Hierdoor werd ook de terug weg iets te
gezellig, want volgens onze voorzitter was “ieder-
een erbij”.

Maaike Wiltjer

Het is al weer een tijdje geleden (22 maart),
dat we met een select gezelschap van Francken
naar het westen van ons land zijn afgereisd om
een kijkje te nemen bij TNO defensie. Gelukkig
begon het programma bij TNO pas 's middags,
waardoor we pas halverwege de ochtend met de
trein naar Den Haag gingen. Omdat we een mid-
dagprogramma hadden was er bij TNO geen
lunch aanwezig, dus heeft de bincie zelf gezorgd
voor de benodigde versnaperingen wat zo'n lange
reis nog gezelliger maak. Onze medepassagiers
hebben dan ook wel laten merken dat wij erg dui-
delijk (lees lawaaierig) aanwezig waren. Dankzij
onze voorzitter zijn we bijna zonder problemen bij
TNO aangekomen. Dit was ondanks het feit dat
sommige van ons rare klimpartijen hebben moe-
ten doorstaan om de snelweg, die tussen onze
bushalte en ons doel lag, te kunnen oversteken.

Nadat we eindelijk bij onze bestemming waren
aangekomen, kregen we als introductie een pre-
sentatie over TNO defensie. Omdat er 2 maanden
geleden nog een enorme mediahype aan de gang
was over de militairen die naar Afghanistan
gestuurd zouden worden, is hier uiteraard geïnfor-
meerd over de betrokkenheid van TNO. Het blijkt
dat TNO een zeer klein aandeel heeft in de mis-
sie. Er was ook belangstelling over verbanden
tussen de al verstreken mediahype "The Joint
Strike Fighter" en TNO. Ook hierover waren geen
sappige details te vertellen. 

Na de presentatie zijn we gaan kijken bij de
nieuwste vorm van wapendetectie. Deze kan door
kleding heen wapens detecteren. Ook dit item is
nog niet zolang geleden in het nieuws geweest
omdat er mensen zijn die denken dat als je door
kleren heen detecteert, het naakte lichaam van
ieder gewenst persoon kan zien. Gelukkig (of voor
andersgezinden helaas) werkt deze detectieme-
thode niet op deze manier. De lichaamsstraling (~
94 GHz), die door ieder wordt uitgezonden, wordt
van beneden naar boven gescand. Als een wapen
of ander voorwerp met een grote dichtheid op je
lichaam zit, zal deze de straling blokkeren, terwijl
kleding de lichaamsstraling wel laat doorgaan
vanwege de lage dichtheid van kleding. Hierdoor
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Een kijkje bij Biomedische Technologie

van geluidsmetingen. Op dit onderwerp is in 2005
G. J. Hoiting gepromoveerd. In eerste instantie lijkt
het spectrum van het geluid onverwacht vlak en
grillig over een groot gebied, met veel meer dan
enkele resonanties die mechanisch verwacht wer-
den. Dit spectrum is in ieder geval niet met een
simpele mechanische bron eenvoudig te verklaren.
Eén en ander leidde tot voorgezet onderzoek,
waaraan gewerkt wordt door de bursaal C. Rizzo. 

Onderwerp 1b ligt in het verlengde van de zin-
tuigbiofysica. Dat loopt al wat langer, en leidde in
2004 tot de promotie van R.J. Renken. Naast het
technische aspect van het optimaliseren van de
meetmethode gaat het hierbij om het meten van
karakteristieke hersenactiviteit in respons op
karakteristiek geluid, d.w.z. dat er onderzocht wordt
of fysische parameters die leiden tot perceptieve
attributen ook leiden tot meetbare specifieke her-
senactiviteit. Op dit onderwerp volgt op 19 juni de
promotie van S. Tomaskovic, en ook dit werk gaat
verder met het promotieonderzoek van L. Slabu.
Over deze thema's wordt nauw samengewerkt met
een groep onderzoekers van KNO-afdeling audio-
logie (UMCG). 

Onderwerp 2a is een langlopende onderzoeks-
lijn waar het einde nog niet in zicht is. In het verle-
den zijn hier een aantal promoties geweest en ook
zijn er nogal wat afstudeerprojecten bij betrokken
geweest. De modellen zijn van belang voor begrip
van het auditieve systeem, en voor toepassing op
het gebied van auditieve signaalbewerking en her-
kenning en analyse van geluid en spraak. De toe-
passing gebeurt onder meer  in samenwerking met
het bedrijf Sound Intelligence. Het profiteert van de
ontwikkelingen op het gebied van snellere, en voor-
deliger, computers.

Onderwijs
De groep is intensief betrokken bij de

Masteropleiding Biomedical Engineering, in
samenwerking met enkele andere groepen uit onze
faculteit, en meer bij de geneeskunde (UMCG). In
deze opleiding zijn twee hoofdstromen te onder-
kennen: Biomaterialen (bv kunstledematen) en
Instrumentatie en Imaging (meten en regelen,

De rol van de faculteit der Wiskunde en
Natuurwetenschappen in de Biomedische
Technologie aan de RUG is het afgelopen jaar
onder sterke druk komen te staan. En die druk is
ook voelbaar voor de studenten Technische
Natuurkunde. Sinds de oprichting van de vak-
groep/basiseenheid BMT in 1999, ontstaan uit de
voormalige vakgroep Biofysica, is de band met TN
formeel duidelijk. Maar daarvoor was er ook con-
tact, zowel op het gebied van onderwijs (signaal-
analyse) als onderzoek: diverse TN-studenten
deden hun afstudeeronderzoek bij Biofysica.

Onderzoek
In het afgelopen jaren richtte het onderzoek van
BMT zich op twee onderwerpen:
1. fMRI: 
a. akoestische eigenschappen van MRI-scanners
b. metingen aan geluidswaarneming en gecombi-
neerde geluid - beeld waarneming met fMRI.
2. Modellen van het oor:
a. niet-lineaire modellen voor de cochlea, alge-
meen
b. toepassing voor modellen geluidswaarneming.

Bij het eerste onderwerp wordt gebruik
gemaakt van MRI-apparatuur. Daarom is de groep
nu gehuisvest bij het Neuro-Imaging Center van
het BCN (Antonius Deusinglaan 2). De onderwer-
pen 1a en 1b zijn inhoudelijk nogal verschillend.
Het eerste is een typisch technisch onderwerp: Een
MRI-scanner maakt veel lawaai, veroorzaakt door
de onvermijdelijke Lorentz-krachten die delen van
het apparaat in trilling brengen, en de vraag is dan
wat de precieze karakteristieken van dat lawaai
zijn. Als je die kent kun je de productie van geluid
effectief minimaliseren. Het is een onderwerp
waarvoor de industrie belangstelling heeft, maar
ook relatief weinig aan doet. De commerciële impli-
caties zijn nog niet geheel duidelijk, maar worden
naar alle waarschijnlijkheid belangrijker bij het
gebruik van nog sterkere magneetvelden (van 1.5T
naar 3 T en experimenteel nu naar 7T en meer).
Voor dit onderwerp is een behoorlijke kennis van
de akoestiek nodig, inclusief de regels en normen
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Een kijkje bij Biomedische Technologie

als uit KVI en sterrenkunde. Ook instroom van
bachelor-studenten NT in BMT blijft mogelijk en
gewenst. Daarvoor komt een specifieke BMT-
minor in het bachelor-programma beschikbaar.
Mogelijkheden om in de BMT te specialiseren blij-
ven dus open voor TN (en N) studenten.

Ondergetekende gaat per 1 augustus met
pensioen, en de overige vacatures in de groep (op
dit moment niet bezet) worden in het plan van de
faculteit gewist.

Prof dr ir H Duifhuis

Recente dissertaties:
G.J. Hoiting (2005). Measuring MRI noise.

ISBN 90-367-2234-9.
R.J. Renken (2004). Topics in auditory fMRI

analysis: -motion-REST-auditory perception and
brain response-. 

S. Tomaskovic (2006). Auditory processing
and audiovisual integration revealed by combining
psychophysical and fMRI experiments. ISBN 90-
367-2576-3.

en moderne beeldvormende technieken).
Vooral de tweede specialisatie sluit aan bij de
technische natuurkunde, omdat daarvoor een
grote dosis basis natuurkunde, wiskunde en tech-
niek nodig is. Biomaterialen sluit internationaal
meer aan bij werktuigbouwkunde. Aan de RuG zit
een grote BMT-biomaterialengroep op het UMCG.

Situatie voorjaar 2006
De faculteit heeft een financieel probleem. Bij

het zoeken naar een oplossing is nu voorgesteld
de eenheden Neurobiofysica en Biomedische
Technologie op te heffen bij de pensionering van
de zittende hoogleraren  (Stavenga, 2007, en
Duifhuis, 2006). Wat betreft de gevolgen voor het
onderzoek van de bovengenoemde onderwerpen:
die vallen voor een belangrijk deel binnen de
belangstelling van de hoogleraar Audiologie, prof.
dr. P. van Dijk (UMCG), en zullen daar meelopen.
Het BMT-onderwijs is uiteraard niet alleen van de
groep afhankelijk, maar de inbreng van onze
faculteit lijkt sterk af te nemen. Voor up-to-date
Instrumentatie en Imaging onderwijs blijft inbreng
vanuit de technisch fysische hoek nodig.
Docenten uit TN blijven dan ook betrokken, even-

Een MRI-scanner in de dagelijkse praktijk



De visie van een filosoof
Over het geheim der filosofen

maand ophouden te bestaan bij gebrek aan docen-
ten.

Filosofen spreken niettemin graag over
hun vak als de 'moeder van de wetenschappen'. Dit
is (gegeven de extreem zinloze controverse die al
bij een schijnbaar alledaagse term als waarheid
ontstaat) onzin, als je het mij vraagt. Het mag mis-
schien waar zijn dat de eerste wetenschappers
zichzelf filosoof noemden (denk aan Aristoteles),
en dat uit hun werk de verdere wetenschappelijke
ontwikkeling is voortgekomen, maar filosofie zelf is
heus geen wetenschap. Dit is een goed bewaard
geheim onder filosofen, want als een niet-filosoof
er ooit achter komt zouden de filosofen wel eens
collectief zonder baan kunnen komen te zitten. 

Filosofie, zo is mijn stelling, dat moet je zien als
een vorm van entertainment, niets meer. Dan is het
meteen niet erg meer als een filosoof fout zit met
zijn zogenaamde theorie, want als een entertainer
een onware bewering doet, dan doet dat er niet
toe. Hij bestaat slechts om iemand de verveling te
ontnemen. Laat je dus niets wijsmaken als er weer
eens een filosoof een obscuur boek schrijft waarin
hij of zij de meest fantastische dingen beweert. Zie
het epistel liever als een vorm van vermaak dat je
na lezing ter zijde legt zonder er verder over na te
denken, zodat je je weer bezig kunt gaan houden
met échte wetenschap. 

Harm Wezenbeek

(De naam van de auteur is gefingeerd omwille
van privacyredenen - Red)

Hoewel het waarschijnlijk aan de meeste echte
wetenschappers voorbij is gegaan, werd de afgelo-
pen maand april naar jaarlijks terugkerend gebruik
uitgeroepen tot de Maand van de Filosofie. Het
thema van deze Maand vol filosofische lezingen,
debatten en andere ongein, was 'Waarheid'. Over
het hele land verspreid kon men mannen en vrou-
wen toe komen horen, die allemaal heel slimme
dingen te vertellen hadden over het begrip
Waarheid. Mocht men op een vrije dag begrijpelij-
kerwijs de moeite niet hebben willen nemen om
naar zo'n lezing te gaan, dan hoefde men slechts
de krant open te slaan om alsnog met paginagrote
artikelen over Waarheid te worden geconfronteerd.
Als student filosofie interesseren al die artikelen mij
uiteraard, maar ik moet zeggen dat het overheers-
ende gevoel dat de Maand mij heeft nagelaten, iro-
nie is. Want wat bleek? Geen enkele auteur is het
met een andere eens als het gaat over de vraag
wat de waarheid omtrent Waarheid is. 

"Waar", zo zeggen er sommigen, "dat is
die propositie, die coherent is met wat we al gelo-
ven". "Nee, nee", zo zeggen anderen, "waar is die
propositie die iets uitdrukt dat correspondeert met
de werkelijkheid". Weer andere roepen er door
heen "Waar is slechts datgene wat werkt!", of
"Waarheid is een overbodig begrip en discussie
erover is onzinnig." Maar iedere zichzelf respecte-
rende filosoof probeert deze laatste groep te nege-
ren, want als die groep gelijk heeft zou iedereen al
zijn tijd hebben verkwanseld met schrijven over
onzin. 

Wat in elk geval waar is, is dat al deze
auteurs niet tegelijkertijd de waarheid over
Waarheid in pacht kunnen hebben, wat betekent
dat de meeste of misschien zelfs alle auteurs die
over Waarheid schrijven, ironisch genoeg fout zit-
ten. Fout zitten betekent in de filosofie evenwel niet
het einde van je academische carrière. Dat zou
simpelweg niet kunnen, want als iedere filosoof
met een foutieve theorie zijn pijp aan Maarten zou
geven, dan zou de studie filosofie binnen een
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Activiteiten 
Alumnidag

denten zullen dit niet weten, maar in de afgelopen
tien jaar is er een hoop veranderd wat vakgroepen
betreft. Uiteraard ging het fysisch hart van menig
alumnus sneller kloppen en moest deze activiteit
wel buiten de marges lopen qua tijd. Gelukkig was
er niemand met haast en konden we op ons dooie
akkertje de grote zaal binnengaan. Inmiddels werd
de groep aangevuld met een groep uitgebowlde
studenten. 

