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Op hoeveel manieren kan je het werk van de hoofdredacteur beschrijven? 
Dit is mijn zesde Francken Vrij als hoofdredacteur en ik heb inmiddels al op 
alle mogelijke manier beschreven hoe ik tosti’s bak, koffie zet en sigaretten 
rook. Dus heb ik het deze keer eens anders aangepakt: ik heb letterlijk niks 
gedaan. Tim heeft koffie gezet, Mark tosti’s gemaakt en okay: ik moest toch 
echt mijn eigen sigaretten gaan roken.  Het enige wat ik nog wel even moest 
afleveren was dit stukje: Aernout weigerde dit namelijk voor me te schri-
jven. Dit is dus wat je krijgt als je de commissie de volledig vrije hand geeft: 
wederom een schitterende editie van de Francken Vrij. Geen enkel verschil 
met de vorige eveneens schitterende editie. Ik voel me een beetje overbodig 
hier… Ach, ik ga maar weer eens een sigaret roken.
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Van de voorzitter
Laatste woorden

Dit is alweer de laatste keer dat ik het 
voorrecht heb om een voorwoord 

te mogen verzorgen voor de Francken 
Vrij. Zeventien juni hoop ik mijn mooie 
functie te mogen overdragen aan een 
nieuwe, uiterst capabale kandidaat. 
Natuurlijk is dit ergens hartstikke zon-
de. Ik heb namelijk een heel erg leuk en 
leerzaam jaar gehad en mijzelf kennen-
de zal ik er de grootste moeite mee heb-
ben om de boel los te laten en over te 
dragen. Toch is het natuurlijk goed dat 
zo’n bestuursfunctie doorgaans maar 
een jaar duurt. Goed voor de vereni-
ging: vers bloed en vernieuwd enthou-
siasme is enorm belangrijk om de boel 
draaiende te houden. Maar ook goed 
voor jezelf: je merkt dat een bestuurs-
jaar enorm veel tijd en energie van je 
vergt. Je hebt het, kortom, vaak druk. 

Deze drukte zorgt er soms voor dat 
je offers moet brengen. Boven alles is 
daar natuurlijk de studie. Het is erg 
makkelijk om dat ene college maar 
even te laten schieten voor één of an-
dere afspraak. Of om toch maar even 
bij te slapen na die ene constitutiebor-
rel van gisteren. Mijn studieresultaten 
zijn hierdoor toch een beetje ‘achterge-
bleven’ bij mijn voorgaande jaren. Een 
bestuursbeurs biedt enig soelaas, maar 
zal toch niet meer zijn dan een pleister 
op de wonde. Althans in mijn geval.
Ook vrienden van buiten de studie heb-
ben de drukte het afgelopen jaar ge-
merkt, dat ik toch betrekkelijk vaak niet 
bij gelegenheden kon zijn vanwege een 

bestuursverplichting. Ze hebben zich 
wel eens afgevraagd wat dat toch is 
met die natuurkundigen. Ik heb op mijn 
beurt gemerkt dat het aan een ‘buiten-
staander’ lastig overbrengen is dat een 
studievereniging voor technisch na-
tuurkundigen een fantastisch concept 
is, wat naast inhoudelijke activiteiten 
garant staat voor veel gezelligheid en 
mooie feestjes.
Maar ik zal niet proberen om teveel te 
wentelen in zelfmedelijden. Feit blijft 
dat een jaar bestuur doen met drie 
mooie gekken de beste keuze is die ik 
ooit heb gemaakt. Het is een fantastisch 
mooi jaar geweest en ik kan vanaf deze 
plek alleen maar zeggen dat ik het ie-
dereen kan aanraden, mocht je ooit 
de kans krijgen tijdens je studie. Die 
drukte hier en daar neem je graag op de 
koop toe.
Ik wil op deze plek het nieuwe, op het 
moment van schrijven nog te installe-
ren bestuur alvast heel erg veel succes 
wensen het komende jaar. Maak er een 
topjaar van, voor jezelf en voor de ver-
eniging!



prof. dr. J.Th.M. de Hosson
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Pressure resistant: what has 
Van der Waals to say ?
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Johannes Diderik van der Waals devo-
ted his life’s work to the relationship 
between the liquid and the gaseous 
state. He was not particularly excited 
about solid materials. At a sufficiently 
high pressure gas becomes liquid, un-
less the temperature exceeds a certain 
critical value. The force preventing se-
paration of molecules in a liquid state is 
their mutual attraction. In fact, because 
of this attraction a very high pressure 
prevails in the liquid. It is amazing if 
you calculate this presure, i.e. amoun-
ting to not less than about 1 MPa at 
normal temperature. In other words 
the internal pressure, as it is called, of a 
drop of water would be about ten times 
greater than the water pressure at the 
greatest depth of any ocean. Van der 
Waals’ theory has also been extremely 
successful through its predictions how 
to convert gases to liquids. In fact even 
Kamerlingh Onnes, who got his first de-
gree from the University of Groningen 
(please note the annual Kamerlingh On-
nes prize of the department of physics 
for the best MSc research project !) suc-
ceeded based on Van der Waals ideas 
in forcing helium to assume the liquid 
state.
On the basis of this law of what are 
known as corresponding states for va-
rious gases and liquids Van der Waals 
was able to provide a complete descrip-
tion of the physical state of gases and, 
more importantly, of liquids under va-
rying external conditions. An interes-
ting question, not touched by Van der 

Waals: is it possible to convert a solid 
to a liquid under pressure. At first sight 
one would say: yes of course (see com-
mon phase diagrams) but is it also easy 
to accomplish?

Metallic glasses
Recently in the PhD thesis work of 
Dave Matthews in our group we have 
experimentally observed that an amor-
phous material turns into a liquid upon 
deformation [2]. The point is that a li-
quid can not withstand any shear stress 
but it is under a severe normal pres-
sure at the shear plane. As oxymoronic 
as it sounds, metallic glasses exist and, 
as materials, pose remarkable proper-
ties, since in their tightly-packed glassy 
structure, the displacement of atoms at 
room temperature is obstructed. With 
no lattice dislocations present, mecha-
nical properties combine to produce 
an exceptionally strong material. The 

Figure 1. Johannes Diderik van der Waals (1837-1923), 
Nobel Prize in Physics 1910
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material response to deformation is an 
important factor when considering pos-
sible applications or functions in devi-
ces and also a subject area which is still 
shrouded with considerable confusion. 
Plastic deformation in metallic glasses 
is concentrated in extremely thin, sheet-
like volumes know as shear bands and 
it has been hypothesized that there can 
be either considerable temperature ri-
ses in these volumes, or not. High local 
temperatures due to shear may lead to 
a range of fracture surface features in 
metallic glasses, which can be almost 
featureless shear planes; characteristic 
vein patterns formed by the meniscus 
instability initiated from the surface ed-
ges; or very elongated veins.
A very elegant but indirect fusible-
coating method was presented in [1] to 
confirm experimentally the local tempe-
rature increase in the vicinity of a shear 
band formed in amorphous material, 
using a thin tin coating on their surface 
which melts up to some distance from a 
developed shear band. 
In model calculation we can consider a 
shear band to be a planar source of heat 
with density Q (J/m2) at time t = 0. The 
temperature increase at a distance x to 
the both sides of shear band located at 
x = 0 is given by the classical heat equa-
tion: 

obtained from the uniaxial yield stress 
σy and shear displacement δ: Q=σy δ.
Given that heat is generated during 
shear in metallic glass, it is anticipated 
that crystallization may occur within 
that heat affected area. Published data, 
including our own, shows that it does 
occur but also does not occur; however 
to the best of our knowledge, no expla-
nation has been offered for very diffe-
ring findings. Further, there remains 
considerable uncertainty over why 
there are differences in fracture surfa-
ces morphology due to compression 
and tension. Clearly, this is an indirect 
method but can we do better by perfor-
ming in situ microscopy observations? 

In-situ electron microscopy 
In order to directly observe the evolu-
tion of shear bands during tensile de-
formation, in situ tensile experiments 
were performed by Dave Matthews at 
both room and elevated temperatures 
in a transmission electron microscope 
(TEM). Such experiments require a spe-
cimen stage that is capable of straining 
TEM specimens while maintaining a 
controllable temperature and that is 
not a piece of cake. The fracture surface 
again revealed many triple-point veins 
up to 2 mm in length, as seen in the TEM 
and there was also evidence of shorter 
veins and material melting; see liquid-
like balls and spheroid drops as shown 
with scanning electron microscopy (Fi-
gure 2). 
According to the contemporary concept 
of shear band formation in amorphous 
metals, immediately after instantane-
ous shear band development, the sur-

where r is the material density, C the 
specific heat of the material and k the 
material thermal diffusivity. An estima-
tion of amount of released heat Q can be 



Onder de loep

8 Francken Vrij 12.3

rounding amorphous material is heated 
up from the environment temperature 
T0 due to heat diffusion. The volume 
where the local temperature is higher 
than the glass transition temperature Tg 
may be deformed easily due to substan-
tially decreased viscosity, when both 
tensile and shear stress components 
exist. The size of this volume for the 
amorphous alloy can be estimated by 

using equation 1. We assumed σy = 1850 
MPa, r = 6600 kg m-3, C = 420 Jkg-1K-1, k 
= 3 x 10-6 m2s-1 and Tg = 674 K. Figure 3 
conveys our calculations. It shows one 
half of the temperature increase profile 
in the vicinity of a single shear band 
with a shear displacement, δ = 5 mm (a 
value near to that observed in Figure 4) 
at three different times 3, 12 and 50 ns, 
respectively. The horizontal line made 
at ΔT = 376 K corresponds to the limit 
when the temperature increase from 
room temperature reaches the glass 
transition temperature Tg. From Figure 
3a it can be concluded that the volume 
which may be considered to be at the 
temperatures over Tg is dependent on 
time. At a time shortly after shear band 
development (3 ns), the temperature 
increase is relatively high, however the 
“heat affected volume” is small. After 
50 ns, all material is cooled down un-
der Tg. If one would like to know the 
maximal distance to which the mate-
rial is overheated over the glass transi-
tion temperature, the differentiation of 

Figure 2. SEM micrographs revealing: short triple-
point vein tips (> 1 mm) and apparent melting with 
the presence of spheroid drops ~ 300-500 nm in diame-
ter adhered to the fracture surface.

Figure 3. (a) Local temperature increase in shear band vicinity calculated for a shear displacement of 5 mm (Q = 
1.34 kJ/m2) and t = 10, 50 and 130 ns for and amorphous alloy (b) Maximum temperature increase calculated for 
shear displacements, d  = 1, 5, 10 and 50 mm
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equation 1 gives the value of maximum 
temperature increase together with the 
time at which this maximum is reached. 
This prediction is shown in Figure 3b 
for four different shear displacements 
1, 5, 10 and 50 mm. It is seen that 5 mm 
shear displacement may induce, at time 
17 ns, the visco-plastic layer with a 
thickness slightly exceeding 0.6 mm. A 
1 mm shear displacement offers only a 
0.13 mm layer for a much shorter time 
and the larger displacements such as 
10 and 50 mm, usually observed on the 
fracture surfaces of bulk amorphous 
samples, may form much thicker “li-
quid-like” layers (1.3 and 6.4 mm) for 
substantially longer times (70 ns and 
1.7 ms). The horizontal line ΔT = 740 K 
that corresponds to the temperature in-
crease over the melting temperature of 
is also present in Figure 3b to indicate 
that a large displacement offers enough 
heat for local melting, as the spheroid 
drop on Figure 2 testifies. 
Since it is clear that the shear displace-
ment is the important influencing factor 
as regards the liquid-like-layer (LLL) 
thickness, it is also reasonable to sug-
gest that limiting the shear offset will 
limit the probability of inducing menis-
cus instability. Experimental observati-
ons reveal that pure shear presides up 
to 4 mm (Figure 4) and samples thinner 
than this value exhibit no vein mor-
phology. Therefore, in order to avoid 
catastrophic fracture by meniscus in-
stability, for room temperature tensile 
deformation of metallic glass ribbons, 
restraining shear bands displace-
ment to δ < 4 mm may be a solution. 

Conclusions
Besides the Van der Waals gas-liquid 
transition indeed it is possible to con-
vert a solid into a liquid because of the 
normal pressure on a shear plane in an 
amorphous materials. . Both TEM and 
SEM observations confirm the presen-
ce of a liquid-like layer on or near the 
fracture surface of the ribbons. The cha-
racteristic features of this layer include 
protruding veins and spheroid drops 
which develop during the final separa-
tion. Estimations based on quantitative 
fractographic observations permit an 
evaluation of the thickness of the liquid-
like layer formed due to heat evolution 
after shear band development. A model 
based on an assumption that a shear 
band acts as a planar source of heat 
has been used to estimate a maximum 
thickness of the liquid-like layer and 
its dependence on fracture parameters. 

Figure 4. SEM micrograph revealing a plan view frac-
ture surface of and amorphous ribbon strained at room 
temperature to failure at 1 x 10-4 s-1. LLL = liquid-like 
layer.
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Both experimental evaluation and mo-
del calculation confirmed that the thick-
ness of a liquid like layer present at the 
last moment of fracture substantially 
exceeds the generally accepted thick-
ness of a shear band. The probability 
of witnessing a crystal phase near the 
fracture surface is mainly dependent on 
the size of the shear displacement.
A large number of parameters may 
influence the thickness of a liquid like 
layer in the vicinity of a shear band at 
the moment of failure. These include 
the shear displacement, the glass tran-
sition temperature and local structural 
inhomogeneities that initiate menis-
cus instability, which may all lead to 

a variety of fracture mechanisms with 
characteristic fracture surface features, 
which explains why conflicting results 
appeared in the literature. From the re-
sults obtained it may be recommended 
to limit amorphous “features” within a 
material to < 4 mm in order to avoid ca-
tastrophic fracture via meniscus insta-
bility. Indeed van der Waals’ PVT stu-
dies stayed continuously inspirational 
for more than a century. 

