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Praesidiaal
Beste Leden,
Waar ik in eerdere edities van de Chimica vooral vooruitkeek naar al het moois dat
op de planning stond, is het in deze derde editie van de Chimica toch echt tijd om
terug te kijken. Met thema’s als ‘Fusion’ van het PAC-symposium en ‘Bonding through
Chemistry’ van ons eigen lustrumsymposium kan er gezegd worden dat bonding de
afgelopen tijd centraal stond. Dit was niet alleen te merken tijdens deze symposia, ook
het contact met bedrijven steeg exponentieel. Zo gingen de tweedejaars op bezoek
bij Albemarle, vond de vrouwencarrièreavond plaats en boekte de Bètabanenmarkt
weer records qua aantal aanwezige bedrijven en inschrijvingen van studenten.
Om de ‘bonding’ tussen alle leden nog meer te vergroten waren er tal van activiteiten.
Het ouderejaarsweekend, EC discobowlen, de ONCS en noem het maar op, het is
allemaal voorbijgekomen. Maar, afgezien van het voorgaande, was het absolute
hoogtepunt van dit jaar natuurlijk het complexe lustrum. 90 jaar CDL was iets waar
wij groots bij stil wilden staan en waar wij nu dan ook met trots op terugkijken. Dit
lustrum begon met de uitreiking van de almanak die vijf jaar CDL samenbracht. Deze
werd gevolgd door het symposium en fantastische activiteiten, waarover je in deze
Chimica meer kan lezen.
Niet alleen de ‘bonding’ tussen de leden is de afgelopen tijd vergroot, ook het bestuur vond het tijd om elkaar nog
beter te leren kennen. Daarom stapten wij met zijn vijven in een prachtige bolide om zo het land door te scheuren
en intussen op bezoek te gaan bij onze ouders. Culinaire hoogstandjes waren alom aanwezig en deze ‘Tour des
Parents’ heeft ons opgeladen om ook de laatste periode ons volledig te blijven inzetten voor het CDL.
Er komen namelijk nog een fantastische lustrumreis en eerstejaarsweekend aan, die nu al onze tijd vergen.
Daarom is het raar om te beseffen dat wij als bestuur over een paar maanden alweer afscheid gaan nemen.
Intussen hebben wij opvolgers die staan te popelen om de uitdagingen die komend jaar met zich mee brengen
aan te gaan. Komend jaar neemt het CDL namelijk niet alleen afscheid van het bestuur ‘Curiosa’, ook zal het CDLhok worden afgescheiden van de nieuwbouw. Met de afbraak van de hoogbouw zal namelijk ook de bijbehorende
gang afgesloten worden. Een zorgwekkende situatie aangezien er geen directe doorgang meer zal zijn naar
de labzalen en onderzoeksgroepen waar veel van onze leden zullen vertoeven. Aan de andere kant geeft een
nieuw gebouw ook weer nieuwe mogelijkheden en kansen, waar creatief mee om kan worden gegaan. Ik ben
dan ook zeer nieuwsgierig hoe in de komende jaren met deze afscheiding zal worden omgegaan. Wellicht kan er
in deze Chimica inspiratie op worden gedaan om het optimale resultaat uit deze en andere soorten scheiding te
verkrijgen.

Rosa Meijer
h.t. praeses van het Chemisch Dispuut Leiden
Lieve lezer,
Het is al een tijdje geleden dat de
Lustrum Chimica is verschenen,
maar bij de redactie ligt deze nog
vers in het geheugen. De redactie
kwam echter laatst achter een
schokkende ontdekking. In China
zijn we namelijk gecensureerd!
Het land van het heerlijke eten
heeft besloten om de Chimica Acta
Lugduni in de doofpot te stoppen en
heeft deze retour gestuurd naar het
CDL.
Natuurlijk vinden wij dit enorm
schokkend en zijn wij als schrijvers
enorm tegen het afschermen van
media. Dit heeft ervoor gezorgd dat
wij het thema “Gescheiden”

gekozen hebben. In onder andere
het Chemisch Journaal en de Science
zal hier aandacht aan besteed
worden. Na in de vorige uitgave
de gadgetpagina toegevoegd te
hebben en deze met succes hebben
te mogen ontvangen, is deze pagina
er ook in deze uitgave weer bij.
Wederom met een interessante
wetenschappelijke gadget.
Dan rest mij nu niets anders dan jou
als lezer veel plezier te wensen bij
het lezen!
Dominique Vis
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Beter scheiden
Anno 2016 zijn we allemaal bewust van het belang van
energiebesparing. Elke joule die bespaard wordt, hoef je niet te
betalen en verlaagd de antropogene carbon footprint. Wanneer je
aan mensen vraagt hoe zij kunnen besparen, komen mensen met
de zuinige lamp en auto. Deze dingen staan dicht bij de mensen, is
makkelijk voor hen te begrijpen en er is gelijk resultaat. Wat mensen
zich vaak niet beseffen, is dat de industrie veel meer energie
gebruikt dan zij. Ook zien zij hun directe verband tot de industrie
vaak niet. Toch moet worden onderstreept dat een besparing van
energie in de industrie veel meer effect kan hebben dan een LEDlamp. De besparing zal uiteindelijk ook doorwerken in de prijs die
consumenten betalen voor hun producten. In dit opiniestuk, zal ik
proberen te highlighten waar de industrie precies kan besparen.
Als chemici zijn wij natuurlijk het meest geïnteresseerd in
de chemische industrie, een grootverbruiker van energie
wereldwijd. Als chemicus kun je de benodigde energie voor
een reactie uitrekenen met behulp van thermodynamica. Dat
is uiteraard een energieverbruik in een perfect universum
met perfecte omstandigheden met 100% opbrengst en 100%
zuivere beginstoffen. De laatste zin verraadt eigenlijk al waar
de meeste extra energie nodig is, de zuivering. Wanneer wordt
gekeken naar het energieverbruik van de processen binnen
de chemische industrie dan springen de zuiveringstappen er
zeker uit. In de chemische industrie worden veel producten
na de reactie gezuiverd of zuiverder gemaakt met destillatie.
Destillatie is dan ook verantwoordelijk voor 10-15% van de
wereldwijde energieconsumptie! Elke 0,1% die daar vanaf
kan, maakt een extreem verschil als je kijkt naar de joules.
Toch is het heel moeilijk om alternatieven te vinden voor
destillatie. Hieronder worden een aantal alternatieven voor
de toekomst beschreven, aan de hand van commentaar uit
Nature.
Kijkend naar het pad dat veel producten van de chemische
industrie afleggen, dan begint het allemaal met de destillatie
van ruwe olie. Ruwe olie is een zeer diverse mix van allerlei
complexe moleculen die veel chemische eigenschappen
met elkaar gemeen hebben. Bij de destillatie van de ruwe
olie wordt dan ook gebruik gemaakt van de verschillende
kookpunten die voortkomen uit het verschil in grootte,
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een fysische eigenschap. Een scheiding op basis van een
membraam zou hier een uitkomst kunnen bieden. Op die
manier kunnen verschillende groepen moleculen alvast uit
het mengsel worden gescheiden. Deze membranen moeten
bestand zijn tegen de hoge temperaturen die nodig zijn om
ruwe olie stromend te houden.
Een ander groot proces in de industrie is de productie van
polypropeen en polyetheen, voor onze plastics. De gasfase
die gescheiden wordt uit de ruwe olie, bevat propeen
en etheen, maar ook andere alkeen- en alkaangassen.
Deze worden allemaal gescheiden in een cryogene
destillatie bij een temperatuur van -160 °C. Wanneer een
methode van scheiding wordt ontwikkelend waarbij geen
faseovergang benodigd is, dan kan dat een factor tien in de
energieconsumptie schelen. Een methode die op dit moment
ontwikkeld wordt, is een poreus koolstof membraan dat de
alkeen- en alkaanfracties van elkaar kan scheiden terwijl
zij gewoon in de gasfase zijn. Dit systeem werkt nog niet
optimaal genoeg, om na de scheiding 99,9% pure alkeen op
te leveren, die nodig is voor de productie van plastics. Hier
zouden we op korte termijn kunnen denken aan een hybride
systeem waarin de scheiding plaatsvindt met behulp van deze
membranen en cryogene destillatie. Dit zou een reductie van
energieverbruiken kunnen realiseren met een factor twee tot
drie. Dit is zeker de moeite waard voor de industrie, want zij
kunnen hier eventueel veel geld mee besparen. De consument
en het milieu (toekomstige consumenten) kunnen bij zo’n
verbetering ook heel wat winnen.
Een uitgave van de Chimica zou helemaal gevuld kunnen
worden met de verschillende technieken die worden
voorgesteld voor energiebesparing. Energiebesparing
is een weg die we sowieso in moeten slaan als planeet.
Hoe minder energie we gebruiken, hoe makkelijker de
transitie naar duurzame alternatieve energiebronnen zal
zijn. Wanneer u meer wilt weten over energiebesparing
in de industrie, dan raad ik aan om verder te lezen in
Nature 532, 435–437 (28 April 2016) doi:10.1038/532435a.

Mark Kwakernaak

Ongedocumenteerde uitstoot van zwaveldioxide

Overname

39 ‘ongedocumenteerde menselijke’ bronnen van
zwaveldioxide zijn ontdekt door wetenschappers van
NASA en Environment and Climate Change Canada,
aan de hand van satellietdata uit de jaren 2005 tot en
met 2014. NASA beschrijft de bronnen als ‘clusters van
kolencentrales, hoogovens en olie- en gasbezigheden’.
Deze werden voornamelijk gevonden in het MiddenOosten, Mexico en delen van Rusland.

Het Duitse chemiebedrijf Bayer biedt 62 miljard dollar voor
de Amerikaanse zaadveredelaar Monsanto. Vanmorgen
is het bod bekendgemaakt. Bayer maakte vorige week
bekend geïnteresseerd te zijn in een overname van
Monsanto.

In sommige gevallen was de gemelde uitstoot twee
tot drie keer lager dan de geobserveerde uitstoot die
gemeten was met de satellieten. Samengenomen vormt
de gemeten uitstoot 12% van de menselijke uitstoot van
zwaveldioxide. De gelogen waarden worden gebruikt
in modellen die de milieu-impact moeten voorspellen.
Het systematisch voordoen van lagere waarden heeft
grote implicaties voor deze modellen. “Er is een scala
van gevolgen van zwaveldioxide. Als we niet de goede
hoeveelheden in onze modellen zetten, dan zijn alle
voorspellingen afwijkend.” Zegt Chris McLinden,
een atmosfeerwetenschapper van de Environment
and Climate Change Canada. Hij voegt toe dat zijn
onderzoeksteam graag dezelfde analyses wil maken
voor andere vervuilende gassen, zoals stikstofoxide en
ammonia.

Bron: Royal Society Of Chemistry

Chemische reactie bij werkzaamheden aan zwembad in
vakantiepark
Werkzaamheden aan het zwembad in een vakantiepark
in Wezuperbrug liepen in de middag van zondag 12 juni
verkeerd af. Bij het mengen van chloor en zwavelzuur
ging iets mis: er ontstond een chemische reactie en de
combinatie ging dampen. Een medewerker vertrouwde
het niet en belde de brandweer. Die probeerde het
dampen te laten stoppen.