Eer de borrel kon beginnen werd er nog geluis-
terd naar het reilen en zeilen van twee Francken
alumni. Het betrof hierbij Reinier Kaptein en Dirk
Bekke; twee oud-actievelingen van de bovenste
plank. Beide oud-bestuursleden weidden  uit over
hun activiteiten bij respectievelijk Shell en
Oranjewoud gevolgd door (sinds kort) Vredestein.
Reinier Kaptein beet het spits af door te vertellen
over zijn werkzaamheden en leven na de studie.
Waarna Dirk Bekke meer uitweidde over het
Francken van toen. Met name bij laatstgenoemde
werd het vermoeden bevestigd: Francken is van
alle tijden. Hoewel de woordgrappen zeven jaar
geleden misschien iets anders waren, de sfeer is
hetzelfde gebleven - zoals altijd.

Met een goed gevoel kon een scala aan leeftij-
den van Francken-fanatici daarna aan de inmiddels
beruchte barbecue beginnen. Met dank aan de bor-
relcommissie (en consorten) was dit gedeelte van
de dag voortreffelijk georganiseerd. Terwijl de bar-
becue langzaam maar zeker overvloeide in de
afsluitende borrel, bleek eens te meer dat
Franckenleden zich min of meer constant gedra-
gen in de tijd: Zatacka en Mexen zijn nog steeds
ongekend populair, ook onder alumni.

Wij hopen dat deze allereerste Francken
alumnidag het begin zal zijn van een traditie en dat
we u allen op de volgende Francken alumnidag
weer mogen verwelkomen.

Hedde van Hoorn

"Ons belangrijkste actiepunt dit jaar zal het ver-
beteren van de contacten met de alumni zijn" Zo
kondigde, toen nog kandidaatsvoozitter, Christiaan
van der Kwaak het belangrijkste punt op het
beleidsplan 2005-2006 aan. Het organiseren van
de allereerste Francken alumnidag is dan ook een
teken geweest dat onze geliefde vereniging groeit.
Het betekent dat er een ferme basis staat en dat
we nu meer aandacht kunnen besteden aan de
essentiële details.

Uiteraard is contact onderhouden met alumni
van groot belang voor elke vereniging. Helaas
moet ik u mededelen dat hier in het verleden nau-
welijks tot geen aandacht aan is besteed. Dit had
één simpele reden: geen tijd en dus geen prioriteit.
Naarmate we uitbreiden kunnen punten als deze
een zetje naar een wat hoger plekje op de agenda
krijgen: een goede ontwikkeling. Zo is ook de eer-
ste Francken alumnidag een feit. Na een jaar lang
werken, voornamelijk bellen & mailen, heeft de
commissie een erg mooie dag op poten kunnen
zetten. Naderhand is ook veel (voornamelijk posi-
tieve) feedback gekomen van de alumni, zodat we
soortgelijke evenementen in de toekomst goed
kunnen organiseren. 

Uiteraard begon de dag met koek & koffie.
Hoewel alles pas om 12u plaats vond, bleek de lief-
de voor cake en koek bij de koffie door de jaren
gelijk gebleven. Na dagindeling en opening was het
woord aan één van onze ereleden: Prof. Dr. J. Th.
M. de Hosson. Deze was hiervoor speciaal in de
Groninger archieven gedoken en had een aantal
verbijsterende ontdekkingen gedaan. Zo kwam ons
voor het eerst ter ore dat wij in Groningen toch
daadwerkelijk de primeur hadden qua technische
natuurkunde. Al in de negentiende eeuw was hier
in Groningen, hoewel slechts kortstondig, al een
door koninklijk besluit aangestelde professor in de
technische natuurkunde. Conclusie: Delft beweert
onterecht de eerste te zijn! Verder ontstond er al
snel een amicale sfeer en blijkt de Francken cultuur
niet aan de tand de tijds onderhevig te zijn. 

Vervolgens gingen er drie groepjes alumni op
ontdekkingstocht naar de vakgroepen. Huidige stu-
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Welkom Terug

Twee alumni; Dirk Bekke en ondergetekende, ver-
tellen kort over hun ervaringen met en door
Francken, hun studietijd en, voor de aanwezige
studenten, hoe ze daarna het nette pak en arbeids-
proces zijn ingerold. Hartverwarmende tijden herle-
ven en vol nostalgie wordt de laatste officiële etap-
pe ingezet: de barbecue. Hier vernemen we onder
andere dat ondanks het in het watervallen van het
dagje zeilen, ook de studenten zich uitstekend heb-
ben vermaakt op de bowlingbaan. Maar vooral het
bijpraat-gehalte is erg hoog onder de Alumni. Ik zou
het nooit toegeven, maar ik heb Groningen af en
toe best een beetje gemist de afgelopen jaren.
Kortom de ambiance was meer dan uitstekend tij-
dens deze dag van uitwisseling, her-kennismaking
en hereniging.

Rijst de vraag: moet een dergelijk evenement
vaker georganiseerd worden? Zoals bij elke vraag
aan een afgestudeerd natuurkundige is het ant-
woord eenvoudig: Jazeker, het is een mooi initiatief
en blijkbaar was het animo voor herhaling groot.
Persoonlijk zou ik pleiten voor een jaarlijks feno-
meen, maargoed, ik zal proberen om Francken het
(overigens welverdiende) vertrouwen te geven om
hier zelf over te oordelen. Echter wat mij betreft:
graag tot ziens.

Reinier Kaptein

Je moet er wat voor over hebben: de nu al
befaamde Francken Alumni dag, zaterdag 20 mei.
Alleen al om in Groningen te komen was als een
doos vol herinneringen van eerdere maandelijkse
bezoeken aan ouders. Maar na 4 treinen, 4 bussen
en 4 uur reistijd, kon ik dan eindelijk voet op
Groningse grond zetten en me ruim een uur te laat
aansluiten bij een groep oud studiegenoten die
voor het eerst sinds maanden/ jaren een kijkje
namen bij Francken en de faculteit Technische
Natuurkunde. 

Wat meteen opvalt na enkele jaren, is de orga-
nisatie; deze blijkt daadwerkelijk aanwezig te zijn
en de zaak prima onder controle te hebben.
Ondanks mijn verlate aankomst word ik met open
armen ontvangen door enkele vriendelijke commis-
sieleden die ondertussen druk bezig zijn om bak-
ken salade op grote schalen in culinair esthetische
vormen te smeren. Groepjes alumni lopen langs de
verschillende vakgroepen en ik sluit me bij het eer-
ste het beste groepje dat langskomt aan. Meteen
bekende gezichten en zelfs de namen zijn makke-
lijk op te halen. Soms zijn bekende medestudenten
nog onbekende collegae. Blijkbaar reiken de Shell
armen doortastend in het studenten kapitaal dat
Groningen te beiden heeft.

Hoe dan ook mooi om weer eens de verhalen
van oude bekenden te horen. Tijdens de rondlei-
ding hierbij viel ik meteen in de tweede aangename
verrassing: alle vakgroepen bleken zeer actief
betrokken te zijn bij deze dag. Mezelf voorliegend
dat ook ik het tijdens mijn bestuursjaar wel voor
elkaar zou hebben gekregen om alle vakgroep
hoofden op hun vrije zaterdag een rondleiding te
laten organiseren, raak ik meer en meer onder de
indruk. Vooral uiteraard omdat wij, als oud
Franckenbesturen aan de wieg van deze geoliede
organisatie staan…

Nadat we gedurende de bezoeken aan de vak-
groepen hebben gezien dat ook Technische
Natuurkunde aan de RuG met haar tijd meegaat en
nog altijd hoog aangeschreven onderzoek levert,
wordt het toch echt tijd voor verhalen van vroeger.
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Thema-artikel 
Foute Fysici

Maar hun snode daden worden overschaduwd
door die van Lenard en Stark. Niet dat ze zich ooit
bezig hebben gehouden met experimenten van het
type Mengele, maar wel stoomden ze al vroeg de
wetenschap klaar voor het irrationele en fascisti-
sche wetenschapsbeleid van de nazi's.

Hoe kon het gebeuren dat mannen als Stark en
Lenard, beiden Nobelprijswinnaars, ertoe kwamen
hun steun te betuigen aan het nazisme?

In het geval van Lenard is het verhaal ingewik-
keld, en begint het al lang voordat iemand ook
maar ooit van Hitler of nazi's had gehoord.

Lenard werd in 1862 geboren in Pressburg
(heden Bratislava). Zoals in vele hoger opgeleide
gezinnen in Duitsland en Oostenrijk-Hongarije
werd Lenard opgevoed met de filosofie van
Immanuel Kant, en afgeleiden daarvan. Als gevolg
hiervan waren in Lenards verdere leven plichtsbe-
sef tegenover de samenleving en de deugd van
onzelfzuchtigheid van grote invloed op zijn hande-
len. Lenard was vanaf jongs af aan geïnspireerd 

In de Tweede Wereldoorlog was een cruciale
rol weggelegd voor de natuurkunde. De
Amerikanen realiseerden zich dat ze met een
atoombom het ideale wapen hadden om de strijd te
beslechten, en zetten dan ook een gigantisch pro-
ject op gang om deze te ontwerpen en de grond-
stoffen te fabriceren.

Hitler zag veel minder belang in natuurkunde.
Duitsland was van origine een land waarin exacte
wetenschap was ondergesteld aan de kunsten.
Pas aan het eind van de negentiende eeuw begon-
nen de Duitsers zich natuurkundig te ontwikkelen.
In een kwestie van jaren bouwde het land een
gezonde wetenschapscultuur op, die grote natuur-
kundigen als Hertz en Helmholtz voortbracht. De
ontwikkeling kwam tot zijn hoogtepunt rond de
jaren twintig met de geboorte van zowel de alge-
mene relativiteitstheorie als de kwantumtheorie. 

In deze jaren voelde Duitsland echter ook de
nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Het volk was
boos, en mannen als Hitler zagen hun kans schoon
om op deze woede in te spelen.

Nadat de machtsgreep de positie van de Nazi's
vestigde onderging het land drastische veranderin-
gen. Ook de academische wereld kreeg een paar
harde klappen te verwerken. Om te beginnen werd
het Joden verboden om een functie te vervullen op
de faculteit. Veel Joden waren al lang voor het
zover kwam vertrokken naar de Verenigde Staten
maar toch was het merkwaardig hoe weinig verzet
er was tegen deze beslissing. Als gevolg van de
nieuwe wet was het personeelsbestand van de wis-
kundige en natuurkundige instituten geslonken tot
één derde van wat het voorheen was.

Aan de andere kant kwam er ook maar weinig
steun van exacte wetenschappers voor het Nazi-
regime. Van alle prominente wetenschappers uit
die tijd waren alleen Philipp Lenard en Johannes
Stark openlijk voorstanders van het nationaal
socialisme. Verder waren er mindere kwaden als
Werner Heisenberg en Peter Debye. Heisenberg
werkte actief mee aan de bouw van een atoombom
voor de Duitsers. Debye gaf als hoofd van een
groot onderzoeksinstutuut in 1938 te kennen dat
alle Joden en half-Joden dienden te vertrekken.
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Philipp Lenard



stuurt Lenard Thomson een kopie van een belang-
rijke publicatie. Thomson publiceert niet veel later
een artikel met precies dezelfde bevindingen zon-
der het eerdere werk van Lenard te vermelden. Dit
zet kwaad bloed bij Lenard, en wederom worden
zijn vooroordelen jegens de Engelsen bevestigd. 

Lenard laat de wereld weten wat hij van
Thomson en de Engelsen vindt in zijn
Nobelprijstoespraak. Een jaar later ontvangt
Thomson zijn eigen Nobelprijs voor de ontdekking
van het elektron. Een ontdekking die hij zonder het
voorbereidende werk van Lenard nooit had kunnen
doen.

Lenard wordt niet veel later ernstig ziek, en als
hij na enkele jaren van afwezigheid weer terugkeert
op Heidelberg is al snel duidelijk dat de creativiteit
die hij in zijn jeugd bezat nagenoeg verdwenen is.
Lenard legt zich meer en meer toe op doceren. Hij
staat erop dat al zijn studenten klassieke experi-
menten met grote precisie kunnen uitvoeren. Zijn
colleges worden ook altijd begeleid door lastige
experimenten die zorgvuldig van te voren zijn
opgezet. De demonstraties zijn volstrekt theatraal.
Niet zelden gooit Lenard zijn armen in de lucht of
schreeuwt hij van de (geveinsde) verbazing. Dit
geeft aanleiding voor zijn bijnaam, de 'natuurkunde
priester'.

door helden als Newton en Galileo, en dit inspi-
reerde hem om natuurkunde te gaan studeren.

Na een succesvolle studie in Heidelberg is
Lenard daar nog drie jaar assistent voor hij besluit
naar Engeland te gaan. Engels spreekt hij al, dat
heeft hij geleerd door 'the origin of species' van
Darwin te lezen. Lenard keert na zes maanden
gedesillusioneerd weer terug naar Heidelberg. 

De 'grote geesten' die hij had verwacht aan te
treffen waren allang verdwenen. Wat hij wel zag
was een samenleving waarin materialisme en
egoïsme de boventoon voerden. 

