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Praesidiaal

Na een lange vakantie en een nog veel langere tentamenperiode 
beginnen we weer met een frisse start aan het nieuwe jaar. Het 
begin van een nieuw jaar is een logisch moment om terug en 
vooruit te kijken. In deze Chimica kijken we wel heel ver terug. 
De historicie heeft het archief doorgespit, met als resultaat 
een mooi artikel over de jonge jaren van onze vereniging. Sla 
om en lees over de oprichting en de eerste jaren van het CDL. 
Iets recentere gebeurtenissen waren het Gemaskerde feest, de 
interessante excursie naar het Nederlands Kanker Instituut 
en de lunchlezing van Bayer. Daarnaast hebben wij  ook een 
alumni-borrel georganiseerd, waar oud-(bestuurs)leden van 
het CDL gezellig met elkaar genoten hebben van een drankje en 
leuke herinneringen op hebben gehaald.

Gelukkig is er naast al het moois wat geweest is ook 
nog veel om naar uit te kijken in 2013. Niets is zeker en 
toekomstvoorspellingen zijn natuurlijk altijd gevaarlijk, maar 
aan een aantal voorspellingen durf ik me wel te wagen. De 
tweedejaars zullen naar het zuiden afreizen voor een nu al 
legendarische Belgiëreis en voor de ouderejaars staat Zwitserland 
op het programma. Dit beloven twee mooi reizen te worden 
waarover nog lang zal worden nagepraat op het CDL-hok. Ook 
is 2013 het jaar van het 19e PAC symposium. Met het thema 
‘Imagine’ ziet het er naar uit dat het een spectaculair evenement 
gaat worden met sprekers die je echt niet wilt missen. Zorg dat 
je erbij bent! Je kunt je op www.pacsymposium.nl inschrijven. 
Ook wordt 2013 het jaar van de eerste sportcie-activiteit en het 
lang verwachte CDLBC feest. 

Er gaan ook geruchten dat de nieuwbouw van de bètacampus 
van start gaat. Dit project zal zo’n tien jaar duren, maar deze 
voorspelling durf zelfs ik niet te doen. Het is wel waarschijnlijk 
dat de nieuwe MST’ers te maken zullen krijgen met een herzien 
curriculum en een blokrooster. Dit zal de studieduur moeten 
verkorten en de studieresultaten verbeteren. Meer hierover van 
onze assessor onderwijs verderop in deze Chimica. 

Na al deze wilde voorspellingen wil ik u nogmaals op het hart 
drukken dat de toekomst ongewis is. Één ding weet  ik wel zeker, 
en dat is dat wij als 80e bestuur van de mooiste studievereniging 
van Leiden en omstreken er alles aan zullen doen om 2013 voor 
het CDL het mooiste jaar in haar geschiedenis te maken. Dan 
mag de historicie uitzoeken of deze voorspelling uitkomt.

Veel plezier met deze Chimica en tot ziens bij het CDL,

Casper de Boer
h.t. praeses der Chemisch Dispuut Leiden
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Het was ons wel duidelijk geworden: de cocktailworkshop, daar moet je bij zijn!
Donderdag 15 november was het dan zo ver. Na een week met veel regen en kou verlangde 
menig CDL’er wel weer naar de zomer. Geen vies herfstweer, maar zon, strand, zee, en .. 
Cocktails! Ja, hét zomerdrankje dat er altijd wel goed in gaat. Nou ja, niet altijd hebben 
Miles en ik ondervonden deze avond.

Aangekomen bij DOK2 kregen we eerst een “russian roulette” shotje, waarbij een aantal 
mensen watermeloenlikeur kregen en een klein aantal geluksvogels een shotje absint. 
Hierna vormden we groepjes en konden we gelijk beginnen met het maken van ons 
eerste shotje. In elk groepje zaten een aantal eerstejaars en een paar ouderejaars. Er gold 
één regel: je mag er zoveel alcohol indoen als je wilt, als je het maar opdrinkt. 
Daardoor klopten de verhoudingen van de shotjes en cocktails dus niet altijd, maar 
alles werd netjes opgedronken.

Tijdens de workshop heeft iedereen een ‘Blowjob’ gehad (amaretto met room) en 
ondervonden dat ‘Once you go black, you’ll never go back’ (black/white russian). 
Ook hebben we geleerd hoe je een echte Mojito maakt en hoe de Cosmopolitan van 
Sex and the City wordt gemaakt.

Als afsluiter van de avond kregen we van de eigenaar van DOK2 nog een brandend 
shotje sambuca aan de bar en daarna was het hollen voor de trein.
De cocktailavond was een geslaagd avondje! En de sfeer die leuk begon om 9 uur, 
werd alleen nog maar leuker later op de avond.

Michiko van Ouwendorp

Feminicie Cocktailavond 
 

‘Hebben jullie je al ingeschreven voor de cocktailworkshop?’, was 
de vraag van een ouderejaars MST’er toen Vera en ik een kopje 
koffie gingen halen bij het CDL . Hierna kregen we verhalen 
te horen over de baas, letterlijk en figuurlijk, van DOK2 en de 
‘legendarische’ cocktailavonden. 



De tweede ALV van het collegejaar is 
traditioneel gezien de ALV waarbij alle 
commissies weer gevuld worden. Natuurlijk 
zijn veel commissies al een flinke tijd bezig, 
maar de leden ervan zijn nog niet officieel 
geïnstalleerd. 

Een hoop gehamer van de praeses dus tijdens deze ALV. 
Daarnaast waren er geen vaste, tijdrovende agendapunten, 
dus is van de gelegenheid gebruik gemaakt om uitgebreid 
stil te staan bij de commissies. De afgelopen vergaderingen 
werd dit er meestal vrij snel doorheen gejaagd, maar nu 
kreeg elke commissie de gelegenheid om toe te lichten waar 
ze de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest en wat voor 
plannen er nog op de plank liggen. Dit was best een nuttige 
sessie gezien de hele serie nieuwe commissies. 
Het andere belangrijke punt op de agenda ging over 
subdisputen en dan vooral over de kwestie die speelt sinds 
de invoering van de nieuwe statuten en reglementen vorig 
jaar. Toen heeft namelijk het Leidsch Chemisch Heeren 
Gezelschap (LCHG) van zich laten horen. Een subdispuut 
waarvan de meeste mensen niet eens wisten dat het bestond. 
De nieuwe reglementen zijn ten opzichte van subdisputen 
een stuk strenger geworden en dat leverde wat problemen 
op met het LCHG. Volgens de reglementen moeten de 
bestuursleden van het subdispuut bekend zijn bij het CDL-
bestuur, terwijl het LCHG juist als uitgangspunt heeft dat de 
leden onbekend zijn. Afgelopen ALV’s heeft dit al de nodige 
discussie opgeleverd en toen is besloten om het voor de 
volgende keer op de agenda te zetten. Uitgebreide (op veel 
punten lachwekkende) reglementen, een brief, chocolade 
voor de assessor extern; het mocht allemaal niet baten. Na 
een lange discussie bleek bij het stemmen dat de meeste 
CDL’ers het LCHG niet gunstig gezind waren. Daarmee is 
het CDL nu dus officieel subdispuutsloos. Natuurlijk was de 
ALV nooit zo’n succes geweest zonder de traktatie van de 
traktacie; op veler verzoek hieronder dan ook het recept voor 
de cupcakes.

