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FranckenVrij
Redactioneel
Op de eerste plaats dient opgemerkt te worden dat de Francken
Vrij commissie is uitgebreid. Reinier Kaptein is bereid gevonden de
redactie te steunen met de layout. Hartelijk welkom!

Signalen
We schrijven het jaar 2000 en de
tweede editie van de Francken Vrij is
een feit; een Apocalyps in het klein.
Het woord apocalyps is afkomstig van
het Oud-Grieks en betekent letterlijk
onthulling of openbaring. De mensheid wordt in het dagelijks leven continu geconfronteerd met openbaringen
in de vorm van signalen; in het verkeer, op het werk, telefoon, e-mail,
enzovoort.

in staat zijn om uit het gehele spectrum de belangrijkste signalen op te
pikken.

Millennium
De millennium-, eeuw- en jaarwisseling heeft zich in Nederland zonder
problemen voltrokken. De door de
millennium-bug afgevuurde kruisraketten uit de voormalige USSR, waar
Youp van het Hek tijdens zijn oudejaarsconference nog op doelde, zijn
niet gesignaleerd. In tegendeel, we
leven alweer bijna twee maanden in
de nieuwe tijd, die zich hopelijk laat
kenmerken als zijnde de antipode van
het fin de siècle et millénaire denken.

Toekomstvisie
De wetenschap zal zich de komende
jaren hopelijk gaan ontdoen van remmende paradigmas en veel aandacht
zal uitgaan naar interdisciplinair onderzoek. De redactie van de Francken Vrij
wenst alle lezers een prettige perceptie van deze Francken Vrij toe en is
trots dit februari nummer te bestempelen met het thema Signalen.

Auke-siûk Nutma
Reinier Kaptein
Laurens Willems van Beveren
Perceptie
Perceptie van teveel van die signalen
kan leiden tot een verslechtering in
communicatie tussen mensen, doordat
we op een gegeven moment niet meer
in staat zijn de belangrijkste signalen
te filteren (door de bomen het bos niet
meer zien). We hopen dat onze leden
in deze tijd van informatie-overvloed
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Van de Voorzitter
Geachte leden,
Na themas als Stroom en Licht nu
het thema en mede het derde verschijnsel: Signalen. Uiteraard kan
hier ook fysisch naar gekeken
worden, wat ik overigens liever
niet doe wegens het feit dat ik het
vak Signaalanalyse nog niet heb
gehaald.
Signalen geven we in het dagelijks leven aan iedereen om ons heen. Het is
een manier om te communiceren, mits
men elkaar begrijpt. Derhalve is er
vaak onbegrip, wat kan leiden tot botsingen. In tegenstelling tot het hier
voorafgaande heeft het bestuur, na
een jaar met elkaar te hebben samengewerkt, een band gecreëerd waardoor onze signalen vaak begrepen
worden. Het einde van onze bestuursperiode nadert en aanstonds zal een
nieuw bestuur onze taken overnemen.

Lustrum & Symposium
Van dinsdag 7 tot en met zondag 12
december vond de zeer geslaagde
lustrumweek plaats. Mijn complimenten gaan uit naar de lustrumcommissie
die goed werk geleverd heeft. Het was
een fantastische week met een verrassende opening, een gave sportdag,
twee aangename excursies, een borrel, laserquest en onze visitekaartjes;
het symposium en het ledenweekend.
Na het symposium, dat zeer interessante sprekers rijk was, werd er geborreld en tevens werd het lustrumboek uitgereikt. Ik mag wel zeggen dat
het boek er fantastisch uitziet. Heb je
nog geen lustrumboek, haal hem op
bij de Franckenkamer. Het diner wat
daarop volgde was een zeer aange-

name ervaring. Een van de gespreksonderwerpen aan tafel staat verderop
vermeld in deze Francken Vrij.

Zuid-Afrika
Op 15 februari was de go/no go beslissing van de SLEF over de reis naar
Zuid-Afrika. Helaas was die beslissing
bij het schrijven van dit stuk nog niet
gevallen. Ik hoop op een Go beslissing met als gevolg dat een grote groep
Franckenleden eind maart voor drie
weken naar Zuid-Afrika zal vertrekken om aan den lijve te ondervinden
hoe het is gesteld met het natuurwetenschappelijk onderzoek in dit prachtige land (de beslissing is een go! red.).
De SLEF, inmiddels beroemd en berucht, is heel druk bezig geweest om
een mooi programma samen te stellen en er voor te zorgen dat alles goed
georganiseerd is. Ik wens een ieder
die meegaat een fantastische tijd toe.
De Francken Vrij staat vol signalen van
activiteiten van de afgelopen tijd en
uiteraard ontbreekt het wetenschappelijk deel niet. Ik wens een ieder veel
leesplezier toe.

Ramon van Ingen
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Fatale signalen
of het voordeel van het kleurenblind zijn
Op donderdag 8 augustus 1963
stond een goed georganiseerde
groep van 30 man onder aanvoering van Ronald Biggs 40 mijl ten
noorden van Londen bij het gehucht Cheddington te wachten op
de posttrein die vanuit Glasgow
op weg was naar Londen.
Om kwart over drie werd de seinwachter van de spoorwegen in
Cheddington overmeesterd en werd
het sein op rood gezet. Dit gebeurde
door een handschoen voor het groene
licht te houden en het licht van een
zaklantaarn door het rode venster te
laten schijnen. De trein stopte op de
plaats waar een gedeelte van de groep
stond te wachten. De machinist werd
door de mannen gegrepen en vervolgens werd de locomotief met de eerste twee wagons losgekoppeld van de
andere wagons. De machinist werd
daarop gedwongen de locomotief met
de twee wagons naar een plaats te rijden die ongeveer een mijl verder was
gelegen. Hier stond de rest van de
groep klaar met twee vrachtwagens
en een ontsnappingswagen. De inhoud
van de wagons, 120 postzakken met
geld en diamanten, werd overgeladen
in de vrachtwagens en de dieven gingen er vandoor met ongeveer 3 miljoen pond. De hele operatie duurde
minder dan 15 minuten.

Valentijn
Hieruit blijkt maar weer dat signalen
misleidend kunnen zijn en dat is iets
wat elke goede wetenschapper zich
moet realiseren en hopelijk ook wel
doet. De signalen die dezer dagen
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weer een nadrukkelijke rol spelen zijn
de liefdes signalen want het is weer
Valentijn en deze liefdes signalen zijn
doorgaans helaas nogal misleidend.
Maar waar komt Valentijnsdag vandaan? Er doen verschillende verhalen
de ronde. Natuurlijk is er de christelijke verklaring, dat een priester genaamd Valentijn in 270 AD zijn leven
gaf voor de liefde voor zijn vrienden
maar ik weet niet of een harakiri voor
het raam van je geliefde in goede
aarde zal vallen. Dan toch maar liever met een roos, terwijl de doornen
je gehemelte doorboren, die serenade
brengen.

Romeinen
Het meest geloofwaardige verhaal is
dat in het oude Rome op 14 februari
de God van de Vruchtbaarheid werd
geëerd. Aansluitend op deze verering
werd er feest gevierd, het feest van
Lupercalia. Gedurende dit feest mochten de jongens een meisjesnaam van
een vaas kiezen, in het oude Rome
werden namelijk jongens en meisjes
afzonderlijk opgevoed. Met het meisje
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dat die naam droeg werd dan het feest
gevierd. Maar bij de keuze van de
naam speelde liefde geen enkele rol,
eerder de opspelende hormonen bij de
jongeren. En deze signalen zijn een
stuk duidelijker en minder tweeslachtig. Dus als je al zo gek bent en een
kaartje wilt sturen aan de liefde van
je leven dan moet je niet zeuren als
de ontvanger(ster) een derde primaire
kleur toevoegt, naast het rood en het
groen van het sein, de kleur blauw.
Maar het signaal dat ik hier wil geven
is dat als je toch Valentijnsdag wilt vieren doe het dan naar goed Romeins;
gebruik en luister naar je hormonen.

Viva Brasil
En nog even voor Zuid-Afrika gangers
die wat moeite hebben met de financiering van hun reis: Hoe is het afgelopen met de overvallers? De meeste

waaronder Biggs werden uiteindelijk
gepakt en Biggs werd veroordeeld tot
30 jaar. Hiervan heeft hij echter maar
een klein gedeelte uitgezeten want na
15 maanden wist hij te ontsnappen.
Sindsdien leeft hij in Rio de Janeiro en
omdat hij is getrouwd met een
Braziliaanse ën een Braziliaanse zoon
heeft, is door de Braziliaanse Hoge
Raad vastgesteld dat hij niet mag worden uitgeleverd aan Engeland. De invloed van Lupercus is duidelijk. Het is
mogelijk om de kleurrijke crimineel
Biggs te ontmoeten, hij geeft namelijk groeps-barbecues (lees masterclass) op een besloten locatie in Rio
waarvoor je je kunt opgeven bij:
www.bscene.com.au/biggs/meetron.html.

Yoto

Francken voetbalteam op een sporttoernooi.
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Inleiding Algemene Economie?
Consumeren zou volgens de neerlandicus betekenen het eten van
voedsel. Voor de econoom echter betekent het veel meer dan
dat alleen. Voor hem zijn ook het
gebruik van de bioscoop, het volgen van colleges, met de bus reizen, etc. vormen van dit begrip.
Je kunt producten (voedsel, bier)
consumeren, maar ook diensten
zoals colleges. Alles waar jij voor
betaalt en waar je nagenoeg niets
voor hoeft te doen, is een vorm
van consumeren.
Zoals je dus kunt concluderen consumeert nagenoeg iedereen in deze samenleving. Elke persoon, van jong tot
oud van rijk tot arm consumeert. Tel
daarbij op dat je student bent en jij
hebt de consumerende student. Maar
een vraag die veel belangrijker is,
luidt: Ben je ook nog meer dan alleen
een consumerende student? Ben je
ook meer dan een student die alleen
maar colleges volgt, zijn voedsel consumeert, naar de bioscoop gaat of in
het café een biertje drinkt? Ben je ook
meer dan iemand die overdag alleen
maar koffie nuttigt en zijn studiepuntjes bij elkaar sprokkelt? Produceer
je ook nog iets? Creëer je ook nog
iets waar andere mensen wat aan hebben of is je wereldje beperkt tot jou
en jouw plezier alleen?

