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Colofon

Redactioneel

Hard 4

Het maken van de Francken Vrij gaat steeds meer op een routine lijken. Het 
layouten kost tegenwoordig maar een paar uur tijd met een paar man, de 
meeste stukjes komen op tijd binnen (alhoewel een aantal oude Francken-
rotten de deadline systematisch blijven ontwijken) en de commissieleden 
kunnen het prima met elkaar vinden. Maar het gevaar van zo een routine is 
dat mensen er makkelijk van worden. En dat vond ik ook het geval bij de 
commissie: het ging ze allemaal wat te simpel af. Dus de laatste vergadering 
besloten we er met zijn allen weer de schouders onder te zetten. En hoewel 
sommige dingen nooit zullen veranderen, zoals een aantal stukjes die te laat 
zijn ingeleverd, het layout-opperhoofd dat te laat is op het layout-weekend 
en een eindredacteur die in de kreukels ligt, heb-
ben we met zijn allen een schitterende editie van de 
Francken Vrij in elkaar gezet. Misschien is het ook 
niet goed om alles in de door mij gewenste ordelijke 
staat te laten verlopen. Mannen houden immers niet 
van verandering….
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Van de voorzitter
Francken gaat hard

“Dat kan HARDER!!” Wie kent ze 
niet, die irritante publieksop-

warmers, die een enthousiaster welkom 
wensen voor de band of artiest die ze 
aankondigen. Ja, het kan harder, maar 
misschien wíl ik dat wel niet, omdat ik 
jouw storende bakkus op het podium 
zie staan.

Grappig eigenlijk: hard gejuich en hard 
geschreeuw worden dus duidelijk ge-
koppeld aan enthousiasme. In dat op-
zicht doen we het bij Francken zo gek 
nog niet. Als louter geluidsniveau de 
graadmeter zou zijn van het welbevin-
den van onze leden, dan kunnen we 
elkaar toch een schouderklopje geven: 
dat zit wel snor in de Franckenkamer. 
Naast alleen geluidsniveau gaat het 
ook goed met Francken! Commissies 
zijn hard aan de slag, en/of hebben 
al mooie evenementen neergezet: het 
Franckensymposium, binnenlandse ex-
cursies, borrels, maar bijvoorbeeld ook 
de jamsessie. Hiernaast is de organisa-
tie van de buitenlandse excursie druk 
bezig een interessant programma sa-
men te stellen. De zevenentwintig deel-
nemers van deze reis richting Italië en 
Slovenië zijn inmiddels bekend en heb-
ben er zin in. Hij gaat lekker!
Wat ook hard gaat, is de groei van de 
wereldbevolking en wereldeconomie. 
Dat dit gepaard gaat met een immer 
toenemende energiebehoefte mag in-
middels duidelijk zijn. Onlangs zijn we 
als bestuur naar de Energy Convention 
geweest, een meerdaags energiecon-

gres gelieerd aan onze universiteit. Hier 
werd eens temeer duidelijk wat deze 
immense groei voor gevolgen gaat heb-
ben, nog los van de hele klimaatdiscus-
sie die hierover gevoerd wordt. De af-
hankelijkheid van olie van onder meer 
het Westen en de soms ongure regimes 
waar mee onderhandeld moet worden 
om aan deze behoefte te voorzien zijn 
geen gunstige ontwikkelingen. Om de 
behoefte aan fossiele brandstoffen te 
beperken moeten we steeds meer kijken 
naar creatieve oplossingen in energie-
winning en hergebruik van grondstof-
fen. ‘Sustainability’ is hierin een be-
langrijk thema. De organisatie van het 
Ingenieurssymposium is voornemens 
hierover een dag te organiseren, gevuld 
met boeiende lezingen en casussen. Dit 
symposium wordt georganiseerd door 
onder andere onze eigen vereniging, en 
is een must voor alle technisch georiën-
teerde studenten. Houd de website dus 
in de gaten: www.irsymposium.nl
Ik wil van deze gelegenheid gebruik 
maken om alle Wijze Heren en Dames 
nog te wijzen op het feit dat er nog 
steeds ingeschreven kan worden voor 
de oud-besturendag. Houd voor deze 
en alle andere Franckenactiviteiten de 
website van onze vereniging in de ga-
ten. De fotocie is druk bezig met het 
bijwerken en bijhouden van de foto-
pagina’s op deze website. Hier kunt u 
ook terugzien hoe hard het soms gaat 
bij Francken. Voor nu eerst heel veel 
leesplezier in deze nieuwe editie van de 
Francken Vrij.
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Titia Boonstra

Het simpele verzoek om een stukje 
te schrijven over mijn mening als 

linguïst deed een confronterende vraag 
bovenkomen, die ging over meningen 
en over het linguïst zijn. De grootste 
rol die ik op dit moment heb, is die van 
blonde vrouw in Egypte. En in dit land 
gebeuren vele onbegrijpelijke dingen 
die ik wel observeer maar waar ik niet 
direct een mening over heb. 

Als ik mijn deur uitloop, moet ik 
allereerst de ogen ontwijken van de 
backgammon spelende en waterpijp 
rokende mannen in de straat. Na dat 
obstakel overwonnen te hebben, ver-
geet ik altijd om niet naar links te kij-
ken, waar de ontvelde koeien en geiten 
aan haken hangen en de ingewanden 
over de stoep verspreid liggen. Vervol-
gens negeer ik het getoeter van de taxi’s 
die denken dat ik een goede klant ben. 
Dankzij een ruzie tussen een buschauf-
feur en een autobestuurder wordt de 
weg geblokkeerd, waardoor een enor-
me file ontstaat. Andere weggebruikers 
bemoeien zich er graag mee en het gaat 
al gauw hard tegen hard.
Politieagenten zie je hier overal. Ze tre-
den hard op tegen terrorisme. Bij de 
kerk vraag ik me altijd af of ze er staan 
uit bescherming of uit controle. Mijn tas 
is nog nooit zo vaak gecontroleerd als 
in dit land. Ook het leger is merkbaar 
aanwezig. Tijdens sommige langere 
busreizen wordt zowat om het uur je 
paspoort gecontroleerd. Bebaarde men-
sen worden hierbij gediscrimineerd, 

evenals jonge, alleen-reizende Egyp-
tenaren. Maar als het metaalpoortje 
van het hotel waar je wat gaat drinken 
piept, mag je gewoon doorlopen.
Het leven is hier hard. Voornamelijk 
voor de arme mensen, ongeveer 30% 
van de totale bevolking van 77 mil-
joen. Bij graven worden vaak huisjes 
gebouwd, zodat je het graf voor lan-
gere tijd kan bezoeken. Hier zijn arme 
mensen permanent in getrokken, die 
spelen, koken en slapen op graven en 
monumenten. De regering negeert de 
zo ontstane illegale woonwijken, en 
voorziet ze niet van water, elektriciteit 
en onderwijs. De allerarmsten wonen 
in een wijk waar het vuilnis van heel 
Cairo gesorteerd en gerecycled wordt. 
Kleine jongetjes en oude mannen halen 
het afval met ezelskarren uit de stad. 
Maar je raakt wel echt betrokken. Dit 
komt ook door de vele leuke ontmoe-
tingen, mooie omgeving en bijzondere 
ervaringen. De vrouw die op de hoek 
van de straat brood verkoopt, werpt 
me altijd handkusjes toe en zegt dingen 
als ‘jij bent honing’ tegen me. Ik zit wel 
eens bij haar en dan zie je dat de men-
sen enorme lol hebben dat ik daar ben 
en er echt bij lijk te horen. Zo accepteert 
mijn straat uiteindelijk wel een blonde 
vrouw in hun midden. En dat is ge-
noeg, ik ben het linguïstische deel van 
mezelf vergeten.
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Onder de loep
Hardness of nano’s: a sloganized science?

Last week I was invited to partici-
pate in a so-called round table con-

ference (although the table was rather 
squared), being organized by our Royal 
Netherlands Academy of Arts and Sci-
ences (KNAW). It was a kickoff meet-
ing to mark its 200th anniversary in 
2008. Actually it is somewhat ironical 
that important institutions and legisla-
tion in our Kingdom are leftovers from 
Republicans (Napoleonic times). The 
KNAW has already been seated in the 
well-known Trippenhuis in Amster-
dam 200 years and for its 200th anni-
versary, the front is dressed out with a 
laurel wreath made by the artist Anne 
Jaap de Rapper; a former student of 
Minerva in Groningen (figure 1). I was 
told that, besides symbolizing victory, 
a laurel wreath has also a relationship 
with science since, in various countries, 
it is presented to students when they 
receive their Master degree. I am afraid 
this will not become a great tradition at 
our parsimonious and thrifty university 
of Groningen.

The objective of the international round 
table conference was to discuss the 
role of Academies as advisors to gov-
ernment, scientific organizations and 
society in general.  Five presidents of 
Academies of Science, including UK, 
USA, Canada and PR China, briefly de-
scribed their experiences, followed by a 
round table discussion between govern-
ment officials, senior policy-makers at 
the European level, and scientists. Our 

Minister of Education, Culture and Sci-
ence, Ronald Plasterk commentated on 
the conference. As a matter of course, 
he was deliberate and sometimes less 
cautious, but always has interesting 
remarks to offer. In particular, I recall 
him saying: “When I was still a scien-
tist (how do you mean ‘was’? I thought 
we were born like that!), I could spend 

Figure 1. Trippenhuis Amsterdam dressed out with a 
laurel wreath on the occasion of the 200th anniversary 
of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sci-
ences (KNAW)
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25 years concentrating on a particular 
topic; now I can spend only 25 minutes 
on a single issue.” Since scientists work 
– on average – 24 hours per day, a rough 
estimate would mean that the poor man 
has to work 500.000 times faster in his 
new job. Chapeau Bas! Needless to say, 
minister Ronald Plasterk could stay 
with us for exactly 25 minutes.
Academies of Sciences are represented 
by excellent scientific researchers of a 
country and are obviously very inter-
esting places for scientists to meet. The 
central question we discussed is why 
Academies of Sciences should be more 
than meeting places for top scientists. 
Many Academies regard their advisory 
role as important but why should gov-
ernments seek advice from Academies 
anyway?  We did not fully address all 
these important issues but my answer 
to the split of how to maintain a prox-
imity to politics while preserving a 
critical distance to it, is simply this: go 
for Authority and not for Power.  Politi-
cians go for the latter, whereas scientists 
should go for the former. 
Sloganized  science
At this occasion I met Martin Rees, the 
acting president of the Royal Society of 
London. He is The Master of Trinity Col-
lege Cambridge (yes, that famous col-
lege of Isaac Newton that has delivered 
38 Nobel Prize winners ever since!). At 
present he is a professor of cosmology 
and astrophysics at the University of 
Cambridge. The Mastership of Trinity 
is a Crown Appointment made by Her 
Majesty the Queen on the advice of the 
Prime Minister. I always do admire the 
British for their culture, their language 

and sophisticated feelings for tradition. 
Along these lines:  Martin Rees was 
appointed what is called ‘Astronomer 
Royal’. I do not know what it means 
but it sounds intriguing and I guess it 
dates back to Henry VIII when astrono-
mers (or astrologers?) had to prophesy 
the future to the King (figure 2). Also, 
a couple of years ago Martin Rees was 
nominated to the House of Lords and 
we should approach him now as ‘Lord 
Rees of Ludlow’. How many scientists 
became Lord in this country? It must be 
close to nil. 
Lord Rees’ current research deals with 
high energy astrophysics, especially 
gamma ray bursts and black hole for-
mation, especially the early generation 
of galaxies that formed at the end of the 
cosmic ‘dark ages’ more than 12 billion 

Figure 2. Henry VIII, founder of Trinity College Cam-
bridge (1546)
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years ago. For an astrophysicist, this is 
relatively shortly after the ‘Big Bang’.  
Martin Rees asked me what I was in-
terested in and I started to explain to 
him the beautiful and surprising world 
of nanostructured materials. In the 
mid 1980s, Herbert Gleiter [1] made 
the visionary argument that materials, 
if made nanocrystalline, would have 
a number of appealing characteristics 
that are of potential significance for 
structural applications. Compared with 
conventional coarse-grained materials, 
the benefits that may be derived from 
nanostructuring include ultra-high 
hardness and fracture strengths, superi-
or wear resistance, and possibly super-
plastic formability at low temperatures 
and/or high strain rates. 
The deformation mechanisms are also 
predicted to be radically different, as 
the plasticity at the nanoscale may be 
mediated mostly by grain-boundary 
deformation processes. These provoca-
tive thoughts stimulated widespread 
interest in the properties and novel 
deformation mechanisms of nanostruc-
tured materials over the past two dec-
ades. Many research articles have been 
published in this area. Unfortunately, 
most of the experimental findings doc-
umented in the literature up until 2000 
were not representative of intrinsic 
material response, due to the problems 
and difficulties associated with prepar-
ing full-density and flaw-free nanocrys-
talline samples [2]. 
Well, well, well... hear, hear, hear... but 
Lord Rees of Ludlow did not seem to 
be much excited. Somewhat under-
standable indeed, since we are working 

at both ends of time and length scales. 
It turned out that in general he was not 
impressed by nanoscience and nanote-
chnology at all. It seemed to him that 
nanoscience and nanotechnology make 
too much noise, too many promises 
without keeping them, too much “sales-
talk”. At any rate, I learned from him 
a new expression that I want to share 
with you as well. He called nanoscience 
and nanotechnology: a “SLOGANIZED 
SCIENCE”. 

