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Lieve leden,

Met het thema ‘oneindig’ ligt alweer de derde Chimica op jullie 
deurmat. Met het wiskundige symbool voor oneindig (∞) is 
inmiddels iedereen in aanmerking gekomen, maar ook aan de 
oneindigheid in het dagelijks leven lijken we niet te kunnen 
ontkomen. Je zult nu wel denken ‘aan elk moois komt een eind’, 
maar bij het CDL is dit zeker niet het geval!

Er lijkt geen einde te komen aan de mooie lentedagen die al 
sinds januari zijn aangebroken. Tijd voor oneindig veel drankjes 
op een terrasje, maar helaas ook voor oneindig veel studeren. 
Een combinatie tussen deze twee moet echter wel gevonden 
worden; een enkeling zal nog hard moeten studeren om zijn 
BSA te halen, een ander denkt dat hij het wat rustiger aan kan 
doen maar zal zich hier misschien toch in vergissen. Dat het 
zonnetje buiten verleidelijk schijnt, is in ieder geval een feit.

De afgelopen twee maanden hebben bij het CDL, zo lijkt 
het althans, oneindig veel activiteiten plaatsgevonden. De 
halfjaarlijkse ALV is geweest, waarbij wij hebben toegelicht 
wat we met de herbegroting zullen doen. De Bètabanenmarkt 
en het PAC-symposium hebben plaatsgevonden, waarbij 
iedereen aan zijn toekomst in de chemie of op andere vlakken 
heeft kunnen werken. Iedereen heeft zich in zijn mooiste outfit 
gehesen voor het Bètagala en de keeltjes zijn gesmeerd voor het 
openpodium en de hitjes bingo met singstar. Kortom, oneindig 
veel gezelligheid!

En de komende tijd blijft het zonnetje 
hopelijk nog volop schijnen, want 
met de dies en de ONCS in het 
vooruitzicht kunnen we wat mooie 
lentedagen wel gebruiken! Met het 
thema ‘r88, in a higher state’ belooft 
de dies een fantastische week

te worden, met oneindig veel (gratis) drankjes en oneindig 
mooie activiteiten. De verworven kilootjes zullen we de week 
erna eraf sporten tijdens de ONCS, waar we met maar liefst 40 
CDL’ers naar Enschede zullen afreizen. 
Voor die tijd zal er echter geen einde lijken te komen aan de te 
leren hoofdstukken om te studeren. Ik hoop dan ook dat al jullie 
tentamens goed zijn verlopen. Mocht er geen einde lijken te 
komen aan de (tentamen)sleur, kom dan gerust langs op het hok 
voor een lekker kopje koffie en tot ziens bij de vele activiteiten!

Sandra Wiegman
h.t. praeses der 
Chemisch Dispuut Leiden

Praesidiaal

3

Editorial

Hopelijk zit je nu lekker buiten met je favoriete chemische 
glossy in de voorjaarszon.  Het tot dusver winterloze 2014 
heeft ons een gevoel van een eindeloze zomer gegeven. Geen 
boze mensen op de aanhoudende regen, geen knalrode oren bij 
het betreden van een gebouw, of tintelende vingers waardoor 
aantekeningen maken onmogelijk wordt. Dit fenomeen heeft 
ons geleid tot het thema van deze verse Chimica: Oneindig. 
Er zijn eindeloos veel manieren om oneindig te benaderen, 
dat blijkt wel in de Science. Daarin staan verschillende 
invalshoeken uitgelegd. Ook Chemische Weetjes zijn er 
weer bij, met hun blik op oneindig. Verder kom je langs alle 
leuke verslagen van afgelopen periode, met onder andere een 
dagboek van de geweldige Belgiëreis (BRC nogmaals bedankt!), 
de valentijnsborrel (in dicht vorm!) en de activiteit van de EC. 
In het midden vind je het plakboek met het overzicht in foto’s. 
Ondertussen lijkt onze studie oneindig door te gaan, maar deze 

is ook ooit ergens begonnen. 
Hoe waren de eerste jaren van 
MST? Verliep alles vlekkeloos? 
Je leest er alles over in de 
Historicie. En speciaal voor 
deze uitgave heeft Nick, van het 
bestuur, de column geschreven! 
Deze vind je zoals gebruikelijk 
op de volgende pagina. Zoals 
je leest, er zijn weer eindeloos 
veel mooie dingen om door 
te lezen/kijken. Ik zal je niet 
verder afleiden, hier is voor jou de eindeloos leuke nieuwe 
uitgave van de oneindige Chimica!

Bas Buise
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Als je een stukje gaat schrijven kan je oneindig lang 
blijven tobben over wat je wilt vertellen en hoe je het 
wilt overbrengen. Zo is, terwijl ik dit schrijf, de politiek 
zeer actueel vanwege de gemeenteraadsverkiezingen, 
met alle oneindige discussies vandien. Onderwerpen 
die veelvuldig besproken worden, zijn zaken zoals won-
ingbouw, de zorg en de extra taken van de gemeentes. 

‘Om dingen gedaan te krijgen moet je dikwijls door een 
groot ambtelijke machine waarbij je door vele obstakels 
heen moet vechten en van het kastje naar de muur ges-
tuurd wordt.’

Wat verder ook interessant is, is de discussie over regel-
geving,    vaak   de   bureaucratie    genoemd.  Om  
dingen gedaan te krijgen moet je dikwijls door een 
groot ambtelijke machine waarbij je door vele ob-
stakels heen moet vechten en van het kastje naar de 
muur gestuurd wordt.  Dit maak  ik zelf ook dagelijks  
mee in het  bestuur zijn. Iedereen wil zijn zegje doen 
en er zijn lange en uitgebreide protocollen. Naar mijn 
mening belemmert deze oneindige bureaucratie het ef-
fectief kunnen werken. We moeten hier dus vanaf zien 
te komen. Helaas is de discussie hoe dit moet gebeuren 
ook oneindig lang. En misschien is het grotere prob-
leem nog wel dat  iedereen die  roept  dat het  moet 
veranderen, zelf net zo hard aan het systeem meewerkt. 
Ik heb gemerkt dat zelfs ik me aan protocollen houd en 
dat het eigenlijk noodzakelijk is om regels te hebben. 
Dus in een zekere zin is deze discussie oneindig, deels 
door de noodzaak van bureaucratie.

Nick Gerrits

Leiden krijgt internationale
biotech-trainingsfaciliteit

LEIDEN - In het Bio Science Park van Leiden zal 
komende jaren een nieuwe unieke internationale bio-
tech-trainingsfaciliteit worden gebouwd. Vooral op het 
gebied van Life Sciences zullen er in deze nieuwe 
faciliteit trainingen en bijscholingen gegeven worden 
met state-of-the-art apparatuur. Nu zal menig 
scheikundige al snel afhaken als het gaat om een Life 
Sciences training, toch zal het ook voor ons interessant 
zijn gezien er een grote kans aanwezig is dat een deel 
van ons deze richting op zal stromen wanneer we gaan 
werken.
Bron: science.leidenuniv.nl 

Coca-Cola grote winnaar 
Sustainable Bio Awards

AMSTERDAM - Coca Cola is dit jaar als grote winnaar 
uit de bus gekomen tijdens de Sustainable Bio Awards 
in Amsterdam. Volgens de jury draagt het bedrijf 
wereldwijd het meeste bij aan de biomaterialen met zijn 
producten waaronder de PET-fles die voor 30% uit 
biopolymeren bestaat. Voor een hoger percentage ‘bio’ 
heeft Coca Cola ook een contract lopen met het 
Nederlandse bedrijf Avantium, dat een 100 % plantaar-
dige flessoort wil ontwikkelen voor Coca Cola.
Naast Coca Cola kregen DSM, DuPont en 
Neste Oil een Sustainable Bio Award. 
Bron: petrochem.nl

Bert Beerkens
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NIEUWE AEROGEL OM 
GELEKTE OLIE OP TE RUI-

MEN

MADISON – Onderzoekers aan de 
Universiteit van Wisconsin-Madison 
onderzoeken een nieuw materiaal om olie 
te absorberen, iets dat zeer bruikbaar is bij 
olierampen op zee. Recentelijk hebben ze 
zo’n materiaal gevonden, een 
aerogel die verbluffend goed absorbeert: tot 
100 keer zijn eigen gewicht. Extra uniek is 
het feit dat het ook metaalionen kan 
opnemen, die ook aanwezig zijn in olie.

De aerogel bestaat uit cellulose en wordt 
gemaakt via een vriesdroog proces. Door 
het aansluitend te bewerken met specifieke 
types silaan krijgt het zijn water 
afstotende en olie aantrekkende 
eigenschappen. Shaoqin “Sarah” Gong, een 
onderzoekster uit de groep, is over de mo-
gelijkheden zeer te spreken: “Het idee is dat 
je deze aerogel als een zeil over 
bijvoorbeeld een olievlek op zee kan 
gooien, zodat het zeer snel en efficiënt de 
olie kan opnemen. Op het moment dat de 
poriën dan helemaal vol zitten, haal je hem 
er af en wring je hem uit. Ook al gaat de 
kwaliteit ervan achteruit, je zou hem een 
paar keer achter elkaar moeten kunnen ge-
bruiken.” 
Bron: Chemistry Times

PEPTIDEN VOOR HET 
EERST HAARSCHERP IN 

BEELD

NIJMEGEN – Met een nieuw soort 
infraroodlicht is een doorbraak binnen de 
spectroscopie bereikt. Onderzoekers van 
de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en 
Stichting FOM (Fundamenteel Onderzoek 
der Materie, Utrecht (red.)) hebben met 
dit ‘nieuwe’ licht peptiden zeer succesvol 
bestudeerd. Het spectrum gaf uiterst gede-
tailleerde informatie omtrent de structuur 
van de groepjes aminozuren. Vaktijdschrift 
Angewandte Chemie presenteerde de 
resultaten als een ‘very important paper’ .

