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Lieve leden,

Opladen doet alles en iedereen op zijn eigen manier. De een 
laadt op van een dag in zijn bed, de ander laadt op van een 
sportieve dag en weer een ander laadt op van chillen op het 
strand. Feit blijft dat met de zomer in zicht en het ontzettend 
lekkere weer van de afgelopen tijd dat de sfeer iets verandert; 
iedereen is een stuk vrolijker en lijkt meer opgeladen voor een 
nieuwe dag. 

En dat mag ook wel, want met de laatste tentamens in zicht, 
moet er nog even geknald worden. 
En zoals iedereen hopelijk knallend dit collegejaar uit gaat met 
alle tentamens op zak, gaat het CDL ook knallend het jaar uit. 
Het is natuurlijk pure speculatie, maar ik verwacht dat terwijl 
u dit leest, u terugdenkt aan het knallende begin van het 
Nederlands elftal aan het WK voetbal en hoe die fantastische 
overwinning, toegejuicht door vele CDL’ers in de Science Club, 
‘ons Oranje’ wereldkampioen heeft gemaakt… Ik herhaal, pure 
speculatie.

En ook de diesweek, waarin iedereen zich een paar uur in 
de jungle tussen de vijanden in een ware oorlog kon wanen, 
was een verjaardagsfeest waar nog lang aan terug zal worden 
gedacht. De adrenaline gierde door de aderen en iedereen 
heeft zich kranig geweerd tijdens het outdoor lasergamen. En 
deze activiteit sloot wel heel goed aan op de presentatie van 
het beleidsplan van het Wisselbestuur op de ALV, waar werd 
voorgesteld om sv Life te annexeren. Ondanks deze ambitieuze 
plannen, is het k.b. toch verkozen om volgend jaar bestuur te 

worden. Ik wil deze gelegenheid 
aangrijpen om jullie ontzettend veel 
succes en plezier te wensen!
Dat het einde van het collegejaar in 
zicht komt, betekent helaas ook dat dit mijn laatste praesidiaal 
is. Ik kijk terug op dit jaar met ontzettend veel plezier en wil 
mijn bestuursgenootjes en alle leden van het CDL bedanken 
voor alle fantastische ervaringen. 

Maar voor dat het zo ver is, reizen wij eerst nog met een groep 
van 21 CDL’ers af naar Brazilië, waar de nodige vitamine D 
kan worden opgenomen op de Copacabana, een bezoek kan 
worden gebracht aan Christus de Redentor, caipirinha’s worden 
gedronken en vele interessante bedrijven worden bezocht. Een 
betere afsluiting van een geweldig jaar kan ik niet bedenken!

Ik wens jullie ontzettend veel leesplezier met deze laatste 
Chimica. Fijne vakantie en tot volgend jaar!

Sandra Wiegman

h.t. praeses der 
Chemisch Dispuut Leiden

Praesidiaal
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Editorial

Hallo lieve CDL’er, dit is de zomer editie van de Chimica! 
Terwijl je dit leest zit je hopelijk met je billen lekker op te laden 
in het zand, op een bankje in een verre stad of iets dergelijks. 
Zo tijdens de vakantie kan je natuurlijk je Mercedes onder de 
tijdschriften, de Chimica, lekker blijven lezen. Dit, terwijl je 
lekker oplaadt voor het nieuwe jaar, met een drankje on the 
side. Want dat is het lieve lezer, er is weer een alweer een jaar 
voorbij. De sjaarzen worden twaarzen en Pur Sang gaat weer 
aan de bak.

Maar blijf nog even bij ons, blijf met deze uitgave nog even 
hangen in het o-zo-geliefde 2013-2014. Met een stuk over 
de 88ste Dies, lunchlezingen, activiteiten en excursies. Deze 
hekken-sluitende editie zal je niet teleurstellen, vol van 
spetterende verhalen en alles wat je nodig hebt om weer 
helemaal opgeladen te worden.

Ga er lekker voor zitten en 
lees hem eens goed door voor 
volgend jaar, een jaar met 
nieuwe kansen, uitdagingen 
en andere knallers. Zoals een 
telefoon die 100x meldt dat de 
batterij bijna op is, zo gaan we 
de vakantie in. Een tijdje aan de 
adapter om straks weer de trein 
terug naar Leiden in te kunnen 
stappen. Veel plezier met lezen 
en tot dan! 

Bas Buise



        

CDL Integraal

COLUM
It is simply a fight for life

Brazilië laat zich graag zien aan de 
wereld. Het wereldkampioenschap voet-
bal komt eraan, en we zien op televisie 
prachtige beelden van zonnige stranden, 
schaarsgeklede dames en het wereld-
beroemde carnaval in Rio de Janeiro. 

Maar laten we vooral niet vergeten dat Brazilië nog 
steeds wordt beschouwd als een ontwikkelingsland. 
Ondanks de uitzonderlijk sterk groeiende econo-
mie kent het land ook veel armoede. Daarnaast is 
het in Zuid-Amerika het land met de meeste ger-
apporteerde gevallen van de ziekte AIDS. Bra-
zilië heeft door de jaren heen echter een beleid 
weten te ontwikkelen dat weliswaar effectief lijkt, 
maar internationaal veel stof heeft doen opwaaien. 

Artikel 71 van de Braziliaanse patentwet uit 1997 stelt 
dat buitenlandse farmaceutische producten binnen 
drie jaar na het aanvragen van het patent in Brazilië ge-
maakt mag worden. Als het buitenlandse bedrijf zich 
daarin niet schikt, dan mag de Braziliaanse regering 
zelf een locale producent aanwijzen om het medicijn te 
maken zonder dat de patenthouder hier toestemming 
voor moet geven. Artikel 68 voegt daaraan toe dat par-
allele import, import zonder toestemming van de pro-
ducent, gewoon mag plaatsvinden van de aanbieder 
met de laagste prijs. Het effect van deze artikelen is dat 
het monopolie van de patenthouders totaal kapot is. 

Zo wist Brazilië de behandelingskosten van AIDS met 
72,5% te laten dalen, en waren zij in staat deze medici-
jnen gratis te verspreiden onder de allerarmsten, en 
konden zij ook investeren in AIDS awareness pro-
jecten en zeer goedkope condooms in het hele land.
Veel buitenlandse famaceutische bedrijven waren het 
daar uiteraard niet mee eens. Niet alleen waren zij 
bang de volledige markt in Brazilië te verliezen, maar 
ook dat snel groeiende ontwikkelingslanden zoals In-
dia en Argentinië hun voorbeeld zouden volgen. De 
Verenigde Staten hebben geprobeerd artikel 68 aan 
te vechten bij de World Trade Organization, maar 
verloor vanwege een maas in de wet over het tegen-
gaan van monopolies. Toch valt hier wel wat voor te 
zeggen, want het zijn de grote farmaceutische bedri-
jven die duur onderzoek en nieuwe ontwikkelin-

gen financieren. Brazilië wordt dan ook verweten op 
deze manier nieuwe ontwikkelingen bewust dwars 
te zitten. Toch worden er nog weinig aanklachten 
ingediend tegen de Braziliaanse wetten, omdat het 
aanvechten van goedkope of gratis medicijnen voor 
zo’n grote groep armen tot groter imagoschade leidt.

Brazilië zelf gaat ondertussen gewoon door. Daarom 
zijn er steeds meer bedrijven, zoals Merck en Roche, 
die hun prijzen juist verlagen om in de markt te blijven. 
De Braziliaanse regering reageert nuchter op het con-
flict: “Local manufacturing of many of the drugs used 
in the anti-AIDS cocktail is not a declaration of war 
against the drugs industry. It is simply a fight for life.”

Shirley Wouters
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“Brazilië wordt dan ook verweten 
op deze manier nieuwe ontwik-
kelingen bewust dwars te zitten.”
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Moleculaire tandwielen 
van nanodeeltjes

GEORGIA – Wetenschappers aan de 
Georgia institute for technology heb-
ben nanodeeltjes gemaakt die kun-
nen bewegen als tandwielen. De tand-
wielen gaan draaien wanneer er druk 
op het kristal wordt uitgeoefend. 

Een nanodeeltje bestaat uit 44 zilver-
atomen met daaraan 30 organische 
moleculen gecoördineerd met een 
zwavelatoom. Meerdere  van deze na-
nodeeltjes rangschikken zich netjes in 
een kristalrooster door de waterstof-
bruggen tussen de organische liganden. 
Zoals te zien is in het plaatje, is er nog een 
hoop ruimte in het rooster. Wanneer de 
druk op het kristal wordt verhoogd, zullen 
de organische moleculen gaan scharni-
eren. Echter blijft alles netjes gerangs-
chikt doordat er na een bepaalde draaiing 
weer waterstofbruggen gevormd worden.
De onderzoekers zien mogelijke toe-
passingen in schokbestendige materialen, 
voor bijvoorbeeld auto’s, in de toekomst.