Hardness of nano’s
Bad luck for me with this Lord Rees of 
Ludlow but I thought of still having 
another chance to convince the reader 
via my column “Onder de loep” in the 
FranckenVrij. Increasing hardness with 
grain size refinement in metals and al-
loys with average grain size of 100 nm 
or larger has been well characterized 
by the Hall-Petch relationship, where 
dislocation pile-up against obstacles 
like grain boundaries (GBs) is the most 
important strength-controlling proc-
ess. When the average and entire range 
of grain sizes are reduced to less than 
100nm, dislocation operation becomes 
increasingly more difficult and grain 
boundary mediated processes become 
increasingly more important. 
The yield strength of polycrystalline 
metals, where the hardness is 3 times 
the yield stress, is generally observed 
to increase as the grain size decreases 
according to the empirical relationship:
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where d is the grain diameter, sy  is the 
yield strength, s0 and Kd are constants 
that depend on the material. The physi-
cal basis of this behavior is believed 
to be associated with the difficulty of 
dislocation movement across grain 
boundaries and stress multiplication 
due to dislocation pile-up. 
Based on Eq. (1), metals with nano-
scale grains should be much stronger 
than their coarse-grained counterparts. 
Indeed, extremely high strength and 
hardness have been observed in nc 
metals, especially in recent experiments 
using high-quality nc samples. The 

strength and hardness have been found 
to increase with decreasing grain size. 
For example, a summary of the hard-
ness versus  d-(1/2) for Cu is presented 
in figure 3(a) [2, 3]. The hardness of the 
nc Cu sample with an average grain 
size of 10 nm can be as high as 3 GPa 
(or a yield strength   of about 1 GPa), 
i.e. more than one order of magnitude 
higher than coarse-grained Cu (around 
50 MPa). A similar plot is shown in fig-
ure 3(b) for the yield strength of vari-
ous Cu specimens obtained from tensile 
tests. Clearly, the measured hardness as 
well as the yield strength in figure 3 fol-
lows Eq.(1), even when the grain size is 
as small as ten nanometers. 
The mechanisms for the continued 
strengthening and increasing hardness 
down to d of 10 nm are not fully under-

Figure 3. (a) Summary of 
experimental data from the 
literature on the grain size 
dependence of strength of Cu 
specimens. Literature data on 
hardness (solid symbols) and 
yield strength (multiplied 
by 3) from compression tests 
(empty symbols) are included 
in (a), and the literature data 
of tensile yield strength with 
d-1/2 for Cu samples are 
included in (b). The straight 
lines represent the H-P rela-
tion extrapolated from the nc 
Cu. Note that most ultrafine grained (ufg) Cu samples (with d in the submicron regime) exhibit higher hardness 
and tensile strength than the H-P expectation. The possible reason may be related with the fact that the ufg samples 
were prepared via severe plastic deformation, in which dense dislocation walls, tangles, cell walls, or even subgrain 
boundaries are formed. These are barriers to the motion of dislocations and hence strengthen materials [2, 3].
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stood so far, as the traditional picture 
of dislocation pile-up is not expected 
to be applicable to the tiny grains, and 
models involving grain boundary proc-
esses lead to a d-1 dependence. It has 
been argued that when the grain size is 
extremely small, grain boundary proc-
esses could be enhanced so much that 
they control plastic deformation. There-
fore, one of the crucial issues in debate 
over the years has been: does Eq.(1) 
break down at a critical grain size? In 
Fig. 3, there is no clear indication of 
such a critical grain size.
Computer simulations identified the 
critical grain size for Cu at about 8 nm: 
for grains smaller than 8 nm the plas-
tic deformation is dominated by grain 
boundary sliding. However, such a 
maximum strength or hardness has not 
been fully confirmed experimentally in 
Fig.3. Experimental observations of the 
so-called inverse H-P relation in Cu had 
been attributed to sample defects, such 
as flaws, porosities and contaminations. 
One may thus conclude that grain size 
strengthening persists at least to a grain 
size on the order of 10 nm for Cu. 
Nanostructuring can indeed offer ex-
tremely high hardness when such prop-
erties are needed for certain structural 
or coating applications. It is remarkable 
that a simple, relatively soft metal like 
Cu can be made to exhibit strength as 
high as ~ 1 GPa through nanostructur-
ing. For d < 10 nm, softening may be 
possible but remains to be further vali-
dated experimentally, as fully-dense 
nc bulk experimental samples with 
uniform grain sizes less than 10 nm are 
very difficult to come by. It remains a 

challenge to synthesize samples with 
extremely small, yet uniform grain 
sizes on the order of a few nanometers 
to unequivocally establish the onset of 
the inverse Hall-Petch relationship, and 
perhaps grain boundary sliding medi-
ated superplasticity. It is important to 
experimentally track the detailed frac-
ture initiation and growth in bulk nc 
materials. How the grain size distribu-
tion and sample quality would affect 
the fatigue properties and how plastic 
strain gradient (caused by modulating 
grain size distribution) would influ-
ence/benefit fatigue performance are 
important questions being addressed. 
From an engineering viewpoint clearly 
there is a clear need to fully understand 
the phenomenon of grain growth dur-
ing deformation and how to control it. 
The possibility of unstable nanostruc-
tures will undoubtedly discourage their 
practical use. Therefore, in response to 
Lord Rees of Ludlow: astronomy may 
be a sloganized science, nanoscience is 
certainly not.

[1] H. Gleiter, Nanocrystalline materials. Progress  
in Materials Science. Volume 33, Pages 223-315 
(1989)
[2] M. Dao, L. Lu, R. J. Asaro, J. Th. M. De Hosson 
and E. Ma, Toward a Quantitative Understanding 
of Mechanical Behavior of Nanocrystalline Met-
als. Review, Acta Materialia, Volume 55, Pages 
4041-4065 (2007)
[3] J. Chen , L. Lu, K. Lu , Hardness and strain 
rate sensitivity of nanocrystalline Cu. Scripta 
Mater ialia, Volume 54, Pages 1913-1918 (2006)
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Mark Schenkel en Tim Hulshof

Negentien september afgelopen jaar 
kregen alle universiteiten een brief 

van de minister van Onderwijs Cultuur 
en Wetenschappen, dhr. Plasterk, mede 
ondertekend door Maxime Verhagen 
van Buitenlandse Zaken. Hierin werd 
verzocht om ‘terughoudend’ te zijn 
met het aannemen van studenten, 
promovendi en post-docs van Iraanse 
afkomst. Dit was naar aanleiding van 
de VN resolutie 1737, waarin de lidsta-
ten worden opgedragen voorzichtig te 
zijn met het overbrengen van kennis 
en informatie waarmee mogelijk kern-
wapens gefabriceerd zouden kunnen 
worden.

De technische universiteiten uit Twente 
en Eindhoven reageerden hierop met 
het weigeren van alle Iraanse studen-
ten, ongeacht welke studie ze wilden 
volgen of in welke wetenschap ze 
onderzoek wilden doen. Dit omdat de 
Colleges van Bestuur aangaven dat 
alle studenten vrij toegang hebben tot 
alle colleges die aan de universiteit 
aangeboden worden. Dus ook colleges 
waar eventueel gevaarlijke technologie 
behandeld zou worden. De universitei-
ten uit Delft en Groningen hebben geen 
gehoor gegeven aan het verzoek van 
het ministerie OC&W.
Met het oog op deze ontwikkelingen 
spraken we met professor Kalantar. 
Nasser Kalantar is momenteel hoogle-
raar experimentele kernfysica aan het 
Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) 
in Groningen. Deze van oorsprong 

Iraniër is al sinds 1986 in Nederland 
werkzaam als wetenschapper.

Hoe bent u als experimenteel kernfysi-
cus in Nederland terecht gekomen?
Voordat ik naar Nederland kwam, was 
ik als promovendus werkzaam aan het 
Massachusets Institute of Technology 
(MIT) in de VS. In die tijd beviel mij de 
atmosfeer in Amerika allerminst. De 
mentaliteit waar werk voorop wordt 
gesteld,  leven om te werken, was erg 
benauwend. Begrijp me niet verkeerd, 
ik ben een harde werker. Maar ik vind 
de vrijheid om hierin je eigen keuzes te 
maken essentieel. Het sociale gedach-
tegoed, wat bijvoorbeeld binnen het 

Interview
prof. dr. N. Kalantar

 Professor Nasser Kalantar
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ontslagrecht tot uitdrukking komt, is 
erg benauwend. Ik kreeg diverse posi-
ties in Europa aangeboden, maar heb 
voor Nederland gekozen vanwege het 
liberale klimaat. Ik moet eerlijk zeggen 
dat dit klimaat wel aan het veranderen 
is: het is aan het veramerikaniseren. We 
worden steeds minder tolerant en daar 
is de huidige discussie over Iranese 
studenten een goed voorbeeld van. Het 
weigeren van studenten puur om hun 
afkomst is in mijn ogen verschrikkelijk. 
Het lijkt erop alsof de discussie die nu 
gevoerd wordt veel meer tussen groe-
pen mensen gevoerd wordt dan dat het 
over ideeën gaat. Het wordt persoonlij-
ker en dat leidt tot uitsluiting van be-
paalde minderheden. Ikzelf merk niets 
van discriminatie, wat misschien een 
gevolg is van mijn maatschappelijke 
positie. Ik merk het wel in mijn naaste 
omgeving. Kinderen van vrienden van 
mij die categorisch geweigerd worden 
bij discotheken en dergelijke.

Is deze discussie en dit klimaat volgens 
u het resultaat van onwetendheid?
Misschien is Iran wel bezig met onder-
zoek naar het ontwikkelen van kern-
wapens, dat weet ik natuurlijk niet. 
Onlangs is uit een onderzoek door de 
VS gebleken dat er geen sporen zijn dat 
er de afgelopen vier jaar op dit gebied 
ook maar iets gebeurd is in Iran. Maar 
het lijkt me logisch dat we moeten 
proberen om de kennis die nodig is om 
nucleaire wapens te maken niet in de 
verkeerde handen te laten vallen.
Het idee dat deze kennis wordt gedo-
ceerd in onze collegezalen is natuurlijk 
belachelijk. We leren onze studenten 

niets over de techniek om atoomwa-
pens te maken. Feitelijk is de kennis die 
we hier overdragen vrij toegankelijk in 
boeken en op het internet. Te weinig 
mensen beseffen dat er een onderscheid 
gemaakt moet worden tussen kern-
fysica en kernwapentechnologie. De 
AIVD komt af en toe bij het KVI langs 
en dan merk je hoe weinig ze blijkbaar 
weten op dit gebied. We hebben hier 
uiteraard niets te verbergen, en ik heb 
ze meermalen verzocht om een expert 
langs te sturen die zijn eigen onderzoek 
kan gaan doen naar dit mogelijke ge-
vaar. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. 
Het lijkt eerder een politieke kwestie: 
erg constructief wordt er niet met de 
problematiek omgegaan. 
Ongeveer dertig jaar geleden speelde  
A. Q. Khan informatie over het verrij-
ken van uranium door naar Pakistan. 
Die kennis had hij verworven bij Uren-
co in Nederland. In navolging daarvan 
is jaren geleden een dossier opgesteld. 
Toen werd in 2005 door onderzoekers 
van actualiteitenprogramma NOVA 
ontdekt dat het dossier over Khan kwijt 
was! Minister Donner heeft dit destijds 
inderdaad moeten erkennen. Hierbij 
is het toen gebleven. Een vreemde 
gang van zaken, vergeleken met de 
krampachtigheid waarmee Iraniers nu 
behandeld worden. 
Het idee dat op een faculteit, zelfs op 
een afdeling kernfysica, iets geleerd 
kan worden wat als gevaarlijke kennis 
beschouwd kan worden is volgens mij 
geheel onjuist. Ik heb nog wel eens con-
tact met kamerleden. Dan probeer ik 
ook te benadrukken dat mijn werk niets 
te maken heeft met kernwapentech-
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nologie. Toch wordt dit onvoldoende 
opgepikt. Dat noem ik onwetendheid. 
Het beleid lijkt niet meer gefundeerd te 
zijn op de werkelijkheid. Ik probeer dit 
wel te verhelpen door brieven te sturen 
naar dagbladen en andere opinielei-
ders. Dat zie ik als mijn taak en het kan 
helpen bij te dragen aan een oplossing 
van de problemen.