Monsanto door Bayer voor 60 miljard Euro

Als de deal doorgaat ontstaat het grootste agrochemische
bedrijf ter wereld. Monsanto is bij tuiniers vooral bekend
als producent van het onkruidverdelgingsmiddel
Roundup. Bayer is vooral een geneesmiddelenfabrikant
en wil zich versterken op het gebied van zaden en
gewasbescherming. Daarnaast vergroot Bayer zijn markt
in de Verenigde Staten met de overname van Monsanto.
Monsanto veredelt zaden en gewassen door sommige
genen van planten aan te passen. Het bedrijf wordt dan
ook door tegenstanders (vooral in Europa) gezien als
producent van ‘Frankenstein-voedsel’. Het gebruik van
het onkruidverdelgingsmiddel Roundup is sinds dit jaar
gedeeltelijk verboden in Nederland. Het middel zou slecht
zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Als zadenveredelaar heeft Monsanto 26 procent van de
markt in handen. Bayer veredelt ook zaden (tomaten,
radijs en asperges), maar op veel kleinere schaal.
In de sector vinden de laatste tijd meer overnames en fusies
plaats. Zo werd het Zwitserse Syngenta overgenomen
door het Chinese ChemChina voor bijna 40 miljard euro.
Ook de chemiereuzen Dow Chemical en DuPont zijn bezig
te fuseren.
Volgens Dick Veerman, hoofdredacteur van de
onlinekrant Foodlog, passen Monsanto en Bayer perfect
bij elkaar. “Bayer maakt bestrijdingsmiddelen en
Monsanto maakt zaden die aangepast zijn op het gebruik
van bestrijdingsmiddelen”, zei hij onlangs in het NOSradioprogramma ‘Met het Oog op Morgen’ . Daarnaast
zijn alle grote bedrijven in deze sector al aan het fuseren
dus kunnen ze niet achterblijven, aldus Veerman.
Als Bayer erin slaagt om Monsanto over te nemen wordt
dat de grootste overname ooit door een Duits bedrijf.
De recordovername staat nu nog op naam van DaimlerBenz dat in 1998 voor 39 miljard dollar de Amerikaanse
autobouwer Chrysler inlijfde.

Bron: NOS

Er waren geen gasten in het zwembad tijdens de
werkzaamheden. Er raakte dan ook niemand gewond.
Maar het had anders kunnen aflopen: “Het zijn gassen,
dus dat is niet gezond”, aldus een woordvoerder van de
brandweer. Chloor en zwavelzuur worden aan zwemwater
toegevoegd om de kwaliteit van het water op peil te houden.

Bron: RTV Drenthe
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Het18 Lustrum
e

Lang, lang geleden was er een complexe groep scheikundestudenten die besloot onze dierbare vereniging, het Chemisch
Dispuut Leiden, op te richten. Nu, 90 jaar later, bestaat deze vereniging nog steeds en dat moest gevierd worden!
Omdat het dit jaar geen gewoon jaar is, maar een lustrumjaar, is het net iets grootser en uitbundiger gevierd dan dat
we gewend zijn. Lees er snel alles over op de volgende drie bladzijden!
Maandag 16 mei Beach Day: Factor 18
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Woensdag 18 mei Lunchlezing professor Reedijk en Barbecue

Wat een spetterende activiteit was dit! Aan de Wassenaarse
Slag vlogen de spetters ons om de oren tijdens het raften en
gingen velen kopje onder tijdens het kajakken op de hoge
Wassenaarse golven. Gelukkig hadden we een wetsuit aan
die ons warm hield. Toen deze uit moesten, konden we
ons opwarmen met een potje beachvolleybal en waren we
helemaal buiten adem van het in bedwang houden van de
powerkite. Al om al was deze dag een schot in de roos!

Tijdens deze lunchlezing was erelid van het Chemisch
Dispuut Leiden, Professor Reedijk, uitgenodigd en heeft hij
ons, onder het genot van een broodje, de Complexe historie
van het CDL en de chemie achter complexen bijgebracht.
Die middag was er in de tuin van het LCP een overheerlijke
barbecue. Ondanks de hevige plensbui is er volop genoten
van het onbeperkte bier en vlees en zijn we tot in de late
uurtjes doorgegaan.

Dinsdag 17 mei Verkiezings-ALV

Friday May 20th Complexival

Afgelopen lustrum is veel gebeurd, maar er vond ook de
belangrijkste activiteit van het jaar plaats: de verkiezingsALV. Zelf kwam ik pas laat binnen, tijdens Lina’s hilarische
lied, maar dat was slechts het begin van een lange
vergadering. Na de gebruikelijke agendapunten en de, soms
zeer uitgebreide, updates van alle commissies, was het tijd
voor het hoogtepunt van de avond. Het kandidaatsbestuur
(KB) en het tegenbestuur, Irisistable, presenteerden hun
beleidsplannen. Na drie (!) stemronden, te wijten aan
algehele verwarring, won het tegenbestuur! Een van die
fouten betrof de aanwezigheid van Anthe Janssen, die
statutair gezien niet aanwezig mocht zijn, en mijzelf, want
het was nog niet officieel bekend dat ik buitengewoon
lid ben. Sportief genoeg gaf het tegenbestuur de winst
alsnog aan het KB, onder de voorwaarde dat zij een feest
zullen organiseren. Na de gebruikelijke commotie rond de
ingediende, al dan niet serieuze, moties en de rondvraag
werd de vergadering gesloten.

So, after having a great barbecue on Wednesday, we had
to get rid of all the extra calories! Complexival was the
best opportunity for this, with good weather, great music
provided by the most talented artists to be found in the CDL
for the whole afternoon, lovely company and great food
made right at the spot in case we overdid it! I personally
tried the ice-cream with rum and raisin, which tasted great.

“We kept on going past the sunset, and I’m sure that by the time
we all went home everybody was happily tired from the long,
great day!”

Joost van Ginkel

Alex Lapresa Tulloch

And, for the less musical people, we had the sports grounds
to play games from football to frisbee. Some of the people
playing sports even joined us in the party. We kept on going
past the sunset, and I’m sure that by the time we all went
home everybody was happily tired from the long, great
day!

Complex
Zonday 22 mei Theme Park Challenge
Ah leuk, naar Drievliet, wie wil dat nou niet?! Het bleef
echter niet bij Drievliet. Er kwam een indeling van groepen
en ieder groepje kreeg een lijst met opdrachten. Als
deelnemer van team sjaarsch trotseerden wij de poorten
van Drievliet en zongen wij de themesong van ‘Pirates
of the Caribbean’ met de piraten: opdracht 1 volbracht!
Nog vele zouden volgen. Er waren makkelijke opdrachten
zoals foto’s maken van verschillende objecten en andere
triviale dingen, maar sommige opdrachten waren wat
lastiger. Bijvoorbeeld het ontvoeren van Bob, die zijn taak
erg serieus nam. Ook de 18/2 keer in dezelfde attractie
was een lastige. Deze heb ik voltooid met Alex in de
Dynamite. Niet alleen vonden we het zelf heel leuk, ook
de medewerker van Drievliet was geamuseerd door alle
challenges. Hij was blij dat wij zijn werkdag opleukten. En

gelijk had hij, de Theme Park Challenge was een bijzonder
unieke activiteit die zeker positieve herinneringen heeft
achtergelaten bij iedereen.

Ted de Haas

Dinsdag 24 mei Beerlympics
Na een zware dag college of een vermoeiende dag op het
lab staan ben je meestal gesloopt. Gelukkig was daar de
Luco die voor ons klaarstond met de Beerlympics. Omdat
het CDL de meeste mensen de Nationale Studenten
Enquête (NSE) had laten invullen, hebben we als beloning
een gratis borrel gekregen, die ten volle werd benut. De
eerste twee uur werden ingevuld door casual bier en wijn
weg te drinken zonder erbij stil te staan, wat resulteerde
in een goede sfeer toen het startsein van de Beerlympics
gegeven werd. Onder de spellen waren complex
beerpong, het welbekende driemannen, de paardenrace
en 30 seconds. De hele avond was vol gezelligheid en
op iedereens gezicht was een contente glimlach te zien,
iedereen wordt immers blij van gratis bier! Het was een
zeer geslaagde avond, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Woensdag 25 mei Jumpsquare
Terwijl iedereen nog een beetje aan het bijkomen was van
het bierspellentoernooi van de dinsdag, reisden we met
een grote, enthousiaste groep af naar Noordwijk voor
Jumpsquare! Denk hierbij aan een grote zaal met tientallen
trampolines, waar in ieder het kind weer naar boven kwam.
Wonder boven wonder waren er bij deze lustrumactiviteit
weer geen ernstige verwondingen, hoewel het er heftig
aan toe ging! Ieder kon zijn kunsten tonen door van de
trampolines in een bak met schuimblokken te springen,
terwijl de iets minder atletische types hun frustraties op
elkaar konden uiten tijdens het trefballen. Het was weer
een feest!

Phebe van Langevelde

Donderdag 26 mei Receptie & 18+ feest
Niet lang geleden waren de receptie en het 18+ feest.
Gratis bier laat natuurlijk niemand liggen! Al gauw liep het
zaaltje in Quintus vol met de verschillende commissies en
oud-besturen. Ook na een gezellige binnenkomst van het
Delftse bestuur kon alles soepel doorgaan. Toen iedereen
had gerecipieerd en de receptie officieel gesloten was, kon
het feest helemaal los gaan. Tot diep in de nacht werden
dikke beats gedraaid en werd er flink genoten van goud
gele rakkers. Kortom, een geslaagde avond (en nacht)!

Gerard Kluivers

Vrijdag 27 mei Relaxing & Gaming
Terwijl de meeste CDL’ers brak in hun bed lagen, fietste de
Lustrumcommissie naar de supermarkt, om daar lekkere
hapjes en drankjes te halen voor deze uitbrakdag. De leden
die fit genoeg waren om langs te komen, hebben onder
het genot hiervan de verschillende films bewonderd. Het
was gezellig samen brak zijn in de Science Club.
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Maandag 9 mei Lustrumalmanakuitreiking

Woensdag 11 mei Lustrumsymposium

Loes ontmoette ik tijdens de wintersport met het TG. Eén
van de eerste dingen die ik over Loes te weten kwam was
dat zij vanuit het CDL een almanak uit zou brengen en
dat deze episch zou worden. Nadat Anne en ik er 18 keer
op waren geattendeerd dat we op de uitreiking verwacht
waren, zetten wij braaf deze datum in onze agenda.

Bonding through Chemistry. Hét thema van het
lustrumsymposium van het CDL. Het is een prachtige
dag, maar vandaag ruilen we zonlicht in voor kennis.
Eerst aanmelden, dan met persoonlijke badge en
programmaboekje in de hand richting de zaal. Daar hebben
zich al een twintigtal andere mede-enthousiastelingen
verzameld voor de officiële opening van het symposium.
Axel Groß mag de spits afbijten met zijn uiteenzetting
over “Electrode/elektrolyte interfaces”. Voor de volgende
sessie moet er een keuze gemaakt worden: Hans Aerts’
“Biochemical investigations on Gaucher disease” of Joost
Reek’s “Second coordination sphere catalysis”. Bij de
laatste sessie voor de lunch is het ofwel Jacques Neefjes
met “Improving doxorubicin”, ofwel Gerrit Groenenboom
met “Quantum collisions”.

9 mei was het zover. Samen met een paar vrienden
ging ik naar de Science Club, niet echt wetende wat ik
moest verwachten. Tijdens een onwijs gaaf filmpje werd
het thema bekend gemaakt: ChArged. Een hele mooie
almanak met een donkere achtergrond, goud en zelfs
een bliksemschicht. Met de pizza in onze ene hand en
een biertje in de andere sloten wij ons later die avond aan
in de rij naar de tafel. Aan deze tafel zaten alle mensen
die gewerkt hadden aan deze almanak, die ging over
de afgelopen vijf jaar. Eén voor één gingen we langs bij
deze leden en werden er leuke stukjes in ieder zijn eigen
almanak geschreven. Duidelijk opgelucht met dat het af
was en met groot enthousiasme over hoe goed het gelukt
was schreven zij allen iets persoonlijks.
Het was een super gezellige avond. Blij dat Loes mij deze
datum in mijn agenda had laten zetten keerde ik die
avond terug naar huis. Dit had ik niet willen missen.