Leon Jacobse

Schwarzwalder Torte cupcakes
Voor 18 cakejes

Ingrediënten
Voor de cakejes
- 175 g zelfrijzend bakmeel
- 4 eetl. Cacaopoeder
- 1 theel. Bakpoeder
- 230 g zachte boter
- 230 g zeer fijne kristalsuiker
- 4 eieren
- 80 g fijngehakte kersen
- 2 eetl. Kirsch (of kersenlikeur)
Voor de bovenlaag
- 1 ¾ dl slagroom
- 3 eetl. Poedersuiker, gezeefd
- 18 hele kersen
- 100 g pure chocoladereep

Verwarm de oven voor tot 160 °C/gasstand 2. Zet 18 papieren 
vormpjes in muffinbakplaten. Zeef het bakmeel met cacao 
en bakpoeder in een kom. Zet opzij. Klop de boter en de 
suiker in een grote kom met een handmixer in 2-3 minuten 
glad. Voeg een voor een de eieren toe en klop elke keer kort. 
Voeg het bakmeelmengsel, de kirsch* en de kersen toe tot 
alles goed is vermengd. Schep het beslag in de vormpjes. 
Bak de cakejes 20 minuten. Neem de bakplaten uit de oven 
en laat ze 5 minuten staan. Zet de cakejes op een rooster 
en laat ze afkoelen. Klop voor het glazuur de slagroom met 
de poedersuiker lobbig. Schaaf de chocoladereep met een 
dunschiller. Garneer de cakejes met een dot slagroom. Zet 
de kers in het midden en bestrooi met chocolade. 

*eventueel is het ook mogelijk de kirsch niet door het beslag 
te doen, maar na het bakken over de cakejes heen te gieten.

Veel bakplezier!

Annechien Maas Geesteranus

Algemene Leden Vergadering
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KERSTDINER 
Zoals de meeste mensen doen 
studenten ook aan kerstdiners. 
Sommige studenten hebben de 
rare gewoonte dit te doen op 
andere momenten dan kerst. 

Om het in april te doen vonden we ook weer zo 
lang duren, daarom hadden we de week voor 

kerst als Akcie een mooi kerstdiner gepland met 
de nodige voorpret. En wat een mooi kerstdiner 
is het geworden. 

De zaal bij Holle Bolle Gijs waar we gedineerd 
hebben, had een fijne sfeer en was goed 
gevuld, gezien het feit we met maar liefst 50 

personen waren. Gelukkig was het na het 
eten en wat drankjes nog niet 

afgelopen. We hadden 
nog een feest in petto! 

Wij moesten dus als Akcie 
eerder vertrekken om 

het feest voor te bereiden. 
Hierdoor kan ik helaas niks 

zeggen over de speeches die 

gegeven zijn na het diner maar ik kan me voorstellen dat 
ze stuk voor stuk heel waardevol waren en een inspiratie 
waren voor een mooie avond. Zeker wanneer ze over je 
jurk gaan. 
Wij hadden de tijd in ieder geval wel nodig voor de 
voorbereidingen. Ik wil iedereen bedanken die de moeite 
heeft gedaan om wat moois te vertellen. Maar daarna was 
het toch tijd voor het feest; en geen feest zonder thema: 
een Gemaskerd feest. 

We zijn weer voor NSL als locatie gegaan waardoor we 
gelukkig na twee keer struikelen al weer bij het feest 
waren. De zaal en mensen waren mooi versierd. Bloemen 
en maskers waren er overal. Dat sommige mensen het 
thema erg ruim namen, leverde een paar hele grappige 
maskers op. 

Ook hebben wij als Akcie geleerd dat je je masker niet 
op dezelfde dag in elkaar moet zetten met secondelijm 
tenzij je je ogen wilt uitbranden. Na een wat rauwe start 
begon het feest lekker op gang te komen om door te gaan 
in een onvergetelijke nacht. Ik wil dan ook vooral mijn 
commissiegenoten bedanken voor deze mooie avond.
 
 Nick Gerrits 
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Gemaskerd feest

In het begin van de avond was het nog even 
zoeken wie nou wie was en dat maakte 
de sfeer nog net even wat spannender. 
Je mocht ook een date meenemen, dus 
er waren ook een hoop niet-CDL’ers bij, 
die zich ongetwijfeld vermaakt hebben. 
Iedereen zat gezellig aan de ethanolletjes 
en hier en daar werd er gedanst. Raisa 
Rudge had een mooie zwarte jurk aan, 
die van boven goed getailleerd zat en 
van onder mooi los plooide, gedragen 
door twee bandjes om haar schouder, 
stijlvol hoor! Charlotte van Gaans had 
ook een zwarte jurk aan, maar dan met 
veertjes bovenin op haar borst, geeft net 
dat exotische tintje. Micha van Dorth 
accentueerde zijn mannelijkheid door 
een apenmasker op te zetten. Casper 
de Boer ging zeer representatief met 
een CDL strikje, altijd goed natuurlijk 

(hetzelfde geldt overigens voor veel 
andere mannen). Bert Beerkens had een 
‘Be Naughty’ slaapmaskertje op. Luuk 
van Kleef en Lennart Kleibergen hadden 
allebei een zwart jasje aan en daaronder 
een wit overhemd met een (jawel) wit 
strikje! Dat is toch wel smaakvol moet 
ik zeggen! En Laurina van der Maas had 
een prachtige zwarte jurk aan, diepzwart 
doch glanzend, leek verdacht veel op die 
geweldige Ralph Lauren collectie van dit 
jaar. Lizelotte Wolter had een luxieuze 
rode jurk aan, naast het feit dat ze er mooi 
uit zag, was ze ook nog eens de enige met 
rood aan, dat is natuurlijk net even extra 

fijn. Voor de rest zag 

iedereen er natuurlijk beeldig uit, maar het 
was teveel om allemaal op te noemen! Het 
was weer een geslaagd avondje. 
 
Sebas Buise

Op een heldere woensdagavond was het eindelijk zo ver: het 
kerstgala, georganiseerd vanuit het CDL. Het thema was 
maskerade en dat was dan ook duidelijk te merken. Vrijwel 
iedereen had naast een mooi pak of een mooie jurk ook een 
masker op, vooral het Action-masker deed het goed dit jaar. 
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Voor veel verse, nieuwe studenten 
- mijzelf incluis- betekenden deze 
afgelopen maanden vooral veel werk, 
een nieuw leven en nieuwe mensen 
leren kennen. Dit begon natuurlijk al 
voor aanvang van het collegejaar met 
het legendarische eerstejaarsweekend. 
Enige tijd later in het jaar kregen 
Marise de Baar, Chris van Nierop 

y Sanchez, Marvin van de Gaag, Vera 
Wissel, Rosa Meijer en ik de eervolle vraag 
of wij graag bij de eerstejaarscommissie 
zouden willen horen. Vanaf toen was 
de eerstejaarscommissie onder de naam 
ExcellenCie een feit. 

Na een aantal vergadersessies zijn we uitgekomen bij 
onze eerste activiteit in het kader van onze naam “De 
excellente lunch activiteit”. Het idee was om na de eerste 
intensieve tentamenperiode iets te organiseren om de 
strategische vetreserves weer op peil te brengen en om, 
ook voor de mensen die niet mee waren naar het EJW, 
elkaar beter te leren kennen. Met uiteindelijk vijfendertig 
enthousiastelingen zijn we vrijdag 9 november richting 
Leiden centrum vertrokken om in groepjes van zeven 
man een viertal restaurants en cafés binnen de singels te 
visiteren. De bezochte etablissementen waren:  Café De 

Kroeg,  pannekoekenhuis Oudt Leyden,  
het studentenrestaurant van Augustinus en 
last but not least, De Hut van Ome Henne.
In café De Kroeg werden wij verwelkomd 
met een met een overheerlijke schaal  
kaas en worst samen met een drankje. Na 
deze korte amuse zijn wij doorgestoten 

richting het Rapenburg, waar de geur van bier, kaas en 
honing  uit de sociëteit van Augustinus ons toelachte. 
Hier werden twee uitstekende - mits je van kaas hield- 
knapperige broodjes met geitenkaas, mozzarella, honing 
en tomaat geserveerd. Bij een excellente lunch kon ook een 
zoet element niet ontbreken. Dit werd geregeld door het 
personeel van pannekoekenhuis Oudt Leyden die ons een 
dampende schaal met poffertjes voorschotelden. Om deze 
vrijdagmiddag te beëindigen hebben wij ons richting de 
Hut van Ome Henne begeven om tot het bitterballeneind 
met zijn allen te borrelen. 