De consumerende student
De mens die alleen maar consumeert
doet zijn intrede! Ook bij Francken doet
de consumerende student zijn intrede; studenten die geen zin meer
hebben om ergens aan mee te doen,
waarvoor ze zich moeten inspannen
of waarvan ze niet weten of het gezel-
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lig wordt. Het blijkt dat mensen zoals
jij en ik geen zin meer hebben om zelf
iets te organiseren, maar dat zij zich
liever láten vermaken! We kunnen niet
meer bij elkaar zitten en zelf iets leuks
verzinnen c.q. organiseren; we nemen
er zèlfs niet meer aan deel. We zijn
niet meer in staat om onszelf te vermaken, maar we láten ons vermaken.
Tegen betaling uiteraard.

Zonde
Het is ontzettend jammer dat we alleen nog maar kunnen consumeren wat
het markmechanisme ons biedt. We
weten niet meer wat het is, om iets te
verzinnen en het dan te produceren.
We weten niet meer hoeveel bevrediging het geeft om zelf iets te organiseren en dan te zien dat andere mensen genieten van wat jij bij elkaar hebt
gebracht. We kunnen alleen nog maar
consumeren, ook op de Franckenkamer. Het blijkt dat de meeste studenten deze kamer alleen nog maar gebruiken als een kantine; koffie halen,
in de bank ploffen, een beetje lallen,
zich vermaken met muziek of risk en
daarna net zo leuk weer vertrekken
naar hun college. Zonder zich ook
maar even af te vragen hoe het komt
dat zij de kamer kunnen gebruiken,
waar hun achtergebleven resten blijven of waar de kamer voor bedoeld
is. Dezelfde mensen maken ook op
zon consumerende manier gebruik
van hun vereniging. Niets meer leren
van het organiseren, geen saamhorigheid meer voelen van samen iets tot
stand brengen. Geen avondjes meer
filosoferen over hoe iets aan te pakken. Alleen nog maar consumeren.
Alleen nog maar consumeren wat de
ander voortbrengt. En dan alleen nog
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maar als het echt interessant is en
geen tijd kost.

Oogkleppen
Dit zijn vooral de mensen tot wie ik
mij wil wenden. Kom tot inzicht en
bekeert u! Stap uit de rol van de consumerende student. Sta op, neem je
bed op en wandel. Ga niet verder met
het passief gebruik van de vereniging,
zoals je nu doet. De vereniging dat ben
jij! Hier kun jij je energie kwijt alsook
veel energie opdoen. Het is zo leuk
om iets te organiseren; om te zien dat
andere mensen genieten van wat jij
bij elkaar hebt gebracht om er later
op terug te kijken. Het hoeft niet iets
groots als het symposium te zijn, maar
een kleine bijdrage aan de vereniging,
aan jouw club medestudenten, heeft
ook zon uitwerking. Voel de betrokkenheid bij jouw vereniging! Dit geldt
niet alleen voor Francken, maar voor
elke andere vereniging waar je lid van
bent. Ga niet, als een levenloos lid van
een vereniging, het ledenbestand in en
er weer uit, zonder dat iemand iets van
jou heeft gemerkt! Laat jouw stem
horen bij de vereniging en ga met een
paar vrienden iets organiseren of neem
met diezelfde club ergens aan deel.
Een binnenlandse excursie is zo gezellig en leerzaam. Werp je dagelijkse
oogkleppen af en verbreed je horizon.
Het ledenweekend of de buitenlandse
excursie zijn prima manieren om je
medestudent te leren kennen. Op die
momenten dat jouw eigen vereniging
iets organiseert en dat het je eigen
vrienden/studenten zijn die in grote
getale meegaan, dan besef je pas echt
dat je studievereniging leeft!

je eraan te herinneren dat de kamer
er is voor de organisatie van activiteiten en niet alleen voor risk, geschreeuw
of ander kantine-gedrag. Nee, ik wil
je stimuleren om actief deel te nemen
aan de/een vereniging; laat het niet
zo zijn dat jij degene bent die gemotiveerd moet worden om ergens aan
mee te doen. Zorg dat je naast het
consumeren ook nog iets produceert!
Al is het maar iets kleins als een keer
schoonmaken, want een vereniging is
niet alleen het bestuur en de commissies, nee, een vereniging dat ben jij,
samen met alle andere leden. Benut
de vereniging en maak iets leuks van
je studietijd hier in Groningen!

Dirk Bekke

Stimulatie
Ik ga niet afsluiten met het verzoek
om de kamer schoon te houden of om
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Signaalanalyse:
De wetenschap van de doedelzak!
Een signaal kan worden gedefinieerd als: elke door een meetinstrument of recorder aantoonbare gebeurtenis. Toen Richard
Strauss op zekere dag een opera
liet herhalen, maakte hij de volgende opmerking: De menselijke
stem en oor zijn de schoonste van
alle
meetinstrumenten
van
geluidssignalen maar het moeilijkste om te bespelen. In dit
stukje voor de Francken Vrij doezelen we wat over de doedelzak.
Doedelen heeft een wat ongunstige klank in ons taalgebruik:
Henkie Doedel en Wat een
gedoedel? klinken niet echt positief.
Persoonlijk kan ik het geluid van dit
instrument nauwelijks verdragen en
met mij zovelen anderen. In de vorige eeuw werd na een wetenschappelijke studie van George Allan volgens John Lenihan over de doedelzak
de conclusie getrokken om de toonladder van de doedelzak maar te veranderen:  if the untunefulness of the
(bagpipe) scale in its present form
were removed, so also would the
irritation which it causes to musical
people, whereas non-musical listeners
would not notice the change!

Gamma
De toonladder, ook wel gamma genoemd, werd in de Middeleeuwen geïntroduceerd door Gui dArezzo om de
eerste noot aan te duiden. De basistoonladder van de Westerse muziek is
de diatonische. Wellicht is er wel een
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verklaring voor al deze irritatie te bedenken en biedt het doedelzaksignaal
toch nog iets interessants.

Historie
Het grappige is dat de doedelzak één
der oudste en meest verbreide muziekinstrumenten is. Zover ik heb kunnen nagaan is het waarschijnlijk van
Arabische afkomst. Het vroegste bewijs van een dergelijke blaasinstrument dateert van de Hittieten,
1300 jaar voor onze jaartelling. Met
een grotere waarschijnlijkheid waren
in ieder geval de Romeinen met de
typische klankkleur bekend en brachten zij de doedelzak naar Engeland die
vervolgens verder verspreid werd
naar Schotland. Volgens de schrijver
Suetonius zou zelfs Nero een geoefend
bespeler zijn geweest.

Typering
Hoe het ook zij, de doedelzak heeft
twee verschillende karakteristieken:
de lederen zak, die de rol van luchtreservoir speelt, en verhindert dat de
muziek stilvalt wanneer de speler
ademhaalt, en de windpijp met zijn
akelig doordringende toon. De melodie wordt gewoonlijk op een enkele
buis gespeeld, terwijl verschillende
bourdonpijpen (resonantiebuizen, die
onveranderlijk dezelfde noot produceren) voor de begeleiding zorgen. Er
zijn verschillende varianten in omloop.
De Schotse doedelzak wordt met de
mond aangeblazen; bij andere typen,
zoals in Ierland, wordt de lucht in de
lederen zak aangevoerd door een
blaasbalg, die door de arm van de
speler in beweging wordt gebracht.

FranckenVrij
Muziekklanken
Lucht trilt mee uit sympathie en medelijden met een trillende snaar. Ook
het trommelvlies laat zich in dit medeleven niet onbetuigd en trilt eveneens mee en deelt de indrukken mee
aan de hersenen voor verdere registratie van de klank. Het oor zendt ook
geluid uit. Inderdaad, het oor wordt
op eenzelfde manier door een kanonschot getroffen maar dat noemen we
geluid en geen muzikale klank. Immers, muzikale klanken worden door
regelmatige trillingen voortgebracht.
Bij blaasinstrumenten, zoals onze doedelzak, is het de luchtkolom, die zich
binnen in het instrument bevindt en die
de overeenstemmende trillingen meedeelt aan de omringende lucht. Het
frequentiegebied van de menselijke
stem ligt grofweg tussen 100 en 1000
Hz. De klankhoogte is des te hoger
naarmate de noten scherper zijn. Indien men de frequentie van iedere noot
zou meten, blijkt dat de frequentie
hoger is naarmate de toon hoger,
d.w.z. de toonhoogte vermeerdert met
de frequentie.

Toonhoogte
De belangrijke karakteristieken van de
muzikale klank zijn de toonhoogte en
de intervallen. De standaard toonhoogte van orkesten is gebaseerd op
440 Hz. De schaal bij doedelzakspelers
is even wat anders. Over de gehele
wereld, d.w.z. ook in Frankrijk, India
en Pakistan waar de doedelzak nog
altijd wordt bespeeld, is de standaard
toonhoogte 459 Hz! Voor het
ongeoefend muzikale oor blijft de doedelzak toch wel wat rare signalen uitzenden. Er zijn daar verschillende redenen voor aan te voeren. In de eerste plaats heeft de speler geen goede
controle over de geluidssterkte van zijn

instrument. Bovendien kan hij (vrouwelijk doedelzakspelers heb ik nog
nooit gezien!) slecht een noot per keer
produceren. De toonladder is ook volstrekt uniek maar het duurde pas tot
in de vijftiger jaren van de vorige eeuw
dat daar enig wetenschappelijk onderzoek naar werd gedaan.