[1]  J.J. Lewandowski, A.L. Greer, Nature Materi-
als 5: pp. 15-18 (2006).
[2]  D.T.A. Matthews, V. Ocelík, P.M. Brons-
veld, J.Th.M. De Hosson, Acta Materiala 56, 
pp.1762-1773 (2008)
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Drukte bij de koelkasten
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Druk: het lijkt me een toepasselijk 
thema voor dit stukje. Het is de 

afgelopen tijd namelijk flink druk ge-
weest in de Franckenkamer, vooral bij 
het koelkastentrio. Je zult de hoeveel-
heden die de Franckenleden samen con-
sumeren niet kunnen bevatten. En al dit 
lekkers moet natuurlijk ergens vandaan 
komen. Dit jaar hebben we er voor ge-
kozen om dit rechtstreeks bij de Plus 
te gaan bestellen. Borrelcielid Matthijs,  
tevens vulploegleider bij de Plus, 
heeft er dus een hele taak bij gekre-
gen. Hij heeft ons assortiment weer een  
enorme boost weten te geven: zo kunnen 
onze leden op goede dagen ook Goede  
Morgen! en ijs bij ons halen.

De pokerrage lijkt een beetje over te zijn 
gewaaid, maar gelukkig is het gemid-
delde Franckenlid niet zo trendgevoe-
lig. Zo was er toch een grote opkomst 
bij onze pokerborrel zodat er een paar 
mooie potten gespeeld konden wor-
den.  Er werd al tijden geroepen dat 
het weer eens tijd werd voor een ouwe 
vertrouwde Franckenborrel, eentje  
zonder activiteiten.  Zo’n roep van de 
leden gaat de borrelcie natuurlijk niet 
in de koude kleren zitten en we kwa-
men met ‘de sterke borrel’. Tijd dus om 
alle sterke verhalen weer uit de kast te 
halen en weer een keer ouderwets te 
borrelen in de Franckenkamer. Minder 
puntje is misschien dat de foto’s van 
die avond niet veel scherper zijn dan 
mijn herinneringen. 

De behoefte om te borrelen, te feesten 
en deze zaken te organiseren wordt 
voor een aantal borrelcieleden niet he-
lemaal gestild door alle Franckenbor-
rels. Zo heeft Matthijs meegeholpen 
om een fantastisch gala neer te zet-
ten. Dit gala organiseren wij samen 
met 10 andere studieverenigingen in  
Huize Maas. Wil je jezelf nog eens terug 
zien op de foto? Kijk dan nog even op  
galafeest.nl. Verder zat ook Sjoerd  
namens onze borrelcie in de Facfeest 
commissie. Ook dit feest voor alle stu-
denten van onze faculteit was druk be-
zocht. Met een thema als “Proud to be 
Fout” zit je natuurlijk al gauw goed!
Pasen vier je uiteraard met je familie, 
maar wat nou als je de Franckenkamer 
een beetje als woonkamer beschouwt? 
Dan worden Franckenleden toch ook 
een soort familie? Vandaar ook dat we 
dit jaar een paasontbijt hebben georga-
niseerd. Met Bach op de achtergrond en 
een grote tafel gedekt met veel teveel 
lekkers had het een echt huiselijke sfeer. 
Wellicht niet helemaal wat je van de 
borrelcie zou verwachten: een ontbijt is 
immers nog geen borrel. Toch was het 
erg gezellig en bovendien: borrelen kan 
altijd nog.
Ook de afgelopen periode zijn we weer 
bij café Karakter op bezoek gegaan. En 
zelfs zonder voortanden is dit echt een 
mooi feest! De Karakterborrel begint zo 
langzamerhand een traditie te worden 
voor Francken. Ik hoop van harte dat 
deze traditie nog lang stand houdt! 



Bas Vlaming
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De theoreet
Het einde

Het is 25 graden, het zonnetje schijnt 
en het is eigenlijk tijd om een ter-

rasje te pakken. Maar ja, er moet ge-
werkt worden en er moeten deadlines 
gehaald worden. En natuurlijk had 
plan A uitgevoerd kunnen worden, in 
welk geval jullie nu een alleraardigst 
populair-wetenschappelijk verhaal over 
materie gerelateerd aan mijn eigen on-
derzoek aan het lezen waren. Maar om 
eerlijk te zijn is ondergetekende bij het 
schrijven van dit artikel het helemaal 
beu om ook nog maar iets met porfyri-
nes, LH2 systemen of moleculaire ag-
gregaten van doen te hebben. Bij deze 
beloof ik dat verhaal in de volgende 
Theoreet te vertellen. Deze keer dus iets 
heel anders: ALLES NAAR DE KLOTE!

Juist, het einde van de wereld dus, of 
tenminste van ons bestaan. Er zijn een 
veelheid aan dreigingen te verzinnen; 
sommigen onwaarschijnlijk, sommi-
gen onvermijdelijk, sommigen wellicht 
slechts een grote aanslag op de menselij-
ke bevolking, sommigen gegarandeerd 
het einde van de mensheid. Iedereen 
kent wel een aantal Hollywood-films 
waarin zo’n catastrofe (bijna) gebeurt: 
Armageddon, The Core, Independence 
Day, I Am Legend, The Day After To-
morrow, enzovoorts. Maar zoals het een 
goede Hollywood-film betaamt, zijn er 
overlevenden. Danwel omdat de drei-
ging op het laatste nippertje weggeno-
men wordt, danwel omdat er ondanks 
de schier onmogelijke omstandigheden 
toch nog een groepje mensen op de een 

of andere inventieve manier overleeft. 
In het echt is de kans op zo’n wonder-
baarlijke overleving een stuk kleiner, en 
zal het leven van de overlevenden on-
der de nieuwe omstandigheden een hel 
op aarde zijn. In deze Theoreet gaan we 
wat dieper in op bepaalde scenario’s.
Dat er ooit een einde aan zal komen 
staat in ieder geval vast. Sinds de eer-
ste organismen zo’n 3 of 4 miljard jaar 
geleden verschenen zijn er gigantische 
aantallen soorten organismen geweest. 
Sommigen waren succesvol en hebben 
het honderden miljoenen jaren uitge-
houden, sommigen wat minder. Maar 
wat dit gigantische scala aan soorten 
dieren, bacteriën, planten, schimmels 
en exotischere organismen met elkaar 
gemeen heeft, is dat vrijwel elke soort 
uitgestorven is. Voor de minuscule 
fractie van soorten die nu leeft, ligt uit-
eindelijk hetzelfde lot in het verschiet. 
Sommigen zullen weggeconcurreerd 
worden, bijvoorbeeld door de mens, en 
anderen zullen het slachtoffer worden 
van veranderende omstandigheden, 
abrupt of iets minder abrupt. Het is al 
lang bekend dat er in de geschiedenis 
van de aarde vele catastrofale gebeurte-
nissen hebben plaatsgevonden. Bij som-
migen zijn het gros van de soorten or-
ganismen die op dat moment op aarde 
aanwezig waren compleet uitgeroeid. 
Een aantal malen is zo’n 75 à 85 procent 
van het aantal soorten verdwenen, en 
in het extreemste geval (aan het einde 
van het Perm) is dit ruim 95 procent. 
Besef wel, het gaat hier om soorten. Bij 
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een overlevende soort hoeft slechts een 
fractie van de populatie in leven te blij-
ven, dus kijkend naar populaties is er 
helemaal een slachting aangericht. Ook 
de opkomst van de mens is, voor veel 
organismen, een drama dat zijn weerga 
niet kent. De holocene uitroeiingsgolf, 
waar we nog steeds middenin zitten, 
is enkele tienduizenden jaren geleden 
begonnen, en de uitroeiingsfrequentie 
van soorten wordt geschat op zo’n 100 
a 1000 maal de ‘normale’ frequentie. Bij 
de vorige massale uitstervingsperiodes 
is het slechts bekend dat er catastrofale 
gebeurtenissen hebben plaatsgevon-
den, maar wat nou precies gebeurd is 
vaak nog steeds een groot vraagteken.

De aarde zelf biedt al voldoende moge-
lijkheden om zo’n dramatische gebeur-
tenis te bewerkstelligen. Een welbekend 
scenario is de uitbarsting van een su-
pervulkaan. De grootste vulkaanuitbar-
sting in de recente geschiedenis vond 
plaats in 1883, in wat toen nog Neder-
land was: de vulkaan Krakatau barstte 
uit. Er vielen tienduizenden slachtof-
fers door lokale effecten, zoals het lava, 
tsunami’s, neerslag van allerlei rotsen 
en vulkanische meuk, wat natuurlijk al-
lemaal vreselijk is. Maar het is wellicht 
nog verontrustender dat er ook behoor-
lijke globale effecten waren. Een aantal 
dagen lang was het wereldwijd (behoor-
lijk) donker, gemiddelde temperaturen 

Figuur 1: een artistieke impressie van het einde der mensheid: Pieter Breugel’s “De Triomf van de Dood”.
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zakten het jaar erna ruim een graad en 
het klimaat raakte jarenlang goed in de 
war, met alle gevolgen vandien. De uit-
barsting van de Krakatau mag dan een 
flinke ramp zijn geweest, maar er zijn 
veel grotere vulkanen, waarvan Yel-
lowstone de bekendste is. Yellowstone 
is in de loop der tijd al zo’n honderd 
maal uitgebarsten, met gemiddeld een 
uitbarsting in pakweg 600.000 jaar. De 
laatste uitbarsting is zo’n 640.000 jaar 
geleden, en aangezien een beetje Yel-
lowstone-uitbarsting een kracht heeft 
van honderden, wellicht duizenden 
malen de kracht van Krakatau zijn we 
redelijk het bokje bij de volgende uit-
barsting. Naast de dramatische directe 
gevolgen kunnen we ook vooruitkijken 
naar jarenlange duisternis, regens van 
as die zorgen voor generaties van on-
vruchtbare grond, kortom gigantische 
sterfte met een bijzonder naar bestaan 
voor eventuele overlevenden.
Zoals ik al eerder zei, uitsterven is de 
grootste constante voor het leven op 
aarde en over het algemeen gebeurt 
dit door concurrentie of een verande-
rende omgeving. Klimaatverandering 
kan getriggerd worden door iets als een 
vulkaan of meteoriet, door menselijk 
ingrijpen zoals het broeikaseffect of een 
kernoorlog met bijbehorende nucleaire 
winter, maar ook natuurlijkerwijs ver-
andert het klimaat behoorlijk. Alleen al 
in de geologisch gezien recente geschie-
denis hebben we al vele ijstijden onder-
gaan, de een dramatischer dan de an-
der, maar het spreekt voor zich dat een 
volgende ijstijd verregaande gevolgen 
heeft voor ons bestaan. Uitgeroeid zul-
len we niet worden, maar als de ijskap 

zich opnieuw gaat uitstrekken tot ver 
over Europa, Noord-Amerika, en Azië 
betekent dit voor ons dat het gros van 
de gebieden waar wij nu wonen prak-
tisch onbewoonbaar wordt. Ook het 
tegenovergestelde zou niet best zijn: 
het smelten van de ijskappen zou grote 
delen van de wereld onder doen laten 
lopen en leidt dus ook tot een enorme 
verkleining van de bewoonbare we-
reld. Het is maar goed dat er bergen en 
hoogteverschillen zijn, anders zou in 
principe de hele wereld onder een laag 
water van zo’n 6 meter kunnen staan. 
Verder terug in de geschiedenis zijn er 
nog veel beroerdere omstandigheden 
geweest. Beroerd wil in dit geval zeg-
gen: anders dan nu. Of we het leuk 
vinden of niet, de mens is nu eenmaal 
aangepast aan de huidige omstan-
digheden, en elke grote verandering 
daarin is per definitie slecht. In de loop 
van de geschiedenis zijn deze omstan-
digheden vaak veranderd, en er is 
geen enkele reden om te veronderstel-
len dat dat in de toekomst niet meer 
zal gebeuren. Troost is wel dat niet al 
deze veranderingen even abrupt zijn. 
Maar goed, als het zuurstofgehalte in 
de lucht stijgt naar zo’n 30-40  procent 
(zoals ten tijde van de opkomst van de 
eerste landdieren), als er flinke con-
centraties zwavelverbindingen in de 
lucht of in het drinkwater komen, of 
als er een zodanige daling van de tem-
peratuur dat de aarde geheel bevroren 
raakt, dan kun je het wel schudden als 
hedendaagse primaat. Zelfs bij een re-
latief langzame verandering, zeg in een 
termijn van eeuwen, wordt dit fataal; 
wij zijn nu eenmaal niet gebouwd voor 
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dat soort omstandigheden, en een rela-
tief groot dier met een relatief langza-
me voortplanting kan daar evolutionair 
niet tegen opboksen. Wie weet wat we 
met de dan aanwezige techniek kunnen 
uitrichten, maar hoe dan ook het blijft 
een penibele situatie.
Ook niet-aardse gebeurtenissen kun-
nen een dramatische verandering van 
het klimaat en dus van de menselijke 
leefomgeving tot gevolg hebben. Een 
enigszins clichématig voorbeeld is de 
welbekende meteorietinslag, waar een 
voldoende groot projectiel hetzelfde 
scala aan ellende als een supervulkaan 
veroorzaakt, en misschien nog wel 
meer. Er zijn natuurlijk meer poten-
tiële gevaren in de ruimte. Een goeie 
‘gamma ray burst’ in het verkeerde 
hoekje van het heelal kan er voor zor-
gen dat al het leven op aarde in een 
keer van de mat geveegd is. En anders 
is het een kwestie van tijd; we hebben 
nu een mooie baan om de zon, maar als 
in de loop der tijd onze buurplaneten 
en wijzelf slechts zeer lichtjes van baan 
veranderen, dan kan het zo af zijn met 
ons mooie bestaantje. Een te kleine of 
te grote baan heeft al verregaande con-
sequenties voor de temperatuur. Maar 
hoewel dat misschien nog wel te over-
leven valt (misschien ook niet), is het 
ook helemaal niet onmogelijk dat we in 
een instabiele baan komen. En als wij 
dan in een te excentrische baan komen, 
of juist het zonnestelsel uitvliegen, dan 
is de pret snel over. Ook de zon zelf 
kan roet in het eten gooien, door om 
wat voor reden dan ook zich anders te 
gaan gedragen dan hij nu doet. En ooit 
zal dat gebeuren, door een periode van 

