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Beste Leden,

De CDL-leden die afgelopen zomer afgereisd zijn naar het zonnige Brazilië zijn alweer een 
paar maanden terug in Nederland. Het lijkt wel gisteren dat er 72 enthousiaste eerstejaars 
stonden te trappelen om te beginnen aan het eerstejaarsweekend, maar de tijd vliegt voorbij 
en de tweede periode is alweer aangebroken. Ons jaar begon officieel op 8 september toen 
‘Fundament’ na de wissel-ALV het stokje over mocht nemen van ‘Pur Sang’. Ik wil graag 
even van deze mogelijkheid gebruik maken om Sandra, Nick, Lucas, Didjay en Suzanne 
nog één keer te bedanken voor het fantastische jaar dat ze hebben neergezet. 

Wij hebben gekozen voor de bestuursnaam ‘Fundament’, omdat er de afgelopen jaren een 
stevig fundament gelegd is. Wij hopen daar dit jaar op verder te kunnen bouwen en dit te 
verstevigen voor de aankomende besturen. Dit jaar zitten er vijf nieuwe gezichten op het 
hok, die zich verderop in de Chimica zullen voorstellen.

Het thema van deze eerste Chimica is ‘heet’. Het weer was de afgelopen periode verrassend 
warm voor deze tijd van het jaar en de druk bezochte activiteiten van de eerste periode 
waren een vlammend succes. Zo was er het Pur Sang afscheidsfeest met een koud thema 
dat een ‘heet’ randje had en de jaarlijks terugkerende cocktailworkshop die inmiddels een 
beetje traditie begint te worden.

Naast tradities was er ook tijd voor nieuwe activiteiten. Zo was er dit jaar voor het eerst een 
ereleden-ALV. De nieuwe ereleden zijn vorig jaar door de ALV al goed gekeurd en aan ons 
was de eer om prof. Reedijk en Rob van Waarde te installeren als ereleden van het CDL. Ik 
wens u heel veel plezier bij het lezen van deze eerste Chimica van dit jaar en ik hoop jullie 
te zien op het CDL-hok of bij een activiteit. 

Damy Zwagerman
h.t. praeses van het Chemisch Dispuut Leiden

Nieuw...

Lieve lezer,

Een nieuw jaar begint met nieuwe 
kansen. Dit is de eerste editie van dit 
collegejaar en we zitten ook alweer 
bijna in 2015. Voor dit nieuwe jaar 
heeft het tijdschrift een mooi nieuw 
logo gekregen, er zijn nieuwe katernen 
en het blad is iets dikker. Kortom, meer 
leesplezier en een mooier uiterlijk.

Afgelopen tijd hebben we dus 
geprobeerd om het blad flink op te 
frissen, met een moderner en luxieuzer 
uiterlijk. Ook inhoudelijk hebben we 
meer nieuwe dingen, een verslag van 
een museumbezoek in de lijn 43, een 
eerstejaars aan het woord in Eerst 

CDL, maar natuurlijk ook de vaste 
dingen zoals het Chemisch Journaal 
en de CDL Integraal. Vergeet niet 
om ook even het stuk van het nieuwe 
bestuur te lezen, want zij leiden onze 
vereniging dit jaar.

In deze uitgave vind je alles over de 
Brazilië reis, het EersteJaarsWeekend 
en nog veel meer spannende dingen. 
Begin maar snel met lezen en tot in 
2015!

Adjeu,

Bas Buise
Hoofdredacteur
Chimica Acta Lugduni

Editorial
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Even kennismaken 
met het 82e bestuur

Fundament
Afgelopen 8 september heeft het 82e bestuur ‘Fundament’  zijn intrede gedaan, maar ook hiervoor ben je al een tijdje 
met het bestuur bezig. Vanaf maart/april weet je dat je kandidaatsbestuur bent en leer je jouw bestuursgenoten 
kennen. Het eerste wat je met jouw kandidaatsbestuur doet is je bekendmaking bedenken. Als je vervolgens ook 
ingestemd bent tot f.t. bestuur kun je na gaan denken over je bestuursnaam, -kleur en het beleid dat je wilt gaan 
voeren. Hieronder stellen de verschillende bestuursleden zich voor.

Mijn naam is Damy Zwagerman en ik ben 21 jaar oud. Op dit moment ben ik vierdejaars 
student MST. In februari hoop ik te beginnen aan mijn master Chemistry in Leiden. 
Aankomend jaar ga ik mij naast het afronden van mijn bachelor een jaar lang inzetten 
als praeses van deze fantastische vereniging. Nadat ik in mijn eerste jaar naar veel 
activiteiten van het CDL geweest ben, mocht ik ze in mijn tweede jaar zelf organiseren 
als lid van de Akcie. De activiteit die mij het meest is bijgebleven, is het voetbaltoernooi 
wat nu jaarlijks terugkeert. Het afgelopen jaar heb ik me bezig gehouden met het 
organiseren van de buitenlandreis naar Brazilië, waar we afgelopen zomer twee weken 
lang hebben genoten van het mooie weer en de leuke bedrijven. Dit jaar zal ik mij vooral 
bezig houden met de 89e dies van het CDL en samen met het tappersgilde hoop ik van 
onze donderdagborrel iedere keer weer een succes te maken. Daarnaast zal ik samen 
met de Excurcie voor het eerst sinds tijden een meerdaagse excursie organiseren naar 
Chemelot in Limburg. Ik heb heel erg veel zin in komend jaar en ik zie jullie graag terug 
op het hok voor een praatje en een kopje koffie of thee.

Damy Zwagerman, Praeses

Lieve leden, dit jaar mag ik als ab actis het schriftelijk contact van onze mooie vereniging 
verzorgen. Ik ben Miriam van Gent, 21 jaartjes jong en woon ondertussen een half jaar 
in Leiden. Korfballen en saxofoon spelen zijn twee hobby’s die ik jarenlang heb gedaan, 
maar door het drukke studentenleven heb ik daar nu geen tijd meer voor. Afgelopen 
twee jaar heb ik bij het Chemisch Dispuut Leiden een aantal commissies mogen 
vervullen, waaronder de Feminicie en de Belgiëreiscommissie. Zulke commissies zijn 
een hele leuke manier om wat ervaring op te doen, maar ook om de andere leden nog 
iets beter te leren kennen. Dit jaar heb ik de eer om plaats te nemen in het bestuur. Naast 
alle bestuurstaken mag ik ook de Feminicie, Historicie en de Chimica redactie QQ’en. 
Met deze laatste commissie heb ik dit prachtige blad voor jullie in elkaar gezet. Als 
laatste wil ik graag iedereen uitnodigen om een kopje thee of koffie te komen drinken 
op het hok.

Miriam van Gent, Ab actis
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Geld moet rollen en dit jaar is het aan mij de eer om dat te laten gebeuren. Ik ben Jochem 
Christiaansen en neem dit jaar de eervolle taak van quaestor van het Chemisch Dispuut 
Leiden op me. Ik ben al sinds mijn eerste jaar actief bij het CDL en heb al meerdere 
commissies volbracht met nu als kers op de taart bestuur zijn. Ik ben geboren en getogen 
in het oh zo pittoreske Vlaardingen, en woon nu zo’n goede twee jaar in het Leidsche. 
Hier vermaak ik me opperbest met alle feestjes en activiteiten die het studentenleven 
mij te bieden heeft. Hierom vind ik het ook fantastisch dat ik een aantal commissies 
QQ, waaronder het Facultair Feest, wat nu al voorbij is en een episch feest was. Andere 
commissies waar ik in plaatsneem zijn de Akcie en de OudereJaarsWeekendcommissie, 
die dit jaar nieuw is. Ook volgend jaar zal ik nog vaak te zien zijn, aangezien ik de 
Lustrumcommissie 2016 zal opzetten en ik hierin zal plaatsnemen. Je hoort het al, ik 
ben altijd in voor mooie feesten en activiteiten en zal er dit jaar voor zorgen dat die er 
komen!

Jochem Christiaansen, Quaestor

Dit jaar bekleed ik de functie assessor onderwijs voor het Chemisch Dispuut Leiden. 
Ik ben inmiddels al weer 21 jaren jong en kom uit Den Haag. Ik ben vierdejaars 
bachelorstudent en daarmee nog heel erg verbonden met het onderwijs, wat goed 
uitkomt, want mijn streven gaat dit jaar zijn om me zo goed mogelijk in te zetten 
voor het verbeteren van de bachelor Molecular Science and Technology en de master 
Chemistry. Als QQ’er ga ik mij buigen over de Ouderdagcommissie en natuurlijk de 
Collegeresponscommissies van alle jaarlagen. Verder zijn er een paar extra activiteiten 
die ik op mij ga nemen zodat jullie echt de allerleukste activiteiten ooit gaan beleven. 
Naast mijn studie houd ik mij bezig met mijn hobby’s zoals lekker creatief bezig zijn. 
Ik vind het heel leuk om mijn eigen kleding te naaien, wat ik graag show op gala’s, en 
menigeen heeft mij hakend op het CDL-hok gezien. De leukste activiteiten van het CDL 
vind ik als er een thema is, want dan kan ik mijn hele kledingkast weer overhoop halen 
op zoek naar een perfecte outfit. Daarom hoop ik ook dit jaar op mooie verkleedpartijen, 
feestjes en fantastische activiteiten.

Annechien Maas Geesteranus, Assessor onderwijs

Ik ben Eva Geschiere, 20 jaar, en ik heb iets meer dan twee jaar geleden het mooie 
Zeeland verlaten om mijn intrek te nemen in Leiden. Ondanks mijn keuze voor 
Scheikundige Technologie heb ik het CDL niet los kunnen laten. Dit jaar mag ik 
dan ook de allermooiste functie binnen het bestuur vervullen: assessor externe 
betrekkingen. Dit betekent dat ik activiteiten zal organiseren waarbij studenten kennis 
kunnen maken met potentiële toekomstige werkgevers en dat ik voor financiële steun 
van bedrijven zal zorgen. Daarnaast zal ik de Eerstejaarscommissie begeleiden, die 
dit jaar een aantal knallende activiteiten gaat neerzetten, de Buurlandreiscommissie 
helpen bij het organiseren van een fantastische reis naar Brussel en Antwerpen  en 
er met de EersteJaarsWeekendcommissie voor zorgen dat de aankomend eerstejaars 
een warm welkom krijgen. Ook ben ik in september begonnen aan de minor 
Bedrijfswetenschappen, waar ik me de overige uurtjes mee bezig zal houden. Kortom, 
ik blik vooruit op een fantastisch jaar, en ik kijk ernaar uit om jullie allemaal te zien bij 
onze activiteiten en natuurlijk op het hok!

Eva Geschiere, Assessor externe betrekkingen
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Collumn

Oh nee, de basisbeurs 
wordt afgeschaft, nu wordt 
studeren weer onbetaalbaar 
voor (nieuwe) studenten. 
De vraag is nu alleen: mag 
dit wel van de VN? Het 
schijnt namelijk zo te zijn 
dat het schrappen  van de 
basisbeurs in strijd is met 
een internationale afspraak 
die Nederland heeft 
gemaakt. Het gaat nu over 

een protocol waarin gesteld wordt dat het hoger onderwijs 
toegankelijker moet worden en daarmee geleidelijk kosteloos 
gemaakt moet worden. Ik hoef niet uit te leggen dat dit een 
beetje in strijd is met het plan om de basisbeurs af te schaffen, 
waardoor studeren vele malen duurder wordt. Nu is het zo 
dat de regering onder bepaalde voorwaarden mag afwijken 
van de afspraak, maar dit kan alleen als er daadwerkelijk geen 
alternatieven zijn. De stand van zaken is nu dat Nederland 
het protocol wel al heeft ondertekend, maar nog niet heeft 
geratificeerd (goedkeuring van afspraken door een staat). Ik 
vraag me heel erg af of de parlementsleden van deze afspraak 
op de hoogte waren toen ze na gingen denken over het 
afschaffen van de basisbeurs. Misschien is er wel helemaal 
niet meer over nagedacht, tot iemand heel slim bedacht de 
afspraken met de VN er nog eens op na te slaan.

Annechien Maas Geesteranus

Alleen 0,0 procent uitstoot kan ons 
redden

Om de ernstigste gevolgen van de 
klimaatverandering te beperken moet de netto-
uitstoot van broeikasgassen voor eind deze eeuw 
zijn teruggebracht naar nul. Dat stellen experts 
van het internationale klimaatpanel IPCC in de 
samenvatting van hun vijfde rapport.

Er kan geen twijfel meer over bestaan dat het klimaat 
wereldwijd opwarmt, vrijwel geheel door toedoen van de 
mens, en dat dat grote risico’s met zich meebrengt voor de 
mensheid en de natuur.

“De wetenschap heeft gesproken. Deze boodschap bevat geen 
dubbelzinnigheden. De leiders moeten handelen. Zij kunnen 
geen tijd verliezen”, zei VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon 
in Kopenhagen, waar de afronding van het vijfde ‘assessment 

report’ (AR5) van het VN-panel werd gepresenteerd. Aan het 
rapport hebben 800 wetenschappers meegewerkt.

Het IPCC-rapport is de vijfde in een reeks die begon in 
1990. Het vierde rapport stamt uit 2007. Sindsdien zijn 
nieuwe deelonderzoeken over de oorzaken, de gevolgen 
en de oplossingen van de opwarming verricht, die nu zijn 
gebundeld in de gisteren gepresenteerde samenvatting. Het 
document zal dienen als wetenschappelijk uitgangspunt voor 
de onderhandelingen op de grote klimaattop in Parijs in 
december volgend jaar.