Wat ziet u als oplossing voor het      
mogelijk in verkeerde handen vallen 
van bepaalde kennis?
Wat de politiek nu probeert, is mensen, 
intellectuelen weg te houden van ken-
nis. Het sluit mensen buiten van deel-
name aan onze maatschappij op grond 
van hun afkomst. Dat terwijl diezelfde 
mensen van enorme waarde zijn voor 
onze kenniseconomie. Dit werkt ver-
vreemdend. Het beeld wat bij steeds 
meer buitenlandse kenniswerkers ont-
staat, is dat ze niet langer welkom zijn 
in Nederland. Dat is schadelijk.
In plaats van dit categorisch buiten-
sluiten moeten we gewoon voorkomen 
dat de kennis die écht kan bijdragen 
aan het maken van een atoombom in 
de verkeerde handen terecht komt. 
Deze informatie is absoluut niet op fa-
culteiten aanwezig, maar bij bedrijven 
als Urenco deels wel. Daar moet zeker 
gescreend worden. En er moet streng 
worden gecontroleerd. Zorg dus dat 
deze kennis niet bij de verkeerde men-
sen terecht komt: scherm het goed af.

In de nederlandse media wordt Iran 
neergezet als een straatarm land met 
een vijandig regime. in hoeverre klopt 
dit beeld van Iran?

Iran is zeker armer dan Nederland. Ge-
middeld verdienen werknemers in Iran 
tien procent van wat een gemiddelde 
Nederlandse werknemer verdient. 
Maar er is een groot klasseverschil. 
Noord-Teheran bijvoorbeeld, staat vol 
met luxueuze villa’s en de nieuwste 
BMW’s. Huizen die je daar ziet staan 
vind je in Groningen gewoon niet, zo 
groot en duur zijn ze. Dat is een beeld 
wat je hier natuurlijk niet op het jour-
naal ziet. Verder is er een enorm respect 
voor de wetenschap en een aanzienlijk 
deel van de bevolking is hoogopgeleid. 
Vrouwen krijgen net zo goed kansen 
als mannen: zestig procent van de 
universitaire studenten is vrouw. Wat 
bijvoorbeeld de NOS laat zien is niet 
onwaar. Maar het is de halve waar-
heid.  Natuurlijk zijn er problemen 
met bestraffing van prostitutie en het 
stenigen van vrouwen. Toch speelt zich 
dat af in een kleine marge. Iran is een 
van de meest democratische en liberale 
landen in de regio. Burka’s zijn niet in 
het straatbeeld aanwezig.

Maar hoe ziet Iran de westerse wereld?
Ik denk dat ze zich in een hoekje gedre-
ven voelen, met name door Amerika. 
De handelsembargo’s die opgelegd 
zijn, zijn extreem en raken vooral de 
normale burgers. Iran, één van de 
grootste olie-exporteurs van de wereld, 
importeert olieproducten omdat hun 
techniek om olie te raffineren al veertig 
jaar oud is. Een direct resultaat van 
de embargo’s. Ten opzichte van het 
Westen gebeuren er meer vliegtuigon-
gelukken op binnenlandse vluchten. 
Er kunnen geen onderdelen worden 
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vervangen vanwege de embargo’s, dus 
is er hopeloze onderhoudsachterstand. 
Als je in Iran aan bepaalde zaken wil 
komen en je hebt genoeg geld en macht, 
kom je er toch wel aan. Maar Iraanse 
collega’s van mij kunnen bijvoorbeeld 
niet aan een moderne oscilloscoop 
komen. Tijdens een bezoek aan een 
collega in Iran hadden ze daar een paar 
stekkertjes. Die waren niet aanwezig op 
de faculteit. Ze moesten naar de zwarte 
markt om daar te kijken of ze die had-
den. Een winkeleigenaar vertelde hen 
dat hij waarschijnlijk binnen twee we-
ken een aantal binnengesmokkeld zou 
krijgen. Het vergt ontzettend veel ener-
gie om de meest basale instrumenten 
te verkrijgen. Energie die eigenlijk aan 
het onderzoek zelf besteed zou moeten 
worden.
Het zijn dus vooral de gewone burgers 
die slachtoffer worden van de interna-
tionale sancties. Daardoor keren ze zich 
steeds meer tegen het westen. Het ver-
velende is dat Nederland voorop loopt 
in deze harde lijn. Het volgt Amerika 
blind in de verregaande sancties die in 
mijn ogen meer kwaad doen dan goed.

Hoe gaat u om met de nieuwe richtlij-
nen?
Onlangs solliciteerden er nog twee 
Iraanse studenten op een positie hier 
aan het KVI. Omdat ze voor een werk-
visum gescreend moeten worden door 
de AIVD en ook vanwege de recente 
ontwikkelingen heb ik ze aangeraden 
eerst in andere landen te kijken naar 
soortgelijke posities. Het kost gewoon-
weg teveel tijd; tijd die ze veel beter 
aan onderzoek kunnen besteden dan 

aan de rompslomp die hun verblijf op 
dit moment in Nederland zou geven. 
Nederland is overigens het enige land 
in de wereld dat deze maatregel heeft 
genomen. Amerika neemt bijvoorbeeld 
nog steeds vrij Iraanse studenten aan.
Het gekke is dat de studenten die door 
dit beleid geweigerd worden, feitelijk 
de kenniswerkers zijn die we als ken-
niseconomie zo hard nodig hebben. 
Bovendien zullen deze wetenschappers 
bij eventuele terugkomst in Iran een 
stukje Westerse cultuur meenemen. 
Hoogopgeleiden in Iran zijn sowieso 
meer pro-westers. Een ontwikkeling 
die alleen maar gestimuleerd dient te 
worden. En dat gebeurt niet door Irani-
ers hier structureel buiten te sluiten.

CV:
Prof.dr. Nasser Kalantar (Teheran, 1960) studeerde 
natuurkunde en wiskunde aan het Worcester Polytech-
nic Institute in de VS. Hij behaalde zijn master na-
tuurkunde aan de Brown University en promoveerde 
in 1987 aan het Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), allebei in de VS. Hij was postdoc bij het NIK-
HEF in Amsterdam. Van 1989 tot 1992 werkte hij 
bij de vakgroep Kernfysica van de VU Amsterdam.  
In 1993 werd hij universitair docent experimentele 
kernfysica bij de Rijksuniversiteit Groningen. In 2004 
is hij benoemd tot hoogleraar experimentele kernfysica 
aan het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI).
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Arjan Boerma

Stel dat je als Franckenlid op een vrij-
dag als 7 december niets zinnigs te 

doen hebt. Dan kan het je zomaar ge-
beuren dat je op een onchristelijk tijd-
stip naar Eindhoven afreist. Zonder 
fatsoenlijk ontbijt of überhaupt koffie, 
maar met enthousiaste binciegangers, 
en dat is ook wat waard. Binnenlandse 
excursie en Eindhoven, daar kan de 
oplettende lezer uit opmaken dat we 
naar Philips gingen, en dat klopt ook. 
Philips Research opende zijn deuren en 
onthaalde ons op de high-tech campus 
met koffie, cake en een keycord met ons 
groepsnummer eraan - nummer één, 
dat spreekt voor zich.

Nadat we een half uurtje hadden kun-
nen genieten van onze koffie, cake, 
keycord en de (afhankelijk van de hoek 
waaronder je er naar kijkt) supervette 
of hoofdpijnverwekkende 3D-televisies 
was het tijd voor het eerste praatje van 
de dag. Emile Aarts, de vice-president 
van Philips Research kwam vertellen 
over de geschiedenis van Koninklijke 
Philips N.V. en het Natuurkundig La-
boratorium, zoals de researchafdeling 
vroeger heette. We kennen het bedrijf 
natuurlijk allemaal als grootprodu-
cent van gloeilampen, maar tegen-
woordig is Philips zoveel meer dan 
dat. Tegenwoordig is Philips volledig  
‘market-driven’, ‘consumer-oriented’ 
en ‘buzzword-compliant’, en opgedeeld 
in drie divisies: lighting, healthcare en 
lifestyle. Lighting doet verlichting, een 
eeuw na oprichting nog steeds een be-

langrijk onderdeel van de catalogus. 
Healthcare produceert de gebruike-
lijke medische apparatuur, maar met 
een vleugje ‘sense and simplicity’. Een 
voorbeeld hiervan is een CAT-scanner, 
die om de patiënt op zijn gemak te stel-
len is uitgerust met verschillende kleu-
ren verlichting. Lifestyle verzorgt de 
meeste consumentenproducten, zoals 
de Wake-up Light (een wekker met 
verlichting), Lumalive (kleding met 
verlichting) en de welbekende Am-
bilight (een televisie met verlichting). 
Het moge duidelijk zijn dat Philips een 
modern bedrijf is, dat desondanks zijn 
afkomst niet verloochent. Al met al 
was dit een boeiend verhaal maar als 
ik nog eens voor een schappelijk prijsje 
de filmrechten aangeboden krijg, zal ik 
vriendelijk bedanken.
Vervolgens kon de bezoeker kiezen uit 
drie technische presentaties op de ge-
bieden lifestyle, healthcare en techno-
logy. Lifestyle sprak geen van ons allen 
aan en healthcare wist alleen Sander 
Onur te strikken, want het gros van de 
Franckenleden ging voor technology.
En terecht, want Ronald Dekker wist 
een fascinerend verhaal te houden over 
zijn onderzoek naar chips met veel min-
der silicium dan normaal. Bij de gebrui-
kelijke chip zit een 3 µm circuit op een 
800 µm dikke siliciumwafer. Deze dikte 
kan enorm teruggebracht worden door 
de schakeling niet permanent aan de 
wafer te bevestigen, maar hem over te 
brengen naar een dunne folie. Zo’n fo-
lie kan ook nog eens veel flexibeler zijn 
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dan een siliciumplaatje, en daarmee zijn 
legio mogelijkheden te verzinnen.
Zo kan je bijvoorbeeld passieve RFID-
tags maken die dun genoeg zijn om in 
bankbiljetten te verwerken, maar ook 
medische toepassingen zijn veelbelo-
vend. Als je je chips klein genoeg kan 
maken, kan je bijvoorbeeld cochleaire 
implantaten maken die volledig in het 
oor geplaatst kunnen worden. Ook zijn 
er al retina-implantaten ontwikkeld 
waarmee een resolutie van 16 pixels ge-
haald kan worden. Dit is natuurlijk nog 
niet heel veel, maar vergeleken met he-
lemaal niets zien is het een gigantische 
stap vooruit.
Het huidige onderzoek richt zich op het 
verbeteren van de rekbaarheid en buig-
zaamheid van de chips en natuurlijk 
het verder reduceren van de afmetin-
gen. Ook is er een (misschien opvallen-
de) koppeling met stamcelonderzoek. 
Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de 
mogelijkheid om hartcellen te kweken 
om de electronica te buigen of te sturen. 
Hartcellen zouden de energie die daar-
voor nodig is uit het lichaam zelf kun-

nen halen.
Tijdens de lunch, die volgens erva-
rener binciegangers “wel goed, maar 
niet heel goed” was, waarschuwde een 
anonieme bron, die ook op de geruch-
ten van gratis lunch afgekomen was, 
ons dat bij Philips Research eigenlijk 
weinig meer aan echte research gedaan 
werd. Dat beeld werd ’s middags op 
een rondje langs twee werkplekken 
helaas bevestigd. Eerst kregen we een 
optisch-mammografieapparaat te zien, 
dat eigenlijk rechtstreeks van de lopen-
de band afkwam. Het voordeel van de 
aanpak die daarbij gebruikt wordt ten 
opzichte van normale mammografie 
is dat er niet met röntgenstraling ge-
werkt hoeft te worden, en dat de borst 
niet hoeft te worden geplet om een 
goed beeld te krijgen, wat het comfort 
voor de patiënt toch wat verbetert. De 
tweede werkplek zag er gelukkig meer 
als een lab uit. Hier werd aan e-paper-
schermpjes gemeten. Nu maakt Philips 
al enkele jaren geen displays meer van 
welke soort dan ook, maar dochteron-
derneming iRex produceert e-book-
lezers waarin die dingen natuurlijk ook 
van pas komen.
Hierna was het tijd voor het verplichte 
promopraatje waarin werd uitgelegd 
waarom je als high potential absoluut 
bij Philips Research moet komen wer-
ken. Deze presentatie was nogal te-
nenkrommend en slecht te volgen, dus  
geïnteresseerde high potentials die er 
niet bij waren zullen zelf achter de sa-
menvatting aan moeten gaan. Wie er 
wel bij was, stortte zich op de afslui-
tende borrel. Dat moet immers ook ge-
beuren.

Circonflex chip: heel dun en flexibel 
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Many laws in phenomenological 
materials physics are based on the 

concept that a constant driving force 
will lead to a response which is stable 
in time. In fact, the entire framework 
of solid mechanics, founded by Isaac 
Newton himself, is based on this princi-
ple. In the field of materials science, this 
concept was believed to be true also. 
For example, a constant load will lead 
to a particular deformation response 
everywhere and at any time in the ma-
terial; a constant driving pressure will 
lead to a certain velocity at each point 
of the interface and to recrystallization 
and transformation kinetics; a constant 
frictional load will generate a constant 
sliding velocity for two surfaces in 
contact, et cetera. Nevertheless, in re-
cent times it has been demonstrated 
convincingly that in many situations 
such a concept does not apply. Typical 
examples are the jerky motion of dislo-
cations when deforming a metal; the jer-
ky motion of grain boundaries during 
transformations; or the jerky (stick-slip) 
motion of surfaces in relative motion. 

