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Praesidiaal

Het is zegge en schrijve op de dag af een half jaar geleden dat 
wij als 79ste bestuur Santhé geïnstalleerd werden als bestuur van 
onze mooie vereniging. Een half jaar al, het is voorbij gevlogen. 
Een heel mooi, vol half jaar. Waar ik in het vorige praesidiaal nog 
sprak van een voorstel voor statutenwijziging is deze inmiddels 
bij de notaris verleden waardoor iedereen die MST studeert nu 
dan ook eindelijk officieel lid is. Hoewel ‘gewoon lid’ nauwelijks 
zo mooi klinkt als ‘buitengewoon lid’ blijft dit bijvoeglijk 
naamwoord, hoewel statutair niet meer van toepassing, voor de 
meesten van onze leden gewoon gelden.

Buitengewoon was ook de prestatie van de 
Buitenlandreiscommissie dit jaar. Door de volle tweede helft 
van het jaar zagen wij ons gedwongen de buitenlandreis in de 
voorjaarsvakantie eind februari al plaats te laten vinden. Een 
ongelooflijke opgave voor de commissie om deze reis in slechts 
vijf maanden op poten te zetten. Het is een geweldige reis 
geworden waarvan de legendarische verhalen nog lang te horen 
zullen zijn en natuurlijk staat er een uitgebreid verslag van in 
deze Chimica.

Buitengewoon was zonder meer ook de prestatie van de 
Belgiëreiscommissie dit jaar. Niet gehinderd door een gevoel van 
traditie maar juist voortgejaagd door een visie organiseerden zij 
prompt een vijfdaagse reis naar het Ruhrgebied, wat volgens mijn 
(wellicht gedateerde) topografische kennis niet eens aan België 
grenst. Dit nieuwe oord bracht nieuwe uitdagingen, nieuwe 
kosten en Umweltplaketten. Ook van de Buurlandreis is een 
mooi verslag gemaakt en dit is in deze Chimica terug te vinden.
Er is natuurlijk nog veel meer gebeurd binnen (en buiten) 
onze vereniging. Het PAC-symposium was een doorslaand 
succes, de diescommissie heeft haar thema onthuld, er zijn 
tentamencursussen gegeven, ouders hebben het ChemE 
verkend, er is heel veel koffie gedronken en natuurlijk is er heel 
veel gelachen.

Buitengewoon is het om te zien hoeveel er door CDL’ers wordt 
gedaan voor onze vereniging. Buitengewoon trots ben ik op wat 
onze commissies en mijn bestuursgenoten hebben gepresteerd. 
Buitengewoon vereerd ben ik om over het CDL te kunnen 
spreken als mijn vereniging, niet als praeses maar als ‘gewoon lid’.

Anthe Janssen
Praeses der Chemisch Dispuut Leiden
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Na een aantal weken van 
voorbereiding was het 
dan eindelijk zo ver: de 
buurlandreis ging woensdag 
1 februari van start! 
 
Donderdag
Na een mooi welkomstpraatje van de voorzitter van de 
buurlandreis commissie sprongen 16 tweedejaars en Ines en 
Leon in de auto om te vertrekken richting Duitsland. Hoewel 
niet alle auto’s uiteindelijk het juiste adres voor de tussenstop 
konden vinden, kwam de groep vroeger dan verwacht al aan 
bij het eerste hostel in Essen. Na wat korte inkopen bij de 
plaatselijke supermarkt en een diner in het hostel 
zelf begon de eerste avond rustig, zonder verplicht 
programma, omdat we de volgende dag vroeg   op 
zouden moeten. Om half 8 ’s ochtends moesten 
we namelijk al de bus hebben naar de Universiteit  
Duisburg-Essen, waar we in twee groepen 
werden gesplitst voor een rondleiding langs 
de belangrijkste onderzoeksgroepen: de groep 
van water science (uniek in Duitsland), en 
het prestigieuze Biofilm Centre. Één van onze 
twee groepen had ook nog een meeting met 
een Poolse studente, die vertelde over de 
studie- en carrièremogelijkheden binnen de 
universiteit Duisburg-Essen. Na een snelle 
lunch reden we met de auto verder naar 
Düsseldorf, waar één van de vestigingen van 
het Duitse onderzoeksinstituut Max Planck 
Intitut werd bezocht en waar we opnieuw 
rondleidingen kregen langs de belangrijkste 
onderzoeksgroepen en hun research, welke 
soms zelfs werden uitgelegd aan de hand 
van modellen waar je een 3D-bril voor nodig 
had om ze te kunnen zien. Nadat we onze 
rondleiders en de contactpersonen hadden 
bedankt, probeerden we nu te vertrekken 
naar ons tweede hostel in Hürth, vlakbij 
Keulen, maar eerst moest één van onze auto’s 
nog gereanimeerd worden met behulp van 
startkabels. Eenmaal in Hürth werd de avond 
afgesloten door een gezamenlijk diner en 
een gezellige avond in de plaatselijke kroeg 
‘Paula’s’.

Shirley Wouters

Buurlandreis



Vrijdag 
Na een avondje waarop het voor de meeste niet 
heel erg laat geworden was gingen we al vroeg 
naar Keulen toe. In de tram brak nog even de 
paniek uit bij moeder eend, aangezien een 
van de kuikentjes, Lennard, op de tramhalte 
achtergebleven was, maar dit was gelukkig 
snel opgelost. Die ochtend hadden we geen 
programma tot de lunch.
We verzamelden ons nog voor het 
middaguur weer op het Hauptbahnhof 
van Keulen om naar het chemische bedrijf 
Bayer AG te gaan. Bij Bayer werden we met open 
armen, maar vooral met een luxe lunch, onthaald. 
We kregen een rondleiding door het Bayer Visitor 
Center. Ze hadden echt een mooi gebouw neergezet 
waar de beste kant van Bayer naar voren kwam. Na 
de rondleiding was het tijd voor een presentatie over 
de carrièremogelijkheden voor chemici bij Bayer. Ook 
deze was weer goed verzorgd. We kregen zelfs nog een 
goodiebag mee waar een klein beertje in zat, die door 
veel mensen als “schattig” omschreven werd. Een erg 
geslaagd bedrijfsbezoek dus!
Maar de vrijdag was nog niet afgelopen! De commissie 
had een aantal leuke kroegen in Keulen uitgezocht. 
We hebben van alles gehad, van een Duitse bierkelder 
tot een Irish pub. Het hoogtepunt was voor sommige 
toch wel de laatste kroeg, hier was een speciale meter 
te koop: een buis met bier waar een tapkraantje op 
zat. Na de kroegentocht besloten sommige om de 
avond af te maken in Keulen, terwijl de meesten 
teruggingen om hun bedje op te zoeken. Al met al 
een erg geslaagde dag!

Ivo Sprinkhuizen
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Zaterdag
Op zaterdag was het tijd voor een 
stukje cultuur. Na het ontbijt in 
het hostel trotseerden we allemaal 
wederom de kou en gingen richting 
het centrum van Keulen voor een 
stadswandeling. Nadat Shirley de in 
Nederland vergeten aantekeningen 
terug had geïmproviseerd uit een 
reisgids, kon ze ons als een ervaren 
reisleidster alles vertellen over Keulen.  
Terwijl Shirley alles vertelde over de 
stad, van de tijd van de Romeinen tot 
aan de Tweede Wereldoorlog, zocht 
de rest een mooi plekje in de zon om 
te luisteren. Na deze leerzame ochtend 
ging iedereen lunchen en werd er 
om 1 uur weer verzameld voor het 
volgende programmaonderdeel, een 
voetbalwedstrijd. Bij het stadion 
aangekomen, namen wij plaats in 
de zon en wachtten op het moment 
dat het stadion open zou gaan. Er 
heerste enige teleurstelling toen een 
aardige voorbijganger ons meldde 
dat het grasveld bevroren was en 
de wedstrijd was uitgesteld. Hierop 
gingen we dan maar weer naar het 
centrum om onze extra vrije tijd 
nuttig te besteden.  De rest van de 
middag en avond was voor ons 
zelf om te doen waar we zin 

in hadden. Aan het einde van de avond 
keerde iedereen terug naar het hostel 
voor wat welverdiende nachtrust op 
onze laatste nacht in Duitsland.