In Heidelberg werd Lenard assistent van
Heinrich Hertz. Hij deed ook zelf onderzoek naar
kathode-stralen (waarvoor hij in 1905 de Nobelprijs
zou ontvangen). Opvallend is dat Hertz half Joods
was. Leo Konigsberger, Lenards grootste steun tij-
dens zijn promotieonderzoek was ook een Jood.
Het heeft er dus alle schijn van dat Lenard zijn anti-
semitische opvattingen pas later heeft ontwikkeld.

Lenard was drie jaar assistent van Hertz, toen
deze stierf. Zijn nalatenschap bestond uit een onaf
boek, en Lenard zag het als zijn plicht om dit werk
klaar te maken voor een postume publicatie. Dit
kostte hem veel tijd en werk. Toen Lenard klaar
was met het boek, moest hij op zoek naar ander
werk. Hem werd een baan aangeboden als profes-
sor theoretische natuurkunde aan de universiteit
van Breslau. Met tegenzin nam Lenard de baan
aan. Hij wilde liever experimenteren, maar hij zag
ook in dat weigeren zijn carrière kon kosten. Toch
stopte hij al na een jaar, gedreven door het verlan-
gen om te experimenteren. Hij ging werken als een
simpele assistent in Aachen. Hier hoorde hij voor
het eerst van de ontdekking die Wilhelm Röntgen
had gedaan. Lenard was woedend. Hij was ervan
overtuigd dat hij Röntgenstralen zou hebben ont-
dekt als het boek van Hertz en zijn werk in Breslau
hem niet hadden opgehouden. Hij was immers
degene die Röntgen in de eerste plaats had
geleerd om de hoge kwaliteit buizen te maken die
voor het experiment nodig waren. Röntgen heeft de
hulp van Lenard nooit vermeld.

Lenard krijgt wederom een aanstelling in
Heidelberg, maar voor hij begint gaat hij eerst nog
naar een conferentie van 'the British association for
the advancement of science' in Liverpool. Daar
geeft hij als eregast een demonstratie van zijn
kathodebuizen. J.J. Thomson, op dat moment
hoofd van het Cavendish laboratorium, is zeer
geïnteresseerd in de experimenten. Zodoende
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plichtte zijn personeel hetzelfde te doen. Toen de
vakbonden hiervan te horen kregen, organiseerden
ze een demonstratie voor het faculteitsgebouw. Ze
stonden een tijd te roepen dat de professor naar
buiten moest komen. Lenard riposteerde vanaf de
tweede verdieping met de brandslang. De honder-
den werknemers die zich ondertussen beneden
hadden verzameld, braken hierop het gebouw bin-
nen. Wat ze binnen aantroffen werd door een aan-
wezige agent treffend beschreven:

"Op de tweede vloer vonden we de ons zo
bekende Don-quixote-achtige figuur van Lenard.
Hij staarde in het niets, schijnbaar niet in staat te
bevatten waarom dit hem, de grote
Nobelprijswinnaar, allemaal overkwam. Om hem
heen stonden de vakbondslui, die ook niet wisten
wat ze met hem aan moesten. Onze komst stelde
hem zichtbaar gerust."

Lenard werd opgesloten voor zijn eigen
bescherming, en om de meute gerust te stellen.
Later die avond werd hij weer vrijgelaten. Hij had
geen verwondingen opgelopen, maar de gebeurte-
nis had desalniettemin een belangrijke invloed op
zijn latere leven. Door de nazi's werden zijn acties
later als heldendaden gezien. Lenard werd na de
gebeurtenissen een tijd lang door de senaat

Ondertussen begint de relativiteitstheorie
steeds meer grond te winnen. Dit is voor Lenard,
een grote aanhanger van de ethertheorie een
doorn in het oog. Hij ziet in Albert Einsteins recht-
vaardiging van de theorie dezelfde egoïsme en
arrogantie die de gehate Engelsen volgens hem zo
kenmerkt. Lenard begint een kruistocht tegen de
relativiteitstheorie, maar merkt al vlug dat de relati-
visten de ethertheorie toch al volledig hebben afge-
schreven. Ze zijn volstrekt zeker van hun gelijk, en
dat zonder experimenten die bevestiging geven.
Hierop sluit Lenard zich aan bij de
'Arbeitsgemeinschaft deutscher Naturforscher zur
Erhaltung reiner Wissenschaft', een goed gefinan-
cierde groep die Einsteins theorie en karakter in de
media zwart maakt.

Einstein reageert hierop met een open brief in
de krant, getiteld 'Anti-relativiteits theorie, B.V.'
waarin hij tot zijn criticasters, en voornamelijk tot
Lenard spreekt, en hem uitnodigt te debatteren tij-
dens de volgende conferentie van de vereniging
voor de natuurkunde in Duitsland.

Lenard neemt de uitdaging aan. Op de confe-
rentie krijgt Lenard het woord, maar de enige argu-
menten die hij kan geven tegen de relativiteitstheo-
rie zijn zo zwak (en fout) dat Einstein ze met gemak
had kunnen weerleggen. Tijdens zijn verdediging
werd Einstein alleen voortdurend uitgejoeld door
leden van de Weyland groep die in het publiek zit-
ten. Uiteindelijk geeft hij het maar op. Philipp Frank,
een aanhanger van Einstein gaf later in zijn auto-
biografie te kennen dat hij opgelucht was dat er
niets ernstigers gebeurde tijdens de conferentie. 

Na de conferentie werpt Lenard zich helemaal
op het weerleggen van de relativiteitstheorie. Hij
verliest de objectieve behandeling van het onder-
werp steeds meer uit het oog. In het voorwoord van
een boek over de Duitse geschiedenis van de
natuurkunde schrijft hij: 'het transformeren van een
objectief idee tot een persoonlijke strijd, is een
bekende eigenschap van het Joodse volk.' Geen
enkele andere natuurkundige, zelf Stark niet, was
al zo vroeg in de Weimar periode openlijk antisemi-
tisch.

Op 22 juni 1922 werd de minister van
Buitenlandse Zaken Walther Rathenau vermoord.
Lenard zag Rathenau (een Jood) als één van de
grootste veroorzakers van de naoorlogse proble-
men in Duitsland, en hij weigerde dan ook deel te
nemen aan de dag van nationale rouw. Hij ging
gewoon aan het werk op de faculteit en hij ver- Johannes Stark



Elektronik' op.
Stark was een voorvechter van de moderne

fysica, en hij nodigde dus al in 1907 Einstein uit om
voor zijn tijdschrift een artikel te schrijven over de
speciale relativiteit. De fysici hadden de twee daar-
op volgende jaren een actieve correspondentie, en
hieruit is duidelijk op te maken hoezeer Stark zijn
jongere collega waardeerde.

Net als veel andere productieve wetenschap-
pers was Stark erg gesteld op zijn intellectuele
eigendomsrechten. Stark stond erom bekend dat
hij hierover ontzettend moeilijk kon doen. James
Franck, een van de weinige Joodse natuurkundi-
gen die later openlijk in opstand zou komen tegen
het nazi-regime, omschreef Stark als "in alle
opzichten een ontzettende klojo, hoewel het wel
gezegd moet worden dat hij goede ideeën had, en
vroeg."

In 1912 publiceren zowel Einstein en Stark een
artikel waarin ze concluderen dat fotolyse een
kwantumproces is. Stark wil dat iedereen duidelijk
weet dat hij de eerste was die het bedacht.
Einsteins reageert hierop door te melden dat wie
het idee als eerste bedacht niet relevant is, omdat
zijn eigen verklaring toch veel fundamenteler is dan
die van Stark. In een voetnoot geeft hij echter wel
aan dat Stark inderdaad de eerste is. Stark is niet
tevreden, en blijft volhouden dat zijn verklaring sim-
peler is, en daarom beter.

In de jaren die hierop volgen gebeurt niet veel.
Stark vervreemt langzaam maar zeker van zijn col-
lega's. Hij weigert het Bohr-Sommerfeld model
voor atomen te accepteren. Ook Schrödingers
kwantummechanica gelooft hij niet, hoewel het al
bijna algemeen geaccepteerd is, en het een uitste-
kende verklaring biedt voor het door hem ontdekte
Stark-effect.

Stark is ontevreden met de kant die Duitsland
is opgegaan na de Eerste Wereldoorlog. 

In 1922 besluit hij om de academische wereld
te verruilen voor de commerciële. Met het geld van
zijn Nobelprijs koopt hij zich in bij een porseleinfa-
briek. Niet veel later krijgt hij spijt van zijn beslis-
sing. Ondanks het feit dat hij bij bijna elke universi-
teit in Duitsland solliciteert, duurt het nog elf jaar
voor hij weer aan de bak komt.

In de elf jaar zonder werk heeft Stark niet stil
gezeten. Hij maakt een aantal machtige vrienden
onder de nationaal socialisten, en zodoende wordt
hij in 1933 voorzitter van het Instituut voor
Natuurkunde en Technologie van de Republiek 

geschorst, totdat een aantal rechtsgeoriën-
teerde studenten meer dan 600 handtekeningen
verzamelden. 

Lenards antisemitisme werd nog meer gesterkt
toen hij als getuige moest optreden in de rechts-
zaak tegen de menigte die zijn faculteitsgebouw
waren binnengebroken. De Joodse advocaat van
de verdediging kreeg het tijdens de rechtszaak niet
alleen voor elkaar om de betrokken vakbondsleden
vrij te laten spreken, maar was ook in staat om de
schuld naar Lenard te verschuiven. Niet lang na de
rechtszaak verscheen voor het eerst een artikel in
de krant van de hand van Lenard (mede onderte-
kend door Stark). Hierin gaf Lenard te kennen dat
hij Hitler even hoog achtte als Newton en Kepler,
en dat de man die het Arisch-Germanische bloed
vertegenwoordigde gevangen was gezet door
dezelfde mensen die tweeduizend jaar eerder
Christus aan het kruis hadden geslagen. [In 1924
zat Hitler in de gevangenis.]

Collega's begonnen Lenard steeds meer te mij-
den. Hij bleef tot hij in 1929 het idee opvatte om
grondig bewijs te leven voor de theorie dat alle
relevante ontdekkingen in de natuurkunde gedaan
zijn door raszuivere Ariërs. Om hier in alle rust aan
te kunnen werken diende Lenard zijn ontslag in. In
1931 vertrok hij pas daadwerkelijk, omdat hij erop
stond dat hij werd vervangen door een Duitser met
vaderlandsliefde. 

Na zijn publicatie van het boek 'Deutsche
Physik' in 1936 ging Lenard officieel met pensioen.
Hij steunde de nazi's nog met bijdragen voor tijd-
schriften en kranten, maar een belangrijke positie
heeft hij niet meer vervuld.

Het leven van Lenard was een aaneenschake-
ling van kleine en grote tegenslagen, en Lenards
vrijwel exclusief foute reacties daarop.

De motivatie van Johannes Stark is een stuk
simpeler te begrijpen. Stark was eenvoudigweg
een machtswellusteling, maar wel een hele slim-
me. Naast zijn baanbrekende ontdekking van het
Stark-effect heeft hij in zijn leven nog 300 publica-
ties op zijn naam gezet.

Stark werd geboren in 1874 in een welgestelde
familie. Hij studeerde in München en was na zijn
studie een aantal jaren assistent op verschillende
plaatsen. Al vlug was duidelijk hoeveel talent Stark
had voor experimenteren. Hij werd privé-leraar in
Götingen, en richtte tegelijkertijd het wetenschap-
pelijke tijdschrift 'Jahrbuch der Radioaktivität und
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leven zo zuur hadden gemaakt. De elf jaar duren-
de werkeloosheid was iets dat hij niet zomaar
bereid was te vergeten. 

Maar ondanks het feit dat zowel Lenard als
Stark geen grote invloed hadden in de politiek was
hun 'Arische fysica' van grote invloed op de
omstandigheden waarin natuurkunde werd bedre-
ven in tot het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Tim Hulshof

(PTR), ondanks het feit dat de raad unaniem
tegen hem stemt.

Na zijn aanstelling als voorzitter begint Stark
met zijn campagne om steeds meer macht naar
zich toe te trekken. Op de jaarlijkse conferentie
maakt hij bekend dat hij van plan is om een cen-
traal orgaan op te richten dat beslist of en waar
wetenschappelijke publicaties worden gepubli-
ceerd. Hij impliceert dat het PTR hiertoe prima in
staat is. 

Stark heeft zich echter buiten de waard gere-
kend. De dag nadat hij voorzitter van de PTR werd
richtte Bernhard Rust in Berlijn het 'Reich ministe-
rie van educatie' (REM) op. Rust had soortgelijke
ambities als Stark, maar veel betere connecties. 

Stark zendt een brief naar 'Nature' die gepubli-
ceerd wordt. Hierin doet hij zijn plannen met de
PTR nog eens helder uit de doeken. Het plan is om
de fysica te zuiveren van haar Joodse invloeden en
dus van alles wat maar een beetje met theoretische
natuurkunde te maken heeft. 

Ondertussen zijn er nog meer kapers op de
kust. Ook Alfred Rosenberg, die binnen de REM
verantwoordelijk is voor de ideologische vorming
van het volk, aast op de positie van censor voor de
wetenschappen. Stark roept Rosenberg uit tot
beschermheer van de PTR, in de hoop dat hij hier-
mee genoeg steun heeft om Rust tegenwicht te
bieden.

Dit blijkt een grote vergissing. Rust, die een
veel betere speler is van het politieke spel, begint
Stark systematisch te saboteren.