Since the time of Leonardo da Vinci, 
who was arguably the first engineer to 
study friction in detail, stick-slip phe-
nomena at interacting surfaces have 
become an important branch of modern 
materials science and engineering. Due 
to the complexity of friction processes 
combining individual physical events 
between sliding surfaces, it is still, how-
ever, a challenge to understand the pre-

cise mechanisms of stick-slip friction on 
a micrometer scale. Indeed friction be-
tween two surfaces in relative motion 
is a complex phenomenon that involves 
phonon dissipation, bond breaking and 
formation, strain-induced structural 
transformation and local surface recon-
struction, and adhesion. From a physics 
point of view, it is determined by short- 
and long range interactions between the 
surfaces. However, the underpinning 
mechanism of friction and the upscaling 
from atomic phenomena to microscopic 
effects are still not understood. 
The classical friction laws were dis-
covered by da Vinci and Guillaume 
Amontons, respectively, and were 
summarized much later by Charles 
Augustin Coulomb, who also contrib-
uted the third friction law. The three 
laws of friction describe that the friction 
force to resist sliding at an interface is 
(i) proportional to the normal force 
between the surfaces, (ii) independent 
of the apparent contact area, and (iii) 
independent of the sliding velocity. In 
this contribution of ‘Kijkje bij’ we will 
focus on recent findings in the MK 
group dealing with nanocomposite ma-
terials pointing to a breakdown of the 
Coulomb friction law.

Friction of nano-composite 
materials
In the MK group hydrogenated nc-
TiC/a-C:H coatings are deposited by 
a magnetron sputtering in an argon/

Een kijkje bij...
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acetylene atmosphere, configured with 
two Cr targets and two Ti targets, each 
pair being vertically opposed. The 
acetylene flow rate and substrate volt-
age bias are varied each in the range of 
80-125 sccm (standard cubic centimeters 
per minute) and 0-150 V, respectively, 
to obtain different C/Ti ratios and 
nano-structures in the coatings. The 
coatings are named in such a way that 
the numbers preceding the character 
‘V’ indicate the substrate bias (in volts), 
and those following the acetylene flow 
rate (in sccm). Representative graphs 
of friction coefficient versus running 
laps are shown in Fig. 1a, where three 
different kinds of friction behavior of 
the nanocomposite coatings are rec-
ognized. The coating 0V110 exhibits a 
nearly constant coefficient of friction 
(CoF) and the coating 100V80 shows 
rather large fluctuations in the friction 
coefficient curve. The mean CoF of the 
coatings 0V110 and 100V80 is above 
0.2, i.e. much higher than that of the 
rest four coatings. Other four coatings 
show not only a low steady-state CoF, 
but also a quick drop in the CoF from 
an initially high value of about 0.2 at 
the beginning of sliding until the tran-
sition point where the steady state is 
reached. This behavior is attributed to 
the gradual formation of a transfer film 
on the counterpart surface during the 
early stage of a tribo-test, which makes 
the contact in between two basically 
similar hydrophobic DLC surfaces that 
contribute to self-lubrication. Against 
different counterparts, i.e. sapphire, 
alumina and bearing steel balls, only 
slight differences in the friction coeffi-

cient are observed on the coatings with 
self-lubrication. It may imply that the 
interfacial sliding actually takes place 
between the transfer films on the ball 
and the surface of the coating, rather 
than sliding between the surfaces of the 
counterpart and the coating.
To prove that the self-lubrication is 
induced by the formation of transfer 
films, experiments were done in such a 
way that a fresh surface area of the ball 
was placed on the same wear track after 
the stationary state was reached (Fig. 
1b). The friction coefficient immediately 
jumped up to a value that characterizes 
the friction between the fresh steel sur-
face and the coating. Again, the friction 
coefficient dropped down quickly as 
the transfer films were gradually cover-
ing the ball surface. 

Coulomb friction law
Figure 2 shows graphs of CoF versus 
laps for coatings 100V80 and 100V110, 
tested at different sliding velocities. 
The CoF graphs of coating 100V80 in 
Fig. 2 are nearly horizontal curves with 
large fluctuations, and the mean values 
of CoF at different velocities are almost 
the same, i.e., 0.218, 0.216 and 0.227 
at different sliding velocities of 10, 30 
and 50 cm/s, respectively. Apparently, 
the coating 100V80 without a self lu-
bricating effect exhibits a CoF that is 
independent of the sliding velocity. In 
other words, the Coulomb friction law 
holds in this case. In contrast, the CoF 
of coating 100V110 drops quickly from 
an initial high value of about 0.2 at the 
beginning of sliding to a very low value 



Een kijkje bij...

20 Francken Vrij 12.2 Hard 21

Een kijkje bij...

of CoF (<0.05) at the steady state, which 
is attributed to self lubricating effects. 
Especially, a strong dependence of the 
steady state CoF on the sliding veloc-
ity is observed such that the faster the 
sliding velocity, the smaller the CoF 
(Fig. 2b). The steady state CoF of coat-
ing 100V110 at sliding velocities of 
10, 30 and 50 cm/s is 0.047, 0.030 and 
0.013, respectively. It is clear that the 
Coulomb friction law is no longer valid 

when self-lubrication occurs leading to 
jerky-type behavior.

Influence of nanostructure 
and new developments
In nanocomposite coatings composed 
of hard nanograins and a compliant 
matrix, two different designs have been 
recently put into practice in thin film 

Fig. 1 (a) Graph of coefficient of friction versus number of laps of the coatings under dry sliding against 100Cr6 
steel ball and (b) self-lubricating effect of coating 100V110.
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applications, namely superhard and su-
pertough nanocomposite coatings [1]. 
The concept of superhard nanocom-
posite coatings lies on the suppression 
of dislocation operation by using 3-5 
nm small grains and inducing grain in-
coherence strains with <1 nm thin ma-
trix for grain separation. On the other 
hand, nanocomposite coatings generate 
a high density of interphase interfaces 
that assist in crack deflection and termi-
nation of crack propagation. Especially, 

the introduction of amorphous matrix 
may facilitate grain sliding that releases 
the strain energy stored. Based on these 
toughening mechanisms, the concept 
of supertough nanocomposite coatings 
has been proposed [1]. For super tough-
ness a coating structure consisting of 
10-20 nm nanocrystalline grains sepa-
rated by 2-10 nm amorphous matrix 
has been suggested [1]. However, such 
a combination of large nanograins with 
a wide matrix separation is not favored 

Fig. 2 Influence of sliding velo-
city on the coefficient of friction 
of the coatings: (a) 100V80 and 
(b) 100V110 under dry sliding 
against 100Cr6 steel ball.
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regarding atomic migration during 
deposition. Magnetron sputtering with 
a negative substrate bias not higher 
than 150 V and without intentional sub-
strate heating is less likely to generate 
atomic displacement over a distance 
of several nanometers through surface 
diffusion or subsurface migration. 
Therefore many nanograins with sizes 
smaller than 10-20 nm are formed in 
the amorphous matrix with separations 
that are determined by the elemental 
concentration. 
In our recent work on TiC/a-C:H nano-
composite coatings [2,3], the minimum 
size of TiC nanocrystallites observed 
is 2 nm. The particle size does not in-
crease until the matrix separation di-
minishes with increasing Ti content to 
a certain limit, due to the competition 
between grain nucleation and grain 
growth. Based on these observations, 
a toughening mechanism of delocaliz-
ing cracks has been proposed [1]. That 
is to say, keeping the suppression of 
crack nucleation in an amorphous ma-
trix, the introduction of nanoparticles 
may spread the localization of cracks 
into a delocalized state. The ductil-
ity and therefore the toughness will be 
enhanced provided the particle size be-
comes of approximately the same size 
as the separation.
A latest development is highlighted in 
Fig. 3 showing that a nanocomposite 
coating can be designed of homoge-
neously distributed TiC nanocrystal-
lites or aligned TiC nanoparticles. To 
manipulate size and separation of TiC 
nanocrystallites, a possible approach is 
to tailor a multilayered structure into a 

nanocomposite coating, such that the 
nanocrystallite containing sub layers 
are separated by the matrix sub layers 
of desired thickness via composition 
fluctuation during deposition. Through 
such an integrated multilayer-compos-
ite structure, the size and separation 
of TiC nano-particles can be control-
led independently (Fig. 3b), which 
was not possible in a homogeneous 
nanocomposite coating. It turned out 
that the multilayered nanocomposite 
coating exhibits essential enhancement 
in fracture toughness and it is hardly 
possible to induce radial cracks via na-
noindentation with a cube-corner dia-
mond indenter even if the indenter has 
penetrated through the entire coating 
thickness. In particular, its tribological 
performance is also superior and com-
parable with the advanced TiC/a-C:H 
nanocomposite coatings. 

Concluding remarks
The following mechanism may be pro-
posed to explain the jerky-type friction-
al behavior of the nanocomposite TiC/
DLC coatings. The transfer film and the 
wear debris accumulated in front of the 
wear scar of the ball counterpart actual-
ly carry the contact load; their rheology 
is of prime importance in lowering the 
friction. When this nano-sized debris is 
(in dry air) not covered by water mol-
ecules, they may be brought into (and 
easily sheared at) the sliding interfaces 
with a very weak interaction between 
themselves as well as between the sur-
face of the wear track. However, at high 
sliding velocity the flow of debris into 
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the sliding contacts may be interrupted 
due to the collapse of accumulated 
debris in front of the wear scar. Such 
collapses lead to the jerky-type behav-
ior due to the frequent breakdown of 
transfer films and correspondingly to 
the peaks of CoF beyond the critical 
sliding velocity. At faster sliding veloc-
ity and/or lower level of humidity the 
films become thinner and looser and 
therefore they easily break. Collapses of 
the accumulated debris are expected to 
be more damaging to the thinner trans-
fer films seen at higher sliding veloci-
ties. Condensation of water molecules 
collected from the surface of the wear 
track may change the nature of transfer 
films in humid air. It is well known that 
adsorbed gases, especially water vapor, 

increase the rate of densification of par-
ticulate materials, for instance in the 
wear debris accumulated here. There-
fore denser and thicker transfer films 
are formed at higher humidity and at 
lower velocity. 

[1] A. Cavaleiro and  J.Th.M. De Hosson, Nanos-
tructured Coatings. Springer Verlag, New York, 
2006.
[2] Y.T. Pei, P. Huizenga, D. Galvan, J.Th.M. De 
Hosson, J Appl Phys, 100 (2006), 114309 
[3] Y.T. Pei, C.Q. Chen , K. Shaha , J.Th.M. De 
Hosson , Acta Mater, 56 (2008), 696-709 

Fig. 3 HR-XTRM micrographs showing (a) homogeneously distributed TiC nanocrystallites in TiC/a C:H nano-
composite coating 100V110 and (b) aligned TiC nanocrystallites separated by amorphous carbon matrix sub layers 
of tunable thickness in a TiC/a C nanocomposite coating (the multilayers are tilted about 60° to the bottom border 
of the micrograph).
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Excursie naar Thales

Hans Krispijn

Heel in de verte hoor ik iets. Het lijkt 
geluid, een gedefinieerd geluid 

zelfs, een langzaam aanzwellende toon. 
Ik wist dat dit moment komen zou en ik 
wist dat dit moment niet leuk zou zijn. 
Nu is het moment daar. Ik weet dat er 
maar één manier is om het moment te 
beëindigen. Met een reuze inspanning 
laat ik me naast m’n bed vallen. Met een 
smak kom ik terecht op de koude grond 
van mijn sinds een week niet meer ge-
stookte kamer. Mijn lichaam probeert 
wanhopig weerstand te bieden tegen de 
kou maar incasseert dan toch zijn ver-
lies en stelt mijn vitale lichaamsfuncties 
weer in werking. Kruipend bereik ik de 
badkamer en langzaam begin ik mijn 
tanden te poetsen. Daarna wankelend 
de trap af, naar buiten de nog koudere 
kou in. Hoe ik bij die bus gekomen ben,  
daar heb ik geen idee van.

Om kwart over zeven kwam ik het Cen-
traal Station van Groningen binnen ge-
sloft, me verbazend over al die mensen 
die zich kennelijk elke dag zo vroeg uit 
hun bed laten vallen. Vandaag was 24 
oktober 2007 en de dag was blijkbaar al 
begonnen. Als eerste vond ik Mark die 
bij Du Pain een halve liter koffie stond te 
consumeren. Ik volgde zijn voorbeeld. 
Langzaam kwam ook de rest aanwan-
kelen. Voor de beeldvorming: een wil-
lekeurige Nieuw-Zeelandse horrorfilm 
met een vleugje Saw III in zwart-wit. 
Iedereen was op tijd! Vol goede moed 
gingen wij op reis. 
De excursie ging deze keer naar Thales. 