De nieuwe infrarood laser wordt 
‘ver-infrarood’ straling genoemd, en wordt 
opgewekt met FELIX. Dr. Anouk Rijs van 
de Molecular and Biophysics Group aan de 
RU leidde het onderzoek naar deze eiwit 
bouwstenen die ook veel in het menselijk 
lichaam voorkomen. Rijs: “We hebben nu 
de details gevonden over hoe de peptiden 
zijn opgevouwen en welke interacties daar-
bij een rol spelen. Zonder 
ver-infraroodlicht is het niet mogelijk om 
zulke gedetailleerde informatie over de 
molecuulstructuur te krijgen.”

De straling die FELIX uitzendt kan alles 
zo secuur meten dat conventionele reken-
methoden en theoriën tekort schieten. “We 
moesten dus nieuwe methoden ontwikke-
len, en dat hebben we gedaan samen met 
collega’s uit Frankrijk,” zegt Rijs. “Met al die 
nieuwe kennis kunnen we het 3D-uiterlijk 
van peptiden nu nauwkeurig modeleren.” 
Grotere, complexere moleculen zal een vol-
gende stap in het onderzoek zijn.
Bron: kennislink.nl

Scheikunde in Leiden in 
top 100 QS World Univer-

sity Rankings

LEIDEN - De afdeling scheikunde van de 
universiteit Leiden (alsmede de afdeling 
scheikunde van de TU Delft) staat tussen 
plaats 100 en 50 in QS World University 
Rankings. Volgens deze rankings behoort 
de afdeling van de universiteit daarbij tot 
de wereldtop op het gebied van scheikunde.  
Helaas staan we volgens de nationale 
rankings relatief gezien iets minder hoog.
Bron: http://www.topuniversities.com/

Bouw nieuwe
 Bètacampus in volle gang

LEIDEN - De bouw van de nieuwe Bèta-
campus in Leiden verloopt voorspoedig. Bij 
het drukken van deze Chimica is de 
keldervloer al  gestort. Dit is gebeurd met 
behulp van 100 vrachtauto’s, die gedurende 
dag en nacht zijn komen storten om 
voortijdig uitharden te voorkomen.
Begin februari is de aannemer geregeld die   
het inbouwpakket voor het laboratorium 
zal verzorgen en installeren. Voordat dit 
gaat gebeuren wordt er voorlopig nog hard 
gewerkt aan het neerzetten van het 
daadwerkelijke gebouw. 
Bron: science.leidenuniv.nl

Bas Buise
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Woensdag 29 januari

Op woensdag 29 Januari rond 14:00 
uur vertrokken we met een selecte 
groep CDL’ers vanuit Leiden naar 
het bruisende Brussel, waar we een 
dag zouden blijven, om vervolgens 
de rest van de trip in Antwerpen te 
spenderen. Na een kleine twee uur 

treinen arriveerden we in Brussel. Toen 
we het hostel hadden gevonden en 

onze spullen naar onze kamers 
gebracht hadden, kon het 

avontuur beginnen: tijd 
om België te verkennen. 

Eerst gingen we met z’n allen 
uit eten en daarna werd 
onder leiding van Jordi een 
puzzeltocht gehouden. Toen 
deze was afgelopen, was 
het tijd om het Brusselse 
nachtleven te ontdekken. 

Sommigen haastten zich naar 
de cocktailbar, waar het tot 

tien uur happy hour was -wat 
inhield dat men twee cocktails 

voor de prijs van één kreeg – en 
anderen gingen wat pinten pakken 
in een Belgisch biercafé ([pintcafee] 
red.) waar honderden verschillende 
bieren op de tap verkrijgbaar waren 
. Een aantal diehards was zelfs na het 

borrelen nog niet moe en besloot nog uit 
te gaan in een Brusselse club.

Donderdag 30 januari

De tweede dag van deze mooie reis begon 
voor de meesten te vroeg. Na een ontbijtje 
in het hostel namen we de bus naar de Vrije 

Universiteit van Brussel (VUB). Daar kregen we de campus 
en enkele universiteitsgebouwen te zien en werd ons enkele 
anekdotes verteld over de geschiedenis van de universiteit en 
het ontstaan van de campus. Vervolgens werd een presentatie 
gegeven over de studie scheikunde op de VUB en kregen we 
de laboratoria ([laaboos] red.) te zien. Na het bezoek aan de 
VUB, gingen we gelijk door naar het Natuurwetenschappelijk 

Museum. Hier kregen we een rondleiding door de stenencollectie 
van het museum, wat erg interessant was. Het verschil tussen echt 
en nep marmer zal mij altijd bijblijven. Na afloop kregen we nog 
even de tijd om de rest van het museum te bezichtigen en om 
nog de stad in te gaan. Daarna was het alweer tijd om Brussel te 
verlaten en richting Antwerpen te gaan.

Miles Holborough-Kerkvliet

Vrijdag 31 januari

Het is vrijdagochtend half zeven en de wekker 
gaat. Er wordt al meteen een bus voor het 
hostel gespot. Half zeven, nee dat kan onze bus 
nog niet zijn. Langzaam kom ik uit me bedje 
en transformeer van slaapkop naar business 
woman. Opeens komt Jordi binnen gestormd: 
‘Dit is wel onze bus! We gaan nu!’ Paniek alom, 
ik heb mijn haar nog niet gedaan en  tanden nog 
niet gepoetst! 

Na een sprintje naar de bus vertrekken we naar de Antwerpse haven. 
We komen aan bij Solvay waar we worden ontvangen met luxe 
koffiebroodjes. Heerlijk! Bij Solvay krijgen we twee presentaties. 
Eentje over wat Solvay inhoudt en wat er in Antwerpen wordt 
gedaan en de ander over  veiligheidsmaatregelen op de site 
([siette] red.). Na de presentaties is het tijd voor een rondleiding, 
dus dat vereist een plastic onepiece, helm en veiligheidsbril. 
De tour is zeker gaaf! We komen langs de fuel cell waar 1MW 
wordt opgewekt met waterstofgas dat een bijproduct is van de 
chloorproductie. Het waterstofgas gaat niet alleen naar de fuelcell, 
maar ook enkele stadsbussen komen op de site om te tanken. 
Tegen het middaguur vertrekken we naar Bayer. Daar worden we 
ontvangen met een heerlijke lunch, waarna we ook weer van een 
presentatie mogen genieten. Na een korte rondleiding door het 
lab ([laaboo ] red.) op de R&D afdeling vertrekken we weer met de 
bus terug naar het hostel. Terug in Antwerpen kregen we wat vrije 
tijd om de stad in te gaan en een hapje te eten. Nadat de buikjes 
rond waren, was het tijd voor de langverwachte kroegentocht! 
Deze begon met een overheerlijke cocktail tegen een acceptabel 
studentenprijsje. Vervolgens verplaatsten we ons naar de Bengel 
waar een dansje gewaagd werd in deze 40+ tent. Daarna naar de 
karaoke tent, waar we 16-jarige Antwerpse scholieren laten zien 
‘how we rowl’. Hierna gaat iedereen zijn eigen weg, waar een 
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gedeelte van ons de avond in is gegaan samen met 
het TG. Terug in mijn stapelbedje blik ik nog even 
terug op deze dag. Alle goede elementen, business en 
pleasure, van de Belgiëreis, waren zeker aanwezig!

Tes Apeldoorn

Zaterdag 1 februari

Op een zonnige zaterdag is Antwerpen 
op haar mooist. Winkelende mensen 
en glunderende toeristen. Zo liepen wij 
daar dus ook rond. De zaterdag was 
gevuld met kerken, musea en vooral 
mensen kijken. In de vroege ochtend 
hebben we onszelf eerst getrakteerd op 
een lekker broodje met koffie. 

Terwijl we dat oppeuzelden zijn we door de stad 
gaan wandelen en kregen we van alles te horen over 
de gebouwen om ons heen. Antwerpen is een levend 
geschiedenisboek, waar je veel van kunt leren. Vooral 
de grote kathedraal maakte veel indruk op ons. Rond 
het middaguur was het natuurlijk weer tijd voor een 
broodje. Achter het centraal station van Antwerpen 
bevindt zich de de stad haar China Town, en net toen 
wij er waren was het Chinees Nieuwjaar! Het broodje 
werd ons bijna uit de handen geschoten door al het 
vuurwerk. Daarna hebben we nog verschillende 
musea bezocht. Deze zijn heel erg aan te raden, want 
voor studenten zijn ze bijna gratis! Zo was ik naar het 
fotomuseum gegaan, waar mooie tentoonstellingen te 
zien waren. Mooi, schokkend en leerzaam. Na al dat 
gesjok door de stad en musea waren we heel blij toen 
we heerlijk aan tafel zaten met z’n allen in een heerlijk 
Italiaans restaurant. De koks hebben flink moeten 
doorwerken voor al die bestellingen tegelijkertijd! 