Als Stark en Rosenberg samen een symposi-
um organiseren om te tonen dat er een hechte
band is tussen de overheid en de academische
wereld, moet Stark zijn lezing voor een vrijwel leeg
auditorium houden. Rust had een boycot opgeroe-
pen, en met succes.

Deze gebeurtenis is het startsein voor de poli-
tieke ondergang van Stark. Hij moddert nog wat
aan, maar ondanks vele pogingen om weer in de
gratie te geraken, blijft hij onbelangrijk.

In 1939 dient Stark het verzoek tot zijn ontslag
in, en Rust heeft er niet veel tijd voor nodig om die
in te willigen.

Lenard steunde de nazi's uit (verwrongen) ide-
ologische overwegingen. Starks motivatie om Hitler
te steunen was eerder pragmatisch. Hij zag het fas-
cistische regime als een handig middel om zich te
wreken op de natuurkundigen die hem eerder het

De Deense uitgave van Starks boek ‘Adolf Hitler,
doelstelliingen en persoonlijkheid’.



Postvak IN 
Foute Kiloprijzen

overgaan tot het verbouwen van saffraan.  Temeer
omdat het ontzettend arbeidsintensief is. Je hoeft
dus niet te verwachten dat een saffraanboer sla-
pend rijk wordt.

De enige reden dat het zo schandalig duur in
de schappen ligt is omdat het meeste geld gaat zit-
ten in de verpakking en het vervoer. Saffraan is
namelijk te koop in verpakkingen van 0.05 gram. Je
betaalt voor het gemak om een portie in de super-
markt te kunnen kopen. 

Ook Douwe Egberts doet hard zijn best om
meer geld te krijgen uit een simpel product als
thee. De winstmarge op standaard groene
Pickwick is erg laag omdat veel huismerken het
product succesvol kopiëren. Daarom is Pickwick
begonnen thee te verkopen met een gevoel: Leafs.
Dit product kost per kilo dan ook twaalf keer zoveel
als gewone thee.

De conclusie is dat je genaaid wordt waar je bij
staat. Je vliegt echter niet even naar Bombay om
goedkoop saffraan en thee te kopen, dus de vraag
is of er iets aan te doen valt. Hier komt bij dat er
natuurlijk niks mis mee is om voor een “beetje”
extra geld op je wenken bediend te worden.

Jasper Oosthoek

Een paar jaar geleden, toen ik nog op de mid-
delbare school zat, ging ik geregeld tijdens de stu-
diehuisuren voedsel kopen bij de lokale super-
markt. Uit pure verveling gingen we zoeken naar
wat het duurst was per kilo. Onder andere oplos-
koffie en nutteloze taartversieringen bleken het erg
goed te doen.

Maar toen ik onlangs bij het kruidenrekje van
een supermarkt stond, ontdekte ik een product dat
in één keer alle concurrentie van tafel veegde:
Saffraan.

Saffraan wordt gewonnen uit de stuifmeelste-
len van saffraankrokus. Saffraan komt oorspronke-
lijk uit het Middellandse Zeegebied. De krokus
groeit het beste in de zon en in een zanderige,
droge bodem. De beste kwaliteit komt uit Spanje.

De naam is afkomstig uit Arabië, waar "za'fa-
ran" geel betekent. Aangezien saffraan zeer duur
is, was de verleiding voor het vervalsen van saf-
fraan altijd aanwezig. De Duitser Findeker, die in
1444 leefde, is verbrand in de Middeleeuwen,
omdat hij de verleiding niet kon weerstaan en nep-
saffraan maakte.

Voor een kilogram saffraan heb je tachtig- tot
honderdvijftigduizend krokussen nodig op een
akker van ongeveer duizend vierkante meter. En
deze moeten allemaal met de hand geplukt wor-
den. De marktwaarde van saffraan is enkele hon-
derden euro's per kilo. Er is dus geen directe nood-
zaak om het telen van marihuana te staken en
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Postvak IN Foute Kiloprijzen

Product Prijs per
Kilogram

Pickwick Standaard Breakfast
Melange

9,63

Nescafe Cappuccino Colombia 40,60

Baukje Decoratie Roosjes 80,56

Pickwick Leafs Diverse sma-
ken

99,50

Euroma Peterselie 248,75

Silvo Laurierblad 249,-

Silvo Saffraan 15000,-

Prijs van Goud (Vrijdag 19 mei) 17087,-



Postvak IN 
De eerste hoofdredacteur

Wat in tien jaar waarschijnlijk ook niet is veran-
derd, is het omgaan met deadlines. Als je mensen
vraagt om een stukje te schrijven, zoals ik ooit
gedaan heb voor de eerste Francken Vrij en zoals
Mark gedaan heeft voor dit nummer, dan zal blijken
dat de meeste mensen pas op (of in sommige
gevallen na het verstrijken van) de deadline hun
artikel aanleveren. Ter illustratie: de deadline voor
dit nummer was gesteld op 31 mei en dit stukje
proza vond zijn weg naar de redactie op 30 mei om
23:45. Over wetmatigheden gesproken. 

Dan nog even terug naar het thema van dit
nummer. Zou het toeval zijn dat een zoekopdracht
naar het woord 'fout' via Google als eerste resultaat
de website www.foutingroningen.nl oplevert?

Emiel Havinga.

Fout in Groningen?

Er ging een hoop fout tien jaar geleden, maar
het eindresultaat was zeker niet in overeenstem-
ming met het thema van deze lustrum editie. De
eerste Francken Vrij was een blaadje om trots op te
zijn. En het feit dat er bijna tien later nog steeds
een verenigingsblad van hoge(re) kwaliteit ver-
schijnt, draagt daar alleen maar toe bij.

Nog even terug naar jaargang nummer 1, num-
mer 1, herfst 1996. Over de naam Francken Vrij
hebben we nooit lang na hoeven denken. Hij was
er en is gebleven. Punt. De inhoud had meer voe-
ten in de aarde. Uiteindelijk is het een mix gewor-
den van een stukje natuurkunde (what else), een
beetje bedrijfsleven (om de sponsoren tevreden te
houden) en flink wat studentenleven (want daar
ging het tenslotte om). 

Om het financiële plaatje rond te krijgen ston-
den er vanaf het begin advertenties in het blad. Dit
bleek lastiger dan gedacht. De PR afdelingen van
de Shells en Unilevers van de wereld waren in
1996 nog niet gewend aan digitaal printen. Dus
werden de advertenties aangeleverd in de vorm
van een raster dat alleen geschikt bleek te zijn voor
traditioneel drukwerk. Hoe we dit uiteindelijk heb-
ben opgelost is me ontschoten, maar de adverten-
ties zijn er gekomen (en gebleven). 

Paradepaardje van het bestuur was destijds de
fullcolour voor- en achterkant van de Francken Vrij.
Kwaliteit stond hoog in het vaandel. Dat hier de
concurrentie met het zwart/wit blaadje van de FMF
ook een rol speelde is officieel nooit bevestigd. Het
is opmerkelijk om te zien dat deze kwaliteitseis de
tand des tijds glansrijk heeft doorstaan. Tien redac-
ties verder staat er nog steeds een puike periodiek
met professor De Hosson als stabiele factor. Ter
vergelijking:

Fout 27

Postvak IN De eerste hoofdredacteur

Jaargang 1,
nummer 1

Jaargang 10,
nummer 2

Pagina’s 36 44

Adverteerders 4 7

Productie Zwart/wit geprint
binnenwerk en
adve r ten t i es ,
full-color geprin-
te omslag

Kleurendruk

Oplage 300 500

Redactie 2 leden 5 leden

Vaste colum-
nist

J.Th.M. de
Hosson

J.Th.M. de
Hosson

Voorpagina



kinderen werden hierin ondergebracht.
Na wederom een koffiepauze was het tijd voor

alweer het laatste praatje van de dag. H. van der
Meer, werkzaam als Strategy Adviser bij Shell,
legde het publiek een aantal mogelijke energiesce-
nario's voor, met bijzondere aandacht voor trends
in energieverbruik, energiebeleid en (zowel natio-
nale als globale) regulering.

Het einde van dit laatste praatje was tevens het
startschot voor een discussie tussen alle sprekers
van de dag en het publiek. Er werden door de dag-
voorzitter een aantal vragen voorgelegd waarover
men kon debatteren. Interessant punt was de
vraag of Shell niet meer kon investeren in de ont-
wikkeling van duurzamere vormen van energie,
mede gezien de enorme winsten die het bedrijf de
afgelopen jaren heeft geboekt. Van der Meer ver-
dedigde Shell door aan te stippen dat in absolute
zin een groot bedrag werd geïnvesteerd. De dag-
voorzitter, nota bene zelf werkzaam bij Shell, zei
tussen neus en lippen door dat dit in feite een
bedrag van niks was, gezien de totale omzet van
het olieconcern.

Tijdens de door Shell aangeboden borrel werd
er door de aanwezigen nog lang nagepraat over de
dag. Dat de nodige biertjes genuttigd werden door
de aanwezige Franckenleden lijkt een overbodige
opmerking, ik wil u hier echter toch op wijzen. Er
werden de nodige biertjes genuttigd door de aan-
wezige Franckenleden. 

Mark Schenkel

Na deze lezing was het tijd voor
een zeer goed verzorgde lunch. De iet-
wat verontrustende stormloop op de
beschikbare kroketten werd zeer pro-
fessioneel opgevangen door het dienst-
doende personeel zodat ook uw ver-
slaggever een heerlijk broodje kroket
(uiteraard mét mosterd) wist te
bemachtigen. Ook de croissant was
zeer welkom, mede gezien het feit dat
de financiele situatie van ondergete-
kende zo laakbaar was, dat hij zichzelf
genoodzaakt zag af te zien van ontbijt
(om zodoende optimaal gebruik te kun-
nen maken van de gratis lunch).
Wellicht niet netjes, zeker doeltreffend:
aangevuld met beschuit, glazen jus d'o-
range, een gekookt ei, meerdere rijke-
lijk belegde broodjes en een tweetal
stukken fruit wist schrijver dezes zich de rest van
de dag in optima forma te houden zodat ook de drie
nog volgende lezingen aan een kritisch voetlicht
onderworpen konden worden.

De vierde lezing werd verzorgd door en spre-
ker van Essent: de heer J. Hesp. Het werd een klei-
ne drie kwartier zwartkijken: de man bleek geen
goed woord over te hebben voor het onderwerp
van zijn lezing, biomassa. De kleine financiele
compensatie door de overheid weegt volgens Hesp
totaal niet op tegen de grote (al dan niet financiele)
nadelen van het gebruik van biomassa in kolenge-
stookte centrales. De vraag uit het publiek waarom
het Essent reclamegezin Van der Stee dan zo'n
rooskleurig beeld schetsten over groene energie
was volgens Hesp terecht: wat hem betreft mocht
die reclame heroverwogen worden. De Francken
Vrij vraagt zich af of hij dit ook aan Essent-CEO
Boersma durft te vertellen.

Blue Energy was het thema van het praatje van
R. Ross, senior consultant bij KEMA. De Pavlov-
reactie bij deze naam naar 'Keurmerk' is ook onder-
getekende niet vreemd, toch blijkt dit bedrijf veel en
veel meer te doen dan alleen stickers plakken. De
heer Ross legde uit hoe via een membraan tussen
zoet en zout water enorm veel energie zou kunnen
worden opgewekt: vergelijkbaar met het 120 meter
omhoog brengen van het betreffende water. Naast
een spectaculair filmpje van dit proces vertelde hij
nog het een en ander over zijn activiteiten bij
KEMA. Dat dit veel tijd in beslag neemt bleek wel
uit zijn lijstje nevenactiviteiten: zelfs zijn vrouw en

28 Francken Vrij 10_3    

Activiteit Ingenieurssymposium



Alice in Puzzelland

Fout 29

Schiermonnikoog Puzzelland?
Het ledenweekend te Schiermonnikoog is niet onopgemerkt voorbij gegaan aan de locals. Ter promo-

tie van onze vereniging is het eiland oneindig veel Franckenstickers rijker geworden. Alice vraagt zich af:
hoeveel  stickers is de Toxbar rijker geworden?

Omdat alleen Chuck Norris tot oneindig (en terug) kan tellen, wordt de prijsvraag iets makkelijker.
Hoeveel Franckenstickers staan er op bovenstaande foto afgebeeld? En hoeveel op elk van de twee foto’s
hieronder? Mail het antwoord naar franckenvrij@professorfrancken.nl o.v.v. Alice prijsvraag.



Nieuwe bestuur stelt zich voor 
Jasper van den Berg, Penningmeester
Ik ben Jasper van den Berg, de penningmees-

ter van het kandidaatsbestuur 06/07. Al enige tijd
ben ik op vrij regelmatige basis bij Francken te zien
en velen zullen mij daarom wel kennen. Voor wie
mij niet (goed) kent: ik ben derdejaars Technische
Natuurkunde, parttime trombonist en ik hou van
slechte woordgrappen (die bewaar ik echter in dit
stukje voor een goede uitsmijter). Na dit jaar samen
met twee van mijn medekandidaten het
Franckensymposium te hebben georganiseerd,
heb ik de smaak te pakken gekregen. En zo gaat
dat bij Francken: zodra je je gezicht iets vaker laat
zien, word je (gewild of ongewild) in de gelederen
opgenomen. Plotseling sta je op allerlei schoon-
maaklijsten en dan is het bestuur niet ver weg
meer. 