Intervallen
De intervallen tussen de verschillende
tonen bij onze doedelzak zijn al even
ongebruikelijk als de standaard toonhoogte. De gebruikelijke diatonische
schaal van de Westerse muziek heeft
slechts drie (majeur) tonen, ieder corresponderend met een frequentie verhouding van 9/8, twee (mineur) tonen
met 10/9 en twee halftonen met 16/
15 frequentieverhoudingen. Vermenigvuldiging van dit geheel levert:
3

2

2

æ 9 ö æ 10 ö æ 16 ö
ç ÷ ´ç ÷ ´ç ÷ = 2
è 8 ø è 9 ø è 15 ø
d.w.z. exact overeenkomend met een
octaaf! Pythagoras, wellicht meer beroemd vanwege dat gedoedel met die
driehoek, was ook een groot muziekkenner. Hij concludeerde toentertijd al
dat aangename geluiden geassocieerd
konden worden met intervallen die uitgedrukt konden worden in kleine gehele getallen. Hij wist niet precies
waarom en dat weten wij nog steeds
niet, maar een octaaf is toch wel plezierig voor ons gehoor. Edoch, de doedelzak gebuikt vier mineur tonen, één
majeur toon en geen halftonen. In
plaats van halftonen, vinden we twee
intervallen van 27/25, d.w.z. ieder
corresponderend met een halftoon van
(16/15) en vermenigvuldigd met het
verschil tussen een majeur en een mineur toon:

16 æ 9 10 ö 27
ç - ÷=
15 è 8 9 ø 25
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Tonica C

Relatiever frekwentie

Unisonus

1

1.000

1.000

Halve toon

25/24

1.042

1.059

Kleine sekonde

27/25

1.080

1.059

Grote sekonde

9/8

1.125

1.122

Vermeerderde sekonde

75/64

1.172

1.189

Kleine terts

6/5

1.200

1.189

Grote terts

5/4

1.250

1.260

Verminderde kwart

32/25

1.280

1.260

Vermeerderde terts

125/96

1.302

1.335

Reine kwart

4/3

1.333

1.335

Vermeerderde kwart

25/18

1.389

1.414

Verminderde kwint

36/25

1.440

1.414

Reine kwint

3/2

1.500

1.498

Vermeerderde kwint

25/16

2.562

1.587

Kleine sixt

8/5

1.600

1.587

Grote sixt

5/3

1.667

1.682

Vermeerderde sixt

125/72

1.736

1.782

Kleine septiem

9/5

1.800

1.782

Grote septiem

15/8

1.875

1.883

Verminderde oktaaf

48/25

1.920

1.883

Vermeerderde septiem

125/64

1.953

2.000

Reine oktaaf

2

2.000

2.000

Uit ‘Psychology of Music’ – C.E. Seashore
Tabel van de diatonische toonladder
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Interessant is dat het interval 27/25
een speciaal telwoord en lemma is,
bekend aan de oude Grieken in hun
wiskundige berekeningen. Deze twee
intervallen van 27/25 tussen de noten
C en D en tussen F en G levert de doedelzak zijn karakteristieke geluid. Eenvoudige wiskundige analyse laat zien
dat de schaal van de doedelzak de
meest efficiënte wijze is om een octaaf onder te verdelen voor pentatonale muziek. De meeste doedelzakmuziek is daarom ook gecomponeerd
voor een toonladder met slechts vijf
verschillende tonen en niet zeven verschillende zoals in de diatonische
schaal. Voor de pianospelers onder
ons: Het is niet toevallig dat Schotse
doedelzakmuziek gespeeld kan worden op alleen de zwarte toetsen van
de piano (zie tabel van de diatonische
toonladder). Immers, van de tonica C
naar de kleine seconde Db is de relatieve frequentie verandering 27/25!

Conclusie
Een voorzichtige conclusie is dat de
doedelzak eigenlijk een erg elegant
signaal produceert maar dan alleen in
mathematische zin. Dat het krast in
het oor komt omdat de oude Hittieten
maar tot zes konden tellen en wij tot
acht!

Prof.dr. J.Th.M. De Hosson

Francken bestuur in beraad.

11

FranckenVrij
Excursie naar Lever Fabergé in Vlaardingen
Donderdag 30 september, 7:00
uur. Er hadden zich al wat mensen verzameld op het CS van Groningen. Met een topdeelname van
20 personen gingen we naar Lever Fabergé, onderdeel van
Unilever in Vlaardingen. 7:14 uur,
de trein vertrekt richting Vlaardingen met 11 Francken leden, de
overige 8 gaan met een busje.

gen met koffie en kregen we een inleidend praatje. Dit praatje werd verzorgd door Sonja Hartsuijker en was
interactief. Aan de hand van vragen
van onze kant werd een beeld geschetst
van wat Unilever is en doet. Hierbij
kwam naar voren dat de meesten
dachten dat Unilever alleen maar
schoonmaakartikelen en verzorgingsproducten maakt. Maar Unilever
is veel meer.

Aangekomen op Vlaardingen CS, zon
3 uur later, was het wachten op het
busje, op Marije van de Bovenkamp,
onze contactpersoon bij Unilever en op
Maaike van Slooten. Laatstgenoemde
had op de internetsite van Unilever
gelezen dat T.F.V. Professor Francken

Oorsprong
Historisch gezien is Unilever begonnen
met margarine (Nederland) en wasmiddel (Engeland). Nu zijn nog steeds
alle producten gebaseerd op oliën en
vetten. Unilever is een multinational
die voor de helft in Nederlandse hand

Op de werkvloer
een excursie naar Unilever zou organiseren en ze had wel interesse. En
wie zijn wij om nee te zeggen. Iets
later dan gepland werden we ontvan-
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is en voor de andere helft in Engelse
hand. Unilever werkt locaal, d.w.z. per
land of gebied wordt een product ontwikkeld en deze wordt aan de plaat-
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selijke omstandigheden en de vraag
van/naar een product aangepast.

Pindakaasspecialist
Hierna was er een praatje van Maurice
Hildebrand die zn verhaal kwam vertellen over zn werk bij Calvé (merk
van Unilever) als Unilever manager. De
eerste jaren krijg je de kans om veel
opleidingen te volgen, daarnaast heb
je veel vrije keus. Hierin vertelde hij
dat de sfeer erg belangrijk voor hem
is en dat het gaat om teamwork. Een
grappig feit was dat ze bij Calvé een
heuse pindakaasspecialist hebben, die
verantwoordelijk is voor de kwaliteit
van de pindakaas.

Rondleiding
Toen was het eindelijk tijd voor de
lunch, want de meesten hadden niet
gegeten vanaf 7 uur s morgens en het
was inmiddels al half 1. De lunch was
goed verzorgd en dat blijkt wel uit het
aantal sterren dat men gaf voor deze
lunch, 3 uit 5 sterren. Na de lunch
kwam de directeur van Lever Fabergé
iets vertellen over zijn bedrijf. Het
bedrijf produceert een scala aan
producten voor 24 landen. Ook vertelde hij over het productieproces,
welke we later ook te zien zouden krijgen. Bij de rondleiding werd duidelijk
hoe een product van grondstof tot kant
en klaar product wordt gemaakt. Lege
flessen komen van de flessenblazerij
(Europlast) binnen; de blazerij ligt aan
de fabriek van Lever Fabergé. Daar
worden ze gepositioneerd, d.w.z. allemaal in dezelfde positie gezet en
gevuld vanuit de mengkamer. De dop
wordt erop geplaatst, een etiket erop
geplakt en uiteindelijk worden de flessen verpakt en verplaatst naar de
Material Internal Transport (M.I.T.) afdeling. Dit hele proces is vrijwel automatisch (er hoeven alleen enkele men-

sen aanwezig te zijn om de fouten eruit te halen). De batchtijd, dus van
lege fles tot de vrachtauto is 2 á 3
uur.

Case
Na de rondleiding gingen we terug om
een case te doen. De case was het
volgende: er zijn 3 teams en ieder
team bestaat uit: 2 leveranciers van
papieren blaadjes, zij mogen niet van
hun plek; 2 vouwers; 1 distributeur
voor het transport tussen leverancier
en vouwers en tussen de vouwers en
de quality manager die de vliegtuigjes controleert aan de hand van bepaalde eisen; een supervisor die na
afloop een verslag uitbrengt over het
proces van zijn team. De opdracht was
dat ieder team zoveel mogelijk vliegtuigjes moest vouwen en de goede
doorverkoopt aan een koper. Er was
maar 1 koper dus dat betekent dat de
3 teams concurrenten van elkaar zijn.
Achteraf bleek dat er 2 verschillende
maten papier werden aangeleverd; 1
maat leverde de goede vliegtuigjes op
en de andere maat niet.

Borrelen
Na een gezellige borrel, waar nog veel
werd nagepraat over van alles en nog
wat en na het fantastische afscheidspraatje van onze voorzitter Ramon,
gingen we weer huiswaarts. Maar niet
met lege handen, want iedereen kreeg
een tasje met Unilever producten.
Even wat reclame: een fles Andy
allesreiniger, Axe douchegel, Andrelon
shampoo en een blikje Uno soep van
Unox. Al met al een geslaagde excursie.

Tasco Silva
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Inlichtingen Stichting LustrumExcursies Francken
Zoals iedereen ongetwijfeld wel
heeft meegekregen organiseert
Stichting LustrumExcursies Francken
vanwege het derde lustrum van
T.F.V. Professor Francken dit
jaar een intercontinentale studiereis met als bestemming ZuidAfrika. Op dinsdag 15 februari is
de go / no go - beslissing omtrend
de doorgang van de reis genomen.

‘t goait deur
t goait deur. De begroting is rond en
dus gaat de reis door. Op het moment
van schrijven moet er nog wel wat gebeuren. Het programma is nog niet
volledig bekend, de cases zijn nog in
volle gang, de hotels zijn nog niet allemaal geboekt. De stroomtrein
Outeniqua Choo-Tjoe, waarmee we
een gedeelte van de Tuinroute afleggen, moet ook nog geboekt worden.
Wat is er dan wel geregeld? Het vervoer, de vliegreis naar Zuid-Afrika en
de binnenlandse vliegreis van Port
Elizabeth naar Durban. De bus, waarmee we de rest van het vervoer doen
is ook geboekt.

garantiesubsidie ter waarde van 1
case, zodat het benodigde geld bij elkaar is en de go-beslissing genomen
kon worden. Uiteraard proberen we alle
garantstellingen terug te betalen door
middel van een 7e case die na de reis
uitgevoerd gaat worden. We zijn er vrij
zeker van dat dit gaat lukken.