Na de excellente lunch  zijn wij gaan brainstormen over 
iets nieuws. Dit keer zou het een kleine activiteit betreffen 
wat uiteindelijk de Sinterkerst bingo werd. Donderdag 9 
november tijdens de pauze van AAC was het dan zo ver. 
Mede dankzij het CDL en het TG waren er diverse mooie 
prijzen te winnen waaronder kaartjes voor het TG-Diesfeest 
en het CDL-kerstfeest, memorysticks, glitterjojo’s, een 
duizend stuks ASML keycords,  het grote scheikundespel 
en nog veel meer. Na een aantal inkomertjes werd het tijd 
voor een stroeve scheikundebingo die sommigen iets te snel 
afging. Uiteindelijk zijn er een flink aantal gelukkigen in de 
prijzen gevallen.
Wij hopen dat iedereen het net zo leuk heeft gehad als wij. De 
volgende activiteit zal na de tentamenperiode plaatsvinden 
en we hopen dan ook dat de opkomst weer groot zal zijn.

Lennart Kleibergen
Voorzitter ExcellenCie

Eerstejaarscommissie
Excellencie



    
 

Eerstejaarscommissie
Excellencie

Inmiddels meer dan drie maanden 
geleden vertrok een 25 koppige 
enthousiaste groep bestaande uit 
eerste-, tweede- en derdejaars 
studenten MST en een aantal master 
Chemistry studenten naar Sassenheim 
om daar AkzoNobel te bezoeken.

Op deze locatie zijn twee van bedrijfstakken 
vertegenwoordigd en wel “Decorative Paints” en 
“Automotive & Aerospace Coatings”.

Eenmaal aangekomen bij de plant werden we 
hartelijk ontvangen met een kopje koffie door 
twee medewerkers met veel ervaring in de chemie. 
Zij konden de aanwezige CDL’ers in geuren en 
kleuren vertellen over hun binnen- en buitenlandse 
avonturen als werknemer van AkzoNobel. Na het 
ontvangst werd er in een presentatie door de heer 
Van Linde verteld over zijn carrièrepad en de 
keuzes die hij heeft moeten maken.
 
Vervolgens werd de groep in drie kleinere groepen 
verdeeld en werden de nodige veiligheidsaccessoires 
uitgedeeld om een kijkje te kunnen nemen in de 
verffabriek. Tijdens de rondleiding kregen we onder 
andere het geavanceerde, volledig geautomatiseerde 
verf magazijn te zien en het deel van de plant waar 
verf gemengd en tot de juiste kleuren gebracht 
word.
Na de rondleiding kregen we een filmpje te zien over 
de maatschappelijke projecten waar AkzoNobel 
zich in Nederland, maar ook in het buitenland 

mee bezig houdt. Het achtergrondmuziekje ‘Let’s 
Colour’ is bij de meeste mensen nog heel lang 
blijven hangen. 

Na de rondleiding hebben we in een boeiende 
presentatie kennis gemaakt met AkzoNobel 
en de verschillende producten, bedrijfstakken, 
productieprocessen, het onderzoek dat er zoal 
gedaan wordt en de medewerkers. Ook was een 
aantal jonge werknemers aanwezig om ons te 
vertellen over hun ervaring en werkzaamheden bij 
AkzoNobel. Om de excursie helemaal tot een succes 
te maken kregen alle deelnemers achteraf een USB-
stick (inclusief het ‘Let’s colour’ filmpje!)

Al met al was het een interessante 
kennismaking met de nabij 
gelegen vestiging van AkzoNobel. 
Voor wie het liedje van ‘Let’s 
Colour’ graag wil horen of 
interesse heeft in het project van 
AkzoNobel, is het filmpje ook te 
zien op YouTube.

Ines Peters
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Toen het bestuur van het Chemisch Dispuut 
Leiden eindelijk een MATCH-wedstrijd 
uitschreef die én weinig kostte én simpel was, 
dachten wij van het MATCH groepje Roffa 

Victoria: ‘Daar moeten wij aan meedoen!’. 
Zeker gezien het feit dat we nogal onderaan 
de lijst stonden (en staan) omdat we niet 
meededen meto.a. het paintballen de pub quiz.  

Na maanden vergaderen en andere dingen 
proberen hadden we ineens nog maar twee 
dagen de tijd om de foto in te leveren. Het 
eerste idee was om een foto te maken bij de 
Erasmus brug in Rotterdam, maar eigenlijk 
had niemand nog tijd om naar het centrum 
van de Maasstad te komen dus moest er een 
goed alternatief komen. We dachten dat de 
jury vast zou kicken op dingen die iets met 
de klassieken te maken hebben, en dan moest 
het natuurlijk iets met Venus zijn. Deze 
godin van de liefde is natuurlijk vaak genoeg 

afgebeeld, dus misschien konden we één van 
die schilderijen na doen? 
Maar zoals al eerder gezegd werd, er was geen 
tijd. 

Een oplossing was om dan maar onze hoofden 
over de hoofden van het schilderij te plakken. 
‘De Venus’ van Botticelli (1445-1510) had 
toevallig vier personages er op staan, en het is 
dan ook nog eens een bekend schilderij. Maar 
nog niet helemaal perfect, daarom hebben we 
onze hoofden er op gezet.
Bij gebrek aan Photoshop hebben we dat 
gedaan met Paint, het was even puzzelen maar 
dan heb je ook wat. Jury, nogmaals bedankt 
natuurlijk! Dit liet onze naam gelukkig een 
klein beetje stijgen in de MATCH-lijst, dat 
konden we wel gebruiken. 

Sebas Buise

Ook na het Goud en Nieuwfeest 
wisten deze heren zich nog staande 
te houden op hun koppositie, maar 
nauwlettend gevolgd door de engelen 
van Charlotte: de Charlie’s Angels. 
Helaas was het Men Supreme Team 
een man verloren op de WC waardoor 
zij besloten even rust te nemen van 
MATCH. Hiermee was dan ook meteen 
het ‘supreme’ gedeelte vervallen, want 
zij werden daarna gauw verstoten van 
hun eerste plek door het gangsterteam 
met de veel te lange naam. 

De subatomaire gangstermaatjes met ($wag 
en $hit)2 behaalden namelijk de koppositie 

na een erg sterke ronde in de pub quiz. Echter 
werden zij hier nog steeds dicht op de hielen 

gezeten door Men Supreme Team, Charlie’s 
Angels en de underdog ‘Komt nog wel’.

Als laatste kwamen nog de fotowedstrijd 
en het Stef Stuntpiloottoernooi waarbij het 

Gangsterteam, Charlie’s Angels en Komt nog wel 
een verdere voorsprong behaalden op het Men 
Supreme Team. Echter is het tussen deze vier 
zeker nog erg spannend. Verder is het ook zeker 
het  vermelden waard dat de andere teams ook 
hun best hebben gedaan in het heetst van de strijd.

Nu komt het allemaal neer op de allesbepalende 
MATCH-slotactiviteit. Houd de activiteiten van 
het CDL dus goed in de gaten en schrijf je dan op 
tijd in. Er is namelijk een hele mooie prijs mee te 
winnen!

Maurits Brandt
Assessor MATCH

Fotowedstrijd

We zijn ondertussen 5 maanden op weg en al een aantal MATCH-
activiteiten verder. Het toernooi werd afgeschoten met het paintballevent 
in Hillegom. Het evenement waar velen nog dagen van hebben kunnen 
nagenieten als het op blauwe plekken aankomt. Het evenement waarin grote 

fraude was gepleegd bij het stemmen op het konijn, maar bovenal 
het evenement waarin Men Supreme 
Team al snel de leiding nam.
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Stef stuntpiloot 
        Toernooi

Na het daverende succes van het 
stefstuntpiloottoernooi twee jaar 
geleden, werd dit jaar wederom een 
competitie opgericht. Maandag 11 
december was het zover. Veel teams 
hadden zich ingeschreven, De spanning 
was vooraf voelbaar, het had alles in 
zich om een geweldige competitie te 
worden. 