Thales is een bedrijf dat zich (binnen 
Nederland) gespecialiseerd heeft in het 
ontwikkelen van defensiematerieel. Wij 
gingen naar de vestiging in Hengelo en 
hier worden vooral de radarsystemen 
ontwikkeld. De trein gleed als een slak 
gestaag voort over zijn rails. We waren 
onderweg.
De eerste echte herinnering die ik heb 
zal om een uur of tien geweest zijn. 
We hadden net de overstap op Utrecht 
Centraal gehad en zaten nu met elkaar 
in een nogal kleurrijke coupé. De reis 
verliep geheel vlekkeloos met dank aan 
Femke, die ons waarschijnlijk tot aan      
Wallonië had kunnen laten reizen als ze 
daar zin in had gehad. Eenmaal op sta-
tion Hengelo aangekomen voegde ook 
Ester zich bij ons en namen wij de bus 
(helemaal voor ons alleen overigens) 
die ons afzette voor het Thales-filiaal. 
Daar ontmoetten wij ook de autogroep 
en nou maar eens proberen binnen te 
komen. Het was inmiddels kwart voor 
elf.
Beveiliging, iedereen eigen pasje: je 
kent het wel. Lange gangen, allemaal 
mensen, met allemaal ook een pasje, 
druk aan het werk. We kwamen in een 
grote vergaderzaal waar koffie en thee 
voor ons klaarstonden. Hier werden 
een tweetal presentaties gegeven, waar-
bij het thema ‘Werken bij Thales’ ui-
teraard centraal stond. Kwart over elf: 
we vertrokken naar de V-room. Juist, 
de virtual-room. Drie beamers op de 
muur, Dolby Surround installatie en 
dan maar laten zien wat er gebeurt als 
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jij op een boot zit waarin zich juist op 
dat moment een torpedo boort. Toege-
geven: dat motiveert tot de aanschaf 
van een radar. Het doel van deze pre-
sentatie was om te laten zien aan welke 
projecten Thales op dit moment deel-
neemt en in de nabije toekomst deel zal 
nemen. Ons bestuur was nu ook echt 
wakker en begon intelligente vragen te 
stellen.
Na ons ‘V-room adventure’ konden we 
gratis lunchen in de kantine van het be-
drijfsrestaurant. Iedereen wist zich be-
slist in te houden en zich een ‘normale’ 
portie toe te eigenen. Tijdens de lunch 
was er ook gelegenheid om met onze 
begeleiders van die dag te praten. Con-
clusie: even afstuderen en dan willen ze 
je daar erg graag hebben. Ik heb overi-

gens op die dag best vaak de vraag ‘Wil 
je veel geld verdienen?’ te horen gekre-
gen. Indien je hierop ‘ja’ antwoordde 
dan lag het sollicitatieformulier voor je 
klaar. 
Na de lunch kregen we uitleg over een 
zogeheten ‘case’ (probleem) waar we 
zelf een oplossing voor dienden te vin-
den. Een interactief gedeelte dus. Het 
gegeven probleem was een boot die in 
een haven lag en waar op dit moment 
een torpedoaanslag op zou kunnen 
worden uitgevoerd. Wij moesten een 
waterdicht systeem bedenken (uiter-
aard met radars en bijvoorbeeld infra-
rood camera’s) zodat het schip dag en 
nacht veilig was als het in de haven lag. 
We werden in drie groepen verdeeld en 
konden aan de slag. 

Houten schoeisel en de radar van de Goalkeeper, beide van Nederlandse komaf.
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Beetje gebrainstormd, idee op papier 
en presenteren maar. Twee van elke 
groep namen deze zware taak op zich. 
Daarbij waren onder andere ook Jakko 
en ik, die uiteraard ook met het meest 
waterdichte idee kwamen. Wij blij. De 
presentaties waren om een uurtje of 
drie en voordat we klaar waren was het 
al aardig richting vier uur. 
Hierna volgde een rondleiding door de 
fabriek, die voor mijn gevoel wel iets 
eerder had mogen zijn, want hiervoor 
kwamen we vooral. Om ons heen over-
al radarinstallaties in opbouw, de con-
trollers hiervan en een aantal apparaten 
dat in eerste instantie niet te plaatsen 
was. Gelukkig waren er gidsen die hier 
en daar uitleg konden geven. Wat hier-
bij opviel was dat er toch wel aardig 
wat Franckenleden de behoefte had-
den de ‘fire-button’ op een willekeurige 

controller in te drukken. Toen onze be-
geleiders verbaast vroegen waarom we 
dat wilden terwijl de desbetreffende 
controller niet aangesloten was en er 
dus niets zou gebeuren, antwoordde ie-
mand dat het indrukken van een derge-
lijke knop een mens toch een ervaring 
rijker maakt. We hebben denkbeeldig 
heel wat afgeschoten denk ik. Uitein-
delijk keerden we via het bedrijventer-
rein terug naar waar we onze jassen 
achter hadden gelaten. Het liep tegen 
vijven en het werd dan ook tijd voor 
de afscheidsborrel. Hiervoor begaven 
wij ons naar restaurant ‘De zegger’, een 
weinig zeggende titel, maar wel een ge-
zellig café en voor ons gratis drank. 
Het laatste dat ik weet is dat we na 
stonden te praten met onze begeleiders. 
De winnende groep van ‘de case’ kreeg 
een presentje: Jakko en ik konden onze 
groep blij maken met een prachtige re-
kenmachine die uit zichzelf omhoog 
kwam. Ja mensen, daar valt inderdaad 
die standaardgrap over te maken. 
Uiteindelijk was het toch tijd om af-
scheid te nemen. Tenminste voor de 
OV-groep dan, de leden van het bestuur 
en andere autogegadigden gingen na-
tuurlijk nog even door. Pjotr, Jan-Kees, 
Fei, Erwin, Femke, Roel, Olger, Ester, 
Arjen, Jakko, Gert, Tom, Mark, Pelle, 
LJ, Ernst, Victor, Sandra, Mai en ik ga-
ven elkaar de hand. Ik denk dat ik na-
mens allen spreek als ik zeg dat het een 
geslaagde dag was en dat dit wederom 
weer een goede samenwerking tussen 
FMF en Francken was. Leden die op 
zoek zijn naar een goede baan en deze 
excursie gemist hebben moeten zeker 
een keer die kant op. 

De Goalkeeper, die automatisch raketten uit de lucht 
kan schieten, in actie.
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Intrafacultaire Bierestafette
Thuisvoordeel beslist harde strijd

De traditie wil dat er ieder jaar een 
bierestafette wordt georganiseerd 

waarin alle bètastudieverenigingen 
het tegen elkaar opnemen. Er worden 
teams gevormd van vijf personen die 
globaal in te delen vallen in vrouwen-
teams, recreatieteams en dreamteams. 
Wegens een gebrek aan animo van 
vrouwen binnen de Franckengelederen 
is besloten tot het aanleveren van twee 
dreamteams en een recreatieteam, te 
weten “Francken Hoog”, “Aardappels 
Groente Pils” en “Francken 3”.

Francken probeert al jaren de beker te 
bemachtigen. Omdat het bestuur dit 
jaar bedacht dat het écht een keer tijd 
werd, heeft het besloten de organisatie 
in eigen handen te nemen. Om de slui-
tende redenering van de voorzitter van 
de borrelcie aan te halen: “Ik denk dat 
we met thuisvoordeel gewoon veel be-
ter kunnen drinken!”
Schrijver dezes nam plaats in  
“Francken Hoog” en zal daarom de 
verdere beschrijvingen beperken tot 
de prestaties van dit team. Hierover 

zou men heel kort kunnen zijn: deze 
waren fantastisch. Echter, om redenen 
van narcistische aard ga ik hier even 
over uitwijden. Het team bestond uit 
vijf heren, dhr. Hofstra, dhr. Detsi, dhr. 
Koeslag, dhr. Schuitema en onderge-
tekende. Grofweg valt dit team op te 
delen in de duurlopers, de generalisten 
en de sprinter. De duurlopers Hofstra 
en Koeslag werden tijdens de halve en 
hele finale (waar heen en terug gedron-
ken dient te worden) op en naast het 
keerpunt gepositioneerd, de generalis-
ten op start en centrum, en de sprinter 
Detsi kon intimideren op twee. Vanwe-
ge een gebrek aan voorbereiding was 
de juiste configuratie pas gevonden in 
de finale, maar dit leverde ons dan ook 
geen windeieren op! “Francken Hoog” 
won van “CB A” met een redelijke 
voorsprong zodat onder kinderlijk en-
thousiasme en aanstekelijk gejuich de 
felbegeerde beker door ons in ontvangst 
genomen kon worden. Een memorabele 
dag, een beschonken avond en hopelijk 
de eerste zege van een lange, onafge-
broken reeks.
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Franckensymposium
Techniek in media en communicatie

Jakko de Jong

Daar zaten zij: een groep mannen 
die zelfs op de meest onoplettende 

aanwezige in het restaurant een tevre-
den en uitgelaten indruk achterliet. Op 
het eerste gezicht lijken zij sprekend op 
elkaar. Allen goed gepakt en gemutst, 
en met de scherpe en nuchtere kijk op 
de wereld die men zo dikwijls pleegt 
aan te treffen in de immer volle Franc-
kenkamer. Als men echter de tijd nam 
de groep eens goed te bekijken, kon 
men het verschil in das zien. De ene 
helft droeg vol trots de donkerblauw-
en-net-niet-bordeauxrood-gestreepte 
bestuursdas. De andere, iets modebe-
wustere helft had gekozen voor een 
subtiele zachtgroene teint. Om deze 
laatste vijf mannen had het die dag 
gedraaid, of nee: zij hadden ervoor ge-
zorgd dat de dag gedraaid had. Aan 
het hoofd de man die volgens zijn com-
missie de  deuren in zijn huis horizon-
taal heeft staan, omdat hij breder is dan 
lang.  Onder hem twee onnavolgbare, 

maar soms briljante mafkezen, een 
stugge Fries die met zijn 2 meter de kas 
bewaakt en een stille kracht met een 
voorkeur voor Braziliaanse schonen. 
De mannen hadden een goede reden 
om uitgelaten te zijn. Zij hadden name-
lijk die dag een zeer geslaagd Francken-
symposium neergezet, met een line-up 
waar we zeker trots op mogen zijn. Ik 
zal proberen dit symposium in de regels 
die mij gegund zijn samen te vatten.

Juli 2007 wordt de nieuwe symposi-
umcommissie in elkaar gezet, en in het 
verse collegejaar worden de handen 
meteen uit de mouwen gestoken. 
Er wordt gekozen voor het thema 
‘Techniek in media en communicatie’, 
vanwege de breedheid en de maat-
schappelijke relevantie. Want wie 
denkt er tegenwoordig nog niet na 
over communicatie? Nou, onder andere 
vrijwel iedereen die maar iets te maken 
heeft met de bouw en inrichting van 
de BernoulliBorg. Omdat er geen en-
kele duidelijkheid is over wie waarvoor 
verantwoordelijk is, wordt er lichtelijk 
verzaakt ons eerlijk te vertellen dat de 
opleverdatum van oktober met stappen 
van een maand over de kerstvakantie 
wordt heen getild. Kleine teleurstel-
ling, want wat was het mooi geweest 
als Francken het eerste symposium in 
het gebouw had georganiseerd! Na een 
traan en een snik ziet iedereen echter in 
dat een goed symposium niet staat of 
valt met een fancy zaal en rode loper, 
maar met de inhoud. En wat dat betreft 
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zit het wel goed. Een Franckensympo-
sium zou een farce zijn als zij niet werd 
voorgezeten door prof.dr. De Hosson, 
en gelukkig kunnen wij ook in 2007 op 
zijn steun rekenen (met de eis dat er 
zo’n eerder genoemde zachtgroene das 
zijn kant op zou komen). 
Na een korte en krachtige opening, 
krijgt Tjeerd Andringa de vloer. 
Andringa, werkzaam bij SoundIntel-
ligence (een spin-off van de RuG) en 
tegenwoordig ook weer bij KI onder-
zoeksgroep Auditory Cognition, laat 
ons beseffen dat we helemaal niet 
bewust horen wat we horen. Na een 
animatiefilmpje over hoe ons oor gelui-
den ontleedt in een Fourierspectrum, 
vertelt Andringa dat wij wel zijn stem 
horen, maar dat de zeer diverse kwali-
teiten van het geluid, zoals de verschil-
lende klanken en echo’s, door het brein 
worden weggefilterd. Hier introduceert 
hij de term ‘ecologisch luisteren’: de 
mogelijkheid om een brij aan geluiden 
vanaf verschillende bronnen te filteren 
en de belangrijkste informatie kort en 
krachtig samengevat aan ons bewust-
zijn, dat voor geluiden slechts uit 40 
bit bestaat, aan te bieden. Dit wordt  
geïllustreerd met een geluidsfragment 
van een straat, waar iedereen feilloos 
tien verschillende bronnen uit kan filte-
ren. Andringa legt uit hoe wij bijvoor-
beeld het woord ‘nul’ horen: De eerste 
‘schil’ van neuronen herkent uit het 
Fourierspectrum verschillende verhou-
dingen in frequenties, daarna worden 
klanken herkend, die samen het woord 
nul vormen. Conclusie van het hele ver-
haal is dat we de details slechts horen 
als we onze aandacht erop richten.

