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Beste leden,

Op het moment van schrijven ben ik met mijn hoofd nog bij 
de kerstvakantie, die echt voorbij is gevlogen. Met wat kilootjes 
extra is ook voor ons de tweede helft van dit collegejaar 
aangebroken. Terwijl ik op het hok aan het ‘studeren’ was, was 
ik blij om te zien dat ik velen van jullie langs heb zien komen 
voor de ontspanning tussen het studeren en de tentamens door.

Met het aanbreken van het nieuwe jaar kan ik er niet omheen 
om wederom het onderwerp ‘goede voornemens’ aan te snijden. 
‘Blue Monday’, volgens wetenschappers de meest deprimerende 
dag van het jaar, hebben we inmiddels allemaal overleefd en ik 
kan dan wel concluderen dat het dit jaar misschien dan eindelijk 
het jaar is dat onze goede voornemens uitkomen. En zo niet, 
laat je hoofd niet hangen, voor je het weet begint het nieuwe 
collegejaar en is het weer tijd voor nieuwe goede voornemens!

Ook wordt met het aanbreken van het nieuwe jaar een terugblik 
geworpen op afgelopen jaar. 2013 was een bewogen jaar, waarin 
het CDL een subdispuut en twee (potentiële) ereleden rijker 
is geworden, speciaal bier zijn weg naar de Science Club heeft 
gevonden, het blokrooster voor de eerstejaars is ingevoerd en 
de eerste stappen naar een fantastische reis naar Brazilië in de 
zomer zijn gezet. Ondanks deze veranderingen die nu al hebben 
plaatsgevonden bij onze mooie vereniging, is het belangrijk om 
ook vooruit te kijken.

De tot op dit moment ontbrekende 
winter helpt niet bij het gevoel dat het 
alweer bijna lente is; mij hoor je niet 
klagen! Dat moeder natuur de winter 
overslaat, betekent natuurlijk niet dat dat bij het CDL ook het 
geval is. Na een lange vakantie en een lange maand januari met 
alleen maar tentamens, zijn de tweedejaars afgereisd naar België, 
wordt cupido weer opgetrommeld voor de Valentijnsborrel en 
komt ook het Bètagala er weer aan. Komt dus allen proeven van 
de gezelligheid die het CDL te bieden heeft tijdens deze, dan 
misschien wel niet zo koude, wintermaanden!

Heel veel leesplezier met deze Chimica in een nieuw jasje, waar 
naast culinaire chemische weetjes, ook te lezen valt over de 
activiteiten van afgelopen half jaar en chemisch nieuws!

Sandra Wiegman
h.t. praeses der 
Chemisch Dispuut Leiden

Praesidiaal
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Editorial

Dit is hem weer, je hebt Chimica’s tweede uitgave van het jaar 
in je handen! De afgelopen periode was  er een waarin veel 
gebeurde, Sinterklaas, Kerst en nieuwjaar, de tweede jaars 
rondden hun LO2 af en de eerste jaars hun PBV. Al met al 
druk-druk-druk dus! Wederom staan er veel verslagen van de 
avonturen op aankomende bladzijdes. Daarnaast ook weer de 
Chemische weetjes en een goed wetenschappelijk artikel. Deze 
keer is het thema “proeven”. Proeven met je mond, proeven in 
het laboratorium, het komt allemaal voorbij. Op de voorkant 
van deze editie mag jij als lezer ook proeven van een nieuwe 
cover stijl, we hopen dat hij in smaak valt! 

In verschillende smaakvolle stukken zal “proeven” in de spot 
lights staan. Zo bespreekt Bert in zijn kolom de scheikunde van 
de hamburger en praat Mark ons bij over de chemie van vlees. 

En wist jij dat de smaak van een 
stof vroeger een belangrijke 
stof eigenschap was? Je leert 
er alles van in de Chemische 
Weetjes. Ook een artikel over 
het Wonder Winterfeest is 
toegevoegd, waarin naast het 
eten ook de kleding besproken 
wordt! Verder kan je natuurlijk 
weer naar de vele foto’s kijken 
die gemaakt zijn in de voorbije 
maanden op het plakboek. 
Veel lees plezier!

Bas Buise



COLUMN

Columns, dé stukken in kranten en tijdschriften om 
alles wat tegenvalt aan onze wereld af te zeiken. 
Althans, als ik de Metro en de Sp!ts moet geloven is 
het de dagelijkse kost voor velen van ons die vaker op 
het treintraject Leiden-Delft (of andersom natuurlijk) 
te vinden zijn. 

Terwijl ik bezig was met een concept-column merkte 
ik dat ook ik langzamerhand begon met klagen. Geluk-
kig had ik dit op tijd door en vond ik de delete-knop op 
mijn laptop. Nu moest ik wel opzoek naar een nieuw 
column onderwerp.

Nu is er op het gebied van chemie van alles om in een 
column te bespreken, maar wat mij laatst opviel was 
het gebruik van structuurformules in South Park (een 
oudere aflevering). Daar word je als chemicus natu-
urlijk helemaal warm van. In de aflevering werd er een 
analyse gedaan van de zogenaamde ‘Cartmanburger’: 
een mix van geheime ingrediënten (weergegeven als 
moleculen) van verschillende fastfoodketens. 

Zo was er bijvoorbeeld voor Taco Bell cafeïne gebruikt 
als ‘ingrediënt’, voor City Wok sucrose en voor Burger 
King benzeen (heel erg lekker op een Whopper).

Aan de moleculen te zien hebben de makers er enig-
szins over nagedacht welke structuurformules te ge-
bruiken. Volgens diverse sites had dit met 2011 ‘Het 
jaar van de Chemie’ te maken. Met de start van 2014 
begint 2011 al ver weg te raken, toch hoop ik meer van 
deze scheikunde ‘gimmicks’ tegen te komen. Niet al-
leen omdat het leuk is, maar ook omdat ik dan niet in 
columns hoef te klagen. 
 

VS VERNIETIGT CHEMISCHE 
WAPENS UIT SYRIË 

WASHINGTON - De Amerikanen hebben toegezegd 
op het vernietigen van het gifgas uit Syrië. Dit nadat de 
verschillende EU-lidstaten bekend hadden gemaakt de 
wapens niet te willen verwijderen uit veiligheids-
redenen. De reden dat de VS wel heeft toegezegd op het 
vernietigen van de wapens komt voort uit het akkoord 
dat de VS en Rusland sloten om een diplomatieke 
oplossing voor het probleem te zoeken.

De VS pakt het probleem aan door middel van het 
bulkschip MV Cape Ray, dat het chemisch materiaal 
op de Middellandse Zee zal neutraliseren. Wel worden 
de chemische wapens door Noorwegen en 
Denenmarken naar Italië gebracht alvorens ze op het 
Amerikaanse schip belanden. 

Het laatste nieuws vanuit het OCPW is dat het verni-
etigen van chemische wapens vertraging heeft opgelo-
pen, vooral wegens transportredenen. De deadline 
voor het vernietigen van de giftigste chemicaliën (31 
december 2013) is niet gehaald. De rest van de giftige 
wapens wordt gedurende het komende half jaar ver-
nietigd. 
Bron: nrc.nl  

Bert Beerkens
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EDELGAS MOLECUUL 
GEVONDEN IN DE RUIMTE

LONDON – European Space Agency’s 
(ESA) Herschel Space Observatory heeft 
met behulp van een Cardiff-led instrument 
een molecuul gevonden met daarin een 
edelgas gebonden. Het gaat hier om argon 
hydride. Dit molecuul is aangetroffen in 
Crab Nebula, de resten van een ster die zo’n 
duizend jaar geleden geëxplodeerd is.

Dit is uniek, want edelgasmoleculen 
werden tot dusver alleen gevonden in labo-
ratoria op aarde waar exact de juiste condi-
ties konden worden gegenereerd. Hierdoor 
gingen wetenschappers er van uit dat deze 
stoffen niet in de ruimte gevonden zouden 
worden.

De onderzoeksgroep van University Col-
lege London, die het unieke molecuul 
gevonden heeft, was er helemaal niet op uit 
om het te vinden. Leidinggevende profes-
sor Mike Barlow: “We waren ons erg aan 
het concentreren op de stof van de ster en 
toen kwamen ineens twee emissie lijnen 
naar voren precies op de plek waar we de 
stof zagen schitterde.” De lijnen werden 
niet herkend en er moest dus wat anders 
aan de hand zijn.