Cases

Vrijdag 31 maart om 19:25 vertrekken we van Schiphol naar London,
waar we overstappen op een vliegtuig
van South African Airways. Zaterdag
en zondag hebben we geen excursiedagen, waarna er drie volgen. Hier
hebben een wijnproefdag gepland en
verder hebben we contact met de Universiteit van Kaapstad en met Shell.
Daarna vertrekken we richting Port
Elizabeth waar we vrijdagavond aankomen. In Port Elizabeth zullen we een
bezoek brengen aan een Opel fabriek

Er zijn nu zes cases binnen. Oce, KBM,
Heineken, Aldel, MSC en Materiaalkunde hebben toegezegd en daar
wordt aan gewerkt. We hebben 8 cases
begroot, maar er zijn wat meevallers.
De subsidies vallen hoger uit en de
kosten voor het eten en de overnachtingen vallen lager uit dan begroot.
Door deze meevallers kan de reis met
7 cases ook doorgaan. De faculteit
heeft ons verder nog voorzien van een
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Overzicht van Zuid-Afrika
en de Technische Universiteit van Port
Elizabeth. In Durban zijn we van
dinsdagmiddag 11 april tot en met
vrijdagochtend 14 april. We gaan hier
naar Vopak en verder hebben we contact met Unilever. Vrijdag 14 april vertrekken we voor een eendaagse reis
naar Pretoria.

De ‘Big Five’
In het weekend willen we Pilanesberg
bezoeken, een natuurpark met de Big
Five (leeuw, olifant, luipaard, neushoorn en giraffe). Voor de excursies
in Johannesburg en Pretoria hebben
we contact met CSIR, een soort TNO,
Denel Aviation, een bedrijf dat o.a.
gevechtshelikopters maakt en een
platinamijn. We zullen daar in ieder
geval de Universiteit van de Witwatersrand bezoeken. Vrijdag 21 april om
21:00 vertrekken wij vanaf het vliegveld van Johannesburg weer richting
Nederland.

Voorbereiding
Er zal in maart nog een bijeenkomst
gehouden worden voor de deelnemers,
waar algemene informatie over ZuidAfrika, het programma, het veiligheidsprotocol, nuttige adressen en telefoonnummers zullen worden uitgereikt.
Kom maak gerus een draai en mooi
loop

Martin Hommes
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Kapitale blunder
Wat voor metrologen een geschenk uit de hemel is, lijkt de
grootste blunder in de geschiedenis van de Nasa te worden.
Op 23 september verbrandde de marsverkenner Mars Climate Observer
doordat deze te dicht langs Mars
kwam. Niet als gevolg van een storing
of een technisch mankement, maar
omdat Nasa teams zowel de oude Engelse eenheden (als pond en inch) en
de eenheden van het metriek stelsel
(als kilogram en meter) gebruikten bij
de berekeningen. Het onderstreept
nog eens dat het gebruik van twee of
meer stelsels van eenheden voor grote
verwarring kan zorgen. De Marsverkenner ging vorige week verloren
toen hij te dicht langs Mars gestuurd
werd, op 60 in plaats van 150 kilometer. De sonde kwam daardoor in de

atmosfeer van Mars terecht en verbrandde volledig.

Eenheden?
Uit een eerste rapport van de onderzoekscommissie is gebleken dat ingenieurs van het bedrijf Lockheed Martin,
dat de Climate Orbiter samen met de
Nasa gebouwd heeft, de oude Britse
eenheden gebruikten (die in de VS nog
volop in gebruik zijn). Ze gaven tijdens de vlucht regelmatig routinekoerscorrecties door aan de Nasa,
waarbij ze de daarvoor benodigde
motorkracht uitdrukten in pond. Maar
bij de navigatie-afdeling van Nasas jet
Propulsion Laboratory dacht men dat
de gegevens in newton waren uitgedrukt, de internationale eenheid van
kracht.

Uit: Labriefing - november 1999

Artist impression
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Boeddhisme
Het Boeddhisme is een van de grootste religies ter wereld. De naam
Boeddha staat voor de ontwaakte of de verlichte. Het grappige
van onderstaand geschreven stuk tekst is dat deze het begrip geloof in een speciaal daglicht plaatst. Het stuk tekst is afkomstig van
Boeddha zelf: (563  483 v.Chr.).

Geloof niet wat u hebt gehoord.
Geloof niet in traditie, want die is door vele generaties doorgegeven.
Geloof niet in dat waarover vele malen is gesproken.
Geloof niet in opgetekende verklaringen die uit een oude sage afkomstig zijn.
Geloof niet in theorieen.
Geloof niet in de overheid of leermeesters of de ouden.
Maar wanneer na zorgvuldige waarneming en analyse blijkt dat het
overeenstemd met de rede en dat het iedereen, niemand uitgezonderd, ten
goede zal komen, aanvaard het dan en leef ernaar.

Waarnemen
Het stuk tekst maakt duidelijk dat je niet louter zaken gaat geloven zonder die
zaken aan een eigen en rationele waarneming te onderwerpen. Dit geldt ook
in grote mate voor het doen van onderzoek in de (Technische) Natuurkunde
en voor de wetenschap in het algemeen.

Toetsing
Wees erg voorzichtig met het doen van uitspraken voorzover je die uitspraken niet hebt getoetst. Het is beter om weinig te zeggen, dan veel zaken
verkeerd te zeggen.

Laurens Willems van Beveren
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Fr@ncken online
In dit artikel vind je een aantal
links naar interessante, leuke en
nuttige paginas. Heb je ideeën of
ken je een paar leuke sites geef
dit dan door.
Freeware woordenboeken:
www.freedict.com/woorden
boek/index.html
Southpark plaatjes:
www.sweeet.com/
Southpark afleveringen:
www.southpark.nu/

CD-hoesjes zoekmachine:
mega-search.net/
Shareware (vooral handig voor netscape want op de site van netscape zelf
staan alleen nog maar installatiebestanden en is het niet meer mogelijk om het hele programma in 1 keer
te downloaden)
www.hetnet.nl/shareware/
Voor de culinaire mensen onder ons:
www.smulweb.nl/
Winkels en bedrijven in Groningen.
Daarnaast ook veel andere informatie over Groningen:
www.dsg.nl
Heb je weer eens problemen met de
computer. Kijk dan eens op:
www.computeridee.nl/faqman
De bekendste computerwinkels in Groningen (zie ook www.dsg.nl):
www.pcnoord.nl
www.funprice.nl
www.norrod.nl
www.update.nl
Bert van Sesamstraat in andere persoonlijkheid:
plaza.v-wave.com/bert/
bert.htm
Humor:

CD-hoesjes:
www.cdcovercentral.com/

www.smile4ever.nl/
www.kicken.com/funnyfiles/
Jiskefet:
home.luna.nl/~code/
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MP3-tjes en een aantal spelers:
www.crash.to/mp3links
Paaseitjes (dit zijn verborgen grapjes
in programmas, best wel aardig):
www.eeggs.com
Problemen bij het maken van backups? (Let wel: niet voor de niet-legale
handel. Ook links naar paginas met
informatie over andere computerzaken die vaak wat verder gaan dan
voor de gewone huis-tuin-en-keuken
gebruiker)
www.gamecopyworld.com/
Honger?:
www.pizzaonline.nl/
Zin in een biertje?:
www.ibw.nl/stadspark/
82962102.htm
Shareware/freeware/trialware/drivers/bureaubladthemas ed:
www.winfiles.com
Alles voor niets:
www.gratiz.nl/
Voetballerij:
www.Fcgroningen.nl/
www.euro2000.org
Zoeken met www.altavista.com.
Je bereikt de site gewoon door av in
te toetsen en verder niets. Een
bookmark/favorite is ook handig natuurlijk. Advanced zoeken heeft veel
voordelen.

tekens (..... .....). Gebruik zoveel
mogelijk kleine letters. In dat geval
worden hoofdletters ook meegezocht.
Andersom niet. Wil je een server hebben die in Nederland staat, zoek dan
op: and host:*.nl. Slimmerikken zien
al dat ze .nl ook door een ander land
kunnen vervangen. Zoek vooral weloverwogen. Zoek eerst algemeen en
daarna kan je afhankelijk van het aantal zoekresultaten nauwkeuriger gaan
zoeken. Op meer woorden dus.
Algemene tips:
Control+N = nieuwe browser
Shift+klikken met muis op een te laden bestand = downloaden i.p.v. openen van bestand. Bijna iedereen heeft
wel een keer gezien dat er allemaal
rare tekens verschenen of dat het bestand geopend werd zonder dat je dat
wilde.
Hopelijk heb je hier wat aangehad. De
volgende keer gaan we op zoek naar
drank en kaartjes.

Flep

Je kan de Boolean notatie dan gebruiken (and, not, or, etc). Wil je zoeken
op iets dat uit meerdere woorden bestaat, schrijf dit dan tussen aanhalings-
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Algemene Leden Vergadering

Agenda
Hieronder staan de data van enkele belangrijke activiteiten binnen Francken.
Meer informatie vind je wekelijks in de rubriek Mededelingen van de UK en op
de homepage. Natuurlijk is er elke vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur de gebruikelijke borrel op de Franckenkamer.

