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Bij het ter perse gaan van alweer de derde 

Chimica van dit jaar is de Lustrumweek net 

achter de rug. De afgelopen maanden was 

goed te merken dat de Lustrumcommissie 

hard aan het werk was om er een onver-

getelijk lustrum van te maken. Ook het 

bestuur zit allerminst stil en organiseert er 

lustig op los. Voor ons als Chimicaredactie 

is dit alles alleen maar goed nieuws. Meer 

activiteiten betekent meer kopij, meer 

kopij betekent meer redactioneel plezier. 

De redactie is dan ook weer hard aan de 

slag gegaan om, met de onmisbare hulp 

van enkele leden, weer een mooie Chimica 

in elkaar te draaien. Om een zo volledig 

mogelijk beeld te kunnen geven van het 

Chloorieuze lustrum zal de lustrumweek 

in deze Chimica uitgebreid worden versla-

gen. En natuurlijk bevat deze uitgave ook 

een column van dhr. Postma, een nieuw 

avontuur van Blurp, een inspirerend prae-

sidiaal… Kortom: er ligt weer een compleet 

verslag van wat er de afgelopen maanden 

in onze mooie vereniging is gebeurd. 

Namens de volledige redactie wens ik u net 

zoveel plezier met het lezen van deze Chim-

ica als wij hebben bij het maken ervan!

Redactioneel
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Praesidiaal

Alweer 85 jaar geleden dat zo’n 20 
doctoraalstudenten besloten dat de 
belangen van de chemiestudenten 
aan de Universiteit Leiden meer behar-
tigd moesten worden. Verenigd onder 
1 dispuut zouden zij ervoor zorgen 
dat er beter contact was tussen deze 
chemici-in-opleiding en dat zij de kans 
hadden om zich te ontplooien, zodat 
zij als een soort chemicus+ de wereld 
in konden trekken.  17 lustra later leeft 
dit dispuut nog steeds – inmiddels 
omgedoopt tot vereniging, omdat je 
geen dispuut kan oprichten bij de KvK 
- en heeft die zelfs zijn doelstellingen 
verruimd. Reden voor een feestje.

In principe best een interessant ver-
schijnsel, lustra. Een fenomeen dat 
bijna alleen gevierd wordt door uni-
versiteiten en studenten-/ studiever-
enigingen. Waarom vieren we eigenlijk 
lustra? Waarom vieren we überhaupt 
verjaardagen? Betekent het zoveel 
dat de aarde 5 rondjes rond de aarde 
heeft gedraaid? Betekent het zoveel 
dat de aarde ±490 miljard kilometer 
heeft afgelegd of dat er 5 zomers ge-
passeerd zijn? Waarom kiezen we niet 
voor de omlooptijd van Saturnus om 
de zon (30 jaar)? Dat scheelt ons weer 
veel vervelende familiebezoeken. Of 
waarom kiezen we niet vooreen syno-
dische maand als we het toch zo leuk 
vinden om verjaardagen te vieren. 

Voor een vereniging als de onze is het 
vrij simpel. We vieren een lustrum om 
even stil te staan bij het feit dat de 

vereniging alweer 5 jaar bestaat. Dat 
de belangen van de chemiestudent 
alweer 5 jaar behartigd worden en dat 
er alweer 5 jaar aan leerzame, interes-
sante en vermakelijke activiteiten zijn 
georganiseerd. We vieren lustra ook 
om even stil te staan bij waarde ver-
eniging vandaan komt en hoe die is 
gegroeid. Wat 85 jaar geleden begon 
met wat borrels en af en toe een lezing 
is inmiddels een heel sociaal netwerk 
waar mensen dagelijks buiten de col-
leges met elkaar in contact komen, 
jaarlijks reizen organiseert, geregeld 
boeiende lezingen en excursies regelt 
en verslag uitbrengt van dit alles in een 
prachtig A4 full colour blad wat u nu 
voor u heeft liggen: De Chimica acta 
Lugduni.

Het CDL groeit, bloeit en leeft. Nog 
geen 5 jaar geleden ging de lustrum-
reis naar Moskou. Dit jaar reizen we af 
naar China om daar het traditionele 

Hongkong, het levendige Shanghai 
en het prachtige Yangshuo te bezoe-
ken. Dhr. C. Baars (de eerste praeses 
van het CDL) en zijn medeoprichters 
zouden vast ontzettend trots zijn op 
hun ‘creatie’ als ze konden zien waar de 
vereniging naartoe is gegroeid.

Dank jullie wel voor het oprichten van 
het prachtig CDL.

Mohamed Bahida
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MercaChem

Er werd om 10.45 uur verzameld op 
Leiden Centraal en na een lange, maar 
oh zo gezellige treinreis kwamen we 
rond 13.00 uur op onze bestemming 
aan. Bij binnenkomst werd ons direct 
al duidelijk dat dit bedrijf het typische 
voorbeeld is van een scheikundig be-
drijf. Op bijna ieder bureau was het jul-
lie ongetwijfeld bekende Organische 
Chemie boek te vinden.

Na een warm welkom met koffie en 
thee volgde een introductie over het 
ontstaan van dit bedrijf. Mercachem 
neemt opdrachten van bedrijven 
aan en probeert een goedkopere en 
meer efficiënte manier te vinden om 
verbindingen te synthetiseren, die de 
opdrachtgevers vervolgens zelf kun-
nen gebruiken. Specifieke syntheses 

konden ze ons niet laten zien, aange-
zien deze natuurlijk ‘geheim’ zijn. Wat 
me vooral is bijgebleven, is dat ze heel 

Didjay Bruggeman

Op dinsdag 15 maart zijn we met een groep van 21 eerstejaars 

naar Nijmegen afgereisd om het bedrijf Mercachem te bezoe-

ken. Dit is een synthesis-on-demand bedrijf, dat  sinds 1997 or-

ganische moleculen synthetiseert en levert op aanvraag, vooral 

aan de farmaceutische industrie. Bij Mercachem werken er zo’n 

110 mensen waarvan ongeveer 50% postgraduaat is. 

veel aandacht hebben geschonken 
aan de architectuur van het gebouw. 
Het moest vooral een modern gebouw 
worden met een mooie vormgeving, 
goede lichtinval en zelfs aan de rust-
gevende kleurencombinatie van dit 
gebouw is gedacht. Deze insteek had-
den we niet achter hen gezocht… 
Na deze verfrissende introductie 
kregen we in groepjes van ongeveer 
7 mensen een rondleiding door het 
gebouw heen. Deze rondleiding was 
erg boeiend en het was zeker leuk om 

de omgeving te zien waar je als schei-
kundige later zou kunnen werken. Ook 
hebben we een aantal apparaten ge-
zien, waar we nog nooit mee gewerkt 
hebben. Na deze rondleiding was er 
gelegenheid om gezellig na te praten 
onder het genot van een hapje en een 
drankje. Rond half 5 was het weer tijd 
om te vertrekken. 
Al met al was deze excursie zeker de 
moeite waard!
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PAC 2011: Curious?

Naast de link naar Mme Curie en daar-
mee het Jaar van de Chemie trachtte 
het bestuur de studenten en an-
dere bezoekers te laten zien welke rol 
nieuwsgierigheid speelt bij verschil-
lende onderzoekers in verscheidene 
disciplines van de scheikunde.

De gewekte nieuwsgierigheid bij stu-
denten was ook zeker te merken bij de 
aangeschreven sprekers; er werd veelal 
enthousiast gereageerd en een ruime 
maand voor het symposium was er 
dan ook een fraai affiche bekend. Op 
3 maart 2011 konden bezoekers genie-
ten van, in totaal veertien, binnen- en 
buitenlandse sprekers. In de vier paral-
lelle sessies kon men kiezen tussen 
drie zalen al naar gelang hun interesse-
gebied. Om iedereen aan hun trekken 
te laten komen was er een gevarieerd 

programma, zo kon men luisteren naar 
Gideon Davies (York, Structural Biology 
Laboratory), Piet Gros (Spinozaprijs-
winnaar 2010, Universiteit Utrecht), 
Wim Buijs (Technische Universiteit 
Delft, DSM) en nog vele anderen. De 
twee plenaire lezingen werden ver-
zorgd door Robert Crabtree en Martyn 
Poliakoff, bekende van de organome-
tallische studieboeken, respectievelijk 
de Periodic Videos. Crabtree werd 
goed ontvangen dankzij zijn sterke 
en goed toegankelijke verhaal en ook 
Poliakoff kreeg de hele zaal mee in zijn 
afsluitende lezing over superkritische 
vloeistoffen in ‘Green Chemistry’.