 

Dat deed gelukkig helemaal niet af aan 
de kwaliteit. Na het avondeten zijn we 
naar het hostel gegaan waar sommigen 
snel in slaap vielen. Na een dag kijken 
en lopen in een vreemde stad ben je 
natuurlijk helemaal op. Sommigen zijn 
nog naar een kroegje geweest en later 
gaan slapen.

Zondag 2 februari

De volgende dag, die net zo zonnig 
was, zijn we met onze trolleys en 
tassen weer over de kinderkopjes 
van Antwerpen gerold naar het 
centraal station. Gelukkig kwam 
de trein snel en konden we weer 
heerlijk zitten op weg naar huis. 
Iedereen was helemaal op, maar 
heel voldaan. Het waren leuke dagen 
waarin we veel geleerd hebben over 
de bedrijven en instituten in België, 
maar ook veel gezien en geleerd 
hebben van de Belgische cultuur en 
geschiedenis.

Mark Kwakernaak
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VerO Open
podium

Woensdag 19 maart was in Studio de Veste het VerO Open 
Podium met de vijf studieverenigingen in bèta-Leiden. Daar 
moesten wij  met onze kersverse band natuurlijk aan mee-
doen, ook al bestonden we pas een maandje (en we hadden 
nog geen naam). Dat werd dus flink repeteren. Elke vrijdag 
kwam Jesse in de ochtend een random instrument op mijn 
kamer neerzetten. Een elektrische gitaar, een akoestische gi-
taar, Rudy’s basgitaar… Echt een muzikale duizendpoot die 
jongen. En elke vrijdagmiddag druk oefenen om een klein 
repertoire op te kunnen bouwen. We hadden echter een klein 
probleempje; op mijn kamer staat geen drumstel, en we moe-
sten toch echt een keer van te voren oefenen met Julius op 
een drumstel. Gelukkig kon dat een dag van te voren, want 
planning is overrated, in een zaaltje in SPOD, te Delft. Toen 
was het maar hopen op het beste.

En toen brak de dag van het open podium eindelijk aan. 
Vanwege de ietwat onduidelijke communicatie moesten we 
voor de zekerheid een eigen piano met standaard en Julius’ 
bekkens meenemen. Dat, in combinatie met de akoestische 
gitaar van Jesse en de bas van Rudy, maakte dat Julius de op-
merking maakte: ‘We lijken wel de mobiele bandeenheid!’ En 
zo was onze bandnaam, zo’n twee minuten voor het daadwer-
kelijke optreden, geboren.

De plaats van het open podium was wat klein en erg vol, maar 
het was er wel gezellig. Er waren een hoop verschillende op-
tredens, van singer-songwriter tot metal tot ons eigen genre, 
Folk. Met knikkende knieën stonden we uiteindelijk op het 
podium. We konden onszelf niet horen door de wat scheve 
afstemming die passend was bij een kroegje, maar onze ee-
rste podiumervaring hebben we in ieder geval gehad!

Anneke Kraamer

Frituurborrel

Maandag 17 Januari, een normale maandag 
met een college quantumchemie en fysica. Fout! 
Deze middag was alweer de derde activiteit 
van de eerstejaarscommisie: De frituurborrel! 

De gelukkige veertig man, die zich hier voor hebben kunnen 
inschrijven, konden niet wachten. Echter bleek toen dat het 
college wel heel snel afgelopen was. Wat nu? Eerst maar wat 
opdrachten maken bij TG. Ondertussen stress bij de com-
missie, hoe houden we ze in Delft? De borrel wordt verv-
roegd, maar voor sommigen was het helaas toch al te laat.

“Gelijk komen er bitterballen voor je neus 
tevoorschijn, je pakt er drie want ja, het is 

toch onbeperkt!”

Ha! Eindelijk in de Ecast! Er staan genoeg kratten, dus dat is 
gecoverd en er hangt al een goede frituurlucht. Gelijk komen 
er bitterballen voor je neus tevoorschijn. Je pakt er   drie want 
ja, het is toch onbeperkt! Even een biertje bestellen voor je 
medestudenten en jezelf. Twee bier graag! O, 3 voor de prijs 
van 2? Doe er dan maar 3! Eenmaal terug bij je medestudent-
en zie je boven op de, met zilverfolie bedekte tafel, een grote 
berg friet en uitzicht op wat een mooie avond gaat worden!

Dat werd het zeker. Iedereen bleef tot sluitingstijd en daar-
na werd door velen plekken opgezocht om nog een drankje 
te doen. Hadden we elke week maar een EC-activiteit!

Quinten Fung-A-Jou
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Valentijns
borrel

Wie niet gelooft in liefde op het eerste gezicht, is vast nog 
nooit op de Valentijnsborrel in de Science Club geweest. Op 
donderdag 13 februari was, zoals het inmiddels altijd geweest 
is, de Science Club vol met borrelaars op zoek naar ware lief-
de. 

Alle aanwezigen kregen een speelkaart en moesten op zoek 
gaan naar de persoon diede kaart met hetzelfde plaatje had. 
Deze persoon was hun match. Na het vinden van hun match 
mochten de tortelduifjes samen genieten van een ‘Love Po-
tion’ die bestond uit onder andere oude jenever (omdat een 
zekere h.t. assessor onderwijs deze per ongeluk heeft gekocht 
en een aantal geheime ingrediënten.

 Het is bijna iedereen gelukt om hun ware Jacob(a) te vin-
den en er waren zelfs echte Casanova’s aanwezig die na het 
delen van een cocktail met een compleet vreemde nog vaker 
hebben afgesproken met hun Science Club vlam. Er waren 
natuurlijk ook een aantal ongemakkelijke matches, maar ge-
lukkig waren Cupido (Sebas) en Cupida (Annechien) er op 
tijd bij als er weer eens iemand geraakt moest worden met 
een liefdespijl. 

Dankzij de mooie samenwerking tussen het Tappersgilde en 
L.C.D. Prisma was de Valentijnsborrel wederom een groot 
succes.

Raisa Rudge

“Rozen zijn rood 
viooltjes zijn blauw
Oude Jenever 
is slecht voor je lever”

Glasblazers 
excursie

Vrijdagochtend 24 januari was het dan zover, tijd voor een 
excursie! Een aardige groep had zich verzameld bij het hok 
en met een beetje uitloop kon de reis beginnen. Nee dit keer 
niet per bus, trein of fiets, gewoon simpelweg te voet! We 
gingen namelijk een ochtend meekijken bij de Leidse Instru-
mentmakers School naast het Gorleaus.

Na deze zware tocht werden we hartelijk ontvangen door een 
van de docenten in een klein klaslokaal, waar de meesten van 
ons weer even in de middelbare school sferen werden getrok-
ken. Hier wist hij ons het een en ander te vertellen over de 
soorten glas waar ze mee werken, wat ze allemaal maken, 
maar vooral hoe en voor wie ze die ladingen glaswerk re-
pareren. Met een korte stop bij de koffieautomaat werden we 
begeleid naar de werkplaats, waar het echte werk kon gaan 
beginnen. 

Eenmaal aangekomen wist de doos beschadigd glaswerk 
van Biosyn zich in grootte te onderscheiden van de rest. Na 
de demonstratie en met begeleiding van wat ouderejaars, 
mochten wij voor even in de schoenen stappen van een in-
strumentmaker. Gewapend met glazen buizen en een flinke 
brander was het de bedoeling de buis wat uit te rekken. 
Frustratie en mislukking waren geen uitzondering, maar al 
doende leert men. 

Aansluitend gingen we nog een stapje verder: een bol bla-
zen. Dit bleek voor mij iets te hoog gegrepen en na de nodige 
klappers besloot ik me er aan over te geven. In tegenstelling 
tot een aantal doorzetters die het waarachtig voor elkaar kre-
gen. Tussendoor bleven de professionals ons verbazen met 
hun creaties. Simpele glazen buizen werden langzamerhand 
omgevormd tot clowns, zwanen, bloemen, je kan het zo gek 
niet bedenken! De tijd vloog voorbij en voor we het wisten 
was het alweer tijd om afscheid te nemen. 

De zelfgemaakte kunstwerken mochten uiteraard worden 
meegenomen en volgens mij wist Didjay zelfs nog handge-
maakte wijnglazen, een project van één van de assistenten, te 
scoren. Kortom, een zeer geslaagde excursie!

Hugo Minnee
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Het PAC-symposium begon voor mij 
rustig, om 11 uur. De lezing ‘blue-
energy supercapacitors’ klonk iets te 
indrukwekkend voor een eenvoudig 
organisch chemicus zoals ik. 

Het zorgde er wel voor dat ik me rustig kon oriënteren (lees: 
verdwalen) in het Educatorium, waar ik al een tijd niet meer 
was geweest. Maar een ontvangstbalie-bezoek verder en met 
het programma in de hand was het tijd om lezingen te volgen.
 