Waar twee jaar geleden de winnar van de MATCH-strijd 
beslist werd tijdens de finale van het toernooi, stond er 
dit jaar iets minder op het spel, hier was echter niks van 
te merken. Een goede mix van oudgedienden en jong 
bloed mengde zich in de strijd. Vanaf minuut één was 
iedereen vol geconcentreerd om de titel te bemachtigen. 
De competite was ingedeeld in verschillende poules, 
van elke poule gingen de beste twee door naar de 
finalerondes. Waar sommige teams na een paar 
wedstrijden geen schijn van kans meer hadden op de 
titel, werden in andere poules de uitslagen op de laatste 
vogel beslist. De uitgeschakelde teams verdronken hun 
verdriet bij de bar, de teams die nog in de race waren 
lieten het bier ook goed smaken.

Uiteindelijk,  na een lange en zware competitie bleven 
er twee teams over. Het team van Duhan en eerstejaars 
Isabel, was de eerste ronde zonder te hoeven spelen 
al doorgekomen. In de finalerondes speelden ze hun 
tegenstanders zoek en verdienden terecht een plek in de 
finale. Daar troffen zij in team BAS(Bas and Stefan) een 
tegenstander van formaat. 

Door in de poulefase alle wedstrijden te winnen en in 
de kwartfinale hun tegenstander te verslaan zonder 
een vogel te verliezen beloofde de finale bloedstollend 
spannend te worden. Niet geheel toevallig stonden 
Stefan en Bas tijdens het vorige toernooi ook beiden in 
de finale, alleen als tegenstanders. Toen trok Stefan aan 
het langste eind. Of het de ervaring van finales spelen 
was wat de doorslag gaf, of gewoon de pure klasse van 
de twee oud-quaestoren, durf ik niet te zeggen, maar 
uiteindelijk trokken zij aan het langste eind.

Stef wilt zijn eigen weg gaan, je moet een kunstig speler 
zijn om hem te temmen. Of team BAS op het studenten-
NK zal verschijnen, is nog niet bekend, maar het is zeker 
dat ze daar hoge ogen zouden gooien.

Stefan de Weger
Fotowedstrijd
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Winnen, winnen winnen!
In deze editie een kruiswoordpuzzel!  De vertrouwde kruiswoordpuzzel krijgt in deze Chimica 
een nieuwe dimensie, met allemaal direct of indirect aan het CDL gerelateerde woorden. Stuur je 
antwoorden vóór 5 maart naar chimica@chemischdispuutleiden.nl of lever ze in op het CDL-hok 
en win een maand lang elke dag een snack uit het assortiment van het CDL! 

Prijsvraag

Van links naar rechts

2. Opleidingsdirecteur
6. (Hoge)school
7. Weekend voor de EL CID
10. Ons verenigingsblad
12. Etentje dat eind december of midden in de zomer plaatsvindt
14. Ethanol
15. Het facultaire cafe
18. Onze Delftse buren
19. Bladzijde drie
20. 20 mei
22. Donderdag 15:30, Science Club
23. Jaarboek
24. Eerstejaarscommissie

Van boven naar beneden

1. Achttiende eeuwse avonturier
3. Niet biologisch, wel super mooi
4. Onderzoeksgroep van Prof. Noteborn
5. Catalysis and Surface Chemistry
7. Bedrijfsbezoek
8. Buitenlandreis bestemming
9. Trudie Brouwer, Jan Kees Mulder, Theo Heijningen 
11. Sleutelstad
13. Mc Donald’s maar dan met metalen
14. Niet alpha
16. De Maas, Schelde en IJzer stromen door dit land
17. Algemene leden vergadering
19. Het assessoraal konijn
21. Eerstejaarsstudent



 

Donderdag 29 november was het zover. De eerste activiteit van 
de volledig vernieuwde mastercommissie van dit jaar zou plaats 
gaan vinden. Bijna geheel in de stijl van de mastercommissie was 
er gekozen voor een avondvullend ‘sport’ programma: bowlen. 
De avond begon eigenlijk al om 16:00 uur ‘s middags, in de 
Science Club. Hier werd en masse voor het bowlen gezellig een 
paar drankjes gedaan. Voor de liefhebbers had de commissie 
zelfs voor een lekkere pizza had gezorgd. Toen deze verorberd 
waren en iedereen een fiets of pakkendrager gevonden had, 
vertrokken we rond half acht naar de bowlingbaan Menken. 

Juist toen wij aankwamen hield 
een delegatie van Aesculapius het 
daar voor gezien, waarschijnlijk 
bang om door ons masterlijk van 
de baan gebowld te worden. We 
verdeelden ons over drie banen en 
bowlden dat het een lieve lust was. 
Direct de eerste ronde ging het 
dak er al af. Aangemoedigd door 
de onderlinge competitite vlogen 
verschillende monsterscores van 
tegen de 150 punten “De 300 was 
even in zicht” over de banen, we 
hadden hier duidelijk met masters 

te maken. 
Na nog wat drankjes en 
een paar potjes bowlen 
later ging het voor 
sommigen opvallend 
minder goed. Natuurlijk 
leed alleen het 
puntentotaal hieronder, 
de gezelligheid groeide 
met de worp. Na twee 
uur relatief fanatiek 
gebowld te hebben, heel 
veel slechte grappen over ballen en heel veel lachen later was de 
avond weer voorbij. 
Al met al was het een bijzonder gezellige avond, waarvoor 
ik de mastercommissie namens alle deelnemers hartelijk wil 
bedanken. Behalve de bekende gezichten waren er juist ook 
masters bij die níét hun bachelor in Leiden hadden gedaan, wat 
het een extra leuke avond maakte. Wij masters kijken nu al uit 
naar de volgende activiteit waar hopelijk nog meer mensen op 
afkomen!

Anthe Janssen

Het is maandag 3 december. De lunchpauze is net begonnen en 
iedereen die honger heeft en trek heeft in een goed, chemisch 
verhaal begeeft zich naar zaal C2. Bayer is namelijk op bezoek bij 
het CDL om een presentatie te geven voor de eerste lunchlezing 
van het jaar!
Zoals bij alle lunchlezingen was er gezorgd voor genoeg 
overheerlijke broodjes, jus, melk en uiteraard wat gezonde 
stukken fruit. 

Bayer is een gigant op het gebied van innovatie: nu zeggen 
meerdere bedrijven dat, maar wat houdt dat in? Bayer is een 
zeer groot en oud bedrijf, Bayer bestaat al bijna 100 jaar in 
Nederland en heeft circa 120.000 werknemers wereldwijd. 
Bayer is een bedrijf met vele verschillende takken, waarvan 
de meeste te maken hebben met onderzoek op het gebied van 
scheikunde. Zoals de slagzin van Bayer ook luidt, Science For 

A Better Life is waar ze voor staan – bijvoorbeeld met hun 
bekendste uitvinding: aspirine. De heer Geerts en mevrouw de 
Kruijs vertelden uitgebreid over de verschillende afdelingen in 
Nederland (HealthCare, CropScience en MaterialScience) en 
over de invloed van Bayer in het binnen- en buitenland. Bayer 
HealthCare is het farmaceutische deel van het bedrijf. Health 
care is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van medicijnen, 
terwijl Bayer CropScience en MaterialScience respectievelijk 
over agricultuur en high performance materialen gaan.

De filmpjes die tijdens de lunchlezing door de heer Geerts en 
mevrouw de Kruijs vertoond werden, maakten voor iedereen 
duidelijk wat er precies voor biomoleculair onderzoek wordt 
gedaan bij Bayer. CDL, Bayer, dank je wel!

Yaroslav Shelomov

Masterbowlen

Bayer Lunchlezing
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In den beginne
Dit is de eerste keer dit jaar dat jullie een 
stuk over de geweldige historie van onze 
vereniging in de Chimica aantreffen. Het 
is dan ook een logische keuze dat de pas in 
het leven geroepen ‘historicie’ bij het begin 
begint en daarom zullen we deze keer een 
beeld schetsen van wat er leefde in het 
prille begin van het Chemisch Dispuut 
Leiden.