Voor datzelfde Francken gaan wij ons komen-
de tijd hopelijk als bestuur inzetten. Ik heb het vol-
ste voltrouwen in Rudy, Sander en Tom en ver-
wacht eigenlijk niet anders dan een spetterend jaar.
Verder zullen ook mijn persoonlijke beleidspunten
zoals de "maandag tik-'em-aandag" de revue pas-
seren. En natuurlijk zal ik als penningmeester
slechts eieren kiezen voor mijn geld.

Rudy Schuitema, Voorzitter
Beste Franckenleden en mooie gekken.

Inmiddels loop ik al weer 3 jaar bij Francken rond,
en doordat ik met mijn ietwat luide stem nogal eens
nadrukkelijk aanwezig kan zijn, is de kans klein dat
je mij niet kent als je wel eens in de Franckenkamer
komt. Maar nog even voor de mensen die niet fre-
quent Franckenbezoeker zijn, de doven en de
mensen die mij om begrijpelijke redenen de afgelo-
pen jaren genegeerd hebben. Ik ben Rudy
Schuitema. Ik ben 21 jaar en een tikkeltje aan de
drukke en chaotische kant. Ik heb in mijn eerste
twee jaar geopereerd in de borrelcommissie van
Francken. Vorig jaar heb ik in de symposiumcom-
missie gezeten, samen met Tom en Jasper, tevens
bestuur. Uiteraard heb ik het erg naar mijn zin bij de
mooiste studievereniging van Groningen en heb
dus maar besloten dat ik wilde solliciteren naar een
bestuursfunctie. Ik zal volgend jaar het voorzitter-
schap voor mijn rekening nemen. Een erg uitda-
gende taak, dat spreekt voor zich, maar ik heb hier
erg veel zin in. Wij hopen er met het bestuur een
heel gaaf jaar van te maken en ik wil dan ook ieder-
een oproepen daaraan bij te dragen, want
Francken draait uiteindelijk om jullie!
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Het nieuwe bestuur stelt zich voor

Nieuwe bestuur stelt zich voor
Tom de Boer Bedrijvencommissaris
Denk nu niet dat je een oude Francken Vrij zit

te lezen… Na het daverende succes van het afge-
lopen jaar zal de taak van bedrijvencommissaris
ook dit jaar op zich worden genomen door een
Tom. Om verdere verwarring te voorkomen zal ik
mijzelf even aan jullie voorstellen.

Mijn naam is Tom de Boer, vijfdejaars
Technische Natuurkunde. Voor de meeste van jul-
lie zal ik inmiddels een bekend gezicht zijn. Ik loop
immers alweer vier jaar rond op onze faculteit. Het
heeft overigens niet veel gescheeld of dit was veel
korter geweest. Echter, na halverwege mijn eerste
jaar gestopt te zijn bleek toch maar weer dat je de
natuurkunde niet gemakkelijk de rug kunt toeke-
ren…

Bij mijn herstart bleek al snel wat ik aanvanke-
lijk miste in mijn studie: Francken. De gezelligheid
van de Franckenkamer kreeg mij al snel in zijn
greep. Het duurde dan ook  niet lang voordat ik
actief werd bij 'Professor Francken' en ik kwam
terecht in de symposiumcommissie. Na een
geslaagd lustrumsymposium had ik de smaak te
pakken en begon ik de cultcie. 'Is het bestuur niet
wat voor jou?', werd mij wel eens gevraagd, waar-
op ik meestal iets mompel-
de in de trant van: "geen
tijd", "geen zin" of "een
ander keertje misschien".
En dus bleef het bij com-
missiewerk.

Echter, na weer een
Franckensymposium en
een fabelachtig mooi gala
kruipt het bloed dan toch
waar het niet gaan kan…
Het aankomende studie-
jaar zal ik daarom met veel
plezier de rol van compa-
ny-commissioner/vice-pre-
sident vervullen in het
bestuur van onze T.F.V. Ik
hoop dat ik met mijn erva-
ring een steentje kan bij-
dragen aan de toekomst
van 'Professor Francken'
en niet te vergeten: een
heel mooi jaar!

Sander Boonstra, Secretaris

Tussen de mensen van het kandidaatsbestuur
voor 2006-2007 zit ook ik, Sander Boonstra. Dat
betekent niet dat ik op het moment dat ik dit schrijf
aan mijn linker- en rechterhand nog meer mensen
van het kandidaatsbestuur heb zitten. Ik zit name-
lijk gewoon op mijn kamertje in Vinkhuizen, waar ik
begin mei naar toe ben verhuist vanuit mijn geboor-
teplaats Leens. Ik ben tweedejaars Technische
Natuurkunde, zesdejaars volleyballer, veertiende-
jaars drummer en twintigstejaars man.

Ik zal het komende jaar in het bestuur van
T.F.V. 'Professor Francken' de functie van secreta-
ris gaan bekleden. In het afgelopen jaar ben ik pen-
ningmeester geweest in de commissie die een
geslaagd Ingenieurssymposium heeft neergezet.
Nu zet ik mijn principes overboord en loop ik stu-
diepunten mis ten behoeve van mijn studievereni-
ging. En dat is terecht.





Fout 33

Borrelpraat

Borrelpraat
Voor ik ga beginnen met het gebruikelijke borrelpraat stukje wilde ik graag eerst even de aandacht vra-

gen voor de volgende brief die ik enkele dagen geleden binnen kreeg.

“Om maar meteen met de spreekwoordelijke glazen deur in huis te vallen wilde ik antwoord gaan geven
op een prangende vraag die menig Franckenlid bezig houdt. Wat ging er nu fout met Ruud van Kwekerode?
Deze mysterieuze persoon, van wie zijn identiteit nooit echt is achterhaald, heeft nu zijn plek gevonden bij
Francken. Bij het inleveren van het vorige borrelpraatstukje is er iets fout gegaan: de heer van Kwekerode
heeft in de onwetendheid van de auteur en de redactie zijn eigen citaat toegevoegd aan het stukje. Zoals
de echte nerds onder jullie misschien al gecheckt hebben zijn er geen hits op Google onder deze naam,
wat apart is, want over alles is wel iets te vinden op internet. Zou Ruud van Kwekerode ook connecties heb-
ben bij Google? Wat wil deze man bij Francken? Ik heb  hier verschillende theorieën over. Eén van deze
theorieën is eentje die wel eens zou kunnen verklaren waarom het aantal geconsumeerde biertjes zoveel
hoger is dan het aantal gestreepte biertjes. Mocht iemand van Francken Ruud van Kwekerode als alter-ego
hebben dan zou die persoon kunnen consumeren onder die naam zonder er een schuldgevoel aan over te
houden. Maar welk Franckenlid zou dat dan zijn? Is het onze voorzitter, C. G. F. van der Kwaak, die voor-
heen toch veel meer streepte en het uit financiële overwegingen heeft gedaan? Is het de normaal zo nuch-
tere A. Bijlsma van wie we al weten dat hij zich in een 'losse' bui van een heel andere (meer poëtische) kant
laat zien? Of is het toch de hoofdredacteur M. Schenkel die de touwtjes in handen wil houden en zelf wij-
zigingen maakt in de Franckenvrij stukjes? Dit onderzoek zal waarschijnlijk wel een staartje krijgen. Maar
blijft u gewoon lezen, dan heeft u tenminste een alibi.” 

Peter R. de Vries

Het thema voor deze Francken Vrij is 'fout', wij van de Borrelcie zijn dat ook. Verder maakt de Borrelcie
een heleboel fouten, dus het leek me wel gepast om even een kleine foutenanalyse toe te passen op de
afgelopen periode. De eerste borrel had direct al een lekker fout thema. In het kader van 'Wir haben es
nicht gewurst' was er de Deutschlandborrel. Hoewel de promotie bij deze borrel bovengemiddeld goed ver-
liep was de opkomst dramatisch. Waar lag het aan? Houden Franckenleden niet van kuilen graven, was
iedereen aan de Teun of zette men zijn Pieter in? Wat het ook was, er waren niet veel mensen, desalniet-
temin was het wel gezellig. Er werd lekker gebierd en men kreeg de gelegenheid om zijn of haar leegte op
te vullen met worst van de barbecue.  De volgende borrel was er een pokerborrel. Bij ongelimiteerd poker
is het natuurlijk zaak om geen fouten te maken, dan raak je namelijk al je fiches en dus geld kwijt. 'Gewoon
rammen', zoals onze voorzitter zei, blijkt dus niet de winnende tactiek te zijn. Te lang je Onur inzetten leidt
echter tot het afbrokkelen van je chipvoorraad tot je niets meer in de melk te brokkelen hebt. De commis-
saris voorraad van de Borrelcie was gelukkig capabel genoeg om deze fouten niet te maken en sleepte de
hoofdprijs a €48,- in de wacht. Ik hoop dat ik geen Reeuwerd laat als ik zeg dat de pokerborrel, hoewel niet
foutloos, wederom een succes was. Toen na dit denderend succes de bierestafette georganiseerd werd,
leek het wel of iedereen er nog af lag. We zijn dan ook niet ver gekomen. Onze voorzitter trok dit slecht,
dus moest er bewezen worden dat we toch wel mooie gekken zijn. De Hawaïborrel volgde snel. Ondanks
een ziekenhuisbezoek van een zeker persoon was dit een groot succes. Iedereen vermaakte zich prima
tussen de levensechte replica's van palmbomen, met een cocktail of een koud biertje in de hand en met de
zon op hun gezicht. De sfeer was zelfs zo goed dat er ook ruimte was voor een taffeltje of een welgeplaats-
te depressieve diplodocus. Maar er is bij Francken natuurlijk ook ruimte voor serieuzere zaken. Zo werden
zaterdag 20 mei de alumni uitgenodigd om hun herinneringen op te halen onder het genot van een rond-
leiding en een barbecue. De Borrelcie was hier - helaas maar voor de helft - ook aanwezig. Ondanks de
deelname van J. P. van der Pal was er op het gebied van het weer geen sprake van de Peynackerfactor.
Maar uitzonderingen bevestigen de regel en hierbij rust de Borrelcie zijn koffer.

Ernst Stam



Franckenvocabulaire
In de wandelgangen waren er geruchten dat Francken een 'dichtgetikt zootje' was. Dit is natuurlijk niet
wat wij uit willen dragen, maar het jargon dat  binnen de muren van de Franckenkamer gebruikt wordt is
voor minder reguliere bezoekers inderdaad onbegrijpelijk. Dit woordenboek bevat de meest voorkomende
woorden en zegswijzes die mijns inziens tot dit jargon behoren. Mocht je iets horen wat er niet tussen
staat, kijk dan even op het Franckenforum. Het jargon wordt natuurlijk een stuk interessanter als er ook
wat van de etymologie bekend is. Daarom is bij de niet triviale beschrijvingen ook achtergrondinformatie
te vinden, voor zover bekend. 

Er bij zijn, (het ~) zegswijze 1 het vantevoren
aangeven of men bij een bepaalde activiteit aanwe-
zig zal zijn c.q. aan een bepaalde acitiviteit mee zal
doen. Voornamelijk gebruikt in de vervoegingen
“Ben je erbij?” en “Ik ben erbij.” 2 ook wel gebruikt
om aan te geven ergens wel of niet van te zijn. “Die
grap, daar ben ik dus niet bij”, vrij naar dhr. C.G.F.
van der Kwaak in reactie op de grap of er reëel of
complex gedronken ging worden. Zie: Er wel van
zijn. 3 meemaken. Meestal in één zin gebruikt: “Er
bij zijn, is meemaken.”

Eraf liggen, zegswijze 1 zich in een mindere
staat van bekwaamheid bevinden. 2 stomdronken
zijn. 3 het gehad hebben met iets. Vergelijkbaar
met: “Ik ben het zat.”, “Het is mooi geweest.” Vaak
gebruikt in de vormen: “Ik lig eraf.” of: “Hij lag er
goed af gisteren. “

Erop liggen, zegswijze, 1 er wel weer even
tegen aan kunnen, na er even af gelegen te heb-
ben. Zie ook: eraf liggen.

Er vanaf zien, zegswijze 1 zich in de positie
bevinden om een bepaalde handeling uit te voeren
of de gelegenheid hebben het woord te nemen en
dit vervolgens niet doen. "Dan heb ik ook nog drie
keer woordwaarde, maar daar zie ik vanaf." 2 een
handeling of redevoering abrupt tot een einde bren-
gen. 

Er wel van zijn, zegswijze 1 betekent zoveel
als: “er wel van gediend zijn.” Vaak gebruikt in de
vormen: “Ik ben er wel van.” of “Daar ben ik niet zo
van.”

Henk Jan (een ~ (m.)) 1 eenheid van con-
sumptie in de Franckenkamer. Eén Henk Jan, afge-
kort H.J. komt overeen met € 353,40. (€ 353,40 = 1
H.J.). Etymologie: Aan het eind van het bestuurs-
jaar 2004-2005 is er door de penningmeester een
streeplijststatistiek gepresenteerd. Hierin werd
naast het streepgedrag gedurende dit jaar ook de
uitschieter gemeld. De grootste consument van dat
boekjaar was dhr. H.J. Kooij die voor € 353,40 had
geconsumeerd. In deze presentatie is dan ook de
eenheid Henk Jan gedefinieerd als dusdanig. Geen
S.I. eenheid.