extra grote activiteit, juist van te wei-
nig activiteit, of  gewoon doordat de 
zon aan het einde van zijn levensduur 
komt. En zelfs daarna ligt er nog aller-
lei onvermijdelijke ellende te wachten: 
een Big Rip, Big Crunch, of een staat 
van vrijwel maximale entropie waarin 
verder eigenlijk niks meer gebeurt, of 
iets anders, afhankelijk van welke kos-
moloog je gelooft. Maar dat is allemaal 
lange-termijn-werk. Waarschijnlijker 
lijkt het mij dat wij als mensheid al lang 
voor die tijd ergens het loodje hebben 
gelegd.
Kortom, de mensheid is op de lange 
termijn sowieso de zak. Maar dat is niet 
erg, we zijn niet de eerste soort die het 
overkomt, we zullen niet de laatste zijn, 
en of het goed is of niet, de mens drukt 
zijn stempel op de huidige aarde zoals 
weinig soorten in de geschiedenis dat 
gedaan hebben. En hoogstwaarschijn-
lijk lig ik allang onder de zoden (en jul-
lie ook) voordat een van bovenstaande 
scenario’s, of een van de vele andere 
mogelijkheden, zich ook werkelijk 
openbaart. Aan de ene kant is dat jam-
mer, want het zullen interessante tijden 
zijn, maar uiteraard zou het ook mooi 
zijn als de mensheid het nog een tijdje 
uithoudt zonder door zichzelf of door 
een externe oorzaak collectief het graf 
in te worden geholpen. In de tussentijd 
kan je beter nog even genieten van de 
relatief probleemvrije status en lekker 
chillend een caipirinha’tje drinken in de 
zon. En daarmee rust de Theoreet zijn 
koffer. 
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Corus

Starter Corus R&D aan het woord

Renske Nelissen (29) studeerde tech-
nische natuurkunde aan de UT. 

Sinds haar afstuderen werkt ze als re-
searcher bij de onderzoeksafdeling van 
Corus in IJmuiden. ”Dit is echt een 
droombaan.”

Research, Development & Technology  
Kortweg RD&T. Zo heet de business 
unit bij Corus, waar Renske “haar nieu-
we leven” begon. Letterlijk, want voor 
haar nieuwe baan verkaste Renske van 
het vertrouwde Enschede naar Bever-
wijk. Renske: “Ik ga op de fiets naar 
m’n werk, dat is heerlijk. En in de week-
enden ben ik bezig met de omgeving 
uitpluizen en mensen 
leren kennen. Mijn 
vrienden wonen ver-
spreid door het land, 
ik begin hier weer he-
lemaal opnieuw.” Toch 
is dit voor Renske een 
droom die is uitgeko-
men. Als klein meisje voelde ze zich al 
enorm aangetrokken tot het 750 hectare 
tellende terrein van Corus. “Ik kan niet 
goed uitleggen waarom. Ik heb het ook 
met raffinaderijen, trouwens,”vertelt 
ze. ”Zware industrie, ik vind het prach-
tig.”

Nieuw of niet nieuw, collega’s komt 
Renske in ieder geval niet te kort. Ster-
ker nog: er werken 900 mensen bij 
RD&T. Die houden zich allemaal be-
zig met onderzoek en ontwikkeling 

van nieuwe staalsoorten, toepassin-
gen en productieprocessen. Maar wat 
doet Renske zelf nou precies? Renske: 
“RD&T is onderverdeeld in een aan-
tal afdelingen. Een daarvan is Rolling 
Metal Strip. Daar werk ik, en nog on-
geveer 60 mensen, met hbo- of wo-

niveau.. Wij begelei-
den het walsproces 
van begin tot eind: 
het opwarmen van 
het staal, het warm-
walsen, het koudwal-
sen en het gloeien. Ik 
werk met 15 direc-

te collega’s in de onderzoeksgroep 
‘Reheating&Annealing’. Ik hou me 
hoofdzakelijk bezig met de ovens die 
het staal opwarmen. Hier komt onder 
andere verbrandingstechnologie bij 
kijken. Het werk is heel toepassings-
gericht, probleemoplossend en ver-
beterend. Het zijn meestal bestaande 
situaties, die je verbetert. En, niet te 
vergeten: je zíet wat je maakt.” 

En dat vindt Renske belangrijk. Na 
haar studie aan de Universiteit Twente 

“Je ziet hier echt wat 
je maakt. Daar hou ik 

van.”
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–afstudeerrichting Reologie- stortte zij 
zich vier jaar lang op een promotieon-
derzoek aan diezelfde universiteit. Ze 
was voornamelijk bezig met funda-
menteel onderzoek. “Op een gegeven 
moment kwam ik erachter dat ik een 
groot gedeelte van mijn motivatie haal 
uit de resultaten. En dat vind ik hier bij 
Corus.”

Het leukste aan haar werk vindt Rens-
ke de samenwerking met verschillende 
collega’s. “Ik houd me bezig met een 
aantal projecten, en heb ik voor elk 
project weer met andere mensen te ma-
ken. Een van de projecten waar ik nu 
bijvoorbeeld mee bezig ben, is onder-
zoeken hoe we het meetsysteem van de 
temperatuur in de oven kunnen verbe-
teren. Daarvoor werk ik samen met een 
collega van Research, en met mensen 

uit de fabriek, die daar het proces bij de 
oven regelen.”

Renske noemt Corus een heel goede 
werkgever: “Ik doe mee aan het zo-
genaamde Talent Development Pro-
gram. Dat betekent onder meer dat ik 
opleidingen mag volgen, om mijzelf 
continu te ontwikkelen. Ik ben vorige 
week op mijn tweede cursus geweest. 
Tja, verder zijn de arbeidsvoorwaarden 
gewoon goed. Ik krijg een fijn salaris, 
heb genoeg vrije dagen…” En ook de 
jaarlijkse winstuitkering maakt Renskes 
werk bij Corus interessant: de nu nog 
bebrilde Renske laat over twee dagen 
haar ogen laseren. Een operatie die ze 
al jaren wilde laten doen, maar dom-
weg te prijzig was. “Die winstuitkering 
biedt uitkomst. Dus heb ik meteen een 
afspraak gemaakt!”
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gaat zo langzamerhand een einde aan  
komen. Hoewel een studie als technische  
natuurkunde je niet in de koude kleren 
gaat zitten heb ik besloten nog wat extra 
hooi op mijn spreekwoordelijke vork te 
nemen en ‘JA’ te zeggen op de vraag of 
ik deel uit wilde gaan maken van het 
toekomstige bestuur. En dan ook nog 
de functie van veugzitter. Dat gaat be-
tekenen dat ik in de Franckenkamer het 
goede voorbeeld moet gaan geven. Of 
in ieder geval iets wat daarop lijkt. Dat 
betekent ook dat ik een ubermooie tijd 
tegemoet ga. Ik durf dan ook te stellen 
dat ik er zin in heb. Zin om weer een 
heel jaar in de Kamer rond te hangen, 
zin om weer een jaar te proberen achter 
de computer weg te blijven. Nu echter 
met de zekerheid dat ik erop aange-
sproken word als ik er te lang achter 
zit. Ook zin om mensen te binden aan 
een mooie vereniging en zin om de ver-
eniging zo te laten functioneren zoals 
zij dat al jaren doet. Waarin uiteraard 
een ieder kan participeren op zijn eigen 
manier. Ik wil afsluiten met Einstein 
die zei: “Before God we are all equally wise 
- and equally foolish.”

Het is mij een eer 
een ieder door 

dit schrijven toe te 
spreken. Uiteraard 
kennen jullie mij 
als de man die im-
mer aan het gamen 
is in de Francken-
kamer. Welnu daar 

Ik heb het voorrecht 
om naar de oude 

Vikingnaam Olger 
te mogen luisteren, 
wat weer enigzins in 
perspectief wordt ge-
plaatst door het min-
der verfijnde Zwier. 
Ik zal even de details 

uit de weg ruimen: hier spreekt een 
derdejaars student technische natuur-
kunde, die probeert te tennisen, opmer-
kelijk piano speelt en bij Gyas roeit.  Hij 
is goed met kaarten, pilst met plezier, 
en kan vrij hard dingen roepen. Voor 
verdere vragen kunt u contact opne-
men met mijn elders in dit geschrift te 
vinden secretaris. Na een voorzitters-
rol in de mooie cultuur-commissie leek 
een gooi naar bedrijvencommissaris in 
het bestuur een logische keuze. En wat 
doet een bedrijvencommissaris? Heel 
erg veel centjes binnen halen, en hier-
voor stad en land afspeuren, in een po-
ging jullie verder langs de studie te la-
ten kijken dan de neus lang is. Ik poog 
een brug te slaan tussen jullie en hen, 
die dit soort teksten lazen toen ze zich 
nog student mochten noemen en dach-
ten “dat kan hij veel korter verwoor-
den”. Nu noemen ze zich bedrijfsmede-
werkers, wat hopelijk de cirkel evident 
rond doet lijken en mijn naam en mooie 
taak als bedrijvencommissaris ver-
klaart. Maar deadlines zijn deadlines, 
en mijn deadline om naar bed te gaan is 
nu. Tot in de kamer, en een goedenacht 
voor u allen.
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Francken, mooie 
gekken. Daar 

ben ik wel ach-
ter gekomen de 
laatste drie jaar. 
Om de vele mooie 
activiteiten die 
o n d e r n o m e n 
worden in deze  
vereniging moge-

lijk te maken, moeten er pieken op de  
juiste plek terecht komen. Hier zal ik mij 
komend jaar als penningmeester mee  
bezig houden. Op dit gebied heb ik 
al enige ervaring, gezien dit ook mijn 
functie was binnen de buixie, welke 
overigens in mijn ogen zeer geslaagd 
was. 

Naast mijn studie mag ik graag op een 
grasveld in teamverband achter een 
bal aan rennen. Daarnaast zit ik graag 
achter een piano. Ik doe theoretische  
natuurkunde: binnen een technische 
vereniging is dit natuurlijk vloeken 
in de kerk, maar ja, iemand moet het 
doen. 
Het klinkt misschien gek, maar dankzij 
Francken ben ik door de eerste 3 jaren 
van mijn studie gevlogen. Voor som-
mige mensen is Francken een studie-
remmende factor: mijn eerste paar  
jaren zijn dankzij Francken juist zo mooi  
geweest dat ik lachend punten haal-
de. Ik doe hier dit jaar graag iets voor  
terug. T.F.V. Hoog! 

Hoi, ik ben Thijs 
Huijskes en ik 

word secretaris bin-
nen het bestuur van 
onze T.F.V. Ik werd 
laatst gevraagd een 
stukje over mijzelf 
te schrijven voor in 
de FranckenVrij en 
vanochtend, toen 

ik nog in bed lag, werd die vraag her-
haald. De deadline was een uitdaging 
(met t<1u) en na wat biologische adre-
nalineshots ging ik noodgedwongen 
eerst naar de winkel voor een ontbijt. 
Neem me trouwens niet kwalijk dat ik 
eet tijdens het vertellen. De Franckenle-
den die het afgelopen jaar regelmatig in 
onze ledenkamer zijn geweest, kennen 
mijn gezicht en waarschijnlijk ook mijn 
humor. Dan kan ik dat puntje ook weer 
overslaan. Voor de mensen die mij niet 
kennen: ik ben lang, heb een krullenbol 
en een bril, en ik studeer (Technische) 
Natuurkunde. Mijn hobby’s kan ik kort 
over zijn: daar ga ik veel te lang over 
doen. Dus die sla ik even over. Ik lees 
relatief veel literatuur en om telkens een 
nieuw boek te kunnen lezen heb ik een 
tactiek verzonnen die tot nog toe werkt: 
als ik klaar ben met een boek ga ik naar 
mijn vader en zeg: “ik heb niets meer te 
lezen, X was een mooi boek, heb je nog 
tips voor me?” En dan trekt hij me naar 
de boekenkast en vraagt: “Heb je één 
van deze al gelezen? Die móét je ooit 
eens gelezen hebben!”