Het begin
20 mei 1926 is een datum die bij ons allemaal in het 
geheugen gegrift staat. Die dag was de eerste vergadering 
van het (later zo genoemde) ‘Physisch Chemisch 
Dispuut’. Als wij de notulen van die eerste vergadering 
mogen geloven kende de vereniging op dat moment 23 
leden, waarvan er 17 op de vergadering aanwezig waren. 
Bij deze vergadering werden eerst huishoudelijke zaken 
besproken. 

Zo werden de kosten voor 
bijeenkomsten gesteld op f. 4.50 tot f. 5.00, met 23 leden 
kost dat dus f. 0.20 tot f. 0.25 per persoon. De contributie 
wordt dan ook vastgesteld op f. 1.00 gulden per 4 keer. In 
praktijk bleek echter dat deze contributie niet altijd goed 
bijgehouden werd, en er wordt tijdens de eerste jaren ook 
enkele malen met een ‘kerkezakje’ rondgegaan om de 
bijeenkomsten te bekostigen
Een vereniging heeft natuurlijk een bestuur nodig, dus 
ook dat wordt deze vergadering besproken. Voor het 
idee om de voorzitter (van praeses was toen nog geen 

sprake) op alfabetische volgorde te laten doordraaien 
“lijkt niet veel sympathie te bestaan”. Hierbij moet gezegd 
worden dat het ontcijferen van de notulen niet altijd even 
makkelijk is. “niet veel” zou ook gelezen kunnen worden 
als “wel nul” of “wel veel”, wat nogal invloed heeft op de 
betekenis. Hoewel de eerste voorzitter dhr. Baars is, wordt 
er niet gewisseld, dus hebben wij gekozen voor “niet veel”.

De uiteindelijke takenverdeling is voor ons ook niet direct 
de meest logische: Zo wordt dhr. J.C. Baars de voorzitter, 
mej. Lanzing wordt vice-voorzitter èn vice-secretaresse 
en dhr. Groeneveld wordt belast met zowel de secretaris- 
als penningmeestertaken. “Gezien de dwergachtige 
afmetingen van het thesauriersambt” wordt het niet nodig 
gevonden de secretaris- en penningmeestertaken te 
scheiden.

De eerste ruimte die het dispuut ter beschikking kreeg is 
te danken aan mej. de Beer. Door haar culinaire bijdrage 
aan Prof. Schneide wordt de kleine collegeruimte 
beschikbaar gesteld, “onder uitdrukkelijke voorwaarde 
dat een eventueel stilleven (als: gebakjes, aan de ramen 
klevende en gordijnen in thee gedrenkt) indien mogelijk 
vermeden worden”. Je moet het toch van de kleine dingen 
hebben als je een kleine vereniging bent die nog in de 
kinderschoenen staat. 

Ons dispuut heeft op dat moment nog geen naam. 
Iedereen werd opgeroepen mee te helpen met het 
bedenken van een mooie naam. Dat zien we nu eigenlijk 
nog steeds (een teken dat de historie zich herhaalt). Zodra 
er ergens een naam voor moet worden bedacht, schrijven 
we er een prijsvraag voor uit. De uiteindelijke keuze van 
het woord ‘dispuut’ als benaming voor een vereniging 
lijkt tegenwoordig wat vreemd. In het licht van wat de 
vereniging destijds deed is het eigenlijk zeer treffend. Een 
‘dispuut’ betekend nog steeds een formele onenigheid. 
In wat ouder Nederlands betekende ‘dispuut’ ook zoveel 
als voordragt, zamenspraak. Dit, zoals we zullen zien, is 
zeer typerend voor de dan heersende visie op het net 
opgerichte dispuut.

Van vergadering tot vereniging
In het begin van het Physisich Chemisch Dispuut was 
er eigenlijk maar één soort activiteit: de vergadering. Zo  

“Gezien de dwergachtige afmetingen 
van het thesauriersambt” wordt het 
niet nodig gevonden de secretaris- en 
penningmeestertaken te scheiden.

“onder uitdrukkelijke voorwaarde 
dat een eventueel stilleven (als: 
gebakjes, aan de ramen klevende en 
gordijnen in thee gedrenkt) indien 
mogelijk vermeden worden”
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een vergadering is op te delen in twee delen. Eerst was er 
een korte vergadering zoals we die nu ook kennen, hier 
werden dingen besproken en besloten. Daarna was een van 
de leden aan de beurt, deze had een verhaal voorbereid 
en hield een lezing aan de andere dispuutsleden. Deze 
lezingen werden in het begin ook volledig genotuleerd, 
terwijl later alleen nog maar het onderwerp terug te 
vinden is. Een kleine greep uit onderwerpen die werden 
besproken: “Electrochemie aan vaste stoffen” door J. 
Lens, “Over twee methoden ter bepaling van moleculaire 
forms” door L.W.J. Holleman, “Theorieën in verband met 
het periodiek systeem” door R.S. Tjaden Modderman en 
tijdens de eerste vergadering “Iets over fluorescentie” door 
H.P. Theunissen. Uit het eerste jaarverslag blijkt dat er 
toen ook al studenten waren die misschien minder goed 
opletten dan je zou verwachten van enthousiaste leden van 
het nieuwe dispuut, of er waren toen ook sprekers die met 
te moeilijke verhalen kwamen of ronduit saai praatten. 
“Iets met fluorescentie” geeft niet echt de indruk van een 
interessante lezing. 

In 1929 vinden we de eerste vermelding van een commissie. 
Omdat het niet heel gemakkelijk blijkt om lezingen en 
voordrachten te geven voor een groep mensen wordt er 
een commissie ingesteld die als doel heeft “den sprekers 
raad te geven bij de keuze en indeling hunner voordrachten.”

1929 is ook het jaar dat de eerste excursie is ondernomen. ’s 
Ochtends werd een bezoek gebracht aan de “Clichéfabriek”, 
een lithografiebedrijf dat in de jaren ‘70 is afgebrand. En 
in de middag werd het pas echt gevaarlijk met een bezoek 
aan de zwavelzuurfabriek van Ketjen en Co. Voor de 
oplettende lezer: dit is inderdaad de firma die opgegaan 
is in Albemarle catalysts waar we vorig jaar op excursie 
waren.

Nu maken we een kleine sprong naar het jaar 1930-
1931. In dit jaar is het voor het eerst dat professoren 
voordrachten gaan geven op vergaderingen. Prof. F.A.H. 
Schreinenmakers is de eerste die dit doet, hij geeft drie 

lezingen over osmose. Maar ook nu nog 
blijven de leden zelf voordrachten geven.  
 
Hier komen we ook samenwerkingen tegen met 
de Chemische Kring (ondervereniging KNCV) 
en andere studieverenigingen. Blijkbaar was 
er zelfs in de jaren ‘30 al veel samenwerking 
tussen de (chemische) studenten.

Op de jaarvergadering van 2 maart 1931 wordt 
het bestuur herkenbaarder met de moderne 
formule: de secretaris is omgedoopt tot ab-
actis. Voorzitter en penningmeester blijven 
voorlopig nog wel hun Nederlandse naam 
dragen. 

Physici? Chemici!

Tot slot willen we nog een belangrijk feit met jullie delen. 
Het zal jullie opgevallen zijn dat de naam van het dispuut 
in eerste instantie op ‘Physisch Chemisch Dispuut’ was 
gesteld. In het jaarverslag van 1931-1932 staat te lezen: 
“In het afgelopen jaar hebben er in het dispuut verschillende 
veranderingen plaats gehad. Het begon het jaar onder een 
naam van ‘Physisch Chemisch Dispuut’, maar verloor in de 
loop der tijd het eerste predicaat.” Het wel of niet veranderen 
van de naam was, zoals ze in poker zeggen, een echte 
coinflip. Er waren in totaal 18 mensen op de desbetreffende 
vergadering aanwezig. Daar stemden 9 mensen voor de 
wijziging, 8 mensen tegen en 1 stem was blanco. 

De wijziging was voor de toenmalige voorzitter reden om 
af te treden. Dit laat wel zien dat het een spannende tijd 
was in het vijfde jaar van onze vereniging.