Sophie Winkenius

“Met de inwendige mens versterkt is het nu tijd voor het
echte werk. De zaal voor Jan van Hest met “Artificial cells” zit
afgeladen vol.”
Tijdens de lunch zijn er opmerkelijk meer mensen
aanwezig. Betaald is betaald, bovendien is er een broodje
Leo bij en dat wil men natuurlijk niet missen. Met de
inwendige mens versterkt is het nu tijd voor het echte
werk. De zaal voor Jan van Hest met “Artificial cells” zit
afgeladen vol. Dr. Pannu is blij verrast, al lijkt hij zich er
niet van bewust dat aanwezigheid verplicht is voor de
tweedejaars. In de andere zaal, wellicht met een iets
kleiner publiek, geeft Jörg Meyer zijn presentatie over
“Energy conversion dynamics”. De tweedejaars blijven
zitten voor hun tweede verplichte lezing van Ilja Voets
met “Anti-freezing proteins”, en intussen licht Moniek
Tromp de “Active site in the spotlight” toe. Als laatste
treedt Sjors Scheres aan, met “Cyro-EM revolution in
structural biology”.
Bij de afsluitende borrel is het nog gezellig druk. Mensen
breiden hun netwerk wat uit, stellen nog wat vragen,
waarna het afsluitende diner begint. Degenen die zich
hadden ingeschreven schuiven aan, de rest gaat naar huis.
Het CDL kan alweer terugkijken op een geslaagde dag.
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Seth Knops

Taartenbak
wedstrijd
Dinsdag 26 april was het zover: de Feminicie
taartenbakwedstrijd! Deelnemers, zowel mannen als vrouwen,
mochten strijden achter de ovens.
Drie ereplekken zouden bepaald worden tijdens deze
mooie avond: de meest originele taart, de taart met beste
versiering en de publieksprijs voor de beste bakker. Er
kwam natuurlijk een goed getrainde jury aan te pas, met
een Traktaatcie-, een bestuurs-, en twee Feminicieleden,
die hun proefkunsten aan het werk zouden zetten.

“Van chocolade brownies met frambozen, carrot cake,
appeltaart, hartige cake, broccoli quiche tot peperkoekhuisje
viel er voor iedereen van genoeg lekkers te genieten.”
De drie winnaars van de avond waren Lina Kan met een
prachtige framboos- en citroentaart (publieksprijs), Tes
Apeldoorn met een ‘salted caramel strawberry vegan
cheesecake’ (originaliteitsprijs) en Raisa Rudge met haar
blauwe kaas en zoete aardappel quiche, feta quiche en
prei quiche (‘beste smaak’-prijs). Alle drie kregen mooie
prijzen, van een high tea tot een rondleiding bij een
professionele banketbakker. Het kiezen van de winnaars
was erg moeilijk aangezien iedereen zo hard zijn best
had gedaan. Van chocolade brownies met frambozen,
carrot cake, appeltaart, hartige cake, broccoli quiche tot
peperkoekhuisje viel er voor iedereen van genoeg lekkers
te genieten.
Tijdens de avond werden er ook spelletjes gespeeld en
kon iedereen goed genieten van de gezelligheid in de
Science Club. Na afloop was er de mogelijkheid om te
blijven borrelen. Na deze mooie avond kon iedereen door
naar een prachtige Koningsnacht. Nog bedankt aan alle
deelnemers voor hun inzet en veel taartplezier gewenst
aan de winnaars!

Marieke van Leeuwen - Feminicie

Oncs
Op 5, 6 en 7 mei was het weer zo ver, hét evenement waar
elke scheikundige, scheikundig technoloog (op TG na),
levensmiddeltechnoloog en biochemicus in Nederland een jaar
smachtend op zit te wachten. Het was nu de beurt aan de UvA
om zich klaar te maken voor de invasie van fanatieke (kroeg)
sporters uit het hele land, een groep die bestond uit het mooie
CDL en onze favoriete zusjes.
De niet-zo-verre reis begon op donderdagmiddag. Een
paar CDL’ers hebben het zelfs voor elkaar gekregen
te verbranden vóór ze aankwamen in Amsterdam,
want bruin worden is wel echt heel erg 2015. Er was
weer een ruime keuze aan sporten om je vereniging
te vertegenwoordigen: van triviant in het oergezellige
en knalgoeie café de Oerknal, tot beachvolleybal en
verderop knotsbal. Natuurlijk ging het ons als dé corporale
vereniging van de scheikundigen niet alleen om het
sporten, maar ook om goede contacten op te bouwen voor
onze latere toekomst: netwerken is belangrijk! Geheel
toepasselijk in het thema “Make Love, Not War” ging
ook menig CDL’er op pad om zich te mengen met andere
verenigingen. Er werd kennisgemaakt tussen Lennard en
het hele kandi-bestuur van Alembic (hij heeft zich zelfs
meerdere malen voorgesteld!), de eerstejaarsstudenten
en Matthijs vonden de CB en Proton erg interessant, onze
praeses gaf weer het goede voorbeeld, een paar CDL’ers
waren ineens kwijt (niet geheel anders dan de megafoon
van de CB) en de studenten van de UvA waren erg goede
gastheren/-vrouwen.

“Natuurlijk ging het ons als dé corporale vereniging van de
scheikundigen niet alleen om het sporten, maar ook om goede
contacten op te bouwen voor onze latere toekomst: netwerken
is belangrijk!“
Als afsluiter kan ik in volle vreugde mededelen dat het
CDL zijn jaarlijkse doel alweer heeft bereikt: samen met
twee andere enthousiaste en diehard CDL’ers hebben wij
de imaginaire spekjesprijs in ontvangst mogen nemen als
laatste plek!
Tot volgend jaar in Nijmegen: Sigma, ik heb er zin in!

Lina Kan
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Casino
night

Op de avond van 3 mei konden alle CDL’ers hun geluk testen. De
Science Club werd omgebouwd tot een casino waar je roulette,
Blackjack en poker (beginner, of als je wat zekerder in je
schoenen stond, advanced) kon spelen.

Als je studerende zoon of dochter vraagt of je naar de ouderdag
wilt, dan lijkt mij dat je daar gretig op ingaat. Want hoe vaak krijg
je zo’n kans om eens van dichtbij mee te kijken?

In het begin waren vooral de Blackjack-tafel en de twee
pokertafels bezet –wel zo’n slim idee, want bij roulette
wordt alles door kans bepaald. De deelnemers gingen
daarom eerst maar een kapitaal opbouwen. Omdat je bij
Blackjack tegen de bank speelt, en dus niet tegen andere
spelers, verlies je niet zo snel – maar je wint ook niet
zo snel. Tegen het einde van de avond werd het steeds
drukker bij de roulettetafel. Steeds meer spelers vielen af,
totdat er nog maar een handjevol over was. Bij de laatste
ronde was het alles of niets. De een zette alles in op zwart,
de ander alles op rood. Welke kleur wordt het deze keer…?
Toen het balletje eindelijk op zijn plek lag, een zwart
nummer, was Bert de blijste jongen op aarde – hij had zijn
inzet verdubbeld en daarmee de eerste plek veroverd!
Het feit dat de strijd was gestreden, betekende niet dat
de avond voorbij was – een aantal mensen ging nog door
met een potje Chinees Poker. Al met al heb ik erg genoten
van deze avond en ik hoop de andere aanwezigen ook!

Samen met mijn man onderweg naar Delft bedacht ik me
dat ik ooit ook een ouderdag heb meegemaakt tijdens mijn
studie. Met warme gevoelens zag ik mijn vader weer voor
me. Hij was niet verder dan één week middelbare school
gekomen, maar hij greep zijn kans en stelde veel vragen.
Na een warm welkom bij de ingang, de nodige kopjes koffie,
de collegezaal: iets met een decaan, iets over BSA en nog wat
afkortingen en over de studievereniging en hun activiteiten.
Daarna de ervaringsverhalen van twee afgestudeerden. Kim
vertelde over haar entree bij ExxonMobil, de enorme tanks,
haar verantwoordelijkheden en het tempo waarin zij verder
wordt opgeleid. Ze zei nog: “Geniet van je studie, want dit is
heel anders”. Jullie zijn gewaarschuwd. Daarna vertelde Cees
over zijn switch naar een PhD. De tanks kwamen terug in zijn
verhaal en nu begrijp ik het probleem van opschaling.
In de pauze kregen we het beroemde broodje Leo. Nu is het
ook weer duidelijk waarom studenten lunchlezingen volgen.
Vervolgens een rondleiding door het oude gebouw met
aansluitend de voedselexperimenten. IJs maken met
vloeibare stikstof was wel te doen, evenals de kaviaar met
wat gel en een calciumbadje, maar het moleculaire koken
op hoog niveau vergde wel meer oefening. Daarna nog
een college over de anode en diode met een moleculaire
verbinding en als ik het goed begrijp heel misschien wel
te gebruiken in nieuwe chips wat als dat lukt geheid een
nobelprijs gaat opleveren. Tot slot de borrel in de tuin met
echte bitterballen.
Een geweldige dag, super goed georganiseerd, we hebben
een mooi idee van MST gekregen en bovenal genoten van
alle gesprekken met andere ouders en studenten. Hou de
ouderdag er in! En misschien dat jullie ooit ook zelf een
ouderdag mogen bezoeken en denken aan die gezellige dag
in het oude chemiegebouw dat er dan niet meer is.

Mirjam de Graaf - Akcie

Clasien van der Houwen (moeder Lucie Kuiper)

Rond half 6 waren de meeste deelnemers
binnengedruppeld, gehuld in fancy poker-waardige
kleding en mooie accessoires! Na een ontvangst met
toastjes, gehaktballetjes en natuurlijk een glaasje
bubbels, kon het spelen beginnen. Uiteraard kreeg je bij
binnenkomst een stapeltje fiches, welke je bij elk spel kon
inzetten. Bovendien werd er nog een wedstrijdelement in
het spel gebracht: degene die aan het einde van de avond
de meeste fiches had, kon een cadeaubon van Holland
Casino winnen!

“Bij de laatste ronde was het alles of niets. De een zette alles
in op zwart, de ander alles op rood. Welke kleur wordt het?”
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Ouderdag

OJW

Voetbaltoernooi

Het Ouderejaarsweekend was, voor mij, zelfs voordat het
begon al het mooiste weekend van dit collegejaar. Op vrijdag
22 april gingen deze veelbelovende dagen van start.

Terwijl de escalatie nog gaande is wordt dit heftige verslag
al geschreven. Met moeite concentreer ik mij met Arjan en
Marten, terwijl de muziek door de boxen dreunt.

Voor dit onweerstaanbare weekend moesten we afreizen
naar Ittervoort, een pittoresk dorpje in Limburg, op de
grens van Nederland en België. Een hele wereldreis,
maar bij aankomst stond het bier gelukkig al koud en
waren er chips en nootjes in overvloed. Een goed begin
van het weekend, al zeg ik het zelf. Die avond genoten
we van een heerlijke Indonesische maaltijd verzorgd
door Nick. Na wat chillen was het tijd voor de oh zo
geheimzinnige nachtactiviteit, lees: dropping. Iedereen
kreeg een lijst met opdrachten mee die voltooid moesten
worden onderweg naar huis. Zo kregen we na terugkomst
prachtige foto’s met koeien, verkeersborden en zelfs
geïmproviseerde CDL logo’s te zien. Het feest werd van
de huiskamer naar de feestschuur verplaatst en er werd
tot in de vroege uurtjes gefeest.

De dag begon in een (bijna) volle C2 zaal met een korte
uitleg over de dag. Met een paar extra regels aan het
oeroude spel toegevoegd, die niet iedereen begreep,
werd het startsein gegeven voor een prachtige dag. De
teams hulden zich in prachtige en meestal ook matchende
tenues. De teams stonden om twee uur precies klaar,
om de strijd met elkaar aan te gaan voor de eerste
overwinning. Met een uiterst irritant geluid – episch
luchtalarm- werd aangekondigd wanneer de wedstrijden
waren afgelopen.

De volgende dag werd iedereen echter weer geacht fris
te zijn, want we gingen kanoën! De man waarvan we het
huis huurden was zo sociaal geweest om van tevoren een
fotospeurtocht uit te zetten naar de kano locatie. Na eerst
geschuild te hebben voor een flinke regenbui stapten we
in de kano’s. De zon begon meteen te schijnen. Al met al
was het dus best een sportieve dag. Bij terugkomst begon
een groepje meteen al aan het avondeten. We hadden de
luxe dat er in het huis een grill was, waar we die avond
ruimschoots gebruik van hebben gemaakt. Na een laatste
avond goed doorfeesten in onze partyschuur zou het
morgen echt tijd zijn om naar huis te gaan.
Op zondag vertrokken de laatste mensen rond een uur of
één. Nog even schoonmaken en toen was het weekend
ook voor de commissie voorbij. Het was een top weekend.