Volgens het AR5-rapport is het mogelijk om tegen beheersbare 
kosten (equivalent van 0,06 procent economische groei per 
jaar) de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden 
Celsius (vergeleken met de temperaturen rond 1880, vóór 
de moderne industrialisatie), het doel dat in 2009 werd 
vastgesteld op de klimaattop in Kopenhagen. De stijging 
staat nu op 0,8 graden Celsius.

Zonder ingrijpen zijn “ernstige, wijdverbreide en 
onomkeerbare gevolgen” eind deze eeuw zeer waarschijnlijk, 
zoals het smelten van de Groenlandse ijskap. Het IPCC 
signaleert nu al meer hittegolven, extreme neerslag, verzuring 
van de oceanen en zeespiegelstijging. “De kosten van geen 
actie zullen gruwelijk veel hoger zijn dan die van actie”, zei 
IPCC-voorzitter Rajendra Pachauri gisteren.

Het woord is nu aan de politici. Overheden moeten het 
rapport vertalen in nationaal en internationaal beleid.

Volgens een insider in Kopenhagen is het zeer onzeker of 
de klimaattop in Parijs eind 2015 tot een groot akkoord 
gaat leiden. “Je mag je echter niet blindstaren op landen en 
akkoorden. Andere actoren, zoals steden en bedrijven, zullen 
een steeds grotere rol gaan spelen.”

Bron: Ben van Raaij, de Volkskrant, de Morgen

Chemisch
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Journaal

Nobelprijs Scheikunde voor super-
resolutie microscoop

Super-resolutie microscopie, ofwel nanoscopie, 
brengt voor het eerst individuele moleculen in 
levende cellen in beeld.

De Nobelprijs scheikunde 2014 is in oktober toegekend aan 
de Amerikanen Eric Betzig (1960) en William Moerner 
(1953) en de Duitser Stefan Hell (1962). Alle drie hebben 
eraan bijgedragen dat wetenschappers tegenwoordig met 
lichtmicroscopen individuele moleculen in levende cellen 
kunnen volgen. Hierdoor is microscopie in de laatste tien 
jaar nanoscopie geworden. En dit opent ook geheel nieuwe 
mogelijkheden voor de chemie en de biochemie.

Nog maar twintig jaar geleden was microscopie eenvoudig: je 
drukte je ogen tegen een kijker, legde een preparaat eronder, 
stelde scherp en klaar was Kees. Geen software, geen laserlicht, 
geen fluorescente kleurstoffen en geen automatische 
bediening. Helaas was het zicht wel fundamenteel beperkt 
door de natuurkunde. Zonder het uithalen van technische 
trucs kon je geen dingen zien die kleiner waren dan de helft 
van de golflengte van het gebruikte licht.

Alles wat kleiner was dan 250 nanometer bleef daardoor 
voor het wetenschappelijke oog verborgen: virussen (typisch 
honderd nanometer); eiwitten (typisch tien nanometer) 
en individuele moleculen (typisch één nanometer). 
Elektronenmicroscopen kunnen weliswaar op zulke kleine 
schalen kijken, maar die maken levende structuren snel 
kapot.

Dankzij het werk van de drie Nobelprijswinnaars kunnen 
wetenschappers nu in levende cellen structuren zien die 
kleiner zijn dan 250 nanometer. Ze kunnen nu zien hoe 
moleculen verbindingen vormen tussen hersencellen in het 
brein; ze kunnen eiwitten volgen die betrokken zijn bij de 
ziekten van Alzheimer of Parkinson en ze kunnen individuele 
eiwitten volgen tijdens de embryonale ontwikkeling.

Stefan Hell vond in het jaar 2000 de STED-microscopie uit 
(stimulated emission depletion microscopy). Deze techniek 
gebruikt twee laserstralen: de eerste om fluorescente 
moleculen te laten gloeien en de tweede om alle fluorescentie 
behalve die in een nanometer-klein volumetje weer uit te 
doven. Door nu nanometer voor nanometer een preparaat te 
scannen wordt het in superresolutie in beeld gebracht.

Eric Betzig en William Moerner legden onafhankelijk van 
elkaar de basis voor de microscopie van enkele moleculen. 
Ze slaagden erin de fluorescentie van individuele moleculen 
afwisselend aan en uit te zetten. Elke keer dat de fluorescentie 
aan staat, wordt een foto genomen. Door een heleboel foto’s 

achter elkaar te maken en deze over elkaar te leggen, ontstaat 
een super-resolutiebeeld. Betzig paste deze techniek voor het 
eerst in 2006 toe.

De Nobelprijs Scheikunde van dit jaar bouwt voort op die van 
2008. Toen ging de prijs naar de ontdekking en ontwikkeling 
van het groen fluorescente eiwit, dat onmisbaar is in de 
nanoscopietechnieken die in oktober met een Nobelprijs zijn 
beloond. 

Bron: Bennie Mols, NPOwetenschap

Doorbraak in strijd tegen norovirus

Wetenschappers hebben een belangrijke stap 
gezet in de bestrijding van het norovirus, dat 
ernstige buikgriep veroorzaakt. Dat schrijven de 
onderzoekers in Science.

Tot nu toe was het voor onderzoekers niet mogelijk om te 
bestuderen hoe het virus zich vermenigvuldigt en konden 
medicijnen en vaccins niet getest worden.

Het norovirus veroorzaakt ernstige buikgriep, die gepaard 
gaat met overgeven en diarree. Het is zeer besmettelijk en 
hardnekkig, daardoor verloopt bestrijding ervan moeizaam. 
Ieder jaar worden zo’n half miljoen Nederlanders ziek van 
het virus. In het geval van zwakkere patiënten, zoals ouderen 
of baby’s, kan dat dodelijk zijn.

Het is de wetenschappers nu gelukt om voor het eerst het 
virus te kweken in een laboratorium. Hierdoor wordt 
onderzoek een stuk makkelijker, doordat er nu eenvoudiger 
medicijnen op kunnen worden uitgeprobeerd.

Bron: Franca van Dalen, Gezondheidsnet, nu.nl
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Na een vergadersessie in Amsterdam was er de perfecte 
gelegenheid om in Leiden nog even lekker stoom af te 
blazen: het Pur Sang afscheidsfeest in brasserie Bennies! 
De gezelligheid was in de verte al te horen en het feest was 
al behoorlijk gaande. In de aangename buitenlucht werd er 
druk geconverseerd met een biertje in de hand. Binnen was 
het verassend knus. Er was een bar, waar verzoeknummers 
aangevraagd konden worden, een flinke dansvloer die 
gedurende de avond naar behoren werd gevuld en de 
ronde tafel waar men even kon uitrusten na een intensieve 
danssessie. Niet veel later werd het feest binnen voortgezet 
en gingen daar, volledig volgens thema, (Russische) bruiden 
en wanhopige mannen die geen andere oplossing meer 
zagen dan het bestellen van een vrouw op internet los op 
een lekkere selectie van uiteenlopende nummers. De tijd 
verstreek snel, zoals dat gaat wanneer men plezier heeft, 
en het studentengoud vloeide nog steeds rijkelijk onder de 
verschillende jaarlagen die allen aanwezig waren. Gelach, 
verscheidende dansmoves en veel gezang kleurden de 
avond. Een prachtfeest dat op deze manier nog met plezier 
tot in de late uurtjes werd doorgezet.

Hugo Minnee

‘Pur Sang’ 
feest

Halloween 
Filmavond

De Halloween filmavond was goed voorbereid qua 
aankleding en filmkeuze, maar het echte hoogtepunt 
waren de hapjes van de Traktacie. Van spokencakejes en 
mummieworstjes tot een dipsaus van pompoenenbraaksel, 
overal was aan gedacht en alles was tot in detail 
halloweenachtig gemaakt. Alhoewel de titel van het 
evenement het niet doet vermoeden was de lachconcentratie 
hoger dan bij een gemiddelde comedy. Dankzij de niet 
zo super enge maar toch wel bloederige films -Tucker & 
Dale vs Evil en zombieland- die waren uitgezocht door de 
aanwezigen (sjaarzen, commissie, bestuur en  natuurlijk 
Jacob en Mark) en dankzij de hoge concentratie humor die 
in een (boven)gemiddeld CDL’er zit. Al met al was het een 
leuke avond en was het vroeg genoeg geëindigd om daarna 
nog naar diverse themafeestjes te verplaatsen.

Bob van Meijeren

Afgelopen periode hebben er weer een aantal activiteiten plaatsgevonden. Van 
BBQ’en en een pannenkoekenlunch tot een spannende filmavond. Hieronder 
vind je verslagen van een selectie van de activiteiten. Ontdek gauw wat je wellicht 
gemist hebt.

‘‘Alhoewel de titel van het evenement het niet 
doet vermoeden was de lachconcentratie hoger 
dan bij een gemiddelde comedy.”
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Eerstejaarscommissie

Afgelopen 24 september, tijdens de 
EersteJaarsWeekendfotoborrel, werd de schrijver 
van dit stuk op de gang geroepen door Rob en 
vervolgens in een donkere kamer gezet. De eerste 
gedachte dat er een geintje werd uitgehaald verdween 
toen er nog vijf andere mensen bij werden gezet. Na 
even gesproken te hebben met diegenen werd al vrij 
snel duidelijk dat we allemaal aangegeven hadden 
dat we wel interesse hadden voor de EC, even later 
werd dit ook bevestigd: Matthijs, Fabian, Reinier, 
Marijke, Mirjam en ondergetekende zouden de EC 
van 2014/15 worden, met als gezellige QQ’ers Eva 
en Sam. 

Al snel werden er afspraken gemaakt voor onze eerste 
vergadering, waarin de taken zouden worden verdeeld. Deze 
vergadering leidde tot voorzitterschap voor Matthijs, Marijke 
werd secretaresse, Fabian zou over ons geld gaan, Reinier 
kreeg de leiding tijdens de activiteiten, Mirjam zou voor de 
promo zorgen en omdat ik zelf schitterde door afwezigheid 
kreeg ik de eervolle taak als ‘klusser’ toegewezen. Na deze 

vergadering werd er ook een datum voor een themasessie 
geprikt, waarin we zouden gaan brainstormen over de naam, 
het logo, de kleding en uiteraard de eerste activiteit. Deze 
sessie leidde uiteindelijk wel tot een knallende naam: de EC 
van dit jaar gaat de boeken in als ExploCie. In de volgende 
vergaderingen werd besloten dat de eerste activiteit iets moest 
worden wat iedere mede-eerstejaars aansprak, zo ontstond het 
idee voor een pannenkoekenlunch. Iedereen was enthousiast 

over het idee en al snel werd er een poster gemaakt en werden 
inschrijflijsten neergelegd. Heel veel mensen hadden wel 
oren naar deze euroknaller en zo mochten we donderdag 13 
november bijna honderd sjaarsch verwelkomen in de Science 
Club, die bijna uit zijn voegen knalde. Tijdens deze eerste 
activiteit hadden we voor het eerst onze outfit aan, inclusief 
ons jasje met ExploCie logo en een neongele das, waardoor we 
nogal op buschauffeurs leken. De pannenkoeken, gebakken 
door de leden van de EC met hulp van het CDL-bestuur en 
Amaya, vielen goed in de smaak en er hing een gezellige 
sfeer. Wij waren druk in de weer om iedereen te voorzien 
en uiteindelijk waren er ondanks de grote opkomst ruim 
genoeg pannenkoeken voor iedereen. Toen iedereen met een 
opgeblazen buik weer richting de collegezaal ging, konden wij 
met een tevreden gevoel opruimen: we hadden immers een 
knallende eerste activiteit neergezet.

Lex Tuinenburg

“De EC van dit jaar gaat de boeken in als ExploCie.”
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Ereleden-ALV

In de rijke historie die het Chemisch Dispuut Leiden 
kent zijn er een aantal mensen die zich op bijzondere 
of indrukwekkende manier hebben onderscheiden. 
Deze mensen hebben zich uitvoerig ingezet om 
de vereniging in moeilijke tijden verder te helpen 
en hebben haar voor uitsterven behoed. Anderen 
hebben zich op vlakken ingezet die indirect hebben 
bijgedragen aan de uitstekende positie waarin onze 
vereniging zich op dit moment bevindt. Het is 
dan ook niet overdreven om te zeggen dat zonder 
deze mensen het Chemisch Dispuut Leiden niet in 
deze vorm zou hebben bestaan. Om deze mensen 
te bedanken voor hun inzet heeft het Chemisch 
Dispuut Leiden hen de titel van erelid doen 
toekomen.

“Beiden waren blij verrast om op zo’n mooie manier 
bedankt te worden voor hun inzet.”

Op dit moment heeft het Chemisch Dispuut Leiden vijf ereleden, 
waarvan de laatste twee tijdens de ALV op 19 november 2013 
zijn verkozen. Het gaat om prof. dr. J. Reedijk en dr. Rob van 
Waarde. Prof. Reedijk heeft aan de Universiteit van Leiden 
gestudeerd en is hier ook gepromoveerd. Daarnaast is hij dertig 
jaar professor geweest aan de Universiteit van Leiden, waar hij 
het hoofd is geweest van de onderzoeksgroep MCBIM. Naast 
deze prestaties in de chemie heeft hij de afgelopen paar jaar 
het Chemisch Dispuut Leiden met veel enthousiasme geholpen 
op gebieden van de buitenlandreis en het alumni beleid. Als 
Chemisch Dispuut Leiden zijn wij van mening dat de prestaties 
die hij heeft geleverd op het gebied van chemie niet alleen 
de opleiding in Leiden verder heeft geholpen, maar ook de 
chemie in het algemeen. Daarom hebben wij prof. Reedijk het 
erelidmaatschap aangeboden.