Vervolgens spreekt Albert Polman 
over Plasmonica, een naam die iedere 
sciencefictionfan doet watertanden. 
Het blijkt dat natuurkundigen hier ook 
hun vingers bij mogen aflikken. Plas-
monica gaat over optica op nanoschaal. 
Op het grensvlak van een metaal met 
een dielectrum kan door prikkeling 
van een foton een zogeheten polariton 
ontstaan, een electromagnetische golf 
die geen ohmische weerstand onder-
vindt. Een polariton heeft de bijzondere 
eigenschap dat de group velocity kan 
verdwijnen: de golf, die in wezen de 
representatie van een foton is, kan op 
een gekozen plek stilgezet worden! 
Door het materiaal de juiste geometrie 
te geven kan bovendien de golflengte 
van de polariton naar minder dan 100 
nm teruggebracht worden, waardoor 
het een meetinstrument met zeer hoge 
resolutie zou kunnen zijn. Hiermee 
komen we op de toepassingen van 
Plasmonica. Polman maakt ons duide-
lijk dat deze theorie vooral zeer inte-
ressant is voor de computerindustrie. 
Omdat polaritons met de lichtsnelheid 
kunnen reizen, zou de rekensnelheid 
van chips met behulp van plasmonica 
100.000  keer sneller(volgens het tijd-
schrift NewScientist) kunnen dan die 
van huidige chips. Met glasvezelkabels 
zou dit ook kunnen, maar deze moeten 
minstens een diameter van de halve 
golflengte van de passerende lichtgolf 
hebben. Dit leent zich niet voor toepas-
sing in chips. Of en wanneer het zover 
is, weet men nog niet, maar plasmonica 
heeft veel potentie.
Na deze overload aan boeiende materie 
is onze concentratieboog tot zijn maxi-
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mum opgerekt. Gelukkig kunnen we 
deze weer even ontspannen en onze 
mannelijk- of vrouwelijkheid tonen op 
de apenrots die dan volgt. Hans van 
Maanen, onafhankelijk wetenschaps-
journalist die onder andere voor het Pa-
rool en de Volkskrant werkzaam was, is 
discussieleider van ons eigen Lagerhuis. 
Marco Spaans, hoogleraar Sterrenkunde 
aan de RuG, en Hans Dooremalen, do-
cent filosofie aan vrijwel iedere univer-
siteit in Nederland, vertegenwoordigen 
respectievelijk de bèta- en de alfakant. 
Eén van de twee leidt iedere stelling 
die geponeerd wordt in, waarop de 
zaal mag instemmen met een groen, 
danwel afkeuren met een rood papier-
tje. Daarna springt iedereen op die zijn 
eigen stemgeluid zo fraai vindt dat 
het gedeeld moet worden met de zaal. 
Bij iedere opmerking mag er van Van 
Maanen geschreeuwd, ge’boeoeoe’t, 
gejuicht of desnoods een wave ingezet 
worden. Een primitief staaltje oermens? 
Me dunkt. Een briljant concept dat de 
komende jaren weer toegepast moet 

worden? Absoluut! Het onderwerp 
van discussie is de positie van bèta’s 
in de maatschappij, met stellingen als: 
“Wetenschappers zijn verantwoordelijk 
voor hun uitvindingen”, of: “Techni-
sche vooruitgang maakt de mens geluk-
kig”. Alle sprekers mengen zich in de 
discussie en staan driftig te discussiëren 
met elkaar en de aanwezige studenten.
Nu iedereen weer tot bedaren is geko-
men is de beurt aan Chris Verhoeven, 
werkzaam aan de TU Delft, die vertelt 
over de DelfiC3, een satelliet gebouwd 
door studenten. Eerst kijkt Verhoe-
ven met behulp van drie variabelen,  
namelijk kracht, intelligentie en com-
municatie, naar de evolutie van soorten. 
Vroeg in de ontwikkeling van een soort 
zie je dat het gaat om individuen, die 
evolueren door steeds groter en sterker 
te worden. Op een gegeven moment 
is het ongunstig om nog te groeien en 
wordt de intelligentie belangrijker. 
Later nog gaan de individuen hun 
overlevingskansen vergroten door 
samen te werken en dus te commu-
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niceren. Vervolgens zie je dat kracht 
en intelligentie beiden iets afnemen, 
maar communicatie en samenwerking 
blijven stijgen! Nu trekt Verhoeven 
een parallel naar de ruimtevaart, want 
daar is hetzelfde proces zichtbaar. 
Waren satellieten twintig jaar geleden 
nog logge gevaartes, zo groot als een  
olifant, tegenwoordig neemt elektronica 
door Moore’s law steeds minder ruimte 
in en kunnen satellieten steeds kleiner 
worden. En dat niet alleen, ze gaan 
ook beter samenwerken. Het DelfiC3  
project is daar het levende bewijs voor. 
Het idee is om heel veel satellieten met 
de grootte van een uit de kluiten ge-
wassen melkpak samen de ruimte in te 
sturen. Het voordeel is dat het relatief 
weinig kost, als er een deel kapot gaat 
heb je nog steeds een functionerend  
geheel en de satellieten mogen indi-
vidueel relatief ‘dom’ zijn. De olifant 
is dus verleden tijd, de mieren zijn in 
opmars!
Nadat de verwarring rondom het hoe 
en waar van de DelfiC2 en DelfiC1 
enigszins is weggenomen, kan prof. 
Paul Blom zijn verhaal beginnen. 
Blom, die zelf werkzaam is geweest bij 
Philips, valt in voor Dago de Leeuw, 
die wegens een vergadering bij Philips 
helaas op het laatste moment moest 
afzeggen. Blom vertelt wat er op het 
moment ontdekt wordt op het gebied 
van organische halfgeleiding. Bovenal 
zijn organische halfgeleiders interessant 
omdat de productiekosten slechts een 
fractie van die van siliciumhalfgeleiders 
zijn. Over twintig jaar is het hoogst-
waarschijnlijk mogelijk om zonnecellen 
met organische halfgeleiders te bouwen 

die economisch interessanter zijn dan 
siliciumcellen. Een fraaie toepassing 
van organische halfgeleiders zijn de  
zogenaamde OLED’s: polymeren die 
licht geven als er stroom door loopt. 
Met OLED’s zijn alle kleuren te maken, 
en over vrij grote vlakken. Over een 
aantal jaar hebben we geen centrale 
lamp meer, maar een lichtgevend pla-
fond.
Marco Spaans mag het intellectuele ge-
deelte van de dag afsluiten met zijn ver-
haal over LOFAR, de LOw Frequency 
ARray. Het idee is dat door middel van 
het plaatsen van heel veel kleine goed-
kope radioantennes, je door de draaiing 
en schommeling van de aarde het vol-
ledige universum afscant. Door middel 
van faseverschillen tussen aankomst 
bij antennes wordt bepaald waar de 
golven vandaan komen. LOFAR hoopt 
de hoge redshift, en dus terug in de tijd, 
te kunnen bekijken en meer te weten te 
komen over de ionisatieperiode. Verder 
heeft LOFAR met zijn sensorennetwerk 
geografen op ideeën gebracht: die pas-
sen nu hetzelfde systeem toe. Spaans 
vertrouwde ons nog toe dat als LOFAR 
een succes wordt, het hele systeem tien 
keer zo groot in Australië gebouwd 
wordt. Er staat de sterren-kundige 
wereld dus nog wat te wachten.Nadat 
Spaans ondanks de lange dag ons nog 
een laatste half uur geboeid heeft ge-
houden, is hier en daar een verlichte 
zucht te horen. Borrel! Toch weet ie-
dereen: dit was een goed symposium, 
misschien wel één van de besten. En 
daarom heeft de commissie het ver-
diend, dat zij de show stal die avond 12 
december in restaurant Louis XV.
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In het buitenland
San Francisco, Californië

Ruben van der Hulst

Augustus vorig jaar heb ik mijn 
masterresearch gedaan bij de Ma-

teriaalkundegroep van professor De 
Hosson. En via hem was het voor mij 
mogelijk mijn industriële stage te vol-
gen aan het Lawrence Berkeley Labo-
ratory, gelegen te Berkeley om de hoek 
bij San Francisco in Californië, USA. En 
de tijd gaat wel erg hard, want de sta-
ge is alweer voorbij en op dit moment 
ben ik op een roadtrip door California. 
Vanuit verschillende ‘Starbucksen’ ben 
ik hard bezig om dit stukje te schrijven. 
Het ‘Lab’ is gelieerd aan de University 
of California, Berkeley (UCB) en ligt op 
een heuvel, waar je met een shuttlebus 
naartoe wordt gereden. De campus 
van de UCB ligt tegen een voet van een 
heuvel aan en is er eentje, zoals je dat 
van een campus zou verwachten: mooi, 

ruim opgezet, mooie gebouwen en 
strak gemaaide grasveldjes. De studen-
ten hier studeren zich als mallen hard 
(voor zover het thema!) een slag in de 
rondte, mede doordat er veel verplichte 
huiswerken/essays/opdrachten zijn. 
De UCB is onder andere bekend om 
de free-speach-movement in de jaren 
zestig. Er zijn dan ook aan de lopende 
band protesten en acties tegen van al-
les en nog wat (bijvoorbeeld de oorlog 
in Irak). Mijn collega’s op het lab be-
staan voornamelijk uit PhD studen-
ten, die allemaal bijzonder veel kennis 
hebben van voedsel, het milieu en… 
van bier. Dat laatste komt voorname-
lijk doordat veel mensen dat hier zelf 
maken. Dit bleek op een bierfabriceer-
dag overigens helemaal niet zo moei-
lijk te zijn, hoewel het maken van de 
wat meer geavanceerdere bieren zoals 
‘chocolate-beer’ and ‘pumpkin-beer’ 
natuurlijk zeker niet gemakkelijk is! 

Dan wat betreft mijn onderzoek: 
mijn begeleider hier is D.H. Alsem, 
een post-doc die ook bij professor De 
Hosson zijn afstudeeronderzoek gedaan 
heeft. Onder zijn begeleiding doe ik een 
onderzoek naar dynamic friction 
in microelectromechanical systems 
(MEMS). Deze MEMS worden ge-
maakt met het Sandia Ultra-planar, 
Multi-level MEMS Technology 5 (SUM-
MiT VTM) fabrication process [1]. 
Simpel gezegd, wordt er op een sili-
con wafer een zogenaamde ‘sacraficial 
layer’ van SiO2 afgezet (zie figuur 1). 
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Vervolgens wordt in deze sacraficial 
layer een patroon aangebracht met be-
hulp van fotolitografie, wat uitgeëtst 
kan worden met waterstoffluoride. 
Door vervolgens op de sacraficial layer 
een zogenaamde ‘structural film’ van Si 
aan te brengen en bovenstaand proces 
te herhalen kan men vrijstaande objec-
ten, zoals een cantilever, fabriceren. 
Natuurlijk kunnen ook zeer ingewik-
kelde objecten gemaakt worden, vari-
erend van pompen, schuiven, optische 
schakelaars tot sloten. Eén van de grote 
voordelen van MEMS zijn de batch-

voordelen die behaald kunnen worden
bij de productie, aangezien meestal 
standaard IC-technology gebruikt kan 
worden. Echter, een nadeel is dat de 
betrouwbaarheid niet optimaal is door 
onder andere slijtage als gevolg van 
frictie tussen de Si-layers. En dat laatste 
is het onderwerp van mijn onderzoek. 
Het MEMS device dat wij gebruiken 
om frictie tussen de Si-layers te meten, 
is weergegeven in figuur 2a. Het bestaat 
uit twee zogenaamde comb-drives, die 
respectievelijk de normal en de tangen-
tial shuttle kunnen aandrijven. Vervol-
gens wordt de beam met de normal 
comb-drive tegen de post aangedrukt 
en wordt met de tangential comb-
drive de beam heen en weer bewogen 
(figuur 2b). Dit resulteert in frictie tus-
sen de post en de beam, die wordt be-
rekend aan de hand van de aangelegde 
normaalkracht en tangentiële kracht. De 
tangentiële kracht wordt bepaald door 
de amplitude van de beam te vergelij-
ken als er wel en geen contact met de 
post is. Amplitudes worden gemeten in 

Figuur 2. Optical micrograph showing an overview of a sidewall friction test device (a). Optical micrograph of the 
boxed area in (a), showing the post and the beam of the device (b).