Na een spannende poulefase waren de beste teams door
gekomen tot de kwartfinales. In de rondes volgend op
de poule werd het duidelijk dat sommige teams opeens
serieuzer werden nu de overwinning dichtbij leek. De finale
tussen de Green Gang en FC de Radicalen was spannender
dan elke voetbalwedstrijd die ik ooit heb gezien, om je
nagels en teennagels bij af te bijten. Uiteindelijk trok de
Green Gang aan het langste einde met hun vele gepingel
en getik.
De voetbalwedstrijden waren er goed ingehakt en dat was
te zien bij de barbecue. De rij voor het (vega) vlees werd
ook erg lang door al deze hongerige sporters. Dit was
natuurlijk ook niet raar, want alles smaakte erg lekker. De
spelers van de Green Gang dronken ondertussen gulzig
een biertje uit hun net verdiende beker. Gelukkig konden
alle aanwezigen ook genieten van een nieuwe energie
toevoer. De escalatie gaat ondertussen door op het hok
en de avond is nog jong.

Lucie Kuiper, Arjan Andeweg en Marten Raaphorst

Iris de Bruin - OJWcie
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LUNCHLEZINGEN
AkzoNobel

PerkinElmer

Vanwege de verhuizingen aan beide universiteiten was Leren
Onderzoeken 1, in tegen stelling tot voorgaande jaren, in een
blok van 12 dagen gepland. Wat voor de meeste studenten
betekende, waaronder ikzelf, 12 hele dagen op het lab staan.
Tijdens de lange labdagen was er een interessante lunchlezing
georganiseerd door het CDL. Onze begeleiders leken het een
goed idee om als groep deze lunchlezing bij te wonen. Dus
zogezegd zo gedaan.

Op donderdag 12 mei organiseerde de Lustrumcommissie een
lunchlezing, gegeven door het bedrijf PerkinElmer.

Op 26 april 2016 liepen, voor een van de laatste keren,
alle Leren Onderzoeken 1 studenten van Bio-Organic
Synthesis (BioSyn) met de twee lieftallige begeleiders
(Anthé Janssen en Sybrin Schröder) door de gangen van
het LCP richting de Havingazaal om hier de lunchlezing
van AkzoNobel bij te wonen.
Terwijl wij genoten van een uitermate luxe belegd
broodje en een glaasje sap begon mevrouw Khamseh
aan haar presentatie. In haar presentatie vertelde ze
hoe ze vanaf haar master “Chemistry and Science Based
Business”, aan de Universiteit Leiden, bij AkzoNobel
terecht was gekomen. Uiteraard vertelde ze ook waar
zij zich momenteel mee bezighield. Verder gaf ze ook
informatie over het ontstaan van AkzoNobel en wat de
plannen van het bedrijf zijn in de toekomst. Aangezien
AkzoNobel bekend staat bij de meeste mensen voor
hun verfproductie, kreeg iedereen aan het einde van de
presentatie zijn of haar eigen verfblik met daarin heerlijke
Hollandse dropjes.

Samantha Groeneveld

Het publiek bestond voor een groot deel uit derdejaarsen masterstudenten, hier en daar een verdwaalde
tweedejaarsstudent. Ondanks dat wij ons op dit moment
in Leiden begaven luisterden wij onder het genot van
een broodje Leo naar Gert Wilgenhof, Country Sales
Leader bij PerkinElmer. Hij begon zijn verhaal vrij sterk
door te vertellen dat ieder van ons later, maakt niet uit
waar we terecht komen, uiteindelijk met PerkinElmer in
aanraking zullen komen. Is het niet als werknemers, dan
wel als concurrent of als consument van PerkinElmer. Het
bedrijf verleent zijn diensten aan chemische bedrijven
door bijvoorbeeld technologie te leveren voor bepaalde
systemen, of juist de systemen zelf zoals NMR apparaten.
Hiermee is te stellen dat het bedrijf meer aan Science
Based Bussiness (SBB) doet. Het is daarom ook niet
vreemd dat er veel SBB geïnteresseerden of studerenden
in de zaal zaten.
Helaas liep de presentatie flink uit waardoor er geen tijd
meer was voor vragen, echter werd er ons op het hart
gedrukt dat we visitekaartjes mee konden nemen en dat
Gert Wilgenhof de hele middag in de buurt zou zijn voor
vragen. Na afloop deelde Nick een mooie goodiebag uit
als dank en na wederom een groot applaus verlieten wij
de Havingazaal.

Iris de Bruin
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CDLIFE
Career
Night
Perstorp
Na een bezoek aan de Engelse site van het bedrijf Perstorp
tijdens de meerdaagse excursie, waren we goed opgewarmd
om meer te weten te komen over dit bedrijf. Op donderdag 2
juni werd daarom een lunchlezing georganiseerd, waarbij een
medewerker van Perstorp vertelde wat er allemaal gebeurt in
de Nederlandse tak van het bedrijf.
Al snel bleek dat er in Nederland niet sprake was van
een grote productiesite en dat er hier vooral gefocust
wordt op marketing en verkoop. De medewerker van het
bedrijf, Geert Wielsma, werkt onder de specialistische tak
‘Feed and Food’. Ondanks dat dit specialisme misschien
verder van de chemische wereld afstaat dan de andere
takken van het bedrijf, was het erg interessant om te
horen waar medewerkers van ‘Feed and Food’ zich zoal
om bekommeren. Dit bleek ook aan de hand van de
nieuwsgierige vragen van de deelnemers na afloop. Een
mogelijke baan bij Perstorp is voor een afgestudeerd
chemicus dan ook zeker niet uitgesloten.

Bert Beerkens

Nadat iedereen was bijgekomen van de KB-bekendmaking op
maandagavond, was het woensdagavond 20 april tijd voor de
jaarlijkse CDLIFE carrièreavond.
Voornamelijk masterstudenten van de master Chemistry
en de master Life Science & Technology namen deel aan
deze leerzame en gezellige avond! In samenwerking met
LIFE waren deze avond twee sprekers uitgenodigd om te
komen praten over carrièremogelijkheden binnen hun
bedrijven: Albemarle en Genmab. Onder het genot van
een gezonde afwisseling op pizza, een maaltijdsalade,
was het de beurt aan Albemarle om te beginnen. Alle
studenten kregen tijdens de presentatie een goed
beeld van het werk van Albemarle Catalysts gevestigd
in Amsterdam. Niet alleen werd er verteld over de
geschiedenis en projecten van Albemarle op het gebied
van katalyse, maar er werd ook aandacht besteed aan
carrière. Zo werd er besproken hoe je als onderzoeker kan
werken voor een groot bedrijf en kregen de studenten
een beeld van de hoogte van salarissen op verschillende
posities binnen bedrijven en universiteiten.

“Het was zeker een interessant praatje en voor de afwisseling
heel leuk om een keer met een meer ‘biologisch‘ bedrijf in
aanraking te komen”
Hierna was het de beurt aan Genmab, een relatief
jong bedrijf waar naar alle waarschijnlijkheid weinig
scheikundestudenten van gehoord hebben. Genmab
is een bedrijf dat zich specialiseert in het ontwikkelen
van therapieën en behandelingen met behulp van
antilichamen tegen kanker, artritis en andere ziektes. Het
was zeker een interessant praatje en voor de afwisseling
heel leuk om een keer met een meer ‘biologisch’ bedrijf
in aanraking te komen. Naderhand was er nog de
mogelijkheid om te borrelen met de sprekers en werden
ieders vragen beantwoord. Al met al raad ik iedereen
zeker aan om een keer deel te nemen aan een dergelijke
carrièreavond, want het is ontzettend interessant
om te horen wat bedrijven te vertellen hebben.

Phebe van Langevelde
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Excursie
Latexfalt
De chemische industrie is breed en blijkt steeds meer
vakgebieden te omvatten. Zo gingen we op 18 februari bij
Latexfalt langs, een relatief klein bedrijf gespecialiseerd in het
produceren van asfalt.
Na een tocht met het openbaar vervoer gemaakt te
hebben, werden we hartelijk ontvangen door Wim Dokter.
Hij nodigde ons uit voor een lunch met heerlijke broodjes.
Terwijl we deze opsmikkelden luisterden we naar de
presentatie die hij samen met een medewerkster van het
bedrijf gaf. Ze vertelden onder andere over het verschil
tussen werken bij een grote corporatie en een bedrijf als
Latexfalt en hoe ze moeten omgaan met de verschillende
soorten kwaliteit asfalt die aan hen geleverd wordt.
Na de presentatie gingen we in groepen langs hun eigen
lab en het terrein, waar veel plaats was voor vrachtwagens
die het asfalt rond brengen. Ook was op hun terrein wat
van hun product te zien: verschillende soorten en kleuren
asfalt. Deze uitgebreide rondleiding bracht een conclusie
aan ons bezoek. Een uiterst interessante activiteit, die
zeker aan te raden valt!

Loes Meyberg

Ladies
Career
Night
Een etentje met de vrouwen onder elkaar, dat was wel even
wennen na collegezalen vol mannen. Het was echter niet minder
gezellig! Een avond vol met lekker eten, leuke scheikundigen en
natuurlijk interessante speeches.
Tussen elke gang kwamen één of twee vrouwen van
de bedrijven DSM, Albemarle, DuPont en Tessella
enthousiast vertellen wat zij in het dagelijks leven doen.
Het ging daarbij niet alleen om werk, maar ook om vrije
tijd. Hoe combineer je carrière en een gezin? Hoe sta je
als vrouw in een (groot) internationaal bedrijf? Hoe word
je de CEO van DSM? Geen vraag was te gek en geen vraag
bleef onbeantwoord.
In de korte presentaties kwamen we er in een treinvaart
achter wat de bedrijven zoal doen en welke doelen ze
daarbij willen bereiken. Wat in de eerste instantie op
chemische industrie leek, bleek toch snel erg verschillend
te zijn. Het ene bedrijf is groter dan het andere en de sfeer
is zeer uiteenlopend. Zo is Tessella een relatief klein bedrijf
gericht op de ICT, maar blijken de mogelijkheden met een
scheikundige opleiding al snel veel breder te zijn dan we
hadden gedacht. Niks is gek zolang je er maar voor gaat!
Tijdens het eten waren er niet alleen gesprekken tussen
de studenten onderling, maar ook met de vrouwen van de
bedrijven. Terwijl we konden genieten van het heerlijke
driegangenmenu, werd er gekletst over van alles en nog
wat. Niet alleen over carrière maar ook af en toe over
koetjes en kalfjes. Het was een zeer geslaagde avond.

Anne Stehouwer
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VSParticle
After a lot of internet searching, I had about two dozen
researchers on my list and I started emailing them to ask
for an interview. Some of them replied quickly, but most of
them needed several reminders, especially professors. While
I waited, I had time to work on the interview questions and
created a list of questions and expected answers. As soon as
the first researchers agreed to an interview and the date was
set, I would be ready to go.

“I would highly recommend an internship at a start-up company.
You can learn so much from them: business, entrepreneurship,
technology, networking and other valuable skills if you ever want
to start a company yourself.”
The first interviews were in Delft, where some people already
knew of the technology. This made my interviews easier.
After the first few interviews, it was time to travel. I got to
travel to Amsterdam, Utrecht, Eindhoven (where I wrote this
piece) and even Enschede to talk to professors, postdocs
and PhDers. The discussions I had with them were very
enlightening and give me great insight in nanotechnology
research. It sometimes felt like a small private lecture on
catalysis, nanotechnology, microelectronics or whatever
they did.

The MSc Chemical Engineering at the TU Delft requires an
internship in the industry. You could apply for internships at
large corporations and get a place in an office to work on a
large project. I opted for a more exciting internship at a start-up
and sent an open solicitation letter to VSParticle. VSParticle is
a spin-off of the TU Delft that develops a commercially available
nanoparticle generator. After an interview with the CEO (startups are generally very small), I got the position and could start
within weeks, but not in their office. Their office in ChemE was too
small to house another employee, so I had to work at home or at
the university. After a few weeks the new YES!Delft Labs building
was finished and after a visit to Ikea and a day of moving stuff, we
were working in a brand new office and lab, roughly three times
the size of our old space.

I would highly recommend an internship at a start-up
company. You can learn so much at them: business,
entrepreneurship, technology, networking and other
valuable skills if you ever want to start a company yourself.
They expect you to be flexible and independent and because
of their small size, you know everyone and can sometimes
help in other “departments”. Start-ups don’t have the time
or people to do most of the work I do, so your work is really
valuable for them. I feel like my work really contributed to
the business and really enjoyed my internship.