Roel Kooijman
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Zondag
De vijfde en laatste dag was aangebroken. 
Na heel wat minder uurtjes slaap dan 
eigenlijk gewild, werden alle tassen 
veel minder strak dan op de heen weg 
ingepakt, werd voor de laatste keer 
heerlijk ontbeten in het hostel, werden 
de spullen in de auto gegooid en werd 
koers gezet naar het Romeins-Germaans 
museum. Uiteraard na controle of 
Lennard ook aanwezig was. 
Na een klein oponthoud met een 
controleur die vond dat we te veel kaartjes 
hadden gekocht, kon de rondleiding 
beginnen. De rondleiding was erg 
fascinerend en verassend met voor 
mij als hoogtepunt het handgeslepen 
driekleurige glas, waar maar liefs 2 
weken handwerk in zat en waarvan er 
maar drie gevonden zijn. 
Na de vrije lunch die hierop volgde, 
waarin ik nog een mega grote, echte 
Duitse, overheerlijke pretzel heb 
gescoord, was het helaas al tijd om 
huiswaarts te gaan. Na een soepele 
terugrit waarbij er redelijk over de Duitse 
Autobahn werd gescheurd, werd de reis 
afgesloten bij Donaltello’s in Leiden, 
waar het in de schaal van 1 tot pizza voor 
een heel aantal mensen het toch zeker 
wel een Calzone was. 
Helaas was toen de reis toch echt 
afgelopen. Een reis waarbij ik met heel 
veel plezier op terug kijk en waarvoor ik 
dan ook graag mensen wil bedanken. 

Ten eerste alle deelnemers voor 
het maken van deze mooie reis 
en daarnaast natuurlijk ook mijn 
commissiegenoten, Shirley Wouters, 
Bianca van Tol, Nick Gerrits en Ines 
Peters als qualitate qua voor het 
organiseren van deze schitterende 
reis.

Suzanne van Daal
BRC
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‘Terwijl  buiten nog volop  geschaatst 
werd, vond een aantal Leidse en 
Delftse studieverenigingen het 
vrijdag wel weer eens tijd voor 
een poolparty. ‘Het is eigenlijk 
gewoon discozwemmen, net als 
vroeger, maar dan met bier in het 
zwembad.’ 

We hebben wat discolampen en een playlist 
met hitjes’, vertelt Eleonoor Verlinden (21), 
commissaris onderwijs en interne zaken 
van studievereniging LIFE. ‘En verder is 
er een glijbaan, een bubbelbad en een 
stroomversnelling.’ Achter haar, in Zwembad 

Charlois in Rotterdam, staan ongeveer honderd 
studenten enthousiast te dansen, versierd 
met Hawaï-bloemenkransen, zwemvesten en 
zonnebrillen. Een stel jongens slingert vanaf de 
kant nu en dan meisjes in het water. 
‘Straks is er een biertrein in de glijbaan. 
Iedereen achter elkaar, en als je beneden bent 
moet je biertje op zijn’, legt medeorganisator 
Stefan de Weger (21) uit. Het zwembadfeest 
wordt verder nog georganiseerd door het 
Technologisch Genootschap en studievereniging 
Itiwana, van Culturele Antropologie en 
Ontwikkelingssociologie. 
Strandballen vliegen intussen door de lucht en 
een paar jongens proberen te crowdsurfen op 
opblaaskrokodillen. Verlinden staat er tevreden 
bij te kijken. ‘We wilden een tropisch feestje in 
deze koude winterdagen en dat is aardig gelukt.’ 
‘Je moet anders nog behoorlijk drinken om  
 

 
 
 
 

w a r m 
te blijven’, 
vindt Naduah 
van der Meulen (21, 
student LST). Ze staat te bibberen terwijl haar 
vriend bier bestelt. ‘Maar het is supergezellig. En 
straks gaan we een biergevecht houden.’ 
Het zwembadpersoneel vindt het zwembadfeest 
ook gezellig. Angela de Man vindt het geen   
probleem dat de helft van het bier dat ze tapt 
rechtstreeks in het zwembad belandt. ‘Het is 
een oud zwembad, met weinig faciliteiten, dus 
er kan niet zoveel kapot gaan.’ Er zijn wel vaker 
zwembadfeesten in Zwembad Charlois, dus De 
Man weet inmiddels wat ze kan verwachten. 
‘We laten vrijwel alles toe. Ook gooien met bier 
en springen van de bruggetjes, waar dat normaal 
niet mag. Alleen duiken mag niet.’
Steeds meer verenigingen weten Zwembad 
Charlois te vinden voor zwembadfeesten. De 
Man: ‘Vroeger waren er hooguit drie feesten 
per jaar, maar dat worden er steeds meer.’ De 
Weger weet te vertellen dat TG vorig jaar al een 
zwembadfeest organiseerde. ‘Je hoort het steeds 
vaker bij studentenverenigingen. Maar we 
moesten nog wel goed zoeken naar een geschikt 
zwembad dat openstond voor feesten 

Marleen van Wesel 
(naar het artikel verschenen in de Mare)

 
Biertrein in de glijbaan



Op de eerste warme (bijna) lentedag is 
een aantal fanatieke CDL’ers samen met 
de C-NMRcie als eerste M.A.T.C.H-
activiteit van het nieuwe seizoen wezen 
schaatsen. Buiten vroor het gelukkig 
niet meer, maar diegenen die op zeer 
stijlvolle wijze alsnog keihard op het ijs 
terecht zijn gekomen, zullen zeker niet 
ontkennen dat het in de ijshal ijskoud 
was! 

Tijdens de schaatsactiviteit heeft de C-NMRcie  de 
bekende en geliefde sport een chemische twist gegeven. 
De bedoeling van het spel was om zo snel mogelijk naar 
Ines te schaatsen om een vraag op te halen, vervolgens 
zo snel mogelijk terug schaatsen naar je groepje om 
samen een antwoord te verzinnen en daarna weer als de 
bliksem terug schaatsen naar Ines, waar je na de vraag 
correct te hebben beantwoord de volgende vraag en 
een puzzelstukje kreeg. Als je genoeg puzzelstukjes had 
kon je proberen een molecuul te vormen en proberen 
te raden welk molecuul het is. Met vragen zoals “door 
welke 11 steden gaat de Elfstedentocht?”, “hoeveel 
broodjes bapao worden er op het hok verkocht?” en 
“in welk land wordt er na Nederland de meeste drop 
geproduceerd?” vind ik het ontzettend knap dat het 
een aantal groepjes toch is gelukt genoeg puzzel stukjes 
te verdienen om uiteindelijk een molecuul te vormen. 

Als C-NMRcie zijn we blij dat er zoveel enthousiaste 
en intelligente CDL’ers (en Finbar!) met ons mee zijn 
geweest om onze alweer derde activiteit succesvol 
te maken! De C-NMRcie is nu al bezig met de 
voorbereidingen voor de activiteiten van de komende 
periode en we moedigen iedereen zeker aan om deel te 
nemen aan onze unieke activiteiten!! 

Raisa Rudge 
C-NMRcie 

MST on ice 
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Dzien dobry Polen!

Polen: het land van wodka en 
aldanniet overlast veroorzak-
ende klusjes mannen? Met niet 
veel meer voorkennis gingen ve-
len de buitenlandreis tegemoet. 
Maar wat heeft het land nu echt 
te bieden? Na er lang naar uit-
gekeken te hebbben zouden 
wij dit vanaf zondag 26 febru-
ari gaan ontdekken tijdens een 
memorabele reis naar Krakau.  
 
Zondag
We verzamelden in de middag op Eindhoven 
Airport, waar de humor al snel het trieste 
niveau bereikte dat we de rest van de week 
zouden volhouden. Na de douane werd al 
snel het betere bankhangen beoefend, om 
de tijd te doden. Toen we eenmaal een 
plekje in het vliegtuig bemachtigd hadden, 
kon het echt beginnen. Met luid gejengel 
(bedankt, klein kind dat vlak voor me zat) 
werd de buitenlandreis ingeluid. Eenmaal 
in Polen moesten we nog even met de bus 
voor we in Krakau waren. Omdat bij de 
Hongaarse budgetmaatschappij WizzAir 
(al snel vertaald tot PisLucht) geen eten 
inbegrepen was, hadden we honger als een 
beer. Nadat we dus onze koffer neergegooid 
hadden in het hostel, maakten we maar wat 
graag gebruik van onze beide buren: de 
kebabtent en de grote gele M. Hierna doken 

we snel het bed in, het stappen lieten we 
nog maar even links liggen.
 