Van Waarde heeft Chemie aan de Universiteit van Leiden 
gestudeerd. Na zijn studie Chemie heeft hij ook Theologie 
gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Tijdens zijn studie 
Chemie heeft hij twee bestuursjaren gedaan bij het Chemisch 
Dispuut Leiden. Tijdens zijn eerste bestuursjaar (1994-1995) 
was hij assessor en het daarop volgende jaar was hij praeses. 
In die tijd kwam het vaker voor dat mensen twee bestuursjaren 
deden, maar niet met de inzet en het enthousiasme van Van 
Waarde. Zelfs na zijn studie is Van Waarde betrokken gebleven 
bij het Chemisch Dispuut Leiden. Zo heeft Van Waarde 
meegeholpen met het opzetten van het buitenleden beleid in 
2011. Daarnaast geeft hij namens de Leidse Studenten Ekklesia 
al een aantal jaar bestuurstrainingen aan onder andere de 

besturen van het Chemisch Dispuut Leiden. Van Waarde 
ontvangt het erelidmaatschap omdat hij zich in het verleden 
enorm heeft ingezet voor het Chemisch Dispuut Leiden en 
daarnaast tegenwoordig nog steeds betrokken is bij onze 
vereniging en helpt waar het nodig is.

Het was aan ons de eer om voor beide heren een mooie 
ereleden-ALV neer te zetten, waarin zij officieel benoemd 
zouden worden tot erelid. De aanwezigen, voornamelijk oud-
bestuur en de ereleden, waren allen net gekleed. Allereerst 
werd de historie van het Chemisch Dispuut Leiden kort 
besproken, waarna werd overgegaan tot de plechtigheid. Van 
beide heren werd kort toegelicht waarom zij het lidmaatschap 
hebben verdiend. Hierna kregen de heren om de beurt hun 
bul uitgereikt, die ter plekke werd getekend door het bestuur. 
Nadat de heren hun bul in ontvangst genomen hadden, kregen 
zij kort de tijd om te speechen. Beiden waren blij verrast om op 
zo’n mooie manier bedankt te worden voor hun inzet. De ALV 
werd zoals gewoonlijk afgesloten met het CDL lied, waarna het 
tijd was voor een glaasje prosecco. Ook konden de heren nu 
gefeliciteerd worden met hun erelidmaatschap. 

Wij als bestuur hadden na afloop de eer om met drie van de vijf 
ereleden uit eten te gaan: dr. Rob van Waarde, prof. dr. Reedijk 
en prof. dr. Jan Kees Mulder. Wij mochten in Koetjes en 
Kalfjes genieten van een heerlijk driegangenmenu, terwijl we 
de ereleden beter leerden kennen. Allen hebben ons na afloop 
bedankt voor de mooie avond en wensen ons veel plezier toe 
komend bestuursjaar. Dat is iets wat zeker goed komt.

Miriam van Gent



Na een lange vliegreis van 11 uur kwam het Chemisch Dispuut 
Leiden op 22 juli 2014 voor het eerst aan in Zuid-Amerika, in Rio 
de Janeiro. Terwijl de warme Braziliaanse zon opkwam van achter 
de Corcovadoberg met Jezus de Verlosser, uitkijkend over de stad 
Rio, kwam de groep aan in het eerste hostel om vanaf daar vrijwel 
meteen taxi’s te nemen naar de Universidade do Rio de Janeiro. 
Romildo, de ‘director technology and innovation’, vertelde ons 
over de eerste faculteit Chemical Engineering in Brazilië die daar 
was opgericht. Er volgde een rondleiding over het polymeerlab, 
waar op relatief kleine schaal polymeren worden gesynthetiseerd. 
Het viel op hoe veel bewaking er om de universiteit heen was 
gestationeerd; bij iedere ingang, bewapend en met kogelvrij vest. 
De universiteit ligt naast een van de favela’s, de sloppenwijken 
van Rio, en het komt geregeld voor dat de universiteit wordt 
overvallen of beschoten door mensen op zoek naar waardevolle 
spullen. Gelukkig waren er na deze lange reis ’s middags geen 
activiteiten gepland, en kon ieder die tijd besteden zoals hij wilde. 
De volgende ochtend werden we al vroeg opgehaald door 
een bus van International Fragrances and Flavours (IFF). Op 
locatie kregen we een presentatie over het bedrijf door Thiago 
Oliveira, de ‘regional manufacturing director’, die ervoor had 
gezorgd dat er een tweede ontbijt voor ons klaar stond. We 
leerden over verschillende duurzaamheidsprojecten van IFF, dat 
gespecialiseerd is in de productie van geuren en smaakstoffen en 

samenwerkt met merken als Rexona en Paco Rabanne. De geuren 
in de fabriek zelf waren overweldigend, al leken medewerkers 

eraan gewend te zijn. IFF is trots op een nieuwe geurformule die 
geur gedurende langere tijd verspreidt dankzij een omhullend 
capsule, en op haar geurlab waar geurprofessionals ruiken aan 
de samples en de kwaliteit van de geuren beoordelen. ’s Middags 
stond nog een presentatie over bedrijfsvoering en logistiek op 
het programma, waarna wij allen een mooi cadeau kregen van 
IFF: een hard-cover notitieboek met foto van de bloem die om 
zijn geur speciaal door biologen is gemaakt voor dit bedrijf. 
Aan het einde van deze leuke dag werden wij weer naar huis 

gebracht. ’s Avonds heeft de hele groep samen gegeten in  een 
Braziliaans restaurant, waarna een groot deel onder leiding 
van Damy het nachtleven van Rio de Janeiro heeft verkend. 

Donderdag 24 juli was de eerste culturele dag gepland. De dag 
begon met een door Berend uitgestippelde stadswandeling, waarin 
hij ons langs de highlights van Rio de Janeiro leidde, zoals de São 
Sebastião kathedraal, het recent verbouwde Theatro Múnicipal 
en de meer dan 100 jaar oude Candelária kerk. Nadat we op het 
station hadden verzameld met de mensen die ’s ochtends liever 
hadden willen uitslapen, vertrok onze trein richting de favela die 
wij zouden bezoeken. De groep splitste en verdeelde zich over 
de gondeltjes in de kabelbaan die naar een uitkijkpunt op een 
berg vertrok, maar de echte attractie was de reis over de favela’s 
zelf, waar duizenden huisjes tegen elkaar staan. Onlangs was op 
deze zelfde kabelbaan nog geschoten, en ook nu zagen we de 
militaire politie verschillende keren bewapend tussen de huisjes 
doorrennen. Daarom zijn we de favela zelf niet ingegaan. Maar 
ook vanuit de lucht is het confronterend kleine, slecht gebouwde 
huisjes te zien, of kinderen te zien rennen in kapotte kleren of 
zonder schoenen. Eenmaal terug beneden vertrokken wij verder 
naar ons letterlijke hoogtepunt: Cristo Redentor, oftewel Jezus de 
Verlosser. We reden met een kleine tram de berg op, en eenmaal 
boven was het uitzicht over Rio de janeiro adembenemend. 
Maar het mooiste moest nog komen: de zonsondergang in 
Rio. Als langzaam de lucht steeds roder en dan donkerder 
wordt, en lichtjes zowel in de stad als in de vele havens en op de 
bootjes op zee aangaan, dan lijkt de stad pas echt te gaan leven.
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ORDEM E 
PROGRESSO

Elk jaar maakt het CDL met een aantal leden een reis 
naar een exotische bestemming binnen, of buiten 
Europa. Dit jaar was het de beurt aan het kleurrijke 
Brazilië, waar onder andere Campinas, São Paulo 
en natuurlijk Rio de Janeiro een bezoekje kregen 
van een twintigtal CDL’ers! Buiten dat deze reis heel 
leerzaam was door de vele excursies, was het zeker 
ook een fantastische week vol goede verhalen over 
kattenvoer, caipirinha’s, plassende aapjes en meer! 

Kroegentochten

Zowel Damy als Sandra hadden ieder een prachtige kroegentocht 
voorbereid, maar helaas hebben deze nooit mogen plaatsvinden. 
Vol goede moed vertrokken wij achter Damy aan die de beste 
kroegen van Rio voor ons had uitgezocht. Helaas bleek bijna 
alles dicht op woensdagavond, en verspreidde de groep zich 
om gezellige plekken te zoeken die wel open waren. De kroegen 
van Sandra waren wel degelijk open, en ook zij had haar best 
gedaan om de gezelligste voor ons uit te zoeken. Helaas was 
het vrijdagavond in São Paulo zo druk in het uitgaansgebied 
dat het ondoenlijk was om met 20 personen bij ekaar te blijven.

“Het komt geregeld voor dat de universiteit wordt 
overvallen of beschoten...” 
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Op vrijdag was een druk programma gepland, en we begonnen 
bij het albekende Bayer. Onze hosts Ana Isabel en Arturo 
vertelden over de werkzaamheden van Bayer in Brazilië, wat 
zij maken op de production plant in Rio de Janeiro en hoe zij 
bijdragen aan verschillende projecten voor de verbetering 

van het milieu en hulp aan de nabijgelegen sloppenwijken. 
Er volgde een rondleiding over de site van Material Science, 
waar veiligheid ten alle tijden voorop stond. ’s Middags 
bracht het CDL een bezoek aan het grootste bedrijf op het 
zuidelijk halfrond: Petrobras, dé Braziliaanse oliemaatschappij 
gespecialiseerd in het exploiteren, produceren en raffineren van 
olie.  Ze ontvingen ons hartelijk. Inmiddels was het buiten gaan 
regenen en waaien en was de temperatuur lang niet zo hoog 
meer als toen we op maandag aankwamen. Gelukkig toverde 
Petrobras voor iedereen echte Petrobras poncho’s tevoorschijn 
om deze Braziliaanse tropische storm te kunnen trotseren. 

Zaterdag was onze laatste dag in het mooie Rio de Janeiro. ’s 
Nachts zouden we vertrekken naar de volgende stad. Maar 
natuurlijk niet voordat het CDL een bezoek heeft gebracht 
aan de wereldberoemde stranden Copacabana en Ipanema! 
Deelnemers die zich al de hele week hadden verheugd op een 
dag op het witte strand in de zon, werden helaas terleurgesteld: 
het weer was sinds gisteren nog niet veel beter geworden. 
Toch vertrokken wij, en begonnen aan een regenachtig bezoek 
aan het Fort Copacabana, een oude legerbasis precies tussen 
Copacabana beach en Ipanema beach in. Het Fort huisvest ook 
een militair museum over de geschiedenis van het Braziliaanse 

leger, en vanaf het dak was een prachtig uitzicht over de stranden 
te zien, ondanks dat we door het weer niet heel veer konden 
kijken. Gelukkig werd het rond het middaguur droger, en was 
iedereen vrij om de middag te besteden zoals hij wilde. Omdat 
het zeewater nog wel warm was maakten verschillende CDL’ers 
aanstalten om een duik te nemen, maar helaas werden zij vrijwel 
meteen teruggefloten door de kustwacht vanwege het gevaar 
van de hoge golven en de stromingen die er stonden. Een aantal 
waaghalzen zijn later toch de zee ingegaan, maar het grootste 
deel van de groep vermaakte zich op de stranden of in de wijk 
Ipanema waar vele winkeltjes te vinden waren. Daarna moesten 
in het hostel de koffers gepakt worden, om midden in de nacht 
de bus te nemen naar onze volgende bestemming: São Paulo. 

Na een ongemakkelijk busreis kwamen we zondag om zes uur 
’s ochtends aan in São Paulo, en vertrokken naar het hostel Vila 
Rock. Zoals de naam doet vermoeden is het dit hostel in thema 
van rockmuziek. Veel tijd om hiervan te genieten was er echter 

niet, want we moesten meteen naar ons zondagbezoek: het 
Instituto Butantan, gespecialiseerd in het maken van vaccins en 
antigiffen. In terrariums zaten verschillende slangen, kikkers en 
andere dieren te wachten tot hun gif onderzocht kon worden. We 
kregen een rondleiding door de musea die het instituut huisvest. 
’s Middags was er geen programa en kozen de meeste deelnemers 
om wat te rusten in het hostel. ’s Avonds werd ons geadviseerd 
te eten in een restaurantje dat verschillende streekgerechten 
verkocht, en een groot deel van de groep heeft hier gegeten.

Maandag 28 juli stond er weer een drukke dag op het programma, 
met een bezoek aan de grootste en meest gerenommeerde 

Kattenvoer?!

Na menig aantal caparinha’s genuttigd te hebben in het hostel  op de eerste 
vrijdag kwam Jeroen op het fantastische idee om naar een gay bar te gaan in 
Ipanema. Zo gezegd, zo gedaan. Hup de taxi in. Door de Braziliaanse rijstijl 
heeft niet iedereen de rit even goed overleefd. Gelukkig was er wat tijd om 
bij te komen omdat we de club niet inkwamen. Er moest namelijk 90 Reais 
(=30 Euro) per persoon betaald worden of een zak honden- of kattenvoer. 
Ja, die kerel bij de deur was serieus. Één zak honden- of kattenvoer per 
persoon. Bij de dichtsbijzijnde winkel hebben we de gehele voorraad 
honden- en kattenvoer opgekocht. Al met al was het een aparte maar leuke 
avond. Een avond waarbij niet Jeroen maar Maurits het meest gewild was.

Damy, we zijn er! 