Op het eerste gezicht leek de ontdekking 
van een edelgasmolecuul heel vreemd, om-
dat de staat van een uit elkaar klappende 
ster enorm heet en onrustig is. Na verder 
onderzoek bleek toch dat de condities in 
deze supernova precies goed waren voor 
het ontstaan van argon hydride. Na het 
mengen van het argon en een afgekoeld 
waterstofatoom ontstond een millennium 
geleden het ideale milieu voor het ontstaan 
van dit bijzondere gas.
Bron: Chemistry Times

WETENSCHAPPERS 
MAKEN KRISTALLEN 

BLOEMEN DIE ALS LENS 
KUNNEN WERKEN

PENNSYLVANIA – Een onderzoeksgroep 
aan de Universiteit van Pennsylvania is er 
in geslaagd om een vooruitgang te boeken 
op het gebruik van vloeibare kristallen bij 
het bepalen van structuren.

In oudere studies naar structuren had het 
team een patroon van “defects” 
geproduceerd, fouten in het herhalende pa-
troon van vloeibare kristallen. Deze nieuwe 
methode voegt een complexer patroon toe 
gemaakt van een eenvoudigere vorm: een 
3D oppervlakte in de vorm van een bloem. 
Omdat de bloembladen van deze “bloe-
men” gemaakt zijn van vloeibaar kristal en 
ze uitdraaien rond het midden, gedraagt 
het zich als een facetoog, een samengesteld 
oog zoals vliegen hebben, en dus kan het 
prima gebruikt worden als lens.
Bron: Science Daily

FRACKING
 CHEMICALIëN SLECHT 

VOOR HORMOON-
HUISHOUDING

GARFIELD COUNTRY CO – Bij het 
fracken, een manier om gas of olie te win-
nen, worden zo’n 700 chemicaliën gebruikt, 
waarvan het grootste deel slecht is voor de 
gezondheid en de hormoonhuishouding en 
ze kunnen de functie van deze hormonen 
ernstig aantasten, blijkt uit een onderzoek 
gepubliceerd door het tijdschrift Endocri-
nology.

Endocrine-disrupting chemicals (EDC’s) 
zijn stoffen die met het het endocrien
systeem, het hormoonstelsel, kunnen inter-
fereren en het kunnen beïnvloeden. Onder-
zoek heeft blootstelling aan EDC’s al gelinkt 
aan onvruchtbaarheid, kanker en geboorte 
aandoeningen. Omdat er steeds meer olie 
gebruikt wordt en er dus ook steeds meer 
gefrackt wordt neemt het gezondheids-
risico dus ook toe.

Voor het onderzoek zijn 12 bekende of 
mogelijke EDC’s genomen en is gekeken 
in hoeverre zij het werk van mannelijke 
en vrouwelijke voortplantingshormonen 
blokkeren of nadoen. De gebruikte EDC’s 
worden ook gebruikt bij het boren. In mon-
sters van het water rondom de boor-
gebieden in Colorado zijn ook hogere con-
centraties endocrine-disrupting chemicals 
gevonden, zo hoog dat het daadwerkelijk 
gevaarlijk is om van dat water te drinken.
Bron: Chemistry Times

Bas Buise

       CHEMISCH                JOURNAAL
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Eerstejaarscommissie

Ook dit jaar is er weer een eerstejaarscommisie die een hele reeks aan leuke activ-
iteiten voor de eerstejaars  gaat organiseren. De eerste activiteit is al geweest: de to-
stilunch. Er staan nog een hoop andere leuke activeiten op het programma, dus ver-
geet niet in de gaten te houden wanneer de volgende activiteit wordt aangekondigd!

Dit collegejaar is de eerstejaarscommisie erg druk bezig 
geweest met het organiseren van activiteiten. 22 novem-
ber vond de officiële wissel plaats met de vorige eerste-
jaarscommissie. Iedereen was aanwezig. Met 16 man heb-
ben we natuurlijk eerst heerlijk gegeten en gedronken. 
Ook de commissieleden die geen MST studeren waren 
van de partij. Direct aansluitend op het eten was er een 
eerstejaarscommissie verticaleborrel. Dat was zeker een 
geslaagde tweede deel van de avond. Vijf verschillende 
jaren zijn langs geweest voor een drankje en een praatje.
  
Dan natuurlijk de eerste activiteit voor onze mede-
eerstejaars. In de scienceclub stond er een tostilunch 
op het programma. ’s Ochtends vroeg werd er goed 
ingekopen gedaan bij de supermarkt en toen heb-
ben we met zes mensen legendarische tosti’s belegd.

Rond een uurtje of twaalf kwamen de eerste hongerige 
eerstejaars al binnen lopen bij de Science Club om een tosti 
te eten. De eerstejaarscommissie heeft tussen alle gezelig-
heid door geïnventariseerd naar nieuwe ideeën voor acti-
viteiten die later dit collegejaar kunnen plaatsvinden. Toen 
de laatste tosti net gebakken was, waren alle buikjes rond en 
gevuld en had iedereen genoeg energie voor de  rest van de 
middag. Het was een druk bezochte en gezellige activiteit!
  
De week na de vakantie stond al weer het volgende 
feestje op het programma. Er was een heuze Mexi-
caanse Nieuwjaarsborrel in de Science Club met cakejes 

en natuurlijk Tequila Sunrise. Ook was er halverwege 
de borrel een Mexicaanse verrassing: een piñata. Zelfs 
na een aantal cocktails werd deze goed geraakt en 
iedereen kon nog vele dagen genieten van de zoete
lekkernij die de vloer van de Science Club versierde. 
Iedereen kon deze studiebreak goed gebruiken en de op-
komst van deze activiteit was  weer net zo hoog als bij 
de eerste activiteit. Het was zeker een geslaagd avondje!

Anne Roebroeck
Escalatie ‘13 
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CDL Integraal



Op 29  november was het dan zo ver: de lang verwachte 
CDL  LAN-party. Om 11 uur ’s ochtends trokken de 
eerste enthousiaste gamers de Science Club binnen om 
hun computers klaar te zetten. Toen alle computers er 
klaar voor waren, kon het gamen beginnen. Heel de 
dag door kwamen CDL-leden langs om te gamen op de 
verschillende consoles en computers die klaar stonden. 
Er werden fanatiek potjes FIFA of Mario Kart gespeeld. 
Rond een uurtje of 5 werd het echt druk, toen ook de 
mensen die stage liepen zich in de Science Club meld-
den. Bij de computertafel werden de beste strategieën 
uitgewisseld om League of Legends en Age of Empires 
te spelen. Gevolgd door een gezamenlijk potje Unreal 
Tournament. Nadat iedereen weer even frisse energie 
opgedaan had na een hapje eten en een drankje barstte 
de strijd pas echt los, namelijk met een potje League 
of Legends tussen 10 fanatieke CDL’ers. Nadat de teams 
gemaakt waren en de beste strategie bepaald was, be-
gon een spannend potje totdat uiteindelijk 1 team als 
winnaar uit de strijd kwam. Daarna werden de comput-
ers weer afgebouwd en opgeborgen en vertrokken de 
deelnemers na een geslaagde dag weer naar huis.

Damy Zwagerman

LAN-party L.C.D.
Prisma

    

CDL Integraal

Prisma? Prima! Het is officieel, het ‘Leidsch Chemisch Dispuut 
Prisma’ is met veel moeite door de ALV heen gekomen. Het 
subdispuut is opgericht door Bas Buise, Mark Kwakernaak, 
Raisa Rudge en ondergetekende en zal vanaf heden een groot 
aandeel hebben in het leven van het gemiddelde CDL-lid. 
Stiekem beschikt iedereen over  een kleurrijke kant (ook al is 
het maar een heel klein beetje), daarom vonden wij het dan 
ook de hoogste tijd dat er een plek binnen het CDL zou zijn om 
deze kant van jezelf te tonen. 

Voor ons als oprichters en huidig bestuur van het subdispuut is 
er nu een hectische tijd aangekomen. Hoe werven we leden en 
wie voldoet aan de strenge eisen van het lidmaatschap? 
Laat staan alle leuke activiteiten die we zouden kunnen 
organiseren nu het subdispuut officieel is opgericht. De meest 
uiteenlopende gekken ideeën zijn al voorbij gekomen, maar 
deze zullen nog even geheim blijven om onze inmiddels meer 
dan 10 leden de spanning niet te ontnemen. Voel jij je ook 
prismawaardig, heb jij genoeg tijgerpunten en wil jij mee op 
onze eerstvolgende activiteit? Dat kan! Als lid van het CDL heb 
jij de mogelijkheid om ook lid te worden van L.C.D Prisma.  
Hoe doe je dit? Stuur een mailtje naar prisma@chemischdis-
puutleiden.nl en misschien krijg jij dan wel de uitnodiging tot 
lidmaatschap. Als jouw lidmaatschap volledig is goedgekeurd, 
dan zien we je graag op de eerstvolgende 
activiteit!