Leestips voor een sprookjesachtige trek: 
Lees een boek van Gabriël Marquez of 
Kader Abdullah!
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Samen met ‘energie’ en ‘temperatuur’ 
is ‘druk’een fysische grootheid die 

veel in het dagelijks leven wordt ge-
bruik. “Het weer is thans stabiel omdat 
Nederland zich in een hoge-drukge-
bied bevindt (met een luchtdruk van 
775 mm-Hg)” en “De waterdruk in uw 
nieuwe cv-installatie dient minimaal 
1,2 Bar te zijn”. Hierin valt overigens 
op dat de folklore in deze niet-weten-
schappelijke gebieden nog andere dan 
de SI eenheid voor druk, Pascal (Pa), 
gebruikt. Afgezien van de eenheden, 
wordt het begrip ‘druk’ in deze voor-
beelden wel in de fysisch (mechanisch) 
juiste betekenis gehanteerd, d.w.z. een 
alzijdige belasting, zoals deze in de wet 
van Archimedes terugkomt en veroor-
zaakt wordt door botsingen van gas of 
vloeistofmoleculen. De term ‘contact-
druk’ zoals bijvoorbeeld gebruikt voor 
de karakterisering van de krachtswer-
king tussen een fietsband en de grond 
is dat bijvoorbeeld niet! Diegenen die 
het college vaste-stofmechanica hebben 
gevolgd weten dat de nette definitie 
van druk is: het hydrostatische gedeelte 
van de spanningstensor (met een min-
teken, maar daarover zo meteen meer). 
En de spanningstensor is vervolgens 
weer iets dat volgt uit de grootheid 
‘tractie’, d.w.z. kracht per eenheid van 
oppervlak (in Pa). En dát is wat je hebt 
tussen een fietsband en het wegdek.

Druk in deze laatste betekenis is niet 
alzijdig maar werkt in één richting. 
Het tegenovergestelde is trek, en dit is 

geïllustreerd voor een staaf (van me-
taal of kunststof) in de middelste twee 
cartoons in Figuur 1. Merk hier overi-
gens op dat trek en druk van elkaar zijn 
onderscheiden door de richting van de 
vectoren; als trek, zoals gebruikelijk, als 
uitgangspunt wordt genomen dan kan 
een drukkracht ook gerepresenteerd 
worden met een vector in trekrichting 
maar met een waarde die negatief is. Bij 
lage belastingen is het verschil tussen 
druk en trek niet opzienbarend: onder 
trek wordt de staaf langer, onder druk 
korter. Echter, als de krachten groter 
worden ontstaat er een zeer essentieel 
verschil. Als de trekkracht een kritische 
waarde overschrijdt (bepaald door de 
kracht gedeeld door het oppervlak van 
de dwarsdoorsnede van de staaf ... in-
derdaad, de tractie of spanning), zal de 
staaf breken. Maar onder druk gebeurt 
er iets heel anders: de staaf zal uitknik-
ken. Dit kan iedereen eenvoudig proef-

Figuur 1: Onder druk bezwijkt een vervormbare staaf 
op een geheel andere wijze dan onder trek.
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ondervindelijk vaststellen met een li-
neaal of zo. Veel studenten vinden het 
trouwens leuker om bierblikjes te laten 
uitknikken: een blikje leegschenken in 
een glas, blikje op de grond zetten en 
er een voldoend zware student op laten 
gaan staan (en glas leegdrinken als het 
experiment is geslaagd). In de praktijk 
blijkt het veel moeilijker te zijn dan met 
een lineaal om de belasting op tijd weg 
te nemen, zodat het experiment vrijwel 
onvermijdelijk leidt tot een geheel sa-
mengeperst blikje. Indien de belasting 
wel nauwkeurig gecontroleerd kan 
worden, kun je in de cilindrische wand 
complexe knikpatronen zien (zie Fi-
guur 2).
De in Figuur 1 geschetste bezwijkvor-
men hangen overigens wel af van het 
materiaal. Glas of beton kunnen niet of 
nauwelijks aan trekbelastingen worden 
blootgesteld, omdat ze vrijwel ogen-
blikkelijk zouden breken, maar aan de 
andere kant kun je een touw, snaar of 
ketting niet onder druk zetten omdat 
deze direct zou uitknikken.

Zijnde een onderdeel van de spanning-
stensor wekt het geen verbazing dat 
druk in vrijwel al ons onderzoek een rol 
speelt. Tegen de achtergrond van wat 
hierboven besproken is, wil ik er twee 
voorbeelden uitlichten: trek/druk bin-
nen in biofysische netwerken en knik-
geïnduceerde patronering.
Een dierlijk (en dus menselijk) lichaam 
zit vol biofysische netwerken: bijvoor-
beeld, de cellen die bijvoorbeeld bloed-
vaten vormen of de huid worden bij 
elkaar gehouden door netwerken (de 
zgn. extracellulaire matrix), maar ook 
binnen cellen bevindt zich vaak een net-
werk, het zgn. cytoskelet. Dit cytoskelet 
is voor de cel wat het menselijk skelet 
is voor ons lichaam: het geeft stijfheid 
en sterkte. Het cytoskelet bestaat uit 
drie netwerken gemaakt van verschil-
lende biopolymeren. Eén daarvan is 
een actine netwerk, bestaande uit lange 
filamenten van actine die op een aantal 
plaatsen aan elkaar zijn gekoppeld door 
zgn. cross-links. Het merkwaardige van 
actine, en veel andere bio-, netwerken is 
dat hun stijfheid toeneemt naarmate het 
verder vervormt. Om de oorsprong van 
deze versteviging te begrijpen, hebben 
we, mede samen met afstudeerders, 
een eindige-elementenmodel gemaakt 
waarin actine filamenten netwerk zijn 
gerepresenteerd als staven die kun-
nen buigen, torderen en een heel klein 
beetje verlengen (om gevoel te krijgen 
voor de eigenschappen van een fila-
ment moet men denken aan een men-
selijke haar van een meter lang). Figuur 
3a toont een stukje van zo’n netwerk als 
er nog geen belasting is aangebracht; in 
het uitvergrote deel in Figuur 3c is nog 

Figuur 2: Een dunwandige cilinder vertoont complexe 
knikpatronen in lengte- en omtreksrichting als gevolg 
van een axiale drukbelasting.
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beter zichtbaar hoe individuele fila-
menten aan elkaar vast zitten, met ver-
bindingen van twee, drie of vier. 
In de computer vervormen we dit net-
werk onder afschuiving (net zoals in 
een reometer, waarin de versteviging 
experimenteel is vastgesteld), waar-
bij de bovenkant naar links bewogen 
wordt ten opzichte van de onderkant. 
Deze afschuiving is equivalent (nog-
maals, zoals studenten vaste-stofme-

chanica weten) aan een combinatie van 
trek en druk in de richtingen aangege-
ven in Figuur 3c. Dientengevolge zul-
len filamenten die in de trek-richting 
liggen uitgerekt worden (zie voorbeeld 
in rood in Figuur 3d) en diegenen daar 
loodrecht op uitknikken (voorbeeld in 
geel). Het zijn de filamenten onder trek 
die de aangelegde schuifbelasting dra-
gen; de “gele” filamenten zijn als touw-
tjes onder druk.

Figuur 3: Snapshots van de vervorming in een actine netwerk (a) als gevolg van afschuiving tot 50% (c). In de 
uitvergrote secties (b) en (d) zijn filamenten gekleurd die onder invloed van trek (rood) rechter zijn geworden en die 
onder druk (geel) zijn geknikt.
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Het aangekondigde tweede voorbeeld 
betreft een samenwerking met het “In-
stitute of Integrative Nanosciences” in 
Dresden. Hierbij worden nano-kanalen 
gemaakt door zelf-organisatie van vou-
wen in dunne lagen. Dit proces verloopt 
in een aantal stappen: (1) een laag van 
10 tot 20 nm In0.2Ga0.8As (typisch halfge-
leider materiaal) wordt gegroeid op een 
laag van 80 nm AlAs (gevoelig voor HF 
etsen) die is aangebracht op GaAs sub-
straat; (2) in de InGaAs film wordt een 
regelmatig patroon van ronde gaatjes 
met een diameter in de orde van micro-
meters aangebracht met fotolithografie; 
(3) de AlAs laag wordt weggeëtst. 
De InGaAs film komt daarmee in eerste 
instantie vrij maar hecht zich vervol-
gens aan het GaAs substraat. Echter, 
omdat de roosterconstante van de film 
groter is dan die van het substraat past 
dit niet netjes op elkaar. De film zou 
alleen passen onder druk... maar dan 
zou deze uitknikken. In plaats daarvan 
drapeert de film zich op het substraat, 
waarbij het ‘overtollige’ filmmateriaal 

in een soort vouwen terecht komt. Als 
gevolg van het gaatjespatroon vormen 
deze vouwen spontaan een patroon, 
waarvan in Figuur 4(a) een voorbeeld 
is getoond. Deze vouwen laten kana-
len over tussen de film en het substraat.  
Het idee is dat met het juiste gaatjespa-
troon op deze wijze devices voor mi-
crofluidics kunnen worden gemaakt 
(collega Prof. O.G. Schmidt uit Dresden 
heeft hierover op 12 juni 2007 een col-
loquium gehouden). Om het ontwerp 
hiervan de faciliteren wordt in onze 
groep onder leiding van collega P.R. 
Onck een computermodel ontworpen 
voor de drapeerproces. Een voorbeeld 
van een simulatie met dit model is ge-
toond in Figuur 4(b).
Als de lezer meer wil weten over bo-
venstaande en andere onderwerpen 
waarmee we in de micromechanica zo 
druk zijn (en/of eventuele Ba en Ma af-
studeerprojecten), is hij/zij hierbij van 
harte uitgenodigd om langs te komen 
in gebouw 13, 1e verdieping!

Figuur 4: (a) Scanning electronenmicroscopie-opname van gekruiste kanalen gevormd door ‘vouwen’ in een In-
GaAs film met een vierkant patroon van gaten op een GaAs substraat. (b) Drie stappen uit de numerieke simulatie 
van het knik- en drapeerproces dat leidt tot de vorming van kanalen zoals in (a).
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25/05/08…
‘De deadline van de Francken Vrij is 
inmiddels verstreken. Tot op heden 
hebben we uw stuk voor het leven na 
Francken nog niet ontvangen’ …   Som-
mige dingen veranderen  nooit. In de 
vele jaren dat ik actief heb mee gewerkt 
aan de Francken Vrij, zijn er waar-
schijnlijk meer deadlines niet dan wel 
gehaald. 
Voor de mensen die mij niet (meer) 
kennen, een korte introductie: Tussen 
1998 en 2005 studeerde ik technische 
natuurkunde en was ik dagelijks te vin-
den in de Francken kamer. Via de bor-
relcommissie, Francken Vrij commissie, 
en symposium commissie belandde ik 
in 2002 in het Francken bestuur. Begin 
2005 verliet ik Groningen voor een sta-
ge in Zwitserland waarmee er defini-
tief een einde kwam aan vele gezellige 
Francken jaren.

Het leven na Francken
Eens komt het moment dat je ineens je 
bul hebt. Voor mij kwam dit moment 
in de zomer van 2005. Gelukkig was 
ik goed voorbereid op dit moment. 
Tenminste, dat dacht ik. In de laatste 
jaren van mijn studie had ik me actief 
georiënteerd op het leven na Francken 
door contact te leggen met veel, heel 
veel, verschillende bedrijven. Echter, 
in dezelfde periode werd ik echter ook 
steeds enthousiaster over mijn afstu-
deerrichting (biomedische technologie) 
en audiologie in het bijzonder. Zo en-
thousiast dat ik op het moment suprème 

niet meer zo geïnteresseerd was in een 
carrière bij een (groot) bedrijf, maar een 
baan als audioloog ambieerde. 

What’s next 1
Een goed half jaar zoeken, drie vacatu-
res (audioloog in opleiding) , drie sol-
licitaties, en drie afwijzingen verder, 
kwam voor mij het echte keuzemo-
ment. De drie sollicitaties hadden mij 
het volgende geleerd: 1) er zijn maar 
erg weinig audiologen in Nederland 
en daardoor een zeer beperkt aantal 
opleidingsplaatsen 2) Doordat het aan-
bod veel kleiner is dan het aanbod van 
aspirant audiologen is extra (relevante) 
werkervaring zeer gewenst (bij voor-
keur een vierjarig aio-schap) 3) Je moet 
wel heel zeker van je zaak zijn om na 
zes jaar studeren ook nog eens vier jaar 
onderzoek en twee jaar opleiding in je 
toekomstige baan te investeren. 
Was ik zo zeker van mezelf? Het uitein-
delijke antwoord was nee. 

What’s next 2
In de tussentijd vond ik al snel tijde-
lijke woonruimte (een kennis ging een 
jaartje naar het buitenland en zocht ie-
mand om op zijn huis te passen) en een 
tijdelijke baan in Amersfoort. Tot mijn 
eigen verassing kwam ik terecht in een 
groepje natuurkundigen, dat zich bij 
Philips (Consumer Lifestyle) bezig hiel-
den met  het verbeteren en het contro-
leren van de interne bedrijfsprocessen 
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(voor de ingewijden onder ons: denk 
o.a. aan een six sigma programma, au-
dits, etc.). 