Ondanks dat het in de bus naar São Paulo bijzonder koud 
was (waarom in Brazilië de airco aangaat als het buiten winter 
is, is ons een raadsel), lukte het sommigen uiteindelijk om 
toch in slaap te vallen. Helaas was dit niet van lange duur, 
want al vroeg stond de bus weer stil en was Damy zo aardig 
om iedereen zachtjes wakker te maken. Toen iedereen zijn 
spullen pakte, klaar om uit te stappen, bleek dat de chauffeur 
slechts een tussenstop maakte, en dat we nog bijna drie 
uur voor de boeg hadden. Het reisgeszelschap vergaf het 
Damy wel, maar hij zou dit nog de hele week moeten horen.

Het echte streekvoer

Op een dag moesten wij op zoek naar een goede tent voor 
een goed diner, maar we zaten midden in een woonwijk. 
Gelukkig wisten de medewerkers van Vila Rock ons een 
streekrestaurantje een stuk verderop te vertellen waar 
men plaatselijke gerechten serveerde. Het streekgerecht, 
Parmigiano, bestond uit een stuk rundvlees met veel 
kaas en patat, en leek verdacht veel op een kapsalon. 
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universiteit van Brazilië: Universidade do São Paulo. Uiteraard 
werden wij ontvangen in de faculdade de Química, waar wij 
eerst een presentatie kregen over het instituut zelf en over de 
onderwijsvormen. Deze wijken iets af van wat wij gewend zijn. 
Ten eerst kunnen goede studenten na hun bachelor al meteen 
doorstromen naar een PhD plek door er ook vakken bij te 
blijven volgen. Daarnaast biedt de universiteit het professional 

masters programma aan, waarbij de studenten vanaf de start van 
hun master meteen samenwerken met een chemisch bedrijf en 
daar dan ook hun stage doen. Laatstgenoemde staat nog in de 
kinderschoenen, maar het was leuk om te leren hoe zij omgaan 
met het opzetten van een nieuwe onderwijsvorm. Tijdens de 
lunch werden we voorgesteld aan een groep studenten uit 
verschillende jaren van de faculdade de Química. Zij nodigden 
ons meteen uit om ’s avonds met hen te gaan eten en echte 
Braziliaanse streekgerechten te proberen! Maar daarvoor waren 
er nog drie korte rondleidingen over de laboratoria onder leiding 
van de studenten. Op het lipide lab werd voornamelijk onderzoek 

gedaan naar mechanismen en biomarkers in neurodegenerative 
diseases (zoals Parkinson’s en Alzheimer’s Disease). Op het 
spectroscopy lab werd er een breed scala van onderzoek gedaan: 
van theoretische zaken (ionic liquids) tot hele praktische zaken, 
zoals het analyseren van vervalsingen van schilderijen. Het 
analytische lab verzorgt alle analyse voor de gehele faculteit, 
zoals NMR, GC etc. Best praktisch voor de andere onderzoekers, 
niemand hoeft zich zorgen te maken om de analyse en iedereen 
kan zich bezig houden met andere zaken. Aan het eind van de dag 
verraste een deel van de studenten ons met een live optreden van 
de Drumband van de universiteit, en daarna hebben we met zijn 
allen gegeten in het centrum van São Paulo. Jacob was jarig, en 
werd verrast door een in het Portugees gezongen verjaardagslied. 

Op onze tweede dinsdag in Brazilië stond een bezoek aan 
het Nederlands consulaat in São Paulo gepland, waar we een 
presentatie kregen van Hans Mulder over de Dutcham, een private 
organisatie die bedrijven uit Nederland helpt met het opzetten 
van handelsrelaties en het starten van dochterbedrijven in 
Brazilië. Naast deze informatie gaf de presentatie een nieuwe blik 
op het functioneren van de Braziliaanse staat en hun economie. 
Deze wordt door de Braziliaanse overheid erg beschermd, wat 
voor de rest van de landen misschien vervelend is maar de eigen 
economie wel een impuls heeft gegeven. De middag was vrij te 
besteden en de meeste mensen kozen ervoor om de plaatselijke 
markt Mercado Lapa Múnicipal te bezoeken, met een grote 
verscheidenheid aan (etens)waren. Anderen brachten een 
bezoek aan hét kunstmuseum van Brazilië: Musea de Arte de São 
Paulo (MASP). ’s Middags verzamelden we al weer vroeg met 
onze koffers om te vertrekken naar het nabijgelegen Campinas.

Onze eerste ochtend in Campinas begon bijzonder vroeg toen 
we werden opgehaald door onze eigen vrolijke busschauffeur die 
ons de rest van ons verblijf in Campinas zou blijven vervoeren. 
De stemming zat er meteen goed in toen deze meneer een CD 
opzette met een mix van Braziliaanse liedjes en nummers die in 
Nederland zeker onder de ‘foute nummers’ zouden vallen (‘What 
is love? Baby don’t hurt me’). Eerst brachten wij een bezoek aan 

Brazilian Wax

Raisa Rudge wilde graag haar verjaardagscadeau (van enkele maanden geleden) verzilveren. Door de taalbarrière kostte het 
enige moeite om te achterhalen dat een Brazilian wax in Brazilië geen Brazilian wax genoemd wordt, maar depilação. In de 
salon werden Raisa Rudge en Jeroen Verheij (bijgestaan door Freek Hoekstra, Lucas van de Saag en Maurits Brandt) getrakteerd 
op dit Braziliaanse ambacht. De medewerkers van de salon waren erg blij met het bezoek en konden niet wachten te starten 
met de ontharing, dit in tegenstelling tot Raisa Rudge en Jeroen Verheij. Als eerste was Jeroen Verheij aan de beurt. Terwijl 
Freek Hoekstra rustig een boekje aan het lezen was, werden de kermen en kreten vastgelegd door Maurits Brandt. Lucas van 
der Saag brulde op zijn beurt keihard van het lachen. Na de toetakeling van Jeroen Verheij was Raisa Rudge aan de beurt. 
Deze wilde graag tijdens de (toch wel tamelijk stroeve) sessie bijgekletst worden om de aandacht af te leiden, resulterende in 
dwazenpraat. Een uur was in totaal voorbij gegaan en de Brazilian wax was succesvol uitgevoerd. Helaas konden we nog niet de 
winkel verlaten. Het personeel dat inmiddels erg op ons gesteld was, wilde met ons op de foto en Facebookvrienden worden.

Caipirinha’s

Dé cocktail van Brazilië, caipirinha’s zijn werkelijk over-
al te verkrijgen en bestaan in vele fruitige varianten. In 
één glas gaat een halve citroen, in partjes gesneden, één 
eetlepel rietsuiker, 70 mL cachaca rum en een flinke 
schep ijs. Variëren met vele soorten fruit is toegestaan!

“...voor hen is 26 graden een wintertemperatuur...”
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Ecolab/Nalco, waar we slechts een 
korte presentatie kregen en vooral 
zijn rondgeleid over hun verschillende 
labs om ons hun bezigheden te laten 
zien. In Campinas houdt Nalco zich 
vooral bezig met het implementeren 
van uitvindingen uit het buitenland in 
Brazilië (omdat de Braziliaanse markt 
zo verschilt van die van de rest van 
de wereld) en het onderzoeken van 
nieuwe technologiën voor bijvoorbeeld 
het gebruik van ethanol als brandstof 
voor auto’s, voor het gebruik van 
eucalyptusvezels in papier en voor het 
delven van verschillende mineralen. ’s 
Middags reed onze chauffeur ons naar 
de eerste Braziliaanse synchrotron, 
een deeltjesversneller met zestien 
beamlines. Toen wij terug kwamen in 
ons hostel scheen de zon nog volop, en 
het was inmiddels weer lekker warm. 
Tot onze grote vreugde had dit hostel 
een zwembad, waar we tot verbazing 
van de hosteleigenaren (voor hen is 
26 graden een wintertemperatuur) 
goed gebruik van hebben gemaakt. 
De avond eindigde voor een groot 
deel van de deelnemers in een 
studentenbar in de buurt, die bekend 
stond om zijn vele soorten caipirinha’s. 

Op alweer onze laatste ochtend in Campinas werden wij weer 
opgehaald door onze breed lachende buschauffeur, die ons 
na enig zoeken en een goede karaokesessie afzette bij Sabic, 
gespecialiseerd in plastics. Zij gaven verschillende korte 
presentaties, allemaal door jonge beginnende werknemers die 
ten eerste vertelden over hun projecten en ten tweede over 
hoe het was om als starter op de banenmarkt daar te werken. 

Zoals we inmiddels gewend waren werden de presentaties 
vervolgd door een rondleiding langs het productieproces 
van verschillende plastics van polycarbonaat in alle kleuren, 
en de plastic ‘sheets’ die zij ook produceren voor klanten. 
Tegen de avond was het tijd om afscheid te nemen van onze 
chauffeur. Hij werd wel een beetje emotioneel en wilde graag 
een foto van ons maken als herinnering. Zo vertrokken 
wij weer terug naar São Paulo, om aan te komen in het 
hostel Mama Brasil, die we helemaal voor onszelf hadden!

Een van de bedrijven waar wij als CDL’ers geen genoeg van kunnen 
krijgen is natuurlijk TOPdesk. Ook in Brazilië hebben zij een 
kantoor en werden we met open armen ontvangen door Tiago 
Krommendijk, de directeur ter plaatse. Tiago is zelf geboren in 
Brazilië en is op jonge leeftijd naar Nederland verhuisd. Tiago 
vertelde over het proces van het verplaatsen van een Nederlands 
bedrijf naar Brazilië en de gemakken en ongemakken die 
hij daarbij tegenkwam. Hij wilde graag met ons mee om ’s 
middags nog een drankje te drinken, en ’s avonds hebben 
alle deelnemers samen gegeten in een hamburgerrestaurant.

Zaterdag was dan eidenlijk onze eerste culturele dag in São 
Paulo. We begonnen met een stadswandeling langs alle 
highlights, het theater, een aantal bijzondere gebouwen, een 
bezoek een een kerk en het fraaie oude bankendistrict. ’s 
Middags stond een bezoek aan een het Museu Afro Brasil op 
het programma, dat de geschiedenis vertelde van de Afrikaanse 
slaven die naar Brazilië werden gebracht, voornamelijk omdat 
de plaatselijke Indianen weigerden zich voor het karretje van de 
Portugezen te laten spannen. Afstammelingen van deze slaven 
zijn een belangrijk deel van de Braziliaanse cultuur geworden. 
Het museum lag in een park met een prachtige skyline van São 
Paulo. Die avond was het feest in de stad! Iedere zaterdag is het 
in São Paulo Samba Saturday en komen de bewoners na een 
week hard werken de straat op  om muziek te maken, te dansen 
of een van de vele marktjes te bezoeken. Ook het CDL mengde 
zich in het uitgaansleven van São Paulo, sommigen in een van de 
vele clubs, anderen gingen op uitnodiging van de Braziliaanse 
studenten die wij maandag ontmoet hadden mee naar een echte 
salsa club, waar zij ons leerden dansen als echte Brazilianen. 

Ook op zondag stond de wekker vroeg, ondanks de drukke nacht. 
Vandaag werd voor het eerst de natuur bezichtigd in het Parque 
Estudual da Cantareira. We splitsten op in kleinere groepjes, 

Onbeantwoorde liefde

Onze buschauffeur kon het uitzonderlijk goed vinden 
met Ines, de enige in ons gezelschap die Portugees 
sprak. Hij had dan ook graag dat ze naast hem voorin 
zat tijdens onze busritten om honderduit te kletsen 
met haar. Het afscheid van haar viel hem zwaar, maar 
we hopen dat hij er imiddels overheen is gekomen.

“De chauffeur werd een beetje emotioneel en wilde 
een foto van ons maken als herinnering...”



15

waarvan sommigen 
de bijna 10 kilometer 
lange wandeling door 

het park maakten, en anderen een 
prachtig plekje natuur opzochten om daar wat rustiger aan 
te doen. Hoogtepunten waren het uitkijkpunt met uitzicht 
over de enorme stad São Paulo, het meertje bovenop dat een 
oase van rust uitstraalde, en de kleine aapjes die in de bomen 
woonden. Velen kochten na de wandeling een kokosnoot met 
sap als verfrissend drankje, en daarna gingen wij terug naar 
het terug om ons netjes aan te kleden, want op onze laatste 
avond in Brazilië hadden we met zijn allen een diner bij een 
chique restaurant om onze reis in stijl af te sluiten. Er werden 
pizza’s geserveerd en er kon onbeperkt caipirinha’s gedronken 
worden. Aan het einde van de avond hadden de deelnemers een 
leuke verrassing voor de commissie die deze reis mogelijk had 
gemaakt. Zij hadden een grote Braziliaanse vlag gekocht en daar 
allemaal iets op geschreven. De commissie was diep geroerd 
door dit prachtige cadeau. Na de tiramisu als toetje gingen 
we terug naar het hostel Mama Brasil voor onze laatste nacht.

Op onze laatste ochtend werden we opgehaald door AkzoNobel 
met een busje. De koffers moesten mee, want zij zouden ons 
’s middags afzetten op het vliegveld voor onze vlucht naar 
Nederland. Uit veiligheidsoverwegingen mochten we het 
terrein van AkzoNobel niet op zonder eerst een kleine toets over 
veiligheid en noodsituaties te maken. Blijkbaar was iedereen 

geslaagd, want we werden geleid naar een zaal waar we een 
presentatie kregen van Elaine Poço over het bedrijf AkzoNobel. 
Er volgde een rondleiding over de ‘production plant’ van 
verschillende kleuren en soorten verf, en langs het lab waar de 
kleuren en kwaliteit van de verf getest werden.  Ook vertelden 
ze ons over het project Let’s colour, waarmee AkzoNobel arme 
wijken in Brazilië netjes oververfde in allerlei vrolijke kleuren, 
zodat de grijze straten er in ieder geval een stuk mooier en 
vrolijker uitzien. In samenwerking met vele andere projecten 
draagt zo ook AkzoNobel een steentje bij aan de verbetering 
van de levensomstandigheden in de favela’s. Alle deelnemers 
kregen een prachtig kunstboek ‘Cores de Brasil’, met foto’s van 
kleurprojecten in heel Brazilië. Daarna was het dan toch echt tijd 
om naar huis te gaan. We werden netjes afgezet op het vliegveld, 
en kort daarna volgde de rustige vlucht terug naar Nederland.

