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Colofon

De Chimica Acta Lugduni is het
nieuwsorgaan van de opleidingen
Molecular Science and Technology en
Chemistry gecombineerd met nieuws
uit de scheikundige wereld en wordt
verzorgd door het Chemisch Dispuut
Leiden (CDL), de studievereniging voor
bovenstaande opleidingen.
Wil jij jouw artikelen zien verschijnen
in de volgende oplage van de Chimica?
Lever deze dan uiterlijk 1 februari 2016
in bij een van onze redacteurs, bij
voorkeur als Word bestand via de mail.
Eventuele afbeeldingen graag als losse
bestanden meesturen.

Adresgegevens

Chimica Acta Lugduni
Postbus 9502
2300 RA Leiden
T: 071 – 527 45 02
E: chimica@chemischdispuutleiden.nl
I: www.chemischdispuutleiden.nl

Drukkerij

Gildeprint drukkerijen
Javastraat 123
7512 ZE Enschede
T 053 3032 000
info@gildeprint.nl

Sponsoren
DuPont
Eerst De Klas
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Oplage
550 exemplaren

Redactie

Bas Buise (hoofdredactie)
Jacob van Hengst
Mark Kwakernaak
Bert Beerkens
Nicole Lambertina
Dominique Vis
Lucie Kuiper

Praesidiaal
Beste Leden,
Het is alweer winter. De kou is het land ingetrokken en de zon is verdwenen. Vaak als
ik naar buiten kijk, ben ik blij dat ik me in het CDL-hok bevind en niet door de regen
aan het fietsen ben. Gelukkig is het CDL-hok de afgelopen periode alleen maar warmer
en gezelliger geworden met de aanwezigheid van alle eerstejaars in Leiden. Daarnaast
hebben ook veel ouderejaars de banken van het hok weer kunnen vinden. Dit natuurlijk
tot onze grote vreugde. Waarschijnlijk is dit de reden dat we de kou tot nu toe buiten
hebben kunnen houden.
Als dan toch het moment komt om me buiten te bevinden dan zie ik kristallen alweer
vormen op de ruiten van geparkeerde auto’s of zie ik mensen met de ruitenkrabber
in de weer om deze kristallen weg te krijgen. Ik fiets meestal maar snel door op zoek
naar wat warmte. Toch zou er niet alleen wat vaker stil moeten worden gestaan bij de
kristallen die wij elke winter weer te zien krijgen, maar ook bij de kristallen die wij in
ons dagelijks leven vaak tegenkomen. Hiermee kom ik dan ook bij het thema van deze editie van de Chimica:
kristal. Bij kristallen zou je natuurlijk kunnen denken aan ijs, maar chocolade en zout zijn ook kristalstructuren.
Chocolade kan blijkbaar op zes verschillende manieren uitkristalliseren. Iets om misschien bij stil te staan als ik
volgende keer een stukje van een chocoladereep eet.
Als chemici komen we ook vaak in aanraking met kristallen op het lab. Soms ongewenst wat resulteert in
frustraties, maar soms is het juist wat we zoeken. De vorming van kristalcomplexen hebben de onderzoeksgroepen
van de Universiteit Leiden al verschillende publicaties opgeleverd en het biedt veel toekomstperspectief. Als
huidig bestuur van CDL kijken wij ook vooruit naar de toekomst, maar vooral naar de rest van dit academisch
jaar. Met het aankomende lustrum voor de boeg, wat op zijn minst zo complex zal worden als de kristallen in de
verschillende kristalstructuren, belooft het een mooi jaar te worden. Naast de twee weken feest die het lustrum
ons te bieden heeft, verschijnt er ook een almanak, zal er een symposium plaatsvinden en zullen we deze zomer
op reis gaan naar Maleisië en Singapore. Allemaal dingen waar ik ontzettend naar uitkijk en waar ik jullie graag
voor uit wil nodigen. Voordat het zover is, zie ik jullie graag terug op het hok om je in te schrijven voor alle deze
mooie activiteiten en samen met ons de kou te bestrijden.
Rosa Meijer
h.t. praeses van het Chemisch Dispuut Leiden

Editorial
Beste CDL’er, beste Lezer,

Omdat veel lezers er helemaal niets
meer van snappen, in het bijzonder
de eerstejaars studenten onder
ons, zal ik het nog even uitleggen:
dit is de eerste “gewone” Chimica
van het jaar. Wat jullie vorige keer
lazen was de lustrumChimica! In
deze uitgave staan dus weer alle
vertrouwde verslagen en interviews.
Van
spannende
Eerstejaars
weekend verhalen tot de intrede van
een inmiddels uitgekristalliseerd
bestuur. Terwijl je de ijspegels van
je snotterende neus haalt kun je
kijken naar fijne herinneringen uit de
afgelopen zomer.
Tussen al het type- en InDesignwerk
door is de redactie erg blij met
alle positieve reacties op onze
lustrumactiviteiten.

Daar doen we het dan ook voor, de
Chimica is meer dan 100% op de
kaart gezet. Dat ons blad ooit 50 jaar
zou worden had eigenlijk niemand
aan het begin verwacht. De 71-jarige
oprichter, Jacques Veldt, was dan
ook erg verbaasd toen hij ons aan de
telefoon kreeg. Het interview met
hem zal voor mij een van de meest
bijzondere herinneringen zijn die
ik binnen onze redactie heb mogen
meemaken.
De Chimica is qua stijl voorlopig
uitgekristalliseerd. Na twee heftige
jaren van veranderingen komen nu
de kalme jaren. Hoewel, het zal nooit
écht kalm zijn binnen de redactie als
we de verhalen van oud-redacteuren
moeten geloven …
Bas Buise
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Het 83 bestuur
e

Naam: Bert Beerkens
Functie: Ab actis
Commissies:
• Chimica redactie
• Lustrumcommissie
• Mastercommissie
• Tappersgilde
• Is het meest productief op
maandagmorgen.
• Verandert het hok graag in een
Boiler Room.

Naam: Tes Apeldoorn
Functie: externe betrekkingen
Commissies:
• Alumnicie
• Feminicie
• Lustrumalmanakcommissie
• Traktatcie
• Haar tweede naam verwijst naar de
stad waarin ze gemaakt is.
• Gebruikte vroeger altijd het woord
‘achetiet’ om aan te duiden dat ze
nog iets wilde.

Naam: Rosa Meijer
Functie: praeses
Commissies:
• Eerstejaarscommissie (EpC)
• Lustrumreiscommissie
• OJWcie
• Webzzzie
• Is een groot fan van glitter.
• Had vroeger vijf mensen nodig die
haar vasthielden tijdens een knipbeurt.
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Curiosa

TITEL
A R Naam: Chris van Nierop y Sanchez
Functie: quaestor
Commissies:
• Akcie
• Historicie
• Lustrumreiscommissie
• Meerdaagse excursiecommissie
• Is druk bezig met de minor ‘Japanese
history and religion’.
• De goudvis van Chris wordt
binnenkort 13 jaar.

Zie hier het 83e bestuur der Chemisch Dispuut Leiden genaamd ‘Curiosa’. Curiosa
betekent letterlijk ‘wonderlijke voorwerpen die iemand de moeite waard vindt’ en
alhoewel veel wonderlijke voorwerpen te vinden zijn op het CDL hok, beschouwen wij
het CDL zelf als wonderbaarlijk. We zullen dan ook vaak op het hok te vinden zijn om
het opgebouwde fundament der CDL te koesteren. Curiosa verwijst natuurlijk ook naar
curieus, de curieusheid naar alles wat er om ons heen gebeurt. Curieusheid zorgt
immers voor de waarborging van de drive en passie die wij als chemici hebben naar
alles wat er afspeelt op moleculair niveau. Tot slot verwijst curiosa ook naar Marie
Curie: tweevoudig nobelprijswinnares en een icoon voor vrouwen in de wetenschap.
Wij zullen met het bestuur Curiosa niet alleen streven om het CDL in een hogere
energietoestand te brengen, maar ook om een groots en memorabel lustrumjaar neer
te zetten. We hopen dat nog meer leden zich welkom gaan voelen op het hok en dat de
vriendenclub genaamd CDL nog gezelliger en grootser zal worden.

Naam: Hugo Minnee
Functie: onderwijs
Commissies:
• Belgiëreiscommissie
• EJWcie
• Lustrumsymposiumcommissie
• Fotocommissie
• Heeft pas net Tequila ontdekt.
• Beste vrienden met Pietje
Parkietje. Pietje is blauw.
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Nobelprijs 2015
De Nobelprijs voor Scheikunde is dit jaar toegekend aan de
Zweed Tomas Lindahl en de Amerikanen Paul Modrich en Aziz
Sancar. Zij krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier
waarop lichaamscellen beschadigd DNA herstellen. Dat kan
onder meer worden toegepast bij de behandeling van kanker.
DNA kan op verschillende manieren beschadigd raken,
bijvoorbeeld door UV-straling of de inname van giftige
stoffen, zoals gebeurt bij het roken van een sigaret. Door
het beschadigde DNA kunnen kankercellen ontstaan.
Tegelijkertijd is de behandeling van kanker lastig omdat
ook kankercellen DNA bevatten. Dat DNA repareert
zichzelf wanneer het is aangetast na bijvoorbeeld
bestraling.

Column
Toen ik werd gevraagd om deze column te schrijven wist ik niet
wat ik moest gaan schrijven. Ik kan natuurlijk gaan klagen over
vluchtelingen of gaan zeuren over de maatschappij. Maar ik dacht,
laat ik eens iets anders doen. Iets heel anders, dus heb ik zo goed
en kwaad als het kan het lableven maar in iets poëtisch omgezet.
Alle stoffen staan in het lab
allemaal zij aan zij
De imide en amine stinken als altijd
Zoutzuur en hydroxide staan gezellig bij de achterwand
samen vechten ze altijd om wie het sterkst is
Dan komen de supers
nee niet superman, maar superzuur en superbase
de sterksten van allemaal
En wat hebben we daar,
blauw, groen, rood en roze. Nee, het is geen verf
het zijn de vele metaalcomplexen die allemaal hun eigen
kleur hebben
En wat kunnen we er veel mee doen
Medicijnen maken, reacties katalyseren of misschien zelfs
energie opwekken
En kijk nou, wat loopt daar. Een verstrooide chemicus
Midden tussen de flessen voelt hij zich thuis
Een walmpje hier, een poedertje daar
Vergeet niet goed schoon te maken
Ja ja. Dat is ook belangrijk, maak alles schoon
alles bij de juiste kleur in het juiste vat
anders boem boem weg lab.

Jan-Willem Bastiaansen
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Dankzij het onderzoek van de drie wetenschappers
kunnen methoden worden ontwikkeld waarbij het DNA
in de kankercellen zich niet kan repareren, maar het DNA
van de gezonde cellen wel. Dat zou genezing kunnen
bevorderen.
De prijs wordt in december uitgereikt. Aan de Nobelprijs
is een bedrag van 8 miljoen Zweedse kronen (859.000
euro) verbonden.
Vorig jaar ging de Nobelprijs voor Scheikunde naar de
Roemeen Stefan Hell en de Amerikanen Eric Betzig en
William Moerner. Zij kregen de prijs voor hun onderzoek
naar nanoscopie, de techniek om zeer kleine objecten
zichtbaar te maken

Bron: NOS.nl

Opinie: Klimaattop,
een kantelpunt
Tijdens het schrijven van dit stuk is de uitkomst van de 21ste klimaat
conferentie in Parijs nog niet bekend. Sterker nog, het moet zelfs
nog beginnen. De ‘2015 United Nations Climate Change Conference’
zal plaatsvinden van 30 november tot 11 december. Alle ogen zullen
die dagen gericht zijn op Parijs, waar de regeringen van alle landen
samen zijn om nu eindelijk een bindend verdrag op te stellen
waarin alle landen de CO2-uitstoot gaan verminderen. Nu u dit
leest is al bekend of het een succes was of een treurige mislukking.
Vanuit het verleden zal ik helpen herinneren aan de hoop en aan de
verwachtingen die wij voor de conferentie koesteren.

maatregelen die de overheid moet nemen zullen in moeten
spelen op deze trend. Alleen zo kan klimaatverandering op
een effectieve manier worden aangepakt. Dat houdt in dat
de overheid subsidie voor kolen, olie en aardgas moet gaan
afbouwen en de subsidie voor duurzame energie moet
gaan verhogen. Ook is het van belang dat de rijkere landen
de armere landen helpen met bemachtigen van de juiste
technologie en helpen deze technologie te bekostigen. Deze
klimaathulp zal echter wel het moeilijkst uit te leggen zijn aan
het Nederlandse volk.