Bron: Kennislink.nl 

Koolstofdioxide zuiger

HOUSTON – Aan de Rice university 
hebben onderzoekers een materiaal 
ontworpen dat 82% van zijn eigen ge-
wicht in CO2 kan opnemen. Met dit 
materiaal kan aardgas worden ontdaan 
van de aanwezige koolstofdioxide in het 
mengsel. Zo kan op een efficiënte manier 
aardgas worden klaargemaakt voor de 
consumenten. Met de huidige technieken 
kost dit namelijk nog veel geld en energie.  

Het materiaal heeft een poreuze structuur 
en is gemaakt van koolstof met stikstof of 
zwavel. Hierdoor kan aardgas direct bij 
de bron uit het mengsel gehaald worden 
en direct weer de grond in gepompt 
worden. Een mooie bijkomstigheid van 
het materiaal is de prijs. Het is gemaakt 
uit grondstoffen met een lage prijs. 
Aardgas zal de komende jaren waar-
schijnlijk één van de grootste over-
gangsbrandstoffen worden. Het is de 
schoonste van alle fossiele brandstof-
fen. Dit is een belangrijke ontwikke-
ling om aardgas een goede overgangs-
brandstof te maken voor de toekomst.

Bron: sciencedaily.com

100.000’ste structuur 
voor eiwitdatabase

 
SAN DIEGO – De Protein Data Bank 
heeft een nieuw record! De 100.000’ste 
structuur is opgeslagen in de comput-
ers van het databank voor eiwitten en 
nucleïnezuren. Het gaat de laatste jaren 
behoorlijk snel. In zes jaar tijd is de 
databank namelijk verdubbeld. Dan 
moet ook nog worden gezegd dat de 
databank in 1971 opgericht is. De ge-
gevens van de databank zijn van grote 
waarde voor wetenschappers als bron 
van informatie in hun onderzoeken.

Bron: sciencedaily.com

Mark Kwakernaak
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13 Maart was het zo ver, de activiteit waar 
dit keer alleen alle dames zich eens van 
hun beste kans mochten laten zien. 

Nadat de labjassen waren uitgetrokken en de labbrillen 
afgezet, we écht compleet waren en die sportkleding weer 
eens tevoorschijn was gehaald, kon het echte werk begin-

nen: de Zumba-workshop van de Feminicie! 
Deze commissie, dit jaar bestaande uit Miriam, Sara, Su-
zanne en Janneke had iets leuks voor de CDL-dames in 
petto. Lekker dichtbij in het USC werd er vol goede moed 
en genoeg enthousiasme begonnen en was het tijd voor 
menig CDL-trainingsbroek om te schitteren. De eerste 
klanken kwamen uit de boxen, de eerste dansmoves wer-
den gemaakt en onze maar al te vrolijke instructrice sleep-
te ons er doorheen en zorgde voor de nodige lichaamsbe-
weging. 

Wie bij Zumba nog steeds denkt aan korte topjes, be-
zweette lichamen en sexy danspasjes zou misschien lichte-
lijk teleurgesteld zijn geweest. Oke, dat van die bezweette 
lichamen klopte misschien, maar die sexy danspasjes luk-
te bij sommigen misschien wat minder. Gelukkig zijn we 
allemaal scheikundigen en hebben we niet gekozen voor 
een danscarrière. Toch werd er enthousiast mee gedaan 
en kon na een uurtje onze instructrice trots op ons zijn, 
of dat nou lag aan onze prestaties of aan ons doorzettings-
vermogen. 

Zumba komt uit het Colombiaans-Spaans en betekent zo-
iets als snel bewegen en lol hebben. Nou dat snel bewegen 
hebben we zeker geweten en in dat lol hebben waren we 
toch wel het allerbest, want lachwekkend en geslaagd was 
de activiteit zeker! 

Phebe van Langevelde

From witchery 
     to Chemistry

Woensdagavond twaalf uur, na een uur-
tje in de coupé in een stoptrein van Zwolle 
naar Enschede gezeten te hebben, komt het 
laatste groepje die het CDL moet verte-
genwoordigen ook aan. Direct worden er 
de nodige consumpties genuttigd en bijge-
kletst. Nadat alles verteld was, ging de kan-
tine dicht en konden we naar de discotheek 
gaan waar het echte feesten begon.

Donderdagmorgen om acht uur, met een muziekje die ik 
alweer uit mijn gedachten heb verbannen, zijn we wakker 
geworden om de sportzaal sportklaar te maken en te ont-
bijten. Na een goede bodem maakten we ons klaar voor 
de eerste wedstrijden. Ik, voetballer bij CDL 1, heb niet 
veel gezien van de andere sporten, dus zal het maar bij 
mijn ervaringen houden. De eerste wedstrijd werd over-
tuigend gewonnen met 5-2, onze keeper Huub zag er niet 
altijd even goed uit, maar afijn, een goed begin is het halve 
werk. Na nog vier wedstrijden en bloed, zweet en een paar 
shotguns, zijn we eerste geworden met 10 punten en kon 
er met trots een pilsje gedronken worden.

’s Avonds stonden er ook weer spelletjes op het program-
ma, want alle studieverenigingen namen het tegen elkaar 
op met trefbal, hoelahoepen en nog iets dat ik niet heb 
meegekregen. Het moge duidelijk zijn dat een kleine 

afvaardiging als het CDL het zwaar had, maar door streed 
tot de laatste adem. Waar we beter in waren, was de bie-
restafette. De eerste ronde werd zeer overtuigend gewon-
nen, maar zijn gediskwalificeerd, omdat we het glas op ons 
voorhoofd moesten zetten. Hier waren we niet al te rou-
wig om, want het feest ging nog wel even door. Om zes uur 
’s ochtends eindigde het feest voor de laatsten en dat werd 
dan ook met luid getoeter ingeluid in de slaapzaal, waar 
overigens niet iedereen over lag te dromen. 

Na twee uurtjes slapen was het alweer acht uur en werden 
we door de fanfare het bed uit geblazen, op dit moment 
merkte ik pas dat drinken en sporten geen goede combi-
natie is, want ik moest vier dagen revalideren. Het moge 
duidelijk zijn dat ik, tot mijn grote spijt, die laatste dag het 
sporten voor gezien hield, maar ik kon wel terug kijken 
op twee fantastische dagen en ik had nu het bewijs dat het 
CDL de leukste studievereniging van Nederland is.

Stijn Strebus

Bloed, zweet en shotguns!

Dansende Dames
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CDL voetbaltoernooi

Jaja, woensdag 11 juni was het weer zover: 
het traditionele CDL voetbaltoernooi! Dit 
is de ultieme krachtmeting voor heel schei-
kundig Leiden (en in beperkte mate Delft). 
Publicaties en P-in-1’s zijn leuk als weten-
schapper, maar de eeuwige roem valt te be-
halen op het polvrije kunstgrasveld naast 
het LCP. 

Waar de Daryl Janmaatbekers, Jordy Claziekmelders en 
Jasper Cillesboeken van het Gorlaeus hun balkunsten kun-
nen vertonen.

Het was inmiddels alweer de 2de editie van dit jaarlijks ter-
ugkerende evenement. Alle deelnemende teams, 12 stuks 
in totaal, verzamelden zich aan het begin van de middag 
in de Science Club. En daar vielen meteen twee dingen op: 
dat het een stuk drukker was dan bij de gemiddelde LIC/
LACDR borrel op donderdagavond, en dat opvallend veel 
mensen een rood shirt droegen. Was die kleur in de aan-
bieding? Had iedereen zijn België shirt uit de kast getrok-
ken? Nee, het was de kleur van SMC/SBC! Deze alliantie, 
waarin de genialiteit van SMC werd gecombineerd met de 
hoeveelheid mensen van SBC, had groots uitgepakt en was 
met een totale hoeveelheid van 34 spelers, en maarliefst 4 
teams, op komen dagen.
Wow, hoeveel?
Vier!
Na een indrukwekkende speech van Hugo Minee en van 
sponsor TOPdesk, vertrokken we gezamenlijk naar het 
veld. In de Science Club was er nog een overheersend 
melige stemming, maar dit sloeg geleidelijk om tijdens de 
tocht naar de velden. De teams werden stiller onderweg. 
Je voelde bij velen de wanhoop, de radeloosheid, met zo’n 
glazige blik, een blik van leegte, doordrenkt met angst, de 
angst voor rood, het rood van SMC/SBC. Oké, tot zover 
het thriller-gedeelte van dit artikel.
Het kunstgrasveld, geproduceerd door Edel 
Grass, was in 3 voetbalvelden verdeeld. 
Daarop moest ieder team in totaal 
5 wedstrijden van een kwartier 
afwerken. De scores en tussen-

standen werden vakkundig bijgehouden door het wedstri-
jdsecretariaat, een DJ en een Bjursta tafel van de Ikea. De 
weersomstandigheden waren Braziliaans heet. Om 14:15 
uur klonk het eerste, maar zeker niet het laatste, fluitsig-
naal van de dag. Want het ging er, zoals verwacht, hard 
aan toe op de velden. Er waren Messi-achtige passes te 
bewonderen, Robben-achtige dribbels en De Jong-achtige 
tackels. Legendarisch was het voor de goal langs wegtrek-
ken van Alexander Kros, hij trok daarbij 2 tegenstand-
ers met zich mee waardoor een zee van ruimte voor het 
doel ontstond en de 1-0 voor SMC/SBC 1 eenvoudig kon 
worden binnen getikt. Ook mag de royale winst van SMC/
SBC op Theoretische Chemie niet onopgemerkt blijven. 
Maar ondanks dat we met 4 teams waren komen opdagen 
lukte het ons niet om er met de winst vandoor te gaan: we 
werden 4de, 6de, 11de en 12de. De wisselbeker werd ver-
diend gewonnen door de CDL concurrent TG Tigers uit 
Delft, 2de werd BioSyn en 3de waren de Minerva Meisjes. 
Vooral die bronzen plaats was opvallend, want dit team, 
onder leiding van Lucas van der Saag, was het enige team 
met een hoger alcoholpercentage dan balbezitpercentage. 
En dan te bedenken dat ze nog best vaak de bal hadden.