Shirley Wouters 

Apenstreken

Tijdens onze natuurwandeling waren wilde aapjes te zien in de bomen. Daar moeten 
natuurlijk foto’s van gemaakt worden! Hoe blij was Shirley dan ook dat het aapje 
precies naar haar toe kwam lopen en boven haar ging zitten, klaar voor de perfecte 
foto. Het beest zelf had een ander plan, en zodra de camera op hem gericht stond, 
tilde hij zijn staart op en liet de natuur de vrije loop. Camera onder, Shirley’s schoenen 
onder, en het beest rende gillend weg alsof hij de grootste pret had gekomen.







Het Eerste-
JaarsWeekend 2014 

Van Onbenul tot Einstein

Vrijdag

Vrijdagochtend rond een uur of negen stond iedereen klaar 
voor het station Leiden Centraal. Het EJW ging eindelijk 
beginnen. Elke kersverse student stond klaar met een fiets in de 
hand en een rugtas vol met spullen. Iedereen stond verlegen om 
zich heen te kijken en langzamerhand werden er al een aantal 
groepjes gevormd. Nadat iedereen gearriveerd was, mochten 
we een t-shirt ophalen die we het rest van het weekend aan 
moesten houden. Het t-shirt moest achterstevoren aan zodat 
de sponsporen goed te zien waren voor mensen van buitenaf. 
Naast het t-shirt kregen we ook een felgele rugzak met 
bijpassend petje. Deze vielen natuurlijk goed op en het petje 
moest de hele dag op je hoofd behalve als je ging slapen. Hierna 
werd de matrix geïntroduceerd en deze stond al snel perfect. 
Toen mochten we de eerste prachtige liedjes oefenen. Nadat de 
mentoren de liedjes hadden voorgezongen, mochten wij het 
proberen en klonk het al best goed.

Na het zingen vertrokken we per fiets naar de Lammermarkt. 
Hier hebben we chill in het zonnetje op het gras geluncht. Tijdens 
de lunch hebben we kennis gemaakt met zowel de huidige als 
aankomend besturen van TG en CDL. Toen alle magen weer 
goed gevuld waren begon de eerste activiteit van het EJW: het 
ruilspel. Dit was een groot succes.  We begonnen met een ei 
en eindigden met heel veel mooie en vooral bruikbare spullen. 
Na deze lange tocht door de stad was het tijd voor een biertje, 
dus gingen we naar Odessa om op een terrasje aan het water 
een lekker biertje te drinken. Sommigen waren helaas nog geen 
achttien en mochten dus genieten van een lekkere cola.

Hierna was het tijd om de tocht naar onze slaapplaats te 
beginnen.  Het was een behoorlijke tocht, omdat de regen 
met bakken uit de hemel kwam en het onweer dreigend was. 
Eenmaal aangekomen op de overnachtingsplek moesten 
we weer in de matrix staan om de mooie liedjes te oefenen. 

Ondertussen was de stortregen niet gestopt en was iedereen 
van top tot teen doorweekt. Na het zingen was het tijd om een 
hapje te gaan eten in de loods. In diezelfde loods hadden we 
vervolgens ons eerste echte EJW-feest. Tijdens dit feestje zijn 
er genoeg fusten bier doorheen gegaan en werd er gefeest tot in 
de vroege uurtjes!

Reinier de Rooij
 

Zaterdag

Na het geweldige loodsfeest van vrijdagavond werden we door 
de mentoren uit bed gedrild. Met een brakke kop gingen we 
in de alom bekende matrix staan voor de ochtendgymnastiek, 
gegeven door de voorouders van onze mentoren uit de jaren 
80. Na ongeveer een uur allerlei dansjes te hebben gedaan, 
mocht je uiteindelijk rij voor rij je ontbijt gaan halen. Tijdens 
het ontbijt werd er gespeculeerd wat we zouden gaan doen. 
Sommigen van ons hadden bussen gezien en het bleek dat we 
naar Delft zouden gaan om vlotten te bouwen. Voordat we de 
bus in werden gelaten mochten we weer vrolijk in de matrix 
gaan staan om de EJWcie een uur lang te vermaken met onze 
prachtige zang. 

Eenmaal in Delft aangekomen werd 
ons uitgelegd dat we allemaal speciale 
functies hadden met betrekking tot de 
ontwikkeling van ons vlot. Je kon naar de 
bouwmarkt gaan om je spullen te halen, 
naar de bank om je investeringsplan te 
promoten en zoveel mogelijk geld vrij te 
krijgen en natuurlijk je vaarbewijs te halen 
door allerlei vragen te beantwoorden. Na 
een middag hard werken, lees op het gras 

“Na wat tegenstribbelen is uiteindelijk iedereen in 
het water beland en waren wij door de hevige regen 
ongeveer even doorweekt.”
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liggen uitbrakken, werden de paupervlotten gepresenteerd en 
ik moet toegeven: er zaten een aantal hele leuke vlotten tussen. 
De één iets praktischer gebouwd dan de ander en dat bleek 
toen ze getest werden. Uiteindelijk dienden er, als ik het me 
goed herinner, twee daadwerkelijk als vlot, de rest zonk naar 
de bodem. 

Deze vrij relaxte dag werd afgesloten met een barbecue die bij 
iedereen na een lange dag erg welkom was, maar de dag was 
nog niet om. Na de barbecue startte de kroegentocht en konden 
we net als de avond ervoor genieten van een (speciaal)biertje. 
Tenminste, als je achttien was. Na de gezellige kroegentocht 
werden we teruggereden naar ons terrein om daar lekker bijtijds 
ons matje op te zoeken en te dromen over wat ons verder nog te 
wachten stond dit weekend.

Dominique Vis

Zondag

Nadat we ‘s nachts ons bed uit moesten voor levend stratego, 
mochten we royaal uitslapen tot ‘14 over tien, waarna we na 
weer een geweldige ochtendgymnastieksessie aan het ontbijt 
mochten beginnen. Overdag hebben we onszelf, ondanks 
het wisselvallige weer, prima vermaakt met verschillende 
activiteiten van de commissies die het TG en CDL rijk zijn. 
Ikzelf heb me vooral vermaakt tijdens de Lamaspellen. 

Toen de activiteiten klaar waren, werd geroepen dat we onze 
cadeaus en de rest van de paklijst moesten halen. Veel mensen 
hadden braaf hun spulletjes op orde, maar een paar mensen, 
waaronder ikzelf, moesten snel iets bedenken. Uiteindelijk 
hebben een rol duct tape en een oud shirt voor een uitweg 
gezorgd. Na een cadeausessie vol alpaca’s, Pokemons, 
nulpuntsenergie, foto’s van idolen en vooral veel Einsteins, 
kwam één van de hoogtepunten van het weekend: het te water 
brengen van de EJWcie en de mentoren. Na wat tegenstribbelen 
is uiteindelijk iedereen in het water beland en waren wij door 
de hevige regen ongeveer even doorweekt. Op het moment dat 
iedereen een beetje was opgedroogd was het tijd voor feest! 
Wederom werd er lekker gefeest.

Toen ook dit explosieve feestje weer ‘uitgespeeld’ was, restte 
na dit geweldige weekend alleen nog een paar uur slaap, het 
opruimen en inpakken op maandagochtend, om vervolgens 
weer door te gaan naar de El CID week.

Lex Tuinenburg
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Gupta
strategists

Op donderdagmiddag 16 oktober was er een 
lunchlezing van Gupta Strategists voor de leden van 
het Chemisch Dispuut Leiden, De Leidsche Flesch en 
LIFE. De Sitterzaal vinden was voor sommige CDL’ers 
en LIFE’ers al een hele opgave, maar het werd beloond. 
De lunch was goed en lekker en als verbeterpunt is er 
bedacht dat er een volgende keer wellicht thee bij de 
lunchlezing aanwezig zal zijn.

Behalve dat de broodjes erg lekker waren, was ook de presentatie, 
die door Bart Jacobse gegeven werd, interessant. In de presentatie 
is naar voren gekomen dat Gupta Strategists zich als strategisch 
adviesbureau op alle partijen in de gezondheidszorg richt. Ze 
ondersteunt bedrijven en instellingen in de gezondheidszorg bij 
strategische vraagstukken en bij het structureel verbeteren van hun 
prestaties. Opdrachtgevers zijn zorginstellingen, zorgverzekeraars, 
toezichthouders en financiers. 

Het bedrijf is nog compact met een sterk en gezellig team. Alle 
werknemers hebben verschillende achtergronden. Dit maakt het 
dus ook voor de scheikundigen en andere bèta’s in de zaal een 
interessant bedrijf, omdat je zo net buiten je vakgebied toch nog 
bezig bent.

Ook is verteld dat naast projectwerk tijd wordt vrijgemaakt 
voor onafhankelijke studies. Deze studies dragen bij aan de 
eigen ontwikkeling en aan de beantwoording van belangrijke 
maatschappelijke vragen in de zorg. Hierdoor werkt Gupta 
Strategists vanuit intellectuele onafhankelijkheid. 

Na afloop van de presentatie was er kort de mogelijkheid om 
vragen te stellen, maar de docent die de zaal geboekt had wilde er 
graag in dus de rest van de vragen is op de gang beantwoord. 
Mocht je nou meer interesse hebben gekregen in Gupta, dan kan 
je je aanmelden voor een business course die ze twee keer per jaar 
organiseren. Hierin leer je zowel het soort werk als het bedrijf zelf 
en een aantal werknemers kennen. 
 
Suzanne van Daal

De laatste merchandise werd gekocht, iedereen stond 
strak in pak klaar voor de Heinekenexcursie. Nadat 
iedereen zijn plekje in de bus had gevonden vertrokken 
we richting Europa’s grootste brouwerij: de Heineken 
brouwerij in Zoeterwoude. 

Eenmaal aangekomen werden we vriendelijk ontvangen met een 
drankje, waarna we in de filmzaal plaats mochten nemen. Hier 
kregen we een introductie over het bedrijf Heineken, met daarop 
volgend een promotiefilm, waarin alle (sub)merken van Heineken 
met hun eigen karakter werden toegelicht, o.a. Jillz, Brand en 
Wieckse. 

Vervolgens stond de mooie Heineken dubbeldekker voor ons 
klaar, waarmee we door de enige echte ingang van Heineken 
naar de brouwerij werden gebracht. Hier stonden tientallen grote 
tanks, waarin hop, gist, wort en mout werden omgezet tot liters 
bier. Tussen deze tanks kregen wij uitleg over hoe het bier wordt 
gemaakt en wat hier allemaal bij komt kijken. 

Nadat wij dit alles hadden bewonderd gingen wij door naar de 
verpakkingsafdeling, waar miljoenen flesjes, blikjes en tapjes 
gevuld werden. Voordat wij deze ruimte betraden, werd ons 
uitgelegd hoe het verpakkingsmateriaal gereinigd en gevuld wordt, 
waarna we dit zelf met eigen ogen mochten beschouwen.

Aan het eind van de rondleiding werden we met de bus terug 
gebracht naar de Hooiberg, waar het tappersteam zich ondertussen 
gereed had gemaakt voor de productconfrontatie. Nadat de 
biertjes en andere alcoholische drankjes genuttigd waren en de 
laatste ‘vergeten’ eerstejaars ook in de bus was gestapt, vertrokken 
we onder luidkeels gezang weer terug naar Delft.

Marije de Vos
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Gupta
strategists

Sjaars in beeld
Dominique Vis vertelt 

Het is de eerste dag, voor het eerst sinds drie maanden 
word je door je wekker je bed uitgedrild met het 
vooruitzicht dat je studentenleven dan toch eindelijk gaat 
beginnen. Ik zal me eerst even voorstellen, mijn naam is 
Dominique Vis, ik ben 17 jaar en eerstejaars MST’er. Ik 
woon ondertussen op mezelf in Den Haag en ben lid van 
VSL Catena.

Sinds 1 september is het studentenleven dan toch echt begonnen. Ik 
heb voor MST gekozen omdat ik op de middelbare school, ondanks 
al mijn verstrooide leraren, scheikunde erg interessant vond en hier 
graag meer van wilde weten. Daarom ging ik naar de open dag van 
Leiden en hoorde daar over Molecular Sciene & Technology. Na een 
lezing en een meeloopdag was ik om; dit werd mijn studie.

En zo is het inderdaad gelopen, na de eindexamens en de bijbehorende 
drie maanden niks uitvoeren begon het leven als eerstejaars, wat toch 
wel even anders is dan dat van middelbaar scholiertje. De eerste dag 
vertrok ik naar Delft voor een introductie. Ik was nog nooit in Delft 
geweest dus dat beloofde wat. Vol goede moed vertrok ik om half 7 
van huis, gewapend met mijn telefoon met Google Maps erop. Ik 
kwam aan in de voor mij onbekende stad om vervolgens drie keer 
het verkeerde gebouw in te lopen. Na kennis gemaakt te hebben met 
drie gebouwen kwam ik in het goede gebouw en zag ik daar mijn 140 
medestudenten. Een paar herkende ik van het eerstejaarsweekend en 
de introweken, maar verder waren het allemaal vreemden.