In de pauzes kon men ook in het Edu-
catorium posters van medestudenten 
beoordelen en de voorkeur opgeven 
voor hun winnaar van de publieks-

Anthe Janssen

Al vanaf juni 2010 begonnen de voorbereidingen voor het 

jaarlijkse PAC-symposium, hét grootste scheikundestudenten 

symposium van Nederland. Er werden sprekers benaderd en 

uiteraard werden ook de, uiteindelijk 364, bezoekers geënthou-

siasmeerd en nieuwsgierig gemaakt. Het zeventiende PAC-

symposium ging dan ook onder de naam ‘Curious?’.

prijs. Deze werd, samen met de KNCV 
posterwedstrijd prijzen, uitgereikt 
tijdens de afsluitende woorden van de 
voorzitter na de laatste lezing. Hierna 
kon men gezellig nababbelen over 
het symposium, nieuw opgedane 
kennis of met oude bekenden weer 
eens bijpraten tijdens de borrel. De 
borrel was echter niet het einde, met 
zo’n honderd man werd er gedineerd 
in het centrum van Utrecht; uiteraard 
gevolgd door het goedbezochte PAC-
feest. Toen de dag in de vroege uurtjes 
van de vrijdag was afgelopen voor de 
PAC-bestuurder konden zij terugkijken 
op een geslaagd symposium, iets waar 
veel bezoekers het roerend mee eens 
waren.

Fig. 1: Het heerlijke PAC-diner
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Bètagala 2011

Gelukkig studeren we in de enige  stu-
dentenstad van Nederland, de enige 
plek waar decadent geen scheld-
woord hoeft te zijn. Het bètagala was 
zoals vanouds een culminatie van be-
schaafdheid, etiquette en drank gelag.  
Zoals een zekere Duitser ooit zei had-
den ook wij lebensraum nodig. Het 
was weer een tijd om te leven en ons 
grondig te bezatten, iets dat gelukt 
is gezien het aantal plastic zakjes dat 
ondergetekende heeft uitgedeeld in 
de bus. Bij de dufters hebben we een 
mooi exemplaar horeca gelegenheid 
geknecht om net als de Duitsers in 
40-45 overal schijt aan te hebben. Alle 
bètaverenigingen samen aan het werk 
voor die endlösung van de fusten bier. 
Als uit een film werd de zaal binnenge-
treden waar de fiere vlag van de avond 
pronkte, de band stond op te warmen 
en de melk van monsieur La Padite al 
klaar stond om een goede bodem te 

leggen. Wat traditie betreft, sommige 
dingen horen erbij. Het stijldansen en 
galant zijn voor je dame zijn daar twee 
van. Met een goede Beatles song werd 
de dansvloer met de quickstep al dan-
send geopend.

Terwijl de heren en dames als hoogge-
plaatste notabelen bediend werden, 
door obers die toch verdacht goed 
lijkende SA uniformen aanhadden, 
werd onder de rode bèta banieren de 
lof gezongen op de decadentie.  Na 
het nuttigen van enige consumpties 
verloren de meesten gelukkig ook de 
angst om hun pak te bevuilen en werd 
er gefeest alsof we bij Bacchus zelf aan 
tafel zaten.

De band, die overigens geheel uit 
bèta’s bestond, heeft zich de blaren 
op de vingers gespeeld met voor 
iedereen wat wils. De heren hadden 

Guido Smeets

Elk jaar is er een moment waarop je geen genoegen neemt met 

de al genoten decadentie. Een moment waarop je je beter wil 

voelen dan de Leidsche ar. Als de kapper u tegen je zegt voelt 

dat ook goed, en als dat niet zo is, ben je nog niet lang genoeg 

sjaars af. 

hun dames, en de dames hadden nog 
een paar gasten in een normaal T-shirt 
om naar te kijken op het podium. Als 
alle mannen er hetzelfde uitzien wordt 
eloquentie belangrijk, maar de band 
en ruime hoeveelheden alcohol maak-
ten dit gegeven even nutteloos als de 
Nederlandse defensie tijdens de inval. 
Waar meerdere gelijken zijn, zijn som-
mige meer gelijk dan anderen. Onder 
luid gezang werd elke vereniging be-
jubeld, al kon ik het in de consternatie 
niet voorbij laten gaan om life is LIFE 
aan te heffen. Hadden ze maar niet het 
happy hour moeten dwarsbomen! Elke 
donderdagborrel moet je toch kunnen 
mijmeren aan dat prachtige gala. Al zal 
ik daar niet snel zo inglorieus dronken 
worden om met verslapte geest ten 
onder gaan! 

CDL Hoog!
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TATA!

Op 4 mei gingen de eerstejaars stu-
denten MST met het CDL op weg 
naar Tata Steel, het op 5 na grootste 
staalconcern ter wereld. Tata steel pro-
duceert, bewerkt en distribueert staal 
voor vooral drie grote markten:  de 
auto-industrie, de bouw en de verpak-
kingsindustrie.  

Aangekomen op het station in Be-
verwijk werden we opgehaald met 
een eigen bus, waar we de hele dag 
gebruik van maakten. De dag begon 
in het congresgebouw van Tata Steel, 
waar we werden opgewacht door 
onze gastheer en gastvrouw. Onder 
het genot van een kopje koffie of thee 
en een koekje kregen we eerst presen-
taties over het bedrijf zelf en over de 
productie van het staal.  Daarna werd 
de groep in tweeën gesplitst voor 
de eerste workshop. De workshop 
was opgezet als een discussie. Het 
ging over hoe je in het bedrijf moet 
omgaan met berichten uit de media. 
Soms geven media slechts halve of 
zelfs foutieve informatie, waardoor een 
product onterecht een slechte naam 
krijgt en door de consument niet meer 
vertrouwd wordt. Het project leverde 
interessante discussies op, met uitein-
delijk als conclusie dat je als bedrijf 
met al je wetenschappelijke bewijzen 
toch nooit op kan tegen de onderbuik-
gevoelens van de consument. 

Na de workshops was het tijd om de 
fabriek in het echt te bekijken, maar 
niet zonder gepaste kleding! Volledig 

in stijl van de fabriek kregen we een 
stofjas, veiligheidshelm en –bril en 
schoenen met stalen neuzen in je 
eigen maat. Omdat het terrein van 
Tata Steel ongeveer zo groot is als een 
gemiddeld dorp werden we met de 
bus naar het eerste gebouw gebracht, 
waar de grote rollen van 1800 meter 
staal werden bewerkt (geolied) en 
gesorteerd om vervoerd te worden. 
Onze gids wist veel te vertellen over 
het werk van de medewerkers, maar 
wat vooral indruk maakte waren de 
enorme hijskranen aan het plafond en 
de treinen die binnen reden met de 
rollen staal.
Terug in het congresgebouw kregen 
we een heerlijke lunch aangeboden 
en na de lunch gingen we weer de bus 
om naar de volgende fabriek te gaan. 
Nu waren we in het gebouw waar 
het staal ook daadwerkelijk gemaakt 
werd. Enorme pannen met gloeiend 
heet vloeibaar staal werden met zware 
kranen heen en weer getild, om het 
staal te kunnen gieten. Voordat er 
echt wat van gemaakt wordt, worden 
eerst verschillende aspecten van de 
kwaliteit bekeken en zo nodig wordt er 
nog wat toegevoegd aan het vloeibare 
staal. In de zaal met de lege en volle 
pannen was het erg heet. In de buurt 
van de pannen kon je niet staan, en de 
gloeiende potten waren soms te fel 
om rechtstreeks in te kijken. 

Ten slotte bracht de bus ons naar de 
fabriek waar de gegoten staalplaten 

werden bewerkt en gewalst tot de 
rollen dunne staalplaten die ze uitein-
delijk zouden worden. Ook hier was 
het erg warm. We hebben de hele weg 
gelopen die de platen ook afleggen. 
Door ze op de juiste manier te koelen 
en walsen krijgen ze precies de lengte, 
dikte en breedte die je wilt dat de pla-
ten hebben.
Na de rondleiding in de fabriek was 
het in het congrescentrum tijd voor 
de tweede workshop. Deze ging over 
wat er allemaal bij komt kijken bij het 
maken van een product. Vaak is de op-
dracht van een opdrachtgever in zijn 
ogen duidelijk, maar toch nog te vaag 
voor de producent. Je moet jezelf dan 
aanleren de juiste vragen te stellen aan 
de klant om zo echt te weten wat hij 
nou precies nodig heeft. Uiteindelijk 
was het geen enkel groepje gelukt 
om alle benodigde vragen te stellen, 
waaruit maar weer eens blijkt dat het 
echt moeilijk kan zijn de juiste vragen 
te stellen.

Na de laatste workshop was er nog 
tijd voor een drankje in het café. De 
gastheren en gastvrouw werden har-
telijk bedankt, natuurlijk met een klein 
cadeautje van zowel het CDL als het TG 
en daarna kon de reis weer huiswaarts. 
Natuurlijk een zeer leerzame dag, 
maar vooral ook erg leuk om zo’n grote 
fabriek eens van binnen te bekijken. 
Het is nu voor de eerstejaars een stuk 
duidelijker wat het inhoud om als che-
micus bij een groot bedrijf te werken.

Shirley Wouters
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Ouderdag 2011: Verf!