Maandag
Op maandag stond direct een bezoek 
gepland aan een bedrijf en wel een echt 
Pools chemiebedrijf: Azoty Tarnow. Het was 
echter nog wel ruim 80 kilometer rijden en 
in Polen doe je daar toch al gauw anderhalf 
uur over. Gelukkig stond er vlakbij het 
hostel een bus klaar die ons naar het bedrijf 
bracht. Daar aangekomen kregen we eerst 
een rondleiding over het terrein vanuit de 
bus. Onze gids was bij de ingang ingestapt. 
Hij vertelde veel over de historie van het 
bedrijf en wat ze waar produceren. Azoty 
Tarnow maakt zeer veel: van engineering 
plastics tot kunstmest. Dat het bedrijf al 
lang meedraaide zag je ook tijdens de rit: 
het zag er wat verroest uit. Wel zeer netjes 
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onderhouden overigens. Je kon de chemie 
zeker zien en voelen hier. Bij een modern 
gebouw stopte de bus en vanaf hier begon 
de rondleiding te voet. We werden in twee 
groepen gesplitst. In het gebouw kregen 
we te zien hoe ze de plastics maken in 
allerlei kleuren, welke de klant maar 
wil. Verder zagen we de fabriek waar de 
kunstmest gemaakt wordt, evenals een 
opslagloods waar ontzettend veel zakken 
lagen opgeslagen. De vrachtwagens rijden 
af en aan. 

Na het 
bezoek aan de fabriek zelf ging de gids 
nog even mee om het stadje Tarnow zelf 
te laten zien. Aangezien het al bijna twee 
uur was, had iedereen al flinke trek. Onze 
gids moet echter van enthousiasme zijn 
honger verloren hebben, want de pizzeria 
moest nog zeker een uur wachten. Tarnow 
bleek een zeer gezellig dorpje waar  
ook de Tweede Wereldoorlog zijn invloed 
heeft gehad. Zo kwam het eerste transport 
dat in Auschwitz aankwam uit Tarnow.
Na deze lange dag gingen we weer naar 
de bus en begon de terugreis. In Krakau 
heeft iedereen zich eerst omgekleed en 
daarna ging iedereen een restaurantje 
opzoeken. Die nacht konden we voor 
het eerst echt het nachtleven van 
Krakau in en de meeste deden dat ook. 

 

Dinsdag
Na een druk programma op de eerste dag 
was er dinsdag ruimte om bij te komen, we 
gingen immers pas ‘s middags naar Philip 
Morris Intl.. Echter, als de echte kerels die 
we zijn, vertrokken we ‘s ochtends vroeg 
al met een groep naar de Joodse wijk  
Kazimierz. Hier vergaten we al snel onze 
brakheid bij het aanschouwen van de vele 
bezienswaardigheden. Zo staan er een 
aantal synagogen waarin ook exposities 

over de Joodse cultuur in Krakau 
waren gevestigd. Dit bood een leuk 
contrast met de kathedralen die in de 
rest van de stad te vinden waren.
    Na een wandeling door de 
pittoreske straatjes van Kazimierz 
was het tijd voor het bezoek aan PMI. 
De reis naar PMI was gelukkig een 
stuk korter en comfortabeler dan die 
naar Azoty Tarnow, mede omdat het 
OV in Krakau wel berekend is op 
mensen die langer dan 1,60 m zijn. 
Na ontvangst werden we verdeeld 

in twee groepen, waarna de tour kon 
beginnen. Als eerste werd er een korte 
uitleg gegeven over de werkzaamheden 
van PMI en de basis van het fabriceren 
van sigaretten. Hierbij werd uitgelegd hoe 
de verschillende soorten (Virginia, Burley 
en Oriental) tabak worden verwerkt tot 
een rookbaar geheel.
    De activiteiten van PMI zijn het verwerken 
van tabaksbladeren tot sigaretten en het 
verpakken van deze. Overigens wordt al 
het benodigde materiaal dat niet onder 
de noemer tabak valt, behalve filters, 
elders geproduceerd. Het was dus ook 
niet opvallend dat het merendeel van 
het productieproces bestond uit grote 
stromen (half) verwerkte tabak. We 
kregen te zien hoe de bladeren worden 
gemalen, verfijnd door het zogenaamde 
“casing”, gemengd volgens geheim 
recept en eventueel op smaak worden 

gebracht met additieven zoals 
mentholextract. De tour vervolgde 
zich langs de faciliteit waar de 
sigaretten gevuld en ingepakt 
werden. Uiteraard vinden er bij 
PMI de nodige producttests plaats, 
dus we kregen ook de laboratoria 
te zien waarin dat gebeurde. Hier 
werden eigenschappen alsstevigheid, 

dichtheid, brandtempo en nicotinegehalte 
gemeten. Uiteraard waren er ook ruimtes 
waar vrijwilligers de smaak controleerden.
    ‘s Ochtends in Kazimierz waren 
er natuurlijk al enkele aantrekkelijke 
restaurants gespot, dus toen iedereen 
omgekleed en opgefrist was gingen we 
op zoek naar een koosjere avondmaaltijd. 
Deze beviel prima, maar voor een 
voordelige maaltijd kon je toch beter een 
ander deel van Krakau opzoeken.
    Naast lekkere restaurants bevat 
Kazimierz ook leuke barretjes, zoals de 
bekende Klub Alchemia. Een tent met 
zo’n naam kun je als een stel rasechte 
scheiko’s niet links laten liggen, dus al 
snel stond de barman een hele lading 
Mad Dogs voor ons te mixen. Afgewisseld 
met koude Zywiec zijn deze units prima 
een avond lang vol te houden. Met name 
Fanny wist iedereen te verrassen met haar 
uitmuntende tabascotolerantie.
    
Kortom, het was een interessante dag 
met een gezellige en vooral Pools 
verantwoorde afsluiter!
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Woensdag
Ben je op reis, weg van de universiteit, 
besluit die gekke commissie om een 
universiteit te bezoeken! Wat is dat nu 
weer!?! Nou, dat was best een leuk idee. ’s 
Ochtends werden we door 2 studentes bij 
het hostel opgehaald voor een rondleiding 
door het universiteitsmuseum, dat bij ons 
om de hoek bleek te liggen. We werden 
geleid langs mooie ruimtes waar de 
hoge bazen vandaag de dag nog steeds 
vergaderen, en langs wetenschappelijke 
hoogtepunten van de universiteit. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de instrumenten 
van Nicolaas Copernicus, een Poolse 
sterrenkundige die belangrijk was bij de 
vorming van het idee dat de aarde om de 
zon draait, en niet andersom.
Na een korte pauze werden we allemaal 
weer bij het hostel verwacht, waar de 
Poolse studentes ons andermaal kwamen 
ophalen. 
Dit maal liepen we naar de 
scheikundefaculteit, waar we een 
rondleiding kregen langs een vakgroep 
en de plaatselijke studievereniging. 
We werden door een kelder geleid 
die ons erg deed denken aan het 

Gorleaus en kwamen tot de 

conclusie dat een scheikundefaculteit 
de enige plek is waar het niet vreemd 
is dat je wel vloeibaar stikstof, maar 
geen melk hebt kunnen regelen.  
De kennismakingsactiviteit “zelf roomijs 
maken” viel dus wat in het water. 
Wel erg leuk was dat de wekelijkse 
werkbesprekingen speciaal voor ons 
in het Engels waren, zodat we nog iets 
meekregen van het onderzoek dat er 
plaatsvond. Helaas was dit reden voor 
de andere helft van de aanwezigen om 
na 1 lezing al de spullen te pakken.  
Wij bleven wel zitten tot het bittere eind, 
wat erg gewaardeerd werd door de locals. 
’s Avonds zijn we gaan stappen met 
de Poolse studentenvereniging voor 
internationale studenten. En passant 
werden we uitgenodigd voor een 
studentenfeest op vrijdag. Klonk als een 
plan, doen dus!
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Donderdag 
Vandaag was de dag waar ik vanaf de 
bekendmakingsborrel al naar uitgekeken 
had. De donderdag zou namelijk in het 
teken staan van het bezoek aan Auschwitz. 
Nu las ik in het programmaboekje dat 
Auschwitz niet 1 geheel is, maar bestaat 
uit 3 onderdelen. Onze dag zou beginnen 
met het bezoek aan Auschwitz I, het 
gevangenenkamp. Er stond een grote 
groep toeristen uit allerlei landen voor de 
deur, maar gelukkig hadden we binnen 
onze eigen gids. 
De rondleiding begon bij de entree van 
het kamp met de bekende kreet “Arbeit 
macht frei” op de toegangspoort. Al in 
het begin van de rondleiding werden 
we overrompeld door de niet aflatende 
stroom feiten van de ellende die er in het 
kamp plaatsvond. Hoewel de getallen op 
zichzelf al vreselijk zijn, werden ze alleen 
maar enger op het moment dat de gids ons 
foto’s liet zien van wat er met de mensen 
gebeurde vanaf het moment dat ze van de 
trein kwamen, hun dood tegemoet.
De indrukken die er daar op ons af 
kwamen, de keiharde cijfers en de 
verhalen die we hoorden lieten zo’n 
indruk achter dat ik me op een gegeven 
moment echt eng begon te voelen. Het 
is bijna niet onder woorden te brengen 
hoe je je voelt op het moment dat je 
een kamer binnenloopt met koffers van 
mensen die vergast zijn, terwijl ze in de 