Sommigen zullen zich afvragen waarom er nu zo’n grote druk
op deze conferentie staat. Terecht vragen deze mensen dit
zich af. Eigenlijk is het heel simpel en het best te begrijpen
met een vergelijking. Als lid van het CDL zal u ongetwijfeld
wel eens geconfronteerd zijn met hele belangrijke tentamens
en verslagen. Wanneer voor het eerst vastgesteld wordt
dat er iets moet gebeuren, zijn er volgens mij eigenlijk twee
opties. U begint er gelijk aan en kunt op het gemak door de
stof heen, of u bewaart alles tot de nacht voor de deadline.
Onze regeringen hebben voor de tweede optie gekozen. Dit
heeft te maken met het feit dat de meesten na ongeveer
vier jaar ook weer weg gaan en iemand daarna het wel zal
oplossen. Het is ook niet aantrekkelijk om maatregelen
te treffen die geld kosten en die geen korte termijn winst
geven in de opiniepeilingen. Dan speelt ook nog mee dat
klimaatverandering een complex probleem is. Mensen vinden
het vaak moeilijk om te begrijpen en ook om de gevolgen
te overzien. Normale mensen hebben vaak ook andere
persoonlijke zaken waar zij druk mee zijn. Zij verwachten dan
ook dat de overheid doet waar zij voor is: dingen regelen.

Nu de Nederlandse regering minimale ambitie toont, na druk van
de Europese Unie, begint het balletje toch te rollen.

Nu de Nederlandse regering minimale ambitie toont, na
druk van de Europese Unie, begint het balletje toch te rollen.
Eigenlijk kun je stellen dat de meeste klimaatambitie komt van
de burgers zelf. Zeker wanneer zij er een financieel voordeel
uit kunnen halen. Daarnaast zijn er burgerinitiatieven die aan
investeerders, banken en pensioenfondsen vragen om al hun
beleggingen uit fossiele energie te halen en vervolgens te
investeren in duurzame energiebronnen. Hier geven zij zeker
gehoor aan, want banken en investeerders zien met een snelle
berekening dat zij ook beter af zijn bij een betere investering.
Alleen de overheid zal dit nog moeten inzien. Hopelijk zullen
de Nederlandse regering en de Europese commissie zich
maximaal inzetten voor een goed en alomvattend verdrag.

In dit stuk heb ik vooral gesproken over energie. Toch is
het belangrijk te noteren dat er veel meer oorzaken zijn
van klimaatverandering. Transport, vleesconsumptie,
watergebruik etc. zijn allemaal problemen die meer een
gedragsverandering nodig hebben dan een gigantische
investering van geld. Daarom denk ik dat deze problemen
ook het moeilijkst zijn om op te lossen. Het is van groot
belang dat de overheden in Parijs concrete afspraken maken
over energiebronnen. Dat is het beste begin. Daarna kunnen
andere problemen worden aangepakt.
Er zijn hele boeken geschreven over alle oorzaken en
problemen. Laat het duidelijk zijn dat de overheid de plicht
heeft om de zaken te regelen. Burgers en sommige bedrijven
doen hun best, maar alleen de overheid kan echt beginnen
met een verandering. Nu is het dus de vraag of de regeringen
van de wereld besloten hebben dit te doen in Parijs. U kent de
uitkomst al, ik niet.

Mark Kwakernaak

Op Aarde hanteren we momenteel een kapitalistisch systeem.
Dit betekent dat maatregelen tegen klimaatverandering alleen
effectief zullen zijn wanneer zij passen in het kapitalistisch
systeem. Veel ontkenners van klimaatverandering zeggen dat
maatregelen te duur zijn. Echter kan geconcludeerd worden
dat juist vieze energiebronnen niet winstgevend zijn zonder
miljardenstreun van de overheid. Op het moment worden
windmolenparken en zonnecelparken steeds winstgevender.
Dit simpele gegeven geeft veel hoop voor de toekomst. De
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Chimica
Lustrum Bal
Het lustrum van ons favoriete chemische glossy kan u eigenlijk
niet ontgaan zijn. Een tijdje terug heeft u een prachtige canon
ontvangen waarin een prachtige collectie van foto’s en verhalen
stonden van 50 jaar Chimica. Op woensdag 18 november vond één
van de reeks activiteiten ter ere van het lustrum plaats bij NSL, het
Chimica Lustrum Bal (#CLB).
Om 10 uur ’s avonds stipt ging de rode loper uit om de gasten
van het bal te ontvangen. Zoals verwacht, kwam iedereen
chic, doch creatief. Het Chimica lustrum comité had eigenlijk
niets anders verwacht van haar lezers. We heb prachtige
jurken en strakke pakken de revue zien passeren die allemaal
waren opgepimpt met creatieve features. De creatieve outfits
met prachtige stroeve puntjes waren ook alom triomfantelijk.

Alle 50 jaren van de Chimica werden gevierd met muziek uit
die mooie jaren, al was het soms mooi verbloemd onder een
mooie cover.

Om klokslag middernacht was er een speech van de
hoofdredacteur van deChimica, Bas Buise. Hij heeft een prachtig
gedicht voorgedragen waarin hij slechts een paar coupletten
nodig had om de rijkdom van 50 jaar Chimica te verwoordden.
Na het gedicht was er applaus met een euforische stemming.

Iedereen is ook veilig thuis gekomen en niemand is zijn of haar
naaldhakken verloren.
Het feest heeft tot laat in de nacht geduurd. Dat mag ook
wel bij zo’n speciaal jubileum. Iedereen is ook veilig thuis
gekomen en niemand is zijn of haar naaldhakken verloren.
Het comité wil dit kanaal graag gebruiken om alle aanwezigen
te bedanken voor het prachtig feest.

Secretaris Chimica lustrum comité
Mark Kwakernaak

Bij aankomst stonden er heerlijke glazen champagne klaar
voor de gasten. Zij konden dit drankje nuttigen terwijl zij
hun jassen ophingen in de garderobe. Wanneer de jassen
opgehangen waren konden de voetjes van de vloer. De
muziek was van hoge kwaliteit en zorgvuldig uitgekozen
door DJ Ryzen. Er werd de hele avond goed gedanst op een
scala van verschillende genres. Alle 50 jaren van de Chimica
werden gevierd met muziek uit die mooie jaren, al was het
soms mooi verbloemd onder een mooie cover. Iedereen bleef
gelukkig dicht bij het thema en heeft zich dus goed gedragen,
zoals het comité verwachtte.
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Een nieuw
uiterlijk
Wanneer je een deel van je leven op het Gorlaeus
doorbrengt maak je deel uit van een huishouden.
Het is echter zo’n groot huishouden dat iedereen is
onderverdeeld in groepen. Zo heb je bijvoorbeeld de
befaamde chemici van het Chemisch Dispuut Leiden. Voor
hen is er slechts één centraal punt waar zij samenzweren:
hét hok. Op de begane grond naast de ingang bevindt zich
dit curieus pareltje van de chemie. Deze plek zal voor de
trouwe lezer van de Chimica niet onbekend zijn.

Facultair
feest
Op 11 november was het tijd voor een van de leukste
feesten in Leiden. Voor het facultair feest waren
namelijk alle studenten van de faculteit van wis- en
natuurwetenschappen uitgenodigd. Bij zo veel geweldige
mensen hoorde natuurlijk ook een geweldig thema en
dat werd deze keer: “Lumberjacks”. Er zijn maar erg
weinig feesten geweest waar zoveel mensen zich aan het
thema hebben gehouden. Bijna iedereen die de Next in
Leiden wist te vinden had een geruit overhemd over de
schouders.
Toen Floris op de ochtend voor het feest naar ons toe
kwam met het idee om als boom verkleed te gaan,
verklaarde we hem meteen voor gek. Naarmate de dag
vorderde bleek het eigenlijk een steeds leuker idee te
worden, dus besloten we om een stoffenwinkel op te
zoeken en een outfit in elkaar te zetten. ‘s Avonds bleek
dat wij de enige twee bomen waren op het feest, wat
nogal wat leuke taferelen en vooral gratis bier opleverde.
De sfeer was sowieso al de hele avond geweldig met
ongeveer tweehonderd aanwezige wetenschappers in
wording.

Elk huishouden heeft een leider. Iemand die het overzicht
bewaard en weet hoe alles geregeld moet worden. Bij de
meeste huishoudens zijn dat de moeder en de vader. Zo
ook bij het hok van het Chemisch Dispuut Leiden. Daar
lopen altijd liefdevolle, doch strenge vaders en moeders
rond die hun losgeslagen, in de goot kotsende, kinderen
wanhopig op het juiste pad proberen te houden. Echter
gebeurt er elk jaar iets vreemds, iets echt heel vreemds.
Ieder jaar laten de papa’s en mama’s van het CDL hun
kinderen alleen. Het wordt weliswaar aangekondigd,
maar het blijft moeilijk. Er komen dan weer nieuwe ouders
voor in de plaats die de bende het hoofd moet bieden.
Wellicht uit frustratie, maar misschien ook wanhoop,
laten de vertrekkende ouders elk jaar een spoor van chaos
en vernieling achter. Dit jaar liet Fundament een ravage
achter met een raadsel die de nieuwe ouders diende
te prikkelen. De nieuwe ouders, Curiosa, begonnen
direct met orde scheppen in de chaos. Alles werd netjes
opgeruimd en veranderd. Het kan zijn dat de nieuwe
ouders willen afrekenen met de oude, maar misschien is
het vooral praktisch. Curiosa heeft dit jaar gekozen voor
een hele nieuwe stijl. Meer plek voor de leden, dezelfde
ruimte voor het bestuur. Dat alles zonder het buurhok in
te pikken. Tot grote verrassing heeft Curiosa ook nog het
hele hok geverfd, zodat alle muren er weer een paar jaar
tegenaan kunnen.
Kortom, Curiosa heeft het hok weer mooi opgeknapt,
zodat hun ontspoorde kinderen er ten minste weer leuk
bijzitten. Bedankt daarvoor.

Mark Kwakernaak

Voor de MST’ers bleken de kaartjes bijna niet aan te
slepen, gezien de opkomst van onze studie. Overal
waar je liep kwam je wel een bekende van de studie
tegen, wat het uiteraard erg gezellig maakte. Een groot
compliment voor de organisator vanuit CDL (Fabian) en
de organisatoren van de andere studieverenigingen. Het
was echt een erg geslaagd feest.