Het waren drukke, bijzondere kinderjaren die onze 
vereniging gekend heeft. Maar 5 jaar is geen 86 jaar en 
dus zullen we de komende tijd nog een heleboel voor 
jullie in petto hebben. Dus houd de Chimica in de gaten 
en ook zijn onze bevindingen te zien op de website:  
www.chemischdispuutleiden.nl/vereniging/historie 

Niek Crone, Koen van der Ham, Leon Jacobse, Anthe 
Janssen en Casper de Boer

“In het afgelopen jaar hebben er in het 
dispuut verschillende veranderingen 
plaats gehad. Het begon het jaar 
onder een naam van ‘Physisch 
Chemisch Dispuut’, maar verloor in 
de loop der tijd het eerste predicaat.”

Ketjen en co. onder andere bezocht in 1929 en 2012, hier op een foto uit 
de jaren 60.
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Een excursie 
naar het 
Nederlands 
Kanker 
Instituut: 
Een keer iets 
heel anders 

dan naar een grote fabriek gaan waar 
verschillende industriële processen op grote 
schaal  plaatsvinden vinden .

Bij het Nederlands Kanker Instituut wordt onderzoek verricht 
naar manieren om kanker te genezen, bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van medicijnen ter genezing van de ziekte en het 
opsporen van kankercellen in het menselijk lichaam. Tijdens 
de excursie werd duidelijk gemaakt wat voor onderzoeken er 
bij het NKI gedaan worden en hoe chemici daarbij betrokken 
zijn.

Gedurende het bezoek werden we opgedeeld in 
kleinere groepen zodat we ons makkelijker door de vele 
onderzoeksgroepen konden bewegen. Parallel werden een 
aantal onderzoeksgroepen en faciliteiten bezocht. Velen van 
ons stonden versteld en misschien ook met een beetje jaloezie 
te kijken naar de robots van de high throughput screening 
faciliteit. Deze zouden het leven tijdens de “Leren Onderzoeken” 
projecten een stuk aangenamer maken, door de massale en 

nauwkeurige bewerking van samples. Daarna kregen we een 
interactieve presentatie van Prof. dr. Neefjes over verschillende 
chemokuren. Ook werd in de presentatie duidelijk dat het 
voor het NKI erg nuttig is dat het Antonie van Leeuwenhoek 
ziekenhuis zo dichtbij is. Hierdoor hebben de onderzoekers 
direct contact met artsen en kunnen ze makkelijk aan relevant 
onderzoeksmateriaal komen. 
De derde presentatie voor ons groepje werd gegeven door 
dr. Zwart en ging over het borstkankeronderzoek waar hij 
aan werkt. Ook deze presentatie was erg leuk omdat in een 
klein groepje een leuk gesprek gevoerd kon worden over het 
onderzoek en het carrièrepad dat dr. Zwart bewandeld had om 
bij het NKI uit te komen. 
De laatste rondleiding kregen wij van dr. Ovaa. Zijn lab houdt 
zich bezig met organische synthese van moleculen die gebruikt 
kunnen worden om het proteasoom te onderzoeken. Dr. Ovaa, 
van huis uit organisch chemicus, vertelde hoe hij de overstap 
had gemaakt naar de biochemie en hoe hij als organisch 
chemicus de moleculen voor de andere onderzoeksgroepen 
synthetiseerd.

Na de interessante rondleidingen werd nog een enthousiast 
nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. 
Deze excursie heeft goed inzicht getoond in het toepassen van 
onder andere organische chemie en biochemie in de medische 
wereld. Ook heb ik geleerd dat liften heftig kunnen reageren 
op de grote opkomst bij deze geslaagde excursie!

Annechien Maas Geesteranus
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Op maandag 10 december was het alweer tijd voor de tweede borrellezing georganiseerd door het CDL. In een overvolle 
Science Club was deze keer de beurt aan de groep Catalysis and Surface Chemistry ofwel CASC om iets meer te vertellen 
over het onderzoek dat wordt verricht in hun groep. Ludo Juurlink, bij veel eerstejaars nog vers in het geheugen van het 
eerste deelvak AAC, vertelde onder andere kort over de synthese van ammoniak via het Haber-Boschproces. Dit proces 
kost veel (véééél) energie en het onderzoek richt zich dus op het maken van katalysatoren die de energieconsumptie van 
het proces zullen verminderen. Ook vertelde Ludo over een speciaal geslepen stuk cilindervormige katalysator dat wordt 
gebruikt om de invloed van verschillende typen oppervlakten op de efficiëntie van reacties te kunnen onderzoeken. 
Naast het verhaal van Ludo was er tevens een PhD, Klaas Jan, die vertelde over zijn onderzoek naar de reductie CO2 en in 
het bijzonder de mechanismes achterliggend dit proces. Onder het genot van een heerlijk drankje was er vervolgens de 
gelegenheid om vragen te stellen (en dus meer drankjes te drinken). Al met al was het een zeer interessante borrellezing 
en heb ik een goed beeld kunnen krijgen van het onderzoek bij CASC.

Bob Kalkman

 

borrellezingen  
Metals in Catalysis, biomimetics and Inorganic Materials 

Dit jaar hebben wij weer het privilege gehad om kennis te maken met verschillende onderzoeksgroepen van het LIC onder 
het genot van een biertje. De groep Metals in Catalysis, Biomimetics & Inorganic Materials (MCBIM) kwam 
als eerste op bezoek in de Science Club. Dr. Sylvestre Bonnet gaf een beknopte en interessante lezing over alle 
verschillende toepassingen van metalen voor een groot publiek. De groep kijkt onder andere hoe de natuur 
verschillende verschillende processen katalyseert en probeert deze na te bootsen in het laboratorium. Door 
verschillende liganden in metaalcomplexen te proberen  ontdekken zij zo verbindingen die te gebruiken 
zijn in de behandeling van kanker, maar door de liganden te variëren kan hetzelfde metaal fungeren als een 
nieuw soort LED-verlichting. De enorme variatie in toepassingen van metaalcomplexen maakt MCBIM 
een aantrekkelijke en succesvolle onderzoeksgroep. Je zit bij MCBIM voornamelijk in het laboratorium 
en omdat de liganden organisch zijn, zal je veel organische syntheses uitvoeren. Dit alles maakt MCBIM 
een populaire onderzoeksgroep die je keuze waardig is!!

                          Michel van de Graaff

Catalysys and Surface Chemistry
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De derde en alweer de laatste borrellezing werd gegeven door Prof. Dr. Mathieu Noteborn van de 
onderzoeksgroep Moleculaire Genetica. Zonder hoge verwachtingen van onze biologische kennis 
begon hij over cellen en celorganellen te vertellen. Het bleek dat de MST’ers meer biologische kennis 
hadden dan hij had verwacht en dat hij toch veel diepgaander op de stof in kon gaan dan van tevoren 
was aangegeven. Vol vertrouwen vertelde hij verder over het onderzoek waar ze in Leiden mee bezig 
zijn. Het komt erop neer dat ze tumoren proberen te voorkomen door de groei ervan te remmen 
met een medicijn. Ze maken daarbij gebruik van het eiwit apoptin, afgeleid van het kippenvirus. In 
tumorcellen wordt dit eiwit niet afgebroken en daardoor zet het de cellen aan tot celdood. In gewone 
cellen wordt het eiwit echter afgebroken, waardoor deze in leven blijven. Vervolgens vertelde een 
masterstudente, Maya, over haar aandeel in deze onderzoeksgroep. Zij probeert samen met anderen een 
medicijn te ontwikkelen dat in de toekomst tumorcellen zou moeten voorkomen. Dit medicijn wordt 
onder de huid gespoten en als er een tumor dreigt te ontstaan, valt het eiwit deze cellen aan, waardoor 
ze doodgaan. Hierbij wordt in de eerste fasen van hun onderzoek gebruik 
gemaakt van zebravissen, die  een snellere celdeling hebben dan muizen. 
Op het eind was er nog genoeg tijd voor vragen. Deze werden vol overgave 

beantwoord en de consumptiebonnen werden 
rijkelijk uitgedeeld. Al met al een geslaagde 
borrellezing zou ik zeggen.