Achteraf terugkijkend op die eerste week is het bijna niet meer voor 
te stellen dat alles zo vreemd was. Ondertussen ben je pro geworden 
in het openbaar vervoer tussen Leiden en Delft en in de pauzes loop 
je gezellig met een groep naar het centrum. Daar kom je vervolgens 
de helft van je jaar tegen die hetzelfde idee hadden en loop je 
uiteindelijk met een grotere groep mensen terug naar college.

In college zit je dan met een deel van diezelfde mensen om je heen 
een poging te doen de stof tot je te nemen. Vaak gaat dit toch wel 
snel, helemaal als je achterin gaat zitten. 

Met de tijd ben ik wel aan de andere manier van lesgeven gewend 
geraakt en ik moet toch toegeven dat ik het prettiger vind dan het om 
de stof heen draaien van de middelbare school.

De stof van de colleges vind ik over het algemeen erg interessant, dit 
hangt natuurlijk af van het vak, maar tot nu toe bevalt de studie en 
vooral het studentenleven erg goed. Wat hier ook erg bij helpt zijn 
de leuke jaargenoten en die zijn er naar mijn mening genoeg. In iets 
meer dan twee maanden tijd leer je toch erg veel mensen kennen. 

Het leuke hieraan is dat er heel veel verschillende mensen uit veel 
verschillende streken zijn, allemaal met een gedeelde interesse voor 
scheikunde, wat er voor zorgt dat je altijd wel aanspraak hebt.

En als je dan toch vindt dat je niet genoeg mensen kent, zijn er 
genoeg activiteiten om weer andere mensen te leren kennen. Een 
goed voorbeeld hiervan zijn de donderdagborrels. Zowel in de 
Science Club in Leiden, waar ik zelf achter de tap sta, als in de Delftse 
variant hiervan is het altijd erg gezellig.

Over gezelligheid gesproken, de mentorlunches die standaard elke 
vrijdag op het programma staan. Ik weet niet of het bedoeld is als erg 
serieus, maar bij ons verloopt het vaak niet zo. Je doet je standaard 
verhaaltje: ‘gaat het goed met je? Vind je de studie nog leuk? Zijn er 
nog dingen waarmee je mentoren kunnen helpen? Heb je nog iets 
leuks beleefd?’ En vooral bij die laatste vraag komen er een hoop 
verhalen naar boven, wat zorgt voor veel gelach om de verschillende 
belevenissen van een eerstejaars.

Dominique Vis 

“Na een lezing en een meeloopdag was ik om; dit werd 
mijn studie.”



Tradities ontstaan door de jaren heen. De laatste twintig 
jaar zijn er een hoop nieuwe tradities ontstaan, doordat 
het CDL geconfronteerd werd met tradities die in Delft al 
langer bestonden. Deze zijn toen langzaam overgenomen en 
een paar jaar later weet niemand eigenlijk beter. Vooral de 
tradities van het bestuur zijn de laatste jaren flink veranderd. 

Tegenwoordig weten we niet beter dan dat een bestuur een 
naam heeft met daarin de naam van de praeses verwerkt. Bij 
een naam komt vanzelfsprekend een bestuurskleur. Met een 
naam en kleur grift het bestuur zich in het geheugen van de 
vereniging door een logo op de muur te schilderen. 

Toch is er één traditie die er op een meer subtiele manier 
voor moet zorgen dat een bestuur niet snel vergeten wordt: 
namelijk de traditie waarin een bestuur aan het einde van 
het collegejaar een cadeau aanbiedt aan de vereniging. Deze 
traditie is ergens in de jaren negentig ontstaan. De meest 
kleine, doch essentiële dingetjes zijn bestuurscadeaus geweest 
in het verleden. 

Iedereen heeft graag grote 
cadeaus. Dat beseffen besturen 
zich goed. Daarom zijn er 
meerdere malen kasten cadeau 
gedaan aan de vereniging. 
In ieder geval hebben 
‘Hildendaden’, ‘Kuiperium’, 
‘Treinbestuur’ en ‘Sas Chaos’ 
kasten aan de vereniging 
gegeven. Soms mooi, soms 
oerlelijk, maar zeker een nuttig 
cadeau. Ze worden tot op de dag 
van vandaag gebruikt in het hok 
en in de archieven in de kelder.

Ook vreemde dingen, zoals een kapstok zijn cadeau gegeven 
aan het CDL. Dit is gedaan door ‘B’99’. Sommigen (lees: 
velen) vinden de kapstok afschuwelijk en een onding voor in 
het hok, maar het is een cadeau. Voor bestuurscadeaus geldt 
natuurlijk ook dat je een gegeven paard niet in de bek mag 
kijken. Toch is de kapstok naar de kelder verbannen.

Een ander nuttig bestuurscadeau was de shredder, gegeven 
door ‘Hatchikidee’. Hiermee kunnen besturen slechte ideeën 
makkelijk voorgoed verwijderen. 

Natuurlijk zijn er ook basale dingen aan de vereniging 
gegeven, zoals de theedoos van ‘Major Line’ en de prullenbak 
van ‘Thallium’. Vooral de theedoos is bij veel leden zeer 
geliefd en samen met de prullenbak het meest gebruikte 
bestuurscadeau.  

Voor de ultieme thee-ervaring is natuurlijk ook een salontafel 
met een tijdschriftenbak nodig. Deze is gegeven door 
‘Kharma’. Hierdoor is uw favoriete chemische glossy altijd 
dicht in de buurt bij uw kopje thee of koffie. 

Ons mooie hok staat aardig vol. Elk muurtje en 
hoekje wordt optimaal benut. Er staan banken, 
bureaus, computers en kasten, maar ook spullen 
die niet direct opvallen, zoals een theedoos. Al deze 
spullen zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. 
Ze zijn door de jaren heen geschonken en gekocht. 
Vooral de bestuurscadeaus hebben bijgedragen 
aan het vullen van de anders zo lege ruimte.

“Toch is er één traditie die op een meer subtiele 
manier ervoor moet zorgen dat een bestuur niet 
snel vergeten wordt.” 

Cadeautjes...
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Als je dan even opkijkt van je Chimica, zie je direct het prikbord 
hangen. Op dit prikbord zie je dan gelijk wanneer alle leuke 
activiteiten zijn waar je heen wilt gaan en kun je je gemakkelijk 
gelijk inschrijven. Het prikbord is cadeau gedaan door 

‘Casanova’ en is natuurlijk 
in hun bestuurskleur paars. 
Dit geldt trouwens voor veel 
cadeaus, ze zijn vaak in de 
kleur van het bestuur dat ze 
gegeven heeft. 

Het meest recente 
bestuurscadeau draag ook bij 
aan de ultieme hokervaring. 
De thermoskannen met 
pompunit, gegeven door 
‘Pur Sang’, zijn natuurlijk 

onmisbaar, omdat zij ons tegenwoordig van koffie en thee 
(lees: levensdranken) voorzien. Ook heeft ‘Pur Sang’ ons 
mooie mokkenplankjes gegeven. Deze moeten nog worden 
opgehangen, maar als dat gebeurd is, dan zal het aanzicht nog 
gezelliger zijn. 

Na de colleges kun je op sommige dagen nog gezellig naborrelen 
en bijpraten met studiegenoten. Voor speciale gelegenheden 
is er dan natuurlijk nog onze geweldige mobiele tap. Deze 
is cadeau gedaan door ‘Santhé’. Deze tap voorziet ons in het 
vloeibare goud en is natuurlijk handig voor het inschenken van 
wijn en fris. 

Uiteraard gaan niet alle spullen eeuwig mee. Helaas is er ook 
bestuurscadeau gesneuveld in de loop van de tijd. ‘Lhansering’ 
heeft aan de vereniging een mooie stereo gegeven. Deze is 
jammer genoeg een jaar later kapot gegaan. Gelukkig was de 
oude stereo er nog en kon er nog steeds muziek geluisterd 
worden.

We kunnen dus concluderen dat het hok door de jaren zo mooi 
is geworden. Door alle cadeautjes met een persoonlijk tintje 
krijgt het hok een gezellige sfeer. Het hok ziet er nu al mooi en vol 
uit. Niemand weet hoelang tradities blijven voortbestaan, toch 
denken wij dat de traditie van bestuursnamen, bestuurskleuren 
en bestuurscadeaus nog lang zullen blijven bestaan. 

Als de traditie van bestuurscadeaus nog lang doorgaat, dan 
zal het hok er altijd gezellig uit blijven zien met leuke, nieuwe 
dingen. In 2020 zal het hok er dan nog mooier uitzien! 

Mark Kwakernaak
Historicie 2014/15

Kuiperium 2002/2003
Treinbestuur 2003/2004
Sas Chaos 2004/2005
Major Line 2005/2006
Thallium 2006/2007
Hatchikidee 2007/2008

Lhansering 2008/2009
Kharma 2009/2010
Monarchie 2010/2011
Santhé 2011/2012
Casanova 2012/2013
Pur Sang 2013/2014

Regenbogen 1996/1997
Hildendaden 1997/1998
B’99 1998/1999
Georgeous 1999/2000
Maarterie 2000/2001
Rubijn 2001/2002

“Hierdoor is uw favoriete chemische glossy altijd 
dicht in de buurt bij uw kopje thee of koffie.”

voor ons allen
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Vuurwerk heeft een lange geschiedenis die 
teruggaat tot de 7e eeuw na Christus. Het komt 
oorspronkelijk uit China, waar het tot op de dag 
van vandaag bij vele festivals gebruikt wordt, 
voornamelijk bij religieuze gebeurtenissen om 
boze geesten te verjagen. In de loop van de tijd 
is vuurwerk ook door andere samenlevingen in 
de cultuur opgenomen en worden vele festivals 
en feesten opgevrolijkt met een spectaculair 
schouwspel. In deze editie van “Science” gaan we 
in op de chemie achter deze feestelijke explosieven.

Foto: vuurwerk bij de opera van Sydney tijdes de viering van 
het nieuwe jaar in 2006

Knal
Wat die rotjes die de buurjongentjes al ver voor  
oudejaarsdag afsteken en het prachtigste siervuurwerk dat 
wordt afgestoken op evenementen gemeen hebben, is dat 
er voor een flinke knal gezorgd moet worden. Deze knallen 
en het omhoog vliegen van de vuurpijl worden veroorzaakt 
door reactie van buskruit.

Buskruit is een explosief mengsel van kaliumnitraat, 
houtskool en zwavel met een kaliumcarbonaat als 
katalysator.  Er zijn vele theoretische reactievergelijkingen 
die de reactie van het buskruit beschrijven. De 
daadwerkelijke reactievergelijking zal afhangen van 
onderandere de exacte samenstelling van de houtskool, 
maar als er voor het gemak gebruik wordt gemaakt van de 
empirische formule  C7H4O, dan is de reactievergelijking 
die de ontleding van buskruit het beste beschrijft:

6 KNO3 + C7H4O + 2 S → K2CO3 + K2SO4 + K2S + 4 CO2 + 
2 CO + 2 H2O + 3 N2

Dat dit niet de enige reactie is die plaatsvindt, blijkt wel 
uit de vorming van een groot aantal bijproducten, zoals 
kalium thiocyanaat, koolstof, ammonium carbonaat, 
waterstofsulfide, waterstof en methaan. Toch kunnen 
we deze reactievergelijking wel gebruiken om een aantal 
eigenschappen van de ontleding van buskruit te verklaren.

Zoals te zien is, is er voor de reactie van buskruit geen 
zuurstofgas nodig. De oxidator in deze reactie is namelijk 

Er hangt chemie 
in de lucht
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het kaliumnitraat dat zijn zuurstofatomen overdraagt 
aan de houtskool en aan het zwavel. Hierdoor is het 
mogelijk dat veel vuurwerk het ook op de maan of onder 
water doet, mits er genoeg warmte beschikbaar is om de 
activeringsenergie te overwinnen.

Verder is te zien dat uit enkel vaste reagentia een aantal 
gasvormige producten ontstaan. Dit zorgt voor een 
enorme toename in volume in een zeer korte tijd. Omdat 
deze reactie exotherm is, zullen de ontstane gassen door 
de warmte ook nog eens uitzetten. Als de ontstane gassen 
vervolgens nergens heen 
kunnen, dan zorgt dat 
voor een knal. Als de 
gassen maar een kant op 
kunnen, dan zorgt dat 
voor voortstuwing, van 
bijvoorbeeld een vuurpijl.

Kleur
Voor siervuurwerk is 
alleen een harde knal 
natuurlijk niet voldoende, 
dat moet vooral heel erg 
mooi zijn. Pyrotechnici 
weten dan ook als geen 
ander hoe zij hun producten tot ontploffing kunnen laten 
komen met de meest prachtinge kleuren. Zij gebruiken 
hiervoor vlamkleurende stoffen.

Deze vlamkleurende stoffen zijn over het algemeen 
metaalzouten. Voor een gele kleur gebruikt men natrium, 
voor een rode/violette kleur kalium, magnesium voor een  
witte kleur en koper voor een groene/blauwe kleur. 

Het principe dat hieraan ten grondslag ligt heeft ermee te 
maken dat de elektronen van atomen bij sterk verhitten in 
een aangeslagen toestand kunnen komen. Deze toestand 
is niet stabiel, en daarom zullen de elektronen in zeer 
korte tijd weer terugvallen naar hun grondtoestand. Bij 
deze overgang komt de energie vrij als een foton met 
een golflengte tussen 400 en 800 nanometer, iets wat wij 
waarnemen als zichtbaar licht.

Omdat elk atoom op een andere manier omringd is door 
elektronen en omdat de elektronen alleen in een aantal 
verschillende toestanden kunnen verkeren, zenden 
atomen allemaal een specifieke set van fotonen met een 
verschillende golflengte, en dus kleur.