Met een kleurrijke groet,
Rosa Meijer
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Haastig lopen we door de 
straten van Leiden terwijl 
ik af en toe een blik werp 
op het oogverblindende 
scherm van de telefoon 
met de navigatie, 
restaurant de Malle 
Jan moet om de hoek 
van de kerk zijn. 

            Al snel komen we aan 
en ik zie dat het restaurant langzaam vol 

druppelt met CDL’ers. Zodra de consumptiebonnen 
uit zijn gedeeld beginnen we het eerste rondje, ik neem een 
rode wijn.

Na de eerste slok, als we zeker weten dat iedereen binnen is, 
heet gastvrouw Suzanne ons aan tafel welkom; de avond kan 
nu echt beginnen. Iedereen besteld zijn eten bij de ober en 
aan onze tafel wordt gediscussieerd over het idee om
de Chimica deze zomer de Bichimica te noemen. 

Het wordt al gezellig en we bestellen een tweede rondje 
drinken, nog één rood.

De sfeer zit er inmiddels goed in en de ober serveert het 
voorgerecht uit. Omdat onze vereniging  haar gebruiken 
pur sang zijn, wachten we natuurlijk even tot iedereen zijn 
eten heeft. Anthe mag, als oudste (aanwezige) lid, ook een 
woordje doen. Hij is erg enthousiast dat er zo veel leden zijn 
gekomen. Dan mogen we aan de soep beginnen, ik vis het 
laurier blad er uit en proef de uiensoep. Het smaakt gewel-
dig!

Daarna wordt op een groot bord het hoofdgerecht geserveerd: 
kip, vis of vega. Miles (jongste aanwezige lid) doet als laatste 
ook een woordje. Ook hij is erg blij en vindt het erg gezellig. 
Het eten ziet er goed uit en smaakt ook formidabel. Zeker 
met de frites erbij is het meer dan genoeg.

Tenslotte volgt een knallend einde. Het toetje wordt 
geserveerd met flitsend en exploderend 
vuurwerk ,
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Kerstdiner

   

Winter wonderfeest



wat een jolige sfeer teweeg brengt. Het zijn lekkere 
soesjes met chocolade en ijs, heerlijk. We nemen nog 
een drankje en maken de groepsfoto, het diner was af!

 Kerstfeest

Na het diner begon natuurlijk het gala 
bij Quintus. Iedereen had prachtige 
kleren aangetrokken en dat moet 
natuurlijk niet onbesproken blijven!

Didjay en haar date hadden mooie broches gemaakt van 
gourmette spatels in het kader van kerstfeest. Dat wordt 
vermoedelijk een Kerst hit. Lennart had klassieke witte 
bretels om, welke verrassend vlekvrij gebleven zijn. Rosa 
had mooie zwarte hakken aan die voor de verandering 
niet super hoog waren. Deze stonden haar goed. Daar-
naast onthulde ze dat ze haar jurk naadloos in de goede 
vorm weet te trekken waardoor je geen plooien ziet. 
Sandra had een gave zwarte jurk aan met een laag uit-
gesneden achterkant zodat je heel mooi haar schouders 
kon zien. Thomas en zijn date hadden broches gemaakt 
van Kerstbellen. Jesse`s reliëf antraciet gekleurde strik 
doet denken aan de roaring twenties. Tes had haar CDL-
strik subtiel verwerkt in haar knot. Op deze manier kan je 
toch een jurk met de CDL-strik dragen. Miriam had een 

jurk aan waarbij de hals mooi afgewerkt was met kant voor 
een spannend, maar toch netjes, effect. Jacob let op de de-
tails en draagt bij zijn laatste manchetknoop een blauw 
gekleurd stiksel. Annechien droeg een prachtige bonte 
bouffante (een sjaal die ook over de schouders 
gaat) over haar jas. Het zusje van 
Annechien was er ook en stond 
op enorme turquoise hakken die 
erg goed pasten bij haar blonde 
haar. Als laatste had Sarah een 
rode panty aangetrokken. Naast 
dat dit een echte Kerst kleur is, is 
het ook een sfeervolle Jazz kleur. Dit 
is natuurlijk 
hartstikke
mooi op 
een gala!

Bas Buise

HET 
WINTER 

WONDER 
FEEST



RAAD JIJ HET 
DIESTHEMA 
VAN 2014?

    

Prijsvraag

Het Chemisch Dispuut Leiden wordt op 20 mei maar liefst 88 jaar! Alle leden zijn 
van harte uitgenodigd om dit geweldige feest mee te maken. Bij een diesweek 
hoort natuurlijk een thema, maar voor deze onthuld wordt, krijgen jullie de kans 
het thema te raden aan de hand van een aantal hints in deze Chimica.

Denk jij het thema al te weten? Of wil je gewoon graag winnen? Mail je idee met je 
motivatie dan voor 1 maart 2014 naar dies@chemischdispuutleiden.nl 
of lever je idee in op het hok. Het thema met het beste verhaal wint een passe-
partout voor de diesweek!
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30    Bètabanenmarkt
12 maart 2014

ste

Contact
Wij  zijn  te  bereiken  via  info@betabanenmarkt.nl,  en  meer informatie  is  tevens  te vinden  op  

Facebook en onze website, http://www.betabanenmarkt.nl.

Wie?
Kom dan 27 maart naar het 
Bètabedrijvendiner. 

Wil   je   meehelpen ?
Ook dat is mogelijk! Je kunt helpen
door je aan te melden als crewlid.
Dit kan door te mailen naar;
info@betabanenmarkt.nlinfo@betabanenmarkt.nl

 Jaarlijks  trekt  de  banenmarkt   honderden   studenten, 
afkomstig  van  wel   negen  verschillende   studies,  namelijk 
 Biofarmaceutische  Wetenschappen, Biologie,  
 Biomedische Wetenschappen, Informatica, Life Science 
and Technology, Molecular Science and Technology, 
Natuurkunde, Sterrenkunde en Wiskunde. 
Dit jaar zijn er weer veel bedrijven op de markt waaronderDit jaar zijn er weer veel bedrijven op de markt waaronder
KPN Consulting,  Incotec, Flow Traders en Beekenkamp
 

Wil jij nog meer?

Wat? Waarom?
De  Bètabanenmarkt,  afgekort  ook  wel 
BBM,   is   een   jaarlijks   terugkerend 
evenement voor studenten, promovendi  
en  post-docs  van  de  Universiteit Leiden. 
Het  doel   van  de  markt  is  om  studenten 
kennis te laten maken met verschillende 
bètabedrijven,  zodat  zij  zich  kunnen bètabedrijven,  zodat  zij  zich  kunnen 
oriënteren op het leven na de Universiteit. 

De  markt  wordt  gehouden  op 12 maart
2014 in het Gorlaeus.

Er is niet alleen de mogelijkheid om  informatie  te  

vergaren  bij  een  stand, maar  ook door middel  van  

pitches en verschillende workshops je te laten 
informeren.  Tevens  is  er  gelegenheid  om met bedrijven 
in contact te komen  door  middel  van 
 speeddaten en  een afsluitende netwerkborrel.

  
Aanmelden kan vanaf 1 februari via de website
Stuur voor het speeddaten je CV voor 20 februari naar 
ons op.

Ja, ik wil!







Heineken excursie 

Wachtend in de centrale hal van ChemE, werd er maar een 
kopje koffie genomen. Toen de bus arriveerde, stond nagenoeg 
iedereen strak in pak, met een bekertje in de hand, klaar 
voor de beste zitplaats  in de bus, vanwaar het Heineken 
avontuur begon. In de bus begon het zingen van de op het ejw 
geleerde liedjes, ter bevordering van de sfeer en het doden 
van de tijd. Na al het zingen en joelen werden we hartelijk 
ontvangen met een biertje in de Hooiberg ter Zoeterwoude, 
de plaats waar de enorme Heineken brouwerij gelegen is. 

Aansluitend op de ontvangst kregen we een kleine introductie met 
promofilmpje van alle Heineken producten en -submerken, zoals 
Amstel, Brand en Jillz. Na het einde van de introductie stond er 
buiten een door Heineken ‘gepimpte’ dubbeldekker bus te wachten, 
die ons rondleidde door het terrein van enkele hectare groot. 