Miriam van Gent

Molecular Genetics 
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Amor vincit omnia
Ah, de liefde. Liefde kan zo veel zijn, de liefde voor je vriend of vriendin, liefde voor een sport, 
een dier, een hobby, of de liefde voor je mooie studievereniging. De liefde wordt in veel verhalen, 
gedichten, boeken en films voorgesteld als een onoverwinnelijke kracht, liefde overwint immers 
alles. Een onbegrijpelijke, maar blijkbaar machtige kracht. Al eeuwen hebben mensen de liefde 
proberen te verklaren, en met behulp van de wetenschap is deze oerkracht een stuk minder 
mysterieus geworden.
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Hechtingsgedrag
Jonge baby´s leren al vanaf het begin om zich aan een 
persoon, vaak de ouder, te hechten. Dat gaat in het begin 
door alleen wat brabbelen, huilen of volgen met de ogen. 
Het kind kan echter nog niet echt onderscheid maken tussen 
verschillende personen. Pas na een aantal weken wordt het 
hechtingsgedrag selectief gericht op één persoon, die ze 
dan ook kunnen leren herkennen, en vanaf 5-6 maanden 

beginnen kinderen zich 
echt bewust te hechten 
aan de personen in 
zijn of haar directe 
omgeving. Om een 
goede hechting 
te kunnen laten 
plaatsvinden is het 
belangrijk dat er niet 
teveel verschillende 
personen voor het 
kind zorgen. Een 

kind zal zich vooral hechten 
aan personen die reageren op de signalen van het kind: 
de persoon die aandacht geeft. De basis voor hechting aan 
ouders loopt ongeveer tot het vierde jaar. Er zijn gevallen 
bekend van kinderen die bijvoorbeeld in arme landen in 
een arm weeshuis zijn opgevoed, of kinderen die al vanaf 
jong op straat hebben geleefd, die deze cruciale aandacht 
niet gehad hebben, en daardoor ook nooit geleerd hebben 
zich te hechten. Het blijkt bijzonder moeilijk om kinderen 
op latere leeftijd nog te leren om zich aan een persoon te 
hechten. Je kunt je dan afvragen in hoeverre het ‘houden 
van’ echt van nature in een mens zit, en in hoeverre we dat 
moeten leren van onze omgeving.

Als het kind ouder wordt, gaat het steeds meer bewust leren 
wat ‘liefde’ is. Daarin speelt de relatie tussen de ouders een 
belangrijke rol. Kinderen van gescheiden ouders blijken 
significant anders te denken over relaties dan kinderen  met 
ouders die nog bij elkaar zijn. Op de basisschool weten bijna 
alle 7- en 8-jarigen wel wat verliefd zijn is, en de meeste zijn 

dan ook al eens verliefd geweest. Op twaalfjarige leeftijd 
heeft bijna de helft van de kinderen al eens ‘verkering’ 
gehad, al kunnen ze vaak zelf ook wel benoemen dat er nog 
geen spraken is van ‘echte liefde’. Dan komt er een moment 
dat een kind zich moet gaan ´onthechten´ van de ouders. 
Het is immers evolutionair gezien niet gunstig om je met 
je familie voort te planten. We moeten leren ons te hechten 
aan een nieuw persoon van buitenaf. Daarvoor moeten we 
eerst ontdekken wat we aantrekkelijk vinden in een andere 
persoon. Dat merken we als we verliefd worden. 

Verliefd worden is natuurlijk erg spannend. Psychologisch 
gezien is het behalve de verliefdheid zelf ook een 
periode dat mensen steeds kritischer naar zichzelf gaan 
kijken, en evolutionair gezien kunnen we zeggen dat 
we ‘geprogrammeerd’ zijn om verliefd te worden op 
de meest geschikte voortplantingspartner. Chemisch 
gezien gebeurt er natuurlijk van alles in het lichaam. 
Er zijn zes verschillende ‘liefdeshormonen’ die allerlei 
gevoelens en drangen in ons naar boven brengen. Om 
die gevoelens te stimuleren, en de verliefdheid van je date 
misschien te kunnen beïnvloeden, zou je zelf de aanmaak 
van die stoffen kunnen bevorderen. Een overzicht: 
 
Dopamine
Dopamine is een propaanzuurverbinding die fungeert 
als neurotransmitter. Het schijnt bij hoge concentraties 
hetzelfde fijne gevoel teweeg te brengen als het gebruik 
van cocaïne. Elke keer dat je een geliefde ziet, maakt het 
lichaam dopamine aan. Net als cocaïne kan dit verslavend 
werken, waardoor je een geliefde steeds vaker wilt zien. Je 
kunt de aanmaak van dopamine zelf stimuleren door veel 
vitamine B6 en magnesium binnen te krijgen. Ook leuke en 
spannende belevenissen of sex blijken voor een verhoogd 
dopaminegehalte te kunnen zorgen.
 



Fenylethylamine
Fenylethylamine wordt ook wel het liefdespeptide genoemd, en 
wordt aangemaakt in de hersenen. Het heeft een vergelijkbare 
werking met XTC en speed. Je krijgt er klamme handen van, 
en er wordt extra bloed gepompt naar je wangen en genitaliën. 
Je ademhaling en hartslag worden verhoogd, en de stof geeft in 
het algemeen een blij gevoel. Fenylethylamine kun je makkelijk 
terugvinden in een aantal voedingsmiddelen, zoals rode wijn, 
kaas of chocolade. Je date verrassen met een mooie doos bonbons 
omdat je hoopt op een romantische afloop heeft echter geen zin. 
Fenylethylamine wordt al afgebroken in de darmen voordat het 
in het bloed terecht kan komen. Het hormoon komt vrijwel altijd 
vrij bij oogcontact met een andere persoon, en in verhoogde mate 
als we die persoon aantrekkelijk vinden. De stof komt ook vrij als 
je schrikt, en er blijk een verband te zijn tussen het ontwikkelen 
van een depressie en een gebrek aan fenylethylamine.

Adrenaline
Adrenaline wordt aangemaakt in de bijnier, het is een 
neurotransmitter en hormoon. Het brengt het lichaam in hoogste 
staat van paraatheid. De pupillen worden groter, de hartslag  gaat 
omhoog en de ademhaling wordt sneller. Je hebt geen trek meer 
in eten omdat je spijsvertering tijdelijk op een laag pitje wordt 
gezet. Een verhoogd adrenalinegehalte kun je zelf veroorzaken 
door spannende, enge of gevaarlijke situaties op te zoeken. Een 
date in een achtbanenpretpark kan dus een aanrader zijn.

Endorfinen
Endorfinen zijn lichaamseigen morfinen die als neurotransmitter 
werken. Endorfinen werken prestatieverhogend en hebben 
dezelfde werking als heroïne en opium waardoor je je gelukkig 
en blij voelt. Je kunt een verhoogd endorfinegehalte krijgen door 
het eten van vetten, suikers en chocolade. Ook een orgasme 
zorgt voor een grote aanmaak van endorfine. Endorfine werkt 
daarnaast ook verdovend en wordt aangemaakt als je pijn hebt. 
Omdat dit gevoel verslavend kan werken, wordt endorfine vaak 
genoemd als de oorzaak van verslaving aan SM.

Vasopressine (ADH)
Vasopressine werkt voor mannen hetzelfde als oxytocine voor 
vrouwen. Het hormoon en de neurotransmitter blijken ervoor 
te zorgen dat we ons monogaam gedragen. De productie van 
vasopressine bij monogame dieren blijkt vele malen hoger te zijn 
dan bij polygame dieren. Alcohol remt de aanmaak van deze stof. 
Als je het vasopressinegehalte bij een man wilt verhogen, en dus 
zijn monogamiteit, blijkt dat veel seks het beste helpt. Tijdens 
de ejaculatie komt er namelijk een behoorlijke dosis van dit 
hormoon vrij.