29 februari

Beta-Besturenborrel vanaf 19:00 in cafe Toeter

03 maart

Excursie naar CMG

09 maart

Deadline Jaarverslag 1999-2000

17 maart

Physica 2000 in Eindhoven

23 maart

Excursie naar ABN-AMRO

28 maart

Overdrachts Algemene Leden Vergadering in cafe Koster

31 maart

Vertrek Excursie Zuid-Afrika

21 april

Terugkomst Excursie Zuid-Afrika

16 mei

Deadline Francken Vrij, jaargang 4, nummer 3
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Sponsorcolofon
Dit nummer kwam mede tot stand door samenwerking met onderstaande bedrijven. Advertenties van deze bedrijven kunt u in deze Francken Vrij terugvinden:
ABN Amro
Akzo Nobel
ASML
CMG
GE
IBM
Oce
Philips
Signaal
Bedrijven en/of instellingen die geïnteresseerd zijn in de advertentieruimte in
dit blad kunnen altijd contact opnemen met de bedrijvencommissaris, Laurens
Willems van Beveren (tel. 050363 49 78), (fax: 050-363 81 01). De hoofdsponsoren van de T.F.V. Professor Francken:
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Etiquette
Dassen strikken beloort tot de
basisvaardigheden van een student. Voor een gala, een diner of
een
sollicitatiegesprek.
De
Francken Vrij biedt je nu een cursus dassen strikken aan, want het
blijft lastig...
Er bestaan meerdere manieren om je
das te strikken, onder andere: de FourIn-Hand knot; de Windsor knot, volgens beweringen ontdekt door de hertog van Windsor, ondanks dat hij later
de vinding ontkende; en de HalfWindsor. We zullen hier de Four-InHand toelichten en bovendien laten we
je ook zien hoe een Bow Tie (vlinderdas) strikt.

3. Plaats A nog een keer over de
voorkant van B.

4. Trek A omhoog door de opening
tussen kraag en das.

De Four-in-Hand
1. Leg de das zo dat uiteinde A langer is dan uiteinde B en plaats A
over B.

2. Leg A boven en plaats deze om en
achter B.
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5. Houd de voorkant van de knoop losjes vast met je wijsvinger en breng
A naar beneden door de voorkant van
de knoop.

6. Haal je vinger weg en trek de knoop
strak tegen de kraag door B vast te
houden.

FranckenVrij
De Bow Tie
1. Leg de das zo om je nek dat uiteinde A langer is dan uiteinde B.

2. Plaats A over B.

3. Breng A omhoog en plaats deze
onder de opening.

4. Vouw vervolgens B dubbel om de
de basis-lus van de das te vormen.

5. Breng A over het midden van de
lus die je zojuist gemaakt hebt.

6. Terwijl je alles op zn plaats houdt,
vouw je B dubbel en plaats je deze
door de opening achter de das.

7. Pas de das aan en trek de knoop in
het midden strak door aan de uiteinden te trekken.

Reinier Kaptein
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Van lichtsignaal naar electrisch signaal:
Een voorbeeld op moleculaire schaal.
Elektrische signalen zijn niet
meer weg te denken uit ons leven. De meeste zijn vooral talrijk,
en spelen een rol in elektronische
circuits die nog steeds beschreven kunnen worden met wetten
die gelden op macroscopische
schaal. Het wordt leuker als we op
kleinere schaal gaan kijken, de
schaal van atomen en moleculen.
De fundamentele drager van het elektrisch signaal, het elektron, lijkt een
nietig deeltje. Alhoewel de lading:
e=1.6 .10-19 Coulomb, klein lijkt, gaat
de discretisatie van de elektrische lading een belangrijke rol spelen in circuits op micrometer schaal.

Single electronics
Een nieuwe klasse van electronica heet
dan ook single electronics, waarbij
devices worden ontwikkeld en toegepast die gebruik maken van discrete
elektron ladingen. Voorbeelden zijn de
electron turnstiles, draaihekjes voor
elektronen, waar met behulp van een
extern signaal met frequentie f precies 1 electron per periode doorgelaten wordt. Op deze manier kan men
bijvoorbeeld een nauwkeurige stroomstandaard realiseren, waarbij de
stroom gegeven wordt door I=ef.

Break junction
Een andere richting is om te kijken
naar elektrisch transport op een zon
klein mogelijke schaal, op de schaal
van enkele atomen. Hoe zou men dat
kunnen doen? Fig 1. laat een in wezen
zeer eenvoudige techniek zien, de
mechanical break junction technique.
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Fig. 1 Boven: Elektronen microscoop
opname van een breek junctie. Onder: Het principe van de breek junctie
techniek.
D.m.v. lithografische technieken wordt
een vrijhangend metaal bruggetje gemaakt op een buigbaar substraat.
Door het substraat te buigen (m.b.v.
de pushing rod), zal op een bepaald
moment het bruggetje breken op zn
zwakste plek, namelijk daar waar het
het smalst is. Door nu de buiging van
het substraat weer te verkleinen, kan
men de beide helften weer contact laten maken. De truc is nu dat er een
zeer grote mechanische verzwakkingsfactor is. Een bepaalde doorbuiging van het substraat van zeg
maar enkele tientallen micrometer
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(wat nog goed micromechanisch te
controleren is) heeft slechts een verandering van de afstand van de elektroden van minder dan een nanometer
tot gevolg. Dat betekent dat men de
electrodes in contact kan laten komen
waarbij eerst 1 atoom contact maakt,
daarna 2 atomen etc.

Weerstand
Wat is nu de elektrische weerstand van
1 atoom? De vraag impliceert al dat
daar een heel fundamenteel antwoord
uit moet komen. De elektronlading e
zal een rol spelen, en wellicht ook de
constante van Planck (of die van Dirac)
h. Men vindt dan al gauw de combinatie h/e2. Deze heeft de eenheid heeft
van elektrische weerstand, en bedraagt ongeveer 26 kOhm, een zeer
beschaafde waarde voor een elektrische weerstand. Recente experimenten gedaan met bovenstaande techniek laten inderdaad zien dat de weerstand van 1 atoom die waarde heeft.
Om precies te zijn bedraagt de waarde
ongeveer de helft, 13 kOhm, wat te
maken heeft met het feit dat electronen
in twee soorten (spin-up en spin down
) voorkomen.

Self-assembly
Nu kan men een volgende stap maken, en de vraag stellen naar de elektrische weerstand van een enkel
molecuul. Als belangrijk probleem duikt
hier op hoe men elektrisch contact kan
maken met slechts een molecuul, met
afmetingen in de nanometer schaal.
Hierbij maakt men gebruik van een
process wat self-assembly heet. Men
zet aan het eind van de moleculen
specifieke atomen (bijvoorbeeld zwavel atomen) vast. Deze hebben de eigenschap dat ze zich goed hechten aan
bepaalde metaal oppervlakken, bijv.
goud. Fig. 2 laat zien hoe moleculen

Fig. 2: Self assembly van moleculen.
zich gehecht hebben aan de electrodes
van de breekjunctie. Nu wordt de afstand tussen de electroden langzaam
vergroot. Naarmate de afstand tussen
de electroden groter en groter wordt
verliezen steeds meer moleculen het
contact met een of beide electroden.
Uiteindelijk blijft er slechts een over,
namelijk dat molecuul dat in het midden zat. Dit hele proces is natuurlijk
niet te zien. Maar door de electrische
weerstand te meten kan men precies
volgen hoeveel moleculen nog contact
maken.

Signalen
Ok, laten we nu aannemen dat we inderdaad het elektrische contact van
een enkel molecuul kunnen meten. Wat
moeten we daar dan mee? Het aardige nu is dat moleculen in staat zijn
om signalen van diverse aard om te
zetten in andere signalen. Dat kunnen
chemische signalen zijn, maar ook
fysische signalen, zoals licht. De absorptie van een licht foton kan, net als
in een halfgeleider, een electron-gat
paar creeren. Dit principe kan men
gebruiken in een zonnecel, waarbij de
electronen en gaten zich verzamelen
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bij afzonderlijke electroden, en op die
manier een bruikbare electrische
spanning opleveren. Een klasse moleculen die we in samenwerking met
groepen van chemie willen bestuderen zijn de zogenaamde photochromische schakelaars. Dit zijn moleculen, waarin onder invloed van licht
met een bepaalde frequentie chemische bindingen verbroken kunnen
worden. Door blootstelling aan licht

MSC+
Het bovenstaande is deel van een
nieuw en uitdagend veld, dat van de
moleculaire
electronica
en
nanotechnologie op moleculaire schaal.
Momenteel zijn er een reeks interessante ontwikkelingen gaande, waarin
de expertises van de afzonderlijke disciplines natuurkunde, scheikunde en
biologie samenkomen. In het kader

hn1
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Fig. 3: Een moleculaire schakelaar.

met een andere golflengte kunnen ze
weer teruggebracht worden in de originele staat. Een voorbeeld van zon
moleculaire schakelaar is te zien in Fig.
3.

van het MSC+ programma zal de
groep Fysica Dunne Lagen gaan werken aan het grensvlak tussen en moleculaire wereld en de macroscopische
(elektrische) omgeving.

Schakelaar

Het bovenstaande is een van de projecten binnen de groep FDL. Indien je
geinteresseerd bent in een project
waarbij technologie en fysica samenkomen, kun je contact opnemen met:
dr.ir. B.J. van Wees, kamer 5113.0230,
email: wees@phys.rug.nl.

Hier is te zien dat in de A en B vorm
de bindingen in het centrale deel van
het molecuul zich anders hebben gerangschikt. Het bijzondere is nu dat het
molecuul zich ook als electrische schakelaar gedraagt, waarbij de electrische
verbinding in de A vorm slecht is (de
schakelaar is open) en in de B vorm
goed (de schakelaar is dicht). Door nu
deze moleculen op te nemen in de
breek junctie, kan men direct bestuderen hoe de elektrische weerstand
verandert als de schakelaar open en
dicht gaat, wanneer een licht foton
wordt geabsorbeerd.
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Symposium verslag
Vrijdag 10 december werd door
de T.F.V. Professor Francken het
jaarlijkse symposium georganiseerd. Dit jaar was het thema:
technische toepassingen van recent fysische ontwikkelingen in de
toekomst met als titel Beyond
2000. De laatste maand van het
tweede millennium was voor de
symposiumcommissie een goed
moment om vooruit te blikken
naar de toekomstige mogelijkheden op technisch fysisch gebied.
De sprekers waren dan ook uitgenodigd om te spreken over de
huidige en de te komen ontwikkelingen in hun vakgebied. Zo gingen wij allen zeer geïnspireerd
het nieuwe millennium in.
Dit symposium was niet alleen bijzonder omdat het plaatsvond vlak voor
de millenniumwissel, maar ook omdat
het in de lustrumweek van T.F.V. Professor Francken was georganiseerd.
Dat betekende nog een goede reden
voor de Symposiumcommissie om met
een geschiedenis van 15 jaar technische natuurkunde in het achterhoofd
nog eens te laten zien hoe breed onze
studie eigenlijk toepasbaar is en zal
worden. De opbouw van het symposium was zo dat de dag begon met heel
technische zaken, maar naarmate de
dag vorderde kwamen we steeds meer
richting de bedrijfskunde in de techniek en er werd afgesloten met een
wat meer politiek getinte presentatie.
Zo zagen we de ingenieur overal op
zijn plaats. De viering van het derde
lustrum werd afgesloten met het symposium en haar bijbehorende borrel

die dit jaar ook als lustrumreceptie
fungeerde.