Voor veel deelnemers gold de olympische gedachte: De 
afsluitende barbecue is belangrijker dan winnen. En dus 
verhuisde, na het laatste toetersignaal, het hele circus van 
het voetbalveld naast het LCP naar de binnenplaats van het 
LCP. Daar bleek dat Anthe tijdens zijn studie niet alleen 
Culgi maar ook biertappen onder de knie heeft gekregen, 
dat Didjay niet zou misstaan als frietbakster bij de Mac-
Donalds op de Beestenmarkt en dat de worst van Nick lek-
ker in de mond ligt. In het begin werd er nog over voetbal 
gesproken, maar al snel veranderde dit gespreksonderwerp 
in de standaard spreekstof: mannenpraat.

Tegen een uur of 8 was iedereen wel verzadigd en gingen 
de meesten naar huis. Aan al het goede komt een einde en 
zo ook aan het CDL voetbaltoernooi. De dag erna werd 
bij SMC/SBC het voetbaltoernooi geëvalueerd. Een nieuw 
tactisch plan werd opgesteld. En we zijn inmiddels alweer 

begonnen met de voetbaltrainingen. Jaja, maak 
je borst alvast maar nat, want volgend jaar 

zal SMC/SBC beter zijn dan ooit!

Teun Sweere

Bloed, zweet en shotguns!



Na maar liefst een jaar te moeten wachten was het eindeli-
jk dan weer zo ver: Dé verjaardag van het CDL!  Dit jaar is 

onze favoriete verening 88 geworden. 

Element #88, Radium, staat bekend als radioactief deeltje. 
Net als radioactief Radium goed kan stralen, hebben we 
zelf ook gestraald in de Diesweek. Enkelen zijn zelfs be-
land in een aangeslagen toestand! Al met al een geslaagde 
week, waar je hieronder al stralend op kunt teruglezen. 

Maandag: BBQ + Crazy 88

Maandag, de aftrap van de Diesweek, be-
gonnen we lekker rustig met een barbecue. 
En relaxt was het! De zon scheen lekker fel, 
de tap was aan en uiteindelijk kwam er ook 
vlees op de borden. Ondanks het gratis bier 
zijn de meeste fusten ongeopend gebleven. 
Dit had alles te maken met de chille vibe 
die er hing, niet zuipen maar gezellig met 
de medestudent genieten van het zonnetje. 
Daarbij was het krijgen van de Gorlywood, 
het roddelblad van het CDL, een lachwek-
kende verrassing. 

‘‘De zon scheen lekker fel, de tap 
was aan en uiteindelijk kwam er ook 
vlees op de borden’’

Na de barbecue was het de tijd om aan de 
Crazy 88 te beginnen, maar hierover meer 
op pagina 10 ...

Bert Beerkens 

Dinsdag: Verkiezings-alv

Dinsdag 20 mei was het zover: de dies ALV, 
ook wel bekend als de Verkiezings-ALV. 
De twee kandidaten waren bekend, het 
KandidaatsBestuur tegen het Wisselbes-
tuur. Met een zinderende opkomst van 102 
aanwezigen en machtigingen, een nieuw 
record, kon de ALV van start gaan. Na een 
leuke presentatie van zowel het Kandidaats-
Bestuur als het Wisselbestuur was het tijd 
voor een heerlijke halve maaltijd van de 
Traktaatcie. Nadat de Traktaatcie meerdere 
malen bedankt was voor al dat lekkers, kon 
de verkiezing echt beginnen.

‘‘Met een zinderende opkomst van 
102 aanwezigen en machtigingen, 
een nieuw record, kon de ALV van 
start gaan.’’

 Iedereen kon zijn stem uitbrengen, op 
zijn of haar favoriet. Toen de stemmen 
geteld waren, was het tijd voor de uitslag: 
het KandidaatsBestuur had met een kleine 
meerderheid de stemming gewonnen. Nadat 
de Traktaatcie nogmaals bedankt was voor 
het heerlijke eten was het tijd om de ALV te 
sluiten door uit volle borst het CDL-lied te 
zingen.

Damy Zwagerman

R88 IN A HIGHER STATE!
DIES 2014:
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Woensdag: Lunchlezing + Lasergamen

De woensdag begon goed met een gratis radi-etentje. Tussen 
de college’s door hadden we een lunchlezing van Dr. Fijs van 
Leeuwen. Hij doet met zijn team op het LUMC onderzoek 
naar het beter kunnen zichtbaar maken van tumoren. Hier 
kwam ook menig woordje over radioactiviteit en Radium 
voorbij. Niet alleen paste dit in het thema van de week, het was 
ook relevant voor ons chemici, gezien deze ook benodigd zijn 
in het onderzoek van Dr. Van Leeuwen. 

Na een lange dag vond er ‘s avonds,  in dit sterren-
stelsel (op fietsafstand), een modderige met laser-
wapens bevochten strijd plaats.

Aangekomen bij het spelbos, hesen alle deelnemers zich in 
camouflagepakken. Er werden nog snel even een paar kiekjes 
geschoten, maar daarna was het tijd voor actie.
Twee teams van 20 tot de (t)handen gewapende CDL’ers na-
men deel aan dit met adrenaline gevulde gevecht. Team rood 
en team geel, elk team had 3 snipers in de gelederen en de rest 
had assault rifles. Daarnaast had iedereen zo’n kek lichtgevend 
hoofdbandje om.

Ik denk dat alle deelnemers een fanatastische dag beleefd heb-
ben, zelfs als je om de haverklap afgeschoten werd. De meesten 
zullen dit voor herhaling vatbaar vinden. En zelfs als je er niet 
veel aan zou hebben gevonden kon je gewoon op het terrein 
een moddermasker van de grond rapen en gaan relaxen in een 
boom ofzo.

“We hebben lekker een uur staan schieten na de 
uitleg”, 

aldus een fanatiek en zeer welbespraakt schutter.

Bob van Meijeren 

Donderdag: DIES-Receptie + Feest

Ik was door het bestuur gevraagd om pedel te staan op de re-
ceptie. Dit hield in dat ik de receptie moest openen en sluiten, 
de recepierende comissies en besturen, bijgestaan door Tes, 
moest aankondigen en de pedelstaf moest verdedigen tegen 
tegen andere verenigingen.

 Het openen van de receptie gebeurde op een ietwat unieke 
manier; Op de pedelstaf werd een met bier-gevulde Erlen-
meyer gezet. Deze moest bij de opening van de receptie kapot 
worden gemaakt. Dit resulteerde niet alleen in een kapotte 
Erlenmeyer, maar ook in glasscherven, overal in een straal van 
een paar meter van de pedelstaf – waaronder ook in mijn haar. 

De receptie verliep voor het 
grootste gedeelte erg soepeltjes. 
In ieder geval, tot ongeveer 20 
minuten voor het einde van 
de receptie, toen het bestuur 
van de vereniging Aesculapius de 
pedelstaf probeerde te stelen. Toen 
ik dit door kreeg, dook ik meteen 
op de staf waardoor ik genoeg tijd 
kon winnen voor de CDL-bewakers 
om in te grijpen. Door deze per-
fecte samenwerking konden we 
de diefstal voorkomen en moest 
Aesculapius met de staart tussen de 
benen afdruipen.

‘‘Door deze perfecte samenwerking konden we de 
diefstal voorkomen en moest Aesculapius met de 
staart tussen de benen afdruipen.’’

Na een wilde escalatie op het hok (en een bevrijding van verd-
waalde CDL’ers in het Gorlaeus) was het dan eindelijk tijd voor 
de grote afsluiter van de week: het Dies feest in de hut van ome 
Henne. Hier heeft menig CDL’ers zich goed volgetankt, mocht 
dit nog niet gebeurd zijn. De sfeer was hierdoor gelukkig niet 
aangetast en iedereen had het goed naar zijn/haar zin. Een 
avond om niet te vergeten. Althans,  voor de mensen wiens 
geheugen niet is aangetast. 