Die lezingen waren gevarieerd en een goede ontdekking 
van onderwerpen. Ik bedoel, wie kan je een betere 
introductie geven voor berekeningen aan botsende 
deeltjes in de ruimte dan een wetenschapper die ze al 
jaren tegen elkaar aan het knikkeren is? En als dat niet 
interessant genoeg klinkt, denk maar over het onderwerp 
als ‘Space Quantum Mechanics’, wat indrukwekkender 
klinkt dan 99% van onderzoektitels die ik ooit heb gezien.
 
Naast instituten waren er ook bedrijven vertegenwoordigd 
en Senior Advisor Breakthough Innovation (ook een 
goede titel) Eelco Vogt heeft me inzicht gegeven in 
de rol van bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe 
uitvindingen. Een goeie herinnering aan dingen waar 
je als wetenschapper vaak niet zo mee bezig bent, 
dingen zoals ‘toepasbaarheid’, ‘kosten’ of ‘veiligheid’. 

Voor mij het leukste was de lezing van Jan van 
Maarseveen, die zijn nieuwe onderzoek naar koper(II)-
gekatalyseerde epimerisatie-vrije C-terminale peptide 
activatie presenteerde. Nou klinkt dat niet heel spannend, 
maar nou doe ik daar net onderzoek naar. Tijdens 
zijn presentatie was ik al snel betrapt, nadat ik twee 
vragen stelde gokte hij: ‘Je komt vast uit Leiden? Onder 
Dima zeker? Kleine wereld’. Verder raadde hij aan om 
artikelen van Danishefsky te lezen, omdat het ‘een genot 
is om te lezen’ maar ook omdat Danishefsky na twaalf 
jaar onderzoek eindelijk is geslaagd is in zijn missie. 

Deze missie was de volledig chemische synthese van 
EPO, een complex glycoeiwit waar meerdere groepen 
vele jaren achteraan zaten. Nu kan je hieraan wel merken 
hoe enthousiast ik hierover ben, vooral ook omdat ik alle 
artikelen de week ervoor had gelezen en het heb kunnen 
bespreken met een man die het al langer doet als dat ik leef. 

De afsluiter was Prof. Dr. Thomas Steitz, Nobelprijswinnaar 
van chemie in 2009. Hij nam ons door het onderzoek wat 
uiteindelijk heeft geleid tot de ontdekking van de exacte 
structuur en functie van het ribosoom, iets wat je nu voor 
lief zou nemen. Ook al waren de onderzoekstechnieken van 
die tijd niet helemaal relevant meer, was het toch interessant  
dingen geleerd te hebben over het doen van onderzoek.

Ook heb ik wat opgestoken van presenteren. Hoe maak 
je een 3D-simulatie van de werking van het ribosoom 
interessant? Zet er bombastische muziek achter, van 
Star Wars tot Wagner. Nog niet interessant genoeg? 
Doe een ribosoom na en ga soepel (nou ja, soepel) over 
op de hokey pokey. Dat maakt pas indruk. Nou ben ik 
geen Nobelprijswinnaar en ook geen 73, maar om zo’n 
presentatie te geven moet ik het maar allebei gaan worden. 

“Tijdens zijn presentatie was ik al snel 
betrapt, nadat ik twee vragen stelde 
gokte hij: ‘Je komt vast uit Leiden?”

Aan het eind van de dag, ervaringen, kennis en 
researchpapers rijker kon ik concluderen dat het 
PAC-symposium een leuke tijd was om onderzoeken, 
wetenschappers en bedrijven te leren kennen en 
kan ik het iedereen van harte aanraden om ook te 
komen. Ik ging in elk geval helemaal geïnspireerd weg.

Berend Gagestein 

INSPIREREND
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Prijsvraag!

    
Prijsvraag

‘Iedere echte CDL’er weet waar de naam van 
elk bestuur vanaf komt!’

Voor de onwetende Sjaarzen onder ons: het bevat een 
deel van de naam van de Praeses. Zo bevat bijvoorbeeld 
de naam van het 81e bestuur (Pur Sang) het deel ‘San’ van 

Sandra.
 

Nu is het kandidaatsbestuur voor het volgende studiejaar 
al een tijdje bekend. Wanneer zij een officieel bestuur 

zullen worden krijgt het bestuur natuurlijk ook een naam, 
die van de Praeses afstamt. 

Nu luidt de prijsvraag in deze Chimica: 

Wat denk jij dat de naam wordt van het 82e 
bestuur van het CDL?

Laat je creatieve geest te werk gaan en mail je beste naam 
naar chimica@chemischdispuutleiden.nl of laat je 

antwoord achter in de rode brievenbus op het hok (ver-
geet je naam niet te vermelden)! De meest fabuleuze naam 
krijgt een prijs en een gedenkwaardig plekje in de vol-

gende Chimica.



    

Plakboek



Plakboek
    



“Het enige wat je leert op de Universiteit is 
kwaliteit leveren. Wat je niet leert is professioneel 
werken en gezelligheid.” 

Albemarle Excursie 

Nadat er eerst een paar uur katalyse was gevolgd, werd het tijd 
voor de eerste excursie waar ik op vrijwillige basis naar toe zou 
gaan.  Met z’n allen vertrokken we van het CDL-hok naar het 
station om in Amsterdam het bedrijf Albemarle te bezoeken. Na 
een reis die ons ook nog een stukje van Nieuwendam liet zien, 
kwamen we aan op bestemming. 

Er werd begonnen met een korte presentatie over het bedrijf. 
Deze werd gevolgd door een case-study. Het doel van de case-
study was om een katalysator te verkopen aan een bedrijf en 
hierbij zoveel mogelijk winst te maken. Als  lid van groepje 
1 hadden wij helaas maar vijf minuten om te begrijpen wat 
we überhaupt moesten gaan  doen voordat we moesten gaan 
praten met ‘het bedrijf ’ waar we onze katalysator aan moesten 
verkopen. Tijdens het gesprek probeerden we te achterhalen 
hoeveel geld er beschikbaar was en welke katalysator we het 
beste konden gebruiken. 

Verward door alle informatie die we tijdens dit gesprek 
hadden gekregen, gingen we toch maar eens goed kijken 
naar de mogelijkheden. Na wat rekenwerk bleek geen van de 
katalysatoren voor 3 miljoen verkocht te kunnen worden. Totale 
stress natuurlijk want het volgende gesprek met het bedrijf was 
al weer binnen een half uur. Misschien kon de Research afdeling 
ons wel helpen met  nieuwe informatie. Opeens verschenen er 
blaadjes uit verstopte enveloppen en bleek er een veel betere 
katalysator te zijn. Helaas bleek deze ook niet aan de eisen te 
voldoen, maar het was allemaal al een stuk beter.

Na nog een gesprekje en veel rekenwerk deden we uiteindelijk 
ons bod. De beste katalysator voor 5 miljoen, dan zaten we 2 
miljoen boven het budget van het bedrijf en maakten we 1 
miljoen in plaats van 2 miljoen euro winst. Dit leek ons wel 
redelijk. Of dit ook het beste bod was, dat zou pas over een uurtje 
blijken. Eerst kregen we nog een rondleiding. 

Toen de interessante rondleiding voorbij was kregen we de uitsag 
van de case-study te horen. Ons bod zat 3 miljoen euro onder 
de werkelijke verkoopprijs en helaas had groepje twee een iets 
beter bod. Na al bijna in tranen te zijn uitgebarsten bleek groepje 
twee te hebben gefraudeerd en waren wij toch de winnaars van 
de case-study. De tranen verdwenen snel en een grote, brede 
glimlach verscheen op onze gezichten. Wij waren het beste! Met 
een trots gevoel en de maag gevuld met lekkere hapjes kon ik 
voldaan naar huis. De excursie was ontzettend leuk. Misschien 
moet ik toch vaker meegaan!

Rosa Meijer

Betabanenmarkt

Ben jij een High potential?

70% procent van de mensen die scheikunde studeert komt later 
in een heel ander veld te werken. Ook ik val in die categorie. Na 
in vijf jaar mijn Bachelor MST hebben gehaald ben ik overgestapt 
naar de master ICT in Business bij onze buren. 

Dit jaar heb ik mijn CV geupload voor de BBM met het idee: dan 
kom ik niet alleen voor de gratis lunch, maar doe ik ook nog wat 
nuttigs. Mijn chill dag met gratis lunch veranderde echter flink 
toen vijf bedrijven met mij wilde speed daten te weten; KPMG, 
Capgemini, KPN consulting, ORTEC en Flow traders. De 
speeddate is niet heel anders dan het praatje dat je krijgt bij de 
stand zelf met het enige verschil dat ze jou benaderen in plaats 
van jij hen. Maar goed hoe wordt je nou zo’n high potential? Ik 
denk dat voor een bedrijf drie dingen belangrijk zijn.