De bus stopte bij de brouwerij, waar tientallen ketels stonden te 
draaien met daarin miljoenen liters mout, hop, gist en wort die ons 
uiteindelijk het beloofde biertje zouden leveren. Bij een platform 
tussen de ketels werd een uitleg gegeven over het betreffende 
proces van gerstemout tot bier. De excursie werd voortgezet 
naar  de verpakkingsafdeling, waar dagelijks duizenden blikjes, 
flesjes en tapjes worden gevuld, geseald en verpakt om binnen 
een dag in alle winkels in Nederland en buitenland te staan. 

De verpakkingsafdeling eindigde in het distributiecentrum, 
waar alle producten geautomatiseerd werden vervoerd naar de 
daarvoor bestemde vrachtwagen. Vanaf hier stapten we weer 
in de Heineken bus, die ons afzette bij de Hooiberg waar de 
bijzonder aangename productconfrontatie van start ging. Voor 
een half uur lang stond de tap geen seconde dicht en werden de 
hapjes met grote dank aangenomen. Na de confrontatie was de 
excursie ten einde en ging iedereen weer met de bus naar Delft.

Michiel Hickey 

Nalco Excursie
 
Nederland is een waterland bij uitstek: we hebben de dijken, de 
wadden, het zwemmen en wie weet binnen kort zelfs weer een 
Elfstedentocht (of niet?). Toch is maar weinig water drinkbaar en is 
het zuiveren en hergebruiken essentieel! Bij Nalco weten ze dat als 
geen ander, daarom zijn we langs gegaan bij hun vestiging in Leiden.
Nalco is een bedrijf dat duurzaamheid enorm hoog in het vaandel 

heeft staan en ze leveren aan grote bedrijven oplossingen om 
hun producten duurzamer te kunnen produceren. Dit doen ze 
niet alleen met water en de zuivering hiervan, maar ook met 
energie besparing, luchtzuivering, afval reductie en nog veel 
meer. In 2011 is Nalco gefuseerd met Ecolab. Nalco heeft echter 
zijn naam gehouden omdat het een begrip is in het vakgebied.

Na een vriendelijk ontvangst en een heerlijke lunch kregen 
we een presentatie over het bedrijf. We hoorden wat Nalco 
doet, hoe ze te werk gaan, wat de medewerkers doen en hoe 
het is om bij Nalco te werken. Bij Nalco pakken ze het goed 
aan: het merendeel van de mensen die bij Nalco werken, gaan 
langs bij de klanten en helpen ze met hun problemen. Omdat 
water en papier, twee van de grootste takken binnen Nalco, 
echt specialiteiten zijn en er op de universiteit niet heel veel 
aandacht aan wordt besteed, geeft Nalco ook veel trainingen en 
opleidingen aan medewerkers. Hierdoor bestaat er bij Nalco 
altijd de mogelijkheid om door te groeien binnen het bedrijf.

Nalco zorgt voor oplossingen voor grote bedrijven zals manieren 
om minder water te gebruiken, of juist water te hergebruiken, 
maar ook manieren om minder chemicaliën te gebruiken, of 
chemicaliën die minder schadelijk zijn. Daarnaast kijken ze ook 
naar oplossingen op het gebied van papier productie: hoe krijg je 
het juiste papier voor het juiste doel, van de juiste kwaliteit met 
zo min mogelijk schadelijke stoffen. Onze mede CDL’er Stefan de 
Weger, die zijn master onderzoeksstage bij Nalco loopt, heeft ons 
hier aardig wat over verteld. Omdat zijn onderzoeksstage ook gaat 
over het produceren van het papier, kon hij hier veel over vertellen. 
Ook hebben we gehoord hoe het is om je master stage bij een bedrijf 
te doen in plaats van op de universiteit. Stefan beviel dit erg goed.

Na de presentatie zijn we door de diverse laboratoria van Nalco 
gelopen. Hier konden we enkele onderzoeksinstellingen en 
producten van Nalco aan het werk zien. We zagen onder ander 
met welke problemen de onderzoekers die cavitatie en slijtage 
van onderdelen en buizen onderzochten te kampen hadden en 
hoe de mensen van Nalco hierin geschoold worden. Maar ook 
de afdeling waar bacteriën opgekweekt en onderzocht worden en 
diverse plekken waar water geanalyseerd wordt. Uiteraard zijn we 
ook zijn we op de papier afdeling geweest, hier hebben we gezien 
wat voor papier Stefan heeft gemaakt en hoe Nalco de kwaliteit 
van het papier test en kan verbeteren. Ook hier was weer veel 
aandacht voor het milieu: hoe maak je het papier op zo een milieu 
vriendelijke manier en tegelijkertijd ook heel stevig en mooi wit.
 
Ino van der Zalm

Carrière Oriëntatie
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Bedrijven Bezoeken



     Lezingen

TNO Lunchlezing

Op 21 november was het tijd voor de eerste lunchlezing van 
het Chemisch Dispuut Leiden. Deze werd gegeven door Purvil 
Khakharia en Leen van der Ham van TNO Delft. Nadat iedereen 
een lekker goed belegd broodje en een beker jus d’orange had 
gepakt en was gaan zitten trapte meneer Khakharia af door een 
globaal beeld te schetsen van TNO. 

Ik leerde dat TNO veel groter en globaler was dan ik in eerste 
instantie dacht, met 14 hoofdkantoren en 4000 werknemers 
wereldwijd. Bij de drie stages van het ontwikkelen van een 
product: research, research and development en product 
development, opereert TNO vooral in het middelste gedeelte. 

Na het globale deel nam meneer van der Ham het over om 
meer te vertellen over de Gas Treatment department. Hun 
focus ligt vooral bij het zuiveren, scheiden en bewerken van de 
uitlaatgassen als biogassen en het gebruik hiervan. We gingen 
wat dieper in op de CO2 opvang, gebruik, opslag en het belang 
hiervan. De opslag van CO2 kan via verscheidene manieren, 
zoals oplosmiddelen, selectief transport door middel van  
membranen en permanenten opslag in bijvoorbeeld biomassa. 
Hier werd uiteraard nog iets dieper op ingegaan en we sloten af 
met informatie over een aantal lopende projecten. 

Ik zou van deze gelegenheid gebruiken willen maken om Purvil 
Khakharia en Leen van der Ham nogmaals te bedanken voor 
deze lezing. Ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat we 
hebben genoten van de overview van TNO, maar dat het ook erg 
leuk was om wat dieper op de CO2 opvangst in te gaan, zodat 
onze scheikundige kennis nog van pas kwam. Dank u wel!

Didjay Bruggeman

Borrellezing Theoretische Chemie 

Maandag 11 november was de borrellezing van de 
onderzoeksgroep Theoretische Chemie. De lezing werd geopend 
door professor Kroes. Hij introduceerde het onderzoeksveld 
waarin de groep actief is en vertelde met terechte trots dat ze 
onlangs de grootste Europese Research Grand in de wacht hebben 
gesleept. Vervolgens gaf hij het woord aan twee promovendi die 
uitlegden wat zij voor onderzoek doen en, voor ons relevant, wat 
ze voor LO-projecten hebben.

Francesco Nattino doet onderzoek naar de dissociatie van 
methaan aan platinaoppervlakken en dissociatie van waterstofgas 
op koperoppervlakken. Zijn LO-studenen rekenen een hele serie 
verschillende botsingen door waarbij de invalshoek, kinetische 
energie en plek van de inslag gevarieerd wordt.
Mark Wijzenbroek (oud-MST’er) werkt met name aan het 
belang van de keuze van de exchange-correlation functionaal 
benadering die gebruikt wordt in DFT berekeningen. Het blijkt 
dat in bepaalde situaties de ene keuze beter werkt, terwijl voor 
andere gevallen het juist andersom is. Bij Theoretische Chemie 
werken ze nu aan een mengvorm die in uiteindelijk dus voor 
alle gevallen zo kloppend mogelijk zou moeten zijn. LO-ers 
bij Mark werken vaak aan het in de praktijk brengen van deze 
mengvormen en dit vergelijken met de experimenteel gevonden 
waarden.

Na deze heldere uitleg van hun bezigheden was het tijd voor het 
informele gedeelte van de borrellezing. De borrel was dit keer in 
de Cell Observatory Lounge waar de mobiele tap en frisdrank 
klaarstonden om iedereen van een lekker drankje te voorzien. 
De interesse bleek door de lezingen gewekt en er werden aardig 
wat vragen op de aanwezige groepsleden afgevuurd. Al met al 
was het een zeer succesvol begin van de serie borrellezingen van 
dit jaar.