Aan de hand zijn, zegswijze, constatering dat
een toestand op dat moment van toepassing is.
Hoofzakelijk gebruikt in ontkennende vorm, in welk
geval het woord 'niet' ernstig benadrukt dient te
worden. “Normaal gesproken ben ik dermate
beschonken dat ik tenminste nog mijn huis kan vin-
den. Dat is nu dus níet aan de hand.”

Bas doen, (de (m.)), de volgende houding aan-
nemen: Het liefst met ontbloot bovenlijf, beide han-
den schuin omhoog en naar voren de lucht inste-
ken in beschonken toestand en hierbij de ogen
(bijna) geheel sluiten. Zie ook: de Onur doen.

Brokkelen, (ww.), het ledigen van de maag,
ook wel: kotsen, braken. Wordt merkwaardig
genoeg gebruikt in het spreekwoord: "iets in de
melk te brokkelen hebben", welke veelvuldig
gebruikt werd door de 20e voorzitter van Francken,
te zijn Drs. G. Bakker.

Caipirinha (as (v.); -'s; Port.), traditioneel
Braziliaanse cocktail bestaande uit Cachaça, riet-
suiker, limoen en (geschaafd) ijs.

Caipirinha para todos! (Port.) letterlijke vert-
aling: Caipirinha voor iedereen. 1 uitroep, kreet 2
Franckengeassosieerde betekenis: Laten we met
zijn allen gaan drinken. Etymologie: In Brazilie zag
een briljant ondernemer van het plaatselijke café
zijn omzet sterk groeien, wanneer hij deze kreet
hanteerde op aangeven van dhr. A.R. Onur. Zie
ook: Caipirinha.

Coco, (o.) 1 niet nader gelokaliseerde loopvo-
gel met grote vliegfrustratie, uitsluitend waargeno-
men in Brazilië 2 één van de vele persoonlijkheden
geassocieerd met dhr. A.M. Kamerbeek. Volledig
bewijs echter niet geleverd. "Sander was plotseling
een sigaretten-etende gefrustreerde loopvogel die
voor veel commotie zorgde!"

Depressieve Diplodocus, (de ~ (m.);
Diplodoci). 1 kreet dan wel keelgeluid, een zeuren-
de constant overslaande schreeuw. Kreet wordt
vaker gebruikt naarmate de alcoholconsumpties
toenemen. 2 een Diplodocus die het niet meer zo
erg ziet zitten.
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Franckenvocabulaire

exclamatie van de hand van dhr. A.R. Onur, die hij
bezigde de avond/nacht dat de Braziliëreis aan-
ving. "Ik trek het niet meer, ik trek het niet meer
gast!" 3 het niet goed uitvoeren van het handmatig
bevredigen van een man. 

Reeuwerd laten, (een (m.)), een onwaar-
schijnlijk achterlijke opmerking maken. Dient alleen
met een onbepaald lidwoord gebruikt te worden.
Etymologie: Uitdrukking geïnspireerd door de heer
R. Straatman, pseudoniem: Schreeuwerd
Praatmans. 

RudeBoy, (de (m)) 1 formeel gekleed met een
of meerdere telefoons aan het oor, serieus kijkend
richting een fotocamera wijzen. 2 dhr R.
Schuitema. 

Tak Kee, (de (m.)) 1 goedkope bezorgchinees
gevestigd aan de Bedummerweg 26 te Groningen.
Tel: 050-5730924.

Tapir, exclamatie, gaaf, geweldig, cool, hip,
netjes, voor elkaar etc. Mag ook vervoegd worden
tot tapiramos, hetgeen grammaticaal geen enkel
doel dient.

Teun zijn, (aan de (m.)) 1 goed aan de diarree
zijn. Etymologie: Ontstaan tijdens de lustrumexcur-
sie april 2005 in Brazilië, maar pas voor het eerst
gebruikt door dhr. S.M. Vlaming in Valencia,
Spanje, dec. 2005. De darmtoestand van dhr.
Vlaming was aldaar vergelijkbaar met die van Teun
in Brazilië. 

Zatacka, (z.lidw.), computerspel voor twee tot
zes personen. Wordt op één computer gespeeld.
De spelers besturen allen een gekleurde lijn die op
het beeldscherm 'getekend' wordt. De lijn breidt
zich met constante snelheid uit en de spelers kun-
nen enkel de lijn doen buigen doormiddel van twee
knoppen. Door FMF-ers ook wel eens ten onrechte
bestempeld als 'Achtung, die Kurve', waarop het
'Achtung, die Kurve' van Abel Meijberg en René
Kist is gebaseerd. 

Zóóóóóó.... exclamatie, betekent zoveel als:
'Dat is weer geregeld' of 'Klaar!', uitroep van met
name ir. T. Koeman bij het wederom reparen van
een in gebreke blijvend elektronisch hulpmiddel.
Trivia: geschatte tijd tussen aanvang reparatie en
uitroep is om en nabij de 5 milliseconden. 

Zwolletje regelen, (een Van (v.)) zegswijze,
met een voor haar leeftijd nog goed uitziende
vrouw van 40+ zoenen, danwel andere sexuele
activiteiten bedrijven. Etymologie: Braziaanse vrou-
wen kunnen er op wat hogere leeftijd nog best aan-
trekkelijk uitzien. Zo heeft dhr. P.J. van Zwol onder-
vonden. 

Met dank aan Dhr. van de Peynacker

KB, (de/een ~ (m.)) 1 Sterke arm voor laffe/luie
ruziezoekers, die tevens zeer bedreven is in het
koelen van bier. 2 Koud bier (in de koelkast).
Etymologie: Afkomstig van dhr. K.B. Over, afgekort
KB, welke vanuit borrelcie '05-'06, bijna kapot, de
koelkasten in de Franckenkamer vulde.

Laffe borrelaar, (een ~ (m.)) 1 beschrijving
voor een persoon die, subjectief, niet voldoende
bier naar binnen weet te werken, zonder er af te lig-
gen. Zie: Eraf liggen. 2 beschrijving voor een per-
soon die een biertje aangeboden krijgt en vervol-
gens met het excuus komt dat hij/zij nog andere
zaken te verrichten heeft en niet c.q. iets alcohol-
vrij's wil drinken. 

Mex, 1 afkorting voor Mexen. Zie: Mexen. 2
met twee dobbelstenen in totaal drie gooien.

1Mexen, (het (o.)), drankspel met twee dobbel-
stenen.

²Mexen, (ww.) 1 het spelen van het spel Mexen
2 lam gaan.

Mexkoning, (de (m.)), dhr A. van Veen.
Etymologie: Titel toegeschreven vanwege extreme
bekwaamheid in het dobbel- en drankspel Mexen.

Mooie gekken! exclamatie, kan en wordt te
pas en te onpas gebruikt door met name de 21e
voorzitter van Francken, te zijn dhr. C.G.F. van der
Kwaak. Etymologie en betekenis zijn onduidelijk
danwel niet gedefinieerd.

Onur doen, (de (m.)), de volgende houding
aannemen: In één hand een biertje, de andere arm
omhoog brengen tot iets boven het hoofd en hier-
van de wijsvinger opsteken. Hierbij de voor dhr.
A.R. Onur krakteristieke glimlach opzetten. Zie
ook: de Bas doen.

Onur inzetten, (de (m.) -s), 1 over bepaalde
zaken een onwaarschijnlijk lange tijd doen. 2 op
zijn gemak iets doen, ergens de tijd voor nemen.
Etymologie: Gevolg van de uitdrukking “Pieter
inzetten,” in dit geval geïnspireerd door de heer
A.R. Onur.

Peynackerfactor, (de ~ (m.)), een soortement
aura, hangend rond dhr. Van de Peynacker die alle
kansen op geluk (voor bovengenoemde) verveel-
voudigt, vermenigvuldigingsfactor op het interval 1
<= p <= 1/P(succes).

Pieter inzetten, (de (m.); -s), onder verplich-
ting of aangenomen zaken uit stappen, eventueel
gesierd en versterkt door het 'last minute'-feno-
meen en onvolledige duidelijkheid. Etymologie:
gebaseerd op de bestuursdeelname van dhr. P.
Vaissier.

Slecht trekken, (het (o.)) zegswijze 1 er volko-
men genoeg van hebben, vergel. Eraf liggen 2 niet
capabel zijn iets uit te voeren. Etymologie: Een 



Activiteiten 
Ledenweekend

zorgvuldig werd de bestelling opgenomen, en we
mochten naast het patatje zelfs nog iets er bij kie-
zen. Helaas waren de mensen van de plaatselijke
cafetaria iets minder secuur, waardoor we met een
overschot van twaalf berehap pinda's, zes kaas-
soufflés zaten terwijl we zeven patatjes te weinig
hadden. Maar goed, zoiets valt niet te wijten aan de
organisatie en ik zeg dan altijd maar "een kniesoor
die daar op let". 

Het avondprogramma stak weer goed in elkaar.
Er waren 2 pokersets meegenomen, en zelfs een
spelletje koehandel. Daarnaast was er natuurlijk
weer wat ruimte om een biertje of twee te nuttigen.
Ondergetekende liet het avondprogramma even
voor wat het was, en creëerde met wat andere
leden een geheel eigen spel, genaamd "het pact".
In principe waren de spelregels niet moeilijk.
Telkens wanneer één van de mensen in "het pact"
een nieuw biertje haalde, moest de rest ook een
nieuwe halen. Een prima systeem om het biertem-
po er een beetje in te houden, ware het niet dat we
met Franckenleden zaten die er alleen op uit zijn
elkaar te naaien. Er werd dus als een dolle gezo-
pen. De bedenkers van het spel hadden de manie-
ren om hieraan te ontkomen goed dichtgetimmerd,
op uitstappen uit "het pact" stond een sanctie van 4
adjes trekken. Het lijkt me overbodig te zeggen dat
het geheel resulteerde in het feit dat de kratjes te
snel leeg waren en er 6 beschonken idioten in de
kampeerboerderij rondliepen. Het was dus weer
tijd om naar de Toxbar te keren. Het was weer een
normale Franckenavond. De Dj werd ge-mooned,
er werd excuses aangeboden aan de lilliputter en
het geheel werd afgesloten onder een luid "laffe
borrelaar". Het zondagochtendprogramma was ook
weer goed geregeld, zoals we dat al gewend waren
van eerder dit weekend. Er moest schoongemaakt
worden. Toen de boerderij er ongeveer uitzag als
een Franckenkamer in de tentamenweek, achtten
wij ons klaar om te vertrekken. De eigenaar van de
boerderij dacht daar wel degelijk anders over en
Chris en Tom moesten twee boten later huiswaarts
keren om de boerderij weer enigszins klaar te
maken voor de volgende gasten. Al met al een uit-
stekend georganiseerd weekend met een typische
Franckensfeer. 

Rudy Schuitema

Op vrijdag 31 maart was het zover. Francken
zou weer vanuit Groningen vertrekken naar het
idyllische Schiermonnikoog. We zouden om vier
uur verzamelen op het centraal station, en omdat
tegen Sander Kamerbeek verteld was dat we om
één uur zouden vertrekken was ook iedereen
daadwerkelijk om half vijf aanwezig. In de bus was
het feest al compleet. De Franckengemeenschap
maakte zich luid kenbaar en ik denk dat het geheel
het beste beschreven kan worden als een groep
basisschoolleerlingen die een dagje naar de
Efteling gaat. Aangekomen bij de kampeerboerde-
rij stond ons rantsoen voor het komende weekend
al klaar. 5 broden, 2 vissen en heel veel kratten
bier, dat moet genoeg zijn, opperde onze voorzitter!
Het duurde dan ook niet lang voordat de eerste
kroonkurken door de lucht schoten. Het avondpro-
gramma van vrijdag was goed georganiseerd. De
organisatie had goed geluisterd naar hoe ze het
beste de belangen van de gemiddelde
Franckenleden kon behartigen. Het werd ‘m dus op
een zuipen gezet. Eénentwintig leden, negen lege
kratten bier, een mooie score en daarom tijd om het
gehele circus te verplaatsen richting de Toxbar, de
lokale disco. In principe wil ik hier niet al te veel
woorden aan vuil maken, het was een standaard
Francken avond. 348 Stickers in en rond de toxbar,
1 vrouw (op 19 mannen) geregeld en 1 uitgeschol-
den lilliputter. Voldaan keerden we weer huis-
waarts. Ook met het zaterdagochtendprogramma
was er weer voldoende rekening gehouden met de
leden, waardoor deze dus in zijn geheel bestond uit
uitslapen. Het middagprogramma bood wat meer
actie. Het bestond uit drie delen, te weten: wakker
worden, ontbijten en het weer op het zuipen zetten.
Naast het strak geplande programma was er geluk-
kig nog tijd om de dag wat eigen invulling te geven.
Sommige gingen even een strandwandeling
maken (het was immers prachtig weer!), anderen
planden als compleet demente bejaarden de mid-
dag vol met een tandemrit. De rest bleef op de
boerderij om te doen waar ze goed in waren. Het
bestuur had nog een zware missie te volbrengen;
zorgen dat er genoeg bier was om de zaterdag-
avond door te komen. In deze missie faalden zij
dan ook jammerlijk. Gelukkig was het met eten
beter geregeld. De mensen die het eten geregeld
hebben verdienen met recht een pluim. Uiterst
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Activiteiten
Algemene Ledenvergadering

waren er genoeg dingen gezegd om weer een half
jaar over na te denken. Wil je alle details over dit
debat weten, dan had je er bij moeten zijn. Is dat
niet gelukt, dan zal je het moeten terugzoeken in
de notulen, die ongetwijfeld binnenkort op internet
zullen verschijnen. 