1. Professionaliteit
2. Kwaliteit
3. Gezelligheid

De eerste houdt in of je de beschikt over de juiste woordkeuze, 
gedrag en kleding om te opereren in een professionele omgeving.  
Met kwaliteit bedoel ik of je kwalitatief goed werk kan leveren 
in jou vakgebied/baan. Dit is vooral een ondergrens, ben je 
slim genoeg om bij het bedrijf te werken. Tot slot gezelligheid. 
Aangezien je met die mensen gaat samenwerken moet je ook bij 
de sfeer passen. Je kan nog zo goed zijn in wat je doet als jij het 
EQ van een pinda hebt gaat het niet lukken. 

Wat betekent dit nou? Het enige wat je leert op de Universiteit 
is kwaliteit leveren. Wat je niet leert is professioneel werken en 
gezelligheid. Zorg dus dat je ontwikkelt naast je studie. Wordt 
actief bij een (studie)vereniging (hint) en blijf dus niet thuis 
bij mama en papa en je “echte vrienden” zitten maar ontdek de 
wereld. Ga op kamers, doe dingen naast je studie. Ga sporten, 
werken, besturen zodat je je breder ontwikkelt dan alleen 
scheikunde. 

Freek Hoestra

Carrière Oriëntatie

    
Bedrijven Bezoeken



SBC-borrellezing

Een gezellige, doch nuttige borrel! Supramolecular & Biomate-
rials Chemistry group geeft een lezing over hun groep. 

Op een late dinsdagmiddag was de scienceclub weer gezellig 
vol! SBC zou een lezing geven over wat zij precies doen. SBC 
is een onderzoeksgroep in Leiden en staat voor Supramolecu-
lar & Biomaterials Chemistry. Een grote groep gezellige en 
slimme mensen! De presentatie gaf een goed beeld waar de 
groep zich vooral mee bezig houdt. Het onderzoek varieert 
van pure chemische synthese tot biochemie met DNA-ketens. 
Een heel scala aan voorbeelden hadden op het eerste gezicht 
niet veel met elkaar te maken. Toch bleek later dat ze allemaal 
probeerde dezelfde soorten problemen op te lossen, bijvoorbeeld 
het transporteren van medicijnen, om maar iets te noemen. 

“Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat SBC 
een heel gezellige groep is! De leden van de 
groep zijn slimme mensen die elkaar helpen. “

Vooral ik was er opgewonden over de lezing, omdat ik namelijk 
zelf bij de groep betrokken was voor een tijdje door mijn Leren 
Onderzoeken 2. Mijn partner en ik hebben daar gewerkt aan één 
van de onderwerpen die in de lezing terug kwam. Onze namen 
werden zelfs genoemd.

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat SBC een heel gezellige groep 
is! De leden van de groep zijn slimme mensen die elkaar helpen. 
Zeker een groep om te overwegen in je keuze voor bijvoorbeeld 
Leren Onderzoeken. 

Mark Kwakernaak

Arizona Chemical lunchllezing

Op donderdag 27 maart hadden wij een lunchlezing van Arizona 
Chemical gegeven door Godfried Buisman. Dit was voor het 
Chemisch Dispuut Leiden en mijzelf een nog redelijk onbekend 
bedrijf. 

Meneer Buisman is de wetenschaps- en technologisch directeur 
voor Arizona Chemical in Europa. Dit onderzoekscentrum 
is gevestigd in Almere, maar zijn productie sites en 
onderzoekscentra over heel de wereld. Arizona Chemical is een 
van de grootste bioraffinaderijen, dit betekent dat ze synthetische 
oliën maken uit restafval van planten. Een voorbeeld daarvan 
is het verwerken van de afvalstoffen van de papierindustrie. De 
pulp wordt gebruikt voor het papier (zoals we al eerder bij de 
excursie naar Nalco hebben gezien), en de afval producten zoals 
de hars en oliën worden opgezet in Crude Tall Oils (CTOs), 
welke weer omgezet kunnen worden in onder andere bruikbare 
chemische intermediairen, zoals polyamide resins. Van deze 
producten had meneer Buisman een sample mee genomen, 
zoals op de foto te zien is. We konden zien dat de begin stof erg 
dik, zwart en stroperig was en naarmate het proces volgde het 
een lichtere en minder viscose stof werd. 

Verdere markten waarop Arizona Chemical focust zijn lijmen, 
wegdekbedrukking en rubberindustrie. Ook hiervan had meneer 
Buisman had een aantal voorbeelden meegenomen. Bijna de hele 
witte of gele streep die op het wegdek ligt word geproduceerd 
door Arizona Chemical. Uit de rubberindustrie had hij twee 
rubberen balletjes mee genomen. Één met additieven en een 
zonder. De bal met additieven stuiterde veel beter dan degene 
zonder. Het was dus goed te zien dat de additieven die Arizona 
Chemical produceert erg nuttig zijn.

Meneer Buisman liet ook het reactieschema zien, zodat onze 
organisch chemici in spé konden zien welke reacties er plaatst 
vonden tijdens de processen die Arizona Chemical uitvoert. 
Arizona Chemical is een zeer geschikt en leuk bedrijf voor onze 
studenten om later te gaan werken. Ik wil hierbij nogmaals 
meneer Buisman bedanken voor zijn leuke en interessante 
presentatie en ik ben blij dat de studenten van het Chemisch 
Dispuut Leiden in aanmerking zijn gekomen met dit bedrijf.

Didjay Bruggeman
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Wie een Bachelordiploma wilde halen en 
interesse had in scheikunde, kon  niet zo 
lang geleden kiezen tussen onder andere 
Scheikunde in Leiden of Scheikundige 
Technologie en Biotechnologie (STBT) 
in Delft. Er waren echter een aantal 
rapporten verschenen waarin gepleit werd 
voor meer samenwerking en concentratie 
van diverse béta opleidingen, omdat het 
aantal inschrijvingen bij de eerstejaars 
flink terugliep.

Daarom is per 1 september 2006 de Bachelor School 
of Chemistry opgericht. Zij biedt de opleidingen 
MST en LST aan, waarbij MST uiteraard staat voor 
Molecular Science and Technology. Deze opleiding 
bestaat uit een samenvoeging tussen de bachelor 
scheikunde uit Leiden, SBTB uit Delft en Sustainable 
Molecular Science and Technology (SMST) uit beide 
steden. Met deze samenvoeging verdwijnen de aparte 
bachelorsopleidingen.

De opzet van de opleiding MST zal “onderzoekend leren” 
zijn. Een van de eerste opzetten was om een gezamenlijk 
programma te hebben van 100 ECTS en de student te 
laten kiezen uit specialisaties van 40 ECTS, waarbij de 
specialisatie in het derde jaar eventueel aan een andere 
faculteit of universiteit gevolgd kan worden. Ook zijn 
er aan het einde van het eerste en het tweede jaar 
eindprojecten, die worden ingericht als een “Probleem 
gericht onderwijs week”. Aan het eind van het derde jaar 
doet de student een stageproject dat langer duurt. Dit is 
schematisch weergegeven in de tabel hieronder.

Uiteindelijk is dit nog wel aangepast, maar het principe 
is hetzelfde gebleven. Na een gezamenlijke propedeuse 
kiest de student voor de major scheikunde in Leiden 
of de major technologie in Delft. Hierbij worden voor 
de helft gezamenlijke vakken gevolgd, en voor de helft 
gespecialiseerde vakken. Ook de mogelijkheid om een 
deel van de studie aan een andere faculteit of universiteit 
te volgen is gebleven, in de vorm van een minor van 30 
EC.

Ook het “onderzoekend leren” is een speerpunt gebleven 
van de opleiding MST.  Dit in de vorm van de verschillende 
LO projecten, waarbij de student in plaats van een aantal 
“kookboek practica” doet, een aantal weken meeloopt 
met actueel onderzoek bij een van de groepen die aan het 

LIC of aan ChemE verbonden zijn, zodat de student een 
goede indruk krijgt van de beroepspraktijk. Dit is redelijk 
uniek voor de opleidingen scheikunde in Nederland. Bij 
open dagen is dit ook waarmee de organisatie van de 
opleiding studenten probeert te trekken.

In 2008 komen de eerste studenten MST aan bij hun 
derde, en laatste jaar. Hier zal dan ook de eerste, kritische 
evaluatie plaatsvinden. Het is gebleken dat er een tekort 
was aan onderwijs over katalyse in het programma. 
Daarom was er voor studenten die in 2008 begonnen een 
kleine weiziging in het cirriculum ingevoerd. De studielast 
van DOK is gehalveerd tot 3 EC, en in de vrijgekomen 
uren zal het vak structuuranalyse gegeven woorden, wat 
tot kort daarvoor bij het tweedejaarsvak CAM hoorde. 
CAM wordt daardoor ook 3 EC in plaats van 6 EC. In 
die 3 EC zal vanaf 2009 het vak katalyse gegeven worden.
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De start van MST

1 kern kern kern kern kern kern

2 kern kern kern kern kern eindproject 1

3 specialisatie 1 specialisatie 1 specialisatie 1 specialisatie 1 specialisatie 1 specialisatie 1

4 specialisatie 1 specialisatie 1 kern kern kern eindproject 2

5 specialisatie 2 specialisatie 2 specialisatie 2 specialisatie 2 specialisatie 2 specialisatie 2

6 specialisatie 2 specialisatie 2 kern eindproject 3 eindproject 3 eindproject 3

Een van de mogelijke structuren die is voorgeseld voor de bachelor MST. De getallen in de linkerkolom 
geven het semester aan. Na het kernprogramma, dat voor alle studenten hetzelfde is, kan gekozen worden  
uit verschillende specialisaties

Met deze samenvoeging verdwijnen de 
aparte bachelorsopleidingen.