Joost van Ginkel

VSParticle’s first product, a particle generator for research
purposes, is almost ready to be launched, but they wanted
to validate their assumptions about the market. My task is to
create an overview of the problems and issues researchers
have in working with nanoparticles and see if VSParticle
could help them. The best way to find out what those
problems are is to talk to the researchers themselves. I had to
find researchers that work with nanoparticles and interview
them, something I had never done before! Where to start?
What should I ask? Who can I interview?
Photo bottom right: The G1 particle generator
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Dr. Grégory Schneider

Chemistry in two
dimensions
On the second floor, adjacent to the labs, you can find the office
of Grégory Schneider, 38 years old, and assistant professor at
the LIC. Grégory started his academic career with a bachelor and
master in chemistry at the University of Strasbourg. He did his
doctoral research in Strasbourg at the Institute Charles Sadron
and Prague at the Institute of Macromolecular Chemistry. After
obtaining his PhD, dr. Schneider started his post-doctoral research
at the other side of the Atlantic in Harvard, U.S.A at the group of
prof. George Whitesides and later moved to Delft. Most recently, he
joined the LIC in 2013 and we – as the editorial board – spoke to
Grégory about his current research lines and his vision.
Dr. Schneider chose to work at Leiden, first because of the
good reputation of the chemistry department and particularly
because of the research infrastructures of the Institute were
very fit with graphene and other 2D material research.
‘To understand graphene and build sensors one needs to
understand its chemistry’ said Dr. Schneider. Grégory find
fascinating that “in graphene all the atoms are located at
the surface; and since graphene is a conducting material, its
electrical resistance is highly dependent on the environment.
That is a great opportunity to bridge the world of material
science with the world of chemistry.”

What is intriguing about the chemistry of graphene?
“The chemistry at the edge, controlling it and understanding
more from small graphene-like molecules”

“There bottom-up chemistry plays a crucial role. We want
chemistry to self-assemble a device.”
Did you do any research on graphene before you came to
Leiden?
In the group of dr. Schneider, graphene is studied with
a chemical focus. “In Delft, together with Cees Dekker,
we developed nanopore sensors. Realistic sequencing
applications will be at hand with graphene nanopores
(particularly nanogaps) but with the condition that their
fabrication is scalable. There bottom-up chemistry plays a

crucial role. We want chemistry to self-assemble a device.
That is what we do in my group. It is challenging and it causes
a lot of sweat, but we are getting there. We are now able to
fabricate unconventional nanopores. And more importantly
we are in the process of making nano gaps in graphene.
Without an electron microscope. Without a clean room”

“The group of dr. Schneider is very welcoming towards students
who seek an internship in their bachelor or master.”
What could be an interesting application for these nanogaps
in graphene?
The nanogaps can be utilized for a wide range of applications.
“DNA sequencing is not the most interesting. I like even
better protein sequencing, or simply the analysis of folded
protein and synthetic polymers.”
Are there any opportunities for students to help this research
in the form of an internship?
The group of dr. Schneider is very welcoming towards
students who seek an internship in their bachelor or master.
There are projects for chemists, physicists and biochemists.
“All the research starts with the most basic, which is the
synthesis of graphene. We use chemical vapour deposition.
Methane is flushed over a heated catalyst to grow large
crystals of graphene on copper.”
When you have the crystals, how do you get them off the
copper?
“The standard method in the literature is, putting a polymer
in top of it. However, this will modify the surface chemistry of
the graphene. When you want to remove the polymer, some
will always remain. So you change the electrical properties
in a way that you do not want. Therefore, we developed
methods to transfer graphene without the use of a polymer,
using a more molecular approach.”
Mark Kwakernaak
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PhD aan het woord
Victorio Saez started his academic career in 2008 as a bachelor
student at the University of Valencia, Spain. In August 2012 he
moved to Leiden as an Erasmus student to the group of Prof.
Dr. Alexander Kros (SBC -LIC). At the end of his internship he
applied for a PhD position to work under the supervision of Dr.
Roxanne Kieltyka, who was appointed as assistant professor at the
Supramolecular and Biomaterials Chemistry Department. Victorio,
who considers himself as a broadly educated chemist with more
emphasis in the area of supramolecular chemistry, just started his
last year as a PhD student.
Can you give a small introduction of your research?
“The goal of my research project consists in the synthesis
and development of supramolecular materials based
on squaramides. This kind of materials have envisaged
applications in areas such as regenerative medicine, tissue
engineering or electronics. Something nice about these kind
of systems is their novelty; the field is relatively young.

“Something nice about these kind of systems is their novelty; the
field is relatively young.”
Can you describe an usual day as a PhD student?
“A usual day begins by discussing with my students what the
experiments are going to be that day and also a quick check
to the e-mail with a nice coffee. Immediately after that, I
continue with my experiments in the lab or by doing the
analysis of the results of the day before. Each day is different,
of course, some days you can spend the entire day in the lab
while other days you can sit in front of a computer plotting
data.”

What do you like about your job?
“What I like about academia is that there is no profit behind
the research. If you work for industry, your research is
conditioned to the amount of money that you can obtain
from your product, while in academia you try to support
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the scientific community by showing your developments,
independently if profit can be obtained or not.

What don’t you like about your job?
“You do not have fixed working hours as a PhD student. That
is something that can make your plans a bit difficult. You
know when your day starts but never when it finishes.

How do you see your career in academia in the future?
“In the short term, I really see myself staying in academia. For
the long term, who knows...”

What kind of internship can a student expect at your group?
“We are a multidisciplinary team, so you can have projects
going from pure organic synthesis to characterization of
supramolecular materials and even, application of these
materials to some biological systems.”

“You can have a great time and learn a lot with us.”
The atmosphere in the group is really good, according to
Victorio. “You can have a great time and learn a lot with us.
Also, our group activities are really nice, we were close to
win the CDL soccer tournament this year! Unfortunately, we
couldn’t keep our precious cup.”

Mark Kwakernaak

Highlight:

The impact of surface structure on the oxidation of glycerol

In ‘In de Toren: Highlight’ we briefly discuss a novel publication by
researchers working at the Leiden Institute of Chemistry. In this
edition, the paper ‘Strong impact of platinum surface structure
on primary and secondary alcohol oxidation during electrooxidation of glycerol’ written by A.C. Garcia, M.J. Kolb, C. van
Nierop y Sanchez, J. Vos, Y.Y. Birdja, Y. Kwon, G. Tremiliosi-Filho
and M.T.M. Koper from the research group Catalysis And Surface
Chemistry (CASC) will be discussed. As you might have noticed,
one of the co-authors of this article is CDL board member Chris
van Nierop y Sanchez. During his Bachelor thesis he worked on the
electrochemical oxidation of glycerol.
Glycerol is a biomass-derived compound that is used as a
feedstock for polyether/polyols, drugs, pharmaceuticals
and food. Current research focusses on the use of glycerol
in so-called Direct Alcohol Fuel Cells (DAFC). The oxidation
of glycerol to CO2 yields 14 electrons. However, it is difficult
to break the C-C bonds of glycerol and therefore the use of
glycerol in DAFC is currently not feasible. Most oxidations of
glycerol yield, besides CO2, also a variety of side-products.
The research that is presented in this paper shows the
influence of the surface structure of the platinum electrode
on the mechanism of electrochemical glycerol oxidation.
The authors used various experimental methods to study the
oxidation of glycerol on platinum surfaces: electrochemical
measurements to measure the redox potentials, HPLC
experiments to detect liquid products, online electrochemical
mass spectroscopy (OLEMS) measurements to detect volatile
products of electro-oxidation, FTIR experiments to provide
information about the surface-adsorbed intermediates and

computational methods using ab-initio density functional
codes to model the mechanism of glycerol oxidation.
Two different platinum surfaces were used in these
experiments: Pt(100) and Pt(111). As can be seen in the image
above, these two surfaces differ in the arrangement of the
platinum atoms. The experimental and computational results
of this research suggest a different intermediate of glycerol
oxidation for the Pt(1oo) surface, compared to the Pt(111)
surface.
On the Pt(111) electrode, the binding of dehydrogenated
glycerol yields an enediol intermediate. This intermediate
yields glyceraldehyde and dihydroxyacetone, products of the
oxidation of the primary and secondary hydroxyl group of
glycerol. On the Pt(100) electrode, dehydrogenated glycerol
binds through a single primary carbon atom, so that only
aldose glyceraldehyde is an intermediate of the reaction.
In conclusion, the authors have found new insights in the
selectivity of glycerol oxidation on platinum surfaces.
They expect that these results will have an impact on
our understanding of the selectivity of not only glycerol
oxidations, but also the oxidations of higher poly-ols and
other carbohydrates.

Bert Beerkens
Garcia, A. C.; Kolb, M. J.; van Nierop y Sanchez, C.; Vos, J.;
Birdja, Y. Y.; Kwon, Y.; Tremiliosi-Filho, G.; Koper, M. T.
ACS Catalysis
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How to:
Chromatography
Chromatography is a term for laboratory techniques aimed
at the separation of mixtures. One example is the famous
experiment where colours of marker ink are separated via paper
chromatography. This experiment is visible on the photo above.
There are many more applications and types of chromatography,
but the general idea behind the separation stays the same. The
components of a mixture are in equilibrium between a mobile
phase and the stationary phase. The equilibrium is different for
each component and as a result the components elute at a different
time or run on a different height (have a different retention).
There are multiple ways to distinguish different
chromatographic methods. For example analytical, for
quantifying relative amounts of analytes in a mixture
versus preparative for the purification of compounds which
can be used for further experiments. It is also possible to
distinguish based on the type of mobile phase, which can
be either a gas (Gas Chromatography, GC) or a liquid (Liquid
Chromatography) or on the type of stationary phase. In
this edition of Science, we will discuss a few examples of
chromatographic techniques together with their applications
in the lab.

Normal phase chromatography
In normal phase chromatography, silica gel is used as a
stationary phase. In this method, compounds of a mixture are
separated based on their difference in polarity. The stationary
phase is very polar and as a result, polar compounds have a
higher affinity for the stationary phase and a higher retention
than apolar compounds.
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Usually a mixture of two different solvents is used as eluent,
an apolar solvent and a polar solvent. A pair of solvents that is
quite often used is pentane (apolar) and ethyl acetate (polar)
because the solvents are quite cheap and by varying the ratio,
a wide range of compounds can be purified. An increase in
polarity of the eluent leads to an increase in eluting strength,
leading to a decreased retention. For very apolar compounds
a few percent (e.g. 5 or 10 %) of ethyl acetate is enough, for
more polar compounds the concentration of ethyl acetate
needs to be increased.
One downside is that normal silica is somewhat acidic.
This complicates the purification of bases, e.g. amines. The
amines will get protonated. Protonated amines have a very
high affinity for silica and are often poorly soluble in pentane/
ethyl acetate mixtures, causing them to stick to the silica.
These problems can sometimes be overcome by adding a
small percentage of triethylamine to the eluent.
Normal phase chromatography is most often used for
thin layer chromatography (TLC) or for flash column
chromatography purification. In TLC a thin layer of silica is
deposited on an aluminium plate. A small drop of mixture is
deposited on the bottom of the plate, which is then placed in
a container with a small amount of eluent. Capillary effects
move the eluent to the top of the plate and the compounds
run on a different high according to their polarity. Spots
from different compounds can be visualised using UV, or by
using stains, such as permanganate, ninhydrin or sulphuric
acid. Although the technique is relatively simple, it can be
useful in, for example, monitoring the reaction progress (see
picture).

In size exclusion chromatography molecules are separated
based on their size. The stationary phase contains small
pores where larger molecules don’t fit in, but smaller
molecules do. Because of this, the small molecules have to
travel a larger path than the large molecules, meaning that
larger molecules elute first.
The principle of flash column purification is demonstrated in
the bottom picture. A column is loaded with silica and the silica
is made to a slurry with eluent. Then a mixture containing the
desired compound(s) is loaded onto the column and eluent
is applied and samples are collected in different fractions.
The contents of each fraction can be analysed via TLC and
the fractions containing the compounds can be combined.
The eluent can either be a constant concentration of polar
solvent or a gradient. A good rule-of-thumb for a starting
point is an eluent where the desired compound runs to about
0.3 of the height on TLC.