Nadat eindelijk de eerste stap was gezet om uit
dit bestuur een stelletje te laten voorkomen, werd
het tijd voor wat hamerwerk. Zonder problemen
werd 05-06 demissionair gemaakt/gedechargeerd
en het kandidaatsbestuur 06-07 geinstalleerd. Na
al dat praten, nadenken en zitten werd het tijd voor
wat meer praten onder het genot van een biertje,
wat gezelligheid en wat rondlopen. De besturen
boden een gratis fust aan en ik moet zeggen, het
ging er goed doorheen. Daarna werd het feestje
voorgezet in het bruisende hart van Groningen tot
in de late uurtjes..

Namens bestuur 05-06 'Niet kapot te krijgen'
wens ik het aankomend bestuur veel succes met
de taken die hen te wachten staan. Maar ik wil ze
vooral op het hart drukken te genieten van het aan-
komend jaar, want het is voorbij voordat je het
doorhebt

Wendy Docters
Onder: Bestuur ‘06-’07 is er klaar voor.

Het ging snel. Te snel naar mijn mening. Voor
mijn gevoel was ik nog maar net ingehamerd, maar
toch stond op de één of andere manier de over-
drachts ALV ineens voor de deur. 

Zoals het hele jaar al het geval was, was
bestuur 05-06 goed voorbereid en tot in de puntjes
verzorgd. Ahum.... De penningmeester was een
uur te laat voor het etentje omdat de man zijn pre-
sentatie nog in elkaar moest zetten, iemand was
vergeten uberhaupt de presentatie te branden en
er moest tijdens het eten nog geoefend worden op
het strikken van stropdassen. Maar waar proble-
men, daar zijn oplossingen. De penningmeester
05-06, laat voor eten, mag wel wat kilootjes verlie-
zen, de bedrijvencommissaris 05-06 had met zijn
topconditie slechts een half uurtje nodig om de pre-
sentatie van het Zernike op te halen en iedereen
heeft bij de overdracht een acceptabele knoop kun-
nen leggen. 

Tijdens de ALV werd het beleidsplan van 05-06
geevalueerd, de voorlopige jaarafrekening beke-
ken en het beleidsplan en begroting van 06-07
gepresenteerd. Als één van de hoofdpunten stond
op de agenda het presenteren van een toekomst
visie van ons aller geliefde vereniging. Het is mooi
om te zien dat er zoveel mensen zo betrokken zijn
bij de vereniging. Na een lange, heftige discussie
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Eeerstejaarsborrel en BBQ

Om de eerstejaars echt welkom te heten
wordt er volgend jaar weer een eerste-
jaarsborrel en barbecue gehouden.
Iedereen van harte welkom.

Volgend jaar zijn alle eerstejaars tijdens
de introductieweek en uiteraard ook
daarna van harte uitgenodigd in de
Franckenkamer. Biedt ze wat te drinken
aan en zorg dat ze zich thuisvoelen.

Activiteiten binnenkort door

T.F.V. ‘Professor Francken’

Binnenkort zal er een eindejaarsBBQ
gehouden worden. Hou de mail inde gaten
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van onze correspondent in Theoretenland: Dennis Westra

de meest symmetrische oplossing probeerde te
zoeken - dus geen plaats- en tijdafhankelijkheid -
dan was de oplossing van de Einstein-equations
simpelweg een vlakke (Minkowski) ruimte-tijd.
Aangezien de wereld bij benadering vlak is, leek dit
ook erg natuurlijk en zo werd de constante op nul
gezet. Zo kreeg je de Einstein-equations zoals ze
meestal gedemonstreerd worden. Iedereen blij,
allemaal trots op Einstein. 

En toen kwam de dwarse experimentele astro-
noom Edwin Hubble met zijn metingen die leken te
zeggen dat het heelal uitdijde. Om een beetje snel-
le overeenkomst te krijgen tussen de Einstein-
equations en de waarnemingen van Hubble, werd
door Einstein selber de constante die eerder keurig
was geannihileerd, rap gerehabiliteerd. Dus weder-
om iedereen blij, allemaal trots op Einstein; kluger
Bube! Echter, de kosmologische constante, zoals
deze constante na zijn rehabilitatie werd genoemd
stuitte al kort na zijn geboorte op fundamentele
bezwaren. Wat precies de bezwaren waren: tja,
tegenwoordig hebben we andere bezwaren dan
toen. Maar een constante ad hoc een waarde
geven is erg raar in een theorie waar alles is
gestoeld op consistentie en slechts drie fysische
principes. Tegenwoordig zouden we zeggen dat
het een grote onnatuurlijkheid is om een constante
zodanig in een framewerk in te voeren. Het gevolg
was dat Einstein snel de constante weer annihileer-
de en vanaf dat moment werd de kosmologische
constante ook wel "Einsteins' error" genoemd.
Einstein heeft later zelfs ooit toegegeven dat het
rehabiliteren van de constante de grootste blunder
in zijn leven was. 

In huidige theoriën wordt nog steeds veel
gespeeld met kosmologische constantes. In string
theorie is er voldoende voedingsbodem om een
goede consistente kosmologische constante te
kweken. Ik persoonlijk heb dat ook gedaan. In het
kort kun je zeggen dat ik vier jaar lang allerlei truc-
jes en wiskunde heb zitten gebruiken om kosmolo-
gische constantes in een "stringy" voedingsbodem
te kweken. Al met al is dus niet duidelijk wat nou de
fout van Einstein was, het annihileren of rehabilite-
ren van de kosmologische constante. Wat wel dui-
delijk is, is dat Einstein hier vele ideeën over had,
en dat ze allemaal even origineel waren, 

Iedereen kent het wel: heb je een mooi idee,
denk je, en bij demonstratie aan de buitenwereld
wordt je gelauwerd om je creativiteit, maar wordt je
er tevens op gewezen dat je de plank niet slechts
enkele nanometers hebt misgeslagen. "Dat is best
aardig, maar het is fout!" Sommige van de lezers
zullen dat moment misschien wel eens in enkele
werkcolleges hebben meegemaakt. Het gebeurt
niet alleen in de kleine wereld om elk persoon
heen, zelfs in het groot op wereldniveau en dan is
het natuurlijk ietsje pijnlijker. Dit is waarschijnlijk
mijn laatste stukje voor de Francken Vrij en zal
gezien het onderwerp proberen wat originele fou-
ten uit de toverhoed te toveren, misschien zelfs uit
eigen oeuvre - nu ik straks vertrek durf ik misschien
eindelijk mijn sporadische fouten toe te geven. De
reden van mijn aftocht is simpel; ik ben straks
gepromoveerd en dan wil de universiteit je niet
meer hebben. In voetbaltaal heet zoiets een onver-
mijdelijke transfer.

Laten we eerst gewoon bij de natuurkunde blij-
ven. Waar kunnen we dan beter mee beginnen dan
de oude leermeester Albert Einstein. Deze wijze
man heeft een rare reeks fouten op zijn naam
staan, de meest evidente omtrent de kosmologi-
sche constante. De naam kosmologische constan-
te klinkt altijd wat bombastisch, maar het idee is erg
simpel. Bij het opbouwen van een theorie heb je
wat principes (waarvan altijd een belangrijke is dat
je gangbare wiskunde mag gebruiken) en daar ga
je mee puzzelen zodat je hopelijk aan het eind van
de dag, of beter gezegd enkele jaren, met wat ver-
gelijkingen op de proppen kan komen die op een
mooie manier weergeven wat de inhoud van die
principes was. Dan heb je nog de pijnvolle taak om
te checken of de oplossingen van die vergelijkin-
gen ook een beetje doen wat jij wil, en zoniet, "try
again". Einstein had ook zo'n soort proces bij het
opstellen van de Algemene Relativiteitstheorie. Na
ongeveer vijf jaar had hij een mooie set vergelijkin-
gen, die wij tegenwoordig de Einstein-equations
noemen. Deze waren uit allerlei symmetrieprinci-
pes verkregen. Echter, ergens was een optie om
een constante in te voeren, vergelijkbaar met een
integratieconstante. Einstein had opgemerkt dat als
je deze constante op nul zette, er een triviale oplos-
sing met erg mooie eigenschappen uitkwam. Als je

Aardig ... maar toch fout!

Fout 41
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reclame voor wil maken: "Four colours suffice" van
Robin Wilson. Erg begrijpelijk, maar natuurlijk kun
je dit niet in volledig lamme toestand uitlezen, je
moet wel ergens je hersens gebruiken.

Een tegenwoordig nog veel gemaakte fout
onder de amateur-wetenschappers - en die ook
hun hele leven amateurs zullen moeten blijven -,
betreft de zogenaamde ether-theorie. Voor de
komst van relativiteitstheorieën hield men het een
tijdje voor noodzakelijk om een zogenaamde ether
in te voeren met bepaalde dynamische eigen-
schappen van ruimte-tijd om ons heen kon verkla-
ren, zoals het propagaren van fysische velden. Als
geluid een trilling is van lucht, waar is licht dan een
trilling van? Echter, de ether bleek niet meetbaar en
ook niet nodig. Het invoeren van ether is meta-fysi-
ca: je kan aantonen dat een ether-theorie meestal
niet falsifieerbaar is en dat je dus alleen loze uit-
spraken kan doen. Helaas is voor vele amateurs
het begrip trilling erg moeilijk en de eerder gestelde
vraag waar licht nou een trilling van is, is voor hen
dan ook een onontkoombare. Zij achten de
Maxwellvergelijkingen niet in staat deze (voor mij
schijnbare, of sterker zelfs, niet aanwezige) para-
dox op te lossen. Hoe blij ben ik dat ik hun toetsen
niet na heb hoeven kijken? Deze mensen bestoken
mij daarvoor in de plaats met mailtjes en boeken en
dergelijke. Ik wil jullie niet de pret ontnemen om
ook eens in de originele wereld van deze mensen
binnen te stappen en je lol daar te vinden. Zoek
eens op Google op "Carel van der Togt": zeker
weten dat je hits krijgt, en misschien wordt er zelfs
een paar keer naar mij gerefereerd. Niet door
Carel, maar door de mensen die serieuze vragen
aan Carel stellen. Mocht je Carel ook spreken/mail-
en/bellen (dat laatste is erg leuk, maar ook moeilijk,
hij neemt nooit op), doe dan de groeten van Dennis
Westra. Hij weet de rest dan wel weer. Deze
respectabele Carel heeft onder een pseudoniem
een boek geschreven: Van paradox tot paradigma,
Johan Bakker, Uitgeverij Relatief. Het leuke is trou-
wens dat hij ook zelf de uitgever is; voor mij om evi-
dente redenen.

maar dat ze gewoon niet correct waren. Vanuit
een theoretisch oogpunt is het invoeren van de
kosmologische constante de grootste fout; in zijn
theorie was gewoon weinig ruimte daartoe. Het wel
invoeren is als een "deus-ex-machina"-mechanis-
me en dat is theoretisch een beetje valsspelen.

In de wiskunde heeft ook een mooie fout
plaatsgevonden, die ik jullie ook wilde bijbrengen,
als opsteker dat fouten maken niet erg is. Het gaat
hier om het vier-kleuren probleem. Het probleem is
relatief simpel geformuleerd: Neem een twee-
dimensionaal vlak en teken hierin een vierkant. Ga
nu dat vierkant via het trekken van lijntjes in allerlei
landjes verdelen. Na het gekrabbel geef je je slim-
me zusje een aantal kleurtjes en de opdracht de
landjes in te kleuren zodanig dat aangrenzende
landen nooit dezelfde kleur hebben. Aangrenzend
is hier gedefinieerd als hebbende een lijnstuk als
grens gemeenschappelijk en dus niet een punt;
een zogenaamd vierlandenpunt (zie in de atlas bij
Botswana, Zimbabwe, Zambia en Namibië) is niet
waar vier landen aan elkaar grenzen, simpelweg
omdat het contactgebied nul-dimensionaal is en
een lijnstuk twee-dimensionaal. De vraag is nu:
"hoeveel kleurtjes heb je maximaal nodig voor wil-
lekeurige kaarten?" Vooral voor Nederlanders een
leuk probleem, want je wil toch niet meer viltstiften
voor je zusje kopen dan nodig? Het antwoord blijkt
vier te zijn en al meer dan honderd jaar geleden
was daar een bewijs voor gevonden door meneer
Kempe (spreek uit "Kemp", het was een Brit).
Althans, dat dacht men. Het antwoord van Kempe
was ook mooi, allerlei leuke geometrische kettin-
gen van landen werden geïntroduceerd in het
bewijs. Echter, enkele jaren na het bewijs en alle
loflezingen van en voor Kempe ten spijt, werd de
fout gevonden in het bewijs. Het was echt een hele
subtiele... Men heeft mij ook met de neus op de
fout moeten drukken anders had ik het misschien
ook nog geloofd ook (hoop voor de mensen die
denken dat ik nog toetsen moet nakijken?). Er is
een heel leuk boekje met erg begrijpelijke tekst en
uitleg bij dit leuke probleem, waar ik toch even
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ontmoet bij het introductiekamp voor de studie
natuurkunde, en ik was begeleider en zij niet ...
Klinkt fout toch? Wel leuk, want we hebben toch al
drie en een half jaar een relatie. Voor degenen die
de oudere Franckenleden ook kennen; als je
Manso in de supermarkt tegenkomt, moet je hem
niet bij zijn bijnaam noemen. Toen ik dat een keer
luid deed  (" heee, pik!!! hoe'st??? ") werd ik ook
lichtelijk verontwaardigd aangekeken door de
omstanders. Weer een typisch voorbeeld van een
situatie waar Franckengedrag in de buitenwereld
verkeerd wordt begrepen. Een van mijn laatste fou-
ten die ik ga toegeven (de lijst is natuurlijk nog pijn-
lijk veel langer) betreft een foutje die jaren geleden
heb begaan. Ik was smoorverliefd en ondernam
toen allerlei sociale acties om positief op te vallen
(nerd en sociaal? fout!). Het resultaat was dat ik
perfect het paadje had geplaveid om haar te kop-
pelen aan een goede vriend van mij, die er ook vro-
lijk vandoor ging met de bokaal. Pijnlijk ... nou, dat
is dan ook mijn grootste bekentenis, en de precie-
ze details komen alleen onder heel veel alcohol los
(hoor ik hier de roep van de Noordse Stern?).
Misschien horen de meeste fouten ook gewoon bij
het kopje borrelpraat. Zodoende nodig ik de vereni-
ging uit om eens een "Foutenborrel" te organiseren
waar we allemaal luchtig onze fouten in het leven
kunnen opbiechten. Ik weet zeker dat meneer
Schenkel ook het een en ander op te biechten
heeft (valt best mee -Red), en ik heb misschien ook
nog wat verhalen in petto. Dus dit kan niet verkeerd
(=fout?) aflopen. Dat lijkt me dan ook een mooie
manier om via een feest een beetje afscheid te
nemen van een leuke periode op de universiteit,
waarin Francken een belangrijke rol heeft
gespeeld.