Deze set van fotonen heet het emissiespectrum van een 
atoom. Omdat het emissiespectrum specifiek is voor een 
bepaald atoom, kan men door een monster in een vlam te  
houden en te kijken welke kleuren de vlam krijgt,  bepalen 
welke atomen er in het monster aanwezig zijn, dit wordt 
atomaire emissiespectrometrie genoemd.

Koud vuur?
Koud vuur bestaat natuurlijk niet. Zelfs de op het oog 
zo onschuldige sterretjes kunnen in onkundige handen 
gevaarlijk zijn. De temperatuur van deze vlam kan namelijk 
oplopen tot 1100 oC.  Het is daarom ook van groot belang 
dat er zeer voorzichtig met vuurwerk wordt omgegaan.

Elk jaar met oud en nieuw raken er mensen gewond aan 
hun ogen of aan hun handen of krijgen zij brandwonden 
door onveilig gebruik van vuurwerk. Dit is niet eens altijd 
hun eigen schuld, ook toeschouwers lopen het gevaar om  
het slachtoffer te worden van onveilig vuurwerkgebruik!

Hieronder staan enkele tips om oud en nieuw veilig door 
te komen. Het belangrijkste advies is: gebruik je gezonde 
verstand. En onthoud: je bent een rund als je met vuurwerk 
stunt.

Jacob van Hengst

Tips voor veilig vuurwerkgebruik
Gooi nooit met vuurwerk.

Steek vuurwerk altijd met gestrekte of slechts licht    
gebogen arm af, want het lichaam en het hoofd (gezicht)    

mogen zich niet boven het vuurwerk bevinden.

Experimenteer niet met vuurwerk: maak het nooit open.
    

Stop vuurwerk nooit los in jas- of broekzakken.
 

Trek stevige kleding aan die bestand is tegen vonken  (geen 
nylon).

  
Bestudeer de gebruiksaanwijzing van tevoren.

    
Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat. Zet 

(kleine) pijlen altijd in een half met zand gevulde fles. Sla een 
pvc-buis in de grond voor grote vuurpijlen.

    
Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen vier stenen.

    
Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar of 
gebruik een speciale Pyrotorch. Gebruik nooit lucifers of een 

aansteker.
    

Steek geen vuurwerk uit de hand af.
    

Steek niet-afgegaan vuurwerk (weigeraars) nooit opnieuw 
aan.
    

Zorg dat anderen minstens zes meter afstand houden.
    

Richt vuurwerk nooit op mensen, dieren of brandbare 
materialen.

    
Draag een vuurwerkbril.

    
Steek alleen groen viscolont aan.
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Heb je kansen als vrouw in de wetenschap? Dat is 
een vraag die nog regelmatig in kranten te lezen is. 
Mijn ervaring is: ja, maar de hobbels zijn net iets 
lastiger te nemen dan gemiddeld bij mannen. 

Tijdens mijn PhD-periode in de anorganische chemie 
in Leiden kreeg ik een promotie aangeboden tot 
wetenschappelijk medewerker. Ik deed namelijk onderzoek, 
onderwijs én bestuurlijk werk. Vervolgens werd me vanuit 
een andere hoek gevraagd: Heb je dat wel nodig? Je bent 
getrouwd, en dan moet je zo hard werken. Mijn antwoord: ik 
doe het al en ik vind het leuk om dat te combineren. Zou een 
dergelijke vraag ooit aan een man gesteld worden?

Ik ben altijd een beetje dwars geweest. Ik doe meestal wel 
wat me gevraagd wordt, maar alleen zolang het past bij mijn 
eigen doelen in het leven. Die heroverweeg ik iedere drie jaar 
en dan stel ik nieuwe prioriteiten. Toen ik werd benoemd tot 
voorzitter van het College van Bestuur in Rotterdam kreeg 
ik een magneetje met de volgende tekst: “He that chooses his 
own path needs no map,” - Queen Kristina of Sweden.  

Mijn ervaring is inderdaad dat je je eigen route moet volgen 
en serieus moet overwegen een andere richting in te slaan als 
je aan ziet komen dat de huidige richting minder past bij waar 
je heen wilt. 

“Ik ben altijd een beetje dwars geweest. Ik doe 
meestal wel wat me gevraagd wordt, maar alleen 
zolang het past bij mijn eigen doelen in het leven.”

Twee voorbeelden in mijn geval zijn: 

1. Op tweederde van mijn promotietraject heb ik een andere 
baan aangenomen die mij uitdagender leek, namelijk een 
nieuw vak opzetten aan de universiteit Utrecht (Chemie en 
Samenleving). Die promotie heb ik wel afgerond, maar in de 
avonduren.             

2. Niet aannemen  van een hoogleraarschap aan de TUDelft 
omdat ik het spannender vond directeur te worden van wat 
nu het Rathenau Instituut is, de organisatie die het parlement 
adviseert over Technologische ontwikkelingen en hoe daar 
mee om te gaan.

“Ik streef niet naar het schrijven van veel artikelen, 
maar wil wel dingen onderzoeken en uitdragen die 
van belang zijn in de maatschappij.”

Het bovenstaande lezend zal menigeen zich afvragen: is die 
carrière wel wetenschap? Ik zeg altijd: ik ben geen slechte 
wetenschapper, maar ik ben geen echte wetenschapper. Ik 
streef niet naar het schrijven van veel artikelen, maar wil 
wel dingen onderzoeken en uitdragen die van belang zijn 
in de maatschappij. Mijn grootste onderzoeksproject was 
een programma dat getrokken werd vanuit Harvard (John F. 
Kennedy School of Governance) en waar 40 mensen uit tien 
landen aan deelnamen. 

Dat was 25 jaar geleden nog heel bijzonder, zeker in de sociale 
wetenschappen. Wij onderzochten hoe landen in de periode 
1972-1991 omgingen met mondiale milieuproblemen, en wat 
voor lessen daaruit te trekken vallen. Mijn activiteiten zijn het 
meest succesvol als ik er in slaag mensen met verschillende 
visies (ook in onderzoek) met elkaar te verbinden.

Een laatste punt: het is heel prettig als jij en je partner elkaar 
volledig serieus nemen in elkaars werkzaamheden. Ik noem 
dit punt vanwege Sheryl Sandberg. In haar boek Lean In1 
geeft ze aan dat je partner als kameraad een belangrijk punt is 
in het realiseren van succes. Ik deel die ervaring.

Josee van Eijndhoven

1: Uitgegeven in de VS door AA Knopf (New York) 2013, 
aanvulling in 2014 (www.aaknopf.com) en in Nederland 
door Bruna (Utrecht), 2014, met als ondertitel: Vrouwen, 
werk, en de weg naar succes.

Vrouw in de 
wetenschap
Josee van Eijndhoven, 

chemische opleiding in Leiden gestart 

in 1965, gepromoveerd in 1978, 

getrouwd, moeder van twee inmiddels 

afgestudeerde kinderen, Emeritus 

professor aan Universiteit Utrecht 

en Erasmus Universiteit  Rotterdam, 

voormalig directeur Rathenau Instituut, 

en voorzitter van het  College van 

Bestuur  van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam.
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Voor de klas

Een minor kan een mooie ruimte zijn om wat te 
relaxen bij een management faculteit, of je nog 
eens te verdiepen in de organische scheikunde. 
Voor mij moest het echter een minor educatie 
worden. 
  
Daar sta je dan in de klas op je eerste schooldag, als 
doorgewinterde bètastudent. De eerste schooldag is niet zo’n 
probleem, alleen de plek in de klas maakt het lastig. Je staat 
er namelijk voor en je moet deze klas gaan vertellen wat ze 
moeten gaan doen, wat ze wel mogen en vooral wat ze niet 
mogen. 
  

Als je gewend bent tegen erlenmeyers en rondbodemkolven 
te praten, zijn derde klas leerlingen ineens iets heel anders. 
De leerlingen zullen terugpraten en dat niet alleen, ze zullen 
je gaan testen. Als je als docent van de derde klas denkt dat 
je gelijk vanaf het eerste moment les gaat geven, dan heb je 
het mis. In het begin ga je politieagent spelen en iedereen 
nog een keer vertellen wat ze wel en niet mogen en moeten 
(tas van tafel, steek even je vinger op als je wat wil zeggen, 
niet met etui’s gooien, laat elkaar even heel). Als deze eerste 
weken van strijd echter voorbij zijn, kan je beginnen aan het 
opbouwen van een band met zo’n klas en kom je er steeds 
meer achter dat het eigenlijk wel lieve leerlingen zijn. Als je 
in het begin voldoende streng bent geweest kan je daarna 
de teugels een beetje laten vieren en focussen op het leuk 
maken van de lessen.

Er zijn dus vooral aan het begin een aantal hectische weken, 
je wordt eigenlijk in het diepe gegooid zonder zwemdiploma 
A. Later wordt het wat betreft het lesgeven gelukkig wat 
minder spannend, maar vanuit de minor compenseren ze 
deze weggevallen druk met genoeg stage opdrachten om je 
als student lekker bezig te houden. 

Nu klinkt het hierboven allemaal heel negatief, maar dat is 
zeker niet het beeld wat ik mee wil geven aan jullie met 
dit stukje. De minor onderwijs is hartstikke leuk, je leert 
een hoop nieuwe vaardigheden en je leert een hoop over 
jezelf. Je gaat met klassen na verloop van tijd echt een band 
opbouwen en je kinderen zullen naar jou op gaan kijken als 
de docent (zowel bij een slecht cijfer als bij een goed cijfer, 
dit laatste is natuurlijk het leukst). 

Ik zit nu in de laatste vijf weken van mijn stage en ik durf 
te zeggen dat ik het lesgeven aardig onder de knie begin te 
krijgen. Mijn klassen zijn stil als ik dat vraag en ze letten op 
als ik wat vertel. Er is aan het begin en aan het einde van de 
les genoeg ruimte om even te relaxen, in het midden van de 
les letten ze op. Ik ken hun namen en zij kennen de mijne. 
Nog vijf weken dan is het klaar, nog vijf weken en dat heb 
ik er hopelijk 30 punten bij, nog vijf weken voordat ik mijn 
leerlingen ga missen. 

Jesse van Mullem

“In het begin ga je politieagent spelen en iedereen 
nog een keer vertellen wat ze wel en niet mogen 
en moeten.”

“Als je in het begin voldoende streng bent geweest 
kan je daarna de teugels een beetje laten vieren en 
focussen op het leuk maken van de lessen.”
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Omdat ik de onderwijsminor doe, heb na ik na twee 
jaar ineens weer herfstvakantie! Deze welverdiende 
pauze vormde een gat in mijn agenda waar ik al lang 
op gehoopt had. Eindelijk weer eens leuke dingen doen 
was dan ook het voornemen. Zo gezegd, zo gedaan. 
Op een natte herfstdag heb ik de trein naar de Hofstad 
gepakt om naar de ooit omstreden tentoonstelling van 
Rothko te gaan in het Haagse Gemeentemuseum.

Dat hij nu niet meer omstreden is, is al snel te zien bij de ingang. 
De rij van de kassa stond helemaal door een lange gang naar 
buiten toe. Even dacht ik dat ik gek werd, gelukkig schoot het 
snel op. Binnen was het ook zo druk, het was dringen voor veel 
schilderijen, vooral degene in het begin van de tentoonstelling, 
als iedereen nog fris is. Rothko was ooit zo omstreden omdat zijn 
kunst niet bepaald toegankelijk is, op het eerste gezicht in ieder 
geval. Grote kleurvlakken bedekken zijn doeken met maximaal 3 
kleuren. Niet iedereen kon zijn kunst in het begin waarderen, pas 
op latere leeftijd werd hij als kunstenaar in New York succesvol. 

De kleurvlakken zijn met een speciale techniek geschilderd 
waarbij je heel veel, zeer lichte kleuren over elkaar op het doek 
schildert. Hierdoor lijken vlakken te gaan zweven als je er voor 
staat en kan het sterke emoties oproepen, je kan het zien vibreren 
en je zou de kleuren als het ware kunnen voelen. 
Althans, dat is de bedoeling. In het begin begreep 
niet iedereen het, maar later begonnen steeds 
meer mensen ‘het’ te zien. Een toeschouwer 
barstte in tranen uit bij de aanblik van een van 
zijn schilderijen en zijn werk werd succesvol. 
Mensen wilden het hebben en Rothko werd 
beroemd. Eindelijk. 

Toen ik zag dat er een tentoonstelling is in het 
Haagse Gemeentemuseum wilde ik er dus 
ook zo snel mogelijk heen. Hoe zou het zijn, 
zo’n schilderij? De tentoonstelling is erg mooi 
opgezet, je ziet veel van zijn beginwerk waar 
hij nog erg zoekende mee was en waar je als 
toeschouwer (naar mijn idee) ook weinig mee 
kan. Toch stonden er grote groepen ook voor die 
schilderijen. Bij zijn betere werk merkte ik ook 
nog weinig. Ik wil mezelf niet dwingen om iets te 
voelen bij de verbeeldingen, of er iets in te zien, 
dus ik bleef nog rustig doorlopen. Een paar zalen 
verderop werd het iets rustiger, er hingen een 
paar heel mooie donkere schilderijen waar ik wel 
even in bleef staren. De kleuren zijn erg diep en 
de vlakken lijken inderdaad te zweven, ik werd 
er even stil van. 