    

Voor het studiejaar 2013-2014 is het rooster van MST 
opnieuw  veranderd. Er worden een aantal vakken 
verschoven en samengevoegd. Zo wordt CBT een vak voor 
de major technologie, en komt in het gemeenschappelijke 
programma het vak structuur en eigenschappen van 
materialen daarvoor in de plaats. Maar het belangrijkste 
verschil is de vorm van het onderwijs. In een poging de 
prestatieafspraken van het ministerie van onderwijs na te 
komen, wordt het blokrooster ingevoerd. Hierbij krijgen 
de studenten maximaal 3 vakken per periode, duren de 
vakken ook maar een periode en zijn er vaker feedback 
momenten, zoals werkcolleges of toesten die meetellen 
voor het eindcijfer.

Ook voor het Chemisch Dispuut Leiden heeft de 
samenwerking gevolgen. Er is veel overleg geweest met het 
Technologisch Gezelschap. Er is besloten dat er geen fusie 
tussen de twee verenigingen zal plaatsvinden. Wel zullen 
de activiteiten beter op elkaar afgestemd moeten worden 
en sommige activiteiten moeten samen georganiseerd 
worden. Voorbeelden hiervan zijn het eerstejaars 
weekend en de activiteiten van de eerstejaarscommissie. 

Een ander punt waarop samengewerkt zal worden is 
op het gebied van onderwijs. Beide studieverenigingen 
zullen de verkoop van boeken regelen en de kwaliteit van 
het onderwijs bewaken.

Een ander gevolg van de samenwerking is dat studenten 
MST eerst geen gewoon lid konden worden van het 
CDL. Dit omdat in de statuten van het CDL stond dat 
studenten van de bachelor scheikunde of van de master 
chemistry lid kunnen worden (en dus geen studenten 
MST). Studenten MST werden daarom “buitengewoon 
lid”,  waarmee ze de zelfde rechten en plichten hadden als 
gewone leden. Met de weiziging van de statuten in 2012 
is dit “probleem” opgelost en kunnen ook studenten MST 
lid worden van het CDL.

Om alvast kennis te maken met het Technologisch 
Gezelschap werden er voor de definitieve start van MST 
al gezamenlijke borrels georganiseerd. Samenwerking 
tussen de twee verenigingen was tenslotte onvermijdelijk. 
Gelukkig was het liefde op het eerste gezicht, zoals 
hiernaast te lezen valt.

Jacob van Hengst

Belevenissen van een TG-meter.  
Uit: Chimica acta lugduni 
jaargang 39 (2005) nummer 2 
Donderdag 18 november jongsleden heeft, zoals 
jullie je misschien nog wel herinneren de echte 
“Echte-scheiko’s-gaan-bij-TG-langs-borrel” 
plaatsgevonden. Tijdens deze borrel vloeide het 
goudgele bier rijkelijk. Telkenmale kwam ons 
hierbij een rood object onder ogen. Dit object voelde 
zich beledigd dat het keer op keer werd gevuld met 
pils dat het schreeuwde om hulp. Vol mededogen 
en met innerlijke ontferming bewogen hebben wij, 
en dan vooral Marijn en Erik, toen besloten deze 
kansarme een nieuw en warm onderkomen aan te 
bieden. 
De reis naar zijn nieuwe thuis was voor de meter 
een hele belevenis. Zoveel meters had hij nog nooit 
afgelegd! Dol van blijdschap was de meter toen ten 
ruste gelegd in een enorm hemelbed omringd door 
vrouwelijk schoon; een totaal nieuwe ervaring. Vol 
trots poseerde hij voor onze top-fotografe om zo voor 
altijd  een voorbeeld voor het nageslacht te kunnen 
zijn. Echter, na enkele dagen vertoeft te hebben in 
dit paradijs bekroop de meter het gevoel dat er iets 
ontbrak. Nadat hij bij zichzelf te rade was gegaan, 
schoot hem plots te binnen: Hij miste zijn mede-
meters, zijn metgezellen in natte en droge tijden. [...] 
Ten einde raad besloot de meter dan maar tot 
opoffering van zichzelf. Hoewel het compleet tegen 
de gevoelens in druiste, was de einge openstaande 
optie om de terugreis aan te gaan en het paradijs 
de rug toe te keren. Echter niet zonder slag of stoot. 
De meter zal, eenmaal thuis aangekomen, samen 
met zijn mede-meters rijkelijk gevuld worden met 
goudgele rakkers met blonde kraag als dank voor 
de goede zorg van de foster-parents. En zo eindigen 
de belevenissen van de TG-meter... Wij hopen dat 
hij samen met zijn mede-meters nog lang en (on)
gelukkig mag legen in Delft.
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Historicie

Ook voor het Chemisch Dispuut Leiden 
heeft de samenwerking gevolgen. 



Mijn carrière 
& het CDL

Toen ik in 1961 met 
mijn studie scheikunde 
begon werd ik al snel 
geconfronteerd met een 
wervingsactie van het 
CDL, en ben ik ook lid 
geworden – en gebleven 
tot aan mijn afstuderen. 

Hoofdactiviteiten van het CDL – toen – waren de excursies naar 
bedrijven. Het werd door ons jaar toen als “normaal” ervaren dat 
je lid was van het CDL en ook regelmatig meeging met excursies; 
vooral de meerdaagse excursies waren interessant, omdat daar 
ook de ouderejaars aan meededen. Na mijn studie en mijn 
promotie (1968; coördinatiechemie) bleef ik nog een paar jaar 
in Leiden als practicum-assistent en hoofdassistent, vanwege de 
groei in het aantal studenten.

Eind 1972 vertrok ik naar de TU Delft als lector anorganische 
en fysische chemie en kreeg ik de gelegenheid mijn eigen 
onderzoekgroep op te zetten, en me  te oriënteren op meer 
toegepast onderzoek, samen met ingenieurs. Na 7 jaar kreeg 
ik de invitatie om naar Leiden terug te komen op de leerstoel 
Anorganische Chemie. Toen kwam ook het CDL weer in beeld, 
want een van de toenmalige bestuursleden was als student 
toegevoegd aan de benoemingsadviescommissie. Op die leerstoel 
heb ik de universiteit (subfaculteit, faculteit, afdeling chemie, en 
LIC) 30 jaar mogen dienen, zonder verhuizen. 

In mijn kamer heb ik jaarlijks het CDL bestuur mogen ontvangen 
ter kennismaking, of voor concrete vragen zoals enquêtes onder 
studenten, tentamenvragen-databank, comités van aanbeveling 
voor buitenlandse excursies, PAC-symposia, lustrumactviteiten,  
e.d. Ook kwam het CDL bestuur langs toen de Faculteiten in Delft 
en Leiden met nieuwe studierichtingen  begonnen: LST, SMST 
en  (later) MST, en of er daarvoor  aparte studieverenigingen 
nodig waren of niet.

Een aantal keren mocht ik optreden met een lezing  op een 
CDL ouderdag. Promovendi uit de groep die ik leidde hebben 
regelmatig stukjes over hun onderzoek geschreven voor 
Chimica. Omgekeerd kon ik ook op het CDL een beroep doen 
bijvoorbeeld om studenten te laten optreden als “stewards” en 
baliemedewerkers bij congressen; kortom jarenlange prettige 

contacten. Na mijn afscheidscollege, eind 2009, werden de 
bestuurlijke contacten geleidelijk minder, al heb ik nog een 
kamer in de hoogbouw en ben ik elke week enkele malen op het 
lab. Een erelidmaatschap kwam als een fijne verrassing en ik heb 
het in dank aanvaard!

Naast het geven van onderwijs aan studenten met colleges en 
practica (en ik veroorzaakte nogal deining in de toenmalige 
subfaculteit toen ik als hoogleraar in 1980 zelf bij tweedejaars 
ging assisteren op het anorganisch chemisch practicum) en 
het leiden van een onderzoeksgroep, kwam er ook het nodige 
bestuurlijke werk op me af, binnen en buiten onze faculteit en 
binnen en buiten Nederland. Een taak die er bij hoorde en die 
ik ook graag vervulde. Dit stukje dient niet om al die functies 
te etaleren, maar twee Leidse bestuurstaken wil ik wel noemen. 
Van 1982-1987 mocht ik de commissie “Contacten Bedrijfsleven” 
voorzitten. Uit deze commissie zijn veel bedrijfsmatige 
activiteiten rondom het Gorlaeus voortgekomen, op wat nu (bio)
Sciencepark heet. Op een keer hadden we een delegatie van het 
Amerikaanse bedrijf “Nalco” op bezoek; ze overwogen om een 
technisch lab in Leiden te gaan bouwen. Samen met de wethouder 
van de gemeente Leiden gingen we naar de 10e  verdieping van 
de hoogbouw en lieten de Nalco-directie de omgeving zien. Ik 
herinner me nog hoe die wethouder schrok, toen een van die 
directeuren wees naar een plek grond net over de A44 (gemeente 
Oegstgeest) en zei:  “That spot we want” . Gelukkig was de locatie 
aan te passen tot net achter het huidige Transferium – waar het 
Nalco-gebouw nu staat – en waar ook diverse oud-studenten 
inmiddels een baan vonden.