veronderstelling waren een nieuw en 
ander leven op te bouwen ver van huis. Bij 
de kamer die tot het plafond gevuld was 
met haren van vrouwen die vergast waren 
in het kamp voelde ik me echt misselijk 
worden. Dat ik niet de enige was, was wel 
duidelijk. De groep is nooit zo stil geweest 
als die paar uur en de blikken van mijn 
reisgenoten zeiden genoeg. 
Na een korte pauze reden we door 
naar Auschwitz II – Birkenau, het 
vernietigingskamp. Hier zagen we in het 
echt de locatie die we eerder op de foto’s 
gezien hadden. Omdat de gaskamers en 
verbrandingsovens vernietigd zijn aan het 
eind van de oorlog, hebben we deze niet 
kunnen zien. Wel zagen we het monument 
en de barakken voor de mensen die hier na 
aankomst nog wel mochten overnachten, 
wat verreweg de minderheid was. 
Het duurde nog zeker een paar uur voor 
ik met iemand kon praten over wat we 
vandaag gezien hadden. Ook toen kwam 
het onbegrip en het ongemakkelijke 
gevoel weer naar boven. Wellicht dat 
dat de reden was dat er die avond niet 
keihard uitgegaan werd, maar er spelletjes 
gespeeld werden in het hostel. 
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Vrijdag
De vrijdag zou in het teken staan van 
het bezoek aan het laatste van onze 
verzameling Poolse bedrijven, Air 
Liquide. Omdat dit bedrijf niet zo groot is 
zouden we in 2 groepen op bezoek gaan: 1 
groep vertrok belachelijk vroeg, de andere 
groep kwam daarna. Om te voorkomen 
dat de tweede groep zowaar kon uitslapen, 
waren de receptionistes zo lief geweest om 
een typisch Pools ontbijt te serveren om 7 
uur ’s ochtends.
Nadat ik voor de tweede keer die dag mijn 
bed uit gekomen was, vertrokken we naar 
Air Liquide. 
Toen er tijdens het wachten bij de poort 
een brandweerwagen met gillende sirenes 
het terrein op kwam rijden, hadden we 
even het idee dat onze collega’s van de 
eerste groep het wel erg bont hadden 
gemaakt. Dit bleek niet zo te zijn.
De ontvangst bij Air Liquide was erg 
vriendelijk. We kregen een presentatie 
over het bedrijf en de processen die er 
plaatsvonden. Voor wie het niet kent: 
Air Liquide is een bedrijf dat vloeibaar 

waterstof, stikstof, 

zuurstof en argon produceert door de 
componenten uit de lucht te halen. De 
baas van de plant vertelde enthousiast 
hoe dat in zijn werk gaat en welke 
systemen hierbij gebruikt worden. 
We maakten kennis met de enorme 
installaties en de paar werknemers die 
hiervoor verantwoordelijk zijn. Met 
een welgemeende handdruk en een 
groepsfoto namen we afscheid. 
’s Middags stond in het teken van cultuur. 
We kregen een korte rondleiding door 
de stad waarbij we begonnen bij het 
koninklijk kasteel. Hier vonden we alle 
pracht en praal die je bij een kasteel 
verwacht. Toen we weer buiten waren, 
vervolgden we onze weg richting de 
Draak van Krakau, een beeld dat echt 
vuur spuwde. 
Na een korte break bezochten we de 
lakenhal, waar de historie van Krakau 
mooi weergegeven was. Helaas konden 
we hier niet te lang blijven, we moesten 
namelijk nog eten voor we naar het 
Poolse studentenfeest zouden gaan. We 
besloten ook echt op studentikoze wijze 
te gaan: jasje-dasje. Dat dit in Polen niet 
gebruikelijk is, viel op te maken uit vele 

starende blikken. Wellicht dat het 
thema, hip-hop, ook niet geheel 
matchte met de gekozen outfits. Dit 
weerhield ons er niet van toch lekker 
los te gaan, tot grote verbazing van 
het Poolse publiek.
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Zaterdag
De commissie was zo lief geweest om 
een dag vrij in het rooster op te nemen. 
Voor een groot deel van het gezelschap 
bestond deze dag uit een bezoek aan de 
zoutmijnen van Wieliczka. Hoewel er 
een mooi waterig zonnetje aan de hemel 
stond, besloten we vele meters onder de 
grond naar zoutstructuren te gaan kijken. 
De gids stond al op ons te wachten toen 
we de lange trap afgedaald waren. In 
anderhalf uur werden we geleid langs 
zoutsculpturen van onder andere paus 
Johannes Paulus II, een beschermvrouw 
van de mijn en een volledig ingerichte 
mariakathedraal, voorzien van een altaar 
en vele reliëffen. Daarnaast kregen we ook 
een kijkje in het proces van zoutwinning 
zoals dat hier plaatsvond. Met een liftje 
die gelukkig een stuk sneller was dan die 
van Azoty Tarnow stonden we vrij rap 
weer boven. 
Toen onze ogen weer een beetje aan het 
licht gewend waren, pakten we de bus 
op weg naar onze volgende bestemming. 
Een deel van het gezelschap ging namelijk 
door naar de fabriek van Oskar Schindler, 
de man die in de Holocaust vele joden 
geholpen heeft en wiens naam je 
misschien kent van de film Schindlers list. 
Deze fabriek, waar hij vele joden in dienst 
had, is nu ingericht als een museum dat 
de Poolse oorlogsgeschiedenis toont. Het 
was er bloedheet en erg indrukwekkend. 
Het museum bracht je langs een tijdlijn 

die begon met de gebeurtenissen vlak 
voor de invasie en aan 

de hand van 

aangrijpende verhalen kreeg je een beeld 
van het leven in Polen ten tijde van de 
tweede wereldoorlog. 
De avond werd door sommigen 
aangegrepen om nog een laatste keer 
van het Poolse nachtleven te genieten. 
Anderen kozen ervoor om op tijd te gaan 
slapen om nog een beetje fris te zijn voor 
de terugreis.

Zondag
Belachelijk vroeg stond de commissie 
al aan onze bedden om ons wakker 
te maken. We zouden vandaag weer 
terugvliegen, en het vliegtuig wacht niet 
op slaapkoppen. Ietwat duf pakten we de 
laatste spullen in en liepen we terug naar 
het station, waar de bus stond te wachten. 
De bus bracht ons naar het vliegveld waar 
we onze laatste Zloty’s uitgaven. De vlucht 
beviel een stuk beter dit keer. We hielden 
een wedstrijdje “maak de slechtste grap 
met water” en zaten wat slap te kletsen 
en voor we het wisten stonden we weer 
aan de grond in Eindhoven. Toen alle 
koffers van de band af waren werden alle 
deelnemers en de commissie bedankt 
voor een hele leuke week en na het zingen 
van het CDL lied zat het er op. Moe maar 
voldaan ging iedereen zijn eigen weg naar 
huis, slapen.
 
Steven Lawant  
Sander Kalsbeek  
Yorrick van Bree
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Het is alweer bijna driekwart jaar geleden 
dat wij als eerstejaars commissie EersteClass 
zijn begonnen. In deze tijd hebben wij onze 
aandacht vooral besteed aan het dichter bij 
elkaar brengen van de eerstejaars en hen te 
laten ontstressen van onze hectische studie. 
En hoe kan je dit beter doen dan door de 
drie favoriete bezigheden van studenten 
samen te brengen: feesten, eten en gezellig 
zijn. 