Arjan Andeweg
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Eerstejaars
Weekend 2015
Vrijdag
Op 29 juli kregen we dé lang verwachte e-mail: het
programmaboekje van het eerstjaarsweekend. Na het boekje
gelezen te hebben, dacht ik alleen maar: “Oh nee, wat gaan
we nou beleven?”. Ik wist totaal niet wat ik me erbij moest
voorstellen. Het werd dus vooral afwachten tot 7 augustus.

te duren voordat we eindelijk onze fietsen mochten pakken
en we gingen fietsen, in onze mooie rode shirts en groene
rugzak, richting het Gorlaeus. Hier gingen we eerst even
lunchen en vervolgens zouden we allemaal activiteiten in en
rond het Gorlaeus gaan doen. Vooral om elkaar beter te leren
kennen. Dit was een groot succes, want ik heb tijdens deze
activiteiten veel mensen leren kennen, ieder met hun eigen
verhaal.

Vrijdag de 7de was het dan eindelijk zover. ’s Morgens
vroeg opstaan, vlug alle spullen van de paklijst inpakken
en hup naar Leiden Centraal. Ik moet toegeven dat ik best
zenuwachtig was, vooral omdat ik natuurlijk niet wist wat ik
moest verwachten. Er zouden natuurlijk allemaal vreemde
mensen aanwezig zijn.
Op Leiden Centraal aangekomen, stonden er mensen in
cowboypakken met een megafoon en heel veel fietsen. Ik
was op de juiste plek. We werden gevraagd onze spullen af
te geven en van shirt te wisselen. “Rood, dat is toch helemaal
niet mijn kleur. Ook nog een groen tasje?” Dit wordt wat
dacht ik bij mezelf. Toen werd ook nog gezegd dat we in een
matrix moesten gaan staan. “Matrix? Wat is nou weer een
Matrix? Ben ik wel bij het goede aanbeland?” Die vragen
schoten natuurlijk gelijk door m’n hoofd.
Van het Gorlaeus gingen we naar de binnenstad. Hier gingen
we naar een kroeg genaamd de Odessa. Het was Happy Hour,
dat is altijd goed. Het leuke aan deze kroeg is dat de tuin aan
een gracht ligt en dat ze een boot hebben waarop we konden
zitten. Maar met 90 man op een boot, die daar duidelijk niet
voor gemaakt is, krijg je toch best natte voeten. Nadat we
hier natuurlijk weer heel veel hadden gezongen en een paar
biertjes hadden genuttigd gingen we naar onze slaapplaats.
Dit was een scoutinghuis in de buurt van Leiderdorp, direct
naast de snelweg. Nadat de kamers waren ingedeeld gingen
we gezellig met z’n allen eten. Gelukkig kon dit buiten met
dank aan het fantastische weer.

Toen er meer mensen kwamen, moesten we ons
programmaboekje opendoen en “lekker” gaan zingen. Het
klonk als een schreeuwende kleuterklas, markthandelaren
die hun producten aanprijzen of misschien zelfs wel wilde
dieren die met elkaar communiceren, maar vooral niet als
gezang. Daar stonden we dan in een zogenaamde matrix
op Leiden Centraal de longen uit ons lijf te gillen. Het moest
harder en harder. “Ik hoor niks”. Het leek een eeuwigheid
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’s Avonds moesten we ons eigen lied schrijven en deze
presenteren aan een jury. De jury was trouwens totaal niet
omkoopbaar, vooral niet met bier. Na veel gelachen te hebben

Wild West
Sjaarsch Best
mochten we ons weer in een matrix opstellen, om vervolgens
de longen uit ons lijf te schreeuwen. We sloten de eerste dag
af met een leuk feestje. Aan het begin van het feest was het
een beetje ongemakkelijk, allemaal vreemde mensen, wat
moesten we nu? Naarmate de avond vorderde werd het
steeds soepeler. Kwam dit door de hoeveelheid gedronken
liters bier? Waarschijnlijk wel. Desalniettemin werd het een
gezellige avond, met vele dansjes. Op naar dag 2!

ziet stijgen, kunnen andere groepen hun faillissement beter
aanvragen door schulden bij de bank. Aan het einde van de
middag wordt de stand opgemaakt en zijn er overduidelijke
winnaars. Na mislukte pogingen tot illegaal geld drukken
en een bankoverval eindigt mijn groepje helaas ergens
onderaan. Ondanks dat was dit spel, wat voor de eerste keer
gedaan werd, een succes en heeft iedereen een leuke ochtend
en middag gehad.

Samantha Groeneveld

Zaterdag
Na een gezellige vrijdagavond volgt meestal een zware
zaterdagochtend. Om 8 uur werden we allesbehalve
zachtzinnig wakker gemaakt, waarna een lekkere sessie
ochtendgymnastiek volgde. Doel is om hierbij te laten lijken
dat je er echt zin in hebt, zodat er zo snel mogelijk aan het
ontbijt begonnen kan worden. Na het ontbijt was het tijd
voor wat liedjes, waarna we de bus instapten richting Delft,
voor het door de EJWcie bedachte moleculenspel. Het doel
van dit spel is om een revolutionair molecuul te bedenken,
het molecuul te gaan bouwen, promoten en hierna zoveel
mogelijk winst te maken.

Eenmaal aangekomen werden de groepen ingedeeld
en werd er vol goede moed aan het spel begonnen: er
worden advertenties verspreid over ChemE, de gekste
structuurformules en posters gemaakt, veel te hoge leningen
aangevraagd en vooral veel toastjes gesmeerd, want voor
niets gaat de zon op. Tegen de tijd dat alles is goedgekeurd en
alles is ingekocht wat nodig is, is het alweer tijd voor de lunch.
Hierin kan een lekker broodje Leo natuurlijk niet ontbreken.
Na de lunch wordt er een duidelijke scheiding zichtbaar tussen
de groepjes. Waar de ene groep hun inkomsten Explosief

Snel na het spel verplaatsen we ons, onder het genot van
het zingen van wat liedjes, naar de tuin van ChemE, waar de
mentoren al op ons wachten met een warme barbecue
en koud bier. Iedereen gaat gezellig op het gras zitten en
leert elkaar wat beter kennen. Nadat iedereen de magen
gevuld heeft, wordt overgegaan op het avondonderdeel
waar iedereen stiekem toch wel erg naar uitkeek: de
kroegentocht. Verspreid over het centrum van Delft
zitten in de meest gezellige kroegen en cafés besturen,
oud-besturen en commissies te wachten op groepjes
dorstige nullen. Dit was ideaal om de verenigingen en
elkaar wat beter te leren kennen.
Begeleid door onze mentoren gingen we van kroeg
naar kroeg. Hierbij gingen zelfs een paar groepjes
vanuit zichzelf enthousiast liedjes zingen, zodat heel
Delft doorhad dat er weer een nieuwe lichting MST’ers
aankwam. Na afloop van deze gezellige kroegentocht
ging iedereen richting de Markt. Hier werden nog een
paar liedjes gefluisterd, waarna we per bus weer richting
Leiderdorp gingen. Hier dook iedereen na een geslaagde
dag snel hun bed in: zondag zou een zware dag worden.

Lex Tuinenburg

Zondag
Op zondag was het tijd voor andersom-dag. Ik werd die dag,
net zoals alle andere dagen, vroeg wakker door het geluid op
de slaapzaal. Toen heb ik even genoten van de rust die er was,
zo vroeg in de morgen, maar iedereen werd al snel gewekt
en het werd tijd voor het begin van de dag. Of nouja, begin?
Het was eerder het einde van de dag. Iedereen werd naar
de schuur gebracht, waar de muziek al keihard aanstond.
Niemand had echt door wat er gebeurde, behalve natuurlijk
alle ouderejaars. Wat me opviel: er was een groot verschil te
zien tussen de ochtend- en avondmensen. Zo was ik zelf al
meer dan een uur wakker en vond ik dat feestje alleen maar
leuk, terwijl anderen amper overeind konden blijven staan
en helemaal niet zo blij werden van dit feest op de vroege
morgen. Uiteraard moesten we hierna in een matrix staan,
niet helemaal mijn favoriet. Hier kregen wij pas te horen
dat het andersom-dag was – dat verklaarde het spontane
feestje van iets eerder. We mochten onze shirts eindelijk
goeddraaien en onze petjes verkeerd om dragen (dat was een
hele verbetering, want oh wat zaten die dingen toch rot).
Vervolgens was het tijd voor het ontbijt, bestaande uit
boerenkool met worst of hutspot met een gehaktbal. Ik
heb toen ontdekt dat mijn liefde voor boerenkool héél
ver strekt. Zelfs op een warme zomer ochtend lukte het
mij om te genieten van de heerlijke boerenkool. Na het
ontbijt (of toch avondeten?) gingen we met z’n allen een
rondje om de scouting heen. Bokje springend, weliswaar.
Waar dit goed voor was weet ik ook niet, maar het was wel
leuk. De rest van de dag werd gevuld met het leren kennen
van de studieverenigingen met hun grote commissies en
onderverenigingen. We hebben met alle aanwezige partijen
verschillende spellen gespeeld. Zo hebben we met de TG
Tigers gevoetbald, met de Chimica het advertentiespel
gespeeld en met het CDL buik gegleden met behulp van een
opblaaskrokodil. Na deze en vele andere spellen was het tijd
om spullen en cadeautjes aan de EJWcie te geven. Ik was veel
te koppig en had zelf helemaal niets meegenomen. Daarom
heeft uiteindelijk heeft de EJWcie het moeten doen met een
leeg doosje snoep. Daarnaast heb ik trouwens ook nog een
Pokémon battle gespeeld, maar helaas verloor mijn Onix.
Toen het einde van het weekend naderde mochten wij
als eerstejaars de EJWcie in het water gooien. Ook bijna
alle ouderejaars en een aantal eerstejaars moesten er aan
geloven. Van al dat zwemmen hadden we flink trek gekregen
en het zal geen verrassing zijn, maar het avondeten bestond
uit een ontbijt. Gelukkig was dit een warme maaltijd,
namelijk een English breakfast. Na het uitbuiken was het tijd
voor de ochtendgymnastiek. Oh, wat mis ik die prachtige
ochtendgymnastiek pakjes nog altijd. Toen was het ein-delijk tijd om de vieze rode shirts uit te doen en in te ruilen
voor indianenkostuums. Vrijwel iedereen was verkleed en we
hebben nog tot in de late uurtjes gefeest. Uiteindelijk ben
ik maar in mijn bed geklommen. De volgende dag begon
namelijk alweer de EL CID en dat beloofde ook een leuke –
maar vermoeiende – week te worden.

Lucie Kuiper
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Gupta

CASC

Dinsdag 13 oktober was de Science Club omgebouwd van
borrelruimte tot lezingszaal. Die avond zouden namelijk Peter
Sohl en Thijs de Kruif van het bedrijf Gupta Strategists ons
vertellen wat hun werk inhoudt en daarna een CV-workshop
geven.

Dinsdag 29 september was ik in de middag in de Science Club.
Daar werd na het college een borrellezing georganiseerd
waar verschillende mensen van CASC (Catalysis and Surface
Chemistry), onder het genot van een drankje, vertelden
over hun onderzoek. De korte lezingen werden gehouden
om studenten een goed beeld te geven van het mogelijke
onderzoek dat ze kunnen komen doen bij CASC. Daarnaast blijft
iedereen hierdoor op de hoogte van de laatste updates van de
verschillende onderzoeken die gaande zijn.