Opening
Het symposium begon met de gebruikelijke introductie van prof. dr. J.Th.M.
de Hosson die wij nogmaals als dagvoorzitter mochten ontvangen. Omdat
het programma vol zat met koffiepauzes en interessante sprekers zag iedereen de dag met veel enthousiasme
tegemoet. In die pauzes waren de
presentatieborden te bewonderen die
de lustrumcommissie had samengesteld uit de geschiedenis van T.F.V.
Professor Francken en spraken oude
bekenden elkaar weer. Zo waren wij
ook blij professor Francken zelf nogmaals op het jaarlijks symposium te
mogen ontvangen.

Quantum computers:
een blik in de toekomst
De eerste spreker die onze dagvoorzitter introduceerde was prof. dr.
H.A. de Readt. Hij is hoogleraar
computational physics op de RuG en
was daarom de man om ons te vertellen over quantum computing. In de
laatste jaren is dankzij nieuwe algoritmes en experimenteel werk mogelijk gebleken om een primitieve quantum computer te maken. Met een
quantum computer is het in theorie
mogelijk een groot aantal operaties
tegelijk uit te voeren maar ook alle
mogelijkheden tegelijk te behandelen.
Het betoog van Prof. De Readt begon
met een uitleg over de theorie achter
quantum computing. De fundamentele
verschillen tussen conventionele en
quantum computers werden daarbij
duidelijk beschreven. Vervolgens
sprak hij over hardware realisaties en
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liet hij enige simulaties zien die de
werking van en de problemen die zich
voordoen bij een echte quantum computer. Als slot kregen we nog een veelbelovend toekomstbeeld op dit gebied
voorgeschetst.

Electron optics:
toepassingen na 2000
Na de eerste koffiepauze was het de
beurt aan dr. ir. R.H.J. Fastenau, R&D
manager bij FEI Electron Optics. Toen
we de resolutie in de microscopie niet
meer op een conventionele manier
konden vergroten werd de elektron
microscopie bedacht. Nu zijn er nog
weer betere technieken. De heer
Fastenau gaf een mooi beeld van hoe
klein we nu al kunnen en hoever we
nog kunnen komen. Hij begon zijn presentatie met het begin van commerciële toepasbaarheid van Transmission
Electron Microscopy. Vervolgens werden verschillende toepassingen van
charged particle optics met name op
het gebied van control en analysis
besproken. Om het rijtje compleet te
maken besprak hij de nieuwe Focused
Ion Beam technologie en zijn huidige
en toekomstige toepassingen.

Nieuwe ontwikkelingen
in de lithografie
Tijdens de gezellige lunch in de kantine wisselde men van gedachte omtrent de presentaties die geweest waren. Daarna was het tijd voor dr. P.
Hinnen werkzaam bij ASM Lithografie
om te vertellen over de toekomst van
lithografie. Het ging hierbij om het
maken van wafers. De productie-eisen die door de klanten van ASML gesteld worden, worden steeds hoger en
daartoe deed de heer Hinnen de
roadmap van ASML uit de doeken.
Zeer verhelderend was de uitleg over
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de verschillende technieken gerelateerd aan de verschillende toepassingen. Hij vertelde vervolgens over de
nieuwste technologieën in ontwikkeling
die op hun commerciële toepasbaarheid worden onderzocht en hun
plaats binnen zijn bedrijf. Na een vraag
uit het publiek liet hij een stille hint los
over welke van deze technologieën
ASML hoogstwaarschijnlijk zal toepassen om de klant tevreden te houden.
En hij sloot af met de uitnodiging voor
een ieder jong ingenieur om bij ASML
te komen werken aan die toekomst.

Het PROTACT-project:
een doorbraak in
metal coating technology
Alweer koffie! Waarna professor de
Hosson een oude bekende van zijn
onderzoeksgroep introduceerde. Dit
was dr. ir. M. Roukema nu werkzaam
bij Corus (voormalig Koninklijke Hoogovens). PROTACT is een met kunststof bekleed staal bedoeld voor bijvoorbeeld de voedselverpakking. Zijn
presentatie beschreef het hele R&D
project waarbinnen het nieuwe produkt PROTACT is ontwikkeld. Hij begon met de roadmap die aan het onderzoek voorafging en liet een aantal
PROTACT produkten zien. Bij de beschrijving van het R&D project belichte
hij zowel hele praktische zaken als het
daadwerkelijk persen van de nieuwe
verpakkingen als fundamentele onderdelen van het project zoals de microscopische aanhechting van kunststof
aan staal. Toen hij aan het eind van
zijn presentatie was gekomen hadden
vele een nieuwe kijk op de verpakkingsindustrie: een zo ordinair produkt
als een bierblikje blijkt een hi-tech
produkt!
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Procesbesturing in de fabriek
na 2020
Na de laatste koffiepauze deze dag
(meer koffie konden we echt niet verdragen) overdonderde prof. ir. H. Leegwater, werkzaam bij DSM, iedereen
met een schitterende presentatie. Zijn
bedoeling was iedereen met zijn verhaal uit zijn denkraam te doen treden,
zodat we onze gedachten en werkwijzen wat los maken van het heden om
eerder te kunnen profiteren van de
hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen. Hij vertelde over de snelle
technologische ontwikkelingen in
procesbesturing en wees erop dat de
industrie van de toekomst daarom
weinig zal lijken op die van vandaag.
Om ons te overtuigen van deze nieuwe
toekomst liet hij een aantal zeer leuke
voorbeelden zien van de weg naar
deze toekomst die al wel bestaat. Hij
maakte bijvoorbeeld op een gegeven
moment verbinding met een fabriek
van DSM met een zaktelefoon en een
laptop en kon het proces aldaar vanuit de symposiumzaal beïnvloeden.
Maar dit was hem niet genoeg en zette
iedereen aan het denken over de invloed die dit soort ontwikkelingen op
allerlei andere terreinen van onze toekomst zal hebben.

Op een kruispunt van wegen
Als laatste op deze dag sprak drs. H.
van Vuren werkzaam bij FOM. Omdat
de politiek bezuinigt op FOM en het
steeds moeilijker is om promovendi te
krijgen, moet er voor FOM een nieuw
strategisch plan komen. De heer van
Vuren had als hoofd van de afdeling
onderzoeksbeleid een heldere presentatie over de beslissingen die op bestuurlijk niveau genomen moeten worden in fysisch onderzoek. Hij legde
de beleidskeuzes waar het FOM op dit

moment voor staat aan het publiek
voor. Hij beschreef de verschillende
strategieën en hun voor- en nadelen.
Naast de vragen die FOM moet beantwoorden over bijvoorbeeld hoe belangrijk fundamenteel verschijnselgericht onderzoek of fundamenteel
strategisch / technologisch onderzoek
is voor FOM, bracht hij ook vragen
naar voren die we hedendaags in de
maatschappij hebben over bijvoorbeeld het dalen van het aantal natuurkunde studenten en een oplossing
daarvoor. Na al deze zeer interessante
presentaties vonden nog een aantal
altijd weer zeer belangrijke formaliteiten plaats. Zo werden natuurlijk alle
sprekers bedankt met een grote fles
2000-Champagne om de millenniumwisseling te vieren. Alleen de man van
de techniek Alex Rogge was niet aanwezig om dit mooie bedankt-cadeau
in ontvangst te nemen. Om deze dag
af te sluiten voerden professor de
Hosson en professor Francken hun
lustrumsymposium sketch op.

Hoofddeksels
Professor Francken die het ook erg
leuk vond om nogmaals aanwezig te
kunnen zijn op een symposium georganiseerd door de vereniging die zijn
naam draagt, bedankte alle mensen
die dat ook dit jaar weer mogelijk hadden gemaakt met een presentje. Maar
hij begon met de woorden: Vroeger
droegen alle belangrijke mannen hoeden, dus zet ik nu ook maar een hoed
op. En uit de grote doos met verassingen kwam een futuristische pet met
volledig automatische koeling. Maar
omdat de organisatoren van het symposium, andere belangrijke figuren
binnen de vereniging en het bestuur
ook een beetje belangrijk waren kregen die ook allemaal een hoofddeksel.
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Ultralight-step

Borrel

(Prachtig!) Iedereen kreeg een echte
Amerikaanse baseballpet met daarop
geborduurd de naam van de vereniging. Professor de Hosson had ook nog
een verassing namelijk het vijfjaarlijkse lustrumcadeau! Met de woorden Alle ingenieurs zijn eigenlijk
fietsenmakers haalde hij een ultralichte step uit de doos die Armand en
Wouter Soer met veel moeite in elkaar
kregen en daarna demonstreerde.

Met zon geweldig einde kon de dag
natuurlijk niet meer stuk. Maar omdat
iedereen intussen wel weer dorst had
gekregen was weer hoog tijd voor een
borrel. En onder het genot van een
drankje konden we de plechtige uitreiking van het eerste lustrumboek
aan professor Francken aanschouwen.

Wouter Jorg van Strien

Ontspannen na een drukke lustrumweek
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Pythagoras beker
Tijdens het lustrumdiner sneed
Professor Francken het onderwerp van de beker van Pythagoras aan. Een paar weken later
ontving het bestuur van de vereniging een brief uit Baarn met de
volgende tekst.