Miles Holborough-Kerkvliet

Vrijdag: uitbrakdag

Op vrijdagochtend kwam ik enigszins moeizaam uit bed voor 
de afsluiter van de diesweek: de uitbrakdag. Vanaf 11 uur 
was iedereen welkom op het Gorlaeus voor de LAN-party. 
Aangezien iedereen nog lekker in zijn bedje lag, kwamen de 
meesten wat later dan dat. Er werd veel gegamed door de lief-
hebbers en door anderen kinderfilms gekeken op de beamer in 
de Science Club. Zelf vond ik de hoeveelheid eten erg fijn. Er 
was gezorgd voor stokbrood met allerlei lekkere smeerseltjes, 
fruitige sapjes en chips. Het was erg gezellig en vooral erg chill. 
Een fijne afsluiter van een fantastische diesweek! 

Vera Wissel



Gedurende de hele diesweek: CRAZY 88!

Het CDL wordt maar één keer 88! Reden dus voor een Crazy 88! De bedoe-
ling van de Crazy 88 was dat verschillende groepjes (van 4 personen) ge-

durende de week 88 opdrachten zouden voltooien. 
Zie hier, op deze pagina, het resultaat! 

Vrijdag tijdens de uitbrakdag werden de prijswinnaars van de Crazy 88 
bekend gemaakt. Eerst werden er nog een aantal originele foto’s van de 
groepjes laten zien. Daarna was het tijd voor de ontknoping. De winnaar 
was overduidelijk, aangezien zij alle 88 punten hadden binnen gesleept. Dit 
was het groepje PRIsMAVERA, 
waarin Sebas, Mark, Raisa en 
Rosa zaten. Zij wonnen alle 
vier een CDL-vest. 
Gefeliciteerd!

CRAZY 88

SCOREBORD:
1. PRIsMAVERA2. 88e Qing-Dynastie3. The 80 A-team

3. I got 88 problems                    5. 4.20
                    6. Feministich geglij                    7. 2+3i complex

CRAZY 88
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Er is veel onbekend over slapen. Sommige diersoorten 
doen het niet of nauwelijks. Tijdens het slapen wordt 
het hartritme en de ademhaling vertraagd. Ook 
sluiten de hersenen zich af voor prikkels van buiten. 
Hierdoor wordt je bewustzijn verminderd en kun 
je slapen. Toch hoeft slapen niet energiebesparend 
te zijn. Droomslapen vraagt veel energie van het 
lichaam. Waarom we het precies doen is dus niet 
helemaal duidelijk. Wel is duidelijk wat er gebeurd 
bij een slaapgebrek. Concentratie, geheugen en 
reactiesnelheid worden aangetast. Slapen is dus wel 
degelijk van belang. 

“Wij leven niet volgens een natuurlijk 
dag- en nachtritme. Wij bepalen ons eigen 
ritme gewoon.”

Slaapritme wordt vooral geregeld met hormonen. 
Veel hormonen houden zich er mee bezig. Dat maakt 
slapenloosheid ook een probleem dat moeilijk bij de 
wortel is aan te pakken. Melatonine is het bekendste 
slaaphormoon. Het wordt in de pijnappelklier 
geproduceerd uit serotonine en is een endocrien hormoon. 
Bij blootstelling aan blauwlicht dat direct op het netvlies 
valt, zal de productie van melatonine afnemen. Het lichaam 
blijft daardoor actief. Wanneer de blootstelling minder 
wordt, zal de productie toenemen. Overal in het lichaam 
zitten melatoninereceptoren. Zo kan je spijsvertering, 
hartslag en ademhaling geremd worden. 

Hier kun je al bedenken wat er vaak fout gaat bij ons. Wij 
leven niet volgens een natuurlijk dag- en nachtritme. Wij 
bepalen ons eigen ritme gewoon. We laten straatlantaarns 
branden en gaan lekker voor de televisie zitten. Dit 
beïnvloedt de productie van melatonine. We gaan later 
slapen en dat kan soms leiden tot schade aan het lichaam. 

Orexine is ook een hormoon dat het slaapritme kan 
beïnvloeden. Orexine speelt een rol bij het reguleren van 
honger. Wanneer er voedingsstoffen nodig zijn, maar er 
is geen voedsel in het lichaam, dan zorgt orexine voor 
een hongergevoel. Wanneer je dan gegeten hebt, daalt de 
concentratie van het hormoon in het bloed en zal je een 
slaperig gevoel krijgen. Orexine is ontdekt in 1998. Het 
wordt op meer manieren in verband gebracht met het 
slaapritme.

Als je nu last hebt van slapeloosheid, dan is er een heel scala 
aan medicijnen. Deze medicijnen kunnen ingrijpen op de 
productie van melatonine of bij de staat van het bewustzijn. 
Toch moet je dan in gedachte houden dat veel van deze 
medicijnen slechts aan symptoombestrijding doen. Voor 
een echte oplossing zal je eerst het probleem moeten 
ontdekken en aanpakken.

Mark Kwakernaak

Wij worden wakker van onze wekker, gaan in het donker naar college of werk en gaan 
in de avond ook weer slapen als het al lang donker is. Onze voorgangers hadden slechts 
de zon als klok en waren de hele dag bezig om te overleven. In vergelijking met onze lieve 
voorouders hebben wij dus een heel ander ritme. Hoe wordt zo’n ritme eigenlijk bepaald 
en wat doen wij om het te beïnvloeden?

Een (chemisch) roesje
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Het was een regenachtige dag en de colleges 
waren niet erg spannend, maar gelukkig 
konden we uitkijken naar een excursie 
naar een van de grootste staalfabrieken van 
Europa: TATA Steel in IJmuiden. 

Na een ochtendje biotech vertrokken we vanuit Delft met 
de trein naar Haarlem waar we overstapten op de trein naar 
Beverwijk. Daar werden we opgehaald met een bus en stonden 
we al snel op de stoep bij TATA Steel. 

We werden daar ontvangen door een vrouw van de afdeling 
“campus recruitment”. Ze bood ons een kopje koffie aan en gaf 
een korte presentatie over wat je als student bij TATA Steel kan 
doen en over de carrièremogelijkheden in IJmuiden. 

Onze gids nam het van haar over en vertelde over TATA, 
het proces en de fabriek in IJmuiden. TATA is een Indische 
onderneming die handelt in werkelijk alles; van hotels tot 
horloges en van staal tot thee. De locatie in IJmuiden is een 
van de grootste staalfabrieken van Europa. Er wordt jaarlijks 
7 miljoen ton staal geproduceerd op een gebied van 1100 
voetbalvelden met 9000  werknemers. 

Daarna volgde een tour per bus over het terrein. Onze eerste 
stop was bij de kade waar ieder jaar 13,5 miljoen ton aan 
grondstoffen wordt binnen gevoerd. Volgens onze gids was de 
locatie aan zee een idee van de oprichter van de staalfabriek 
in IJmuiden. De ligging aan zee volgens hem een belangrijke 
reden voor het succes van de locatie. 

Daarna reden we door een heus heuvellandschap van kolen 
en ijzererts en duinen,  we zagen  hoe de treinwagons gevuld 
werden met vloeibaar ijzer en bij onze volgende stop konden 
we van dichtbij zien hoe het staal tot dunne platen gewalst 
werd en opgerold  tot rollen van een paar ton. Dit gebeurde 
in een grote hal met vijf walsen waar dikke, gloeiend hete 
plakken staal beetje bij beetje en met veel stoom en kabaal tot 
enkele millimeters dun werden gewalst.

We eindigden de dag met een case study over de hoogovens 
georganiseerd door een TB’er en een werktuigbouwkundige 
die ook wat vertelden over hun carrière bij TATA Steel. Om 
half zes gingen we weer op huis aan na deze mooie excursie.

Joost van Ginkel

 

Velen kennen het bedrijf DSM wel, als we 
weer eens college hebben in Delft komen we 
er immers langs met de trein. Het idee dat we 
bij dit bedrijf krijgen kun je beschrijven in de 
volgende termen: gisten en enzymen. Maar 
klopt dit idee wel?

Wim Buijs, een voormalig CDL lid, komt ons meer over 
dit intrigerende bedrijf vertellen. Een van de belangrijkste 
speerpunten van DSM is ervoor te zorgen dat mensen nu en 
toekomstige generaties een beter leven krijgen. Dit speerpunt 
is zo belangrijk dat het in hun trademark is vastgelegd. 

Daarbij werkt DSM samen met United World Food Programme 
om ondervoeding op de wereld tegen te gaan. DSM produceert 
onder andere voedingsingrediënten. Door deze goedkoop aan 
ontwikkelingslanden te verstrekken, kunnen alle mensen aan 
deze belangrijke voedingsstoffen komen.