Het praatje begon met een korte inleiding over het bedrijf.
Er werd verteld dat Gupta een strategisch adviesbureau
is wat zich focust op bedrijven en instellingen in de
gezondheidszorg. Dit houdt in dat ze met bedrijven
die een probleem hebben om de tafel gaan zitten, het
probleem analyseren en vervolgens advies geven over
hoe de kwestie aan te pakken. Nu denk je misschien:
“Gezondheidszorg? Dat heeft toch helemaal niks met
MST te maken?” Maar laten we niet vergeten dat je als
MST student voornamelijk wordt opgeleid tot analytisch
en probleem-oplossend denker. Dit is precies wat
bedrijven in de gezondheidszorg nodig hebben en wat
Gupta Strategists kan leveren.
Van de presentatie kreeg ik de indruk dat binnen het
bedrijf een ontspannen sfeer hangt en de werknemers
een leuke omgang met elkaar hebben, mede omdat
veel bedrijfsuitjes worden georganiseerd. Behalve veel
bedrijfsuitjes waren er nog meer voordelen verbonden
aan werken bij Gupta, waaronder een auto van de zaak.
Opvallend was dat Gupta Stratigists geen vast kantoor
heeft. Meestal vragen ze klanten of die een ruimte hebben
in hun kantoor, waardoor ze altijd dicht bij de klant zitten.
Eens in de zoveel tijd huurt Gupta ergens een locatie voor
een bespreking.

De naam van de onderzoeksgroep verraadt vrijwel
het onderzoek wat gedaan wordt bij CASC. Één van
de lezingen ging over de structuren die een koper
oppervlakte kan hebben. Verschillende oppervlaktes
hebben verschillende eigenschappen. Voor het bedenken
van toepassingen is het daarom van groot belang dat er
zo veel mogelijk over het oppervlakte bekend is en dat het
oppervlakte goed gedefinieerd is.
Daarnaast hebben we de laatste voortgangen gehoord
met betrekking tot het onderzoek naar kathodische
corrosie. Normaal gesproken is dit een ongewenst proces.
Echter kan het worden gebruikt om nanodeeltjes mee te
synthetiseren.
Na de lezingen was er de gelegenheid om informeel te
praten met de sprekers en andere leden van CASC. De
aanwezigen waren hoorbaar goed geïnformeerd over de
mogelijkheden en ontwikkelingen bij CASC en toonden
dan ook veel interesse in de onderzoeksmogelijkheden.

Mark Kwakernaak

Na de presentatie over Gupta volgde de CV-workshop.
Wat mij voornamelijk is bij gebleven, is dat je goed moet
beseffen wat handige dingen zijn voor je potentiële
werkgever om te weten en die een nadruk geven. Dit is
beter dan simpelweg een lijst van alle dingen die je ooit
gedaan hebt te maken. Na de CV-workshop en een aantal
vragen was er nog een korte borrel, die uitstekend was
geregeld door enkele leden van het Tappersgilde.

Marten Raaphorst
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Het 18 Lustrum:
Complex
e

Nederlands:
Net als ieder jaar zal het Chemisch Dispuut Leiden op 20 mei haar
Dies Natalis vieren. In 2016 zal er echter geen ordinaire verjaardag
plaatsvinden, maar zal de verjaardag van onze favoriete vereniging
grootser worden aangepakt! Het CDL wordt namelijk 90 jaar en dit
moet gevierd worden! Rechts op deze pagina vind je de agenda
voor het gehele lustrum, inclusief de almanakuitreiking en het
symposium.
De officiële aftrap van het lustrum zal op dinsdagavond 23 februari
plaatsvinden middels een heuse Poolparty! Deze poolparty is open
voor iedereen dus ook niet-CDL’ers! Kaarten zullen vanaf januari
verkrijgbaar zijn op het hok.
Vervolgens zal op woensdagavond 23 maart een complexe activiteit
plaatsvinden maar hoe en wat precies gaat gebeuren blijft nog altijd
een complex mysterie ...
Verder raden we iedereen aan om alvast alle lustrumactiviteiten
in je eigen agenda te zetten! Zo zul je er zeker van zijn dat er geen
activiteit misgelopen word.
English:
As in every year the Chemisch Dispuut Leiden will celebrate its Dies
Natalis. In 2016 however, there will be no ordinary birthday of our
beloved association, but a much bigger celebration! This is because
the CDL will become 90 years old! This means it is the 18th lustrum
of the CDL. On the right you will find the calendar which contains
all the activities that will take place due to the celebration of our
lustrum. Included in the calendar are the yearbook distribution
(almanakuitreiking) and the lustrum symposium!
De official kick-off of the lustrum will be a pool party that will take
place on Tuesday evening the 23rd of February. It will be an
open event so bring all your friends! Tickets sales will start in
January at the CDL room.
Wednesday the 23rd of March there will be a
complex activity. What this exactly might be
remains a complex secret ...
The lustrum weeks are the climax of the lustrum.
You can find the activities that will take place
during the lustrum weeks in the same
calendar on the right. We recommend you
to put all the activities in your own
agenda so you will not miss anything!
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Agenda
23-02: Lustrum Opening:
Poolparty
23-03: Complexe Activiteit
09-05: Almanakuitreiking
11-05: Lustrum Symposium
Lustrumweken
16-05: Stranddag: Factor 18
17-05: Wissel-ALV
18-05: Lunchlezing (Reedijk)
18-05: Barbecue
20-05: Complexival
22-05: Pretpark Challenge
24-05: Bierspellen:
Tower of Power
25-05: Jumpsquare
26-05: Diesreceptie
26-05: 18+ Feest
27-05: LAN party

Carrièretijger én
docent bij Eerst de
Klas
Na je promotieonderzoek terug gaan naar waar het ooit allemaal
begon: de middelbare school. Angela den Dunnen deed het en
staat nu als docent scheikunde voor klas. Samen met andere
afgestudeerde en gepromoveerde academici neemt ze deel aan
het Eerst De Klas traineeprogramma. Anders dan bij de gewone
lerarenopleiding start je direct met lesgeven op de middelbare
school, behaal je je eerstegraads bevoegdheid en volg je ook
nog één dag in de week een leiderschapsprogramma. Zo doe je
ervaringen op in de wereld van het onderwijs en het bedrijfsleven
en heb je een betaalde baan.
De 29-jarige doctor is erg enthousiast als ze begint te praten
over haar avonturen voor de klas van het Visser ’t Hoofd
Lyceum in Leiden. “Al vanaf het begin heb ik mijn eigen
klassen en met al mijn vragen kan ik bij mijn begeleider van
scheikunde en mijn coach op school terecht” legt ze uit. “Ik
heb 3, 4 en 5 vwo klassen, maar dat hangt af van de school
waar je gaat werken.” Het lesgeven heeft ze inmiddels al
redelijk in de vingers: “In het begin word je in het diepe
gegooid, maar daardoor leer je snel. Ik heb wel eens chaos
in de klas maar over het algemeen gaat het best aardig.

“In het begin van het traject ga je elke vrijdag langs bij verschillende
bedrijven. Daar volg je bijvoorbeeld masterclasses. In het tweede
jaar ga je 9 maanden lang één dag in de week aan de slag met een
opdracht van één bedrijf.”
Het gaat steeds beter, je weet wat je kan doen in bepaalde
situaties en hoe je ze kan voorkomen. Je leert gewoon van
alles.” Net als elke docent vindt Angela het vervelend om
er iemand uit te moeten sturen: “Maar af en toe moet het
gewoon. Dan krijg je ook wel eens leuke situaties. Op een
gegeven moment werd de klas echt niet stil, zelfs niet na
waarschuwingen. Toen heb ik gezegd: “De volgende die ik
hoor praten komt vooraan zitten en de volgende gaat eruit.”
Er werd meteen door een jongen gereageerd dat ik dan gelijk
iemand vooraan moest zetten. Dus deze jongen moest daar
gaan zitten. Vervolgens begon hij te mopperen en kon hij er
meteen eruit. Het was duidelijk dat de klas wist dat ze stil
moesten zijn, maar echt iets kwijt wilde. Daarom zei ik: “oké
jullie krijgen tien seconden” waarop heel die klas begon te
lachen. Gelukkig kon ik daarna rustig verder met de les.”
Aan het eind van je master en zeker na een promotieonderzoek
sta je natuurlijk heel erg ver boven de stof. Toen we vroegen
of dat een probleem voor haar was ontkende ze dat: “Het is
wel weer even wennen en even goed kijken hoe de leerlingen
hun stof benaderen, maar ik weet nog wel waar ik vroeger
tegenaan liep.” Haar achtergrond heeft eerder voordelen: “Je
kan veel voorbeelden noemen, en dat maakt het makkelijker
om bijvoorbeeld de massaspectrometer uit te leggen. Ook
verwijs ik wel eens naar practica die ik tijdens mijn studie heb
gedaan. Als ik zeg dat ik aspirine heb gemaakt, vinden ze dat
bijzonder en zien ze wat je met de leerstof kan.”

In het begin van het traject ga je elke vrijdag langs
bij verschillende bedrijven. Daar volg je bijvoorbeeld
masterclasses. In het tweede jaar ga je 9 maanden lang één
dag in de week aan de slag met een opdracht van één bedrijf.
Bedrijven die meedoen zijn bijvoorbeeld Shell, Greenpeace
en verschillende banken.
Eerst De Klas is een pittig programma, zegt Angela: “Het is
hard werken, je bent er ’s avonds en in het weekend ook tijd
aan kwijt. Maar ik vind het erg leuk en interessant en heb nog
wel tijd om andere dingen te doen.” Die tijd kan Angela goed
gebruiken: “Mijn vriend en ik hebben ook nog een nieuw huis
gekocht, dus het we moeten alles nu even goed plannen!”
lacht ze. Naast het voorbereiden van 12 lesuren moet ze ook
nog naar de TU in Delft voor haar lerarenopleiding. Omdat
Eerst De Klas een landelijk programma is, is de locatie van de
lerarenopleiding onder andere afhankelijk van de plaats waar
je lesgeeft.

Bas Buise

Wil je meer weten? Ga dan naar www.eerstdeklas.nl, neem
deel aan de case-avond bij CLD op 8 februari of kom naar de
informatiebijeenkomst op dinsdag 16 februari (Lipsius 228).

How to:
rekristalliseren
Tijdens de verschillende stages in onze studie worden we allemaal
geconfronteerd met allerlei technieken, syntheses en modellen.
Daardoor kan het zomaar gebeuren dat je over andere zaken
nog nooit iets geleerd hebt. Één van die technieken, waar ik zelf
nog nooit echt mee geconfronteerd ben, is rekristallisatie. Toch
kan het belang van deze techniek voor de scheikunde niet genoeg
onderstreept worden. Zo speelt deze techniek een centrale rol in
verschillende analyses en syntheses. Het is een techniek die in
vrijwel alle takken van de chemische sport wordt beoefend, van
anorganische chemie tot biochemie. Om ervoor te zorgen dat je bij
je volgende stage niet vaag wordt aangestaard door je begeleider,
heeft de redactie de belangrijkste rekristallisatie technieken onder
elkaar gezet.
Rekristallisatie (recrystallisation in het Engels) is een techniek
waarbij je de zuiverheid van een stof verhoogd. De techniek
berust op het feit dat de gewenste stof en de onzuiverheden
een verschillende concentratie en oplosbaarheid hebben
in een oplosmiddel. Het wordt in synthese gebruikt als een
zuiveringsstap van de producten na een reactie of van de
reagentia voor de reactie. In analyse wordt een kristal gebruikt
om de structuur op te helderen, zoals bij eiwitkristallografie.
Ook kan het worden gebruikt om interacties tussen
moleculen op te helderen, zoals in supramoleculaire chemie
en biochemie.
De meest simpele vorm van rekristallisatie is single-solvent
recrystallisation. Hierbij maak je slechts gebruik van één
oplosmiddel en is het gebruik van vreemd glaswerk niet
nodig. Het meest bekende voorbeeld is het zuiveren van
NaCl. Vrijwel iedereen heeft een keer een verzadigde zout
oplossing gemaakt. Dit kun je doen door zout op te lossen in
verwarmd water totdat er niets meer oplost. Hierna filtreer
je de oplossing en laat je de verwarmde oplossing afkoelen.
Doordat de temperatuur afneemt, zal de oplosbaarheid van
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zout afnemen. Er zal dus zout neerslaan uit de oplossing in
de vorm van natriumchloridekristallen. De oplossing wordt
gefiltreerd en de kristallen zullen een hogere zuiverheid
hebben dan het zout dat je eerst oploste. Deze techniek
wordt ook gehanteerd bij de zuivering van aspirine, iets wat
vaak gedaan wordt tijdens de ouderdag van MST.
Het gekozen oplosmiddel kan een groot verschil maken. Toch
gebruiken de meeste schrijvers van artikelen water, ethanol,
tolueen of dimethylsulfoxide (DMSO). Voor water, ethanol
en tolueen geldt dat je de vaste stof vrij makkelijk weer kunt
terug krijgen als de rekristallisatie mislukt, iets wat moeilijker
is bij een kolom. Wanneer je dus iets heel zuiver wilt hebben
kun je kijken wat de oplosbaarheid is in ethanol. Is deze
goed, dan kun je de vaste stof oplossen in een minimale
hoeveelheid verwarmd ethanol. Dan zet je de oplossing in
de koelkast. Heb je na een nacht een paar kristallen, dan is je
leven op het lab weer makkelijker en filtreer je de oplossing.
Bekijk of de kristallen jouw gewenste stof is, of juist één van
de onzuiverheden. Heb je geen kristallen, dan verdamp je de
ethanol en probeer je een ander oplosmiddel, of ga je over tot
een andere zuiveringstechniek. Een andere techniek die je kunt
toepassen is multi-solvent recrystallisation. Deze techniek is