Dit hebben we in 
de drie perioden 
dat EersteClass 
bestaat gedaan 
met vier geweldige 
activiteiten.
Onze eerste 
activiteit was een 
kroegentocht door 
het centrum van 
Leiden. Dit was 
vooral om de stad 
beter te leren 
kennen maar 
draaide uiteindelijk 

meer om de gezelligheid.  
Met veel handstand-, spierbal- en opdrukshotjes was dit een 
zeer geslaagde en vooral komische avond waar veel 
mooie foto’s uit zijn ontstaan.
  Net voor de kerstvakantie  
 vond onze tweede activiteit 

plaats: een midwinter 
BBQ in de achtertuin 

van Chem-E. Gehuld 
in sjaals en jassen 

probeerden we 
warm te blijven 

met een lekker 

glas glühwein. Ondertussen werden door fantastische 
vrijwilligers de heerlijke stukken vlees gebraden, gebakken en 
opgegeten. 
De derde activiteit is misschien wel ons (tot nu toe dan) 
hoogtepunt. Een onbeperkte frituurlunch gevolgd door 
maar liefst een heel uur onbeperkt bowlen! De kroketten, 
frikadellen en kaassoufflés waren bijna niet aan te slepen. Uit 
het bowlen bleken nog heel wat natuurtalenten naar voren te 
komen en ook wat mensen die het iets minder goed konden. 
Deze middag werd afgesloten met een prijsuitreiking voor de 
groep die de meeste strikes had gegooid.
Een paar weken geleden vond ons tot nu toe laatste activiteit 
plaats: een heuse Casino Night. Met poker, blackjack, roulette 
en Stef Stuntpiloot zijn er heel wat fiches vergokt. Omdat er 
natuurlijk niet om geld werd gespeeld zijn er prijzen uitgereikt 
aan de beste en de slechtste speler. Diegene met de best Maffia 
outfit ontving ook nog een leuke 
prijs. Ondanks het beperkt 
aantal mensen was dit een zeer 
geslaagde avond.
Het jaar is nog lang niet 
afgelopen en er beloven 
nog heel wat fantastische 
activiteiten aan te komen. De 
eerstejaars commissie van 
volgend jaar zal zeer z’n best 
moeten doen om dit topjaar te 
overtreffen.

Cathleen Schepers  
EC
                                  

Eersteclass



Stuur voor 1 mei je antwoorden op naar chimica@
chemischdispuutleiden.nl om kans te maken op 
een maand lang elke dag een gratis snack uit het 
assortiment van het CDL!

Voor wie het nog niet wist, zal het na het doorlezen 
van deze Chimica vast duidelijk zijn: wij chemici in 
de dop komen graag in het buitenland. Of het nu gaat 
om een studiereis van een week of een buitenlandstage 
van een half jaar, CDL-ers vinden hun weg wel in het 
buitenland. Deze prijsvraag mag dan ook geen grote 
problemen opleveren, want welke 10 landen staan hier 
afgebeeld?

Winnen, winnen, winnen! 

CDL-ers kijken graag over de grens, maar hoe goed is de landenkennis eigenlijk? 

Prijsvraag

1 2 3

4 5

6 7 8 9

10
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Voor veel studenten lijkt het een doel op zich geworden: een deel van je stud-
ie volgen in het buitenland. De mogelijkheden zijn er, met de huidige uitwis-
selingsprogramma’s en beurzen om dit te financieren. Toch sterven de 
mooie plannen vaak in schoonheid, omdat getwijfeld wordt aan de haalbaar-
heid. Want wanneer doe je dat dan? Voor hoe lang en waar? Allemaal vra-
gen waar je als student misschien mee zit. We besloten deze vragen voor te 
leggen aan prof. Dr. Jaap Brouwer, wetenschappelijk directeur van het LIC.
Een stukje buitenland doen tijdens je studie. Sinds 
het collegejaar 2003/2004 zijn er 64 studenten MST of 
Chemistry geweest die hun geluk beproefd hebben in 
het buitenland. Een aantal hiervan bleef in de buurt en 
vertrok naar Belgie of Duitsland, terwijl er ook studenten 
zijn geweest die het wat verder van huis zochten en ons 
nu kunnen vertellen hoe er onderzoek gedaan wordt 
in landen als Nieuw-Zeeland, Japan of Israel. Veruit 
het grootste deel van de studenten is echter vertrokken 
naar een land dat voor ons wellicht het meest tot de 
verbeelding spreekt: de Verenigde Staten. 

Dat laatste laat zich verklaren door de enorme 
aantrekkingskracht die de VS heeft. Zeggen dat je 
een deel van je studie in Amerika gedaan hebt, doet 
het goed bij het publiek. Wat ook een belangrijke 
reden is, is dat de Universiteit Leiden een “summer 
exchange program” heeft met Occidental College, 
Grinnell College en Williams College. Hier krijg je dan 
in je zomervakantie een kijkje in de keuken van een 
buitenlands onderzoekslab. 
Natuurlijk hoef je niet altijd je zomervakantie “op te 
offeren” voor een buitenlandervaring. Ook je minor, of 
zelfs alleen enkele vakken of een onderzoek is prima in 
het buitenland te doen. Maar wat is nou handig voor je 
ontwikkeling en je carrière? We vroegen het aan prof. 
Dr. Jaap Brouwer.

“Zorg dat je er beter van wordt” 
“Studeren in het buitenland of alleen onderzoek doen, is 
al een heel verschil natuurlijk. Ik vind: je moet alleen naar 
het buitenland gaan tijdens je studie als je er beter van 
wordt. Je wordt er niet per definitie beter van als je naar het  
 
buitenland gaat namelijk. Voor je CV telt het 
praktisch niet mee of je in je Bachelor of Master naar 
het buitenland gaat. Pas tijdens of na je PhD kan het 
belangrijk worden. Ook in het bedrijfsleven gaat dan 
pas internationale ervaring tellen.”
“Wat wel belangrijk is, is dat je dingen doet omdat je het 
leuk vindt. Dat is belangrijk. Dan kan het nog zo 

moeilijk zijn, als je het leuk vindt kun je eerder moeilijke 
dingen aan. Dus als je het leuk vindt, moet je het doen. 
Maar, dat moet dan in mijn ogen wel gekoppeld zijn 
aan er beter van worden. Wij Nederlanders zijn vrij 
bescheiden, maar onze opleidingen en het niveau van 
de chemie in Nederland is internationaal gezien vrij 
toonaangevend. Je krijgt niet zomaar in het buitenland 
een betere opleiding dan hier. Er is maar een aantal 
landen waar het niveau hoger is dan hier. En dan niet 
eens overal, want er zijn vele plaatsen in Amerika 
waar je echt niet meer leert dan hier. Ik vind het raar 

Wat je van ver haalt...
Studeren in het buitenland: doen of niet doen?

Australië 1
België 1
Canada 1
Denemarken 2
Duitsland 3
Frankrijk 2
Griekenland 1
Ierland 1
Israel 1
Italië 3
Japan 2
Nieuw-Zeeland 1
Noorwegen 1
Spanje 4
Turkije 1
Verenigd Koninkrijk 6
Verenigde Staten 30
Zwitserland 3

Het aantal studenten MST/
Chemistry dat in het buiten-
land studeerde vanaf 2003/2004.
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Wat je van ver haalt...

dat sommige studenten zich daar niet op oriënteren 
en vol enthousiasme vertrekken naar een instelling 
internationaal gezien in de achterbuurten van de chemie 
zit. Ik wil studenten daarom echt aanraden: zie het in 
het kader van er beter van worden. Zoek dingen die 
passen in je studie, maar die je hier niet kunt krijgen” 
 
“Ga niet om vakantie te vieren” 
“Helaas is er te zien dat er studenten geweest zijn die 
hun buitenlandavontuur gekozen hebben op het aantal 
zonuren dat er te halen was. Met alle respect, maar een 
buitenlandstage in een zonnig land op een instituut die 
niet meetelt op welke academische ranking dan ook 
is geen toegevoegde waarde op je CV. Als ik namelijk 
iemand moet aannemen en ik krijg twee kandidaten, een 
met een minor in een onbelangrijke universiteit ergens 
ver weg, en een met een aantal interessante vakken in 
Leiden, dan neem ik die laatste aan. Echter: niet met zo’n 
programma deelnemen en op eigen houtje in Harvard 
terecht komen, dat staat natuurlijk goed! Maar daar moet 
je wel wat voor doen!”