Het waren mooie schilderijen. Toch, niet elk 
schilderij, maar weinig zelfs, spraken mij aan. Bij 

een enkeling kon ik echt even blijven staren en voelde ik me even 
opgenomen in de kleuren. Maar bij het merendeel voelde ik niets 
dan verveling. De schilderijen zijn vaak te ontoegankelijk voor 
mij. Maar toen in de laatste zaal waar ik kwam, keek ik verbaasd 
op want ik zag “Victory Boogiewoogie” van Piet Mondriaan! Dat 
schilderij had ik altijd nog in het echt willen zien en dus was ik 
even verslagen, alsof je voor het eerst de Eiffeltoren ziet. Dit is wel 
een heel onverwachte ontmoeting (ik was bij wijze van spreken 
toch niet in Parijs?). Mondriaan en Rothko komen  uit dezelfde 
tijd en moeten elkaar vaak gepasseerd hebben, daarom zijn ze 
even naast elkaar gezet. Deze zaal maakt de tentoonstelling erg 
interessant omdat je deze twee tijdsverwanten goed met elkaar 
kan vergelijken.

Verderop bleek er ook nog een tentoonstelling van Mondriaan te 
zijn, daar was niemand. Ik was samen met de Mondriaan-stoel in 
een verder lege ruimte. Precies zoals je musea wenst. Is dit nog 
ontoegankelijker dan Rothko? Of volgt het verschil in bezoekers 
uit het feit dat er voor Rothko enorm veel reclame is gemaakt en 
iedereen daar op af is gekomen om ‘het’ te ervaren? 

Bas Buise

Gemeentemuseum Den Haag:
Tot 1 februari tentoongesteld

Voel ik ‘het’?
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Ik kan hier een heet verhaal neerzetten over hoe 
leuk en leerzaam het volgen van een semester in het 
buitenland wel niet is...  dit doe ik niet. Natuurlijk is 
het leuk en een nieuwe ervaring die ik mensen zeker 
zou aanbevelen! Maar dat kun je overal lezen (of halen 
uit mijn foto’s). Het is veel handiger voor de mede-
student om daadwerkelijk te weten hoe je een dergelijke 
uitwisseling precies geregeld krijgt! Dit was namelijk 
een groot zwart gat vorig jaar, voor mij en mijn mede-
uitwisselingsstudenten.

Wanneer je volgend jaar een minor, of vakken van een master, in het 
buitenland wilt doen, kun je nu nog rustig aan doen (lees: chillen), 
maar niet voor lang! De deadline voor het inleveren van een eerste 
opzet is al in februari. Dan moet je een ‘eerste opzet’ inleveren, 
deze bevat verschillende bijlagen, allemaal terug te vinden onder 
het kopje ´minors´ op de blackboardpagina van ´Opleiding MST´. 

De meesten van deze bijlagen geven je niet veel werk. Je moet je er 
alleen toe zetten op een gegeven moment (voor het maken van een 
c.v. heeft de TU Delft trouwens een handige tutorial op de site!). De 
´Learning Agreement´ verdient echter wat meer uitleg. Dit bevat 
de keuze van vakken en universiteit. Maar hoe kies je dit?

De universiteit heeft zogeheten Erasmus contracten met andere 
universiteiten. Dit is een Europese organisatie die internationaal 
studeren stimuleert. Bijvoorbeeld door het regelen van een 
uitwisseling makkelijker te maken voor universiteiten onderling. 
Ook geven ze een beurs aan uitwisselingsstudenten, gratis geld! Het 
ligt dus meestal voor de hand (vooral voor je minor) om een van 
deze partneruniversiteiten te kiezen. Wil je echter iets wat compleet 
anders is in het buiteland, dan raad ik je aan om nu nog naar het 
‘exchange office’ te gaan om te vragen naar de mogelijkheden hier! 
Dit zit namelijk anders in elkaar.

Voor je learning agreement kun je drie keuzes van universiteiten 
opgeven, met de vakken die je daar wilt gaan volgen. Deze 
vakken zijn meestal erg eenvoudig te vinden op de sites van de 
universiteiten. De enige voorwaarde die Leiden en Delft eraan 
stellen is dat ze moeten aansluiten op je eigen opleiding. Let wel 
op! Vaak zijn bachelorvakken in de thuistaal. Het volgen van 
mastervakken  is een mooie uitdaging na 2 jaar MST en is dus een 
mooi alternatief, deze worden voornamelijk gegeven in het Engels.

Na de deadline van deze bijlagen zal er beslist worden wie naar één 
van zijn drie keuzes mag. Er is meestal maar één plek per universiteit 
voor één student van Leiden/Delft. Een niet-nominaallopende 
student zal dus niet snel geaccepteerd worden! Een tijdje na dit 
besluit zul je bericht krijgen en kun je jezelf aanmelden voor een 
buitenlandse universiteit.

Dit gezegd hebbende hoop ik dat jullie nu een beter beeld hebben 
gekregen over hoe de procedure (tot februari) in elkaar zit en wil 
ik afscheid van jullie nemen met het Deense ´Med Venlig Hilsen´! 

Bert Beerkens
   

How to: Je minor 
studeren in het 
Buitenland
Bert Beerkens is voor zijn minor een half jaar in Denemarken. Omdat hij ons er niet van 
hoeft te overtuigen dat het heerlijk vertoeven is daar, pakt hij de CDL Extern anders aan ...

Ook geven ze een beurs aan uitwisselingsstudenten, 
gratis geld! 

“Het volgen van mastervakken  is een mooie uitdaging 
na 2 jaar MST.”
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Toen we met de 
redactie aan het 
nadenken waren over 
welke onderzoeksgroep 
we wilden interviewen 
voor de ‘In de Toren’ 
kwamen we al snel uit 
op MCBIM. Een brede 
groep waar de CDL’ers 
meer over moeten 
weten. Aanvankelijk 
wist ik ook niet zo veel 
van deze groep. Als een 
blanco pagina kwam ik 
aan en ik werd totaal 

verast. De erg toegankelijke, hartelijke professor Lies 
Bouwman heeft de groep voor ons uitgelegd. 

De groep staat als breed bekend, waar de afkorting MCBIM 
voor staat bevestigt dat: Metals in Catalysis, Biomimetics, 
Inorganic Materials. Reacties versnellen zonder afvalproducten, 
in de natuur een proces afkijken en dit op ingenieuze manier 
namaken, MCBIM houdt zich met veel toepassingen bezig. De 
metalen komen overal in terug. 

Binnen de groep zijn in praktijk twee mensen aan het hoofd, 

prof. Lies Bouwman en dr. Sylvestre Bonnet. MCBIM sluit 
dan ook aan bij de twee specifieke richtingen van het LIC, 
Bouwman bij de richting ‘Energy and Sustainability’ en 
Bonnet bij de richting van ‘Chemical Biology’. De samenhang 
tussen de twee deelgroepen wordt gevormd door de metalen, 
de coördinatieverbindingen van heel erg medisch tot 
maatschappelijk toegepast. Zoals eerder gezegd, de groep is 
breed. “Goede LED-verlichting ontwerpen is beter voor het 
milieu, slimme katalysatoren die protonen kunnen omzetten 
naar waterstof is goed voor de waterstofeconomie, dat is allemaal 
de ‘Energy and Sustainability’ richting, metaalverbindingen die 
kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld kanker te genezen is 
Sylvestre’s ‘Chemical Biology’ richting,” licht Bouwman toe. 
Alle onderzoeksprojecten zijn zeer stevig te onderbouwen met 
het feit dat wanneer het lukt, de resultaten heel goed toepasbaar 
zijn in het dagelijks leven. 

De afgelopen jaren zijn er binnen de groep al een stuk of vijf, 

zes octrooien verkregen. Bouwman kan vertellen dat ze een 
octrooi hebben ingediend, gebaseerd op een nieuwe reactie die 
is ontwikkeld om nylon te maken uit afvalresten van bomen, 
cellulose. Op die manier heb je aardolie niet nodig. Er moet 
nog gewerkt worden aan de selectiviteit en de conversie is ook 
nog niet voldoende, maar de reactie is nu bekend. Het gebeurt 
dat er octrooien verkocht worden aan een bedrijf waar dan een 
fabriek uit voortkomt. 

Als de groep met elkaar gaat vergaderen komen ze zo nu en dan 

op nieuwe inzichten en kijken ze kritisch naar elkaars werk. Dit 
werkt goed omdat de groep zo breed is, dan kunnen ze elkaars 
werk makkelijker vanaf een afstand te bekijken. 
Wanneer je als student bij MCBIM binnen komt is het 
eerste wat je gevraagd wordt waar je interesses liggen. Je kan 
verschillende kanten op: toegepaste dingen zoals verlichting? 
Of ben je meer geïnteresseerd in de medische toepassing? Je 
kan bijna altijd je capaciteiten op de juiste plek inzetten. 

Als groep zijn ze erg betrokken bij elkaar, eens in de twee 
maanden hebben ze een borrel en één keer in het jaar gaan 
ze barbecueën of iets anders gezelligs doen. Ook hebben ze 
het jaarlijkse Kerstdiner, waarbij iedereen een eigen gerecht 
meeneemt. De groep is erg internationaal dus er komen 
Franse, Duitse, Spaanse, Turkse, Chinese, Amerikaanse en 
ook nog Nederlandse gerechten op tafel. Op dit moment zijn 
er 15 AIO’s, 4 Postdocs, Bonnet en Bouwman, en dan nog de 
master- en bachelorstudenten natuurlijk. Bouwman beschrijft 
de sfeer binnen de groep als goed en gezellig. De professor 
lacht: “Ik hoor ook van veel studenten dat ze het erg gezellig 
vinden, laatst is een meisje afgestudeerd, die zei dat MCBIM de 
gezelligste groep van het LIC is! Nou, dat mag je opschrijven.”

Bas Buise

Breed en door 
metalen verbonden

Interview met een bredere onderzoeksgroep uit Leiden: MCBIM

“Alle onderzoeksprojecten zijn zeer stevig te 
onderbouwen met het feit dat wanneer het lukt, de 
resultaten heel goed toepasbaar zijn in het dagelijks 
leven.”

“... laatst is een meisje afgestudeerd, die zei dat 
MCBIM de gezelligste groep van het LIC is!”
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Als assessor onderwijs van het Chemisch Dispuut 
Leiden mag ik mij gelukkig prijzen dat ik alle 
lezers op de hoogte kan houden van alle zaken die 
er momenteel in het onderwijs gaande zijn. De 
opleidingscommissie - en directie - doet flink zijn 
best om het onderwijs zo goed mogelijk in elkaar te 
zetten. Dit zijn de laatste updates van de bachelor 
Molecular Science & Technology en de master 
Chemistry.

Majorvoorlichting

De opleiding gaat dit jaar alles inzetten om de studenten zo 
goed mogelijk in te lichten over de major, om de eerstejaars 
optimaal tegemoet te komen in hun keuze voor scheikunde of 
scheikundige technologie. De bedoeling is dat studenten hun 
keuze niet alleen baseren op hun voorkeur voor de vakken 
Organische Chemie en Structuuranalyse en Procestechnologie. 
Op zich zijn dit zeker ijkpunten wat betreft de richting die 
je opgaat, maar de major bevat zoveel meer dan alleen deze 
twee vakken. Het streven is om ruim op tijd de eerstejaars een 
voorlichting te geven over vakken en baanperspectief die in 
het eerste jaar niet belicht worden, maar hopelijk wel een beter 
beeld geven over hoe de major er vervolgens uit gaat zien.

Minorvoorlichting

Elk jaar zijn er helaas weer een hoop eerstejaars die voor 
zichzelf niet de juiste minor kiezen, waardoor ze jammer 
genoeg studievertraging oplopen en het jaar daarna pas 
opnieuw kunnen beginnen. Het Chemisch Dispuut Leiden 
wil hier ook tijdig mee aan de slag gaan en voornamelijk voor 
tweedejaars en derdejaars een voorlichting te organiseren 
om er achter te komen welke minoren er eventueel gekozen 
kunnen worden, waarbij ervaringsdeskundigen vertellen 
over de voor- en nadelen van een bepaalde minor, of waar je 
rekening mee moet houden bij het kiezen van je minor (zeker 
in combinatie met vakken die je nog moet inhalen of LO4). 

Blokrooster en de statistieken

Het blokrooster is nu voor de tweede keer van start gegaan 
in het eerste jaar en start dit jaar in het tweede jaar. Het 
idee van het blokrooster is dat studenten zich niet helemaal 
verloren voelen als ze beginnen aan de universiteit. Op deze 
manier gaat de overgang van de middelbare school naar de 
universiteit wat soepeler en vallen er hopelijk aan het begin 

van de rit minder mensen af. Het lijkt afgelopen jaar zeker 
zijn vruchten afgeworpen te hebben. De cijfers liegen er niet 
om. Vorig jaar stond de teller op 121 eerstejaars. Omdat het 
blokrooster ervoor zorgt dat studenten vrij vroeg weten of ze 
hun BSA gingen halen, kon een groot deel vroegtijdig stoppen 
om het volgende jaar weer opnieuw te beginnen zonder 
dat het telt als studievertraging. Vijf studenten zijn dit jaar 
opnieuw begonnen met de opleiding. Het aantal eerstejaars 
per 1 oktober 2014 staat op 136, weer een recordaantal. Er zijn 
in totaal 88 studenten doorgegaan naar het tweede jaar, wat 
neerkomt op 72%. 54 studenten hebben hun P-in-1 gehaald, 
dat is 61%, ook zeer hoog in vergelijking met voorgaande jaren. 
De bachelor werd door 22 studenten (33%) in 3 jaar afgerond. 
54 studenten deden vier jaar over hun bachelor, dat is 63%. Er 
zit dus een goede stijgende lijn in deze cijfers. We gaan zien 
hoe het blokrooster de studieresultaten blijft beïnvloeden.

Annechien Maas Geesteranus
h.t. assessor onderwijs van het Chemisch Dispuut Leiden

Onderwijs