Anthe Janssen
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eubdisputen    

Historie

De afgelopen tijd is er regelmatig 
gesproken over subdisputen en na wilde 
ideeën tijdens de eerste ALV van dit jaar 
is er sinds november 2013 weer officieel 
een subdispuut actief. In de geschiedenis 
van het CDL hebben subdisputen vaak 
een belangrijke rol gespeeld en dus was 
het voor de Historicie hoogste tijd om in 
het CDL-archief te duiken op zoek naar de 
verhalen hierachter.

In de jaren ’50 van de vorige eeuw gaat het goed met de 
studie scheikunde in Leiden en is het CDL met meer 
dan 250 leden op papier best groot. Het succes van de 
opleiding heeft echter ook een keerzijde, zoals in het 
jaarverslag van ’53-’ 54 wordt beschreven: “Waar vroeger 
het Dispuut aanvullingen kon bieden op het beperkte 
studieprogramma, is dit thans niet meer noodzakelijk 
door de grote verscheidenheid in de meest uiteenlopende 
vakken.” Het volle studieprogramma zorgt ervoor dat 
de studenten “wetenschappelijk overbelast” worden en 
dat de belangstelling voor de voornamelijk chemisch 
gerelateerde activiteiten van het CDL sterk afneemt. In 
de praktijk ligt het aantal actieve leden van het CDL dus 
flink lager en er wordt gezocht naar manieren om hier 
verandering in te brengen.

In 1958 wordt er dan voor het eerst geëxperimenteerd met 
“dispuutkerntjes” bestaande uit 15 eerste- en tweedejaars 
chemici en een ouderejaars mentor (onder andere ons 
oudste erelid: prof. J.J.C. Mulder). “Deze groepjes dienen 
er toe de zogenaamde ongeorganiseerden meer contacten 
te verschaffen en de 1e en 2dejaars ten voordele van 
het Chemisch Dispuut de activeren.” In eerste instantie 
worden de studenten ingedeeld in 7 groepjes, die in 
de praktijk dus best veel gelijkenissen vertonen met de 
huidige mentorgroepjes. Al snel blijkt dat een nummer 
als naam best wel suf is en beginnen de groepjes zichzelf 
een naam te geven. Tijdens de volgende ALV, begin 
1959, blijkt dat “drie subdispuutjes goed lopen, twee 
redelijk, de overige niet”. Dat vervolgens besloten wordt 
om de “niet-actieve dispuutjes een zachte dood te laten 
sterven” verklaart waarom er maar van vijf van de 
zeven subdisputen een naam terug te vinden is. Deze 
subdisputen zijn Chemophop, Io Flectamus, Quinta 
Essentia, SN-17 en Queetal. 

In de daaropvolgende jaren groeien de subdisputen uit 
tot een essentieel onderdeel van het CDL. Als één van de 
aanjagers wordt het interdisputair concours genoemd. 
Deze chemische wedstrijd werd voor het eerst 

Atomoi:
Atomoi is een subdispuut gevormd door leden met 
een zeer uiteenlopend karakter. De belangstelling is 
voornamelijk gericht op niet chemische gebieden. 
Het daardoor gevarieerde vaste programma bestaat 
uit vergaderingen (soms met sprekers van “niet 
chemische afkomst”), borrels en lunches. Dit alles 
gelardeerd met gezellige uitstapjes (excursies en 
fondues). Ook op sportgebied worden aktiviteiten 
getoond, Atomoi is o.a. in het bezit van de CDL-
bridgebeker, zeilt en heeft soms sportontmoetingen 
met andere subdisputen. Als je vindt dat Atomoi 
hierdoor veel op andere subdisputen lijkt, kom je 
dan eens van het tegendeel overtuigen.
p.s. Dit jaar viert het de Noniade, het 
voorbereidingsfeest op het 2e lustrum.

georganiseerd in 1960 en de eerste drie edities werden 
gewonnen door SN-17. In 1963 was het voor het eerst de 
beurt aan de andere subdisputen, SN-17 werd toen vijfde. 
In datzelfde jaar vierden de vijf subdisputen gezamenlijk 
hun eerste lustrum, waarbij ook het CDL-bestuur en 
de inmiddels opgerichte subdisputen Atomoi en Farce 
aanwezig waren. 

In de loop van de jaren ‘60 werd de sfeer binnen de 
subdisputen steeds informeler, zo werd 1966 afgesloten 
met een bezoek aan een chinees restaurant en een feest 
door de leden van Chemophop, Io Flectamus, Queetal, 
Quinta Essentia en SN-17. Vooral dit laatste subdispuut 
groeit uit tot een hele vereniging op zich inclusief 
bestuurspenningen, een voorzittershamer, ereleden en 
zelfs een lustrumweek in 1973. Een inschrijfstencil uit 
1973 noemt negen subdisputen (Io Flectamus, Klapstuk 
’69, Real L Mil ’70, SN-17, Atomoi, Kathoor, Quinta 
Essentia, Farce en Chemophop) met 
van de meeste ook een wervingstekst (zie kaders).
 

Io Flectamus:

Io Flectamus (of Io Flectamus, zoals hardnekkige 
latinisten zeggen) is een kontroversjeel dispuut.
Haar devote leden zullen voor haar door het vuur 
gaan, haar konkurrenten zullen geen gelegenheid 
voorbij laten gaan om het trachten af te kraken, en 
de trotse naam van Io te bezoedelen.Wat is Io? Io 
is een schallend dispuut, met veel gezelligheid, veel 
aktiviteit en weinig taboes. Io is waalf jaar oud. Io 
wordt dertien jaar. Kortom Io is alles wat de leden 
ervan weten te maken. Het Io lidmaatschap is 
heelwel te verenigen met de veeleisende scheikunde 
studie, maar staat ook open voor andersdenkenden. 

Io-lid moet je zijn al is het maar één keer in je leven!
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Historie

Duidelijk is inmiddels wel dat de subdisputen het CDL 
inmiddels overschaduwen, het CDL is zelfs op sterven 
na dood. In 1976 wordt geschreven dat er al vier jaar 
geen leden meer zijn, en wordt er begonnen aan de 
wederopstanding van het CDL. Wat dit precies voor 
gevolgen heeft voor de subdisputen is niet goed terug te 
vinden, maar in het lustrumboekje van SN-17 uit 1983 
wordt wel geschreven dat “SN-17 het enige subdispuut is 
dat momenteel nog activiteiten ontplooit”. Een paar jaar 
later, in 1986, valt echter ook voor SN-17 het doek en 
komt er een einde aan de eerste periode waar subdisputen 
een rol speelden.

Vanaf eind jaren ’90 worden er weer een aantal nieuwe 
subdisputen opgericht, beginnend met het Leids Heren 
Gezelschap “Extraheeren” in 1996 en later gevolgd door 
Prlwytzkofski, Cerberus, De Rechtendrinkers, CDL 
Bestuur “Georgeous” 2000 en het Leidsch Chemisch 
Heeren Gezelschap. De almanakken uit deze periode 
geven de indruk dat deze subdisputen vooral opgericht 
zijn voor de gezelligheid. Ook uit het feit dat ze niet 
terugkomen in de jaarverslagen geeft aan dat de rol van 
deze subdisputen binnen het CDL maar klein was en er 
is dan ook nog maar weinig over bekend. Het Leidsch 
Chemisch Heeren Gezelschap lijkt het van deze groep 
het langst volgehouden te hebben en is in 2012 na de 
statutenwijzigingen door de ALV opgeheven. Na een 
korte subdispuutloze periode, is in november 2013 Leids 
Chemisch Dispuut “Prisma” opgericht, en wie weet vormt 
dit weer het begin van een nieuwe periode met actieve 
subdisputen.

De Historicie: Anthe Janssen, Leon Jacobse, Shirley 
Wouters, Annechien Maas Geesteranus, Hessel van Dijk

 

Subdispuut (melodie: Personality)

U zit toch ook in een subdispuut
Zo’n echt chemisch subdispuut
Zo’n steengoed subdispuut
Zo’n heel fijn subdispuut
Zo’n dolgezellig subdispuut
Zo’n intellectual subdispuut
U weet dat u niet zonder kunt
Want wie zou willen missen
Dat ongedwongen samenzijn
Want wie zou willen missen
’t Advies van een rijper brein
 
Io Flectamus die pretendeert
Heel populair te zijn
Zoekt u echter intellect
Moet u ergens anders zijn
Kent u onze benjamin

Die vanaf de oprichting
Zich permitteren kan een Farce te zijn
Ga nu snel hospiteren
Bij Quinta, Kweetal, Chemophop
Maar ga het niet proberen
Bij Athomoi: dat wordt een flop
 
O, ga toch ook in een subdispuut
Zo’n echt chemisch subdispuut
Zo’n steengoed subdispuut
Zo’n heel fijn subdispuut
Zo’n dolgezellig subdispuut
Zo’n intellectual subdispuut
U weet dat u niet zonder kunt
Want wie zou willen missen
Dat ongedwongen samenzijn
Want wie zou willen missen

De zoutjes en de wijn 17

Geschied-en-is

Foto: de lijst van de subdistputen uit 1958

Klapstuk ’69:
Een normaal dispuut. Wie meer wil weten, moet maar  
komen kijken!