“Heb je na een nacht een paar kristallen, dan is je leven op het lab
weer makkelijker en filtreer je de oplossing.”
een stukje arbeidsintensiever. Ik zou deze techniek ook alleen
toepassen als je sterke aanwijzingen hebt dat je vaste stof
goed te rekristalliseren is, of als je moet rekristalliseren en de
single-solvent recrystallisation niet is gelukt. Deze techniek
berust op het verschil van oplosbaarheid van een vaste stof in
verschillende oplosmiddelen. Voor deze techniek is verhitten
van een oplossing niet perse nodig, maar toch wordt het
vaak gebruikt. Je lost je vaste stof op in een minimale

hoeveelheid oplosmiddel waar de vaste stof goed in oplost.
Vervolgens voeg je langzaam kleine hoeveelheden toe van
een oplosmiddel waarin de vaste stof minder goed oplost.
Bij een bepaalde samenstelling kunnen kristallen vormen.
Deze kun je dan weer filtreren en controleren op zuiverheid.
Het kan gebeuren dat je denk dat je geen kristallen hebt, maar
dat de potentie voor kristallisatie er wel degelijk is. Voordat je
de oplossing weer gaat indampen en gefrustreerd bent, is het
handig om even met een spateltje zachtjes langs de rand van
het glas te schrapen. Een microdeeltje glas kan dan als een
‘zaad’ werken voor de kristallisatie. Wanneer je de vaste stof

gedaan van de betreffende stof of één van de onzuiverheden.
Dat kan al een hele hoop tranen schelen. Daarnaast moet
in acht worden genomen dat rekristallisatie slechts de
zuiverheid verhoogd. Voor sommige toepassingen is het
dan ook nodig om meerdere rekristallisaties achter elkaar
te doen. Ook moet dan in acht worden genomen dat bij elke
rekristallisatie de opbrengst wordt verlaagd. Dat is echter het
geval bij iedere zuivering. Onthoud ook dat het kristalliseren
van eiwitten weer hele andere koek is. Daar zal je flink wat
onderzoek naar moeten doen voordat je iets onderneemt.
Wanneer je echt vastloopt met kristallisatie, dan kun je altijd
je medestudenten tijdens het koffiedrinken op het hok vragen
of zij nog tips hebben. Iemand om hulp vragen is altijd het
makkelijkst. Wanneer niemand je kan helpen kun je altijd het
boek Recrystallization and Related Annealing Phenomena
van F.J. Humphreys en M. Hatherly raadplegen. Deze kun je
gratis lezen als je hem opzoekt op de universiteitscomputer
of via Google Book, als je met eduroam verbonden bent.
Rekristalliseren kan je dus helpen bij het zuiveren van je stof.
Het kan relatief makkelijk zijn, maar laat je niet misleiden. Er
zijn mensen die hun hele promotieonderzoek wijden aan het
vinden van de juiste condities voor rekristallisatie. Wanneer je
niet gedwongen bent tot een rekristallisatie kun je het altijd
uitproberen. Lukt het niet, blijf er dan niet te lang bij hangen
maar zoek een andere methode voor zuivering.

al zuiver hebt, kun je ook een klein beetje toevoegen aan het
mengsel. Dit kan ook de kristallisatie bevorderen.
Er zijn nog een hele hoop andere mogelijkheden om te
rekristalliseren. De toevoeging van hulpstoffen kan ook
helpen bij het kristalliseren. De beste tip die de redactie heeft
is om eerst in de literatuur te kijken of er een rekristallisatie is

Mark Kwakernaak
Bronnen:
- John Leonard, B. Lygo, Garry Procter. Advanced practical
organic chemistry
- F.J. Humphreys, M. Hatherly. Recrystallization and Related
Annealing Phenomena
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begrijpen door te
modelleren
In de rubriek “in de toren” zetten we een van de onderzoeksgroepen
verbonden aan het Leiden Institute of Chemistry (LIC) in de
schijnwerpers, In deze editie is het de beurt aan Theoretische
Chemie. Deze groep is te vinden op de derde verdieping van de
hoogbouw van het Gorlaeus laboratorium en doet onderzoek
naar het beschrijven en voorspellen van reacties van moleculen
op metaaloppervlakken, reacties in de gasfase, bijvoorbeeld
fotodissociatie, en reacties ijsoppervlakken op door middel van
theoretische modellen. In dit interview vertelt de leider van de
groep, Professor Geert-Jan Kroes, meer over het onderzoek, de
prestaties, de speerpunten en de doelen van de onderzoeksgroep
Theoretische Chemie.
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Professor Geert-Jan Kroes heeft scheikunde gestudeerd
aan de Universiteit Utrecht met theoretische chemie als
hoofdvak en spectroscopie als bijvak aan de Universiteit
van Amsterdam. Hier is hij vervolgens ook gepromoveerd
bij een theoretische groep die ook onderzoek doet naar
spectroscopie. Na zijn promotie is hij een postdoc gaan doen
in Cambridge.
Hierna wilde hij graag weer terug naar Nederland, waar
hij in Leiden terecht kwam voor een tweede postdoc bij
Ewine van Dishoeck (Sterrenwacht Leiden) en Marc van
Hemert (Theoretische Chemie, inmiddels met Emeritaat).
Daarop volgde een KNAW fellowship bij de Vrije Universiteit
Amsterdam, dat werd verlengd in Leiden, waar hij vervolgens
in 1998 is aangesteld als universitair docent.

Het mooie aan theoretische chemie vindt professor Kroes
dat het mogelijk is om reacties te voorspellen en om in detail
het verloop van de reactie te beschrijven. Dit kan met veel
meer detail dan met experimentele technieken, simpelweg
omdat er beperkingen zijn wat er experimenteel waar te
nemen is. Experimentele data is wel belangrijk voor de
groep. Deze wordt gebruikt om het modelleermethode aan
te toetsen. Komen de berekende uitkomsten overeen met
de experimentele, dan betekent dat dat het model goed is.
Andersom, als het model goed is, helpt dat om de data die uit
de experimenten voortkomt te verklaren.
Een van de speerpunten van de groep is het gebruik
van de Specific Reaction Parameter (SRP) aanpak van
dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT) voor de beschrijving van
reacties van gasvormige moleculen aan metaaloppervlakken.
Met deze techniek is het mogelijk om experimenten goed
te reproduceren. Het gebruik van deze methode om de
dissociatie van H2 en D2 op Cu(111) te beschrijven leverde
in 2009 een artikel in Science op waar Professor Kroes erg
trots op is. Uit dit artikel komt het onderstaande plaatje. Op
dit plaatje staat de reactiewaarschijnlijkheid uitgezet tegen
de botsingsenergie in kJ/mol. De rondjes zijn experimentele
data en de vierkantjes, driehoekjes en ruitjes zijn data die uit
de verschillende modellen komen.

in nieuwe computers om problemen nog sneller te kunnen
uitrekenen. Zo heeft de groep nu beschikking over
meerdere Beowulf clusters. Dat zijn parallelle computers
die zijn opgebouwd uit individuele computers, ofwel nodes.
Elke node heeft 16 processoren en verder is er een snelle
verbinding tussen de nodes. Hierdoor is het mogelijk om de
nodes parallel te laten werken en om deeltaken van grote
problemen te verdelen over de verschillende nodes.
Het vakgebied theoretische chemie heeft een goede toekomst
volgens professor Kroes. Het wordt steeds beter mogelijk
om de reactiviteit van gasmoleculen op metaaloppervlakken
kwantitatief te voorspellen en daarom zullen theoretische
modellen steeds relevanter worden voor heterogene katalyse,
bijvoorbeeld om processen in de industrie efficiënter en
duurzamer te maken. Door het gebruik van modellen zullen
veel moeilijke en dure experimenten overbodig worden en
kan men meer gericht zoeken naar een oplossing in plaats
van gebruik te maken van de trial and error methode.

“Het uiteindelijke doel is om reacties van gassen (bijvoorbeeld H2 ,
N2 of H2O) aan metaaloppervlakken heel goed te begrijpen”
Het uiteindelijke doel is om reacties van gassen (bijvoorbeeld
H2 , N2 of H2O) aan metaaloppervlakken heel goed te begrijpen
en een database van reacties aan metaaloppervlakken te
maken met een onnauwkeurigheid van minder dan 1 kcal/mol.
De huidige methodes hebben nog een onnauwkeurigheid
van meerdere kcal/mol.
Om dit te bereiken wordt er ook samengewerkt met
verschillende andere onderzoeksgroepen. Bijvoorbeeld met
experimentele groepen die onderzoek doen naar methaan
op metaaloppervlakken, zoals de groep van Rainer Beck,
verbonden aan het EPFL in Zwitserland en de groep van Artur
Utz van Tufts University in de Verenigde Staten. Ook met
theoretische groepen wordt samengewerkt, een daarvan
is de groep van Maite Alducin in San Sebastian, Spanje. Zij
zijn gespecialiseerd in electron hole pairs en in fononen
(oppervlaktevibraties).

Bron afbeelding: Science 2009 vol. 329, 5954:832-834
Het vervolg hierop is het toepassen van deze methode op meer
ingewikkelde systemen met polyatomige moleculen, zoals
bijvoorbeeld de reactie van methaan op nikkel, wat belangrijk
is voor steam reforming (een proces waar methaan en water
worden omgezet in waterstof en koolmonoxide). Dit leverde in
2014 een andere publicatie op, waar professor Kroes erg trots
op is, in the Journal of Physical Chemistry Letters. Dit artikel
ging over de berekening van de reactiewaarschijnlijkheid van
CD3H op Pt(111) met een “off the shelf” DFT methode die veel
nauwkeuriger is dan methodes die een stuk ingewikkelder
zijn, zie ook de highlight op de volgende pagina.