ICT
Inmiddels woon ik nog steeds in 
Amersfoort en werk ik bijna twee jaar 
als ICT consultant bij Accenture. Hoe-
wel Accenture een bekende naam aan 
het worden is, is een korte introductie 
vaak gewenst: veel mensen associëren 
Accenture met de golfsport, maar in 
werkelijkheid houden we ons vooral 
bezig met advies (vaak ‘consulting’ om 
het een beetje sexy te laten klinken) en 
ICT. Eén van de leuke dingen van con-
sulting is dat het werk (bijna) altijd op 
projectbasis is. Dit betekent dat wat ik 
nu doe niet hetzelfde is als wat ik vorig 
jaar deed of wat ik in de toekomst ga 
doen. Om toch een indruk te geven zal 
ik iets vertellen over mijn huidige pro-
ject: een datamigratie voor UPC Zwit-
serland. 
Zoals je misschien weet heeft UPC 
(hoofdkantoor Schiphol) de afgelopen 
jaren een aantal kabelbedrijven in Eu-
ropa overgenomen. Bij de integratie 
van een nieuw bedrijf/land wordt niet 
alleen de naam aangepast (in het geval 
van Zwitserland wordt het oude ‘Cable-
com’ vervangen door het nieuwe ‘UPC 
Zwitserland’) maar worden ook locale 
ICT-systemen (netwerk/klantbeheer) 
grotendeels vervangen door de ‘UPC 
standaard’. Omdat een deel van deze 
standaard door Accenture gebouwd is, 
zijn wij ook betrokken bij het uitrollen 
naar een nieuw land. 
Dit is allemaal mooi, maar wat doe ik 

dan precies? Mijn team (d.w.z. ik, mijn 
Franse manager, een Portugese collega 
in Amsterdam, en programmeurs in 
Bratislava en Hydrabad) zorgt er voor 
dat alle data (klantgevens, netwerkge-
gevens) uit de oude systemen worden 
getrokken en in de nieuwe systemen 
worden gepompt. Dit klinkt simpel 
maar is het natuurlijk niet. Hoewel 80% 
echt standaard is, wordt 20% voor ieder 
land aangepast. Dit betekent dat er in de 
praktijk voor ieder land een heel nieuw 
systeem ontwikkeld wordt. Voordat de 
data daadwerkelijk overgepompt wordt 
(een weekend in juli) werk ik vooral sa-
men met de klant om hun data te ana-
lyseren en op te schonen en samen met 
‘onze’ programmeurs in Slowakije en 
India om deze data op de goede plek in 
het nieuwe systeem te krijgen. 

Tenslotte
Amersfoort is natuurlijk geen Gronin-
gen en consulting geen Natuurkunde. 
Daarmee is leven na Franken toch wel 
anders dan die zes jaar op de univer-
siteit. Niet getreurd: dit nieuwe leven 
bevalt me prima. Mijn huidige project 
loopt ten einde (hopelijk wordt deze 
deadline wel gehaald!), en we zullen 
zien wat de toekomst nog allemaal zal 
brengen. 
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Om als student te beslissen waar je 
je bachelor en masteronderzoek 

wilt doen en wat daar dan precies van 
je verwacht wordt, zul je langs de vak-
groepen moeten gaan. Met die reden 
organiseert de bincie met enige regel-
maat de vakgroepexcursie, die afwisselt 
tussen de vijf technisch natuurkundige 
vakgroepen van onze faculteit.

Dit jaar was de groep ‘Physics of Nano-
devices’ van prof. Bart van Wees aan de 
beurt. Met een goede opkomst van zo’n 
vijftien mannen togen wij naar de ho-
gere sferen van gebouw dertien. Aldaar 
werden wij opgevangen door prof. Van 
Wees, die ons meteen in vogelvlucht de 
werken van zijn groep liet aanschou-
wen. Hoe verschillend de onderzoeken 
ook zijn bij Nanodevices, één ding heb-
ben ze altijd gemeen: je moet samples 
kunnen maken. Dit gebeurt in de spik- 
en span, spiksplinternieuwe clean-
rooms waar een rechtgeaard Francken-
lid dagelijks voorbij loopt. Je weet wel: 
die kamers waar sommigen stiekem 
van hoopten dat er een afhaalchinees 
zou komen, maar dat terzijde.
Om de zeer gedetailleerde structuren 
op je sample aan te brengen, worden 
er eerst één of meerdere lagen van po-
lymeer aangebracht. Deze worden met 
een elektronenbeam (hoge resolutie, 
maar langzaam) of optische laser (veel 
sneller, maar hogere golflengte) be-
straalt om de polymeer weg te halen 
op de plekken waar de structuur moet 
komen. Tenslotte wordt deze aange-

bracht door middel van opdamping of 
er worden afzonderlijke atomen op ge-
schoten. De meeste vakgroepen zijn op 
zoek naar eigenschappen en toestan-
den van stoffen. Nanodevices verschilt 
hierin omdat het erop gericht is natuur-
kundig interessante toepassingen met 
deze stofeigenschappen te ontdekken. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het pro-
motieonderzoek van Erik Koop, nota 
bene wijze heer van de ons zo geliefde 
TFV. Erik heeft het voor elkaar gekre-
gen uit een stroom elektronen met twee 
spintoestanden alleen de elektronen 
met een bepaalde toestand te filteren en 
‘gevangen’ te houden. Normaal gezien 
hebben spinup en spindown elektronen 
dezelfde energie en zijn ze niet te onder-
scheiden. Door het aanleggen van een 
magneetveld krijgen ze echter een iets 
andere energie, waardoor de ene wel 
door een aangelegde barrière kan en de 
andere niet. Probleem: dit verschil in 
energie is slechts waar te nemen bij een 
temperatuur van ik meen 0,1 Kelvin. 
Om dit te bereiken heeft Erik de zaag 
gepakt en het plafond tussen twee ver-
diepingen doorgezaagd, omdat anders 
zijn zeer indrukwekkende koelmonster 
er niet in paste.
Dat de afsluitende borrel een succes 
was, weten alle aanwezigen. Terwijl 
druk werd gediscussieerd, begeleidde 
prof. Van Wees de borrel met de nu al 
legendarisch woorden: “Heren, doen 
wij nog een laatste bier?”. Tot onze 
vreugde hield hij tot één uur met deze 
woorden de stemming erin.
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Zo werd ik een aantal weken gele-
den gevraagd of ik tijd had om een 

stukje te schrijven voor Francken Vrij. 
Met andere woorden, heb ik het niet te 
druk? Als er iets is dat ik nooit begre-
pen heb is om te horen dat mensen ‘te 
druk’ zijn, want het betekent naar mijn 
mening dat je geen zin hebt om tijd te 
maken. Als farmaciestudent zorgen 
veel practica, contacturen en verslagen, 
die s’avonds geschreven moeten wor-
den, er voor dat je went aan een ‘druk’ 
leven, waardoor je later niet snel zal 
zeggen het ‘te druk te hebben’. Naar 
mijn mening is dit zeker positief met 
het oog op ons beroep als apotheker 
waarbij je altijd tijd moet maken voor 
een patiënt. 

Uiteraard worden we niet allemaal 
apotheker, er is ook de mogelijkheid 
het onderzoek in te gaan. Hoewel hier 
vaak wordt gedacht aan het ontwerpen 
van nieuwe geneesmiddelen, kan er 
ook worden gedacht aan een bestaand 
geneesmiddel die in een andere toedie-
ningsvorm wordt verwerkt. Het verbe-
teren van de toedieningsvorm voor pa-
tiënten is een belangrijk terrein waarop 
farmaceuten een substantiële bijdrage 
kunnen leveren aan het verbeteren van 
de situatie van de patiënt. Bijvoorbeeld 
doordat een toedieningsvorm met een 
gecontroleerde afgifte het geneesmid-
del op het juiste moment op de juiste 
plaats in het lichaam laat vrijkomen. 
Of doordat nieuwe, meer comfortabele 
toedieningswegen gebruikt worden. In 

het vakgebied technische farmacie is 
natuurkundige kennis vereist. Het kan 
aantrekkelijk zijn een geneesmiddel 
via een inhaler toe te dienen omdat het 
dan dichter op de plaats komt waar het 
werkzaam moet zijn, denk aan genees-
middelen bij COPD en astma. Bij het 
ontwerpen hiervan moet er rekening 
mee worden gehouden dat het poeder 
diep in de longen komt zodat het niet 
in de keel neerslaat (want dit jeukt en 
het poeder is hier niet werkzaam). Be-
halve de wrijvingskracht, inertiële 
kracht en zwaartekracht is de overgang 
van een turbulente naar laminaire flow 
belangrijk en moet er rekening worden 
gehouden met de Brownse beweging 
voor aërosoldeeltjes. Er moet ook reke-
ning worden gehouden met het door 
de patiënt gegenereerde debiet. Een be-
jaarde persoon zal een lager debiet ge-
nereren dan een fanatieke sporter. Ook 
bij tabletteren is natuurkundige kennis 
vereist. Een tablet mag niet uit elkaar 
vallen wanneer het uit de verpakking 
wordt gedrukt, maar moet wel desinte-
greren wanneer het bijvoorbeeld in de 
maag komt. Bij het slaan van tabletten 
komen elastische deformatie en materi-
aalspanning kijken. Hoewel technische 
farmacie niet mijn specialisatie zal wor-
den, hoop ik met deze twee voorbeel-
den te illustreren dat natuurkunde ook 
bij farmacie niet onbelangrijk is. Mijn 
onderzoek zal over het kankeronder-
zoek in de radiofarmacie gaan, en ook 
daar kun je weer niet om de natuurkun-
dige hoogstandjes heen…
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In het buitenland
Bloed prikken bij MIT

Ik heb het hier inderdaad wel erg 
druk. Zo, hebben we het thema er 

meteen in de eerste zin doorheen ge-
drukt en kunnen we nu verder met het 
stukje. Tja, ik heb ook aan de Francken 
Vrij gewerkt; ik weet hoe het gaat. En 
als je het druk hebt gaat de tijd snel: ik 
besefte me onlangs dat ik mijn laatste 
maand van onderzoek ingegaan ben en 
het voelt alsof ik hier nog maar net zit. 
Dat komt ook doordat het wel erg lek-
ker gaat. Het gáát ook gewoon erg lek-
ker. Niet alleen met de Francken club, 
maar ook met haar leden. En nu al (iets 
te vroeg misschien) terugkijkend kan ik 
het iedereen aanraden: ga een tijdje in 
het buitenland zitten en je ontmoet een 
lading leuke mensen, leert meer dan 
die boeken ooit zouden kunnen en als 
je dan ook nog een stukje studie ermee 
kan afronden is dat mooi meegenomen. 

Daarbij heb ik voordat ik wegging uit 
Nederland in januari mijn afstudeer-
onderzoek gedaan bij Materiaalkunde 
onder toezicht van Emiel Amsterdam 
aan aluminium foam. Daarbij is prof. 
Jeff De Hosson met veel verschillende 
facetten van de Materiaalkunde bezig 
en werkt hij ook samen met prof. Subra 
Suresh aan het Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) aan Nanocrystal-
line Materials. Hier kan je in de vorige 
Francken Vrij in onder de loep meer 
over lezen. Nu ben ik via bovenstaande 
route bij weer een hele andere afdeling 
aan MIT terecht gekomen: Biological 
Engineering. Het heeft nog wel wat met 

Materiaalkunde te maken, maar alleen 
in aanpak, niet in materiaal. Het ma-
teriaal is nu namelijk geen metaal met 
een rooster, dislocaties etc., maar een 
menselijke Rode BloedCel (RBC). 

Het onderzoek
Ik zal beginnen over iets wat voor de 
leek niks met bovenstaande te maken 
heeft: malaria. Malaria is aanwezig 
over een populatie van 3.2 miljard men-
sen, voornamelijk in Afrika. Ongeveer 
350-500 miljoen mensen krijgen er jaar-
lijks direct mee te maken en tussen de 
1-2 miljoen mensen overlijden aan ’s 
werelds meest wijdverspreide virus: 
Plasmodium falciparum [1,2]. Nu ver-
spreidt deze parasiet zich onder men-
sen via de welbekende mug. Via de le-
ver komen parasieten de bloedstroom 
in en deze vermenigvuldigen zich ver-
volgens in een cyclus waarin ze de rode 
bloedcel binnengaan om daar veilig in 
het omhulsel zich te vermenigvuldigen. 
Een artistieke impressie van de parasiet 
naar aanleiding van Electronen Micros-
copie is weergegeven in figuur 1 [3]. 
Om de boel nog wat vervelender te ma-
ken, zorgt die parasiet in de RBC er ver-
volgens ook voor dat er twee fysieke (ja, 
we komen bij de natuurkunde) dingen 
veranderen aan de cel zelf: de cel wordt 
plakkeriger en stijver. Als je je bedenkt 
dat deze cel goed door de (vaak erg 
nauwe) bloedbaan moet kunnen komen 
om zuurstof af te leveren en dat gemid-
deld 120 dagen moet volhouden, zie je 
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de problemen al ontstaan. Nu zijn door 
de Suresh Group een paar jaren geleden 
erg mooie trekproeven uitgevoerd [4] 
waarbij mooi kwalitatief te zien is hoe 
de cel stijver wordt. Daarbij is toen ook 
een model ontwikkeld om de cel te be-
schrijven [5]. Dit model is echter geba-
seerd op alleen deze soort trekproeven 
en zou wellicht niet volledig kunnen 
zijn om de cel goed te beschrijven. 
Een andere meetmethode die voor 
dergelijke experimenten erg geschikt 
is heb ik gebruikt: de Atomic Force 
Microscope (AFM). Bij de vakgroep 
Materiaalkunde kunnen jullie ook een 
vinden en het concept is erg simpel 
en elegant, ontworpen door Binnig et 
al. in 1986. De AFM is afgeleid van de 
STM/SPM, die sommige van jullie wel-

licht ook bij Palasantzas in Research 
Practicum hebben gebruikt. De AFM 
kan gebruikt worden voor het scannen 
van een oppervlak of voor indentaties. 
Nu heb ik de laatstgenoemde gebruikt 
en daarme kan je hele nauwkeurige 
kracht-verplaatsing curves in een orde 
grootte van picoNewtons en microme-
ters verkrijgen. En voilá, we zijn weer 
bij de Materiaalkunde. 
Om vervolgens een RBC (figuur 2) 
hiermee te indenteren moet je nog wel 
wat voorbereidingen treffen. Ten eer-
ste meet je hele kleine krachten met de 
AFM, dus je moet ervoor zorgen dat 
je alleen meet wat je ook echt wil me-
ten, dus je moet je opstelling een beetje 
aflsuiten van de buitenwereld. Verder 
werk je met een biologisch materiaal 