Mijn drukste bestuurlijke baan binnen de universiteit was wel  
het directeurschap van het LIC (vanaf de oprichting in 1993 tot 
2005; toen collega Jaap Brouwer me opvolgde). Ik moest toen vaak 
prioriteiten stellen en kiezen tussen de werkgroep en het LIC. 
Toch heb ik alles vanuit mijn onderzoekskantoor kunnen doen, 
en de afspraken varieerden elke dag tussen werkbesprekingen 
met studenten, colleges en LIC-taken. Alleen dank zij een 
voortreffelijk secretariaat was dat te doen. Toen er in de jaren 
1990-2000 nog nauwelijks computers in gebruik waren, waren er 
zelfs even 2 secretaresses druk met management-ondersteuning 
voor die taken. 

Na mijn emeritaat ben ik mijn internationale taken nog blijven 
voortzetten, al worden die ook geleidelijk minder. Het werk betreft 
Europese onderzoekzaken, congresorganisaties, aansturen van 
editors bij een uitgeverij, consultancy voor bedrijven en deeltijd-
hoogleraar in Saudi Arabië waar ik enkele malen per jaar heen ga 
om te adviseren over hoe onderzoek te plannen en uit te voeren. 
Al deze taken worde geleidelijk minder omvangrijk en de vrije 
tijd besteed ik aan fietsen, wandelen, tennissen en golf.

Jan Reedijk
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 “In mijn kamer heb ik jaarlijks het CDL 
bestuur mogen ontvangen”

    

Alumni



    

Mijn carrière 
& het CDL

Oneindige chemie

Het universum is enorm. Zo groot dat we de grens 
nog niet hebben kunnen waarnemen want we 
kunnen immers niet verder kijken dan het licht 
heeft kunnen reizen. Voor zover wij weten, kan 
het oneindig zijn. Ik kan niet veel dingen bedenken 
die echt oneindig zijn, maar er zijn dingen die in 
de buurt komen.

Een van de weinige dingen die een oneindige eigenschap heeft 
is een kristal. De structuur van een kristal kan zich in theorie 
tot in het oneindige herhalen door zijn symmetrie, maar dat is 
natuurlijk niet haalbaar, er zijn simpelweg niet genoeg atomen voor. 
Interessant genoeg bestaat er ook zoiets als een quasikristal. Dit is 
een kristal met exact de tegenovergestelde eigenschap: het kent geen 
symmetrie! Zo krijg je een oneindig patroon zonder herhaling. Dan 
Shechtman kreeg in 2011 de Nobelprijs voor de scheikunde voor de 
ontdekking van het eerste quasikristal in 1982.

Een ander iets wat we haast als oneindig kunnen beschouwen 
is de hoeveelheid atomen in het heelal. Schattingen geven een 
verbluffend aantal, tot wel 1082 atomen! Dit soort berekeningen 
kunnen we as een paar decennia doen, maar het idee van het atoom 
is al veel ouder. 

“Dan Shechtman kreeg in 2011 de Nobelprijs voor 
de scheikunde voor de ontdekking van het eerste 
quasikristal in 1982.”

In het oude Griekenland filosofeerde men al over de kwestie of 
materie oneindig keren gedeeld kon worden. Democritus vond van 

niet, hij bedacht dat er 
een punt is waarop 

een stukje 

materie niet meer door 
te snijden is, hij noemde 
dit deeltje een atoom, wat 
letterlijk “onsnijdbaar” 
betekent. In 1808 
publiceerde John Dalton 
“A new system of chemical 
philosophy”, waarin hij 
stelde dat alle materie 
bestaat uit ondeelbare 
deeltjes en waarin hij de 
term element definieerde. 
Zo introduceerde hij het 
idee van het atoom in de 

moderne wetenschap.

Nog geen eeuw later, in 1897 ontdekte Sir Joseph John Thompson 
dat er zoiets als elektronen bestaan (en kreeg hiervoor de 
Nobelprijs voor de scheikunde in 1906) en in 1911 toonde Ernest 
Rutherford aan dat een atoomkern positief geladen was. Zo was 
bewezen dat atomen dus niet ondeelbaar waren maar bestonden 
uit elektronen, protonen en neutronen, de nieuwe “ondeelbare” 
deeltjes. Tegenwoordig weten we dat protonen en neutronen wél 
deelbaar zijn en bestaan uit quarks. Men neemt nu aan dat die echt 
ondeelbaar zijn, maar dat hebben we eerder gehoord…

“Zo was bewezen dat atomen dus niet ondeelbaar 
waren maar bestonden uit elektronen, protonen 
en neutronen, de nieuwe “ondeelbare” deeltjes.”

Ik denk dat we best kunnen stellen dat er eigenlijk niks oneindig 
is, behalve het universum, of zoals Einstein het formuleerde: “Only 
two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m 

not sure about the former.”

Joost van Ginkel
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Al heel lang houdt de mens zich bezig met het begrip van 
oneindigheid. Mensen hebben er op heel veel verschil-
lende manieren over nagedacht. In de religie, wiskunde, 
filosofie en natuurkunde. Toch hebben al deze gedachten 
toch een simpele uitleg. Oneindigheid houdt nooit op. 

Religie

Om een oneindig ding te bekijken heb je 
oneindig veel tijd nodig. Die tijd hebben 
mensen alleen niet. Een leven is namelijk 
eindig. Bij christendom, islam en jodendom 
zie ik oneindig voor me als een lijn. Het ee-
rste deel van de lijn in eindig. Je wordt je 
geboren, je leeft, je sterft. Na het sterven 
gaat de lijn echter oneindig door. Je leeft 
dan in de eeuwigheid. Een mooi concept, 
maar deze lijn begint natuurlijk ergens. 
Voor dat punt was er ook een oneindigheid. 

Vele mensen voor jou zijn geboren, de aarde 
is geschapen en daarvoor was er niets, be-
halve God. Een duidelijke lijn, geen cirkel. 
De cirkel is wel te zien is in hindoeïsme en 
boeddhisme. Het leven is dat eeuwig rond 
gaat. Geboren worden en sterven is een 
overlappend iets. Je kunt er wel aan ontsnap-
pen door goed te leven, maar dan leef je in 
de oneindige gelukzaligheid. Een cirkel met 
daarna een lijn, zoals ik het voor me zie.

Wiskunde en filosofie

Om Wiskunde en filosofie
In de wiskunde is oneindigheid in een formule 
gevat. Toch maakt de wiskunde een verschil in 
de grootte van verschillende oneindigheden. 
Iets waar je hersenen van gaan koken als je 
het probeert voor te stellen. De simpelste 
oneindigheid is die van een aftelbare reeks, 
alle hele getallen in volgorde. Je weet van 
ieder getal waar het zich bevindt. Een grotere 
vorm van oneindigheid is een getallenlijn. 

Alle mogelijke getallen komen hierin voor. 
Deze oneindigheid is twee tot de macht keer 
zo groot als de aftelreeks. Ook een cirkel is 
oneindig, want een punt kan voor eeuwig 
over de lijn gaan zonder dat de lijn stopt. 
Oneindigheid wordt in de wiskunde vaak 
gebruikt om problemen op te lossen en te 
bewijzen. Hierbij is het eigenlijk een truc.   
In de filosofie is ook veel nagedacht over 
oneindigheid. Ook daar wordt oneindig als 
een lijn of een cirkel gezien. Oneindig in 
minder absolute zin wordt ook besproken. 
Wakker worden, je brood smeren, werken, 
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Infinity 
Facts!

- Romeinen gebruikten ‘8’ 
soms om het getal 1000 aan 
te geven. in 1650 heeft John 
Wallis geoppert dit symbool te 
gebruiken voor oneindig in de 
wiskunde.

- Door een ‘punt van onein-
digheid’ in een schilderij op  
de horizon te nemen, kan een 
schilderaar een realistisch 
landschap schilderen.

- Als men een oneindig aantal 
apen oneindig lang zomaar 
op een toetsenbord laat staan, 
zal uiteindelijk een werk van 
shakespear worden getypt. De 
kans is heel klein, maar door 
de oneindige aantalen is het 
onvermijdbaar

De oneindige 
sleur
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slapen en dat ‘oneindig’ vaak. Wiskunde en filosofie 
hebben vaak veel overlap als het gaat om oneindigheid. 

In de paradox van Hilbert’s grand hotel gaan beiden zij 
aan zij. Het gaat over een hotel met oneindig veel kam-
ers. Op een zeker moment komt een oneindige groep 
van nieuwe gasten binnen die allemaal een kamer wil-
len. Dat kan, want er zijn genoeg kamers. Wanneer 
er dan weer een nieuwe oneindig grote groep gasten 
komen, is er voor hen ook nog gewoon plek. Ook als er 
oneindig veel bussen met oneindig veel bezette plaatsen 
zijn, zijn er nog genoeg kamers over. De wiskunde hier-
achter zal ik jullie besparen, maar het is een echte kraker. 