Behalve aan reacties aan metaaloppervlakken wordt
er in de groep ook onderzoek gedaan aan reacties aan
ijsoppervlakken, dit vooral onder leiding van tenure-track
professor Jörg Meyer. Dit is relevant voor de astrochemie en
hier wordt dan ook mee samengewerkt met de sterrenwacht
in Leiden.
Als laatste wil professor Kroes meegeven dat als je goed
bent in wiskunde en natuurkunde en je het leuk vind om met
computers te werken, je zeker moet overwegen om stage te
komen lopen bij theoretische chemie.

Jacob van Hengst

Computers zijn in de afgelopen jaren gigantisch snel
doorontwikkeld en verbeterd. Uiteraard volgt de vakgroep
deze ontwikkelingen op de voet en investeren ze regelmatig
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Words from a PhD

Davide Migliorini studied Chemistry at the University of Milan in
Italy. After he completed his Bachelor’s and Master’s programme,
Davide wanted a PhD position abroad. During that time, professor
Geert-Jan Kroes was looking for a new PhD candidate and Davide
found the vacancy in an online newsletter. Now he is already
working for over one year in the group of Professor Kroes. In this
interview he tells about his research and about his experiences in
the Netherlands so far.
“The great thing about theoretical chemistry is that it
allows you to really understand how things work and get
a better understanding of the mechanism of a reaction.”
Davide explains. His current research focusses on the use
of ab initio molecular dynamics (AIMD) in the simulation of
methane dissociating on metal surfaces. This method uses
classical dynamics but the forces are calculated using density
functional theory (DFT). The method is quite accurate but
requires a lot of computer power. Another advantage of this
technique is that it is possible to follow the reaction step by
step and allows you to make a movie of the reaction process.
To validate the model, the results that are obtained are
compared against experimental data. If the model is correct
it can help to explain the experimental data.
Another goal of Davide is to learn a lot. “You are a PhD
student after all”. The most important thing to learn is how
to be a real scientist. To plan your work and to learn how
to solve problems that you have never dealt with before.
The atmosphere in the group is really nice. There are coffee
breaks together, and there is a lot of interaction between
colleagues. Furthermore, the group works a lot together on
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their common problems. This makes it possible to learn a lot
from your colleagues.
Davide tells that there are some differences between life in
the Netherlands and life in Italy. One of the things he likes
about living in the Netherlands is the ability to go almost
everywhere by bike. Even bad weather is no problem. “When
I studied in Milan I had to take the train, which took me almost
two hours. Living in Milan was no option since the city was
too expensive.” Even if he lived there, it would not be possible
to go to the university by bike. “Contrary to the Netherlands,
there are no separate bicycle lanes in Milan. Going by bike
there will get you killed!”
Davide also noted differences between the academic scenes
of the Netherlands and those of Italy. “I don’t know how it is
in the rest of Italy, but in Milan student associations are not
as common as here. Also in the Netherlands people from
different research groups work together quite a lot and in
Italy there is not really much communication between the
groups. Furthermore, in the Netherlands there are a lot
of international people from all over the world, while the
universities in Italy are still very Italian oriented. However, the
situation is improving.
As final piece of advice to the students, Davide says that it
is an error to not put an effort in your work or study but it is
important that you do not live for university only. Otherwise
you will miss a lot of great things.

Jacob van Hengst

Highlight:

New Insights into a prototypical Gas-Surface reaction

The reason of using CHCD3 is to make it possible to calculate
the influence of excitation of the v1 C-H stretch with one
quantum. In CHD3 this energy is localised in one bond and not
redistributed, contrary to normal methane.
Both theory and experiment show that the sticking
probability increases a lot when the C-H stretch is excited.
In experiments with a laser that excites the C-H stretch the
percentage of CH cleavage upon binding is almost 100%.
When the laser is off there is 29% CH cleavage and 71% CD
cleavage, which is explained by the ratio of abundance. AIMD
calculations qualitatively agree.
Calculations on sticking probability at low and at high
temperature show semi-quantitative agreement with
experimental data (Bottom figure, diamonds represent data
obtained by AIMD and triangles represent experimental
data). Both experiment and theory show that the sticking
probability increases upon C-H stretch excitation.

In “Highlight” we briefly discuss an important or special publication
from scientists working at the Leiden Institute of Chemistry. In this
edition, a paper from Geert-Jan Kroes will be discussed. The article
is published by Francesco Nattino, Hirokazu Ueta,Helen Chadwick,
Maarten E. van Reijzen, Rainer D. Beck, Bret Jackson, Marc C. van
Hemert, and Geert-Jan Kroes in the Journal of Physical Chemistry
Letters and is about the dissociation of CHD3 on Pt(111).
The dissociative chemisorption of methane to CH3 and H
on metal surfaces is the rate-limiting step in the steam
reforming reaction. Reactions like these are best modelled
with quantum dynamics. This method however, does not
give accurate results because of the use of Potential Energy
Surfaces (PES) based on approximations.

For the first time, AIMD calculations were used to calculate
reaction probabilities for the reaction of a polyatomic gas
molecule on a metal surface. Comparison with experimental
data for the reaction of CHD3 on Pt(111), a prototype for
these kind of reactions, suggests that AIMD with general
PBE functionals is a valid method to model reactions of this
class. Furthermore, AIMD calculations are able to reproduce
experimental selectivity for the CH bond over the CD bonds
in pre-excited CHD3.
The complete story:
Journal of Physical Chemistry Letters 2014, 5, 8:1294-1299

Jacob van Hengst

With the use of Ab Initio Molecular Dynamics (AIMD) it is
possible to bypass the difficulties to model PES. A model
using AIMD calculates energies on the fly using Density
Functional Theory (DFT). This method calculates motions in
all degrees of freedom of both the gas molecule and of the
surface molecules. This is relevant since the dissociation
energy is considerably lowered if a surface atom below
the dissociating molecule moves out of the surface plane.
Besides that the reaction shows a high surface temperature
dependence. The goal is to validate the method and in this
way pave the way towards chemically accurate calculations
of reactions of methane on metal surfaces. This has before
been accomplished for hydrogen on Cu(111).
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Een anekdotische
greep uit het
leven van...
Een Leidsche biochemicus uit 1961, Hans Stakenburg. “Eigenlijk
was scheikunde niet mijn eerste keus. Medicijnen dat was het.
Echter, na een introductiebijeenkomst in de zomer van ’61, waar
ons door de hooggeleerde Colenbrander werd voorgerekend, dat
er na ons afstuderen, zo rond ’67-’68, enkele honderden artsen te
veel op Neerlands bodem zouden rondlopen, herinnerde ik me de
enthousiaste slogan van mijn biologieleraar Brouwer: jongens en
meisjes, biochemie is het vak van de toekomst.
Mondeling tentamen fysiologie bij Wolvekamp. De colleges
van Wolvekamp waren op zaterdagochtend. Daar ging je
toch niet naar toe, wat dacht die man wel! Als straf liet hij
je dus de eerste keer zakken. De tweede keer was er, na
een kwartiertje, koffiepauze. Dan kreeg je een forse sigaar
aangeboden, die je eigenlijk niet mocht weigeren, want, ging
het verhaal, ook dat was een grond om je te laten zakken.
Toch maar niet aangenomen maar gelijk gaan vragen naar zijn
lopende onderzoeken (experimentele dierkunde). Dat was
een meesterzet. Uitgebreide verhalen. Na weer een kwartier
realiseerde hij zich weer dat ik tentamen aan het doen was;
stelde nog één vraag en wederom was een 7 binnen.
Bij zowel Havinga als Kooyman (organische chemie) moest
je tentamen doen. Twee heel verschillende persoonlijkheden.
Havinga vriendelijk en nogal formeel met jasje-dasje.
Kooyman informeel, die op zijn gemak staande een sjekkie
draaide en oprookte tijdens het, uiteraard mondelinge,
tentamen. Naast wat fysiologie werd het woorddeel “bio”
in biochemie vorm gegeven door ons te onderwijzen in
de plantensystematiek, plantenanatomie (beide volstrekt
nutteloos) en microbiologie (kweken en determineren, zeer
nuttig).
Tenslotte afgestudeerd op 12 november 1968 en na een
nachtvol alcoholische versnaperingen de volgende ochtend
om 07.00 uur per trein richting Jan van Schaffelaarkazerne
in Ermelo, om daar als lid van de “beroemde” RTT klas
(Regiment Technische Troepen) in 6 weken te worden
opgeleid tot reserve officier (“gewone” dienstplichtige
reserve officieren deden daar 6 maanden over). Na 6
weken met de sergeantsstrepen op het uniform en de
vaandrigsstippen in de broekzak naar huis om daar een dag
of tien uit te rusten. Op 2 januari 1969 gemeld bij de afdeling
Immunochemie van het CLB (Centraal Laboratorium van de
Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) in
Amsterdam om daar de rest van mijn militaire diensttijd door
te brengen als onderzoeker. Mooier kan het niet, nietwaar?
Na daar aanvankelijk te hebben gewerkt voor promovendus
Gerrit Wolters (ook een Leids Chemicus) kon ik na anderhalf
jaar (mijn diensttijd was toen afgelopen) in dienst komen als
burger om een promotie onderzoek te starten.
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De vraag die ik in mijn onderzoek moest proberen te
beantwoorden was simpel: op welk deel van het IgG
(immunoglobuline G) molecuul, als dat onderdeel is van een
antigeen-antistof complex, fixeert complementfactor C1q, het
Fab of het Fc gedeelte? Op zichzelf een niet al te ingewikkeld
onderzoek leek het, totdat er een atoombommetje ontplofte,
neergeworpen door David Green. Het voert te ver om alles uit
te leggen, maar de door hem gepubliceerde bereidingswijse
van Pre-split IgG, de basis van mijn onderzoek bleek een jaar
later niet te kloppen, nog erger het bleek niet te bestaan.
Alle publicaties werden door Green teruggetrokken. Einde
promotieonderzoek.
En dan nu in een mini nutshell de rest van mijn chemische
leven. Enkele weken na de bom van Green ontmoette ik
een jaargenote op een FEDERA-bijeenkomst (jaarlijkse
bijeenkomst waar jonge onderzoekers hun resultaten konden
presenteren). Haar man (fysicus) had een baan gekregen bij
het NATlab in Eindhoven en in die tijd volgde de vrouw nog
haar man. Haar opleidingsplaats Klinische Chemie was nog
vacant. Tien minuten later haar opleider dr. H Neumann
gebeld, volgende dag gesprek met hem en onmiddellijk
aangenomen. In ziekenhuis Antoniushove veel langer
doorgebracht dan nodig was voor de opleiding, in de hoop
Neumann te kunnen opvolgen, hij was tenslotte al 60 jaar.

Bij zowel Havinga als Kooyman (organische chemie) moest je
tentamen doen. Twee heel verschillende persoonlijkheden. Havinga
vriendelijk en nogal formeel met jasje-dasje. Kooyman informeel, die
op zijn gemak staande een sjekkie draaide en oprookte tijdens het,
uiteraard mondelinge, tentamen
Maar helaas de financiële consequenties voor Neumann
bleken dusdanig groot, dat dat toen niet haalbaar was. Mijn
opvolger was precies op tijd en heeft wel de baan kunnen
overnemen. Solliciteren dus. Het werd het Lukas ziekenhuis
in Apeldoorn waar ik op 15 januari 1979 ben begonnen als
klinisch chemicus en dat bijna 25 jaar tot mijn 60ste jaar ben
gebleven. Na 33 jaar in het dorp Oene in de IJsselvalei tussen
Apeldoorn en Zwolle (lekker buiten) te hebben gewoond zijn
mijn vrouw en ik dit jaar naar Oegstgeest verhuisd. Een kind in
Leiden en het andere kind in Oegstgeest (met kleinkinderen)
bepaalden onze keus. En nu maar rustig oud worden, hoop ik.
Als u zich tenslotte afvraagt waar dan toch dat CDL en
subdispuut SN-17 (slechts één jaar lid) in dit verhaaltje
voorkomen, dan is mijn antwoord: “nergens”. Afgezien van
een excursie naar distilleerderij P. Melchers in Schiedam kan
ik mij eigenlijk niets meer herinneren. Sorry!”