Goed, de dag zelf: Ik studeer in Den 
Haag en woon in Rijswijk, een stadje 
met een station waar in het weekend 
maar 2 keer per uur een trein komt. Het 
halen van een trein vergt dus enige 
timing, want anders zit je een half uur 
in een tochtige tunnel te wachten. Het 
was zaterdagochtend zeg ik nog maar 
een keer en ik voelde mij ook zo. De 
yoghurt was op, het brood zo oud dat 
de muizen het zelfs lieten liggen, mijn 
hoofd was zwaar én de kiosk op het 
station in Rijswijk is blijkbaar alleen 
doordeweeks open. Gelukkig had ik 
mijn trein op tijd én een goede aan-
sluiting op de trein naar Leiden, waar 
mijn moeder en broertje al vanuit Delft 

in zaten. Er was nog een reiziger mee; 
Madelon, een klasgenoot van Stan zo 
bleek. Het eerste vooroordeel over de 
studie, die van dat het een opleiding 
is voor jongens met stoffige labjassen, 
ging dus direct de prullenbak in.
Eenmaal in Leiden kon ik eindelijk 
van een welverdiend to go ontbijt 
genieten. Mijn moeder houdt wel 
van een stevige wandeling, ik wat 
minder, en bleek direct haar lol op te 
kunnen. Zij nam samen met Madelon 
het voortouw, terwijl ik met Stan op 
gepaste afstand volgde. Na uitleg van 
Stan over de elektronenmicroscoop 
kwamen we aan op de faculteit. Hier 
werden we onthaald met goed warm 

gehouden koffie. Toch bleef mijn zater-
dagochtend gevoel opspelen en werd 
ik door een nog onbekende persoon 
gepasseerd en gooide zo mijn halve 
bak koffie over de plavuizen. 

Nieuwe! 

Na het welkomstwoord van de twee 
voorzitters van de studieverenigingen, 
die ondanks de kraag van vrijdag, toch 
fris ogend het woord namen, werden 
we rondgeleid door de faculteit. Na 
een korte wandeling mochten we een 
proef doen. Leuk! Spelen met stofjes, 
erlenmeyers etc. én we moesten iets 
met kleur maken: “verf”. Nu schilder 
ik graag, dus voelde ik mij hier direct 
thuis. De proef ging, ondanks de soms 
iets wat foutieve instructies van mij, 
goed. De gewenste kleur roze was be-
reikt maar had wel wat feller gemogen. 
Dan had het proces nog vaker herhaald 
moeten worden, werd mij verteld. Na 
de proef was het tijd voor de lunch, die 

Tijs van de Poll

Een paar weken geleden werd ik door mijn broertje gevraagd 

om mee te gaan naar de ouderdag. Ik ben dan wel geen ouder, 

maar mee gaan wil ik wel. Veel kon ik mij bij deze dag nog niet 

voorstellen. Wel wist ik van vrienden met aan de Uni studerende 

broertjes en zusjes dat dit soort dagen ook op de verenigingen 

vaker voorkomen. Ik was dus zeer benieuwd. Van de studie 

had ik al wel wat gehoord, maar ik ben een mensenmens en 

dus benieuwd naar wie er op de studie rondlopen en wat deze 

individuen verder doen en zijn. 
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was prima verzorgd; stukje fruit, sappie 
en wat bammetjes.

De middag begon voor ons met een 
demoproef, uitgevoerd door Thijs en 
Birgit, die over evenwichtreacties ging 
en jodium als indicator zorgde voor 
een leuk kleurenspel.

Het college van de twee docenten over 
verf was op een leuke manier in elkaar 
gezet. Peter Hamersma gaf hapklare 
brokken informatie die snel maar dui-
delijk uitgelegd werden. Interessante 
stof over viscositeit, toepassingen en 
duidelijke voorbeelden. Het verhaal 
van Lies Bouwman over geschiede-
nis van schilderkunst en technieken 
was ook zeker interessant. De cursus 

met bijenwas schilderen die ze als 
voorbeeld gaf ben ik nog niet tegen 
gekomen en ik houd me bij dezen dus 
aanbevolen. 

Het gastcollege van Chi, oud-praeses 
van het CDL, liet zien dat je naast in 
Leiden of Delft nog op tal van andere 
plaatsen en landen studie-ervaring op 
kan doen en dat ze vanuit de schei-
kunde, zonder dat zelf te zeggen, in de 
marketing terecht gekomen is. 

Na de foto op de trap was het dan 
tijd voor de borrel! Kijk en daar ben 
ik dan goed in op de zaterdag- (of 
elke andere) middag! De borrel is van 
oudsher een sociale gelegenheid. Een 
beetje praten met die, een biertje hier 
en wat bitterballen daar,.... bitterballen 
daar,..... bitterballen, waar zijn die bit-
terballen. Ik kreeg nul op mijn rekest. 
Nee er mag door de Uni in de faculteit 
niet gefrituurd worden was het ant-
woord. Dat gaat natuurlijk stinken. In 
een gebouw met wel duizend giftige 
gassen en dampen kan natuurlijk niet 
ook nog zo’n vette frituurlucht hangen.

Al snel bleken mijn broertje, moeder 
en ik de laatst overgebleven gasten op 
de borrel. Samen met de leden van de 
twee besturen bleef het overigens wel 
reuzengezellig. Na een laatste rondje 
en nog één en ach kom vooruit nog 
ééntje dan, was het tijd om gedag te 
zeggen. Zes uur scherp en voor mij 
geen minuut te laat, ik moest namelijk 
die NS roulette weer in om op tijd bij 
de repetitie van mijn band te zijn. 

Één tip nog voor de organisatie tot slot: 
Begin in het vervolg op zaterdag een 
uurtje later. Dan neem ik huisgemaakte 
gehaktballen mee! 

Ouderdag 2011: Verf!
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We moesten wel weer een college van 
de immer goed lesgevende dr. Koper 
missen, maar ik denk wel dat hij zo 
ruimhartig is om ons zonder mitsen en 
maren te laten gaan.

De dag begon met een smakelijke 
lunch in het Science Café met flink wat 
koolhydraten en ascorbinezuurbom-
men (in de volksmond ook wel be-
kend als “brood” en “fruit”). Vervolgens 
kregen we een stevige lezing van CDA-
(ex-)senator Rein Willemse, die zelf 
afgestudeerd is in Delft. Als voorzitter 
van de Regiegroep Chemie pleitte 
hij voor meer fusies en ondernemer-
schap in de chemiesector, hoewel het 
uiteindelijk uitdraaide op een discussie 
over stufi (als je niet naar de politiek 
komt, komt ze wel naar jou). Na deze 
confrontatie was het zeker tijd voor het 
echte werk: de drie keuzeblokken.

In het eerste keuzeblok zat ik bij een 
lezing van Michele Pavanello over 
ladingsverplaatsing in guanidinegroe-
pen in DNA. Dit speelt een belangrijke 
rol bij het vinden van de oorzaak van 
de vorming van mutaties door uv-licht. 
Ondanks dat ik nauwelijks voorkennis 
had over dat onderwerp kon ik het 

toch redelijk goed volgen. Het is toch 
wel opvallend dat theoretische chemie 
ons zo veel kan leren over ziekte en 
gezondheid.

Vervolgens kregen we veel zoetigheid 
binnen. Niet dat we vol werden ge-
propt met snoep of zo, maar het ging 
over koolhydraatsynthese.  Jeroen 
Codée legde ons de problemen uit van 
het automatiseren van deze syntheses 
en toonde ons een 
nieuwe methode 
om deze molecu-
len, die cruciaal 
zijn op het gebied 
van immunologie, 
biochemie en vele 
andere vlakken, 
zelf op te kunnen 
bouwen.

Over immunologie 
gesproken: de der-
de lezing ging over 
vaccins en ontwik-
kelingen op het gebied van vaccins. 
Miriam Bujny van Crucell gaf ons een 
introductie over vaccins en moderne 
varianten op traditionele immunise-
ring met gedeactiveerde ziektekiemen 

en antilichaampjes, 
en belangrijker 
nog: hoe je deze 
kunt combineren 
door onderzoek 
aan beide.

De laatste lezing 
van de dag ging 
wederom over on-
dernemen, maar 
nu binnen het 
kader van univer-
sitair onderzoek. 

Na twee dagen LO1 in Leiden dacht ik weer de hele dag in Delft 

te zitten, maar toen kwam het lustrumsymposium eraan. Met 

enige spoed haastte ik mij met een tiental andere eerstejaars 

naar Leiden om het CDL-lustrumsymposium bij te wonen. 

Dit lijkt misschien hier vreemd, maar 
elders is het blijkbaar normaal, zoals 
dhr. van Delft van SynAffix ons wist te 
melden. Hij wist ons veel te vertellen 
over bedrijfsvoering en de cyclus van 
innovatie, en sloot daarmee de mid-
dag af. Er volgde nog een borrel, met 
veel gezellige gesprekken, als kroon op 
een geslaagde dag. Veel geleerd, veel 
gedaan, kortom: royaal chemieplezier 
voor docent en student!

Fig. 1: Ir. Rein Willems houdt het openingswoord
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Maaike

Maaike studeerde van 2000 tot 2006 biologie aan de Universiteit Leiden met als 

afstudeerrichting Science Based Business. Meteen na haar master is ze aan de 

slag gegaan als consultant bij TOPdesk in Delft. “Ik dacht dat zo iemand 60 uur 

in de week werkt en ontzettend hip en commercieel is. Maar dat hoeft gelukkig 

helemaal niet.”