Natuurkunde

In de natuurkunde wordt het begrip oneindig vaak ge-
meden om praktische redenen. Wanneer een object een 
oneindige massa heeft, is de gravitatiekracht van het 
object op een ander object met een eindige massa toch 
oneindig. Die verschijnselen worden nooit waargenom-
en. Toch wordt het begrip wel gebruikt in het oplossen 
van vergelijkingen, net als in de wiskunde, en wordt het 
gebruikt om de grenzen van theorieën te zoeken.  

Oneindigheid blijft een moeilijk begrip. Vooral als je het 
woord zo veel gelezen hebt. Toch denk ik dat oneindig-
heid een vrij universeel begrip is voor mensen, al wordt 
het op andere manieren uitgelegd. Toch kan je er nog 
eeuwig over blijven denken!

Mark Kwakernaak
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Koolhydraten zijn veruit de meest voorkomende organische moleculen op aarde. 
Tijdens mijn bachelor eindproject heb ik gewerkt aan de synthese van een complexe 
koolhydraatstructuur in de Biosyn-groep. In dit artikel zal ik uitleggen wat het nut van 
complexe koolhydraat synthese is en welke synthese tijdens mijn project is uitgevoerd..

Zo zoet als...
On Stage
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Functie
Het grootste deel van de natuurlijke koolhydraten komt voor als 
het cellulose polymeer waaraan planten hun structuur te danken 
hebben. Een andere bij velen bekende verschijningsvorm van 
koolhydraatmotieven is sacharose, het dimeer van glucose en 
fructose, wat vruchten een zoete smaak geeft. Sacharose is het 
molecuul wat we in het dagelijks leven dan ook gewoon “suiker” 
noemen. In de biologie komen echter nog veel complexere 
suikerstructuren voor. Deze suikers worden in menselijke cellen 
gebruikt als signaal moleculen binnen de cel. Bij bacteriën is het 
celmembraan ook bedekt in een dikke laag koolhydraten (fig. 1)

Een aantal van deze koolhydraten heeft een structuur die typisch is 
voor het soort bacterie. Ons immuunsysteem kan deze structuren 
herkennen en op die manier adequaat reageren op indringende 
bacteriën mits deze al bij het immuunsysteem bekend zijn. Als 
je de betreffende bacterie nog nooit bent tegen gekomen dan zal 
het langer duren voordat je immuunsysteem hierop reageert. Je 
zal dus waarschijnlijk eerst de nare gevolgen van deze bacteriën 
in je lichaam meemaken. Om dit te voorkomen worden mensen 
gevaccineerd met een verzwakte vorm of een extract van een 
ziekte verwekkende bacterie. Het nadeel hiervan is dat vaccinatie 
vaak bijwerkingen heeft omdat er heel veel overbodige substantie 
bij een persoon wordt ingespoten. Als nou alleen het specifieke 
suikermotief zou kunnen worden gebruikt om te vaccineren dan 
zou dit de meeste bijwerkingen wegnemen.

Om dit mogelijk te maken hebben we toegang nodig tot goed 
gedefinieerde suikermotieven in grote hoeveelheden. Het is 
vrijwel onmogelijk om deze structuren op grote schaal uit de 
natuur te isoleren. Organische synthese is dus de enige manier 
om deze structuren in handen te krijgen. 

Synthese
Het doel van dit project was de synthese van een suiker molecuul 
dat voorkomt in de celwand van de bacterie streptococcus 
mutans (fig 2). De structuur bestaat uit een rhamnose keten met 
een glucose molecuul gekoppeld aan specifieke posities. Om te 
zorgen dat de anomere centra, de rode centra in fig 2, de juiste 
conformatie hebben is een nieuwe beschermgroep ontwikkeld. 
Deze groep, de rode groep in figuur 3, participeert vanaf de 
onderzijde van het molecuul aan de glycosyleringsreactie 
waardoor de suikerbinding alleen axiaal gevormd kan worden. 
Deze nieuwe beschermgroep brengt de werkelijkheid waarin de 
synthese van complexe oligosacharide een routineklus wordt 
een stap dichterbij. Daarmee zullen complexe oligosachariden 
breder beschikbaar worden. Hierdoor wordt het mogelijk om 
biologisch onderzoek te doen naar de rol van koolhydraten 
en om koolhydraat motieven te gebruiken als potentiele 
geneesmiddelen.

            Casper de Boer B.sc

fig. 1: Een bacterieel celmembraan met een 

dikke laag polysachariden aan de buitenkant.

fig. 3: Synthese van de bouwsteen 

die het mogelijk maakt om de 

repeterende rhamnosebackbone te 

maken.

fig. 2: De repeterende eenheid van het 

suikerpolymeer dat specifiek is voor 

streptococcus mutans.



    

Zo zoet als...

BEP uitloop

Zoals ik in de vorige chimica heb geschreven proberen we de 
uitloop van het Bachelor Eind Project aan te pakken. Dit daad-
werkelijk ook voor elkaar te krijgen is een hele klus, maar er 
wordt hard aan gewerkt! Sterker nog, de gehele faculteit Tech-
nische Natuurwetenschappen van de TU Delft heeft dit punt 
opgepakt en is er mee bezig. Om de BEP aan te kunnen pakken 
is er eerst bij het ICLON gekeken of er daadwerkelijk ook zo 
veel uitloop is als alle studenten beweren en gelukkig bleek dit 
ook zo te zijn. Aan de hand hiervan heeft TNW een enquête 
opgesteld. De resultaten hiervan wordt op een docentenbijeen-
komst gepresenteerd zodat het probleem ook bij hen duidelijk 
wordt. Nu is deze enquête niet echt sterk, dus wat er met de 
uitkomst gedaan kan worden is nog niet helemaal duidelijk. 
Maar ik blijf er achteraan gaan en zal jullie, als trouwe chimica 
lezers, op de hoogte houden.

Nieuwe master Chemistry

Sinds enige tijd hebben we een nieuwe opleidingsdirecteur van 
de master Chemistry; Prof. Lies Bouwman. Na de onderwijs-
visitatie, een inspectie die niet zo lang geleden is uitgevoerd, is 
zij hard aan de slag gegaan met haar nieuwe functie, met het 
gevolg dat er belangrijke wijzigingen komen binnen de mas-
ter Chemistry. Zo zal de master nu worden onderverdeeld in 
twee hoofdstromen: Sustainable Energy en Chemical Biology. 
Het gevolg hiervan is dat het gehele LIC een reorganisatie heeft 
ondergaan, waardoor er ook in het onderzoek meer wordt ge-
focust op deze twee hoofdstromen. Voor de huidige master-
studenten zal er niet zo veel veranderen. Voor de aankomende 
masterstudenten is het echter andere koek. Alle aanstaande 
masters roep ik dan ook op om goed rond te 

kijken en te informeren naar de nieuwe master. Kom daarom 
vooral naar de Meet the Mentor-markt op 15 mei, waarin 
ook het CDL en al huidige masters zullen helpen met de  
voorlichting!

Minor Advanced MST

Professor Bouwman heeft ook het briljante idee gehad om een 
nieuwe minor voor MST in het leven te roepen. Deze nieu-
we minor zal in plaats van de huidige verdiepende minoren 
scheikunde en technologie komen. Het complete idee achter 
deze minor “Advanced MST” zal professor Bouwman zelf toe-
lichten op de minor voorlichtingsborrel op 22 april. Toch kan 
ik al vast een tipje van de sluier oplichten: het idee is dat deze 
minor het een crossover wordt van de major Technology, ma-
jor Scheikunde en de masters Chemistry en Chemical Engi-
neering. De minor is te volgen met beide majors en is zowel 
verdiepend al verbredend. Er kunnen vakken worden gevolgd 
van de andere major en de vervolg master, met veel keuze mo-
gelijkheden en het beste van de twee universiteiten. Zelf ben ik 
er erg enthousiast over de nieuwe minor, al is het wel moeilijk 
uit te leggen op papier. Gelukkig was minorborrel op 22 april 
in de Science Club een groot succes! En luister naar ervarings-
deskundigen over hun gevolgde minoren en de nieuwe minor 
Advanced MST. 

Verder is de afgelopen periode de Major Oriëntatie Lunchlez-
ing geweest. Hierbij hebben Edgar Blokhuis en wederom Lies 
Bouwman een presentatie gegeven over hun vakken in het 
tweede jaar van de major scheikunde. Met gratis broodjes in 
overvloed, leuke presentaties en een geboeid plubliek was deze 
major oriëntatie lunchlezing erg geslaagd. 

Suzanne van Daal 
h.t. assessor onderwijs der Chemisch Dispuut Leiden

   

Onderwijs
Wat is er sinds de vorige Chimica allemaal gebeurd op onder-
wijsgebied? Nou heel wat kan ik jullie vertellen. Ik zal proberen 
alle recente ontwikkelingen en zowel afgelopen als aankomende 
onderwijszaken proberen te belichten.

  

Assessor Onderwijs
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“De master zal nu worden onderverdeeld 
in twee hoofdstromen: Sustainable Energy 
en Chemical Biology”

“Zelf ben ik er erg enthousiast over de 
nieuwe minor”
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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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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.
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