DSM produceert niet alleen voedingsingrediënten, maar ook 
een aantal andere materialen, waaronder nylon6 en antibiotica. 
Wim Buijs legt uitgebreid de syntheseroute van Caprolactam 
uit, een stof die gebruikt wordt voor de productie van nylon6.

Al met al is DSM dus een bedrijf die actief is in verschillende 
takken van de chemie. Hiermee is het een stabiel bedrijf dat 
over de hele wereld vertegenwoordigd wordt.

Miriam van Gent

Bedrijven bezoek
    Bedrijven 
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“De locatie in IJmuiden is een van de grootste 
staalfabrieken van Europa.”



    

Op  10 juli werd door het CDL in samenwerking 
met LIFE de tweede masterlezing 
georganiseerd, waarvoor master dit keer ook 
een colloqiumpunt te krijgen was. De avond 
begon net zoals vorig keer met eten (genoeg 
chinees om een gezin voor 5 dagen gevoed te 
houden) gevolgd door de lezingen.

Onze eerste meer chemisch georienteerde spreker die op het 
progamma stond was Eelco Ruijter, werkend als assistent 
professor aan de vrij universiteit in amsterdam, en focust 
zich op ‘Molecular Diversity and Complexity’. Dit houdt in 
dat hij zoveel mogelijk verschillende natuurlijke producten 
synthetiseerd door het combineren van oude en nieuwe  synthese 
methodes. Eelco presentatie ging specifiek over zogenaamde 
‘Multicomponent reactions’ en een deel van de resultaten die 
hij bereikt heeft. Dit zijn reacties waarbij je meerdere reagentia, 
en dan moet je denken aan 3, 4 of 5 reagentia, die je in hetzelfde 
reactiemengsel doet en deze op een specifieke volgorde reageren. 

Er zijn veel verschillende manieren om dit te doen, maar deze 
methodes zijn allemaal mogelijk door de functionaliteiten van 
je reagentia op elkaar af te stellen. Dit houdt in dat wanneer 
een reactie plaatsgevonden heeft in je reactiemengsel, je 
een nieuwe molecuul gemaakt heb met een reactieve groep 
die door kan reageren met een van je andere reagentia.  

De tweede biochemisch georienteerde spreker was 
Carsten Blom bij Bionanoscience in Delft. Hij werkt aan 
eiwitnanodraden die ervoor zorgen dat het overschot aan 
elektronen dat de bacterie Geobacter produceert, terecht 
komt bij een externe elektronenacceptor. Op deze manier kan 
dit organisme overleven op bijvoorbeeld ijzer. Als het ijzer 
bedekt wordt door één laag bacteriën, zou er geen tweede laag 
kunnen worden gevormd omdat die laag niet bij het ijzer kan. 

Echter, doordat de bacteriën een groot netwerk van nanodraden 
vormen, kan er een stevige biofilm gevormd worden. 
Kortom, een leuke avond met goede presentaties, 
zeker een aanrader om volgende keer heen te gaan.

Thomas van den Ende

Speciaal de voor masterstudenten die zich 
alvast willen oriënteren op hun carrière, 
organiseerde het CDL het mastersymposium.  

Na de ontvangst met een eenvoudige, maar smakelijke lunch 
volgden drie lezingen over uiteenlopende onderwerpen.

De eerste lezing werd gegeven door twee recruiters van 
TopDesk, een software- en consultancybedrijf uit Delft met een 
jong team en vestigingen over de hele wereld. Zij waren naar 
Leiden afgereisd om een workshop te geven over het maken 
van een CV. Er werden enkele nuttige tips gegeven en goede 
en zwakke punten besproken aan de hand van voorbeelden. 
Tussendoor was er uiteraard  ook de mogelijkheid tot het stellen 
van vragen. Ook werd er terloops gewezen op de mogelijkheid 
voor een summer internship. Mocht je hierin geïnteresseerd 
zijn, kijk dan op de website van TOPdesk.

Vervolgens was de beurt aan Arne Flachet van ExxonMobil. 
ExxonMobil  is een informeel en down to earth bedrijf dat 
inspeelt op de groeiende energievraag door zo efficiënt mogelijk 
gas en olie te winnen en te verwerken. Arne vertelde dat de 
meeste werknemers hun hele carrière bij ExxonMobil werken, 
maar dan wel op verschillende functies in verschillende 
departementen, zoals ook sales en marketing. Ideaal voor 
breed geïnteresseerde chemici.

Ten slotte vertelde Mario van der Stelt,  assistent professor aan 
de universiteit Leiden, over zijn carrière en over de verschillen 
tussen een academische carrière en een carrière in het 
bedrijfsleven, wat hij allebij heeft gedaan. 

Jacob van Hengst

     Lezingen
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Hatchikidee’s praeses 
aan het woord

Ongetwijfeld heb je wel eens in het hok gezeten. 
Aldaar prijkt sinds 2008 het logo van Hatchikidee 
aan de muur. De praeses van dit bestuur, Chi 
Ting Fung, is al een poos klaar met onze studie, 
maar ze denkt natuurlijk nog wel eens aan ons. 
In deze uitgave blikt ze terug op haar tijd bij 
MST, en vertelt ze over haar carrière daarna, die 
onder andere bij L’ Oréal gewerkt heeft.

Scheikunde, Life Sciences, Molecular Science, Biochemistry, 
Technologies.: Wat doe je er allemaal mee na je studie? Zo begon 
ik ook aan mijn studie scheikunde, ten tijde van het jaar 2004. 
Tien jaar geleden alweer. Wie had gedacht dat ik nu hier terecht 
zou zijn gekomen met bol.com als werkgever?!

Tip 1: Gewoon de vakken studeren die jij 
interessant vindt en waar je energie uit haalt! 
Zowel in je Bachelor als Master. Het gaat zoveel 
gemakkelijker als je je echt interesseert voor een 
vak, dan verplichte kost lezen.

Na een Bachelor scheikunde met heel veel practicum colleges, 
kwam inderdaad de vraag: “Wat nu?”. Naast studeren was ik in 
de afgelopen 3 jaar super actief bij het CDL. Een buitenlandreis 
naar Rusland organiseren bleek een hele klus en eiste veel tijd. 
Deze ervaring stak ik in mijn zak en zette ik op mijn cv. Want een 
groep van 20 studenten leiden door Rusland is best een handige 
ervaring hoor.

Tip 2: Zet je bestuur- en commissiewerk bij 
je vereniging op je cv (extra-curriculaire 
activiteiten)! Beschrijf kort je werkzaamheden, 
voor hoeveel mensen dit was, het resultaat, wat 
je ervan hebt geleerd en welke ervaringen en 
skills je hebt opgedaan (niet meer dan 3 regels).

De Bachelor stage was een pittige tijd. Scriptie onderzoek, 
artikelen lezen, zoeken in de database, opstellingen bouwen, 
schoonmaken, nieuwe reacties bedenken en uitvoeren. En dan 
nog je verslag schrijven en je begeleider helpen met het publiceren 
van je onderzoek. Dit is dus pas scheikunde.

Tip 3: Vergeet niet: “Wat is het uiteindelijke doel 
geweest van je onderzoek en hoe zou het toegepast 
kunnen worden in ons leven?” Deze vraag ga jij 
zeker krijgen later op je sollicitatiegesprek.

Toen kwam de Masterfase en koos ik uiteindelijk na wikken en 
wegen voor de Master (Bio)Chemistry & Science Based Business. 
Als je steeds verder komt in je studie, kom je tot de ontdekking dat 
het heel bijzonder is dat jij een bèta studie doet. Deze studenten 
zijn niet alleen in het bezit van scheikundige kennis, maar kunnen 
ook  analytisch denken. Bèta studenten kunnen namelijk snel en 
accuraat een analyse doen, objectief denken over de oorzaak en 
het gevolg, en hebben rekenkundig en analytisch inzicht over 
problemen. Misschien had je het nog niet ontdekt, maar dit alles 
heb je in je Bachelor fase al ontwikkeld. En juist deze aspecten ga 
je nu in je Master uitdiepen! 

Via het CDL en mijn bestuursfunctie kwam ik ook meer 
in aanraking met chemische en Life Science bedrijven die 
geïnteresseerd zijn in bèta studenten. Bedrijfsbezoeken op CDL 
reizen, Bètabanenmarkt, Shell lezingen, Akzo Nobel bedrijfssite 
bezoeken, allemaal reuze interessant en goed voor je oriëntatie. Pas 
je meer bij een groot beurs-genoteerd bedrijf? Of voel je je meer 
op je gemak bij een bedrijfje op het Bio Science Park? Maar vergeet 
ook niet de activiteiten: Lezingen van onderzoekers van het LIC, 
carrière-praatjes van scheikunde docenten op de middelbare-
school, master voorlichting voor wetenschapscommunicatie, etc.