Van studie naar stage

“Het leukste aan mijn studie vond ik de afwisseling in onderwerpen. Zo heb ik naast biologische vakken 

ook medische en bedrijfskundige vakken gevolgd. Ik heb onderzoeksstages en een snuffelstage bij een 

middelbare school gedaan. Mijn plan was om na mijn studie het onderzoek in te gaan. Maar hoewel mijn 

onderzoeksstages erg interessant waren, zag ik mezelf nog niet verder gaan in dit vakgebied. Bij Science 

Based Business kreeg ik vakken als marketing en Financial Management; het feit dat het gericht was op 

het bedrijfsleven vond ik erg fi jn. Na veel wikken en wegen heb ik bedacht dat ik na mijn afstuderen voor 

de overheid of in het bedrijfsleven wilde gaan werken. 

Op onderzoek uit

Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden in het bedrijfsleven heb ik de Bèta Banenmarkt 

bezocht. Het stond dat jaar vol met IT-bedrijven. TOPdesk was een van de weinige bedrijven die ook 

geïnteresseerd waren in biologen. Het bedrijf kwam leuk op mij over: veel vrijheid, een informele 

werksfeer en alles wat je van IT moest weten zou je daar leren. Met elk gesprek 

met TOPdesk dat toen volgde, werd ik enthousiaster. Toch twijfelde ik: zou ik het 

wel redden in de IT? Vind ik IT überhaupt leuk? 

Weg met de twijfels

Tijdens het leertraject van de inwerkperiode werd de eerste vraag al beantwoord. 

Je wordt hier niet in het diepe gegooid: je wordt goed begeleid en de technische 

kennis pik je heel snel op. Het antwoord op de vraag of ik het wel leuk zou 

vinden kreeg ik bij de eerste klant: leuk vind ik het zeker. Het beste aan mijn 

baan vind ik het contact met veel verschillende bedrijven en mensen. Hoewel 

ik nu niet lesgeef, ben ik wel bezig met kennisoverdracht omdat ik mensen leer omgaan met onze 

software. Bepaalde vaardigheden die ik heb geleerd tijdens mij studie, pas ik nu dagelijks toe in mijn 

werk. Als consultant moet je communicatief vaardig zijn: je moet met allerlei soorten mensen kunnen 

samenwerken. Ook moet je analytisch kunnen denken. Bedrijfsprocessen moet je doorzien en wanneer 

klanten hun wensen niet zo helder kunnen uitleggen, moet je toch snel snappen wat ze bedoelen. 

Niet té hip

Als je afgestudeerd bent, is het handig om te weten wat je graag doet. Ik had nooit gedacht dat 

ik consultant zou worden. Ik dacht dat zo iemand 60 uur in de week werkt en ontzettend hip en 

commercieel is. Wel wist ik dat ik het leuk vond om mensen om me heen te hebben en om kennis over te 

dragen. Nu heb ik veel organisaties van binnenuit gezien en kan ik snel zien bij welke bedrijven het heel 

goed gaat en bij welke minder. Zo weet ik dat het goed zit bij TOPdesk. We gaan informeel met elkaar om 

en je hebt de vrijheid om te ontdekken waar je goed in bent.”

---------------------------------------------------------

TOPdesk is een jong en internationaal software- en consultancybedrijf, waar jaarlijks ongeveer 40 

hoogopgeleide starters hun carrière beginnen. Er heerst een ideaal startersklimaat: je komt terecht in een 

academische werksfeer, waar zelfstandigheid en leergierigheid belangrijk zijn.

Martinus Nijhoffl aan 2, 2624 ES Delft

t (015) 2 700 900 e vacatures@topdesk.nl

____
‘‘Ik had nooit 

gedacht dat 

ik consultant

zou worden.”____

Lustrumsymposium: Van idee tot product
Selwyn Hanselman
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Gij zult niet doden, behalve bij Gotcha!

De deelnemers krijgen allemaal een 
target toebedeeld dat zij, in een vrije 
zone, moeten vermoorden door water 
op het target te gooien zonder dat een 
van de andere deelnemers dat ziet. Als 
je jouw target succesvol omgelegd 
hebt, krijg je het target van de net 
gedode deelnemer. Mocht je nu wel 
gespot worden of je target in een vrije 
zone aanvallen en de jury krijgt dit te 

horen, dan word je de volgende dag 
vogelvrij verklaard. Dit betekent dat 
iedereen, en dus niet alleen degene 
die jou als target heeft, je mag ver-
moorden.

Maar liefst 40 enthousiaste CDL’ers 
hadden zich aangemeld en daarvan 
kwam de helft naar de Gotchaopening 
in het hart van Leiden. Via een speciale 
route konden zij bij de jury, Marieke & 
Florine, in de Burcht hun target opha-
len. 

Die avond vielen er geen doden, maar 
de volgende dag was helaas meteen 
de laatste voor Bas en Freek, die allebei 
voor de deur van de Aapjes te grazen 
zijn genomen respectievelijk door 
Therre en Anthe. Therre vermoordde 
de volgende dag Anthe, ook op gang 
naar de CDL-kamer. Thomas werd 
vermoord toen hij ’s avond na LO op 
een verlaten afdeling op de lift stond 
te wachten. Paul en Casper werden het 
slachtoffer van Michiel. Steven zag zijn 
kans schoon toen het T-genbestuur 
zichzelf aan het promoten was en 
Therre lag vervolgens dan ook uit het 
spel. Jeroen werd door Meaux maar 

liefst twee keer vermoord - dood 
is blijkbaar toch niet zo definitief- , 
maar toen hij op weg naar de wc nat 
gemaakt werd, kon hij zich zelf bij de 
jury er niet meer uit praten. Tom werd 
door Bianca het spel uitgewerkt. Leon 
achtervolgde zijn target Charlotte op 
de fiets tot aan het station om haar dan 
toch succesvol te vermoorden. 

MVO is ook een gevaarlijk vak: Koen 
vermoordde Anne op weg hier naar-
toe. In de tussentijd werden Lucas, Se-
bastien, Sandra, Steven en Duhan van 
het leven beroofd. De killing spree van 
Leon werd beëindigd door Sander, die 
uiteindelijk weer het slachtoffer werd 
van Koen. Hij vermoordde op één dag, 
en vooral tijdens het Glow in the Dark 
golf, achtereenvolgens Yorrick, Fanny, 
Sander, Rik, Stefan, Stan en Kimberley. 

Koen kwam met wat hulp van Bas om 
het leven. Bianca maakte ook nog een 
eind aan het leven van Tomek. 

Aangezien de ouderejaars vooral in de 
eerste week al met bosjes omvielen - 
oude mensen gaan nu eenmaal eerder 
dood-, is er ook een schaduw-Gotcha 
gestart. Hier vonden toch wel de spec-
taculairdere kills plaats. Meaux werd 
met water in plaats van jenever ver-

moord tijdens de receptie door Bas, die 
tevens Charlotte en Rik om zeep hielp. 
De in de Chimica poserende Blurp 
heeft in het mannentoilet het leven 
gelaten (Wat de vrouwelijke blurp daar 
deed is nog maar de vraag). Yorrick zat 
verstopt achter een gedenksteen om 
Steven te killen en zo zijn er nog meer 
mooie voorbeelden.

De winnaars van Gotcha zijn Koen met 
de meeste kills en Bianca met de mooi-
ste kill voor het vermoorden van Tom 
in de bus. Bij schaduw-Gotcha heeft 
Bas de prijs voor de meeste kills gekre-
gen en ging de prijs voor de mooiste 
kill naar Yorrick voor zijn uitgebreide en 
doordachte moord op Steven.

Florine en Marieke
Lustrumcommissieleden

Een lustrum is niet compleet zonder Gotcha. Dit is hét spel waar 

paranoia bezit van je neemt, onschuldige gangen opeens ge-

vaarlijk zijn en je beste vriend bereid is je te doden. Waar gotcha 

vroeger traditie was tijdens de diesweek, is die traditie met dit 

lustrum weer in ere hersteld.

“Jeroen werd door Meaux maar 

liefst twee keer vermoord - dood is 

blijkbaar toch niet zo definitief”

“MVO is ook een gevaarlijk vak”

De in de Chimica poserende Blurp 

heeft in het mannentoilet het leven 

gelaten

Yorrick zat verstopt achter een ge-

denksteen om Steven te killen

Fig. 1: Bewijsstuk A, het corpus delicti
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Natuurlijk ontbreken ook felicitaties 
van zusterverenigingen en stukken 
van onze faculteit niet. Na een pe-
riode van hard werken, waren voor 
ons vooral de laatste paar weken erg 
spannend. Op papier ziet het er toch 
altijd weer anders uit en zou de druk-
ker het halen om de almanak op tijd 
te leveren? Gelukkig bleek dat allemaal 
mee te vallen. Wij waren in ieder geval 
aangenaam verrast met het werk van 
de drukker. Ruim op tijd werd er een 
fors pakket geleverd, wat wij nog een 
tijdje in de kelders van het Gorlaeus 
verborgen moesten houden.

Op maandag 2 mei was het dan zover. 
Deze dag zal vooral de geschiedenis-
boeken ingaan als de dag waarop ’s 
werelds ‘most wanted’ terrorist om-
gelegd werd, maar dat was voor ons 
op dat moment totaal niet belangrijk. 