Figuur 1. Het vereenvoudigde fabricage proces van 
een MEMS device
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een digitale foto die tijdens het runnen 
van het device genomen kan worden.
Ik heb gekeken hoe de frictie tijdens het 
runnen verandert als functie van het 
aantal gelopen cycli.
Naast het doen van onderzoek heb ik 
natuurlijk in de avonden en in de week-
enden tijd om de prachtige (en minder 
prachtige) dingen van Amerika aan 
den lijve te ondervinden. Zo zijn alle 
natuurparken echt waanzinnig mooi
(figuur 3), is frisbeeën eigenlijk heel 
gaaf, is San Francisco om de hoek, 
en is zeilen op de baai ook hele-
maal top. Natuurlijk heeft Amerika 
ook zijn downsides, waaronder de 
vele daklozen. En je boodschap-
pen in tachtig miljoen plastic zakjes 
terugvinden als je boodschappen doet, 
is ook niet fantastisch. Maar de rest 

moet je natuurlijk zelf ondervinden! 
Voor meer informatie, zie www.Rub-
zzzz.com of als je vragen hebt, schroom 
niet en mail: Rubzzzz@gmail.com.
[1] http://www.mems.sandia.gov/tech-info/
summit-v.html

Figuur 3. Half Dome, Yosemite Park



Excursie naar ASML
Open dag voor fysici

36 Francken Vrij 12.2 Hard 37

Excursie naar ASML

Sander Boonstra en Jasper van den Berg

Machines maken die chips maken, 
dat is waar ASML zich vooral 

mee bezig houdt. Er wordt daarbij 
voor bezoekers geen toegang tot de 
cleanrooms verleend en er wordt geen 
bier verstrekt bij de borrel achteraf. 
Het complex is eigenlijk te groot om te 
voet te bezichtigen maar helaas mogen 
de bezoekers geen gebruik maken van 
de karretjes die door de gangen racen. 
Daartegenover staat dat ASML met alle 
high-tech research de natte droom is 
van iedere technisch natuurkundige, 
marktleider is op het gebied van ge-
avanceerde lithografie-apparatuur en 
behoorlijk relaxte stoelen heeft in de 
presentatiezaal. Daar begon voor de af-
gevaardigden van de Franckenclub de 
open dag voor vies is-ie. 

Zoals reeds vermeld maakt ASML 
chips. De fabricage van deze welbe-
kende rekencomponenten gebeurt met 
lithografie. Dit is een nanotechniek 
waarbij met een laser de electronische 
circuits van de chip laag voor laag in 
een silicium schijf worden getekend. 
Deze schijf heet de wafer en op één zo’n 
wafer passen tientallen tot een paar 
duizend chips, afhankelijk van hun 
grootte. Het topproduct van ASML is 
de TWINSCAN®©™. Dit apparaat is 
erop gebaseerd dat het de chips op een 
wafer tekent terwijl het de volgende 
wafer al opmeet en centreert. 
Uiteraard moet voor een goeie chip de 
laser een nauwkeurigheid behalen die 
vele ordes van grootte hoger is dan 

wat er van mannen voor een urinoir 
verwacht wordt, met betrekking tot de 
dikte en het richten van de straal. Hier-
voor gebruikt ASML lensen van het ge-
renommeerde bedrijf Zeiss. Uiteinde-
lijk ben je voor de resolutie afhankelijk 
van de golflengte van de laser. Daarom 
wordt er al een tijdje gewerkt aan een 
systeem met Extreme UV, waarvoor 
in een gedeelte van de machine een 
vacuüm nodig is. Verder zijn de heren 
van de afdeling Optica bezig aan een 
techniek die immersie wordt genoemd, 
voor een nog hogere resolutie. Om de 
lichtbundel tussen de lens en de wa-
fer nog beter te focusseren wordt deze 
door water geleid, dat een hogere bre-
kingsindex heeft dan lucht. 

Een twinscan

De laser is niet het enige high-tech on-
derdeel van de TWINSCAN®©™. De 
tafel waarop het negatief beweegt is bij-
voorbeeld een onderdeel dat beweegt 
met snelheden die de lichtsnelheid be-
naderen. Snel in ieder geval. Het nega-
tief bepaalt wat er op de wafer wordt 
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gedrukt en beweegt onder de laser-
straal door. Het licht dat hier doorheen 
gaat komt nog eens door een stelsel van 
lenzen die het licht op de wafer focusse-
ren. De wafer beweegt hieronder in een 
richting tegengesteld aan de richting 
van het negatief. Wafer en negatief be-
wegen met een snelheid en precisie die 
hoge eisen stelt aan de ontwerpen van 
de mensen van de afdeling Robotica.
Na de uitleg over de werking van de 
machine werd de Franckenclub, inmid-
dels vluchtig gegroet door oud-voorzit-
ter en heden-medewerker van ASML 
Gerbert Bakker, voorgelicht over de 
mogelijkheden om bij ASML in dienst 
te gaan. Stephan had dit praatje blijk-
baar al eens eerder gehoord en heeft 
de hele dag in plaats van voorlichting 
een sollicitatieprocedure gevolgd. Na 
de sessie in de presentatiezaal stond 
er een rondleiding op het programma. 
De cleanrooms konden niet worden 
betreden, vanwege het jammerlijke feit 
dat Franckenleden ook in Veldhoven 
berucht zijn om hun hoge vervuilings-
gehalte. ASML staat blijkbaar niet te 
springen om bierdopjes en koffieprut 
in elke hoek van het lab. Toch konden 

de bezoekers via de ramen zich een 
goed beeld vormen van het praktische 
productie- en ontwikkelingsproces van 
machines-die-chips-maken bij ASML.
Na een borrel en wat napraten met me-
dewerkers toog de Franckenclub terug 
naar het busje. In dit busje, dat er uit-
zag alsof er doorgaans mensen met een 
ietwat lager IQ in vervoerd worden, 
reed Bijl de Franckenclub weer terug 
naar Groningen. In tegenstelling tot de 
heenreis lag Utrecht ditmaal niet op de 
route Groningen-Velthoven-Groningen 
en/of vice versa.
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Mijn eerste ervaring met bètaman-
nen was direct een niet zo pret-

tige.  Op de middelbare school bleek al 
snel dat ik niet een aangeboren aanleg 
had voor de exacte vakken, met name 
natuurkunde. Hoe hard ik het ook pro-
beerde, ik kon werkelijk waar geen en-
kel vraagstuk oplossen. In de vijfde klas 
dacht ik de oplossing voor mijn pro-
bleem gevonden te hebben: Adriaan. 
Deze man werd als slimste van de klas 
beschouwd als het ging om wis-, schei- 
en natuurkunde.  Mijn theorie hield in 
dat als ik naast hem ging zitten, ik wel 
een graantje van zijn intellect zou mee-
pikken. Deze theorie bleek op meer dan 
één vlak te gaan kloppen…

Wat bleek: Adriaan had een engelenge-
duld met me. Keer op keer legde hij me 
de situatie uit, ging hij stap voor stap 
met mij het probleem door net zolang 
tot hij de oplossing praktisch had voor-
gekauwd en prijsde hij me als ik de op-
lossing kon nazeggen.  Echter, tijdens 
weer een uur proberen opdrachten te 
maken over kruiwagens met ladin-
gen, gooide ik mijn schrift weer eens 
uit frustratie neer en riep: ‘Ik ben hier 
echt ontzettend slecht in!’ Normaal ge-
sproken was dit het stilzwijgende teken 
voor Adriaan om mij te hulp te schie-
ten, maar deze keer keek hij slechts 
opzij en zei: ’Inderdaad.’ En ik was ge-
schokt. Dit kwam hard aan. Mijn ogen 
werden twee keer zo groot, mijn mond 
viel open en mijn adem stokte. Hoe-
wel Adriaan aardig kon toneelspelen, 

kon hij niet doen alsof hij mijn ontzet-
ting niet gezien/gehoord had. “Wat is 
er?” “Niet te geloven dat je dat zegt!” 
“Maar je bent hier echt heel slecht in.” 
“Maar dan hoef jij dat nog niet te zeg-
gen?” “Wat had ik dan moeten zeggen? 
Je wilt toch maar 1 ding horen.” En ik 
werd stil en bedacht dat hij gelijk had. 
Ik had maar 1 ding willen horen en dat 
was niet eens de waarheid. 
Jaren later merk ik dat ik het nog steeds 
af en toe heb. Als  mensen niet zeggen 
wat ik wil horen, dan kan ik soms raar 
reageren, ook al blijkt datgene achter-
af de waarheid te zijn. En altijd moet 
ik aan bovenstaand voorval denken.  
Soms wil een vrouw gewoon dat een 
man zegt wat ze wil horen. Het enige 
soort mannen dat deze waarheid nog 
niet door heeft, zijn bètamannen. Als je 
aan een bètaman vraagt of je de enige 
bent op dat moment voor hem, zal hij 
vertellen dat hij je vriendin ook wel ziet 
zitten. Daar zit je dan niet op te wach-
ten... En hoewel Adriaan mijn eerste 
bètaman ervaring was en me een hoop 
heeft geleerd, ben ik nog steeds niet 
uitgeleerd. Het komt nog steeds hard 
aan...

P.S. De laatste keer dat ik checkte, was 
Adriaan hard op weg om cum laude af 
te studeren  in de technische werktuig-
bouwkunde en had hij een vijf jaar ou-
dere vriendin uit Argentinië, zo eentje 
die op de achtergrond van een Franc-
ken computer kan. 
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Pelle Koeslag

Het is een goed eerste halfjaar ge-
weest met veel leuke borrels 

en nog veel meer mooie ongeplande 
avondjes. Er is het afgelopen halfjaar 
hard gedronken: ik mag wel stellen dat 
het streepsysteem werkt! 

De Dies Natalis hebben we dit jaar ge-
vierd in café Karakter en dat was een 
waar succes. We hebben de inwoners 
van de Kleine Pelsterstraat lang wak-
ker kunnen houden met de prachtige 
Franckenliederen. Me dunkt dat zij net 
zo uitkijken naar de volgende Dies als 
wij dat doen. Ook op Schiermonnikoog 
hebben we onze kelen luidkeels open-
gezet tijdens het ledenweekend. King-
sen, weerwolven, bieren, zingen, DDR-
en (hierover later meer) en jassen waren 
aan de orde van de dag. 
Er is dit jaar ongelofelijk hard gekla-
verjast bij Francken. Er is bijna geen 
moment op de dag meer te vinden dat 
er niet ergens in de Franckenkamer 
een boompje gespeeld wordt. Om deze 
hype te bevestigen kon een klaverjas-
borrel natuurlijk niet uitblijven. En dit 
keer volgens de Franckenregels, wat 
garant stond voor veel pitjes en andere 
mooie potjes. Uiteindelijk gingen Vin-
cent en Jasper er als Team zonder Jas 
vandoor met de winst.
Onder het motto ‘Als het bestuur van 
huis is dansen de Franckenleden op- en 
onder de tafels’ werd er tijdens de be-
stuursvakantie een Beerfest georgani-
seerd. Tijdens deze borrel is de heerlij-
ke film Beerfest bekeken met als logisch 

gevolg dat er hard gedronken werd.
DDR-en, kort voor Dance Dance Revo-
lution, is het op de maat van de muziek 
dansen op een mat. Deze mat is aan-
gesloten op een PC en deze vertelt je 
hoe goed je het doet. Het bestuur van 
Francken en FMF hebben besloten hun 
jaarlijkse vete uit te vechten op deze 
mat. De verliezer zou een striptease act 
voorbereiden voor de andere vereni-
ging en zoals elk jaar hebben wij weer 
gewonnen. Als logisch gevolg heeft het 
bestuur van de FMF een fantastische 
act neergezet bij onze kerstborrel in 
café Karakter. 
Om het nieuwe jaar goed te beginnen 
heeft de borrelcie dit jaar de jaarlijkse 
intrafacultaire bierestafette georga-
niseerd. Hier wordt tegen de andere 
verenigingen van onze faculteit gestre-
den om de felbegeerde beker. De 17 
teams kwamen van mijlen en ver om 
de eer van hun vereniging hoog te 
houden. Ook Francken stond daar met 
drie teams. Er werd hard ge-ad, ge-
schreeuwd, gezongen, om en met de 
beker gevochten. Uiteindelijk gebied 
eerlijkheid mij te zeggen dat de beste 
gewonnen heeft. Jawel, u hoort het 
goed: Francken heeft de bierestafette 
gewonnen! Met Eric Detsi als troef en 
eerstejaars Werner als gouden wissel 
hebben we de CB in de finale versla-
gen. Uiteindelijk hadden we Bijl om te 
zorgen dat we de beker veilig mee naar 
Francken konden nemen en deze is de 
komende jaren, hoop ik, te bewonderen 
in de Franckenbestuurskamer.
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Postvak IN
Jeugd van tegenwoordig...

Toen wij nog jochies van 10 waren 
die onder het genot van een groot 

glas ranja met lego zaten te spelen in de 
zandbak, hadden wij respect en ontzag 
voor de grote jongens van achttien. Je 
kon er alleen maar van dromen dat je 
op een dag ook zo goed kon voetballen, 
zulke goede grappen kon maken en dat 
je ook zo stoer werd. 