Hans Stakenburg

LO4 in ‘t LUMC
Elk jaar komt het moment dat je op zoek moet naar een stage.
In mijn geval ging het om het zoeken voor een stageplek voor
mijn LO4, oftewel je Bachelor Eindproject. Mijn eerdere Leren
Onderzoeken projecten heb ik gelopen bij de groepen Metals in
Catalysis, Biomimetics & Inorganic Materials, Supramolecular &
Biomaterials Chemistry en Protein Chemistry. Stuk voor stuk zijn
dit interessante groepen waar goed onderzoek wordt gedaan. Zelf
was ik echter op zoek naar een groep waarin de biochemie wat
beter tot zijn recht komt.

Door de diversiteit van vakgebieden binnen deze groep kan je
hier verschillende projecten doen afhankelijk van waar jouw
interesse ligt. Momenteel werk ik aan een project dat zich
op het grensvlak tussen de scheikunde en biologie bevindt.
Ik synthetiseer een peptide met een fluorescent label,
dat zou binden aan een bepaalde receptor die voorkomt
op borstkankercellen en geassocieerd wordt met een
slechte prognose. Vervolgens mag ik testen of het peptide
daadwerkelijk aan de receptor bindt en zo ja hoe sterk die
binding is. Hierbij maak ik gebruik van borstkankercellijnen,

Tijdens een lunchlezing die plaatsvond in de Diesweek van
2014 sprak Fijs van Leeuwen over zijn groep bij de Radiologie
afdeling in het LUMC: Interventional Molecular Imaging
Laboratory. De IMI-groep bestaat uit wetenschappers met
een achtergrond in de biologie, scheikunde, natuurkunde en/
of geneeskunde. Gezamenlijk werken ze aan de ontwikkeling
van nieuwe beeldvormingsmiddelen en -technologieën
die tijdens chirurgische en/of radiologische interventies
(beeldgeleide chirurgie) kan worden toegepast. Juist de
overlap tussen de verschillende vakgebieden en dan met
name die tussen de biologie en de scheikunde spreekt mij
heel erg aan en dat is ook de reden dat ik hier mijn Bachelor
Eindproject wilde gaan doen. Na een paar dagen stage lopen
merkte ik al dat het een erg jonge en gezellige groep is. Zelf
zit ik met de studenten die er stage lopen in een werkruimte
met ieder onze eigen computer. Daarnaast luncht de
groep in principe elke dag samen. Tijdens de wekelijkse
werkbesprekingen komen steeds twee projecten aan bod,
waardoor je de vorderingen op alle gebieden mee krijgt.
Ook stimuleert mijn begeleider mijn interesse voor andere
vakgebieden, door de mogelijkheid te bieden om mee te
kijken met bepaalde onderzoekstappen die buiten mijn eigen
vakgebied liggen. Dit alles zorgt voor een leuke en goede
werksfeer.

“Juist de overlap tussen de verschillende vakgebieden en dan met
name die tussen de biologie en de scheikunde spreekt mij heel erg
aan”
confocale microscopie en flowcytometrie. Zelf vind ik het
erg leuk om het gebied van de biologie allemaal nieuwe
technieken te leren. Hierdoor wordt bij mij heel erg de
interesse gewekt naar alle dingen die ik nog niet weet. Dit
is iets waardoor ik mijn stage zes maanden lang leuk blijf
vinden.
voor mij is het dus heel belangrijk dat je het project interessant
vindt. Als dit niet het geval is kan een project snel gaan
vervelen. Daarom wil ik graag meegeven dat je echt op zoek
moet gaan naar een stageplek dat aan jouw eisen voldoet. Op
die manier wordt je stage heel leuk en vliegt de tijd voorbij.

Miriam van Gent
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Even
vergelijken...
De ideale schoonzonen
geven tips...
Ben jij de ideale schoonzoon?
Ideale schoonzoon zijn is iets wat heel erg handig
is voor je toekomst, net als een goede studie zoals
scheikunde. De voordelen zijn uiteraard eindeloos.
Laten we dus maar snel beginnen met de vereisten
om jezelf een ideale schoonzoon te kunnen noemen:
Ten eerste moet je woest aantrekkelijk zijn. Een
echte schoonzoon maakt elke vrouw sprakeloos, dus
ook je schoonmoeder.
Aantrekkelijk zijn alleen is niet voldoende. Je moet
een goede studie doen/gedaan hebben. Het feit dat
je de Chimica leest, betekent waarschijnlijk dat je je
hierover geen zorgen hoeft te maken.
Ook ben je niet ideaal als je schoonmoeder niet
ideaal is! Alles draait om kwaliteit…
Wat een ideale schoonmoeder zoal doet? Op z’n
minst lekkere taarten bakken. Wij komen dat met
plezier voor je testen als je niet zeker bent over de
kwaliteit van je schoonmoeder.
Bij nader overleg moest ook vermeld worden
dat kwantiteit een belangrijke rol speelt. Meer
schoonmoeders is meer beter! Hier waren de
meningen wel wat over verdeeld.
Ten slotte moet je druifje natuurlijk ook de ideale
schoondochter zijn. Waar de Ideale schoondochter
aan voldoet? Tsja, we gaan natuurlijk niet alles
verklappen.
-MATCH groep: “De Ideale Schoonzonen”

Tussen de eerstejaars MST’ers loopt van alles rond. Om de oudere CDL’er wat
handvatten te bieden in deze jolige groep studenten, hebben we een vergelijkend
onderzoek gedaan. Deze vergelijking kan je helpen om de eerstejaars beter te
classificeren. We hebben voor u een mannelijk type, uit de grote stad en van het
gymnasium. Daartegenover hebben we het tegenovergestelde, een vrouw uit het
dorp van een gewone middelbare. Let op, dit is handig voor al je vooroordelen.

Vraag 1: Op welke school heb je gezeten?
M: Een Rotterdams Gymnasium
V: Een middelbare school in Sassenheim
2: Hoe ervaar je het om tussen allemaal academisch geschoolde mensen
rond te lopen?
M: Ik merk niet veel verschil, behalve dat mensen hier duidelijk meer weten
dan ik op het gebied van wetenschap.
V: Een stuk rustiger, misschien ligt het aan de leeftijd maar er is een stuk
minder geschreeuw.
3: Vind je Leiden een grote stad?
M: In vergelijking met Rotterdam vind ik Leiden een soort groot dorp.
V: Ja want er is een V&D.
4: Op welke leeftijd heb je voor het eerst gedronken?
M: Ik denk dat ik een jaar of vijftien was.
V: 15, op Koninginnedag (eindigde niet al te best).
5: Wat vind je het mooiste woord?
M: Persoonlijk ben ik groot fan van het woord ‘stroef’.
V: supercalifragilisticexpialidocious, zeker cool.
6: Wie vind je de knapste BN’er?
M: Dan kan ik niet anders dan kiezen voor Romee Strijd.
V: Manuel Broekman (met hulp van mijn zusje, want ik ken niet zo veel
BN’ers) (Nou V., Manuel is zeker geen verkeerde keuze. red.)
7: Wat is je favoriete winkel?
M: Mijn absolute favoriet is Zalando. Gewoon heerlijk vanaf de bank
shoppen.
V: HEMA.
8: Wat is je favoriete drankje?
M: Qua cocktail een Gin-lemon, maar meer bier is meer beter.
V: Ice tea green.
9: Hoe oud was je ten tijde van je eerste zoen?
M: De behoorlijke leeftijd van 18 jaar.
V: 17.

Beste vleeseter,
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Lijkt dit een gekke aanhef? Nou, dat valt wel mee. Met
zo’n aanhef heb ik namelijk een grote kans dat ik de juiste
persoon aanspreek. Het grootste deel van jullie lezers zal zich
immers aangesproken voelen door het word ‘vleeseter’. Het
aantal vegetariërs onder de CDL-leden is nog altijd dik in de
minderheid. Daar ga ik niks aan kunnen veranderen en ik zal
het zélfs niet proberen. Nee, het gaat allemaal om die aanhef.
Deze aanhef wordt nog veel vaker gebruikt dan jullie
waarschijnlijk doorhebben. In jullie onderbewustzijn worden
jullie allemaal dagelijks aangesproken met ‘vleeseter’, of je
dat nou wil of niet. Meestal niet zo letterlijk als ik nu doe, maar
stiekem zijn de vleeseter-signalen overal. Een van de meest
schrijnende gevallen hiervan is toch wel het CDL-hok.
Zelfs al kom je alleen een kopje koffie halen op het hok, dan
kan je er niet omheen. Hoewel je het niet wil, zal je blik toch
altijd getrokken worden naar de kast met eten. Is het jullie
vleeseters wel eens opgevallen dat er alleen maar noedels

met kipsmaak zijn? Waarschijnlijk niet, want jullie eten het
toch wel. Maar, denk eens aan de vegetariërs. En oké, een veel
gehoord argument: Er zit geen echt vlees in die noedels. Dat
klopt. Dat het hier slechts om 2.0% kunstmatige kipsmaak
gaat, komt mij maar al te goed uit als ik mijn lunch weer eens
vergeten ben. Echter, als het 2.0% echte kip zou zijn, zouden er
dan ook vegetarische noedels zijn? Denk het niet.
Hetzelfde geldt voor de broodjes bapao. In tegenstelling tot
de noedels, zijn deze op het hok te verkrijgen in meerdere
vleesrijke smaken, maar nooit in de vegetarische variant.
En dat is gek, want in de supermarkt hoef je je arm maar 5
centimeter naar links te bewegen om de vegetarische bapao
broodjes te pakken.
Het lijkt zo’n klein ding, maar hoe mooi zou het zijn, een hok
dat iedereen met open armen ontvangt en een plek zal zijn
voor de vleeseters én de vegetariërs? Prachtig! Dat denk ik
ook. En daarom hoop ik dat jullie dat ook vinden, vleeseters.

Phebe van Langevelde

Viva Hollanda - from
Barca to Leiden
Dear fellow CDL’er,
First of all, I should introduce myself. My name is Alex; I am a 20
year old Bachelor student from the Universidad Autonoma de
Barcelona, who is half Spanish half Scottish, and is spending the
final year of studies in the Netherlands on an Erasmus programme.
More likely than not you are reading this after one of your
new club mates eagerly handed you this edition of the
magazine, pointing to this article in English amidst the pages
of very probably unintelligible words. For that reason, I hope
that this oasis of comprehension helps to satisfy your thirst
for knowledge of the new world you have just discovered.
Before getting too far, I shall congratulate you for your
membership of the CDL. The only true way to immerse
yourself in a new country is to mix with the locals, and this is
a great opportunity to know people who not only are more
than happy to help with any (and I mean any) questions you
may have, organize great activities and (normally!) have tea
and coffee on the table, but they also provide a great spot to
relax, chat with classmates and others, opportunities to make
new friends and plenty of adventures up their sleeves!