Vanaf de lunchpauze was de commis-
sie, bestaande uit Yorrick van Bree, Mo-
hamed Bahida, Steven Lawant, Sander 
Kalsbeek en ondergetekende, al druk 
bezig met de voorbereidingen. Rond 
vier uur kwamen de eerste mensen de 
Science Club binnen. Echt druk werd 
het pas een uur later, toen iedereen 
klaar was met LO.

Toen ook Trudie aanwezig was, kon de 
uitreiking beginnen. Allereerst moest 
natuurlijk het goed geheimgehouden 
thema bekendgemaakt worden. Onze 
keuze daarvoor was gevallen op “Kleur-
rijk”, wat binnen en buiten de chemie 
een erg interessant thema is. Daarna 
was het moment aangebroken om de 
eerste almanak uit te reiken aan ons 
enige actieve erelid Trudie Brouwer. 
Bij een kleurrijke almanak horen 
natuurlijk ook kleurrijke drankjes, en 

Het heeft een aantal maanden van hard werken gekost. Vele 

mailtjes zijn verstuurd en allerlei mooie stukjes zijn verzameld 

en geschreven. En het resultaat mag er zijn: van Vader Abraham 

tot Jolande Sap, je vindt ze allemaal in de zeventiende lustrum-

almanak van het Chemisch Dispuut Leiden!  

daarom had de commissie voor drank-
jes in alle kleuren van de regenboog 
gezorgd. Mocht er een drankje tussen 
zitten dat je graag nog eens zou willen 
drinken, je kunt ze allemaal terugvin-
den in de almanak. 

Toen de eerste almanak getekend en 
uitgereikt was, kon iedereen langs-
komen om een almanak op te halen. 
Daarbij was er ook de gelegenheid om 
je almanak te laten tekenen door de 
commissieleden. Erg leuk om te doen, 
maar het viel ons toch wel tegen om 
bij iedereen even origineel te blijven. 
Vervolgens is er nog een tijd genoten 
van de lekkere drankjes. 

Ten slotte besloten we de uitreiking 
door gezamenlijk een regenboog aan 
shotjes achterover te slaan. Hierna was 
iedereen wel toe aan wat te eten. Bij 
onze vergaderingen is de almanak-
commissie de afgelopen maanden 
vaste klant bij de Ak-Al geweest. Er was 
dus al snel besloten dat we de avond af 
zouden sluiten met een kapsalon. Na 
een geslaagde uitreiking is nu tijd om 
te genieten van de almanak. Mocht je 
nou niet bij de uitreiking geweest zijn, 
maar wil je toch een almanak? Loop 
dan even langs het hok, want we heb-
ben er nog genoeg!

Fig. 1: De almanakcommissie met hun kleurrijk eindresultaat

Lustrumalmanak: Kleurrijk!
Leon Jacobse
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Fotospel

Lieve Chimicalezers,

Vandaag aan mij de eer jullie te vertel-
len waarom het zonde is dat de meeste 
van jullie niet aan een prachtige lus-
trumactiviteit mee hebben gedaan: 
namelijk het grootsche fotospel!
Een beetje vroeg was het wel (als ik 
stage heb kan ik langer slapen…), 
maar ik had het er zeker voor over. 
De wekker wekte mij namelijk al om 
7 uur. Na een lekkere douche en een 
nog beter ontbijt, was het tijd om de 
auto in te stappen (dit wel na menig 
belangrijke dingen mee te nemen: fo-
tocamera zonder batterijen, TomTom, 
een grote fles water en een mooie 
“Vamos a Madrid”-trui, het was immers 
nog vroeg en best wel fris…) om de 
lange reis van 26 km naar de mooiste 
studentenstad van allemaal te reizen. 
Aangekomen bij het Gorleaus  heb ik 
mijn warme trui aangetrokken en me 
vervolgens naar de bushalte begeven. 
Zo was ik precies op tijd om mijn fiets 
te pakken en de uitleg van het mooie 
spel mee te pakken!

Na de duidelijke uitleg van Florine 
(door Anthe omgedoopt tot Koningin 
des Luco’s) zijn we als een speer naar 
het Gorleaus teruggefietst. Daar zijn 
we snel de lijst door gaan spitten om 
een mooie route uit te stippelen. We 
kwamen al snel een aantal dingen te-
gen die we op het Gorleaus moesten 
regelen: onsch hoogst eigen Blurp (die 
mag je als CDL’er gewoon niet mis-
sen), een Unox-muts (met dank aan 
CASC) en de hokken van Life (zonder 
bestuursleden) en Aesculapius (met 1 
bestuurslid).
Hierna snel de auto ingesprongen om 
naar het eerste doel te rijden: Amster-

dam (met de ArenA en onze vriendjes 
van ACD). Onderweg al bouwvakkers 
met oranje helmen in de wegwerk-
zaamheden tegengekomen: puntjes 
pakken!

Helaas waren onze lieve vriendjes niet 
aanwezig en zijn we snel door geracet 
naar Volendam! Score: klokgevels, kle-
derdracht en drie kerken! Nu ving de 
lange reis naar het noorden aan. Hier 
voelden wij de barbaarsheid van de 
Noormannen een beetje terug: bijna 
aangereden door een vrachtwagen 
die onze Alto niet lief vond en bijna 
een fiets van een fietsendrager op de 
motorkap gehad. Spannend! Ik heb 
op deze dag voor het eerst legaal 130 
km/h gereden op de Nederlandse 
wegen (en dan is 80 ineens erg lang-
zaam). Afsluitdijk met Nederlandse 
vlag is ook weer afgevinkt! Volgend 
doel: Knooppunt Zurich. Deze was 
voor ons heel erg moeilijk te vinden. 
Zodra we de afsluitdijk afreden, stond 
het al aangegeven. De enige mogelijk-
heid de dijk af te komen was over het 
kruispunt. Hier hadden we geluk: we 
hadden precies een caravan voor ons 
rijden!

Na het knooppunt was het tijd om op 
zoek te gaan naar de veerboot naar 
Vlieland: op naar Harlingen… Na 
Harlingen stond Franeker op onze lijst. 
Een planetarium met een zonnewijzer 
erop en twee langsfietsende bejaar-
den. Nu kunnen we op zoek gaan 
naar de Leeuw in Leeuwarden. Welke 
mooiere leeuw is er in Leeuwarden 
dan de lustrumleeuw van de mooiste 
studievereniging van het land!

Op naar Thialf! Die staat vast op de 
Thialfweg in Heerenveen, dachten wij. 
Maar dat was mooi niet waar. Gelukkig 
vonden we nog wel een obelisk: 60 
punten. Toen toch maar even gegoog-
led waar Thialf dan wel stond. Havelte 
was de volgende stop voor ons. Hune-
bedden zijn toch echt kleiner dan dat 
ik ze me altijd voorgesteld had. Wipkip-
pen, glijbanen en ijsjes zijn daar ook in 
de buurt te vinden. In Zwolle was de 
witte leeuw te vinden. Ook vonden we 

er de mooiste gele waterfietsen die we 
ooit gevonden hadden.

Na Havelte begon het al later te wor-
den en besloten we richting Leiden 
terug te rijden. Maar dat houdt niet in 
dat we niks meer fotograferen: in onze 
ogen de meest geniale plek op de lijst: 
Pas-opweg! Ook wij hadden geen idee 
waar dat lag, maar blijkbaar was het bij 
Nunspeet. Molen de Hoop stond on-
der andere in Harderwijk, samen met 
woonboten en het Linnaeustorentje. 
In Amersfoort stonden 2 keien, waar-
van Anthe er één was. We voelden ons 
heel welkom in Groenekan en de Bilt 
(KNMI). Langs Utrecht vonden we de 
IKEA en zo reden we terug naar Bode-
graven (McDonalds) en Gouda, waar 
Anthe en Leon op de trein sprongen. 
Uiteindelijk stapte ik om half 8 weer 
thuis binnen. 

Nu kijken we (helaas niet als winnaars) 
terug op een geweldige dag! Ik denk 
toch echt dat die oliebollen het ‘m 
gedaan hadden, terwijl wij toch de 
meeste punten zouden moeten heb-
ben! 

Gelukkig hebben we de foto’s nog. 

Koen van der Ham

Hier voelden wij de barbaarsheid 

van de Noormannen een beetje 

terug: bijna aangereden door een 

vrachtwagen die onze Alto niet lief 

vond
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Minigolfen in het donker

Bij binnenkomst van de glowgolfbaan 
kon ik, en dan spreek ik ook voor de 
rest van de almanakcommissie, mijn 
hart ophalen bij alle kleurrijke on-
derwaterdecoraties die de golfbaan 
rijk was. In ieder geval weet iedereen 
ook weer hoe het is om een combi-
natie van Pirates of the Caribbean en 
Spongebob terecht te komen tijdens 
een paddotrip. En alsof dat nog niet 
genoeg was werd er niet bepaald 
zuinig omgegaan met de voorraad 
glowsticks, waarmee uiteraard vooral 
onze mooie lustrumkleur op 17Chloor-
ieuze wijze vertegenwoordigd werd.