Ik denk dat ik hiermee mijn laatste stukje
afsluit. Ik hoop dat de Francken Vrij succes blijft
hebben in het collecteren voor de leuke stukjes
onder de leden en dat mijn stukjes af en toe een
leuke bijdrage zijn geweest. Rest me niks meer dan
de redactie sukses (brrr -Red) te wensen met het
zoeken van de schrijffouten en die eruit te halen
(geachte leden! Controleert haar kunsten!!) en de
rest van de leden te zeggen: Tot ziens!!

In zijn boek 'bewijst' hij een formule voor de
waarde van Plancks' constante, waarin de lading
van het elektron staat. En denk nu eens even na.
Hoe kan een fundamentele formulering van een
theorie als de kwantummechanica nu een elektron
voorspellen? De kwantummechanica heeft input
nodig en dan kun je er lekker mee rekenen, en de
existentie van elektronen is gewoon input. Gevolg:
de waarde van de constante van Planck is niet
bepaald door de lading van het elektron en ook niet
andersom. Ook de lading van het elektron hangt
niet van de constante van Planck af. Maar goed,
dat is gewoon fout. Dan nu de originele fout van
Carel, die weer prototype is voor de hele groep
amateurs die Carel representeert. Carel schrijft
artikelen en probeert die ook te slijten bij gerenom-
meerde tijdschriften. Echter, hij krijgt vaak zijn arti-
kel terug zonder dat het gepubliceerd wordt (van-
daar ook de eigen uitgeverij voor zijn boek?) en
met het commentaar dat het wetenschappelijk
geen waarde heeft. Zo heeft Carel ook na verloop
van tijd eens zijn toevlucht genomen tot Nature.
Nou is dat niet erg, maar als je in je begeleidende
brief stelt dat de andere tijdschriften je artikel alle-
maal al geweigerd hebben en dat je derhalve maar
je toevlucht hebt genomen (last in the row?) tot
Nature, dan heb je wel lef! Deze brief is op internet
te vinden! Heb er je lol aan! Erg origineel, goede
grap, maar wel fout!

Dan is het nu wel de tijd om het vertrouwde
gebied van de wetenschap te verlaten. Om de
wereldleiders maar even in hun waarde te laten
(Bush en Balkenende zijn te makkelijk) gaan we
maar meteen over tot eigen oeuvre. Jezelf voorne-
men niet al te lam te worden maar toch rond de
Poolster (namen worden natuurlijk expres vervan-
gen door pseudoniemen, echter het wordt niet al te
moeilijk gemaakt) je cumulatiefje te hoog laten ein-
digen om vervolgens à la Alberto Tomba op de
grote G naar huis te gaan is niet goed, maar fout,
echter ook wel leuk. Hier voor een jaar lang al grap-
pen uithalen doet weer blijken dat de rest van deze
eenmalig te beschonken persoonlijkheid onberis-
pelijk is. En dat is natuurlijk fout gedacht; er zijn
meer fouten te bespeuren. Iets wat misschien wel
leuke borrelpraat is; ik heb mijn huidige vriendin
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over de hardheid van je materiaal is van groot
belang. Zo moet het staal van een motorkap niet zo
hard zijn dat je het niet meer kunt persen, maar te
zacht geeft ook problemen. Verder speelt de veilig-
heid tegenwoordig ook een grote rol. Bij een aanrij-
ding met een voetganger moet de motorkap enigs-
zins meegeven om de klap te absorberen.
Problemen dus te over en nog genoeg werk aan de
winkel. Allemaal erg interessant om te horen, voor-
al de voorbeelden uit eigen werkervaring gaven
een duidelijk beeld. Maar ook van luisteren krijg je
honger, helemaal aangezien de lunch al op tijd was
gebracht en de geur van warme saucijzenbroodjes
onze magen deed schreeuwen. Het was dan ook
een uitgelezen moment om te gaan lunchen, iets
wat je bij Francken meestal maar één keer hoeft te
zeggen. Hulde aan de mensen die deze lunch had-
den verzorgd overigens.

Na de lunch vertelde Maria, werkzaam bij
Corus Recruitment, ons nog het één en ander over
de mogelijkheden bij Corus. Van afstuderen en
stage lopen tot een volledige carrière, voor ieder
wat wils. Samengevat was het een geslaagde
lunchlezing. Na het bedanken van de sprekers met
een klein presentje (o.a. de alom bekende
Franckenmok) kreeg men nog een tasje met infor-
matie. Zo kon iedereen beleerd en voldaan weer
verder met de dagelijkse sleur.

Arjan Bijlsma

Studeren is hard werken met het oog op de
toekomst. Vele uren lezen en schrijven om die ene
droombaan te bemachtigen. Uiteraard is enige
oriëntatie op het bedrijfsleven hierbij van groot
belang. Mensen spreken, lezingen aanhoren en
open dagen bezoeken, want met een feestelijk fol-
dertje kom je er niet. Dit alles is natuurlijk onmoge-
lijk zonder een gezonde voeding, de brandstof voor
de mens in deze energie-vretende tijden. Gelukkig
heeft Francken hier een uitstekende oplossing voor
in het leven geroepen: de lunchlezing. Het woord
was 24 mei aan Maria Rave en Marc de Haas van
Corus, om ons te intrigeren over de wondere
wereld van staal. Met een opkomst van 25 man
was het een volle bak in de VIP-room. Maar na het

integreren van een
paar extra stoelen
en het kalibreren
van de beeldopstel-
ling (beamer aan)
kon Maria eindelijk
beginnen met een
inleidend verhaal. 

Corus is het resultaat van een fusie van British
Steel en Koninklijke Hoogovens in 1999. Op de
loonlijst staan ongeveer 48.000 mensen verdeeld
over 40 landen. Bijna een kwart hiervan is werk-
zaam in Nederland. De grootste vestiging binnen
Nederland bevindt zich in IJmuiden, met een site
van 750 hectare en een eigen haven aan de
Noordzee. Goed voor een jaaromzet van ongeveer
3,2 miljard euro. Al met al dus een hoop grote
getallen. Zeker niet oninteressant, maar weinigzeg-
gend over het werken bij zo een grote jongen.

Hier ging Marc, werkzaam bij Corus Research,
Development & Technology (RD&T), verandering in
brengen. Zeker de juiste man voor deze taak, aan-
gezien hij zelf ooit bij Francken had gezeten. Hij
schetste de dilemma's die je tegenkomt wanneer je
staal en aluminium gaat bewerken en tal van ande-
re zaken waar je bij de productie op moet letten. Zo
wil je bijvoorbeeld niet dat het dak van je auto uit-
zet wanneer deze blootstaat aan hoge temperatu-
ren in de verfstraat. Extra hoofdruimte is altijd fijn,
maar niemand wil rijden in een UFO. Ook kennis
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Creatief met Fout

onder de noemer 'graag' vallen.
1: Juist, dat vind ik nou ook.
2: Mm… Dan vind ik het niet. Anders zou het zo'n
saai gesprek worden, niet?
1: Wel.
2: Doet u dat vooral niet. Ik ben hier degene die het
woord 'wel'gebruikt…. Wel, vertelt u maar. Ik zal
opschrijven wat ik als professional van belang acht.
1: Nou… het zit zo.
2: Goed. Schrijf ik op.
1: Mooi. Staat het?
2: Nee, het zit zei u.
1: Zei ik dat? Dan zal het wel zo zijn. Toch? Of niet?
2: Ik kan u niet volgen. Waar waren we gebleven?
1: Ga ik te snel? Ik kan ook langzamer hoor.
Mensen vinden vaker dat ik te snel ga.
2: O ja, daar waren we. Noteer ik. Wat is uw pro-
bleem.
1: Niets. Ik kwam alleen voor een goed gesprek.
2: Aha! Daar zit hem de fout. U komt hier voor een
goed gesprek terwijl ik gefixeerd was op het tegen-
overgestelde.
1: Begrijpelijk. Zou ik ook moeten doen. Zal ik dan
morgen terugkomen voor een fout gesprek?
2: Doet u dat vooral. Dan lees ik nog eens na wat
ik op papier heb staan.
1: Dag
2: Dag

De personages in dit verhaal zijn verzonnen. Mocht
enige herkenning optreden, dan berust dat puur op
toeval.
Goededag!

Jakko de Jong

Man 1: Hallo!
Man 2: Goedendag.
1: ……Zit ik hier goed? Bent u
2: Ja
1: Wat ja?
2: Wat ja, meneer. Graag. Anders gaat u maar weg.
1: O, natuurlijk.
2: ….meneer.
1: Och, dat hoeft niet hoor. Ik ben nog jong.
2: Nee, ik
1: O!u. Pardon, ik onderbreek u.
2: Nee, gaat uw gang.
1: Dat treft, daarom ben ik ook naar u toegekomen.
2: Dat weet ik.
1: Wat?
2: Dat u naar mij toe bent gekomen.
1: Nee, ik zei geen 'dat', ik zei 'daarom'.
2: Waarom doet u dat?
1: Heh? Wat?
2: Waarom zegt u 'daarom' in plaats van 'dat'?
1: Omdat dat was wat ik wilde zeggen. Ik wilde
2: Nou ja! 'Dat' was wat u wilde zeggen? Net
beweerde u nog het tegenovergestelde.
1: Volgens mij zetelt deze kwestie op een misver-
stand.
2: Over zetelen gesproken, gaat u vooral staan.
1: Maar… ik dacht dat ik dat al deed.
2: Nou, niet dus. Nu staat u, daarnet probeerde u
mij iets duidelijk te maken.
1: Kan dat dan niet tegelijk?
2: Nee natuurlijk niet. U bent toch geen vrouw.
1: Eh.. nee. Nee, volgens mij niet… Ik weet haast
zeker dat ik niet
2: Goed. Dat schrijf ik op. Gaat u toch zitten, dan
hoeft u niet te staan.
1: Bedankt.
2: Geen dank.
1: Jawel.
2: O. Bedankt.
1: Graag gedaan.
2: Gelukkig, anders had u het niet moeten doen.
Daarin vindt het ongenoegen van de mens zijn oor-
sprong, dat er dingen gedaan worden die niet
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Mededelingen

Bedroefd heeft de T.F.V. 'Professor Francken' kennis genomen van het overlijden
van dhr. H. Bron. Gedurende zijn tijd bij Materiaalkunde was dhr. Bron graag

gezien bij onze leden. Het bestuur wil namens de leden familie en vrienden dan
ook veel sterkte toewensen.

Winnaar ECHO Award
De ECHO Award is een landelijke stimuleerprijs die elk jaar wordt uitgereikt aan allochtone studenten

die zich onderscheiden door bovenmatige studieprestaties en maatschappelijke betrokkenheid. Dit jaar
werden uit Groningen drie studenten genomineerd om mee te strijden voor deze prestigieuze prijs. Eén
daarvan was Eric Detsi. Dit lid van Francken vertegenwoordigde de universiteit op aanraden en begelei-
ding van docent Hans Jordens. Hij werd winnaar in de categorie WO-algemeen. Andere categorieën waren
WO-Techniek, HBO-Algemeen, HBO-Techniek en Teaching for Excellence. Eric Detsi (die geboren is in
Kameroen) bleek met zijn goede studieprestaties, zijn betrokkenheid bij de organisatie van de Kei-week in
2005, het begeleiden van aankomende studenten tijdens open dagen op de universiteit en betrokkenheid
bij de organisatie van de buitenlandse excursie van Francken naar Engeland een goede kandidaat. Na een
presentatie die beoordeeld zou worden door de landelijke jury in Den Haag werd de winnaar bekend
gemaakt. De uitreiking was op 26 april jl. in Den Haag en de prijs bestaat o.a. uit een zomercursus van zes
weken aan de universiteit van California, Los Angeles.

(Kijk voor meer informatie op www.echoaward.nl)

De winnaars, links Eric Detsi