Another technique is affinity chromatography, which is used
to separate compounds based on very specific interactions.
One example is the addition of 6 C- or N-terminal histidines
(His-tag) to a protein of interest when expressing in cellular
systems. Histidine has a very high affinity for nickel, so
proteins with a His-tag have a high affinity for a column with
nickel beads. In order to elute the proteins from the column,
an eluent containing a molecule which competes for binding
to nickel (imidazole) is used.

Reversed phase chromatography
Reversed phase chromatography also separates compounds
based on polarity, but in an opposite way to normal phase
chromatography. The stationary phase is silica coated with
C-18 chains, which makes it very apolar. This means that
apolar compounds have a high retention and that polar
solvents have a low eluting strength. A solvent pair that is
used very often is water (polar) and acetonitrile (apolar).
Reversed phase chromatography is mainly used in HighPerformance Liquid Chromatography (HPLC) systems.
The principle of HPLC is somewhat similar to the principle
of flash column chromatography, but the systems are
more advanced and more automated. In HPLC, the eluent
leaving the column is monitored by a UV detector, this UV
spectrum is very useful as it gives a good and understandable
indication of the purity of your compound, or when also
detected to a mass spectrometer (LC/MS), the composition
of your mixture. The downside is that HPLC only detects
compounds that absorb UV or visible light and gives no
structural information. Therefore it is a good complement to
NMR data, but no replacement. Besides analytical purposes,
HPLC can also be used in a preparative manner.

Other forms of chromatography
The previously described methods are very useful for small
molecules, but often don’t work that well on larger and more
complex molecules, for example proteins or large, complex
carbohydrates. In those cases a different property of the
molecule needs to be used to separate them. This article is
too short to explain them all in detail, but we will discuss a
few examples.

An interaction that can also be used for affinity
chromatography is the one between biotin and streptavidin.
Biotin is a small molecule which has a very high affinity
for streptavidin, a protein. One of the applications for this
technique is pulldown proteomics. Proteins can be labelled
with biotin in different ways: in a natural way or chemically
attached. These proteins can be collected by using beads with
immobilised streptavidin. The proteins that contain biotin
attach to the beads and the other proteins can be washed
away. Afterwards the biotinylated proteins are detached
from the streptavidin beads with free biotin. The collected
proteins can then be further separated and analysed with
mass spectrometry in order to determine the amino acid
sequence.
Jacob van Hengst
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Surviving in
the Netherlands
Hi everyone, I’m Sabina from Italy and I decided to come to the
Netherlands to do a master in research in chemistry and to
improve my English.
I arrived on the 30th of January 2016 with only a backpack
and without a clear idea of where to stay in Leiden. The
first impact was hardcore: really (REALLY) horrible weather,
super windy, the landscape 360° flat without any mountain
and I understood just a little bit of English and nothing at all
of Dutch! I stayed in a nice hostel in Noordwijk for the first
ten days and each morning I went to the university to attend
courses. You can trust me: it is very difficult to concentrate on
writing an essay or studying chemistry when there are twenty
drunk hostel guests around you that are in party mood and
want to dance and meet people!
However I spent a fantastic time there and at the end all the
guests of the hostel were like my second family! After I had
found a house I almost missed it to sleep in a big room with
twenty beds, smelly socks everywhere and the snoring of the
other guests up my bunk bed… almost!

“The first impact was hardcore: really (REALLY) horrible weather,
super windy, the landscape 360° flat without any mountain and I
understood just a little bit of English and nothing at all of Dutch!”
In the first period I had some difficulties in following the
lessons and my notes were a mix between Italian, English
and strikingly absurd neologisms. After a while I started to
understand it better and the improvement in English gave me
the confidence to raise my hand to say my opinion. The best
way to learn something is to throw your hat into the ring and
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to not worry about possible poor figures and errors.
It’s true that the welcome of the members of the CDL and
of all the professors and students has been very helpful:
everyone is warm, friendly, always there with a smile and
available to try to understand me, also when the language
barriers get the better of me.

“I spent long afternoons of studying in the botanic garden of the
University: I love that place and I really would like to work there
for a while! “
And after the cold winter the Dutch spring was fantastic:
an incredible burst of colours and perfumes. I also learned
how to appreciate the rainy days and I learned to see in one
hour the snow, the sun, the rain and again the sun. I learned
to use the bike instead of the car. I appreciated the walks in
the nature and the immense fields of tulips. I changed two
houses knowing many kind people from all over the world.
I visited a lot of street markets and I planted lots of bulbs. I
spent long afternoons of studying in the botanic garden of
the University: I love that place and I really would like to work
there for a while!
For ten days I took care of two little dogs as a pet sitter. This
helped me to overtake the nostalgia of my two big dogs that
I left at my parent’s house in Italy. You know, to hang around
with a dog makes a city feel more like home to me. Now that
I feel Leiden and the Netherlands more near, it is easier to
concentrate at studying and to tackle the more consistent
part of this learning experience. Therefore no repentances: I
am really happy to have come to study and to live in Holland!

							
Sabina Pulone

Chem-Phys Patch
Ingenieurs aan de Universiteit van Californië - San Diego hebben het
eerste flexibele en draagbare apparaat ontwikkeld dat in staat is
om biochemische en elektrische signalen in het menselijk lichaam
te meten en bij te houden. Nano-ingenieurs en elektroingenieurs
van de bovenstaande universiteit hebben samengewerkt om het
apparaat te maken. De zogenoemde Chem-Phys patch bestaat uit
sensoren en klein elektronisch moederbord, wat het apparaat
o.a. in staat stelt om elektrocardiografische hartsignalen (EKG)
op te nemen en het lactaatniveau in het lichaam bij te
houden.
Het apparaatje kan op de borst gedragen
worden en kan draadloos verbinding
maken met een smartphone, smartwatch en
zelfs een laptop. Ook is het apparaat in staat
gegevens via Bluetooth te verzenden. Door deze
flexibiliteit kan het voor veel toepassingen gebruikt
worden, variërend van het monitoren van atleten tot
controles voor mensen met een hartafwijking.
De meeste draagbare monitoren kunnen slechts één signaal
meten, zoals de hartslag of het aantal stappen. Tot nog toe
is zijn er amper monitoren die ook lactaatniveaus kunnen
bijhouden. Professor Patrick Mercier had de leiding over het
project en zegt dat het overkoepelende doel van het project
was een draagbaar apparaat te maken dat zowel chemische,
fysische en elektrofysiologische signalen de hele dag door
kan meten. Met dit apparaat hopen ze de eerste belangrijke
stap te zetten, aldus Mercier.

De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van de
“screen printing” methode, zodat de patch op een dunne,
flexibele polyester laag geproduceerd kan worden. Deze
polyesterlaag kan direct op de huid aangebracht worden.
In het midden van de patch is een electrode geplaatst die
lactaat kan meten.
Vier centimeter naar links en rechts van deze lactaatelectrode zitten twee EKG electrodes, die
geïsoleerd zijn ten opzichte van de lactaatelektrode zodat er geen storing kan ontstaan.
Om de patch af te maken is er een geprinte
laag van waterafstotend siliconenrubber
aan toegevoegd, zodat transpiratie de
EKG niet verstoord. Deze sensoren worden
op een klein moederbord geplaatst, wat het
mogelijk maakt al deze data via een Bluetooth
Low Energy chip uit te kunnen zenden naar een
smartphone of laptop.
Volgende stappen voor het onderzoek bevatten het
toevoegen van andere belangrijke monitoren, die onder
andere magnesium en kalium kunnen meten.

Dominique Vis
Bron: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-05/

25

Van student tot
Zelf heeft Maurits een marktonderzoek gedaan over het
maken van synthetische hoornvliezen. De techniek hierachter
was vrij makkelijk, maar ook hier was de markt te klein voor.
Het derde project had als doel om uitzaaiingen bij kanker
tegen te gaan d.m.v. implantaten die kankercellen afvangen.
De markt hiervoor was, in tegenstelling tot de vorige twee
projecten, heel groot, maar de techniek hierachter was verre
van optimaal. Aan een te kleine markt valt weinig te doen,
maar aan een nog niet functionerende techniek kan wel het
een en het ander gebeuren. Daarom kozen ze ervoor om
verder te sleutelen aan het derde project.

“Ik kwam met hele gave mensen aan tafel te zitten.”
Niet elke MST-student wil in de toekomst dag in dag uit ploeteren
op het lab. Sommigen kiezen daardoor voor de minor- of
masterrichting ‘Science Based Business’ en gaan de zakenwereld
in. Een deel hiervan zal een eigen bedrijf oprichten of bij een
beginnend bedrijf terecht komen, zo ook Maurits Brandt.
Maurits Brandt zit in het laatste jaar van de masteropleiding
Life Science & Technology met een specialisatie in Science
Based Business (SBB) als hij in September 2015 op zoek is
naar een stage waarbij veel te doen valt en waarbij hij veel
met mensen in aanraking zal komen. Hij wordt verwezen
naar LUGUS, de Leidse studenten ondernemersvereniging.
Hier spreekt hij een aantal mensen en komt al snel uit bij
het bedrijf Idris Solutions. Een bedrijf in de life sciences, dat
destijds bezig was met het opzetten van een micro 3D printing
service. Het team bestond toen nog uit twee jongens, een
moleculair bioloog en een lucht- en ruimtevaarttechnicus,
die zelf de micro 3D printer in elkaar hadden gezet. In eerste
instantie trok het onderwerp Maurits niet heel erg, maar het
leek hem wel leuk om bij een start-up te beginnen en in dat
gebied ervaring op te doen. Een maand later heeft hij zich
dan ook hierbij aangesloten.
Helaas was er op dat moment nog geen markt voor dit idee
en lukte het met het bedrijf niet om een financiering aan
te trekken. Maurits heeft nog een pitch geleverd op een
conferentie, iets waar hij niet goed in was en heeft moeten
leren, maar ook hier twijfelden de investeerders aan het
businessidee.
Dit was het moment waarop de drie jongens van Idris
Solutions bedachten dat ze met iets nieuws moesten komen.
Er volgde een periode waarbij het bedrijf een aantal
producten ging onderzoeken die met de printer gemaakt
konden worden. Ze waren al bezig met een project aan
de faculteit Lucht- en Ruimtevaart in Delft, waar ze voor
microsatellieten micro nozzle’s produceerden. Helaas was
dit project te klein om een bedrijf rondom te beginnen.
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Het product veranderde steeds verder en verder waarbij ze
er uiteindelijk achter kwamen dat ze de micro 3D printer niet
eens meer nodig hadden. “De micro 3D printer werd als het
ware achter in de kast gezet en er werd een heel businessplan
rondom het nieuwe idee geschreven.” Daar hebben ze toen
heel veel mensen over gesproken, wat voor Maurits een ‘top
ervaring’ was. “Ik kwam met hele gave mensen aan tafel
te zitten.” Het is een totaal ander product dan ze in eerste
instantie in gedachten hadden. Elke week zit je weer met een
andere expert aan tafel die kritiek levert op jouw idee, waar
je vervolgens weer naar gaat kijken en gaat aanpassen tot je
uiteindelijk een goed idee hebt.

“Op dinsdag loop je tegen een probleem aan dat je hele bedrijf kan
breken, op woensdag heb je het opgelost.”
Nu is het een implantaat geworden die uitzaaiende
kankercellen afvangt. Vervolgens kan er met bepaalde
analysemethoden de specifieke soort kanker bepaald worden,
iets wat momenteel nog een probleem is in ziekenhuizen. Op
het moment dat ze klaar waren om met het idee aan de slag
te gaan, kwamen ze erachter dat een bedrijf in Duitsland
in diezelfde week een patent goedgekeurd had gekregen
op precies datzelfde idee. Dat is wat ondernemerschap
is: op maandag verloopt je afspraak goed en ben je super
blij, op dinsdag loop je tegen een probleem aan dat je hele
bedrijf kan breken, op woensdag heb je het opgelost en op
donderdag kom je er weer een nieuw probleem tegen. Je
week is één grote achtbaan.