“Een minor in het buitenland zou ik pas aanraden als 
het programma zelf meerwaarde heeft. Vroeger was 
het nog bijzonder als je in het buitenland kwam, maar 
tegenwoordig kunnen we overal naartoe op vakantie. 
Voor de buitenlandervaring zelf hoef je dus niet meer 
te gaan. Wat kun je nou wel in het buitenland? Je kunt 
interessante vakken volgen via exchange programma’s 
en ook onderzoek doen en dingen leren die wij hier niet 
hebben. Als je naar een vooraanstaand lab gaat, krijg je 
daar ook mee hoe er gewerkt wordt, welke mentaliteit er 
heerst. Daar leer je van. En dan raad ik het aan om dat te 
doen”

“Is iedereen geschikt om in het buitenland te studeren? 
Ik denk dat juist wanneer er getwijfeld wordt of iemand 
hiervoor geschikt is, hij of zij het moet proberen. Mits je 
studievoorgang in orde is. Maar het belangrijkste blijft: 
zorg dat je ergens terecht komt dat goed georganiseerd 
is en waar je beter van word. Anders is het alleen maar 
zonde.”

Yorrick van  Bree

Studeren in het buitenland: iets anders dan een        
vakantie voor studiepunten.
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Breaking Boundaries, een thema dat op vele 
manieren op te vatten is. Dat bleek dan ook uit 
het programma, dat varieerde van  organische 
synthese tot heterogene katalyse en afsloot 
met een lezing die voor velen uitmondde in 
discussies over die visie op geloof.

Als student leer je al vrij snel dat koffie toch een must is om je 
colleges door te komen. En aangezien symposia vooral uit lezingen 
bestaan, begon deze dag dus niet anders dan normaal, met een 
bakje koffie in de hal van het Gorlaeus. Na dit overheerlijke bakje 
koffie was het dan tijd voor de eerste plenaire lezing. 
Deze werd gegeven door Thomas Moore, die een lezing gaf over 
energieverbruik en over dat de mens toch echt te veel energie 
consumeert. Eigenlijk was het best komisch om een Amerikaan 
over dit onderwerp te horen praten. 
Daarna ben ik naar een lezing van Leen Maat gegaan die, met zijn 
toch wel respectabele leeftijd van 79 jaar, een mooie uiteenzetting 
gaf over een aantal planten en waar deze zoal te vinden zijn. 
Vervolgens heb ik een zeer interessante lezing van Jan Leen 
Kloosterman gevolgd over hoe nucleaire centrales nog efficiënter 
en duurzamer met uranium kunnen omgaan. En hoe de 
bijproducten van uranium, die op dit moment nog niet worden 
gebruikt, gebruikt kunnen worden om energie mee op te wekken.
Hierna was het tijd voor één van mijn favoriete bezigheden, de 
lunch, waarvan ik op de trap van het Gorlaeus in het pre-lente 
zonnetje heb genoten. 
De tweede plenaire lezing ging ook over eten en hoe dit te 
combineren is met scheikunde, het zogenaamde “science based 
cooking”. Dit ging over hoe het eten is opgebouwd qua smaak, 
structuur en vorm en hoe met deze informatie vervolgens nieuwe 
maaltijden te bedenken en maken zijn. 
Na deze lezing volgde ik een lezing van Nathaniel Martin over 

het produceren van medicijnen of materialen uit stoffen die al in 
de natuur te vinden zijn. Zoals viagra uit spinnengif. 
De derde en afsluitende plenaire lezing werd gegeven door Peter 
Atkins en ik moet toch toegeven dat ik soms moeite had met het 
volgen van zijn lezing. Aangezien het er af en toe meer op leek 
alsof hij een gedicht aan het voordragen was dan lezing aan het 
geven was. Maar naarmate ik meer in zijn verhaal kwam, was zijn 
verhaal en achterliggende gedachte toch vrij boeiend. Of zoals 
Peter Atkins zei: “There are no boundaries to science”.
Zo! En dan is het nu tijd voor een kopje thee, breaking boundaries 
ten top. 

Sven van de Pol

Pac-Symposium
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De universiteit is veel meer dan alleen een 
onderwijsinstelling, binnen het instituut 
waar wij onder vallen wordt natuurlijk ook 
heel veel onderzoek gedaan. Studenten 
komen daar vooral mee in aanraking tijdens 
de LO-projecten, maar er blijft toch een hoop 
onbekend en is het moeilijk om een keuze 
voor je LO te maken vanaf een website. Met 
dit in ons achterhoofd, heeft het CDL samen 
met een aantal onderzoeksgroepen van het 
Leiden Institute of  Chemistry een serie 
borrellezingen opgezet. 

Allereerst was er een presentatie, over het algemeen gegeven 
door het hoofd van de onderzoeksgroep en daarna nog een 
korte presentatie over de dagelijkse gang van zaken. Bij een 
borrellezing hoort natuurlijk een borrel, en na de presenta-
tie was dat de ideale gelegenheid om al je vragen te stellen. 
Een gesprek aanknopen met iemand van de onderzoeks-
groep leverde niet alleen antwoorden op, maar ook nog gra-
tis drankjes. Na wat onwennig geschuifel, bleek dit concept 
toch wel te werken en kwamen de gesprekken goed op gang.
Als eerste was de eer aan Metals in Catalysis, Biomimetics 
& Inorganic Materials, ook wel bekend als MCBIM. Zoals 
de naam al aangeeft, wordt hier onderzoek gedaan naar ho-
mogene katalyse en anorganische materialen. Kleurrijk doet 
het altijd goed in de chemie, en de meegebrachte complexen 
werden dan ook hét onderwerp van gesprek bij de borrel. 
Na wat organisatorische problemen was Bio-organic Synthesis 
(BioSyn) aan de beurt. Het klinkt alsof dit een vrij biologische 
groep is, maar zoals LO’ers wel weten, wordt hier de echte diehard 

synthese gedaan. Wel van biochemisch actieve moleculen, dus 
eigenlijk OC in de praktijk, het clichébeeld van een chemicus. 
De volgende groep kwam ook uit de biochemische hoek, 
namelijk Protein Chemistry (ProtChem). Hier staan eiwitten 
centraal en wordt de tijd besteed aan het ophelderen van struc-
turen, functies en reactiemechanismen van allerlei eiwitten. 
De laatste borrellezing werd gegeven door de andere grote 
groep die zich bezighoudt met katalyse, namelijk Catalysis and 
Surface Chemistry. Hier richt men zich op de heterogene kata-
lyse, vooral met behulp van elektrochemie en onderzoek in ul-
trahoog vacuüm. Hopelijk hebben de borrellezingen voor wat 
meer duidelijkheid gezorgd wat er allemaal bij ons in het gebouw 
gebeurt en heeft dit geholpen bij het maken van je LO-keuze.

Leon Jacobse

Borrellezingen
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Lijkt het ergste van de crisis in de buitenwereld 
over het ergste heen, in onderwijsland 
beginnen de gevolgen pas net. Dus, hoe staat 
onze opleiding er voor? Ook in deze Chimica 
weer een update.

Meten is weten
De eerste helft van het jaar ligt alweer achter ons, de 
administratieproblemen zijn grotendeels opgelost en dus is het 
een mooi moment om eens naar wat getalletjes te kijken. 
Dit collegejaar is begonnen met 95 nieuwe eerstejaars studenten, 
wat een minimale groei is ten opzichte van vorige collegejaar. 
Toen begonnen er namelijk 90 studenten aan MST. Inmiddels is 

het voor hen vooral zaak om nu vooruit te gaan kijken richting 
het BSa, als het goed is heeft iedereen inmiddels het voorlopige 
advies ontvangen. Opvallend in het eerste jaar was natuurlijk 
de verandering aan de inhoud van de Calculus vakken; wat 
van de stof van Calculus B is verplaatst naar Calculus A. De 
slaginspercentages van Calculus A bleven onverminderd hoog. 
Bij Calculus B is er sprake van een grote verbetering. Het 
zorgwekkende slagingspercentage van 30%, is dit jaar verdubbeld 
dus dat is in ieder geval een verbetering.
Aan de master Chemistry zijn dit jaar iets minder studenten 

begonnen dan vorig jaar. Met 23 nieuwe studenten en 28 
afgestudeerden is het aantal studenten dat met hun 

master bezig is dan ook iets afgenomen. 