Brief
Baarn, 29-12-1999
Hierbij een nette tekening van de beker van Pythagoras, waarover we het
tijdens het lustrum diner hebben gehad. Zoals ik je vertelde liet Pythagoras zon beker maken om zijn leerlingen af te straffen die er te veel wijn
in schonken. Misschien is het een geschikte puzzel voor de Francken Vrij.
In ieder geval is het een leuke truc.
Met vriendelijke groet, J.C. Francken

De beker
De redactie heeft inderdaag gehoor
gegeven aan bovenstaand verzoek om
de beker van Pythagoras op te nemen in de Francken Vrij. Misschien kan
het principe van de beker van
Pythagoras toegepast worden op de
Francken-mokken die op de kamer

Voorstelling van Pythagoras
hangen, zodat de leden van de T.F.V.
niet meer koffie kunnen drinken dan
goed voor ze is. Een dergelijk ingebouwd doseringsmechanisme is een
illustratief voorbeeld van de op de
praktijk toegepaste kennis van natuurkundige principes.

Probleemstelling
Als je de beker vult tot boven de groef
aan de binnenkant, loopt hij leeg. Kun
je dit uitleggen? Professor Francken
bedankt voor deze opmerkelijke bijdrage! (red.)

Prof.dr.ir. J.C. Francken

Pythagoras beker
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Lustrumweek
Hieronder volgt een verslag van
de activiteiten die plaatsvonden
in de lustrumweek die plaatsvond
van 7 t/m 12 december 1999.

Dinsdag sportdag
Dinsdagmiddag, 12:00 uur in de kantine. Er wordt al onrustig gekletst. Een
bekend persoon zou de lustrumweek,
ter ere van het 15-jarig bestaan van
de T.F.V. Professor Francken, komen
openen. Eindelijk daar komt een auto
aan en wie stapt daar uit? Sinterklaas
en zn zwarte pieten. In de kantine
aangekomen verklaart de Sint dat voor
hij weer terug gaat naar Spanje, hij
nog een belangrijk ding moet afhandelen en dat hij dus niet weg kan zonder de T.F.V. Professor Francken te feliciteren met zn derde lustrum. Met
deze woorden, die trouwens niet alleen door de mensen om hem heen
gehoord kon worden maar ook door
de rest van de aanwezigen van de
kantine, slaat Sint zn boek open en
laat verschillende actieve leden naar
voren komen om aan Sint het een en
ander te vertellen over de rest van de
lustrumweek.

Strijd
Na de opening begint de sportdag.
Helaas begint deze wat minder goed.
De ACLO had namelijk een dubbelboeking gemaakt en we konden pas
om 13:00 uur. Tijdens deze middag
waren er 6 teams die tegen elkaar
speelden in drie verschillende sporten,
te weten: voetbal, volleybal en
basketbal. Er waren twee BIO teams
een FMF team een gemengd team,
samengesteld door een bestuurslid, en
twee Francken teams. Er werd goed
gespeeld en de competitie liep vaak
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hoog op. De winnaars kregen een zak
pepernoten en chocoladeletters en de
verliezers een zak zout. Uit de verschillende reacties van de deelnemers
konden we concluderen dat het een
leuke en gezellige dag was geweest.
Na afloop is er met een groepje mensen nog in de Francken kamer na gechineesd om de dag af te sluiten.

Tasco Silva
Woensdag drankendag
Op woensdag vroeg in de middag ging
de lustrumcommissie met veel aanhang naar Hooghoudt om eens lekker
de beest te gaan uithangen en veel
dranken te proberen. Tijdens de heenweg ging de hele groep eerst nog even
het spandoek van de T.F.V.Professor
Francken bewonderen, die voor het
eerst in de lustrumweek boven de ingang van het Zernike Complex hing.
Een dik halfuur later kwam de groep
dan uiteindelijk aan (in een uithoek van
Groningen) bij de fabriek van Hooghoudt. Eerst even gezellig met zn allen
een kopje koffie drinken in een zaal
die er uit zag als aan het begin van
deze eeuw en een informatiekaartje
invullen en vervolgens de hele geschiedenis van Hooghoudt op een
videoscherm bekijken.Na de complete
geschiedenis te hebben gehoord
kwam dan uiteindelijk een rondleiding
door de nieuwe fabriek, waar het hele
stookproces uitgelegd werd. Er kon
ook gekeken worden naar de vruchtenextracten die op alcohol stonden om
de gewenste smaak af te geven voor
de likeuren. Toen het lang genoeg had
geduurd voor de meeste mensen was
de rondleiding dan ook afgelopen en
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kon er dan ook eindelijk aan het proeven geslagen worden. Ongeveer een
klein uur werd er dan ook van alles
geproefd en uitgeprobeerd. Alleen hadden de werkneemster van Hooghoudt
gedacht dat studenten meer zouden
drinken dan dat de hele groep deed,
maar alles heeft een reden. Het lag
namelijk aan de avond die nog zou
komen.

Koster
s Avonds kwamen er weer veel mensen af op het volgende onderdeel van
de lustrumweek, namelijk de borrelsportavond in Koster. Na een moeizame
start werd er uiteindelijk veel drank
genuttigd en ook veel aan verschillende sporten gedaan. Bij de ene tafel
werd er gekaart en aan een andere
was men aan het mexicoen. Ook werd
er nog gedart. Het werd dan ook een
hele lange avond en voor de meeste
mensen was er dan ook iets te weinig
slaap voor de volgende dag.

Henk Jan Kooij
Donderdag suikerdag
Deze dag begon met een zware start;
verschillende personen hadden namelijk de woensdagavond nauwelijks afgesloten met de gebruikelijke slaap of
de donderdag diende zich alweer aan.
Een excursie naar de Suikerunie stond
op het programma. Om 12:45 vertrokken dan ook 9 personen met de fiets
vanuit het Zernike richting het zuidwesten van de Stad. Ruim een kwartier later stonden de fietsen in de fietsenstalling en genoot men van het
aroma. Na een korte introductiefilm
begon de rondleiding over het complex.

Suikerbieten

De suikerbieten werden per tonnen
tegelijk aangevoer en middels twee
weegbruggen werd de lading per
vrachtwagen bepaald. Nadat een monster was genomen kon elke vrachtwagen zijn lading lossen. Tijdens de
campagne, de tijd dat de fabriek 24uur per dag draait, komt er gemiddeld per twee minuten een vrachtwagen binnen. Op een lopende band
worden de bieten de fabriek
ingedragen, alwaar ze eerst gewassen worden. Middels ronddraaiende
trommels worden stenen e.d. eruit gehaald. De bieten worden vervolgens
aan reepjes gesneden om dan in verschillende kookpotten terecht te komen. Tijdens dit koken wordt de suiker uit de bieten gewonnen en de
overgebleven suikerloze reepjes
worden als veevoer terug gegeven
aan de primaire sector. Het suikerwater wordt verdikt en door poedersuiker in zon stroop te strooien kristalliseert de suiker tot mooie korreltjes.
Dit is dan de suiker die je op tafel
krijgt. Een groot deel van de suiker
die de suikerunie produceert gaat echter weer als grondstof naar etenswaren- fabrikanten. Voor het tafelgebruik kregen de deelnemers een
mooie Suiker(unie)-pot vol met het
overheerlijke suikerbieten-suiker. Het
bleek een leuke excursie en een must
voor elke student in Groningen. Echter een zwaar fysisch beladen excursie was het niet.

Lasergamen
De donderdag-avond werd gevuld met
Lasergame. Vanaf 21:45 was er een
plek gereserveerd in het donkere hol
bij Picadilly. Dertien personen hadden
zich aangemeld en dertien personen
hadden het gebouw ook daadwerkelijk gevonden (uitzonderlijk omdat er
eerst in Target Lasergame gespeelt
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zou worden). Picadilly bleek een mooie
buurtgebouw dat uitgebouwd was met
dart, biljart, pool, lasergame, bowling
e.d. De prijs van fl 17,50 voor twee
spelletjes van 20 minuten was een
kleine onderschatting van de zaak,
maar de korting van fl 5,- die we zodoende kregen konden we gelukkig
houden. Een spel met ieder voor zich
en God voor ons allen bleek niet mogelijk en dus werden er twee teams
gemaakt. De houten geweren maakten het gevoel van jong zijn en oorlogje spelen helemaal compleet. Elk
team kon zich één keer de winnaar
noemen. De pilsjes ervoor en ernaar
waren uiteraard ook niet vergeten.
Echter sommigen hadden nog niet genoeg gesport en lieten de bowlingbaan aanzetten. Laat kon/mocht het
echter niet meer worden, omdat de
vrijdag het Symposium Beyond 2000
op tijd begon.
Voor een compleet verslag van het
symposium, kijk elders in deze
Francken Vrij (red.).

Dirk Bekke
Vrijdag na het symposium
Na afloop van het symposium was het
de beurt aan de twee ereleden, om
het publiek te vermaken. In een vlot
en grappig vertelt verhaal, waarin professor de Hosson en professor
Francken afwisselend het woord voerden, werden de symposiumcommissie
en het bestuur bedankt voor hun inzet. Deze bedankjes gingen vergezeld
van speciale Francken base-ballcaps,
die Professor de Hosson in Boston had
laten maken, en een razendsnelle
Zernikecomplex-step die door professor Francken uit een doos getoverd
werd. Hierna was het tijd voor de
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symposiumborrel/lustrumreceptie in
kantine van het NCC.

Oud-bestuursleden
De meeste symposiumbezoekers aangevuld met een tiental oud-bestuursleden, w aaronder oprichter Tom
Franke met zijn vrouw en kind, hadden zich achter in de kantine verzameld om onder het genot van enkele
hapjes en drankjes na te praten over
15 jaar T.F.V. Professor Francken. Met
zeer veel enthousiasme vertelden de
oud bestuursleden over de vereniging
zoals zij die gekend hebben.