Oxytocine
Dit hormoon zorgt, net als vasopressine bij mannen, dat een 
vrouw zich monogaam gedraagt. Het speelt daarnaast een hele 
belangrijke rol in de binding tussen moeder en baby. Zo komt

Dopamine

Fenylethylamine

Adrenaline

Voorbeeld van alpha neoendorfine

Vasopressine

Oxytocine
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er heel veel oxytocine vrij als een baby aan de tepel zuigt. 
Bij andere strelingen en aanrakingen wordt het hormoon 
ook meer aangemaakt. Vandaar dat de meeste vrouwen 
een voorspel nodig hebben in seks.

Feromonen
Feromonen zijn geurstoffen die het lichaam afgeeft. Zij 
beïnvloeden het seksuele gedrag. De geur van zweet, 
urine of vaginaal vocht bijvoorbeeld, kan maken dat je 
iemand sexy vindt. In een wetenschappelijk experiment 
werden sommige mannen besprenkeld met een ‘zweet’ 
feromoon en anderen niet. Vrouwen beoordeelden 
de mannen mét als aantrekkelijker dan die zónder. Dit 
werkt alleen als de geur zo licht is dat je het niet bewust 
ruikt. Denk maar aan iemand die zich een paar dagen 
niet gewassen heeft en naar oud zweet ruikt. Maar als je 
gewassen bent, kan je natuurlijke geur verleidelijk zijn. 
Zelfs parfummakers verwerken de geur van urine, zweet 
en vaginaal vocht in hun producten omdat ze weten dat 
dit een krachtig lokmiddel is. Je kunt feromonen kopen 
om op je te spuiten, via google kun je al vele sites vinden 
die feromonen verkopen.

Wat opvalt als we de zes liefdeshormonen bekijken, is 
dat ze bijna allemaal een soortgelijke werking hebben als 
een bepaalde soort drugs. We kunnen verliefdheid dus 
inderdaad ervaren als die oerkracht die ons bedwelmt, 
ons laat zweten, en ons laat blozen. Die oerkracht werd 
ook beschreven in het oudst bekende liefdesgedicht ter 
wereld, geschreven in spijkerschrift, waarschijnlijk uit het 
vierde milennium voor Christus, gevonden in Soemerië 
(Irak/Mesopetamië)

Bridegroom, dear to my heart,
Goodly is you beauty, honeysweet,
Lion, dear to my heart,
Goodly is your beauty, honeysweet.

You have captivated me, let me stand tremblingly before 
you.
Bridegroom, I would be taken by you to the bedchamber,
You have captivated me, let me stand tremblingly before 
you.

Lion, I would be taken by you to the bedchamber.
Bridegroom, let me caress you,
My precious caress is more savoury than honey,
In the bedchamber, honey-filled,
Let me enjoy your goodly beauty,

Lion, let me caress you,
My precious caress is more savoury than honey.
Bridegroom, you have taken your pleasure of me,
Tell my mother, she will give you delicacies,
My father, he will give you gifts.

Your spirit, I know where to cheer your spirit,
Bridegroom, sleep in our house until dawn,
Your heart, I know where to gladden your heart,
Lion, sleep in our house until dawn.

You, because you love me,
Give me pray of your caresses,
My lord god, my lord protector,
My Shu-Sin, who gladdens Enlil’s heart,

Give my pray of your caresses.
Your place goodly as honey, pray lay (your) hand on it,
Bring (your) hand over like a gishban-garment,
Cup (your) hand over it like a 
gishban-sikin-garment.
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Allereerst wil ik iedereen een gelukkig, 
fantastisch en leerzaam nieuwjaar toewensen. 
Nu jullie klaar zijn met de tentamenperiode en 
het duidelijk is dat iedereen de apocalypse heeft 
overleeft, moet er opnieuw naar de toekomst 
gekeken worden. 2013 gaat een schitterend 
jaar worden met vele CDL-activiteiten, maar 
er zullen ook nieuwe ontwikkelingen plaats 
gaan vinden op het gebied van onderwijs. 

2013 moet het jaar gaan worden van de invoering 
van het blokrooster en het contact tussen student en 
opleidingscommissie zal verbeterd gaan worden. Wat dit 
allemaal inhoudt, is te lezen in de twee onderstaande stukjes.

De opleidingscommissie
Momenteel is de bekendheid van de opleidingscommissies 
een regelmatig terugkerend onderwerp op onze faculteit. 
Veel studenten weten niet wat de opleidingscommissie 
voor hen kan betekenen of weten niet eens van het bestaan 
van de commissie af. Om de opleidingscommissie de 
studenten beter te helpen vertegenwoordigen, willen we de 
opleidingscommissies promoten over de hele faculteit. Het 
plan is om de opleidingscommissies en de leden ervan te 
promoten door posters te verspreiden over de faculteit. Hierop 
staan een foto van de commissieleden, een e-mailadres om de 
commissie te bereiken en een link naar een centrale  webstite 
van de opleidingscommissies die gemaakt gaat worden. Met 
de foto wil men duidelijk maken wie onder de studentleden 
een aanspreekpunt is voor medestudenten. 

Het e-mailadres is bedoeld om de opleidingscommissie 
makkelijker bereikbaar te maken voor de studenten en 
de site is bedoeld om een informatiepunt te vormen voor 
geïnteresseerde studenten.

Om de opleidingscommissie te promoten onder de studenten, 
leek het mij geen slecht idee om de studenten van de 
opleidingscommissie in de Chimica te presenteren. Dan is 
het duidelijk onder studenten wie de hen representeren in 
de opleidingscommissie en wie ze aan kunnen spreken als je 
kritiek over een college ergens zou willen melden. Hieronder 
staan de commissieleden en het nieuwe e-mailadres van de 
opleidingscommissie:

Voor de opleidingscommissie van de bachelor MST:

Studentleden
o Bert Beerkens (eerstesjaars student)
o Jacob van Hengst (tweedejaars Scheikunde student)
o Elise Burggraaff (tweedejaars Technologie student)
o Kimberley Zwiers (derdejaars Scheikunde student)
o Toon Nieboer (derdejaars Technologie student)
 E-mail: ocmst@chem.leidenuniv.nl

Voor de opleidingscommissie van master Chemistry:

Studentleden
o Anthe Janssen
o Bas Buskermolen
o Leon Jacobse
E-mail: occhemistry@chem.leidenuniv.nl

Het blokrooster
Naar aanleiding van de nieuwe eisen van de overheid 
betreffende de slagingspercentages van de universiteiten wordt 
het curriculum van MST herzien en het rooster omgegooid. 
De overheid eist van de universiteiten dat zij in de komende 
jaren de slagingspercentages stapsgewijs verhogen. 

Met de slagingspercentages wordt bedoeld het percentage 
studenten die binnen vier jaar hun bacheloropleiding afronden. 
Uiteindelijk eist de overheid dat de slagingspercentages 
boven de 90% liggen in 2016. Om de slagingspercentages van 
MST te verhogen, wordt het curriculum herzien en komt er 
een nieuw rooster. De grootste veranderingen binnen het 
curriculum zullen de samenvoeging van een aantal vakken 
zijn, bijvoorbeeld de samenvoeging van het eerstejaarsvak 
Moleculaire Biologie met het tweedejaarsvak Biochemie.

Daarnaast wordt het rooster ook vernieuwd. Allereerst wordt 
er in het nieuwe rooster niet meer dan 15 EC per periode aan 
vakken gevolgd. Dit houdt in dat er per periode 3 vakken 
parallel gevolgd worden, meestal één driepuntsvak en twee 
zespuntsvakken. Tevens wordt er een aantal toetsingen per 
vak ingeroosterd. Hierbij kan gedacht worden aan een klein 
tentamen, een werkcollege dat nagekeken wordt of een 
scriptie. Aan het eind van de periode worden de tentamens 
gepland met de week erop een herkansing voor de studenten 
die een bepaald vak niet gehaald hebben.

Het plan is om het nieuwe rooster en curriculum aankomend 
studiejaar in te voeren bij de nieuwe eerstejaars. Wil je meer 
weten? Ik ben bijna altijd aanwezig op het CDL-hok.

Thomas van den Ende 
Assessor Onderwijs der Chemisch Dispuut Leiden

DE ZOEKTOCHT NAAR 
KWALITEIT
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