Onderwijsvisitatie
Natuurlijk willen wij graag dat onze diploma’s waardevaster zijn 
dan die van Inholland. Om de kwaliteit van de opleidingen te 
waarborgen, wordt deze eens in de zoveel jaar gecontroleerd 
door een externe organisatie. Dit jaar zijn wij aan de beurt, 
op 23 april de bacheloropleidingen van MST, LST, BFW, op 
24 april de Leidse masteropleidingen en op 25 april de Delftse 
masteropleidingen. Natuurlijk bestaat de onderwijsvisitatie niet 
alleen uit het bezoek, het afgelopen jaar is er ook hard gewerkt 
aan het schrijven van het visitatierapport, eigenlijk een soort 
zelfevaluatie dus. Vanzelfsprekend is hierbij niet alleen gebruik 
gemaakt van de mening van de opleiding zelf, maar ook van die 
van de studenten en de studieverenigingen.

Onderwijsvernieuwing
Naast de onderwijsvisitatie zijn er natuurlijk nog een paar grote 
thema’s die spelen op het gebied van onderwijs. In de vorige 
editie van de Chimica konden jullie al lezen hoe de studenten 
geraakt gaan worden door de bezuinigingen. Maar niet alleen 
de studenten, ook de universiteiten krijgen te maken met flinke 
kortingen. Om te zorgen dat dit binnen de perken blijft, is het 
vooral zaak om het studierendement omhoog te krikken. Vooral 
de TU Delft zit met de handen in het haar vanwege het extreem 
lage studierendement, maar ook in Leiden valt er nog een hoop 
te gebeuren. Altijd opvallend om te zien is natuurlijk dat MST in 
Delft bij de studies met het hoogste rendement hoort, terwijl we 
in Leiden ergens onderaan bungelen. Als voorbeeld: in 2010 zijn 
er 90 studenten aan MST begonnen, van hen hebben er slechts 
55 hun BSa gehaald. Gelukkig vallen er in de overige jaren over 
het algemeen minder mensen af. Zo werd er aan het begin van 
dit collegejaar een recordaantal van 48 MST diploma’s uitgereikt 
en een paar weken geleden mochten er weer 11 mensen hun 
papiertje in ontvangst nemen. Ongeveer 2/3 van deze mensen 
heeft zijn/haar diploma ook gehaald binnen de “goedkopere” 
termijn van 4 jaar, dus wat dat betreft is er zeker ruimte voor 
verbetering

Wat er in ieder geval gaat veranderen is het Bindend Studieadvies. 
Deed MST eerst mee met de Leidse BSa-regeling, vanaf volgend 
jaar volgen we Delft, waarmee het BSa op 45 punten komt te 
liggen. Daarmee komen we er nog goed vanaf, in Leiden wordt 
de BSa-regeling namelijk ook flink aangescherpt. Voor hen zit 
er een BSa van 50 punten in het eerste jaar, én dan ook nog een 
keer 50 punten in het tweede jaar aan te komen. Zoals het er nu 
uitziet zal dit vanaf 2013 ingevoerd worden, maar gelukkig niet 
voor ons.
Universiteitsbreed zijn er in Leiden nog nieuwe maatregelen, 
maar die zijn voor ons niet echt van belang. Zo hoeven wij 
ons echt geen zorgen te maken als er een minimum aantal 

Donkere wolken 
boven onderwijsland

Instroom 2010 - 2011:  90 eerstejaars 
Huidige tweedejaars: 55
Instroom 2011- 2012 :  95 eerstejaars
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contacturen per week van 12 ingesteld gaat worden. 
Een aanscherping van de punteneis is natuurlijk leuk voor de 
statistieken, maar het is ook wel belangrijk om de studeerbaarheid 
van de studie in de gaten te houden. Het is niet de bedoeling dat er 
op een gegeven moment bijna niemand meer in staat is de studie 

af te maken, daarom is het belangrijk om ook inhoudelijk kritisch 
te blijven. In 2013 zal het rooster van MST flink gaan veranderen, 
aangezien we dan naar een systeem met maximaal drie parallelle  
vakken (inclusief practica) toegaan. Een mooie gelegenheid om 
het hele curriculum eens kritisch te bekijken en te herzien. Ook 
hierin is de mening van de studenten erg belangrijk. Mocht je 
dus mee willen denken en heb je (opbouwende) kritiek, laat dan 
vooral van je horen!

Leon Jacobse
Assessor Onderwijs der Chemisch Dispuut Leiden

Donkere wolken 
boven onderwijsland

Nieuw in MST (vanaf 2013:
BSa 45 EC
Maximaal 3 vakken tegelijkertijd 

Nieuw  in Leiden (vanaf 2013):
BSa 50 EC jaar 1
          50 EC jaar 2
Minimum aantal contacturen per 
week 12 uur

Nieuw in Delft (vanaf 2012):
BSa 45 EC



Luminescente verbindingen worden 
veelvuldig toegepast in alledaagse 
apparaten. Te denken valt aan de coating 
in TL buizen en beeldschermen en ook 
aan lichtgevende verf. Ondanks dat 
luminescente stoffen al veel worden 
toegepast, zijn nog steeds genoeg 
uitdagingen om ze te verbeteren. 

Het LED probleem
Een voorbeeld van de uitdagingen in het onderzoeksgebied 
van luminescente stoffen is de zoektocht naar nieuwe en 
efficiente fotoluminescentiematerialen voor toepassing 
in LED gebaseerde verlichting. Hoewel LEDs in staat zijn 
om elektrische energie direct en efficient om te zetten naar 
licht, hebben ze als belangrijke eigenschap dat het licht 
monochromatisch is. Echter, kunstmatige verlichting van 
gebouwen vereist juist wit licht, iets wat met één enkele 
LED alleen niet geproduceerd kan worden. 

Drie LED systeem
Er zijn gelukkig wel manieren om dit probleem te omzeilen. 
De meest voor de hand ligende manier is het gebruik van 
een combinatie van een rode, groene en blauwe LED (zie 
figuur 1). Wanneer de golflengtes en relatieve intensiteit 
van de LEDs op elkaar zijn afgestemd, is het prima mogelijk 
om licht te maken dat voor het oog wit is. Een nadeel van 
deze oplossing is de langetermijn kleurstabiliteit: doordat 
de verschillende kleuren LEDs met andere snelheden 
verouderen, zal de kleur van de lamp veranderen naarmate 
deze langer brandt. 

Huidige witte  LED
De huidige witte LEDs, zoals die in fietslampjes of 
zaklantaarns, maken gebruik van een blauwe (480 nm) 
LED gecombineerd met een luminescentiemateriaal, in 
deze toepassing vaak aangeduid als fosformateriaal, dat dit 
blauwe licht gedeeltelijk omzet in geel licht. Het resulterende 
licht is koud wit, omdat deze lampjes relatief weinig emissie 
hebben in het rode deel van het lichtspectrum. Hierdoor 
zijn zij niet geschikt om te gebruiken voor de verlichting 
van huizen en kantoren. Wel kan worden gezegd dat dankzij 
het luminescentiemateriaal, in dit geval Y3Al5O12:Ce3+, 
het toepassingsgebied van de LED al enorm vergroot is. Met 
dit in het achterhoofd is er nog een methode om wit licht te 
maken met behulp van LEDs: door een nabij-UV (380-420 
nm) LED te combineren met een combinatie van blauwe, 
groene en rode fosfors. Op deze manier is het in principe 
mogelijk om een hoge kwaliteit wit licht te maken. Helaas 
is er op dit moment nog geen luminescentiemateriaal 
beschikbaar dat in staat is om nabij-UV of blauw licht 
efficient in zuiver rood licht om te zetten, en dat stabiel 
genoeg is om dat vele duizenden uren te kunnen doen... 
Jammer misschien, maar ook een uitdaging voor de chemie!
De fosformaterialen die tegenwoordig worden gebruikt zijn 
in de regel gebaseerd op oxides of fosfaten, en hebben dan 
ook een hoge stabiliteit. Bovendien zijn deze fosfors erg 
efficient; de verbindingen die typisch in een TL buis worden 
gebruikt hebben een quantum efficientie van 90% of zelfs 
meer. Dat wil zeggen dat 90% van de geabsorbeerde UV 
fotonen wordt omgezet naar zichtbare fotonen, de rest van 
de energie gaat verloren als warmte. Helaas is de absorptie 
in het nabij-UV van dit soort materialen zo laag dat de 
hierboven beschreven toepassing in LEDs niet mogelijk is. 
Het mag daarom dan ook geen verrassing zijn dat er naarstig 
gezocht wordt naar fosfors die hier wél goed absorberen. 
Veel onderzoek richt zich op het verbeteren va de bestaande 
keramische materialen, of het vinden van nieuwe. Wat 
veel materialen gemeen hebben met elkaar is het gebruik 
van driewaardige lanthanide-ionen voor de emissie van 
licht. Deze ionen zijn zo gunstig, omdat de overgangen 
verantwoordelijk voor emissie allemaal binnen de 4f-schil 
plaatsvinden. En die ligt goed afgeschermd onder de 5p en 6s 
schillen, waardoor de invloed van de omgeving van het ion 