Tuurlijk, we zagen wel een nadeel aan 
de grote jongens: waarom gingen ze om 
met meisjes? Dat konden wij midden in 
onze “meisjes zijn stom” periode niet 
begrijpen. Als wij groot waren zouden 
we met meisjes om blijven gaan zoals 
we dat nu ook deden: ze negeren, uit-
schelden, pesten, en als de situatie erom 
vroeg zelfs slaan. Ja, dat was in onze 
ogen een veel volwassenere manier om 
met meisjes om te gaan dan met ze te 
praten of zelfs zoenen. Gadverdamme! 
Zoenen… Naar een meisje spugen, dat 
kon je begrijpen. Maar zoenen!? Maar 
zoals gezegd, dat zouden wij heel an-
ders aanpakken en onze superieure 
omgang met meisjes gecombineerd met 
de overige voordelen van groter zijn, 
beloofden een mooie toekomst. En on-
danks hun vreemde omgang met meis-
jes, hadden wij dus groot respect voor 
de grote jongens.
Nu zijn wij, de jochies van toen, zelf 
grote jongens. En inderdaad, we zijn 
allemaal even grappig als verwacht, 
kunnen beter voetballen dan de kleine 
jochies van nu, in onze eigen ogen zijn 
we heel stoer, en ook als het gaat om de 

meisjes hebben we woord gehouden: 
we hebben schijt aan de vrouweneman-
cipatie en behandelen ze volgens oud-
Neanderthaals gebruik. Maar met de 
kleine jochies van nu is iets mis. Want 
waar wij respect en ontzag hadden 
voor de grote jongens, en angst om iets 
te zeggen vanwege hun grote vuisten, 
hebben die kleine jochies van nu een 
grote bek waar Theo van Gogh jaloers 
op zou zijn. En alsof dat niet genoeg is 
is hun kennis van de menselijke ana-
tomie, infectieziekten en aangeboren 
afwijkingen groter dan die van een af-
gestudeerd arts. Onze generatie grote 
jongens lijkt bij deze jochies geen res-
pect meer af te dwingen. De geslachts-
organen en ziektes vliegen je om de 
oren als je langs ze fietst. En natuurlijk, 
als je over ze heen fietst is het stil - maar 
al snel hervinden ze hun moed en ge-
ven ze je een biologieles voor gevorder-
den. Nog erger: de jochies van tegen-
woordig slaan de “meisjes zijn stom” 
periode over en gaan rechtstreeks naar 
de pubertijd. Die kids weten van sek-
suele handelingen waar Kim Holland 
stijl van achterover slaat. Uiteraard is 
die kennis puur theoretisch, want ze 
kunnen hem nog niet omhoog krijgen, 
maar schokkend is het wel.
Aan die nieuwe generatie zou je in elk 
geval geen condooms moeten verstrek-
ken. Laat ze maar aids krijgen, dan 
kunnen ze elkaar tenminste waarheids-
getrouw uitmaken voor aids-lijder. 

Meer op www.drogekeel.nl
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drs. S. M. Vlaming

Het was een mooie septembermid-
dag in 1880. Ergens op het plat-

teland van Tennessee, niet ver van zijn 
huis, loopt David Lang lekker zijn ak-
kertje te ploegen. Zijn vrouw en kinde-
ren zitten op de veranda van het mooie 
weer te genieten. Plots ziet hij twee 
mannen met paard en wagen richting 
zijn huis gaan. Het zijn de advocaat 
August Peck en zijn zwager, die blijk-
baar een en ander te bespreken hebben 
met de familie Lang. David Lang loopt 
richting zijn huis om zijn gasten te ver-
welkomen, maar opeens horen de heren 
Peck een gekrijs van jewelste van me-
vrouw Lang en haar kroost. Ze kijken 
om, en plots zien zij het ook, of beter 
gezegd ze zien het niet. David Lang is, 
terwijl hij over een open veld richting 
huis wandelde, plotsklaps spoorloos 
verdwenen. Een uitgebreide zoekpartij 
wordt georganiseerd, maar er wordt 
nooit een spoor van David Lang terug-
gevonden. 

We gaan naar een gebied op de Atlan-
tische Oceaan, ten oosten van de Ame-
rikaanse staat Florida. Om preciezer te 
zijn, we gaan naar de Bermuda-drie-
hoek. Hoewel niet altijd eenduidig ge-
definieerd, staat het gebied tussen Flo-
rida, Bermuda en Puerto Rico bekend 
om de vele verdwijningen van vlieg-
tuigen, schepen, en soms alleen beman-
ningen van schepen. Tenminste, dit is 
zo sinds jaren ’50, nadat er een reeks 
eerdere verdwijningen en mysterieuze 
laatste boodschappen aangehaald dan-

wel geponeerd werden. 
“We don’t know which way is west.  
Everything is wrong...strange.  We 
can’t be sure of any direction.  Even the 
ocean doesn’t look as it should…” [1]
Tenslotte gaan we naar het jaar 1900. In 
december ziet een schip dat de vuurto-
ren op de afgelegen Flannan Isles, ten 
westen van de Hebriden in Schotland, 
niet meer operationeel is. Aangezien 
er toch voorraden aangevuld moeten 
worden wordt er een tijdje later een 
schip heen gestuurd vanuit de Hebri-
den om te kijken wat er loos is. Bij aan-
komst blijkt dat dat alle drie vuurtoren-
wachters spoorloos verdwenen zijn. De 
vuurtoren zelf blijkt echter op slot, de 
regenjassen liggen binnen op hun plek, 
de lampen zijn bijgevuld, en alles staat 
erbij alsof de mannen van het ene op 
het andere moment in rook zijn opge-
gaan.
Vroeger, als klein theoreetje, smulde 
ik van dit soort verhalen. Ik heb menig 
boek over de Bermuda-driehoek, ar-
cheologische mysteries en allerhande 
raadselachtige zaken verslonden, en 
ik vond het maar wat spannend. In de 
loop van de tijd bedenk je je toch wel 
dat dit soort verhalen met een korreltje 
zout genomen moet worden. Of, in veel 
gevallen, met een flinke schep zout. 
Met internet is het helemaal makkelijk 
om meer over dit soort urban legends 
te lezen, en helaas, keer op keer blijken 
ze toch weer onzin, hoe intrigerend het 
ook zou zijn als er werkelijk een keer 
iets of iemand voor je ogen verdwijnt. 

De Theoreet
Thema’s zijn voor talentlozen
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Dat een bewezen (o.a. door onze grote 
vriend Richard Feynman) charlatan als 
Uri Geller desondanks tegenwoordig 
zelfs (weer) een eigen show heeft is dan 
wel weer een beetje bedroevend, maar 
van SBS had ik ook niet veel beter ver-
wacht. De prutsers die hebben bedacht 
dat het een goed idee is om tijdens een 
film een half uur Hart van Nederland 
uit te zenden of als voetbalanalyticus 
Natasja Froger uit te nodigen verdienen 
een langzame, pijnlijke dood, maar ik 
dwaal af.
Het eerste verhaal, hoewel vaak als 
waar gebracht wordt, blijkt gewoon 
compleet fictief, gebaseerd op een kort 
verhaal van Ambrose Bierce. Het is dan 
wel weer ironisch dat deze Ambrose 
Bierce op latere leeftijd zelf spoorloos is 
verdwenen tijdens een reis in Mexico. 
De Bermuda-driehoek is een bekender 
verhaal, maar statistisch gezien valt het 
allemaal best mee. Het is nu eenmaal 
een druk bevaren en druk bevlogen ge-

bied, met een sterke Golfstroom en in 
bepaalde seizoenen veel stormen. Hoe-
wel er inderdaad wel menig schip of 
vliegtuig is verdwenen, blijkt het dat als 
je alle onzinverhalen (waarvan er nogal 
wat zijn) weglaat er niet meer verdwij-
ningen zijn dan op vergelijkbare stuk-
ken zee. Maar gelukkig, niet al dit soort 
verhalen zijn onzin, zoals voorbeeld 
nummer drie laat zien. De verklaring is 
echter niet zo mysterieus als menig B-
schrijver wil doen geloven. Hoewel niet 
alle details bekend zijn over het lot van 
de vuurtorenwachters, is een natuur-
lijke oorzaak absoluut mogelijk: wegge-
slagen door een zogenaamde monster-
golf.
Een monstergolf, niet te verwarren met 
een tsunami (waarvan de amplitude op 
open zee minimaal is), is een fenomeen 
waarbij op open zee golven verschijnen 
met een veel grotere hoogte dan gemid-
deld. In een typische storm op open 
zee zijn golven van zo’n 7 a 8 meter vrij 

Figuur 1: Golven gemeten op het Draupner-platform, met na zo’n 280 seconden de gemeten monstergolf met bijna 
vier keer de gemiddelde amplitude. Uit [2].
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normaal, en onder extreme omstandig-
heden komen golven van het dubbele 
daarvan regelmatig voor. Al eeuwen 
bestaan er sterke zeemansverhalen over 
golven van zo’n 30 meter die zomaar, 
in relatief normaal weer en vaak niet 
eens in de stromings- of windrichting, 
verschijnen. Dit verschijnsel werd altijd 
afgedaan als een zwetsverhaal, maar 
het blijkt dat dit soort übergolven veel 
vaker voorkomen dan verwacht. De 
hoogte van golven varieert natuurlijk 
van golf tot golf en leek goed beschre-
ven te worden door een zogenaamde 
Rayleigh-distributie. Maar in de loop 
der tijd bleken er toch veel meer gol-
ven van extreme hoogte waargenomen 
te worden dan er op grond van deze 
Rayleigh-distributie verwacht kon wor-
den. Pas in 1995, bij een meting bij het 
Noorse Draupner-olieplatform op de 
Noordzee, werd voor het eerst direct 
zo’n golf waargenomen, zie figuur 1. 
Er zijn een aantal effecten voorgesteld 
om dit te verklaren, waarbij bijvoor-
beeld lokale omstandigheden (stromin-
gen, zeebodem…) de golven zodanig 
beïnvloeden zodat er vele in fase gaan 
lopen. Een interessant alternatief, zeker 
vanuit theoretisch oogpunt, zijn niet-
lineaire effecten. Het is bijvoorbeeld 
bekend dat de aanwezigheid van kleine 
perturbaties, in dit geval veroorzaakt 
door allerlei andere golven in zee, op 
een niet-lineaire manier invloed heeft 
op het gedrag van een golf. Dit staat be-
kend als de Benjamin-Feir instabiliteit. 
In het (wiskundig) ideale geval blijkt 
dat een gewone sinusgolf instabiel is 
voor perturbaties, en zelfs voor wille-
keurig kleine perturbaties de golf maar 

door blijft groeien in amplitude[3]. 
Door zo’n extra term in de tijdsevolu-
tie van de golven mee te nemen krijg 
je niet-lineaire vergelijkingen, in het 
simpelste geval de zogenaamde Niet-
Lineaire Schrödingervergelijking, die 
in het algemeen bijzonder interessante 
oplossingen hebben, zogenaamde soli-
tonen. Ik zal de wiskunde verder laten 
voor wat het is, maar een andere, gere-
lateerde, belangrijke oplossing is weer-
gegeven in figuur 2, de breather. Kort 
door de bocht kan er gezegd worden 
dat zo’n breather verschijnt doordat 
een stuk golf met iets grotere amplitude 
dan normaal, via de niet-lineaire term, 
energie uit de omliggende golven zuigt 
(‘inademt’), en daardoor groeit. Op een 
gegeven moment wordt ook dit insta-

Figuur 2: In de bovenste grafiek is een breatheroploss-
ing te zien. Na verloop van tijd raakt deze breather zijn 
energie weer kwijt aan de omgeving en gaat de situatie 
terug naar (ongeveer) een kale sinusoïde, zie de andere 
twee profielen.
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biel en verliest de breather zijn energie 
weer aan de omgeving. Zo’n soort golf 
lijkt precies op hoe een monstergolf er 
in het echt uitziet: een diepe trog vlak 
voor de golf, en daarna een hoge muur 
van water, en ook de beperkte levens-
duur van zo’n golf klopt met de obser-
vaties. 
In werkelijkheid is ook dit model na-
tuurlijk een versimpeling van de situ-
atie en ook andere effecten zullen een 
rol spelen, maar niet-lineaire effecten 
komen vaker voor en zijn belangrijker 
dan velen denken. Soliton-achtige gol-
ven komen bijvoorbeeld veel voor in 
ondiep water, en voor de ongelovige 
Thomassen onder jullie heb ik figuur 3 
bijgevoegd: de jaarlijkse Pororoca, een 
soliton-achtige reeks golven met am-
plitude van een aantal meters waarbij 
water van de Atlantische Oceaan de 
Amazone opstroomt. Ook buiten water-

golven zijn niet-lineaire effecten en hun 
relatie tot de frequentie van extreme 
gebeurtenissen belangrijk. Met name 
financiële bedrijven zoals banken en 
verzekeringsmaatschappijen zijn hier 
bijzonder geïnteresseerd in, om voor de 
hand liggende redenen zoals de grote 
financiële risico’s die gepaard gaan met 
extreme gebeurtenissen. Het is dan ook 
niet voor niets dat menig exacte weten-
schapper werkzaam is in modelleer-
werk in de financiële sector. Maar goed, 
dat is dan weer voer voor een volgende 
aflevering van de Theoreet, die hierbij 
zijn koffer rust.
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Figuur 3: Een surfer op de Pororoca, een soliton in actie.