    

Van student tot...
HET POSTUNIVERSITAIRE LEVEN VAN EEN CHEMIE STUDENT

Wat leuk! ‘Of ik ‘als alumnus’ een 
stukje wilde schrijven voor de 
Chimica, over mijn ‘carrière’ en 
hoe die aansloot op mijn studie...’ 
Natuurlijk wil ik dat! 

Het klinkt wel ouwelullig he; ‘alumnus’... Ik ben pas net 
student-af en mijn carrière is pas  begonnen. Ik werk nu 
een jaar, mijn eerste echte baan, en ik begin net een beetje te 
wennen aan mijn leven als burger. 

Ik heb een hele leuke studietijd gehad dankzij een leuke groep 
studiegenoten, leuke activiteiten, feestjes en borrels, natuurlijk 
vooral bij het CDL. Verschillende interessante commissies 
passeerden de revue, waaronder het hoofdredacteurschap 
van de Chimica en dies- en buitenlandreiscommissies. Als 
quaestor in het bestuur 2008-2009 ‘Lhansering’ heb ik een 
jaartje voor het financiële welzijn van de vereniging mogen 
zorgen, een geweldige en leerzame ervaring.  

Theoretische en fysische chemie waren niet mijn ding, ik 
vind het mooi om zaken uit te zoeken, te zien hoe dingen 
werken, maar ik wil er wel graag praktisch mee aan de slag 
kunnen. De hele dag in een kantoor doorbrengen houd 
ik niet lang vol. Biochemie was voor mij iets met veel 
pipetten en magische eiwitten en nog meer pipetten, een 
eerstejaarspracticumtrauma geloof ik. Ik duik liever het lab 
in, voor een gave synthese met veel bubbels en rook, die aan 
het eind van de dag een mooie nieuwe verbinding oplevert! 
Na de bachelor opleiding ging ik dus voor de master ‘Design 
en Synthesis’. 

Na het afronden van de MSc opleiding wist ik dat ik het 
bedrijfsleven in wilde. Onderzoek doen vond ik geweldig 
leuk, daar was ik tijdens de verschillende stages al achter 
gekomen. Er zat wel een duidelijk thema in de stages die ik 
koos: zo concreet mogelijk. Heel fundamenteel onderzoek 
trok me minder. Puzzelen aan oplossingen voor problemen 
met toepassingen in de echte wereld dat is wat ik het liefste 
doe.

Inmiddels werk ik als onderzoeker bij de expertisegroep 
‘Energetische Materialen’ van TNO. Energetische 
materialen zijn stoffen of mengsels van stoffen die een hoge 
chemische energie in zich hebben, welke met een kleine 
activeringsenergie vrij kan komen met een exotherme 
reactie die over het algemeen veel gasvormige producten 
oplevert. Typische voorbeelden van energetische materialen 
zijn stuwstoffen (zie afbeelding linksboven), explosieven, 

pyrotechnische materialen (vuurwerk) (zie afbeelding 
rechtsonder) en gasgeneratoren voor bijvoorbeeld airbags 
en reddingsvlotten. Onze onderzoeksgroep doet onderzoek 
naar de ontwikkeling en het gedrag van energetische 
materialen door gebruik te maken van een combinatie van 
theoretische kennis en experimenteel werk. Onze laboratoria 
zijn een van de weinigen die uitgerust zijn met de faciliteiten 
die nodig zijn bij opslag, bewerken en testen van energetishe 
materialen. 

Mijn dagelijkse werkzaamheden richten zich voornamelijk 
op de synthese van hulpstoffen en energetische materialen. 
Een project begint altijd met een literatuurstudie en een 
veiligheidsanalyse. Veiligheid heeft natuurlijk bijzondere 
aandacht gezien de aard van de materialen waarmee gewerkt 
wordt. De synthese en analyse van de betreffende verbinding 
zijn dan de volgende stappen. Vaak wordt daarna de 
effectiviteit van de nieuwe verbinding of compositie getest, 
altijd een spannend moment, en zeker niet het vervelendste 
deel van het werk .

Wat wel wennen is: al het werk binnen TNO is in projectvorm 
en ieder project heeft een bepaald kader, een bepaald budget 
en een bepaalde deadline. Dat betekent automatisch dat je niet 
oneindig kunt blijven experimenteren; op een zeker moment 
moet er een product en een rapport worden opgeleverd. Er is 
wat minder ruimte voor interessante academische zijwegen. 
Aan de andere kant, het voordeel van werken in projecten is 
de afwisseling; als het ene project wat tegen zit, werk je even 
aan een ander project en kom je met frisse moed weer terug 
bij je eerdere werk.

Natuurlijk is er in Leiden jammer genoeg geen college in 
energetische materialen, maar de onderzoeksmethoden 
waarin getraind wordt tijdens de diverse onderzoekstages 
zijn echt universeel. Ook de opgedane vaardigheden in  
rapporteren en verslagleggen komen me steeds  goed van pas. 
Dus... hoe de opleiding aansloot op mijn carrière; naadloos.

Jos van den Elshout
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afbeelding: C130 Hercules werpt ‘decoy flares’ uit ter misleiding 
van warmte geleide wapens

Alumnus



Proeven in het laboratorium hebben we allemaal gedaan, maar niet zoals vroeger! Toen 
de chemie nog in zijn kinderschoenen stond was de smaak van een stof een belangrijke 
eigenschap en hoe bepaal je hoe iets smaakt? Door te proeven natuurlijk!

Dat is precies de reden waarom een zuur een zuur heet: ze 
smaken vaak zuur. Toen deze logische naam bedacht werd 
in de achttiende eeuw was men er ook stellig van overtuigd 
dat er altijd hetzelfde element nodig was om een zuur te 
vormen, namelijk oxygenium, wat letterlijk “zuurvormer” 
betekent. In het Nederlands is het daarom zuurstof gaan 
heten, maar ironisch genoeg smaakt zuurstof zelf niet zuur! 
Niet veel later ontdekte men ook zuren zonder zuurstof, 
maar de term zuur is blijven hangen.

Een ander smakelijk verhaal is dat van de ontdekking van het 
element beryllium. Verschillende wetenschappers hadden 
gezien dat beril en smaragd veel dezelfde eigenschappen 
hadden en verschillende theorieën deden de ronde. Toen 
mineraloog René Haüy (1743-1822) ontdekte dat beril en 
smaragd ook dezelfde kristalstructuur hadden vroeg hij 
de Franse wetenschapper Louis-Nicolas Vauquelin (1763–
1829) om onderzoek te doen naar de samenstellingen. Hij 
kwam een zoete stof tegen die glucine genoemd werd, naar 
zijn zoete smaak. 

Nu kennen we het als berylliumoxide, een uiterst giftige 
stof. Vauquelin kon het gelukkig nog wel navertellen, maar 
met Karl Scheele liep het anders af.

De Zweed Karl Scheele (1742-1786) was een geniale 
pechvogel. Veel van zijn ontdekkingen werden tegelijkertijd 
gedaan door anderen, die de eer kregen. Zo heeft hij als 
eerste ontdekt dat zuurstof in de lucht zit en heeft hij 
molybdeen, wolfraam en barium ontdekt, maar omdat 
zijn boek jaren te laat werd gepubliceerd, kreeg hij niet de 
erkenning die hij verdiende. Veel van zijn experimenten 
deed hij met gevaarlijke stoffen en zoals gebruikelijk in die 
tijd, proefde hij daar vaak van. Hij werd dan ook ernstig ziek 
en stierf op 43 jarige leeftijd, officieel aan kwikvergiftiging, 
maar mogelijk aan nog veel meer... 

Smaak heeft dus een belangrijke rol gespeeld in de chemische 
geschiedenis. Het proeven heeft waarschijnlijk voor veel 
wetenschappers een bittere nasmaak gehad en tot de dag van 
vandaag gebruiken we smaak gerelateerde termen, ook al sta 
je daar niet bij stil. 