“Dan komt het moment dat je een handtekening moet gaan zetten
en ik me afvroeg of dit wel was wat ik wilde.”
Met de hulp van een aantal patent experts wisten ze toen om
het patent heen te werken. Die maand nog kreeg het bedrijf
haar eerste financiering van de universiteit waarmee ze van
start konden gaan. Maar dit zette Maurits aan het twijfelen.
“Dan komt het moment dat je een handtekening moet gaan
zetten en ik me afvroeg of dit wel was wat ik wilde.” Hij heeft
toen voor zichzelf de keuze gemaakt om te stoppen, voor hij
helemaal verzeilt zou raken in het bedrijf. Op het moment dat

ondernemer: start-up
je wel een handtekening zet als founder van een bedrijf,
kun je er niet meer makkelijk uit stappen.
“Ik merkte dat ik niet klaar was om aan de bovenkant van
een bedrijf te beginnen. Er waren nog eigenschappen van
mezelf die ik eerst wilde ontwikkelen en dat lukte me niet
bij dit bedrijf.” Het ondernemerschap zelf heeft Maurits
nog niet afgeschreven. Hij gaat dit in de toekomst zeker
weer doen. Al om al heeft hij een hoop kennis en contacten
opgedaan en heeft hij geen spijt gehad van de keuzes die
hij toen heeft gemaakt.

• Je team is heel belangrijk. Daar rekenen investeerders je
op af, of ze nemen je er op aan. Het idee zelf vinden ze
vaak minder belangrijk, daar kan nog een beter idee uit
rollen en bij een goed team komt dat goede idee vanzelf.
• Maurits benadrukt: “Doe het vooral niet alleen. Er staan
altijd mensen voor je klaar die in hetzelfde schuitje hebben
gezeten en het leuk vinden om te helpen.”
• Je doet het niet voor het geld. Bij het ondernemen is de
kans klein dat het in één keer lukt en soms ben je meer
geld kwijt dan je in eerste instantie verdient.

Tips & Tricks: uit ervaring
• Studenten die op zoek zijn naar korte lijntjes binnen
een bedrijf kunnen goed terecht in een start-up bedrijf,
waar geen last is van hiërarchische verdeling van posities.
Je moet flexibel zijn: als je bij een startup terecht komt,
kom je in een achtbaan van emoties en ervaringen. Op het
moment dat je zekerheid wil hebben moet je niet gaan
ondernemen.
• Als je in een startup wil werken, maar zelf geen idee hebt
wat voor een start-up kun je in gesprek gaan bij LUGUS,
de Leidse organisatie voor studentondernemers. Zo raak
je snel in gesprek met de mensen van de start-up bedrijven
en kun je voor jezelf beslissen of je een stage bij dat bedrijf
wilt doen.
• Het concept van een startup is ideaal. Studenten
hebben een enorme gunfactor, studentondernemers dus
ook. Er zijn veel organisaties.
• Als je als starter een start-up begint doe je op
verschillende gebieden veel ervaring en kennis op en leer
je jezelf beter kennen. Na afloop merk je dat je een stuk
wijzer bent geworden en op welke punten je nog aan jezelf
wilt verbeteren.
• Je eindigt nooit met het idee waarmee je begint.
• Bij een start-up heb je veelal geen ‘leermeester’ boven
je, wat persoonlijke ontwikkeling kan bemoeilijken. Er zijn
geen mensen met ervaring boven je die je aan kunnen
sturen.

Start-up
De definitie van een start-up wordt op grote schaal
besproken, maar een exacte omschrijving is er niet.
Al komt de kern van de omschrijving overeen met
wat de Amerikaanse Small Business Administration
(ASBA) omschrijft als “een bedrijf dat technologisch
gericht is en een hoog groeipotentieel heeft.”
Een andere populaire omschrijving van ondernemers
Steve Blank en Bob Dorf definieert een startup
als “een organisatie die opgericht is om te zoeken
naar een herhaalbare en schaalbaar bedrijfsmodel.”
De meeste grote bedrijven gebruiken een alom
bekende bedrijfsstrategie terwijl een startup juist
het onbekende verkent.

LUGUS
LUGUS is een vereniging voor student ondernemers.
Je kunt daar voor alles terecht, werken aan je
idee, je kan kantoorruimtes huren of bijvoorbeeld
sparren met andere student ondernemers over
de moeilijkheden waar je tegen aan loopt. Ook
als je geen specifiek idee hebt maar wel wil wel
ondernemen (zoals Maurits), kun je alsnog langs
gaan, er zijn altijd mensen die nog iemand zoeken

• In een startende onderneming moet je door de zure appel
heenbijten, maar je komt er altijd wel weer bovenop.
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Wie kent Damy?
Nu Nick geen geheimen
meer voor ons kent,
heeft de Chimica redactie
gezocht naar een andere
prominente CDL’er voor
deze coryfeeënrubriek.
We kennen hem eigenlijk
allemaal, hij is zelfs al eens
praeses geweest! Maar hoe
goed kennen we hem echt?
Alles wat je hem nog nooit
heb gevraagd, wordt nu wel
gevraagd. Schop je stoute
schoenen in de hoek en ga
lekker zitten voor Damy
Zwagerman.
1. Wat is je lievelingsvis (de dolfijn is een zoogdier)?
Mijn lievelingsvis is een haai (ja een haai is een vis) omdat
het mooie, majestueuze en grote vissen zijn. Wat is er nu
niet mooier dan mysterieverhalen omtrent haaien van zeven
meter, die in de diepste troggen van de oceaan leven?
2. Hoe vaak zou je achter elkaar in de Python (achtbaan met looping, Efteling)
gaan, als dit onbeperkt kon?
Ik denk dat ik voor de 18 keer zou gaan. Het is een leuke
achtbaan maar na 18 keer ben ik er toch wel klaar mee.
3. Cis of Trans?
Sowieso Cis, we staan allemaal gezellig aan dezelfde kant.
4. Waarom zou ik jou versieren?
“Ik laat jou je kontje pieren, bel Partysquad en zijn vrienden.
Yes-R heeft weer wat te vieren. Boek een hotel, zo snel. Die
chick die je bij je hebt die mag ik ook wel en oh hell eenmaal
op de dansvloer let helemaal niet op de dingen die ik dan
doe.” ~ Rampeneren van Ali B, Yes-R en Partysquad
5. Hoe vaak ben je op vakantie geweest?
Ik heb het geluk gehad dat ik al heel vaak op vakantie ben
geweest, dus ik ben een beetje de tel kwijt geraakt.
6. En wat was daarvan je mooiste vakantie?
Mijn mooiste vakantie was natuurlijk de Braziliëreis van het
CDL twee jaar geleden. Ik vond het heel indrukwekkend om
São Paulo, Rio de Janeiro en Campinas te bezoeken. Ik heb
daar zoveel mooie dingen gezien en mee gemaakt met een
hele gezellige groep CDL leden.
7. En als het geen CDL-reis mag zijn?
Als het geen CDL-reis mag zijn ga ik voor het EJW. Het is altijd
leuk om kennis te maken met de aankomend eerstejaars en

gezellig te partyen op het slotfeest.
8. En als het EJW ook niet mag?
Dan wordt het wel een stuk lastiger. Ik denk dat ik dan voor
Mexico ga, de tempels midden in de jungle zijn echt heel
mooi.
9. Als er een film over je leven tot nu toe werd gemaakt, wat zou je dan op de
covers zetten van de video’s en Dvd’s?
Ik zou een voetbal en een erlenmeyer op de voorkant zetten.
Een mooie combinatie van mijn twee passies.
10. Wat was het hoogste cijfer dat je ooit gehaald hebt op de universiteit?
Het hoogste cijfer wat ik ooit gehaald heb is een 9,5, twee
keer zelfs.
11. Voor welk vak?
Dat was voor de vakken spectroscopy en SBB.
12. Wat is je lievelings-broodbeleg?
Mijn favoriete broodbeleg is melk hagelslag. Ik ben nog niet
echt wakker als ik mijn broodje hagelslag en mijn glaasje
melk niet heb gehad.
13. Wat wens je alle nieuwe eerstejaarsstudenten toe?
Ik wens alle nieuwe eerstejaarsstudenten een geweldige
studententijd toe. Met veel gezellige activiteiten hoop ik ze
allemaal nog eens tegen te komen bij het CDL.

MATCH Inzending
Uiteraard zijn eenhoorns magische wezens. Nergens
zie je ze zo vaak als bij het Chemisch Dispuut Leiden.
In collegezalen, op feestjes, op het hok, bij verkiezingsALV’s, als glitterige wezens zie je ze overal de show stelen.
Compleet overdonderd, weggewaaid, met open mond
worden we nagestaard als men ons voorbij ziet lopen.
Overal zijn we bij, van Fundamentsfeest tot het (18e,
bravo!) Lustrum, van Ladies Career Night tot Pool Party
en natuurlijk het Chimica Lustrumbal. Op het hok doen
we het rustig aan, als we heerlijke theetjes naar binnen
werken. Nu wil jij, als trouwe Chimica-lezer, natuurlijk ook
weten hoe je je net zo gracieus kan gaan bewegen als deze
ranke schepsels. Slechts bij de allermooiste activiteiten
zijn we aanwezig, namelijk die van het CDL!
Ultiem feestelijke activiteiten zijn erg goed voor een
eenhoorn, aangezien het als geheimzinnig nachtdier
belangrijk is om zich door het donker te bewegen. Nooit is
het saai, sportend en alcohol ontwijkend of niet, de trein
pakkend uit Delft of niet. In ieder geval weten we er overal
een feestje van te maken, ook tijdens de career-buildingopportunities. Te nieuwsgierig geworden? Erg goed, we
zien je bij de activiteiten!
Dikke kus, de meiden van UNICORNS UNITED.
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KPV

In deze nieuwe rubriek van de Lijn 43 volgen twee kort pittige
verhalen (KPV). Bereid je voor want de verhalen zijn kort, maar
dan ook zeer pittig. Allereerst een romantisch drama waarin Helga
haar ware liefde vindt. Daarna een horror verhaal dat zich afspeelt
50 jaar in de toekomst en terugkijkt op nu, zal Curiosa overleven?
Toen Helga voor het eerst in jaren weer buiten kwam nam
ze meteen een groot risico. Na jaren van bestaan zonder
mannen had ze besloten te trouwen met de man die haar als
eerst zou aanraken. De buurman van 35 die nog steeds bij zijn
moeder woonde passeerde haar op de stoep. Het was hem
nooit gelukt om de ware te vinden, toch was hij tevreden en
mocht hij zeker niet klagen “in zo’n gezellig huishouden”.
Nadat hij deze gedachte zichzelf met moeite had opgelegd
om zijn eenzaamheid te maskeren, dacht hij immuun te
zijn voor vrouwen. Niets bleek minder waar toen hij Helga
passeerde. Hij herkende haar. “Helga! Je bent er weer! Ik
dacht dat je verhuisd was?” Helga schrok: “Ken ik u? Kan
ik u helpen?” De verbaasde buurman vertelde dat hij haar
buurman is. Dat hij haar miste, meteen weer een klik voelde
en dat hij de afgelopen 35 jaar stil had gestaan. Het leven
van hem was saai en eenzaam, maar hij mocht niet klagen.
“Maar Helga, herken je me na al die jaren echt niet meer?”
vroeg hij. Helga bekeek hem nog eens goed. Dat gezicht,
die stem, ineens herinnerde ze zich alles, “Dit kan niet waar
zijn,” zei ze zachtjes. “Wat bedoel je Helga?” zei de buurman.
Helga deinsde achteruit, “Ga weg! Ga weg!” schreeuwde ze,
“Laat me met rust! Jij hebt me gedrogeerd! Door jou durfde
ik jarenlang de straat niet op!” Helga schreeuwde en tierde
naar de buurman, die steeds banger begon te kijken. Terwijl
ze achteruit liep viel ze in de armen van een aangestormde
politieman. Ze leefden samen lang en gelukkig.
---------------------------------------------------------------------------