Tip 4: Neem deel aan carrière activiteiten die 
georganiseerd worden voor bèta’s. De bedrijven 
die meedoen weten namelijk precies wat ze aan 
een bèta hebben, en zijn zich ook bewust van de 
analytische kwaliteiten van deze studenten! 

   Aluminus
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Het feit dat ze een praatje geven, betekent al dat ze geïnteresseerd 
zijn in deze specifieke groep studenten en dus ook naar jou!
Binnen de SBB master interesseerde marketing en project 
management mij meer. Hiertoe zou ik ook een SBB stage moeten 
vinden met focus op deze onderdelen. Een groot gerenommeerd 
bedrijf leek me goed om van te leren. Ik zou mezelf gewoon 
onderdompelen in de wereld van business, finance en marketing. 
Na enige sollicitaties kwam ik uit bij L’Oréal Nederland in 
Hoofddorp.

Tip 5: Zorg ervoor dat je een mooie en 
overzichtelijke cv hebt om een bedrijfsstage te 
vinden. Ze zullen vragen naar je kwaliteiten, wat 
je goed en niet goed kan. Denk erom dat je een 
goede combinatie van bèta en business laat zien. 
Nog beter is om ook alvast een aantal situaties 
uit je bestuurs- / commissiewerk / business cases 
te onthouden waar je trots op bent en waar je 
goed gehandeld hebt.

Als Assistant Product Manager L’Oréal hield ik me bezig met de 
lancering van een nieuwe haarkleuring INOA. Deze bevatte als 
enige haarkleuring in de wereld géén ammoniak, waardoor het 
niet stonk, maar ook waardoor je eindelijk geen prikkende pijn 
had op je hoofdhuid bij de kleuring. Een ware innovatie van 
L’Oréal in Parijs waar ze jaren aan hebben gewerkt. Eerlijk gezegd 
had ik ook heel graag daar een kijkje in het lab willen nemen om 
te zien hoe zo’n product tot stand is gekomen! Tijdens mijn stage 
heb ik verder heel erg veel geleerd, en eigenlijk vooral van het 
werkelijke leven in z’n geheel. Ik moest klanten te woord staan, 
een groep van rayon managers ondersteunen met marketing 
materiaal, sales sheets klaarmaken, dozen versjouwen (ja, je bent 
toch gewoon stagiair), pakketten en brieven versturen en nog veel 
meer. Waarschijnlijk denk je nu: jeetje, dat is toch geen moeilijk 
werk? Nee, dat is het ook niet. Maar wel een echte ervaring om 
in het commerciële bedrijfsleven te zitten en mee te denken in 
marketing plannen en deze te helpen uitvoeren. Op het lab moet 
je toch ook je zuurkast opruimen en je glaswerk afwassen?

Tip 6: Vind een stage die echt bij jou past. Het 
is vooral belangrijk dat de bedrijfscultuur je 
aantrekt, je gemakkelijk met je collega’s en 
begeleiders om kan gaan, en je daar niet bang 
bent om je mening te geven. Voor de een kan 
dit een multinational zijn, voor de ander een 
startend bedrijfje met z’n tienen op kantoor.

Na hard werken bij L’Oréal - o.a. op de AIFW - was het tijd om 
mijn master af te ronden en op zoek te gaan naar een echte baan. 
Ondertussen had ik de keuze gemaakt om aan de Business kant 
te blijven. 

En met L’Oréal op mijn cv, zou dat vast gemakkelijk kunnen 
(dacht ik). Echter had ik ook gemerkt dat er in de Business wereld 
veel concurrentie is voor junior marketing / product management 
functies, dus ik moest mijzelf nog steeds goed weten te bewijzen.

Tip 7: Bezoek inhousedagen, doe mee aan 
(meerdaagse) masterclasses, neem deel aan 
business cases en workshops. Zo kun je een 
bedrijf op een gemakkelijke en laagdrempelige 
manier leren kennen. Nog belangrijker, zo krijg 
je een beeld van de bedrijfscultuur. 

Zou jij op je gemak voelen bij deze collega’s en zie jij je jezelf daar 
dagelijks van 9 tot 5 werken? Vaak schept het ook al een beeld 
door andere deelnemers te ontmoeten. Bedrijven trekken namelijk 
allemaal een ander soort mensen aan!

Tenslotte kwam ik een functie tegen die Pharma / Life Science en 
Marketing combineerde. Bij Eurofins Global Central Laboratory 
kon ik starten als Jr. Product Manager. Op een marketing afdeling 
met slechts drie personen zou ik zelf veel mogen bedenken 
en uitvoeren. Tevens had ik nu iets gevonden waarbij ik mijn 
scheikunde en SBB kennis kon combineren. Na anderhalf jaar de 
marketing en communicatie afdeling bemand te hebben, besloot 
ik verder te gaan in Product Management, maar wel in de fast 
moving consumer goods (vergelijkbaar als de functies bij L’Oréal).

Vanaf april 2012 kwam ik bij bol.com terecht als Product Manager 
International Books. Hier ben ik nu verantwoordelijk voor 
de e-commerce marketing van alle Engelstalige boeken in de 
webshop van bol.com. Dit houdt in dat ik promoties bedenk en 
deze uitvoer, de site up to date houd, titelselecties maak voor de 
pagina’s en verbeteringen doorvoer in de winkel om extra sales 
te genereren. Daarnaast ben ik altijd commercieel bezig en is het 
belangrijk om te kunnen rapporteren welke acties tot welke sales 
en uplift hebben geleid. Bol.com is gedreven en zo zijn ook alle 
andere collega’s. We werken er elke dag hard voor om de beste 
webwinkel te worden van Nederland en België. Ieder draagt een 
stukje bij aan de winkel en heeft zijn eigen specialisme.

En scheikunde dan? Af en toe zie ik nog wel het Atkins boek 
in onze online etalage staan en ik weet precies hoeveel mensen 
Organic Chemistry hebben gekocht. Maar niet getreurd, zonder 
mijn scheikunde opleiding en alles wat ik heb geleerd, zou ik nooit 
Product Manager zijn geworden. En trots dat ik sowieso ben, dat 
ik ook weet wat kwantum mechanica is, MO-schema’s kan tekenen 
en een Grignard reactie kan uitvoeren.

Tip 8: Als je meer tips wilt over je loopbaan, cv, 
sollicitaties, de combi bèta & business, of andere 
vragen hebt. Schroom niet om mij te benaderen!

Chi Ting Fung

    

    Aluminus
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CDL wisselspanning?

Ooit werd het Chemisch Physisch Dispuut opgericht door 23 studenten. De eerste jaren 
groeide het dispuut gestaag maar na niet al te lange tijd kwam er toch enigszins het klad in 
en liepen zowel de aanmeldingen als de opkomst zienderogen achteruit. De historie leert 
ons dat het uiteindelijk weer aangetrokken is, getuige dit schrijven kort na onze 88e dies 
natalis. Toch zou deze terugloop in activiteit slechts de eerste van een reeks ‘downs’ zijn in 
het leven van het CDL.

Het eerste jaarverslag van 6 oktober 1927 vermeldt 
trots: “De opkomst der leden bedroeg resp. 17, 19, 
13, 12, 17, 13, 20, 13, 11, waaruit blijkt dat van het, 
oorspronkelijk 23-tal, langzamerhand tot een twee-en-
dertigtal uitgebreid, gemiddeld de helft tot een derde de 
vergaderingen bezochten, hetgeen, met het oog op de, 
vooral in den aanvang wel eens hartstochtelijke discussie, 
niet anders dan toe te juichen is.”. Deze stijgende trend 
werd nog enkele jaren voortgezet totdat begin jaren 
dertig het aantal leden zo hard terugliep (zie kader) dat 
een fusie met het kandidaatsdispuut Physichem werd 
aangegrepen om het dispuut levensvatbaar te houden.

“Het C.D. heeft een in alle opzichten 
slecht jaar achter de rug. De lezingen 
werden matig bezocht, candidaten waren 
er in het geheel niet, doctorandi slechts 
ternauwernood bereid een lezing te 
houden, in de werkgroepen was op een 
enkele uitzondering na de ware animo 
ver te zoeken … en tenslotte kan de 
beraamde zomerexcursie niet doorgaan 
wegens totaal gebrek aan belangstelling.”
Jaarverslag 1938-1939, 30 juni 1939

Kort na de fusie in februari 1940 barstte de Tweede 
Wereldoorlog los waarna het enkele jaren (verplicht) stil 
werd rond het zojuist geformeerde dispuut. Na de oorlog 
werd het Chemisch Dispuut nieuw leven ingeblazen en 
gestuwd door de grote aantallen scheikunde studenten 
bloeide het dispuut als nooit tevoren. Het jaarverslag van 
1964 spreekt over 377 betalende leden en 11 donateurs. 
Tevens is dit het jaar waarin de leden professor Van Arkel 
(die van de zaal en het “Van Arkel en De Boer proces”) 

benoemen tot het eerste erelid van de vereniging. Deze 
bloeiperiode culmineerde zoals in een vorig stuk uitvoerig 
beschreven in de oprichting van een aantal subdisputen en 
is een periode waarop de vereniging oprecht trots mag zijn.