Joost van Ginkel
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Bonen, aardappels en natuurlijk een bal gehakt met heel veel jus. Dit vind 
je bij veel mensen  in Nederland op hun bord bij het avondeten. Vlees is 
voor veel mensen iets wat zeker alle zeven dagen van de week gegeten 
wordt. Soms zelfs vaker, als lunch of snack. Je zou bijna denken dat Ned-
erlanders meer carnivoor dan herbivoor zijn. Toch weten weinig mensen 
wat vlees precies is en wat het effect is op de gezondheid en omgeving.

Wat voor vlees is er?

Rundvlees, varkensvlees, paardenvlees, 
hondenvlees, kattenvlees en zo gaat de lijst 
nog even door. Over de definitie van vlees 
wordt eigenlijk veel gediscussieerd. Eigen-
lijk staat vlees voor alle dierlijke weefsels, 
inclusief organen die over het algemeen niet 
gegeten worden en menselijk weefsel. Toch 
associëren de meeste mensen vlees met spier-
weefsel van zoogdieren die gekweekt zijn door 
mensen. Het soort dier dat gegeten wordt, 
kan heel erg verschillen tussen verschillende 
culturen en religies. Varkensvlees, 
bijvoorbeeld, wordt veel gegeten in 
Aziatisch en Westerse keukens, maar 
absoluut niet in de Joodse en Islamiti-
sche keukens. Zij zien varkensvlees als on-
rein. Rundvlees eten zij onder bepaalde 
voorwaarden weer wel, maar dat wordt 
absoluut niet gegeten door hindoestanen. 

Waar komt vlees vandaan?

Vlees is natuurlijk afkomstig van een dier. 
Deze dieren worden door mensen verzorgd 
en gefokt. Er is een grote variatie van de 
herkomst van vlees van hetzelfde dier. In 
Nederland is er een grote intensieve veeteelt. 
Uit deze veeteelt komt het reguliere vlees dat 
Nederlanders eten. Er is vaak kritiek over 
de wijze waarop deze dieren leven. Vaak 
leven ze hun hele leven in een klein stukje 
stal, zonder blootgesteld te worden aan 
hun natuurlijke habitat. Culinaire experts 
beweren dat deze manier van produc-
tie de kwaliteit van het vlees ook niet ten 
goede komt. Ander vlees wordt biologisch 
geproduceerd. Er gelden strenge  richtli-
jnen  in de Europese unie om vlees het etiket 
biologisch te geven. Dieren die leven voor 
biologische vleesproductie hebben meer 
ruimte om te leven en hebben de mogelijkheid 
om buiten te komen. Ook kan vlees koosjer 
of halal zijn. Hierbij worden religieuze regels 
in acht genomen bij de productie van vlees.    
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Vlezige 
feitjes
- Vlees bevat veel essentiële 
eitwitten. Alle aminozuren die 
je lichaam nodig heeft, zijn er 
aanwezig! 

- Nederlanders houden het 
meest van varkensvlees. Kip 
komt op de tweede plaats en 
rundvlees komt op de derde 
plaats.

- Vlees is de enige significante 
bron van vitamine B12.

- 80% van de antibiotica, ge-
bruikt in de Verenigde Staten, 
wordt gebruikt voor de reguli-
ere veeteelt. De dieren krijgen 
hun hele leven antibiotica. 
Hierdoor worden bacteriën 
resistent tegen zieken.

Verfijnde 
carnivoren?
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Wat is het effect op gezondheid?

Om op een veilige manier te kunnen genieten van je 
karbonaatje, moet je hem eerst bakken. Hoewel de dieren 
met grote zorg worden gecontroleerd op ziekten voor-
dat ze worden geslacht, is er altijd een kans dat er een 
bacterie aanwezig is in het vlees. Verder is het verhitten 
van vlees goed voor de spijsvertering. In een rauw stuk 
vlees zijn eiwitketens gevouwen en aan elkaar gebonden. 
Door het vlees te verhitten worden deze bindingen ver-
broken en ontvouwen de eiwitketens. Dit zorgt ervoor 
dat het vlees makkelijker te verteren is voor ons. Volgens 
het voedingscentrum past vlees in een gezond voeding-
spatroon. Toch is het niet noodzakelijk om vlees te eten, 
want je kunt het makkelijk vervangen met andere voed-
ingsproducten. Met vlees moet je ook uitkijken dat je 
niet te veel verzadigde vetten consumeert. In verzadigde 
vetten zijn geen dubbele bindingen aanwezig in de vet-
zuurketens. Een hoge consumptie van verzadigde vetten 
zorgt voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.  

Welke milieu effecten heeft vlees?

Veeteelt legt een grote druk op het milieu. 18% van de 
menselijk uitstoot van broeikasgassen komt van de 
veeteelt. Dat is minder dan de transportsector met 
13%. De gassen die voornamelijk worden uitgestoten 
zijn koolstofdioxide, methaan en lachgas. Als Neder-
landers de helft van de week geen vlees meer eten, dan 
staat dat gelijk aan de helft van de auto’s van de weg. 
Hier kunnen veel mensen wat mee! Vlees laten staan is 
waarschijnlijk de makkelijkste manier om uitstoot van 

broeikasgassen te verminderen. Ook heeft veeteelt een 
grote impact op water- en landgebruik. Het veevoer moet 
namelijk verbouwd worden en de dieren moeten ook 
drinken. Veel veevoer wordt verbouwd in de tro-
pische gebieden. Hiermee is veeteelt direct verant-
woordelijk voor het kappen van de regenwouden 
en het bedreigen van de biodiversiteit. Biologische 
veeteelt heeft een nog grotere impact op het milieu, 
ondanks de betere leefomstandigheden. De dieren 
hebben namelijk meer land nodig om op te leven en 
leven vaak ook langer dan dieren in de reguliere veeteelt.     

We kunnen dus eigenlijk niet meer zo veel vlees eten als 
we nu doen. Hopelijk kunnen we dit realiseren in de 
toekomst en krijgen we van dat karbonaatje geen nare 
bijsmaak!

Mark Kwakernaak

21

Verfijnde 
carnivoren?



    

Afgelopen jaar zat ik eens rustig een bammetje te eten 
op het CDL hok toen ik plots een poster zag hangen. De 
poster was niet echt pakkend, en hij viel zeker niet op. Hij 
maakte echter wel reclame voor “betaalde” stage in de VS. 
‘Kijk’ dacht ik, dit is nou eens een mooie kans. Want zodra 
ze betalen om langs te komen, zijn beurzen helemaal niet 
meer de issue, de locatie ligt al vast, het wordt een stage en 
het is zeker buitenland! Verder waren de drie deelnemende 
instituten niet slecht qua ratings.
Na de solicitatie procedure werd bekend dat ik namens het 
LIC naar mijn eerste keuze mocht gaan. 

L.A. Here I come! 
En zo geschiede het, eind maart stapte ik in bij de KLM 
en vloog ik in een slordige elf uur met een tetterende baby 

naast mij naar Los Angeles! 
De stad van GTA V, Muscle 
Beach, Hollywood en 
Caltech (van de Big Bang). 
Mijn logeeradres voor de 
komende tien weken werd 
Occidental College, ook 
wel “Oxy” genoemd. Het is 
een liberal arts college wat 
hoog staat aangeschreven 
in de States. Met 
prominente oud studenten 

als ene B. Obama en nog wat bekende Amerikanen 
schijnbaar een mooie keuze als je een college uitzoekt 
in de States. Het heeft een van de mooiste campussen in 
oud coloniaal spaanse stijl en het is altijd mooi weer in 
LA. De campus lag op een (voor Amerikaanse begrippen) 
steenworp afstand van Hollywood en bevatte voldoende 
groen om even van de zon te genieten.  

bioorthogonale electronische 
relays
De “Chem Dept.”  van Oxy was behoorlijk klein (formaat LCP) 
maar om dat te compenseren wordt er nauw samengewerkt 
met universiteiten in de buurt. Zo kwamen er voldoende 
PhD’s en professoren van bijvoorbeeld Caltech langs. De 
vaste gast was Harry B. Gray, naar het schijnt niet onbekend 
in de voor mij onbekende wereld van anorganische chemie. 
Samen met mijn professor Michael Hill organiseerde hij 
elke vrijdag een praatje van een promovendi van Caltech. 
Zo waren er organici, anorganici, biologen en astrochemici 
(schijnbaar is er dus een scheikunde richting die kijkt naar 
de oorsprong van het heelal). De rest van de week (en 
soms het weekend) werkte ik aan verschillende projecten. 
Ingedeeld bij een electrochemie groep, met hoofdzakelijk 
ervaring in de organische chemie, was dit een prachtige 

kans. Ik kon een aantal compounds die de groep nodig had 
synthetiseren, en zij konden mij enthousiast maken voor 
de experimenten die we uitvoerden, plus een hoop nieuws 
leren. Het hoofdproject richtte zich op het maken van een 
bioorthogonale electronische relay voor cytochroom P450.
De synthese is uiteindelijk gelukt. De tien weken waren 
echter om voordat ik het doorhad. In het proces heb ik 
meerdere zeer goede vrienden gemaakt. En ik realiseerde 
mij dat ik prima nog een aantal maanden stage had kunnen 
lopen. Vanaf dag één heb ik me er thuis gevoeld en ook 
buiten lab uren om heb ik veel gedaan met mijn collegas.  