Toen er eenmaal lustig op los gegolfd 
werd bleek maar weer dat niet ieder-
een overal goed in kan zijn, al liepen 
er uiteraard ook enkele natuurtalenten 
rond. Sommige hindernissen bleken 
gewoon a bridge too far te zijn en ook 
de grenzen van de banen werden lang 
niet altijd gerespecteerd. Soms moet 
je gewoon je eigen krachten kennen. 
Gelukkig leverde dit de nodige hilari-
teit op en er werd dus ook genoeg ge-
lachen. Er zaten natuurlijk ook enkele 
pareltjes van slagen tussen, zoals mijn 
eigen semi-hole-in-one, waarbij de 

bal natuurlijk net weer uit de hole 
moest kaatsen.

De uiteindelijke winnaar van de 
dag was Koen, die met zijn score 
ver onder par iedereen wist te 
verbluffen. En niet alleen met golf 
was er voor hem gelegen- heid om 
te scoren, want de Gotcha ging 
natuurlijk ook gewoon door. Nadat 
zijn dag al goed begonnen was met 
kills op Yorrick, Fanny en mijzelf, moes-
ten tijdens het midgetgolfen nog vier 
mensen het ontgelden.

Toen iedereen 
uiteindelijk de 18 
holes compleet 
had was het tijd 
voor een hapje 
en een drankje. 
Al snel werd de 
McDonalds uit-
gekozen, hoewel 
niet iedereen 
daar even geluk-

kig mee was. Maar 
ja, je moet toch 
wat met je krappe 
stufi. Overigens 
was het een leer-
zame ervaring, 
omdat we weer 
wijzer zijn dat er 
in de McDonalds 
een vorm van 
Nederlands wordt 
gesproken waarin 
de zinsnede “zon-
der augurk” niet 
bestaat. Nadat 

ieders maag gevuld was werd er nog 
een even biertje gedaan bij beachclub 
Peukie, die overigens sfeervoller is dan 
de naam doet vermoeden. Daarna was 
het tijd om voldaan weer huiswaarts te 
keren.

Het glowgolfen in Scheveningen was 
dus een geslaagde en zeker een kleur-
rijke toevoeging aan de lustrumactivi-
teiten. 

17
Chloorieus!

Sander Kalsbeek

Op de laatse vrijdag voor de lustrumweek vertrok een hele de-

legatie CDL’ers naar Scheveningen om daar alvast goed in de 

stemming te komen. Nadat iedereen uiteindelijk de juiste tram 

had gevonden en de ijsverkopen van de plaatselijke Burger King 

een flinke boost hadden gekregen, kon het glowgolfen dan ein-

delijk beginnen.

Fig. 1: Opperste concentratie bij h.t. 
assessor onderwijs Rik Mom

Fig. 3: De praeses op gruwelijke wijze opgegeten door MOby 
Dick
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Geef het volk brood en Spelen

Zo kwam het dat op maandag 16 mei 
de lustrumweek officieel startte met 
de spelletjesmiddag in de Science 
Club. Er was helaas geen plek voor 
chloorieus Hollandsche spelletjes als 
koekhappen en spijkerpoepen, maar 
er werd op niveau gestreden op vele 
uiteenlopende vlakken. Vierenzestig 
van die vlakken waren bijvoorbeeld 
te vinden op het schaakbord, waar 
een mooie strijd werd geleverd om de 
koning van de tegenstander in verle-
genheid te brengen. Anders gezegd, er 
werden pogingen gedaan de andere 
Monarchie omver te werpen. Dit alles 
onder het toeziend oog van de prae-
ses, die het prima vond zolang het bij 
die houten Monarchie bleef. 

Daarnaast werd het chloorieze Che-
Monopolie uit de kast getrokken,  waar 
de patenten op chemische stofjes 
gehuurd moesten worden. En niet 
huizen en hotels gebouwd werden, 
maar laboratoria en fabrieken! Ook het 
weerwolvenspel fanatiek gespeeld. 
Na een duizend beschuldigingen 
en weerwolfbeten werd er ook nog 
gekaart en gefluxt. Toen de eerste 
’wolven’ echt begonnen te watertan-
den, was dat voor ons het teken de 
barbecues aan te steken. 

Vier barbecues stonden al heerlijk te 
roken toen de eerste leden binnen 
kwamen druppelen. Of liever gezegd 
‘buiten kwamen druppelen’, omdat we 
in de tuin van het LCP zaten. Vanwege 
de angst voor regenbuien waren er 
tenten neergezet die ervoor moesten 
zorgen dat de barbecue niet in het 
water zou vallen. Gelukkig voor de 
bijna 60 aanwezigen is het zo goed als 
droog gebleven.

De al dan niet aangewezen vrijwilligers 
hebben uitstekend hun best gedaan 
om iedereen te voorzien van hun saté, 
hamburger, worstje, salade en uiter-
aard het door de Romeinen al voorge-
schreven brood. Natuurlijk was er ook 
gezorgd voor de inmiddels traditionele 
barbecuequiz, onder leiding van de 
onafhankelijke, doch geheel partijdige 
jury. Vijf rondes met de meest bizarre 
vragen en opdrachten leverden min-
stens zulke bizarre antwoorden op. Het 
mooie dieptepunt was misschien nog 
wel de ronde met LuCo-uitspraken. In 
de vergaderingen van het afgelopen 
jaar zijn zo veel rare dingen gezegd, 
daar moest wat mee gedaan worden. 
Zo is nu iedereen bekend met de vier-
de wet van Buskermolen: bier is geen 
water. Na de afloop van de quiz wist 

tevens iedereen dat 
Freek tijdens het 
feest als dijk ver-
kleed zou gaan. Of 
hij dat ook echt zou 
doen, daar moesten 
we helaas nog 2 
dagen op wachten. 

Yorrick Verbree

De Romeinen begrepen het al: geef het volk brood en spelen 

en ze hebben het enorm naar hun zin. Nu zijn Romeinen niet 

bepaald Hollandsch 
17

Chloorie, maar het idee lenen we graag 

voor ons eigen lustrum natuurlijk! 

Fig. 1: CheMonopolie
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Verkiezings-ALV

Het begin van de avond werd gevuld 
met de gebruikelijke zaken, zoals 
mededelingen van het bestuur en de 
commissies, de installatie en decharge 
van commissies, de pauze met pan-
nenkoeken en natuurlijk de heerlijke 
hapjes van de BakCie, die heerlijke Hol-
landse taarten had gebakken. 

Hierna was het tijd voor de verkiezing 
van het bestuur. Dit jaar was het een 
extra speciale verkiezing, want er wa-
ren niet één, maar twee kandidaats-
besturen. Dit was een heel lange tijd 
niet voorgekomen. Naast het KB, dat 
door het huidige bestuur was voorge-
dragen, was er ook het T-Genbestuur, 
waar ikzelf ook een deel van uitmaakte.

Het ‘officiële’ kandidaatsbestuur be-
stond uit Anthe Janssen, Jeroen Ver-
heij, Stefan de Weger, Ines Peters en 
Leon Jacobse. Het kandidaatsbestuur 
droeg de naam ‘Goud’, wat met zijn 
atoomnummer een verwijzing was 
naar het 79e bestuur. 

Het T-Genbestuur was een initiatief van 
enkele studenten die vonden dat de 
CDL’ers een keuze verdienden tijdens 
de verkiezingen. Dit was voorgaande 
jaren niet het geval. Omdat hier naar 
onze mening verandering in moest 
komen, besloten Therre van Blerck, Tim 
Hogervorst, Tom Bisschop, Thomas 
van den Ende en ik (Thom Hersbach) 
een tegenbestuur op te richten. Dit 
bestuur droeg de toepasselijke naam 
‘T-Genbestuur’.

Eerst was het Gouden bestuur aan 
de beurt om zichzelf voor te stellen. 
Hiervoor hadden zij een kort filmpje 
gemaakt. Hierna stelde iedere kandi-
daat zichzelf nog even voor. 

Hierna was het T-Genbestuur aan de 
beurt, dat wat langer de tijd nam. Als 
eerste droeg Therre een prachtige 
speech voor waar verdacht vaak het 
woord ‘tegen’ in zat. Vervolgens was 
de afwezige Tim aan de beurt, die 

Thom Hersbach

Op dinsdag 17 mei, na de filmmiddag, was misschien wel de be-

langrijkste gebeurtenis van de lustrumweek: de Lustrum-ALV. 

Tijdens deze ALV zou namelijk het 79e bestuur van het Chemisch 

Dispuut Leiden worden gekozen.

een videoboodschap had gemaakt, 
compleet met nepsnor en Sovjetvlag. 
Daarna was ikzelf aan de beurt met een 
presentatie waarin alle bestuurspun-
ten werden toegelicht. Twee van deze 
punten waren gladiatorengevechten 
in zaal 4/5 (die erg veel weg heeft van 
een arena) en investeringen in koude 
kernfusie om het koffiezetapparaat 
draaiende te houden. Tot slot waren 
Tom en Thomas aan de beurt om nog 
kort te vertellen waarom zij geschikt 
waren.

Het T-genbestuur presenteert hun 
standpunten. 

Hierop volgde een bloedstollende 
stemmingsronde, waar het Gouden 
bestuur met 44 tegen 19 stemmen 
won en zich dus f.t. bestuur mocht 
noemen.