Figuur 1: Artistieke impressie van de parasiet Plasmodium falciparum die de rode bloedcel binnengaat door via zijn 
snuit zichzelf de bloedcel in te duwen
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wat je vooral blij moet houden, zoals ik 
vaak mensen om mij heen hoor zeggen. 
Hierin moet je de cel altijd in vloeistof 
houden en dus ook in vloeistof wer-
ken met een constante temperatuur 
en in een goede en gezonde omgeving 
voor de cel. Daarbij moet alles ook nog 
schoon en netjes blijven, anders krijg je 
weer problemen met het eerste punt: de 
gevoeligheid van de AFM. Hierin heb 
ik persoonlijk veel geleerd over biologie 
en met name dat biologisch materiaal 
soms gewoon zijn dag niet kan hebben. 
Wat dat betreft zijn metalen een stuk 
gehoorzamer. 
Als bovenstaande nu allemaal een 
beetje gelukt is, kan je verder gaan met 
het echte werk: de metingen. Hierin 
zijn met de AFM een heleboel dingen 
te bedenken. Ik heb mij hierbij primair 
gericht op indentatie en dus stijfheids-
metingen onder verschillende condi-
ties. De variabelen hierbij zijn: aantal 
dagen dat bloed opgeslagen is, tempe-
ratuur van de omgeving en verschil-
lende stadia van de malariaparasiet. 
Hierbij moesten in eerste instantie een 

aantal fundamentele problemen met de 
opstelling verholpen worden, waarbij 
ik samen heb kunnen werken met een 
groep aan Harvard. 
Uiteindelijk kunnen deze metingen 
weer extra duidelijkheid verschaffen 
over de fysieke werking van de bloedcel 
en wellicht het model verder verbeteren 
en/of valideren. Een groot bijkomend 
voordeel van de AFM is dat de tweede 
fysieke eigenschap die beinvloed wordt 
door de parasiet ook gemeten kan wor-
den: de adhesie. Specifieke proteinen 
kunnen getest worden op hun kwanti-
tatieve adhesie met de cel, wat weer erg 
interessant is voor de verdere biologi-
sche werking van de malaria parasiet in 
de rode bloedcel. Gezien door deze ad-
hesie de cel onder andere aan gezonde, 
andere geinfecteerde rode bloedcellen 
en hele andere cellen in het menselijk 
lichaam verder kwaad aanricht. 
Al met al was het een erg mooie en inte-
ressante ervaring om aan MIT en in de 
biologische kant ervaring op te doen. 
Hierin ben ik erg dankbaar tegenover 
prof. De Hosson en prof. Suresh, zon-
der wie dit niet mogelijk was geweest. 
Uiteindelijk hoop ik een klein steentje 
aan dit belangrijke onderzoek bij te dra-
gen en een hele mooie periode hier aan 
MIT af te kunnen ronden. 

Maar niet alleen
Nu zie ik bij sommige van jullie al de 
tranen in de ogen schieten, maar uiter-
aard bestaat het leven hier niet alleen 
uit onderzoek. Hoewel je dat van vele 
studenten hier wel zou denken. Zoals 
Ruben afgelopen editie al opmerkte: ze 

Figuur 2: Gezonde menselijke rode bloedcellen
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werken hier wel erg veel. Niet alleen 
in het weekend, maar ook tot 10u ’s 
avonds. Gelukkig heb ik hier heel veel 
mensen ontmoet die ook wel van een 
biertje en wat lol houden en is het leven 
hier allerzeerst bruisend te noemen on-
der een deel van de studenten.
Gezien er in the Greater Boston Area 22 
universiteiten zijn, is er genoeg leven in 
de stad. Zowel Boston als Cambridge 
hebben een grote varieteit aan kroegen 
en disco’s. Als je maar snel genoeg de 
graduate feestjes te pakken hebt, sta 
je voor je het weet in een willekeurige 
keuken met een rode plastic cup bier 
uit een vat te pompen. Tel de druk van 
die twee verschillende bezigheden bij 
elkaar op en het rijst de pan uit. 
Qua tripjes ondernemen zit je hier niet 
verkeerd. Daarin ben je vrij snel in New 
York, zijn er mooie kustlijnen in de 
buurt te vinden en als je een weekend 
een auto huurt kan je zo naar de Nia-
gara Falls en Canada in. Nu heeft ieder-
een de foto’s van New York zo onder-
hand wel gezien, maar de  CN tower 
(figuur 3) in Toronto is toch ook best in-
drukwekkend. Die was tot 12 septem-
ber 2007 ’s werelds hoogste vrijstaande 
gebouw met 553 meter en is erg bekend 
vanwege de glazen vloer waar een aar-
dig aantal mensen flink kriebel van in 
de buik krijgt. De uiteindelijke ultieme 
trip moet ik nog ondernemen, daarvoor 
wordt het roadtrippen geblazen naar de 
westkust. Hierover zal ik bij Francken 
graag verder vertellen zodra ik terug 
ben. Tot die tijd druk ik m’n snor. 

[1] World Malaria Report 2005
Roll Back Malaria, World Health Organization 
and Unicef
[2] L.H. Miller, D.I. Baruch, K. Marsh and O.K. 
Doumbo, Nature, 415:673-680, 2002
[3] L.H. Bannister, J.M. Hopkins, R.E. Fowler, 
S. Krishna and G.H. Mitchell, Parasitol Today, 
16:427-433, 2000
[4] J. P. Mills, L. Qie, M. Dao, K. S.W. Tan, C. T. 
Lim and S. Suresh, Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 
844, Y7.8, 2005
[5]  J. Li, M. Dao, C.T. Lim and S. Suresh, Biop-
hysical Journal, 88, 3707-3719, 2005

Figuur 3: De CN tower in Toronto met een erg mooi 
uitzicht, snelle lift & glazen vloer
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Buitenlandse excursie 2008
Italië en Slovenië

Na maanden aan voorbereiding, 
weken aan de telefoon met slecht 

Engels sprekende Italianen en dagen 
van pure stress is het eindelijk zover. 
Na bloed, zweet en tranen zal het meest 
memorabele evenement van het jaar  
beginnen: De Buitenlandse Excursie.

Als eerste ter plaatse waren Sjoerd en 
Bijl: Sjoerd omdat hij waarschijnlijk de 
hele nacht doorgetrokken had en Bijl 
omdat, na 3 jaar IKEA, vroeg opstaan 
deze man geen enkele moeite meer 
kost. Nadat dit duo enige momenten 
had moeten wachten druppelden de 
overige Franckenleden binnen. Als  
laatste was Bloem aanwezig die zich 
lichtelijk had overslapen, maar deson-
danks binnen tien minuten ter plaatse 
was. Nadat het hele gezelschap ver-
zameld was kon de reis beginnen. Het 
zou een zeer memorabele reis worden.
Ook dit jaar werd het vorig jaar ge-
introduceerde spelelement herhaald,  
namelijk de Franckenkampioenschap-
pen. Echter, omdat de commissie zeer 
goed op de hoogte is van de duistere 
kanten van de mens en met name de 
duistere kanten van een gemiddeld 
Franckenlid werd een nieuw onderdeel 
toegevoegd: De teamknuffel. De bedoe-
ling was om de teamknuffel van andere 
teams in zoveel mogelijk compromitte-
rende situaties te plaatsen. En wederom 
werd duidelijk dat de mens zeer goed is 
in het vernietigen en verminken, maar 
dat beschermen en waakzaamheid 
minder ontwikkelde kwaliteiten zijn. 

De gevolgen lieten niet lang op zich 
wachten: knuffels werden bespuugd 
en besmeurd, overreden, in de brand 
gezet en kaalgeschoren, vastgebonden, 
uit kamers gestolen en in de carrosserie 
van de kofferbak gesmeten. En als dat 
nog niet genoeg was aan een paal vast-
gebonden waarna er ritueel omheen ge-
danst werd. Het moge duidelijk zijn dat 
de Franckenkampioenschappen ook 
dit jaar weer een overweldigend succes 
waren.
Franckenleden mogen dan overwegend 
natuurkundigen zijn en soms zelfs een 
tikkeltje nerd: als Franckenleden ergens 
goed in zijn dan is het escaleren. Laat 
ik het zo zeggen: als een middelbare 
school naar India op schoolreis gaat, 
dan is een toekomstig Franckenlid her-
kenbaar aan het feit dat hij de Taj Ma-
hal zwaffelt. Zo werd Sjoerd in een pa-
pierbak gevonden, liep Pieter met zijn 
broek omlaag door de drukste straten 
van Venetië, was Mark niet dronken, 
werd een DJ bang van onze danspit, 
werd er naakt in de bus geëscaleerd en 
lag de gemiddelde alcoholinname ook 
vrij hoog. 
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Echter wij zijn geen normale mensen: 
wij zijn homo universali. Ons ada-
gium is: ‘s avonds een man, ‘s och-
tends een man. ‘s Ochtends stond ieder  
Franckenlid weer ‘fris en fruitig’ klaar 
om de wetenschappelijke wereld van 
Italië en Slovenië te ontdekken. Te be-
ginnen in Padua waar we kennis maak-
ten met een vakgroep die zich bezig 
hield met kwantumcommunicatie via 
satellieten. Het idee hierachter was dat 
versleutelde berichten konden worden 
verstuurd zonder dat deze onderschept 
konden worden. Verder maakten wij 
kennis met onderzoek naar het ge-
drag van vloeistoffen op microniveau.  
Helaas stond dit onderzoek nog in de 
kinderschoenen. Ze konden ons niet 
veel meer laten zien dan de proefopstel-
ling, welke bestond uit een microscoop 
met een lamp en een microbuisje. Een 
andere onderzoeksgroep analyseerde 
oppervlakte-eigenschappen met behulp 
röntgenstraling. Een zeer geavanceerd 
x-ray apparaat kon een sample over 
alle drie de assen roteren en scannen. 
Hiermee werd informatie ingewonnen 
over textuur en kristalorientaties. Hier-
naast kon met deze methode erg goed 
in kaart gebracht worden wat de resul-
terende oppervlaktespanningen waren 
door materiaaldefecten en onzuiverhe-
den.
De oppervlaktes werden verder onder-
zocht met behulp van een laser: de ge-
ioniseerde deeltjes werden afgevangen 
en geanalyseerd. Deze dag eindigde 
met een bezoek aan de vakgroep bio-
logische fysica. Er werd daar gekeken 
naar hoe eiwitten reageren met elkaar 
in een levend organisme (muis). Tot 

onze opluchting kwamen we erachter 
dat deze muizen niet worden gekweekt 
tot uiteindelijk een generatie een enge 
ziekte heeft, maar dat ze worden ‘ge-
bouwd’. Muizen konden met specifieke 
genetische afwijkingen besteld worden. 
Naar enig informeren van onze kant 
bleken het lokale publiek niet echt op 
de hoogte van deze activiteiten. Onze 
rondleider wist wel te vertellen dat er 
laatst een groepje activisten was gesig-
naleerd. Deze kwamen echter vanwege 
een UMTS mast die op een dak van een 
flat was geïnstalleerd.
Voor we vertrokken kreeg ons  
bezoek nog een staartje, maar dankzij 
de oplettendheid van Mark en Sjoerd 
bleef ons veel ellende bespaard. Een 
voorbijganger vond het een goed idee 
om vlak voor ons vertrek in de bus te  
kijken naar portemonnees en telefoons 
“voor zijn kinderen”. Gelukkig waren  
Sjoerd en Mark er op tijd bij en is er niks  
gestolen.
Ik zou nog verder kunnen vertellen 
over Ljubljana waar we kennis maakten 
met de Plasmafysica vakgroep onder 
de bezielende leiding van een magere  
wetenschapper met een antenne met 
magneet, over de neutrino’s van het 
astrofysicadepartement van SISSA 
of over de avond waarop Pelle voor 
eventjes het neefje was van Willem  
Alexander. Echter, voor al deze ver-
halen verwijs ik u graag door naar 
ons naverslag. Feit blijft dat Francken  
wederom een buitenlandse excursie 
heeft neergezet waarover nog lang zal 
worden nagepraat in de Franckenka-
mer en waarschijnlijk voor enkele de-
cennia in Slovenië en Italië.
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Assertiviteit en mannelijkheid
Wat voor kuddedier ben jij?