van minimale invloed 
is op de energieën van 
de niveaus binnen 
die 4f schil. Dit heeft 
weer als gevolg dat 

Chemistry lighting the way 

Figuur 1: Rood-groen-blauw
LED systeem
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het emissiespectrum smalle lijnen in plaats van brede 
banden bevat, waardoor de kleur erg zuiver is. Van de 
lanthanide-ionen zijn europium(III) en terbium(III) 
de meest aantrekkelijke, omdat zij in het rood en 
groen emitteren. De vraag is nu hoe de ionen efficiënt 
aangeslagen kunnen worden met nabij-UV fotonen; de 
4f-4f overgangen zelf zijn hier namelijk niet voor geschikt 
omdat zij verboden zijn volgens de Laporte selectieregel. 
 
Leids onderzoek
Bij MCBIM wordt gekeken naar de mogelijkheid om 
hiervoor antennemoleculen te gebruiken, die met volledig 
toegestane overgangen de nabij-UV straling kunnen 
absorberen, en vervolgens de verkregen energie kunnen 
overdragen naar het lanthanide ion waaraan ze gebonden 
zijn. Om dit proces efficiënt te kunnen laten verlopen, 
moeten de energieniveaus op de antennemoleculen 
afgestemd worden op de emissiegolflengte van de LED en 
op het lanthanide-ion, dat de energie van het ligand moet 
kunnen accepteren. Bovendien moeten de complexen 
een hoge thermische en fotostabiliteit bezitten, zodat ze 
voor de levensduur van de LED meegaan. Het afstemmen 
van de antennes gebeurt door op systematische wijze 
substituenten op de antennes te introduceren. Op deze 
manier is te achterhalen hoe dit de luminescentie-
eigenschappen van de complexen beïnvloedt, zodat de 
route naar een efficiënte fosfor duidelijk wordt.

Sebastiaan Akerboom

Achtergrondreferenties:
C. C. Lin and R.-S. Liu, The Journal of Physical Chemistry 
Letters 2 (2010), 1268.
S., F. Ye et al., Materials Science and Engineering: R: 
Reports 71 (2010), 1.
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Figuur 2: Verscheidene manieren om wit LED licht te maken. a: wit licht door combinatie van een rode, groene en 
blauwe LED b: Wit licht door combinatie van een blauwe LED en een gele fosfor, die een deel van het blauwe licht 
omzet in geel licht  c: Wit licht door combinaite van een blauwe LED met een rode en een groene fosfor. d: Wit licht 
door een combinatie van een near UV LED en verscheidene fosfors



Op 14 maart verzamelden 
een flink aantal bedrijven en 
studenten zich op het Gorlaeus 
voor de Bètabanenmarkt 2012. 
De Bètabanenmarkt is de ultieme 
plek voor derderjaars  MST-
ers, masterstudenten Chemistry 
en andere Leidse bèta’s om 
laagdrempelig in contact te komen 
met toekomstige werkgevers of 
gewoon even te kijken wat de 
mogelijkheden zijn. 

Op de bedrijvenmarkt in de schotel kon je een 
praatje maken met bedrijven en instellingen. Er 
waren vele interessante pitches en workshops 
te volgen. Zo heb ik zelf de pitch van Qelp 
bijgewoond. Qelp maakt customer care tools voor 
telecombedrijven, zodat deze hun klantenservice 
kunnen verbeteren. Nu had voor mij de computer 
helemaal nooit uitgevonden hoeven te worden; 
dat zou voor een stuk minder stress zorgen, maar 
deze pitch was zo overtuigend dat zelfs ik interesse 
begon te ontwikkelen voor de IT. Mocht iemand 
nog een leuk bijbaantje zoeken, ze zoeken altijd 
mensen om handleidingen te schrijven over 
nieuwe smartphones, die je dan ook toegestuurd 
krijgt. Vervolgens verplaatste ik me naar de 

workshop van Science Based Business over het 
starten van een eigen bedrijf. Uiteraard bleek dat 
MST-ers talent hebben voor ondernemerschap. 
Tot slot was er de mogelijkheid om vrijblijvend je 
CV te laten checken. Dit is heel nuttig! Tip van de 
dag was dat de karaktereigenschappen die ik op 
mijn CV heb staan eigenlijk overbodig zijn. Je bent 
hierbij namelijk alleen positief, dus het zegt weinig 
over je en als het goed is blijkt je karakter ook wel 
uit je motivatiebrief. 
De dag eindigde met bier en bitterballen. Vurig zat 
ik te hopen op de verloting van een zakprojector 
voor het inleveren van je enquête, maar helaas 

ging dit prachtige apparaat naar iemand anders. 
Volgend jaar ga ik weer. Wie weet wat ze dan 
verloten? 

Charlotte van Gaans
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Extra informatie
Artikelen zien verschijnen in de volgende 
oplage van de Chimica Acta Lugduni? 
Lever deze dan uiterlijk 4 maart 2012 in bij 
een van onze redacteurs, bij voorkeur via de 
mail in Word bestand naar ons mailadres: 
chimica@chemischdispuutleiden.nl, 
eventuele afbeeldingen gelieve als losse 
bestanden meesturen. De Chimica is het 
nieuwsorgaan van de opleidingen Molecular 
Science and Technology en Chemistry 
gecombineerd met nieuws uit de scheikundige 
wereld en wordt verzorgd door het Chemisch 
Dispuut Leiden (CDL), de studievereniging 
van de opleidingen Molecular Science and 
Technology en Chemistry van de Universiteit 
Leiden. Anonieme artikelen zullen niet worden 
geplaatst.

Colofon
Yorrick  van Bree

Redactie Eind-redactie

Shirley Wouters                           Annechien Maas 
Geesteranus

Therre van Blerck Rik Mom Raisa Rudge

Rectificatie
Het ontwerpen van de vernieuwde Chimica heeft 
aardig wat voeten in de aarde gehad. Tot onze 
spijt zijn er daardoor een aantal fouten door 
de controle van de redactie geglipt, waarvoor 
onze excuses.
Het artikel over de lunchlezing van TOPdesk 
is niet goed uit de verf gekomen. Door haastig 
en onoplettend snijden in de tekst is de tekst 
helaas niet meer representatief voor de lezing. 
De term “Excel-slaaf” is volledig los geraakt 
van haar oorsprong: TOPdesk onderscheidt 
zich van andere consultants door juist niet 
met jarenlange simpele kantoorbaantjes, zgn. 
Excel-slaven, te werken. Bij TOPdesk zul je 
zelfs zeer snel eigen projecten krijgen. Deze 
term werd dus in de lezing aangehaald om juist 
aan te geven hoe het er bij TOPdesk niet aan toe 
gaat. Ook heeft de schrijver helaas de termen 
accountancy en consultancy door elkaar 
gehaald, TOPdesk is een softwarebedrijf dat bij 
haar pakket ook een consultancyservice biedt. 
Accountancy is incorrect in deze context. Graag 
bieden wij ook onze excuses aan aan TOPdesk 
voor de onterechte formuleringen.
Tevens wordt in het artikel over MasterLIC Mooi 
vermeld dat Anna Hotze Praeses van het CDL is 
geweest, hier had Assessor Acquisitie moeten 
staan