Toen deze spannende verkiezing 
voorbij was, werd er nog door middel 
van moties besloten dat het zingen 
van ‘Io Vivat’ voor de vergadering afge-
schaft zou worden en dat Blurp in de 
toekomst ook een ALV mag bijwonen. 
Om bij te komen kon hierna nog een 
drankje genoten worden. Kortom, een 
geslaagde en veelbewogen ALV!
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CDL-feest ver boven peil

Als locatie was gekozen voor het 
mooie gebouw van Quintus. De zaal 
op de eerste verdieping bleek uiter-
mate geschikt voor de festiviteiten en 
was ook nog eens goed te beveiligen.

Dit was natuurlijk nodig om te voorko-
men dat er tijdens de receptie eigen-
dommen van het CDL meegenomen 
werden door andere verenigingen. 
Zo had de pedel (en zijn staf ) continu 
een bewaker en was het gastenboek 
tactisch op een tafel in de hoek vast-
geplakt. Toch was dit alles enigszins 
in de geest van het 17Chloorieus 
Hollandsche gezegde “Als het kalf ver-
dronken is, dempt men de put” want 
eerder die dag hadden de vrienden 
en vriendinnen van Aesculapius de 
pedelstaf al even geleend, zonder dit 
aan te kondigen. Dit zorgde er voor 
dat Bas en Rik in complete paniek 
een nieuwe staf moesten maken, die 
het welgeteld vijf minuten uithield. 
Gelukkig begaf de staf het net op het 
moment dat de LuCo haar cadeau aan 
het bestuur mocht overhandigen… 
een nieuwe pedelstaf! Daarmee kon 
met luid kabaal de rest van de gasten 
aangekondigd worden.

Vele besturen en commissies namen 
de moeite om het bestuur te feliciteren 
met de verjaardag van de vereniging. 

Volgens goed gebruik moet daar op 
gedronken worden. De jenevermeisjes 
waren prima voorbereid en voorzagen 
dan ook iedereen van een drankje. 

Na 2 uur en flink wat borreltjes voor het 
bestuur was de receptie afgelopen en 
kon de DJ zijn plek innemen voor het 
feest. Speciaal voor het thema “Bene-
den peil” kwamen de zwembandjes, 
opblaasdieren en het kinderbadje 
tevoorschijn om de ruimte aan te kle-
den. Dat mensen na een paar biertjes 
best rare dingen kunnen doen met 
een opblaashaai, hadden we vooraf 
niet bedacht. 

Wat wel vooraf voorspeld was, was dat 
Freek zich waarschijnlijk niet aan zijn 
belofte zou houden. Hij zou als dijk 
verkleed gaan, maar verder dan een 
zwembroek was hij niet gekomen. 
Hoewel de ruimte iets groter was dan 
strikt noodzakelijk, was de sfeer vanaf 
het begin af aan perfect. Geen enkele 
reden voor de DJ om narigheid te ver-
wachten, maar toch was er nog flink 
wat overredingskracht van Fanny voor 
nodig voor hij eindelijk Viva Hollandia 
inzette. Toen hij eenmaal overtuigd 
was zong iedereen uit volle borst het 
lustrumlied mee en zo natuurlijk ook 
de zin die helemaal waar bleek te zijn: 

“We feesten door tot ’s morgens vroeg en 
zijn nog vijf jaar brak!”

Florine en Marieke
Lustrumcommissieleden

Op woensdag, halverwege de lustrumweek, stond een groot 

feest op het programma. Aan het begin van de avond was er de 

mogelijkheid het bestuur te feliciteren op de receptie en aan-

sluitend werd het grote lustrumfeest gevierd. 

Fig. 1: Het bestuur is aan het wachten 
op de eerstrecipiërenden

Fig. 2,3,4: De sterke pedel, de lieftallige 
jenevermeisjes en de sterke bewakers 
hebben hun taken uitstekend vervuld 
tijdens de lustrumreceptie. 
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Feest foto’s
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Lustrumweek: Schermen en taart

Op de vrijdag van de lustrumweek, de 
eigenlijke verjaardag van de vereni-
ging, heeft een gezellig grote groep 
mensen meegedaan aan de scherm-
clinic. De clinic begon met het uitleg-
gen van de verschillende wapens die 
gebruikt worden om te schermen, 
namelijk de degen, sabel en de floret.  
Daarna besloot de instructeur dat wij 
alle theoretische kennis om te begin-
nen met oefenen in huis hadden en 
begonnen we met oefenen van de 
houding, wat niet zo gemakkelijk is als 
het lijkt.

Toen we een beetje doorkregen hoe 
we zouden moeten staan, gingen 
we verder met de volgende stap, het 
maken van stappen voorwaarts en 
achterwaarts. Hierna moesten we de 
uitval oefenen, terwijl we dan eindelijk 
ook de floret mochten hanteren en 
moesten oefenen met vasthouden 
en houding. Na het voetenwerk en 
de houding was het dan zover: een 
heuse oefening met combinatie ste-
ken, afweren en nog een keer steken 
terwijl je stappen zette. Deze oefening 
ging natuurlijk niet voor iedereen van 
een leien dakje. Gelukkig was het een 
erg geduldige instructeur, die al zijn 
oefeningen duidelijk uitlegde. Stefan 
bleek, mede dankzij zijn mooie schoe-
nen, een natuurtalent schermen te 
bezitten. 

Na anderhalf uur oefenen en flink wat 
energie later was het dan zover, de 
waaghalzen die wilden mochten een 
partijtje tegen elkaar gaan schermen. 
Deze gelegenheid nam ik rustig te 
harte om te kijken naar het spectacu-
laire wapengekletter, waarbij gelukkig 
geen gewonden vielen.

Bij een verjaardag hoort natuurlijk 
taart. Na de zware inspanning was het 
dan ook tijd om weer wat op adem te 
komen en wat energie aan te vullen. 
Een aantal enthousiast koks hadden 
hun baktalenten aangesproken om 
mooie en vooral lekkere baksels te ver-
zorgen. Samen met de 85 kaarsjes die 
de Lustrumcommissie had verzorgd 
en een uit volle borst meegezongen 
`Lang zal hij leven´ kwam het echte 
verjaardaggevoel bij iedereen naar 
boven. Een aantal leden hadden erg 
hun best gedaan om een taart te ma-
ken. Zo hadden Ines en Raisa een ware 
CDL-taart gemaakt van wel drie ver-
diepingen hoog, compleet met erlen-
meyer! Marieke had een overheerlijke 
citroenkwarktaart met vrolijke versier-
sels gemaakt en Florine had muffins 
bereid. Therre had de gelegenheid 
aangegrepen om met vrolijke kleu-
ren een tweetal cakes in Nederlands 
thema te produceren. Dat de Neder-
landse vlag niet geheel uitkwam en de 
taart dus paars was mocht de pret niet 
drukken. Fanny en ikzelf hadden een 
fruitige cake met boerenjongens in de 
oven gezet. Daan had op het laatste 
moment toch besloten mee te dingen 
met een witte chocoladetaart. 

Na uitbundig voorproeven en lang 
overleg kwam de jury tot de conclusie 
dat de taart van Daan het lekkerst was 
en de taart van Raisa en Ines er toch 
duidelijk het beste uitzag! Hierna was 

het aan de rest van de leden om te 
genieten van de taarten en een te 
proosten op de verjaardag van onze 
mooie vereniging.

Harm & Fanny
e.t. praeses & e.t. ab actis (Kharma)

Op dinsdag 17 mei, na de filmmiddag, was misschien wel de be-

langrijkste gebeurtenis van de lustrumweek: de Lustrum-ALV. 

Tijdens deze ALV zou namelijk het 79e bestuur van het Chemisch 

Dispuut Leiden worden gekozen. 
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Dit was een zeer gemêleerd gezel-
schap, met voormalig medewerkers, 
oud bestuursleden, pas afgestudeer-
den en zelfs twee mannen uit het 
aankomstjaar 1946! Iedereen is wel 
een oude bekende tegengekomen, 
of dit nou een jaargenoot was, of een 
oud practicumbegeleider.

De dag begon met arriveren van 
eerste reünisten om half 11. Om twaalf 
uur, toen bijna iedereen het Gorlaeus 
had bereikt, was er een prachtig 
welkomstwoord van Mohamed. Na 
dit praatje was er lunch in de kantine. 
Hier was er gelegenheid om bij te 
praten, dat vooral voor degenen die 
in het buitenland wonen erg leuk 
was. Er zaten reünisten tussen die het 
grootste deel van het jaar in Duitsland 
of Zurich wonen en dus maar weinig 
kans hadden om hun oude scheikun-
devrienden te zien. Ook werden er al 

snel herinnerin-
gen opgehaald 
over vroegere 
colleges, tenta-
mens en hoogle-
raren. 

Na de lunch was 
er in collegezaal 
C1 een presenta-
tie van prof. Jan 
Reedijk, dit jaar 
vijftigstejaars 
CDL’er, over 50 
jaar CDL en 
scheikunde in Leiden. Hiervoor had 
hij in het archief de meest mooie re-
likwieën gevonden. Zo werd de eerste 
Chimica getoond en ook de allereerste 
Blurpstrip! Ook werd een weliswaar 
lange, maar incomplete lijst van sub-
disputen getoond. Een fenomeen dat 
bij de huidige CDL’ers onbekend is. 