Deze bloei bleek helaas niet oneindig te zijn en het bleek 
dat het succes van de subdisputen het moederdispuut 
van binnenuit uitholde. Veel jonge chemici werden 
slechts lid van een subdispuut, veelal van SN17, en 
gingen aan het CDL voorbij. In notulen uit 1976 blijkt 
hoe ernstig de situatie is: het dan aantredende bestuur 
betaalt symbolisch tijdens hun intreding contributie om 
zich officieel lid te mogen noemen van het dispuut, wat 
hen naar eigen zeggen de enige officiële leden van het 
dispuut maakt. Zij wilden hun bestuurslidmaatschap van 
het CDL laten tellen en het dispuut als een feniks uit haar 
as doen herrijzen. Eén van deze ideologische jongelingen 
was niemand minder dan Theo van Heijningen, die 
voor zijn tomeloze inzet (zie kader) enkele jaren later 

Groepsfoto uit de zomer van 2006. Op de foto staan twee h.t. 
bestuursleden, twee f.t. bestuursleden en twee commissieleden (de 

derde was helaas ziek).

Historicie
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ook beloond zou worden met het erelidmaatschap, wat 
hem het langstzittende erelid van ons dispuut maakt.

Hun strijd is overduidelijk niet voor niets geweest, 
al zijn er helaas uit de jaren ’70 en ’80 maar weinig 
archiefstukken bewaard gebleven, wellicht een teken dat 
de wederopstanding toch geruime tijd heeft geduurd.

Begin jaren ’90 zat het CDL weer stevig in de lift. 
Ledenaantallen waren weer ongekend hoog en ook de 
commissies liepen over van enthousiaste leden. Ons 
jongste erelid, zowel in leeftijd als in erelidmaatschap, 
Rob van Waarde, stamt uit deze bloeiperiode. In 
deze tijd kwam ook de almanak uit die, geheel in 
lijn met de huidige Chimica, ‘Onbeperkt Houdbaar’ 
als thema meekreeg. Hierin wordt op vergelijkbare 
wijze teruggeblikt op de ups en downs die het CDL 
gekend heeft. Inmiddels, 20 jaar later, kan bericht 
worden dat de golvende beweging in ledenaantal en 
activiteit heeft doorgezet. Zoals de groepsfoto van de 
Belgiëreis 2006 laat zien, kende het CDL in het begin 
van de jaren ’00 wederom magere tijden, grotendeels te 
wijten aan het lage aantal studenten (zo’n 20 per jaar).

Theo van Heijningen werd voor het eerst 
bestuur in 1972 als vice-praeses en heeft 
maarliefst drie opeenvolgende jaren in 
het bestuur gezeten, waarvan de laatste 
twee jaar als praeses. In die tijd was het 
vrij gebruikelijk om twee jaar bestuur 
te doen maar drie jaar is in de hele 
historie maar drie keer voorgekomen.

Nu, in het 89e verenigingsjaar, met een kersvers 
en popelend f.t. bestuur in de startblokken, een 
ledenbestand bestaande uit ruim 500 leden waarvan bijna 
100 actief in commissies en een hard groeiend aantal 
buitenleden is het veilig te zeggen dat we op dit moment 
opnieuw in een bloeiperiode van het CDL vertoeven. 

De geschiedenis lijkt ons te leren dat ook deze episode 
niet oneindig zal zijn, maar wie weet, ééns zal toch de 
eerste keer moeten zijn?

Anthe Janssen

    

Blurb



Zo in het dagelijks leven  gebruik je de batterij 
vaker dan denkt. Als je ‘s ochtends je telefoon uit 
de oplader pakt, je elektrische tandenborstel na 
het ontbijt, de afstandbediening, maar ook de accu 
die in de bus zit als je onderweg bent naar het 
Gorlaeus. Je zou inmiddels wel kunnen zeggen dat 
de batterij onmisbaar is geworden in de huidige 
maatschappij. Levens worden ermee gered en een 
aanzienlijk deel van onze communicatie verloopt 
met behulp van de batterij. De geschiedenis van 
deze tweepolige vriend neemt ons ver terug in de 
tijd maar begint niet ver van huis in Leiden.

Het was een regenachtige avond in het jaar 1746. Pieter van Muss-
chenbroeck zat al zeer lange tijd op zijn zolderkamer in Leiden na te 
denken hoe je in vredesnaam het fenomeen elektriciteit zou kunnen 
opslaan. Na vele experimenten had hij het eindelijk gevonden. Hij 
vulde een met tin bedekte glazen fles met zout water en sloot deze 
af met een isolerende deksel. Hier doorheen boorde hij een koperen 
staaf met een knop aan de bovenkant. Toen hij deze verbond met een 
elektriseermachine bleef de elektriciteit voor een kort moment opge-
slagen in deze fles. En zo werd elektriciteit voor het eerst opgeslagen 
in deze nieuwe uitvinding, de geboorte van de Leidse fles is een feit.

Galvani
Dat deze ontdekking de wieg zou zijn van verder onderzoek naar 
elektriciteit bleek pas veel later. Ondertussen moest de achttien jarige 
Luigi in Italië de keuze maken, wat ging hij studeren? Na lang wik-
ken en wegen laat hij uiteindelijk theologie links liggen en gaat, op 
advies van zijn vader, toch geneeskunde doen aan de Universiteit van 
Bologne. Het is 1755 en dus valt er nog een hoop te onderzoeken. In 
1762 promoveert hij tot dokter, hij wordt ook meteen docent 

anatomie en professor verloskunde aan het Instituut voor Kunst en 
Wetenschap aldaar. Enkele jaren later is hij wat aan het onderzoeken 
naar de spieren van kikkerpootjes. In hetzelfde laboratorium als waar 
hij staat zijn studenten kleine experimenten aan het uitvoeren met 
de elektriseermachine. Als een van de studenten met de ene hand 
de machine vast heeft, en met het ander hand een mes -dat één van 
Luigi’s kikkerpootjes aanraakt- vast houdt, schiet het hele kikker-

,,La rana e viva!” 
,,De kikker leeft!”  Althans, dat dachten ze! Wat hier ontdekt werd heeft ons 

geleid naar één van de grootste uitvindingen van de wereldgeschiedenis.
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pootje in elkaar! De student schrikt en roept: “La rana e viva!” Luigi 
kijkt verbaasd, zou de kikker echt nog leven? Hij ging dit verschijnsel 
verder onderzoeken en kwam tot de merkwaardige ontdekking dat 
er helemaal geen elektriciteitsbron nodig is voor deze samentrek-
king. Door twee soorten metaal aan elkaar te linken, en één daarvan 
in de poot te haken was hetzelfde effect waarneembaar. De conclusie 
moest voor hem zijn dat naast de ‘bekende’ natuurlijke elektriciteit 
(bliksem) en artificiële elektriciteit (statische lading) er ook bio-ele-
ktriciteit moest zijn. Zijn theorie was dat de hersens een elektrische 
vloeistof afscheiden die naar de spieren leidt en ze laat bewegen. Het 
was deze man, Luigi Galvani, waar even later de Galvanische cel naar 
is vernoemd.

Volta
Deze bio-elektriciteit heeft heel wat teweeg gebracht. Oorspronkelijk 
is een batterij een aaneenschakeling van Leidse flessen. De moderne 
batterij werd pas in 1800 uitgevonden door Volta, ook een italiaan. 
Volta was erg onder de indruk van het werk van Galvani en ging 
verder onderzoeken naar bio-elektriciteit. Hij ontdekte dat het pootje 
naast een elektriciteitsdetector ook een conductor van elektriciteit 
is. En door het pootje te verwisselen met in zout water geweekt 
vilt, om vervolgens twee metalen daaromheen te doen ging er ook 
elektriciteit lopen. Hij stapelde koper op vilt op zink op vilt een paar 
keer achter elkaar en bouwde het zuil van Volta. de Italiaan meende 
een onuitputbare bron van elektriciteit te hebben uitgevonden.  Het 
roesten zou slechts een vervelende bijeenkomst zijn. 
Het was Humphry Davy uit het Engelse Corn die ontdekte hoe het 
magische zuil van Volta werkte. Volta dacht dat de opgewekte elek-
triciteit voortkwam uit alleen het potentiaalverschil tussen de met-
alen. Davy toonde later aan dat het kwam door een chemische redox 
reactie die tevens onomkeerbaar was. Later ontdekte hij ook nog met 
het nieuwe elektrolyseren de metalen kalium en calcium. 