“Nee hier is het niet, ik denk dat we terug moeten,” zei
Mirjam tegen Marc. De onverlichte gang lag als een eindeloze
tunnel voor ze. Het had een aantrekkende kracht op Marc:
“Misschien wel, twee keer rechts en dan helemaal doorlopen
tot het einde had Do gezegd toch? Misschien bedoelde
ze deze gang? Zullen we gewoon gaan kijken?” Voor het
100-jarig bestaan van de Chimica zijn redacteurs Marc en
Mirjam opzoek naar het oude archief. Er zouden nog een paar
oude Chimica’s liggen, misschien kunnen ze nog in contact
komen met wat oude hoofdredacteuren die daarin genoteerd
staan. Mirjam: “Ik ken deze gang niet, weet je zeker dat we
hierin moeten?” Marc is niet meer te houden: “Ja, kom we
gaan gewoon.”
Samen lopen ze de donkere gang in. Er zitten een paar
bochten in, “Marc ik zie haast niets, wat doen we hier?”
vraagt Mirjam haastig. Ze lopen toch nog even door en ineens
zien ze een klein lichtje. “Dat is het! Dat is denk ik het oude
Gorleaus, ik dacht het al wel!” jubelt Marc. “Hier heb ik ze
over horen praten, het oude archief nadert!” Mirjam: “Bestaat
dat nog? Dat is toch al lang afgebroken?” Marc denkt dat niet
alles is weggehaald. Hoewel ze steeds verder lopen lijken
ze niet dichterbij het lichtje te komen. Mirjam: “Kom Marc,
hier is het niet, we gaan we gewoon terug, ik zie geen hand
voor hogen, het is koud en het stinkt.” Marc’s opgelatenheid
is inmiddels ook omgeslagen in zenuwachtigheid, weet hij
de weg nog terug? Als ze zich omdraaien staat er ineens een
klein vrouwtje achter ze. Mirjam begint ijselijk te gillen, Marc
deinst terug en roept “Wie bent u?!” Het vrouwtje zegt: “Ik
ben Luci, de enige die de ramp van 2017 heeft overleefd, laat
me jullie de weg wijzen naar het archief!” Marc en Mirjam
bedaren, ondanks dat ze het gek vinden dat zij hier is. Terwijl
ze door de gang lopen begint Mirjam weer te gillen: “Er
hangt daar iemand! Kijk!” Marc kijkt en schrikt zich kapot:
“Er hangen er vijf! Vijf mensen!” gilt hij. Luci: “Die doen
niets meer hoor,” grinnikt ze, “dat is een oud bestuur, zij zijn
onder curieuze omstandigheden omgebracht.” Mirjam wordt
ongeduldig: “Kunt u alstublieft ons gewoon het oude archief
laten zien en dan ons hier weghalen?” “Jullie weten zeker dat
jullie het archief in willen?” vraagt ze, “Daar heeft de ramp
namelijk plaatsgevonden!”
Luci begint te vertellen: “Onder het bestuur Pheberstrikdiploma van 2017 hebben hier vreselijke dingen
plaatsgevonden. Toen de praeses bezeten raakte heeft ze
het voltallige bestuur, het bestuur daarvoor en de meest
prominente commissie van dat moment, de Chimica redactie,
vermoord. Na een lang ziektebed heeft ze op 3 februari 2017 al
die studenten opgehangen, neergestoken of levend verbrand.
De zielen van deze mensen gedijen nog altijd in het archief.
Elke dag kan ik ze opnieuw horen gillen!” Marc en Mirjam zijn
helemaal wit, verstijfd staan ze tegenover de oud-redactrice.
Marc stamelt: “En u bent de enige, die dit overleefd heeft?”
Luci: “Ja. Ik had me die dag verslapen.” Marc en Mirjam merken
dat ze niet meer terug kunnen, als ze achteruit proberen te
lopen lijkt alles gewoon mee terug te gaan. “We zitten vast!”
roept Mirjam. “Jullie zijn te ver gegaan,” zegt Luci, “hier, het
archief in!” Marc en Mirjam maken een vrije val waarin ze alles
voor zich zien, een oud QQ’er die wordt opgehangen, een
gillende DJ die er niets mee te maken zou moeten hebben,
de laatste snapchats zonder filters, de paniek was groot! Ze
vallen en komen hard neer op een betonnen vloer. Duidende
ogen kijken ze aan, een concept Chimica met oneindig veel
pagina’s wordt hun kant op geslingerd. Een stem klinkt: “Had
niet gekomen! Gij zult spellingchecken tot in de eeuwigheid!”

Bas Buise
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Aan het voetstuk
van MST
Na het vertrek van Pieter van Dooren is Maaike Swarte aangesteld
om hem op te volgen als opleidingscoördinator van MST. Ze is
sinds kort aan de slag gegaan om de opleiding Molecular Science &
Technology in goede banen te leiden.
De passie van Maaike is muziek. Ze heeft dan ook
muziekwetenschappen gestudeerd in Utrecht. “Ik speel zelf
in een Ierse muziekgroep en in een blokfluitkwartet, dan
spelen we klassieke muziek. Muziekwetenschappen is een
hele leuke studie waar veel geschiedenis aan te pas komt
en de meest uiteenlopende vakgebieden aan bod komen.”
In haar laatste jaar koos zij voor beleid en management als
specialisatie: “Vanuit die hoek is mijn interesse gekomen in
het management en beleid van de non-profit sector.”
Na haar studie heeft zij eerst de wereld rondgereisd. Toen zij
terugkwam is ze gaan werken voor de Universiteit Utrecht
op de subfaculteit Godgeleerdheid. Maaike vervolgt, “Daar
heb ik mijn eerste stappen gezet in het universitaire wereldje.
Op het moment dat je student bent, sta je niet stil bij de
organisatie die overal achter schuilgaat.” Maaike heeft hier
van 2002 tot 2010 gewerkt, “Toen werd het tijd voor wat
anders.” Ze zei haar baan op en ging reizen. Na een jaar
keerde ze terug naar Nederland en kwam ze via websites en
contacten bij de TU Delft terecht.
Maaike begon met werken als afdelingssecretaris QuantumNanoscience aan de TU Delft, een gelijke functie als in
Utrecht, maar een compleet andere afdeling. “Waar het
in Utrecht voornamelijk draaide om studenten, kwam ik
opeens op een afdeling waar het accent ligt op onderzoek.
Als afdelingssecretaris was ik als het ware manager
bedrijfsvoering. Dit heb ik tot 2015 gedaan.”
Na haar werk aan de TU Delft miste zij het onderwijsaspect in
haar functie. “Toen heb ik een jaar lang een project uitgevoerd
voor de decaan van TNW, het onderwijsverbeterplan.” Het
onderwijs begon Maaike dan ook steeds meer te interesseren.
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Ondertussen werd Pieter benaderd om hoofd O&S te worden.
“Zo ben ik hierin gerold, als coördinator.” Vertelt Maaike.
“Ik ben bewaker van de kwaliteit en bewaker van de
uitvoering. Ik vind de functie heel leuk, je werkt met twee
systemen en dat is een uitdaging, daar heb ik ook heel veel
plezier in, om de juiste mensen aan elkaar te koppelen en
problemen vroegtijdig te signaleren. Het is hartstikke leuk.”
Maaike vertelt ook dat zij het vakgebied erg leuk vindt,
“Scheikunde spreekt tot de verbeelding.”
“Wat ik vooral wil verbeteren is de informatievoorziening
vanuit de opleiding. Hier ben ik al twee maanden mee bezig.”
Maaike vertelt: “Om de informatievoorziening te verbeteren,
wil ik de middelen die er zijn zo goed mogelijk inzetten. Ik
ben me nu nog aan het oriënteren op de middelen die we
beschikbaar hebben. Alle systemen moeten gewoon dezelfde
informatie bevatten.”

“Scheikunde spreekt tot de verbeelding.”
“Ik hoop dat studenten mij weten te vinden als er dingen
spelen. Ik zal altijd proberen bij de opleidingscommissie te
zijn en de signalen die ik daar hoor, proberen te vertalen in
mijn werkzaamheden. In ieder geval de zaken waar ik invloed
op heb, om te voorkomen dat ze het volgende jaar weer
zullen voorkomen.”
“Ik laat ook af en toe mijn gezicht zien bij het CDL en TG,
omdat alle studenten hun weg daarnaartoe wel weten te
vinden. De communicatie verloopt voornamelijk via de
studieverenigingen. Dat zijn de middelen om persoonlijk
contact te hebben.”
Maaike is op maandag en woensdag in Leiden op haar kantoor
(DM.2.18) in de nieuwbouw en is op dinsdag en donderdag
aanwezig in Delft.

Dominique Vis

The final
countdown

Het zomerse gevoel begint bij ons allen weer een beetje op te
spelen. De dagen worden alsmaar langer en de temperaturen
die het kwik heeft aangetikt in de afgelopen weken zijn voor de
Nederlandse standaarden in zekere zin tropisch te noemen. Dit zijn
naar mijn mening de perfecte omstandigheden om je tijdens de
vrije uurtjes weer even op te laden na deze complexe periode en de
focus weer te richten op de laatste loodjes voor de altijd heerlijke
zomervakantie kan worden omarmd. Het aftellen is begonnen.
Voor de eerstejaarsstudent was het begin van deze laatste
periode hard werken met de fulltime insteek die hun eerste
echte onderzoeksstage had in verband met de verhuizing
in beide steden. Een tot dusver unieke ervaring die op
verschillende niveaus zowel voor- als tegenstanders met zich
meebracht. Een duidelijk consensus was er niet helemaal te
vinden, maar naar alle waarschijnlijkheid zal deze trend de
volgende jaren niet meer worden doorgezet. Dit jaar heeft het
er echter wel voor gezorgd dat onder deze omstandigheden
alsnog voldoende onderzoek kon worden bedreven door de
nieuwe technologen en scheikundigen in spe.
De overstap naar de nieuwbouw is inmiddels al in volle gang.
De verhuisdozen, die je tijdens een ronde door het Gorlaeus
niet zullen ontgaan, worden voller en de labzalen worden
steeds leger. De tegenslagen waar de universiteit mee te
kampen heeft, zullen de meesten van jullie ook niet ontgaan
zijn. Van liften die toegang tot een verdieping vereisen,
vloeren die oplossen in de meest gangbare chemicaliën tot
een onverwachte schoonmaak met een overschot aan water,
het heeft al met de nodige tegenstand te kampen gehad.
Door een verzameling van tegenslagen als deze, zullen de
plannen wellicht wat worden aangepast en kan het zomaar
blijken dat het LCP nog iets langer een onderkomen zal
bieden aan nieuwe studenten. Dit alles doet natuurlijk niets
onder aan het feit dat de nieuwbouw naar mijn mening een
architectonisch hoogstandje is met een strakke vormgeving
en een verenigde indeling om de ‘bonding’ binnen en tussen
de verschillende onderzoeksgroepen te bevorderen. Deze
vernieuwing van faciliteiten is meer dan welkom!

Over vernieuwingen gesproken, ook binnen het alom bekende
opleidingstrio van de bacheloropleiding heeft er een relevante
ontwikkeling plaatsgevonden. De samenstelling is namelijk
niet meer zoals voorheen. Pieter van Dooren is al sinds enkele
maanden niet meer werkzaam als opleidingscoördinator,
maar heeft een interim positie als “Head Education and
Student Affairs’’ in Delft weten te bemachtigen. Zijn vertrek
is gelukkig tijdig opgevangen door niemand minder dan
Maaike Swarte, waar jullie eerder in deze uitgave al kennis
mee hebben mogen maken. Mijn indruk tot dusver is dat zij
erg begaan is met de studenten, consequent taken aanpakt
en een frisse blik werpt op de huidige gang van zaken.
Verder heeft de opleidingscommissie van de masteropleiding
zeker niet stilgezeten. Stel je namelijk voor dat het behalen
van je bachelordiploma in Molecular Science & Technology
niet meer voldoende is om verder te gaan in het scheikundige
onderzoek tijdens de master, maar dat er aanvullende
toelatingseisen worden geïmplementeerd. Is dit een
positieve ontwikkeling? En wat zijn de consequenties die aan
een keuze als deze hangen?
Dit is kort door de bocht een van de vraagstukken die speelt
binnen de commissie en van concrete plannen en al helemaal
een beslissing is er zeker nog geen sprake. Vandaar dat er
vanuit de opleidingscommissie actie is ondernomen om de
opinie van de studenten over deze kwestie door middel van
een korte enquête in combinatie met een discussie in kaart
te brengen. Een gelegenheid waar nog een aantal goede
argumenten werden genoemd, maar ook kritische vragen
de revue passeerden. Zo proberen wij de mening van de
studenten in een besluitvorming als deze niet ongehoord te
laten blijven en kan het meegenomen worden in het advies
tijdens de laatste vergadering van het jaar alweer.

Hugo Minnee
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