Lustrumalmanak
Het hoogtepunt voor de lustrumcommissie was de uitreiking van de
lustrumalmanak. Vele uren zijn gespendeerd om een zo compleet mogelijk overzicht van 15 jaar Francken
te maken. De eerste lustrumboeken
werden overhandigd aan Professor
Francken en Professor de Hosson. Na
deze uitreiking kon iedereen een
exemplaar afhalen bij de commissie.
Eerst was het heel rustig, omdat iedereen zat te lezen, maar al snel kwamen de meest geweldige verhalen
over Franckenavonturen, die beschreven waren in het lustrumboek.

Lustrumdiner
Tegen zevenen ging de harde
Franckenkern samen met enkele oudbestuursleden en sprekers van het
symposium naar restaurant La
Couronne in de Oude Boteringestraat
alwaar een drie gangendiner genuttigd
werd. De kelder was speciaal voor
Francken gereserveerd. Ik kreeg te
horen dat het technisch natuurkunde
programma bijna vijftien jaar geleden
ook al bestond uit o.a. struikelvakken
TQ, VSF, FIT-stage van Hasper etc,
Weinig verandering op dat gebied dus.
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Het wad op Schiermonnikoog
Maar gelukkig zijn alle oud-bestuursleden wel goed terecht gekomen na
het behalen van de ir. titel.

Bikkels
De diehards onder ons (waaronder
Professor Leeghwater, DSM) hebben
het uitgehouden tot het ochtendgloren.
Al waggelend begaven wij ons naar
onze kamers waar we van een korte
ochtendrust konden gaan genieten. De
volgende middag moesten we ons alweer melden voor drie dagen Schiermonnikoog.

Sander Nijman

en om (verder) na te denken over de
spullen die mee konden op het ledenweekend. Het resultaat: drie plastic
tassen met o.a. kerstverlichting,
koffiefilters en de radio van Bexter. Om
17:00 had nagenoeg iedereen zich
verzameld bij het Centraal Station en
met een reguliere pauperbus ging het
richting Lauwersoog. Daar werd de
boot naar Schiermonnikoog gepakt.
Tijdens de vaart werd er op de gereserveerde plekken een klein rookgordijn opgeworpen tussen de studenten
en de autochtone bewoners. Via de 4uurlijkse busdienst op dit eilandje kwamen we terecht bij onze kampeerboerderij Springfield.

Feest
Ledenweekend
De zaterdagochtend van de lustrumweek kon er lekker uitgeslapen worden, want het ledenweekend zou pas
om 17:00 uur beginnen. Een kleine
groep leden echter kwam die dag al
om 12:00 op de faculteit om de posterborden, ballonnen, e.d op te ruimen

De boodschappen waren al door de
plaatselijke supermarkt bezorgd. Het
feest kon dus al gelijk beginnen! Op
een paar verantwoordelijk-voelendeleden na, werd er volop gemext, gekaart, gerookt en gedronken. Die
avond werd er rond 23:00 vertrokken
naar de lokale discotheek en wat
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Dansend de nacht door
schept de verbazing, ook hier weer
gereserveerd. De aanwezige doelgroep voor de Technisch Natuurkundigen bestond uit lokalen en studenten: een aparte mix, maar het bier was
verder prima. Na de alcohol-shot
waagden de TN-ers zich ook op de
dansvloer. Het bezoek eindigde zonder een vinkje voor Francken, maar
de thuiswedstrijd moest nog beginnen
waar de ene beter in slaagde dan de
ander.

Zondag
De zondag bestond uit rustig wakker
worden, de pauperbende van de vorige nacht opruimen en ontbijten. In
groepjes verlieten de Franckenmensen
de locatie op zoek naar strand, frisse
lucht en dode vogels (nooit geweten
dat deze nog kunnen vliegen!). Met een
voetbal werd het strand afgelopen en
werd een café bezocht. Koud of warm,
chocolademelk of bier het mocht niet
deren. Overal kregen we, dankzij de

36

zilverkleurig hoge hoed van Taz, veel
bekijks en ook was er overal voor ons
gereserveerd. Langzamerhand droop
iedereen het huisje weer binnen en kon
er weer gepokerd worden. (al dan niet
voor de eerste keer). Na de maaltijd
en de bijbehorende afwas kon er weer
verder gegaan worden met de zware
taak die op onze schouders lag met
17 personen voor 30 personen drank
en eten op maken, want het bleek
namelijk dat lang niet elk lid het aandurfde om mee te gaan op dit ledenweekend. Een zeer betreurenswaardig feit overigens. De sfeer in het met
tafels en stoelen volgepropte eetzaaltje was zo goed dat er niet over nagedacht werd om het café op te zoeken.
Tijdens een perfect geïmproviseerde
quiz bleek echter dat niemand meer
wist welk bier er geschonken werd in
de lokale discotheek de Toxbar en
lichte schaamte dreef naar boven.

Maandag
De volgende dag, maandag, kon niet
al te lang uitgeslapen worden, want er
moest gewerkt worden. De ene moest
schoonmaken, de ander zou een
practicum moeten doen. Na een dikke
omelet werd iedereen langzaam naar
buiten geveegd, alwaar de laatste zuivel en eieren hun rustplek vonden. Met
een harde wind, en zonder voetbal,
ging het de waddenzee over en op
zoek naar het vaste land. Met de
pauperbus vol vrolijk gezang werd de
Stad bereikt; snel een maaltijdje maken en morgen weer naar de
Franckenkamer om te vertellen dat
volgend jaar iedereen mee moet
gaan, want het is gewoon GAAF!

Dirk Bekke

FranckenVrij
Gedichten
Ook dit maal zijn er enkele gedichten ingeleverd voor de rubriek gedichten.

Zonder titel
Ik wordt langzaam wakker,
Ik zie niets, hoor niets,
voel slechts de kilte om me heen.

Een zacht geluid klinkt in de verte,
een regenbui die dichterbijkomt,
een vogel op zoek naar voedsel.

Ik voel me stijf en wil hier weg,
weg uit deze donkere cel,
maar iets houdt

me tegen,

Een aangename warme gloed overvalt
me.
Ja, nu weet ik wat het is.
Ik mag weg, eindelijk weg,
Weg uit deze duisternis.

Met moeite baan ik me een weg naar
buiten,

als een onzichtbare ketting.

naar het warme licht,

Teleurgesteld val ik weer in slaap.

dat in de verte schijnt.
Het licht dat me wekte,

Dagen gaan voorbij,
zonder

enige verandering.

Terwijl ik daar lig ,

de ketting doorbrak en me bevrijde.
Het licht als een signaal,
dat het nieuwe leven aankondigt.

als een diep verstopt geheim,
dromend over later.

Tasco Silva

Plots wordt ik wakker.
Er is iets veranderd.
Het voelt anders,
ík voel me anders.
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Valentijn
Je ziet hem al staan in de verte,
met zn mooie blauwe ogen,
zn korte blonde haar.
Dichtbij, maar toch onbereikbaar.

Elke dag hopend op die blik,
die ene lach.
En elke dag denk je weer,
heeft hij het door,
ziet ie me staan?

Nooit eens de kans
om echt te zeggen wat je voelt.
Maar eens per jaar
kun je je hart laten spreken,
in de anonimiteit van Valentijn
Dit is voor jouw, zie maar wat je ermee doet:

Mysterieuze signalen
door de schaduw van je geest
Rationeel ontweken maar
Intuïtief versterkt.
Enkel één gedachte:
Jij en ik
Enkel één gedachte...

Tasco Silva
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Borrelpraat
Het borrelseizoen is weer begonnen! Nadat we het allemaal wat
rustiger aan hebben gedaan in de
tentamenperiode voor de kerstvakantie kunnen we er weer heftig tegenaan.
De opkomst varieert gemiddeld van
vijf tot vijftig personen. De borrelcommissie heeft alweer grandioze
ideeën voor een aantal gave borrels.

gezet in cafe Koster. Gelukkig had
Redmer een gave vriend meegebracht, dus de sfeer zat er goed in.
Aangezien deze borrel voor de verandering eens op de donderdag plaatsvond hadden we vrijdag een collectieve brakdag.

Big-brother
We hebben ook een nieuw voedselbeleid. We gaan per direkte ingang een

Let the juices flow
We hebben nu al aardig wat ervaring
opgedaan na twee zeer geslaagde
borrels. De dierendagborrel was een
groot succes. Er werd grof ingezet tijdens de visjesrace. Dirk nog bedankt
voor het maken van het circuit. De
Grunnegerborrel was eveneens een
groot succes. Iedereen blèrde gezellig mee met het o zo bekende
Grunneger laid. Ook de achtergrondmuziek van Anneke werd zeer gewaardeerd. De themadrankjes waren
deze keer Sint Martinusbier, Kalmoes
Beerenburg, Kruidenbitter en de enige
echte Hooghoudt Groninger groanjenever. s Avonds werd de borrel voort-

lijst bijhouden waarin per persoon per
week de consumtie van Marsen,
Snickers en andere zoetigheid wordt
bijgehouden. We doen dit alleen om
bepaalde mensen tegen zichzelf in
bescherming te nemen. Naar personen met een consumptie van bijv. 5
Snickers per dag (wat wij toch een
hoog gemiddelde vinden) gaan wij een
uitvoerig gedragsonderzoek doen. Ons
eerste object van onderzoek wordt
Cindy. Deze keuze behoeft naar onze
mening geen uitleg. Een uitgebreid
verslag volgt in de volgende Francken
Vrij.
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Beerenburg: nog steeds in trek bij Francken.

Veiling
De eerstvolgende borrel gaan we van
de gelegenheid gebruik maken om wat
borrelattributen
te
veilen.
De
ChupaChup emmer wordt het pronkstuk van deze verkoop. Verder zullen
er onder andere golfclubs (reeds gedemonteerd), pingpongballen en exotische gevlekte vissen geveild worden.
We bedanken het Francken bestuur
voor het ter beschikking stellen van
de step voor deze veiling.

Aio-borrel
Wat dit seizoen verder op de planning
staat, blijft nog even een verrassing.
We kunnen in ieder geval van de AIOs
een borrel verwachten. Details hierover volgen. Houd dus de posters in
de gaten!

Café Koster
Hoogstraat 7-9

Anneke Praagman

9711 LN Groningen
050 - 314 52 17
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