De moderne batterij
Vanaf toen werden de batterijen snel verder ontwikkeld. In 1836 
kwam John Daniell met de Daniell cel. Dit was een flinke verbetering 
ten opzichte van het zuil van Volta. Hij kon meer stroom leveren en 
hield het ook langer uit. De opbouw is een koperen kathode in vorm 
van een staaf, in een koper(II)sulfaat oplossing, de depolarisator, 
met daaromheen een huls van aardewerk. Daaromheen zoutzuur, de 
elektrolyt, en een zinken huls als anode. Het aardewerk is poreus en 
laat waterstof atomen door. Het zink gaat in oplossing en laat twee 
elektronen los. Zo slaat het koper(II) neer op de kathode en neemt 
twee elektronen op.

De Franse Gaston Planté kwam in 1859 met de batterij op basis van 
lood en zuur, een principe dat we nog steeds voor auto’s gebruiken. 
De beroemde alkaline batterij is in de jaren ‘50 van de vorige eeuw 
uitgevonden. De Canadees Lewis Urry ontdekte hem tijdens zijn 

onderzoek voor Union Carbide’s Eveready Battery in Cleveland, 
Ohio.  Deze batterij is op basis van een zinkpoederpasta, een laagje 
mangaan(IV)oxide en grafiet. Omdat er zinkpoederpasta is gebruikt 
is er veel meer reageer oppervlakte dan een zinken huls, hierdoor 
kan de batterij langer meegaan dan de tot voor die tijd bekende 
soorten. Dit type is het meest gebuikt op het moment en zit in speel-
goed, lampjes, camera’s, etc. 

Het ontplooien van de batterij gaat tot op de dag van vandaag natu-
urlijk nog steeds door. Met zowel in Leiden als in Delft een onder-
zoeksgroep die zich ermee bezighoudt is de kans groot dat jij er ook 
wel eens mee in aanraking gaat komen, of al mee in aanraking bent 
geweest. Ook in de toekomst blijft de batterij een onmisbare hulp-
bron, en misschien komt er dan nog wel eens een cel met jou naam 
erop!

Bas Buise
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Tijdens de master Chemistry kun je ervoor kiezen twee stages te lopen, waarbij de tweede 
stage ook bij een bedrijf plaats kan vinden. Dit was voor mij een uitgelezen kans om in de 
praktijk mee te maken wat het verschil is tussen onderzoek aan een universiteit en R&D 
bij een bedrijf. Na alle vakken en mijn hoofdstage afgerond te hebben reisde ik in februari 
af naar het zuiden des lands: ASML in Veldhoven.

Scheikunde in de 
slimste regio van 
de wereld

On Stage
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ASML is misschien niet het meest voor de hand liggende 
bedrijf voor een chemiestage, daar zij bekend is als 
lithografie bedrijf. Toch wordt er wel degelijk op hoog 
niveau chemie bedreven, met name op het gebied van 
materiaaleigenschappen.

Ik kon via contacten van Professor Hans Fraaije (Soft 
Matter Chemistry) beginnen bij de afdeling Research op het 
gebied van de directed self assembly. Hier wordt gekeken 
of (fysische) scheikunde het stokje over kan nemen van de 
natuurkundige lithografie. De meest high tech machines 
kunnen nu patronen van 37 nm groot printen met behulp 
van UV-licht. Nog kleiner is in de chipwereld natuurlijk 
altijd het devies en ASML is dan ook al ruim tien jaar bezig 
met het ontwikkelen van de volgende generatie machines 
die gebruik gaan maken van extreem-UV-licht. Hiermee 
zouden 14 nm patronen haalbaar moeten zijn maar tot 
op heden wordt het project geplaagd door een stroom 
aan tegenslagen. Directed self assembly wordt door steeds 
meer bedrijven gezien als een alternatieve manier om 
kleine patronen te maken. Het basis idee maakt gebruik 
van block copolymeren, doorgaans PS-PMMA. Deze twee 
blokken willen ontmengen maar zitten covalent aan elkaar 
gebonden waardoor zogenaamde microfases ontstaan, 
precies in de grootte die voor ASML interessant is en dat 
zonder dure lampen. In het plaatje zie je dit schematisch 
nog eens afgebeeld. 

Ik houd me in mijn stage met name bezig met het 
modelleren van dit verschijnsel met behulp van de software 
Culgi, bekend van het vak Introduction to Multiscale 
Modelling. ASML bevalt me goed, het is een enorm bedrijf 
waar ongelooflijk complexe machines worden ontworpen 
én gebouwd. Het werktempo en de druk liggen hoger dan 
we hier bij vakgroepen gewend zijn, zelfs na een stage bij 
Bio-Organische Synthese. 

Naast serieuze zaken worden er ook gezellige dingen 
georganiseerd, Young ASML organiseert maandelijks een 
borrel en daarnaast andere activiteiten. Ook wordt er met 
de ongeveer 80 stagiairs regelmatig in de stad wat gegeten 
en/of gedronken.

Al met al ben ik erg blij met mijn beslissing om bij een 
bedrijf mijn tweede stage te doen, het is een leuke en 
leerzame uitdaging gebleken. Mocht je twijfelen om dit 
ook te doen, gewoon doen! En dan kan ik ASML zeker 
aanbevelen.

Anthe Janssen

“Mocht je twijfelen om een stage bij een 
bedrijf te doen, gewoon doen!”

Fig 1. Schematische het ontstaan van 
microfases.



    

Als AsO kan ik terug kijken op een wederom veel bewogen 
onderwijsjaar. Zo was dit het jaar van de invoering van het 
blokrooster, het jaar van de ontwikkeling van de nieuwe master 
Chemistry en de nieuwe minor “advanced MST”. 

Daarnaast hebben we als CDL natuurlijk de minorborrel en de 

studeren kan je leren cursus in het leven geroepen. Ook komt 
er per september een nieuwe faculteitsbrede evasys evaluatie. 
Dit alles was, is of wordt, naar mijn mening, een succes. 

MASTER CHEMISTRY

Maar stilstand is achteruitgang, dus ook nu nog zijn er nieuwe 
zaken waar ik me vrolijk tegen aan bemoei. Zo komt er voor 
de nieuwe master Chemistry ook een vernieuwde website. Op 
deze website moet alle huidige en nieuwe informatie makkelijk 
en goed te vinden zijn. Dus zowel de inhoud als de structuur 
van de website wordt aangepast. Daarnaast is er een gehele 
nieuwe studiegids voor Chemistry gekomen, die uiteraard ook 
gemakkelijk op deze vernieuwde site te vinden zal zijn.

BOEKENMARKT

Momenteel wordt er ook hard gewerkt aan de boekenmarkt. 
Het is vanaf half juli mogelijk om je boeken vanaf onze site te 
bestellen. Studystore heeft een nieuw soort webshop ontwik-
keld wat geïntegreerd zal worden in onze website. Dit moet 
voor nog meer gebruikersgemak zorgen en het heeft een mooi-
er design. Dit systeem is al een aantal jaar in gebruik bij andere 
verenigingen met een groot succes. Bestellen kan vanaf hal-
verwege juli t/m september. De masters kunnen hun boeken 
tot en met december bestellen. Hou de website dus goed in de 
gaten en vergeet niet je studieboeken bij het CDL te bestellen!

TOENAME NIEUWE STUDENTEN

De studie scheikunde is de laatste tijd nog al veel in het nieuws 
geweest, vanwege de plotse toestroom van aanmeldingen die 
alle scheikunde opleidingen hebben. Of dit ook daadwerkelijk 
komt door de serie “Breaking Bad”, weet ik niet. Wel weet ik dat 
de studie MST momenteel meer dan 160 gewogen aanmeldin-
gen heeft. Tot nu toe brengt dit nog niet heel veel problemen 
met zich mee, behalve voor het wiskunde onderwijs. Er wordt 
hard gezocht naar een oplossing om toch iedereen in kleinere 
groepen in een geschikte omgeving wiskunde te kunnen geven. 

Hoeveel aanmeldingen er nou exact zijn kunnen we door het 
nieuwe aanmeld systeem niet zeggen. Het wordt dus heel erg 
afwachten hoeveel studenten er op 1 september zullen verschi-
jnen om de mooie opleiding MST te komen volgen.

Tot slot; hoezeer ik ook van dit jaar genoten heb, het wordt 
inmiddels toch echt wel tijd om het stokje door te gaan geven. 
Gelukkig hebben we daar de kersverse f.t. assessor onderwijs 
Annechien Maas Geesteranus voor. Ik hoop dat zij er net zo’n 
plezier in krijgt als ik nu heb en heb gehad. Ik kijk uit naar alle 
nieuwe plannen en verbeteringen die ik wellicht over het hoofd 
heb gezien.  

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

Onderwijs
Hier is hij dan, mijn laatste Chimica stukje als h.t. assessor 
onderwijs. Nu kan ik natuurlijk heel nostalgisch terug ki-
jken op een prachtig jaar, maar er zijn ook nog steeds nieuwe 
ontwikkelingen gaande om onderwijs gebied. Dus hierbij een 
onderwijsstuk over oud en nieuw. 

  

Assessor Onderwijs
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“Dit alles was, is of wordt een succes”

“Maakt Breaking Bad scheikunde 
opleidingen populairder?”