“I quickly started to notice that professors were very helpful,
never having a problem with answering a question or trying to help
out in general. Just expect a lot of work, as many courses also
include large amounts of homework!”
But don’t expect the Dutch to break the ice. At least from a
Mediterranean background such as my own, you might feel a
little uncomfortable at first, but as soon as you take the first
step, the average local will be more than happy to help you
take it as far as it should, having honesty and respect at the
top of their priorities.
I have found the learning environment in this faculty
very pleasant. After deciphering the course inscription
programmes and locating myself in the building, I quickly
started to notice that professors were very helpful, never
having a problem with answering a question or trying to help
out in general. Just expect a lot of work, as many courses also
include large amounts of homework! Also, within my research
project, I have generally enjoyed a great deal of autonomy
and flexibility.
But of course there is more to this place than just the faculty;
first of all, there is so much to do in Leiden itself. From a huge
choice of bars, pubs, and restaurants, to impressive museums
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all connected by wonderful urban scenery. And the train
system (albeit expensive) connects the country very well,
allowing you to visit the rest of the country, and Schiphol
airport is great for all those travellers who want to explore
beyond.

“Before getting too far, I shall congratulate you for your
membership of the CDL”
And the best way to get around, as I hope by now you have
noticed, is by bicycle. By the way, I found it very helpful to
learn to ride with no hands, to open or close my coat with the
infamous local weather. I must strongly recommend getting
out of Leiden on it to visit rural Holland, a very good plan
being to visit the beaches and dunes at Noordwijk up North. It
must be even more spectacular during the flowering season,
but I’ve still got to wait for that!
So, to round up, whether you’re here for 6 months, one
year, or spending an entire Master’s programme, take full
advantage of this opportunity you have created for yourselves
to explore a brand new country, which might not be famous
for its weather, but has so much to offer, that being bored is
more of a choice than it was ever before!

Alex Tulloch Lapresa

Een nieuw
studiejaar, vakken
én omgeving
Na al die jaren de Chimica gelezen te hebben, is het nu aan mij de
eer om de eerste reguliere uitgave van haar 50ste jaargang af
te sluiten met een onderwijs gerelateerd stuk. In de tijd dat dit
nummer bij jullie op de deurmat valt, is Sinterklaas alweer een
tijdje terug in Spanje en hebben de kerstklokjes een heerlijke
vakantieperiode ingeluid. Voor de een is dit het ideale moment om
na het werk van de afgelopen maanden even die hard verdiende
rust te pakken en de batterij weer op te laden, terwijl de ander dit
ziet als hét perfecte moment om het achterstallige werk in te halen
en zich klaar te stomen voor aankomende tentamens.
De eerste periode was de aftrap voor iets wat een spannend
jaar beloofd te worden met vele uitdagingen. Al aan het einde
van afgelopen studiejaar deden verschillende geruchten over
het aantal voorinschrijvingen de ronde. Onze studie zou
opeens wel een stuk groter kunnen worden. Met een kleine
207 eerstejaars studenten die op 2 september voor de deur
van de universiteit stonden om aan de slag te gaan, waren
alle getroffen voorzorgsmaatregelen toch zo gek nog niet.
Zo’n flinke groei in het aantal studenten heeft uiteraard zijn
impact op de kwaliteit van het onderwijs. Of het nu gaat
om de reguliere hoorcolleges, interactie tussen de student
en docent tijdens werkcolleges of de onderzoeksstages die
kenmerkend zijn voor onze opleiding, het zal dit jaar allemaal
net op een andere manier moeten worden aangepakt. Het
onderverdelen van het grote aantal eerstejaars, om zo
efficiënt mogelijk gebruik te maken van de capaciteiten
aan beide universiteiten, blijkt een uitkomst voor de eerste
intensieve practica periodes die het studiejaar openen.
Er werden dus niet traditiegetrouw enkel scheikundige
experimenten uitgevoerd in de laboratoria van het Gorlaeus,
maar ook in ChemE en de andere onderzoekscomplexen in
Delft, hebben verse MST’ers de kneepjes van het vak kunnen
beoefenen.
Zoals hierboven al kort gezegd, is het voor de samenwerking
tussen de universiteiten van enorm belang om op deze groei
in studenten te anticiperen en de kwaliteit van de opleiding
te bewaken. Misschien nog wel belangrijker is dat studenten
hun invloed op het onderwijs niet moeten onderschatten.
Zeker in tijden als deze met vele nieuwe situaties, zijn de

eerstehands ervaringen met het onderwijs en de faciliteiten
een waardevolle bron van informatie om knelpunten binnen
de opleiding aan het licht te brengen en te gaan verbeteren.
Zo is er de opleidingscommissie (OC) waarin de studentleden
problemen kunnen voorleggen en bespreken met docenten
en de opleidingscoördinator én directeur.
Houd het dus niet voor je wanneer iets je dwars zit binnen
onze studie, maar laat het weten aan mij of stuur het direct
naar de OC. Pas dan kan er verschil worden gemaakt.
Verder hebben een aantal fusies plaatsgevonden. Dit als
gevolg van de overstap naar het blokrooster waarbij niet
meer dan 15 EC per periode mag worden gelopen over drie
verschillende vakken. Het zes-punts vak Biochemie, wat
eerder bestond uit twee afzonderlijke vakken, is na een
overgangsjaar nieuw van opzet. Een geval waarin feedback
vanuit de studenten van enorm belang is voor de verdere
ontwikkeling van het vak. Aandachtspunten vanuit de college
respons commissie zijn daarom ook persoonlijk besproken
met de betreffende docent om herhaling van problemen in
aankomende jaren te voorkomen.
Tenslotte staat er nog iets anders aangrijpends te gebeuren
in het volgende kalenderjaar wat onder alle jaarlagen zijn
effecten zal hebben. Het zal velen van jullie niet ontgaan zijn
dat er inmiddels al een redelijke tijd wordt gewerkt aan nieuwe
faciliteiten. De nieuwbouw wordt inmiddels klaargemaakt
voor de ontvangst van de onderzoeksgroepen hier aan de
faculteit. Volgens de huidige planning belooft deze verhuizing
dit studiejaar nog te gaan plaatsvinden. Met eenzelfde
situatie in Delft, wordt er achter de schermen hard gewerkt
aan alternatieve roosterindelingen om verhinderingen bij
de Leren Onderzoeken- (LO), Bachelor- en Masterstages te
minimaliseren. Hierdoor zal bijvoorbeeld LO1 in de nieuwe
opzet zeer waarschijnlijk voor het eerst twee en halve week
fulltime gaan plaatsvinden, maar hierover volgt hopelijk
binnenkort meer duidelijkheid.

Hugo Minnee
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Interview Dupont
Daniel torres pazmino
Vervolgens ben ik, na het afronden van mijn promotie
onderzoek en een korte periode als postdoctorale
onderzoeker, begin 2010 in Leiden aan de slag gegaan bij
DuPont Industrial Biosciences als R&D Scientist. Ik kwam
in een team van ongeveer 30 gemotiveerde onderzoekers
terecht en heb daar gewerkt aan het ontwikkelen van diverse
enzymen voor verschillende industriële toepassingen.
Enzymen waar wij in DuPont in Leiden aan werken worden
toegepast in o.a. huishoudmiddelelen (amylases en proteases
in detergenten), voor de productie van voedingsmiddelen
en biobrandstoffen. Meest recentelijk heb ik gewerkt aan
het ontdekken, verbeteren en implementeren van enzymen
voor de productie van ethanol uit cellulose houdende
grondstoffen, zoals de maiskolf.
Met behulp van o.a. eiwitengineering brengt de R&D groep
elk jaar verschillende producten op de markt die steeds
bijdragen aan een meer efficiënte en kosteneffectieve biobased economie.

“Technical Sales Manager Biorefineries.”
“Ik kwam er al snel achter dat ik meer in biochemie
geïnteresseerd was dan in de harde scheikunde.”
In 1998 ben ik begonnen als Scheikunde student aan de
Rijksuniversiteit in Groningen. Hier heb ik ook mijn Master
of Science graad in de Scheikunde behaald, met biochemie
als specialisatie. Ik kwam er al snel achter dat ik meer in
biochemie geïnteresseerd was dan in de harde scheikunde.
Na het behalen van mijn master ben ik in Groningen gebleven
om mijn PhD te behalen. Het werk dat ik gedaan heb als
PhD student in biokatalyse was gericht op het ontdekken en
herontwerpen van oxidatieve enzymen voor de uiteindelijke
productie van fijn chemicaliën en bio-active intermediairen
voor farmaceutica. Dit onderzoek vond voornamelijk plaats in
de groep van Prof. Marco Fraaije en was in samenwerking met
meerdere Europese universiteiten. Gedurende deze periode
heb ik mijn interesses in moleculaire biologie, scheikunde,
enzymologie en proteinengineering kunnen combineren.
Na mijn PhD onderzoek ben ik als postdoctorale
onderzoeker in onder andere Italië aan de slag gegaan. In
de eiwitkristallografie groep van Prof. Andrea Mattevi in
Pavia heb ik wederom gewerkt aan het begrijpen en effectief
herontwerpen van oxidatieve enzymen voor duurzame
scheikunde. Hier kon ik mijn kennis van eiwitengineering
toepassen en uitbreiden.

Recentelijk is mijn beroepsfocus veranderd naar technische
sales van onze enzymproducten aan klanten die actief zijn in
de biobrandstof en graanverwerking markten in Centraal en
Oost-Europa. Zo staat een van Europa’s grootste bioethanol
producent in Hongarije en leveren ze met behulp van onze
enzymen hoogwaardige producten op de markt. Door mijn
achtergrondkennis van enzymen en eiwitengineering ben ik
in staat om bestaande en potentiële klanten ook te voorzien
van technische support van hoge kwaliteit.
Daarnaast ondersteun ik het DuPont Cellulose-ethanol
licentieteam. Dit team focust op de commercialisatie van
zogenaamde Tweede Generatie Bioethanol fabrieken,
waarbij maïs stro, suikerriet afval en andere gewassen als
grondstof dienen voor de productie van bioethanol. De
farm-to-fuel technologie wordt ondersteund door DuPont
wetenschappers en ingenieurs om operaties, technische
support en continue technische ontwikkeling te voorzien.
Daarnaast werken we in de Verenigde Staten ook nauw
samen met de lokale landbouwers en proberen we de oogst
en verwerking van de grondstoffen te optimaliseren.
Onlangs heeft DuPont ’s werelds grootste Tweede Generatie
Bioethanol raffinaderij in Iowa, Amerika geopend. In
samenwerking met de lokale landbouwers, zal DuPont per
jaar 30 miljoen gallons (ongeveer 110 miljoen liter) bioethanol
produceren uit 350,000 ton landbouwafval, in dit specifieke

geval mais stro. Een van de bijproducten, lignine, wordt
verwerkt en kan o.a. worden gebruikt voor de generatie
van elektriciteit. Onlangs heeft het team zijn eerste licentie
verkocht in China. .

“Elke dag is anders; ik raak nooit in een sleur”
Ik vind mijn werk erg leuk omdat het zo afwisselend is; elke dag
is anders. Op het moment dat ik opsta weet ik lang niet altijd
wat ik van mijn dag kan verwachten. De dagen bij DuPont zijn
zeer afwisselend. De ene dag sta ik met helm en overall aan
in de fabriek processen door te nemen met klanten terwijl ik
de dag erna een zakendiner kan hebben om een contract af
te sluiten. Het niet weten wat de dag me brengt vind ik het
leukst aan mijn werk. Ik raak nooit in een sleur.

Of ik mezelf dit over 10 jaar nog zie doen, weet ik niet zeker.
Omdat het werk het zo afwisselend is, kan het redelijk
veeleisend zijn; het plannen hieromheen is dan best moeilijk.
Als ik over een paar jaar een gezin zou hebben is het misschien
niet handig dat ik veel onderweg ben. Aan de andere kant zie
ik dat directe collega’s met gezinnen dit werk wel gewoon
kunnen doen. Ik zie mezelf nog wel in deze industrie werken,
door te werken in de bio-based economie hoop ik een bijdrage
te kunnen leveren aan een meer duurzame toekomst.

Dominique Vis en Nicole Lambertina
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