Bij ‘Druk’ denken de meeste mensen 
natuurlijk meteen aan het nationale 

symbool van het koninkrijk Bhutan. 
Bhutan is – met een grand totale van 
2 punten op de FIFA wereldranglijst 
– het op honderdachtennegentig-na- 
beste voetballand, maar ook sinds 2004 
het enige land ter wereld waar roken 
in het openbaar integraal verboden 
is. Enig causaal verband tussen die 
twee feiten is nog onduidelijk. Voor 
de minder kosmopolitisch ingestelden 
heeft ‘Druk’ nog een betekenis. Wie nu 
denkt aan kracht over oppervlakte mag 
wat schrijvers dezes betreft een koekje 
pakken, maar daar doelden we eerlijk  
gezegd niet op. We doelden op groeps-
druk.

Je zou het soms niet zeggen, maar de 
mens schijnt een sociaal wezen te zijn. 
Dat betekent dat mensen zich laten 
beïnvloeden door wat hun omgeving 
denkt, doet en niet doet. Een voorbeeld? 
Je bent een jaar of acht, ‘trots’ bezitter 
van tenminste één Y-chromosoom en 
al je vriendjes voetballen. De kans dat 
je dan zelf op je ouders danwel verzor-
gers afstapt met de vraag of jij ook op 
voetballen mag is dan redelijk groot. 
Dit trouwens in schril contrast met de 
kans dat je Bhutanees bent.
Als je wel Bhutanees bent, en je col-
lega’s staan in hun koffiepauze buiten 
zonder een sigaret op te steken, is jouw 
neiging dat wel te doen meteen stuk-
ken verminderd. Dat er bovendien een  
boete van ruwweg twee keer je maand-

salaris op staat is in dat besluitvormings-
proces misschien ook van belang, maar 
alsnog kunnen we gerust stellen dat  
sociale druk het beste en het slechtste in 
de mens naar boven haalt: none of us is 
as stupid as all of us.
Nu zijn Franckenleden grosso modo 
voldoende assertief om niet klakke-
loos voor een beetje groepsdruk te  
bezwijken. Dat wil zeggen, tenzij je  
mannelijkheid in twijfel wordt getrokken  
natuurlijk. Op zulke momenten laat een 
Franckenlid zich niet kennen en slaat 
hij in een oogwenk anderhalve liter cola 
achterover om zijn gelijk te halen. En 
hoewel deze duidelijk ongezonde hoe-
veelheid frisdrank over het algemeen 
niet wordt gevolgd door een rol Mentos 
om als klap op de vuurpijl de omstan-
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ders te bedekken onder een deken van 
schuim en overige maaginhoud, mag 
het duidelijk zijn dat je niet met je laat 
spotten. Dit komt echter nog beter over 
wanneer je, al dan niet onder milde 
invloed van alcohol, besluit de wetten 
der natuur te tarten en met een ander 
Franckenlid op je rug een poging doet 
het wereldrecord hoog- én versprin-
gen te verbeteren. Dat dit misschien 
niet helemaal lukt doet er niet toe, je  
mannelijkheid is bevestigd en die opge-
zwollen enkel neem je op de koop toe. 
Met andere woorden, zolang het geen 
mooi verhaal oplevert, is de TFV’er de 
assertiviteit zelve.
Om ook zo’n mate van assertiviteit bij 
de gemiddelde HAVO-scholier uit Em-
men (om maar eens iets te noemen) te 
bewerkstelligen, heeft onze overheid 
in al haar –for want of a better word– 
wijsheid een campagne op touw gezet 
om de gemiddelde HAVO-scholier uit 
Emmen (om maar eens iets te noemen) 
ervan op de hoogte te stellen dat het, 
eerdere berichten niettegenstaande, 
niet tof is om je door andere HAVO-
scholieren uit Emmen (om maar eens 
iets te noemen) over te laten halen met 
een trekker bushokjes te slopen, dat het, 
eerdere berichten niettegenstaande, niet 
tof is om in gejatte iPods te handelen, 
en dat het, eerdere berichten niettegen-
staande, niet tof is ouderen in elkaar te 
meppen. Prijzenswaardig.
Om zo’n campagne een beetje aan te 
laten slaan, heb je de hulp nodig van 
een ‘Bekende Nederlander’, waar er 
gelukkig buitenproportioneel veel van 
rondlopen, en dan het liefst één die de 
gemiddelde HAVO-scholier uit Em-

men aanspreekt, èn een toonbeeld is 
van assertiviteit en goed gedrag. Dit 
baken van fatsoen is gevonden in de 
persoon van Yes-R. Voor wie Yes-R 
niet kent: prijs jezelf gelukkig en sla 
de volgende karakterschets over. Het 
neefje van ‘knuffelmarrokaan’ Ali B, 
bij het grote publiek bekend geworden 
met de hitsingle “Leipe Mocro Flavor”, 
en filmverslaggever in het programma 
van Robert Jensen. Iemand dus die we 
niet echt missen als hij bijvoorbeeld 
een paar jaar op retraite in Bhutan zou 
gaan. En daar zit ‘m de crux. Als een 
respectabel man als Andries Knevel je 
vertelt dat het misschien niet altijd even 
clever is klakkeloos je semi-criminele 
maatjes achterna te lopen, dan geloof je 
dat. Van een Leo Beenhakker wil je dat 
wel aannemen en met een beetje goede 
wil ook wel van een Hans van Mierlo. 
Maar van een zelfverklaard ‘mocro uit 
het getto’... niet echt.
En dat brengt ons op de huiswerkop-
dracht van deze Francken Vrij. We zien 
graag nogmaals bevestigd dat de lezers 
van dit orgaan onafhankelijke geesten 
zijn, die zich niet door de eerste de beste 
BN’er laten beïnvloeden, en dus zeker 
niet door Yes-R. Wie dus het sterkste 
staaltje sociale druk weet te weerstaan 
en daar voor de deadline van de vol-
gende editie bewijzen van bij schrijvers 
dezes inlevert, wint een pracht van een 
lolly in de kleuren van de Bhutanese 
vlag. Over de uitslag kan gecorrespon-
deerd worden, maar in principe doen 
we geen concessies. Voor inspiratie:  
www.watvoorkuddedierbenjij.nl en 
www.tourism.gov.bt
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Wendy’s Wondere Wereld
De spurt naar het einde

Vrijdagavond, half elf... Oh nee, half 
twaalf zie ik nu. Morgen layout 

weekend van de Francken Vrij. Om me 
heen liggen stapels papers, stukken van 
mijn inmiddels befaamde en beruchte 
bachelor-verslag en ik heb geen idee 
hoe lang die mok waar ik naar staar al 
op mijn bureau staat.  Ik heb een lichte 
hoofdpijn ontwikkeld wegens het sta-
ren naar mijn computerscherm. Ter af-
wisseling wend ik mijn blik af en toe 
naar de toren van blikjes Red Bull die 
ernaast staat. En zoals je inmiddels wel 
kan raden, moet ik mijn stuk voor de 
Francken Vrij nog schrijven.  

Net zoals het gemiddeld Franckenlid 
heb ik aan het begin van het vierde 
kwartaal het eind van het jaar in het 
zicht gekregen en eens een balans op-
gemaakt. Al drie kwartalen gestudeerd 
dit jaar en bij lange na niet het aantal 
punten binnen gehaald dat ik in ge-
dachten had. Wat is er gebeurd met die 
tijd van september tot nu? Wat is er met 
die goede voornemens gebeurd? En 
voornamelijk: waar ging het mis? Wie 
kan ik hier de schuld van geven?
Het doorsnee Franckenlid is net zoals 
ik in de stress geraakt van zijn over-
zicht van de afgelopen maanden. Dit is 
te zien aan het feit dat je ineens men-
sen om kwart over negen bij college 
ziet zitten, die je het afgelopen jaar nog 
niet voor de middag hebt gezien.  Als 
je mensen passeert op de gang gaan de 
gesprekken niet over slechte openings-
zinnen in een kroeg, maar over die ene 

werkcollege som die niet begrepen is. 
Op het moment dat je dan eindelijk een 
avondje op stap kan/wil omdat je je de 
laatste keer dat je bier dronk niet meer 
kan herinneren, dan merk je al snel dat 
je je stapvrienden toch echt even bui-
ten Francken moet zoeken.  Iedereen 
zit braaf met zijn neus in de boeken om 
de schade toch nog enigszins te beper-
ken.  Is het niet uit vrije wil, dan is er 
waarschijnlijk de druk van ouderlijke 
macht die eindelijk door hebben dat het 
er dit jaar iets minder rooskleurig aan 
toe ging dan dat je ze tot nu hebt doen 
geloven. 
Maar eigenlijk is het betrekkelijk hope-
loos. Want om nou in één kwartaal het 
aantal studiepunten goed te maken dat 
je in de afgelopen drie kwartalen niet 
gehaald hebt, terwijl het eindelijk echt 
eens terrasjes-weer wordt en er nu ook 
in de avonden in het park gechilld kan 
worden, dat is een behoorlijk onmoge-
lijke opgave. Maar dat gedeelte heb ik 
na vijf jaar studeren nog niet helemaal 
geleerd, dus ik trek nog even door.  
Volgend studiejaar zal ik de eerste drie 
kwartalen echt beter mijn best doen!





Armand van Veen

Druk 43

Advertorial
Ordina

Het bestuur van onze vereniging 
vroeg mij enige tijd geleden een 

advertorial te schrijven voor deze uit-
gave van de Francken Vrij. Het is al 
enige tijd geleden dat ik op de faculteit 
rondliep, dus ik zal even kort vertellen 
wie ik ben en wat ik heb gedaan.

Vereniging
In 1996 begon ik mijn studie technische 
natuurkunde en in ben meteen lid ge-
worden van onze vereniging. Tijdens de 
eerste borrel van dat jaar werd ik door 
het bestuur gevraagd om, samen met 
twee jaargenoten, de borrelcommissie 
te vormen. Dit was voor mij het begin 
van een actief verenigingsleven waarin 
ik o.a. deelnam aan de symposiumcom-
missie, het bestuur en de oprichting en 
het bestuur van Stichting L.E.F.

Ik bij Ordina
Inmiddels werk ik als trainer bij Ordina 
Oracle Solutions. Ik houd me hier voor-
namelijk bezig met de ontwikkeling 
van collega’s op hun communicatieve 
en sociale vaardigheden door trainin-
gen als Consultancy vaardigheden, 
Onderhandelen, Conflicthantering, etc. 
Zoals je leest doe ik niet direct iets met 
technische natuurkunde, maar veel van 
wat ik heb opgestoken tijdens de studie, 
maar vooral ook tijdens mijn actieve rol 
in de vereniging, komt me dagelijks 
van pas. 

Technische natuurkunde
Je kunt met je studie technische natuur-

kunde erg goed bij Ordina terecht. Jouw 
analytische vermogen komt zeer van 
pas in tal van projecten. Zo zijn we op 
dit moment betrokken bij de automati-
sering van het Havenbedrijf Rotterdam. 
Hier speelt de vraag: “Hoe houd je de 
modernste en grootste haven van de 
wereld, met alle technische en maat-
schappelijke veranderingen, beheers-
baar?“ Door de inzet van onze expertise 
op het gebied van o.a. Geo Informatie 
Systemen, maakt het Havenbedrijf Rot-
terdam binnenkort een belangrijke mo-
derniseringsslag.
Dit is slechts één van de vele voorbeel-
den waarin pure denkkracht, de bereid-
heid om je helemaal te storten op het 
werkterrein van je opdrachtgever, de 
experts van verschillende disciplines 
bijeen te brengen en een flinke dosis 
creativiteit, de boventoon voert. 
In een bedrijf dat ICT dienstverlening 
aanbiedt, verwacht je veel werknemers 
met een ICT opleiding als achtergrond. 
Toch werken er verrassend veel fysici, 
wiskundigen, chemici en biologen bij 
Ordina. Dat is ook niet zo vreemd, want 
analytisch denkvermogen, probleem-
analyse en het kunnen modelleren zijn 
welkome vaardigheden. In deze adver-
torial wil ik je een beeld geven van het 
bedrijf waar ik met enorm veel plezier 
werk.

Wie is Ordina Oracle Solutions 
(OOS)?
Ordina Oracle Solutions is onderdeel 
van Ordina, één van de grootste leve-
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ranciers van ICT dienstverlening in Ne-
derland. Ordina werkt met circa 5.800 
mensen binnen de Nederlandse en Bel-
gische markt aan de verbetering van 
bedrijfsprocessen. Wij doen dit door te 
adviseren, ondersteunende applicaties 
te ontwikkelen of door complete pro-
cessen, inclusief ICT, over te nemen. 
Ordina N.V. is opgericht in 1973 en het 
aandeel is genoteerd aan Euronext Am-
sterdam.

Nationaal Oracle-kampioen
Ordina Oracle Solutions is de combina-
tie van het oude Vertis met drie organi-
satie-onderdelen binnen Ordina die ook 
Oracle als expertise hebben, namelijk 
het Development Center Oracle, Sie-
bel en JD Edwards. Samen vormen we 
het Oracle-huis van Ordina en hebben 
we de ambitie om Nationaal Oracle-
kampioen te worden. Dat wil zeggen: 
de grootste Oracle-club in Nederland, 
maar vooral de beste. 
Het leveren van vakmanschap en kwa-
liteit staan daarbij voorop, waarbij de 
klant bepaalt wanneer hij tevreden is 
met het geleverde resultaat. Klanten 
vragen naast een kwalitatief goed eind-
product om professionaliteit, proactivi-
teit en partnership van hun ICT-leve-
rancier.