Frozen Yoghurt en beren
Over het algemeen valt er wel te stellen dat de gemiddelde 
Amerikaan een vriendelijk persoon is. Waar er tijd voor 
was ben vaak op weg gegaan om leuke dingen te doen. Van 
rotsklimmen tot “frozen yoghurt” halen en van site seeing 
tot zwemmen in de oceaan. Na mijn stage ben ik (in mijn 
uppie) een rondje Californië gaan doen. Kamperend in 
berengebied (in een tent!) tot gave fietstochten langs de kust 
over highway one met uitzicht over steile klippen en een 
beukende oceaan. Het was een prachtzomer!
Bij terugkomst was ik weer helemaal opgeladen om flink 
aan de scheikunde te gaan (iets waar ik voor vertrek moeite 
mee begon te krijgen). De vrienden die ik in de States heb 
gemaakt spreek ik nog wekelijks en ik leef nog steeds in de 
illusie (of veronderstelling) dat een deel van mijn werk daar 
op korte termijn gepubliceerd gaat worden, met ondere 
andere mijn naam erboven.  Al met al kan ik niets anders 
dan dit project aanraden. Het is een toffe manier om even 
uit Leiden te zijn, en het is een redelijk betaalbare optie om 
in de States te geraken. 
Ondanks het gebrek aan scheikundige details hebben we 
veel geleerd, met name dat je niet moet zeggen wat je doet, 
maar vooral moet doen wat je zegt.

Tim Hogervorst

Al heel mijn studie lang wilde ik op een moment een keer naar het buitenland. 
Alhoewel ik dit vaak riep was het er heel mijn bachelor nog niet van gekomen. 

Want er komt toch veel bij kijken, beurzen regelen, stage of vakken, waar wil je 
heen? Dus mijn vertrek werd telkens weer uitgesteld. 

Occidental College
On Stage
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Occidental College

Vakevaluatie

Wat jullie waarschijnlijk na jullie tentamens gemerkt heb-
ben, is dat er nieuwe evasysformulieren zijn ingevoerd. 
Op deze manier hopen we meer en gerichtere informatie 
te vergaren over het vak, de docent en het tentamen. Voor 
iedereen voor wie het onduidelijk is wat hiermee gebeurt, 
zal ik dit even kort uitleggen. 

De evasysformulieren worden naar het ICLON  
opgestuurd, waar ze worden verwerkt. De resultaten  
hiervan worden naar de docenten en de assessor onder-
wijs opgestuurd. De assessor onderwijs heeft een eindfor-
mulier waarin de informatie van zowel de evasys als van 
de College Respons Commissies wordt gebundeld. Na-
dat de assessor de informatie heeft samengevat, worden 
ze naar de docent opgestuurd. In dit eindformulier is er 
ook plaats voor de reactie van de docent, van wie dan ook 
wordt verwacht dat hij dit doorneemt en zijn reactie hier-
op geeft. Deze volledig ingevulde formulieren worden be-
sproken in de opleidingscommissievergaderingen waarna 
ze op een speciaal hiervoor in het leven geroepen website 
worden geplaatst. Door deze eindformulieren publiekelijk 
te maken, hopen we meer helderheid te geven over wat er 
met jullie feedback wordt gedaan. 

Prestatiebeurs

Er is goed nieuws voor alle aanstaande masters: de  
prestatiebeurs voor de masters wordt nog steeds gegeven 
aan iedereen die zich in 2014 inschrijft! Het eerdere  
wetsvoorstel om het sociaal leenstelsel gefaseerd in te vo-
eren, eerst voor de masteropleidingen in 2014 en daarna 
voor de bachelor opleidingen in 2015, wordt niet uit-
gevoerd. Voor alle bachelor- en masterstudenten die zich 
in 2015 inschrijven wordt vooralsnog wel het leenstelsel 
ingevoerd. Alle aankomend (master-)studenten kunnen 
dus hun hart ophalen. Natuurlijk kan de invoering alsnog 

wijzigen, zo kan het bijvoorbeeld nog langer worden uit-
gesteld, maar het is definitief dat de prestatiebeurs blijft 
voor het komende studiejaar. Nog meer goed nieuws is dat 
het studentenreisproduct in ieder geval blijft bestaan tot 
2017. Of het studentenreisproduct hierna helemaal wordt 
afgeschaft of dat er een trajectkaart voor in de plaats komt, 
is nog niet duidelijk.

“Studeren kan je Leren”-cursus

In de afgelopen periode is er een cursus “Studeren kan 
je Leren” gegeven aan de eerstejaars. Deze cursus is 
gegeven, omdat we merken dat de overstap van  voorgezet 
onderwijs naar universiteit toch soms wat zwaar wordt 
gevonden. Om studenten wat handvatten te bieden over 
effectief studeren hebben we deze cursus in het leven 
geroepen. Er is samengewerkt met het studentencentrum 
Plexus die vergelijkbare kleinere cursussen geven. Zij 
hebben een cursus aanpast naar onze wensen en deze 
gegeven aan onze eerstejaars. De feedback op de cursus 
was positief. Zelf heb ik hem uiteraard ook bijgewoond 
en ik heb ook diverse nieuwe dingen opgepikt! Zeer 
waarschijnlijk wordt deze cursus standaard opgenomen 
in het rooster van de eerstejaars, waar ik erg blij mee ben. 
Deze zal alleen wel wat eerder in het jaar plaatsvinden dan 
dit jaar, waarschijnlijk in oktober/november. Natuurlijk 
wordt het ook mogelijk voor ouderejaars deze cursus deel 
te nemen wanneer deze opnieuw wordt gegeven. 

Verder ben ik onder andere bezig met de aanpak en 
reorganisatie van het BEP (Bachelor Eind Project). Ik 
probeer met name de uitloop en de beoordeling aan te 
pakken. Mochten jullie hier ervaringen mee hebben, 
zowel positief als negatief, hoor ik hier graag van. In de 
volgende Chimica horen jullie hier meer over!

Suzanne van Daal
h.t. Assessor Onderwijs der Chemisch Dispuut Leiden

Onderwijs
Tijdens het tentamengeweld dat nu rondom mij losbarst, probeer 
ik alle recente onderwijsontwikkelingen voor jullie op een rijtje 
te zetten. Voordat deze Chimica bij jullie op de mat valt zijn 
de tentamens natuurlijk al over en ik hoop van harte dat ze 
allemaal naar tevredenheid zijn gegaan.
  

Assessor Onderwijs
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Masterclass 2014
Business course

Meet Marcia and Ramon 
Marcia works for AkzoNobel as a Sales Support Specialist, 
while Ramon is a Process Engineer. Ramon joined us 
after his Post Master Product and Process Design in 
Eindhoven in 2012. Marcia joined us after attending the 
2013 AkzoNobel Masterclass. During the Masterclass she 
encountered a spirit of  ‘winning together as a team’ at 
AkzoNobel that she hadn’t experienced on visits to other 
companies. And she was impressed that HR put her in 
touch with people from all layers of AkzoNobel.

You will � nd out more about the roles that Marcia and 
Ramon play within AkzoNobel on our website. 

AkzoNobel’s annual Masterclass is your chance to � nd 
out if you’d like to be part of this environment. Join us 
for two intensive and exciting days of introductions and 
interdisciplinary teamwork. You’ll see our organization from 
different angles and have plenty of opportunities to meet 
senior management and young employees.

When: May 12 & 13, 2014
For: Masters students approaching graduation
Deadline for registration: April 11, 2014

Where your ideas go far

Please visit www.akzonobel.nl/masterclass for more 
information and to apply online.

Business course

After
inspiring days,

TWO

MY DECISION
was made
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