Total Solution Provider
Ordina Oracle Solutions doet graag uit-
dagende projecten - klussen waar een 
andere leverancier niet aan durft te be-
ginnen - en neemt daarbij de volledige 
resultaatverantwoordelijkheid. We on-
dersteunen de klant dus van begin tot 
eind in het project en leveren niet alleen 

handjes. Als de klant dat wil kunnen 
we ook de benodigde licenties en infra-
structuur leveren.
Daarnaast verzorgen we het beheer van 
ICT-omgevingen in ons rekencentrum 
of bij de klant zelf. Kortom, we zijn een 
Total Solution Provider: we denken mee 
en voeren uit van advies tot ontwerp, 
implementatie en beheer. Behalve stan-
daardpakketten levert Ordina Oracle 
Solutions op verzoek ook maatwerksy-
stemen. Voor specifieke branches heb-
ben we zelf oplossingen ontwikkeld 
die we nu als standaardpakket kunnen 
leveren.

Oracle 
Als je de beste Oracle-club in Neder-
land wilt zijn, zal je goed op de hoogte 
moeten zijn van de nieuwe ontwikke-
lingen op Oracle-gebied en bij je klan-
ten. Ordina Oracle Solutions investeert 
daarom in innovatie en marktkennis. 
Het partnership met Oracle Nederland 
speelt hierin een belangrijke rol. Oplei-
dingen, workshops, gezamenlijke mar-
ketingacties en het contactnetwerk dra-
gen bij aan een goede onderlinge relatie 
en leiden tot de uitwisseling van kansen 
in de markt. Vertis, dat in februari 2006 
is overgenomen door Ordina en dat 
het grootste onderdeel vormt binnen 
Ordina Oracle Solutions, was de eerste 
Oracle Certified Advantage Partner in 
Nederland en die status heeft Ordina 
Oracle Solutions nog steeds.

Cultuur
Vertis is in 1990 ontstaan door verzelf-
standiging van Akzo Nobel en Avebe, 
waar we de ad hoc opgerichte ICT-
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afdeling vormden om met behulp van 
ICT een waterzuiveringsprobleem op 
te lossen. Sindsdien groeide Vertis ge-
staag en overleefde diverse economi-
sche moeilijkheden, in tegenstelling tot 
veel andere ICT-bedrijven in die tijd. 
De conjunctuur ongevoelige sectoren 
Water, Agro, Food en Life Sciences (“al-
les wat een mens eet of drinkt”) vorm-
den de kernmarkten voor Vertis. In de 
loop der tijd is dat verschoven richting 
overheidsorganisaties en zorginstellin-
gen, waarmee OOS een goede klik heeft 
wat een positieve invloed heeft op het 
succes van een ICT-project.
Waarden die gemeengoed zijn in deze 
organisatie, zijn zelfstandigheid/ eigen 
verantwoordelijkheid, vakmanschap, 
gedrevenheid, ondernemerschap, een 
pragmatische en nuchtere mentaliteit, 
een flexibele opstelling naar klanten en 
collega’s en korte, informele communi-
catielijnen. 

Ordina Noord
In maart 2009 betrekken de onderdelen 
van Ordina in het Noorden gezamenlijk 
een nieuw pand in de stad Groningen. 

Het betreft de Groningse vestigingen 
van Ordina Oracle Solutions, Wisdom, 
Be Value en Ordina Consulting. Het 
pand is gevestigd nabij de Euroborg 
op kantorenpark O-Four aan de Euro-
palaan, parallel aan en goed zichtbaar 
vanaf de A7 en het zal ruimte gaan bie-
den aan 800 medewerkers.
Ordina ziet ook enorme groeimogelijk-
heden in de noordelijke regio als het 
gaat om werkgelegenheid. Starters die 
nu na hun studie veelal naar de Rand-
stad trekken, krijgen steeds meer mo-
gelijkheden om zich juist in het Noor-
den verder te ontwikkelen. Groningen 
profileert zich niet voor niets als City of 
Talent.
 
Welkom
Als je nieuwsgierig bent geworden 
over Ordina en als je wilt weten wat jij 
als technisch natuurkundige bij ons zou 
kunnen doen, dan ben je van harte wel-
kom om eens te langs te komen. Neem 
gerust contact met me op, mijn email-
adres is armand.van.veen@ordina.nl 
of kijk voor meer informatie eens op 
www.ordina.nl/oracle

Ordina Oracle Solutions
Kadijk 1
9747 AT Groningen
Telefoon: (050) 851 60 00
E-mail: info.oos@ordina.nl
Internet: http://www.ordina.nl/oracleHet nieuwe pand van Ordina in Groningen
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Oud-besturendag
Wokken, Mexen & Putten
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Het is bekend dat wij, Wijze Heeren 
en Dames, nog veel activiteiten 

hebben. Zo is er minstens één keer per 
jaar het bestuursweekend op het eiland 
Texel of een Wijze Heeren en Dames 
borrel. Maar deze activiteiten zijn voor-
namelijk gericht op de nog bij Francken 
actieve oud-bestuursleden.  Daarom 
hebben twee oud-bestuursleden vorig 
jaar bedacht, dat het leuk was om een 
dag te organiseren voor alle Wijze Hee-
ren en Dames, terug tot de oprichting 
van Francken.

In December 2007 was er al een uitno-
diging verstuurd voor de oud bestu-
rendag, zodat iedereen de datum kon 
vastleggen in zijn agenda. Op het pro-
gramma stonden Pitch & Putt en wok-
ken in de Euroborg.  En 24 mei 2008 was 
er dan ook daadwerkelijk een mooie 
delegatie oud bestuursleden op komen 
dagen bij de Pitch en Putt centrum bij 
Kardinge. De groep van 20 (oud-)be-
stuurders werd in vier groepjes ver-
deeld die tegen elkaar zouden strijden. 
Ieder lid van je groepje kreeg een kans 
om een slag te maken en bij de tweede 
slag begon ging je verder bij de beste 
eerste slag van je groepje. Ondanks een 
beetje brak begin van sommige (oud-)
bestuursleden, had iedereen snel de 
smaak te pakken van het golfen en er 
zijn misschien wel talentjes geboren 
deze dag. Marten Frantzen en Marloes 
Steneker waren duidelijk vaker op de 
golfbaan te vinden, wat zich goed uitte 
in hun golfskills. Dit zorgde voor een 

gelijke eindstand voor de groepjes van 
deze twee oud-voorzitters.
Het tweede officiële gedeelte van pro-
gramma was wokken in het FC Gro-
ningen stadion, de Euroborg. Dit hield 
voornamelijk in dat iedereen zich drie 
uur lang bezig hield met eten, drinken 
en een goed gesprek aan tafel. Oude 
herinneringen kwamen naar boven. Er 
blijkt op een bepaald vlak toch weinig 
veranderd in de loop der jaren. Na het 
einde van het programma, werd de 
dag voortgezet op een terras aan de 
Grote Markt. En de echte bikkels zetten 
zich voort naar de Koster om daar het 
“Francken”-spel Mex te spelen om de 
goede oude tijd weer boven te halen. Al 
met al was het een leuke en geslaagde 
dag. Hopelijk volgend jaar weer!
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Lunchlezing Hewitt
Niet saai en droog

Jakko de Jong

Stel: je wordt oud. Je vindt eigenlijk 
dat je dan wel genoeg gewerkt hebt 

in je leven en dat het nu eindelijk tijd 
is om de benen op tafel te leggen en 
te genieten van de oude dag. Dan zijn 
er meerdere dingen die je kunt doen. 
Op een groot gedeelte van onze aard-
kloot had je maar zo slim moeten zijn 
om kinderen ter wereld te brengen die 
jou kunnen onderhouden. Gelukkig 
bedachten de gebroeders Stork in 1881 
dat hun werknemers zich daar niet 
druk om hoefden te maken, als ze een 
deel van hun loon aan de kant zetten. 
Het eerste Nederlandse pensioenfonds 
was een feit.

Iemand die zich niet verdiept in de ma-
terie van pensioenfondsen, zal direct 
de termen saai en droog aan dit onder-
werp koppelen. Zo ook de schrijver van 
dit stuk. Gelukkig laat laatstgenoemde 
zich niet door zichzelf voor het lapje 
houden en regelde hij dat Hewitt As-
sociates B.V. ons troebele denkbeeld op 
21 mei jongstleden kwam ophelderen. 
Eerst maar eens even voorstellen: He-
witt is een internationaal consultancy 
en actuarieel adviesbureau. In Neder-
land geven zij vooral advies aan een 
belangrijk deel van de ongeveer 200 
Nederlandse pensioenfondsen. De 
sprekende actuaris wist ons duidelijk 
te maken dat dit zeker niet saai is. Hij 
vroeg ons zelfs letterlijk geen actuaris te 
worden, want dan was er minder werk 
voor hem over.
Na zijn verhaal bleek dat pensioen-

fondsen allesbehalve statische dingen 
zijn. Als je bedenkt dat alle pensioen-
verplichtingen bij elkaar even groot zijn 
als het Bruto Nationaal Product van 
Nederland, dan begrijp je ook dat dit 
serieus genomen mag worden. Hewitt 
adviseert pensioenfondsen bijvoor-
beeld bij fusies van bedrijven hoe ver-
schillende fondsen zijn samen te voe-
gen zonder nadelige gevolgen voor de 
werknemers. Het gesteggel over halve 
procentjes wordt ineens een stuk logi-
scher, als je bedenkt wat een enorme in-
vloed pensioenfondsen hebben op onze 
economie. Eén van de bezigheden van 
onze spreker was ook aanschuiven bij 
CAO onderhandelingen om bepaalde 
standpunten van zijn klant te verdedi-
gen en te onderbouwen. De Hewitt-ac-
tuaris representeert dan de werkgever, 
en zit tegenover een actuaris van de 
vakbonden. 
Een actuaris is wettelijk verplicht om 
heel zorgvuldig om te gaan met het te 
beheren vermogen. Risicoanalyses bij 
bepaalde beleggingen en macro-econo-
mische aangelegenheden zijn dus ook 
erg belangrijk in je werk. Dit gaat zelfs 
zover dat eventuele oorlogen mee wor-
den genomen in voorspellingen. Al met 
al vond ik het zelf een lastig verhaal, 
maar wel degelijk nuttig om gehoord 
te hebben. Twee dingen zijn zeker. Eén: 
het kan geen kwaad over je eigen pensi-
oen na te denken en twee: de lunch was 
fantastisch!



Bernardo Kok

Advertorial 
Deloitte
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In maart 2007 ben ik komen te wer-
ken bij Deloitte Capital Markets. 

Hiervoor studeerde ik met veel plezier 
econometrie in Groningen en heb ik 
me gespecialiseerd op de operations 
research, wat kortweg te maken heeft 
met het optimaliseren van processen. 
Na mijn afstuderen, ben ik er eigenlijk 
direct op uit getrokken naar Midden 
en Zuid-Amerika, waar ik dik een jaar 
rondgezworven heb. Doel van mijn reis 
was onder andere nadenken over mijn 
toekomst, dus ook over mijn toekom-
stige carrière. Uiteraard is dat niet ge-
lukt, maar is de tijd er gelukkig ook niet 
minder leuk door geworden.

Na terugkomst in Nederland ben ik 
eigenlijk zoveel mogelijk aan het sol-
liciteren geweest om een goed beeld te 
krijgen van de potentiële werkgevers. 
Uiteindelijk ben ik  dus bij Deloitte Ca-
pital Markets terecht gekomen. Waar ik 
me nu mee bezig houd? Verschillende 
dingen, maar vooral vraagstukken 
gerelateerd aan financieel risico. Het 
leuke hierbij is dat je hierdoor vrijwel 
automatisch ook in aanraking komt 
met een grote verscheidenheid aan mo-
dellen. Financieel risico wordt namelijk 
steeds vaker ingeschat met behulp van 
modellen. Vaak wordt hierbij gewor-
steld met de invulling van de modellen, 
maar even belangrijk, wat de uitkomst 
van de modellen ons vertelt. Wat is bij-
voorbeeld de betrouwbaarheid van de 
modellen? Welke conclusies kunnen we 
verbinden aan de uitkomst van de mo-

dellen?  En, hoe kunnen we beslissin-
gen nemen op basis van die uitkomst?
Op dit moment ben ik samen met 
twee collega’s bezig aan een opdracht 
waarbij we de organisatie rondom de 
modellen aan het analyseren zijn. Op 
basis van onze analyse en overleg met 
de klant herinrichten we de organisa-
tie vervolgens. Met herinrichten bedoel 
ik dan vooral het duidelijk neerleggen 
van taken en verantwoordelijkheden. 
Het eerste wat we dan eigenlijk doen 
is de modellen zelf analyseren. Wat ik 
hier leuk aan vind is dat we dus naast 
het modelinhoudelijke ook sterk ma-
nagement matig bezig zijn. Zo voeren 
we veel gesprekken met de klant, le-
veren we voortdurend advies, en voe-
ren we ook het projectmanagement uit.  
Misschien is het na het lezen van dit 
verhaal ook niet verwonderlijk dat Ca-
pital Markets voor een groot deel ver-
tegenwoordigd wordt door mensen 
met een sterke affiniteit met modellen. 
Naast econometristen lopen hier dus 
ook veel wiskundigen en natuurkun-
digen rond, eventueel met een dokters-
graad. Daarbij doen we naast het risico 
management nog veel meer. Wil je daar 
meer over weten? Maak eens kennis 
met ons. Dat kan bijvoorbeeld op één 
van onze activiteiten, maar ook door 
bij ons te komen solliciteren. Dus mis-
schien wel tot snel!