In het kader van het lustrum heeft de lustrumcommissie een 

dag georganiseerd voor allen die ooit afgestudeerd zijn in de 

scheikunde aan de Universiteit Leiden. Met hulp van het LUF 

zijn ruim 1900 voormalig CDL’ers aangeschreven in alle uithoe-

ken van de wereld waarvan wij op zaterdag 21 mei er 65 op het 

Gorlaeus mochten verwelkomen. 

Ook werden kort de hoogtepunten in 
het onderzoek aan het LIC genoemd. 
Ter afsluiting liet Reedijk ook een korte 
presentatie zien over zijn eigen onder-
zoek naar antikankermedicijnen. Met 
een groepsfoto op de trap werd het 
Gorlaeusgedeelte van de dag afgeslo-
ten.

Het volgende programmaonderdeel 
was de rondvaart door de grachten 
van Leiden. Verdeeld over twee bo-
ten kon men de stad waar men ooit 

gestudeerd had bekijken. Gelukkig 
was het prachtig zonnig weer en lek-
ker warm. Veel reünisten konden nog 
precies aanwijzen waar ze vroeger 
hadden gewoond, terwijl de schipper 
iedereen op de bezienswaardigheden 
langs de route wees. De boottocht 
eindigde voor de deur van de laatste 
locatie: restaurant Buddha’s waar het 
afsluitende diner plaatsvond. Eerst was 
er even tijd om een drankje te drinken, 
daarna verdeelde het gezelschap zich 
over acht tafels voor het diner. Tijdens 
het diner kreeg het CDL ook nog een 
cadeautje van de reünisten in de vorm 
van een prachtig lied wat dan ook ter 
plekke ten gehore gebracht werd. 

Het was een zeer geslaagde dag en 
zowel de reünisten als de organisatie 
hopen er over vijf jaar weer bij te mo-
gen zijn!

 

Reünistendag
Florine
Lustrumcommissielid
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Van CO2 naar brandstof?

Dit is precies het type onderzoek waar 
we enige tijd geleden mee begonnen 
zijn bij de vakgroep ‘Metals in Catalysis, 
Biomimetics and Inorganic Materials’ 
(MCBIM).  Dit onderzoek is op een 
bijzondere manier van start gegaan. 
Er werd bij toeval een kopercomplex 
gevonden dat met CO2 uit de lucht 
reageert. Normaal gesproken worden 
koper(I)complexen geoxideerd door 
zuurstof of water wanneer ze in contact 
komen met lucht. Dit kopercomplex is 
uniek omdat het in aanwezigheid van 
zowel zuurstof als water, reageerde 
met dat kleine beetje CO2 uit de lucht. 

Het kost veel energie om het line-
aire sp-gehybridiseerde O=C=O te 
reduceren naar het gebogen sp2-
gehybridiseerde CO2•− radicaal anion.  
CO2 werd door het koper(I)complex 
gereduceerd tot oxalaat en het resul-
taat was een koper(II)oxalaatcomplex. 
Om deze reactie katalytisch te laten 
verlopen, moet het oxalaat losgelaten 
worden door het 
kopercomplex. 
Dit lukt door 
een lithi-
umzout 
toe te 

voegen aan de 
reactie, waardoor 
lithiumoxalaat 
(Li2C2O4) en het 
koper(II)com-
plex verkregen 
worden. Om de 
reactie opnieuw 
te laten plaats-
vinden wordt 
het koper(II)
complex naar 
een koper(I)com-
plex gereduceerd 
met behulp van 
elektrolyse. Nu is 
de cirkel rond en 
kunnen nieuwe CO2-moleculen rea-
geren met  koper. Er wordt dus oxalaat 
gemaakt uit CO2 met behulp van een 
homogene koperkatalysator. 

Oxalaat kan gebruikt worden voor de 
synthese van methyl glycolaat (een 
goed organisch oplosmiddel), maar 

het is feitelijk geen 
brandstof. We 

onderzoeken 
nu hoe 

we CO2 
verder 

kun-

nen reduceren naar bijvoorbeeld 
ethanol of methanol. 

We zijn niet de eerste groep die on-
derzoek doet naar CO2 reductie met 
behulp van homogene katalyse. De 
meeste katalysatoren echter, redu-
ceren CO2¬ naar CO of naar mieren-
zuur (HCO2H) en gebruiken hierbij 
veel hogere potentialen (−0.4 V tot 
−1.6  V vs. NHE) dan wij gebruiken 
(−0.03 V vs. NHE). We hebben met de 
ontdekking van deze nieuwe CO2-
reductiekatalysator een mooi start-
punt gevonden voor verder onderzoek 
naar CO2-reductie. Nu is het tijd om 
te sleutelen aan de reactiecondities. 
De temperatuur verlagen kan bijvoor-
beeld leiden tot stabilisatie van andere 
reactie-intermediairen, wat weer kan 
leiden tot de vorming van andere pro-
ducten. Het is daarom interessant om 
zowel de temperatuur als de pH als 
het oplosmiddel te variëren. We zullen 
ook kijken of we de katalysator zelf 
verder kunnen verbeteren door kleine 

Erica Wenker
e.t. ab actis (Major Line)

De fossiele brandstoffen raken op! De aarde warmt op! Alternatieve energiebronnen zijn zo duur! 

Je hoort het regelmatig in de media. Het broeikaseffect en het aankomend energietekort zijn ‘hot 

topics’. Er wordt hard gezocht naar betaalbare alternatieve brandstoffen en naar manieren om 

CO2 uit het milieu te halen. Zou het dan niet ideaal zijn als we CO2 om zouden kunnen zetten in 

een brandstof? 

Fig. 1: Erica Wenker met het beroemde koper(I)complex
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veranderingen aan te brengen in het 
ligand. Het ligand heeft tenslotte grote 
invloed op de elektronische eigen-
schappen van het metaal. 

Het maken van nieuwe kopercom-
plexen met nieuwe liganden brengt 
echter wel wat uitdagingen met zich 
mee. De koper(I)complexen moeten 
onder argon gehouden worden om 

te voorkomen dat ze oxideren. De 
oxidatie is gelukkig goed te zien aan 
de kleur. Koper(I)complexen zijn wit 
of geel gekleurd, terwijl koper(II)com-
plexen vaak groen of blauw zijn. Ook 
de analyse van koper(II)complexen is 
lastig omdat deze paramagnetisch zijn, 
waardoor er geen NMR’s van gemeten 
kunnen worden. We proberen met 
andere methoden zoals EPR, UV, IR, CV 
en element analyse zoveel mogelijk de 
structuur en de eigenschappen van 
het complex te bepalen. Wanneer het 
lukt om goede kristallen voor X-ray 
kristallografie te isoleren, kan de hele 
structuur in 3D geanalyseerd worden. 
De 3D-structuur van het koper(II)oxa-
laat complex hebben we zo nauwkeu-
rig kunnen bepalen. 

Er is nog genoeg te doen in de nabije 
toekomst, maar de mogelijkheden zijn 
veelbelovend. Het zou toch prachtig 
zijn om CO2 op zo’n manier te kunnen 
hergebruiken?

Erica over het CDL

Fig. 3: Reactiemechanisme van de omzetting van CO2 naar oxalaat.

Dit jaar heeft het CDL uitbundig haar 
17e lustrum gevierd. Toen het 16e 
lustrum gevierd werd, was ik bestuur. 
Dit klinkt lang geleden, maar eigenlijk 
is 5 jaar niet zo’n hele lange tijd. Toch 
is er een hoop veranderd in de laatste 
jaren. Zo bestond er 5 jaar geleden 
geen MST, maar waren er gewoon nog 
scheiko’s. Een biertje drinken deden 
we in de Borrelbunker en sluitingstij-
den bepaalden we zelf. Ook de CDL 

kamer zat in de kelder,   werd daarna 
naar de plek van de Science Club ver-
plaatst en belandde uiteindelijk waar 
hij nu te vinden is. Blurp (het Chimica-
standbeeld van een ethanolmolecuul) 
stond rustig in een vijver met vissen 
in de hal van het Gorlaeus. Helaas zijn 
Blurp en de vissen vervangen door 
sofa’s en discolichten. Toch zijn er ook 
veel dingen hetzelfde gebleven: een 
leuk bestuur, de Chimica, gratis lekkere 

koffie, leuke excursies, goede feesten, 
de boekenmarkt en gave buitenland-
reizen. Dit jaar is China de bestemming 
van de lustrumreis en 5 jaar geleden 
was dit Rusland. Het is leuk om te zien 
hoe het CDL in de jaren gegroeid is en 
hoe een groep enthousiaste mensen 
elk jaar het roer weer overneemt. Hier-
door is het CDL ook elk jaar weer net 
ietsje anders, maar zeker niet minder 
leuk.
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A word of warning

Kijk naar het mobieltje in je handen. 
Wat kan hij allemaal? Het is een 
telefoon, een mailbox, een naviga-
tiesysteem, een internetbrowser, een 
spelcomputer, allemaal weergegeven 
op zijn high-resolution kleuren touch-
screen. 

40 jaar geleden kwamen de allereerste 
computers tevoorschijn. Ze namen 
meerdere ruimtes in beslag, onder een 
luid geklik van relais en het aflezen 
van de ponskaarten waarmee je de 
informatie invoerde. Deze computers 
waren een miljoen keer groter, een 
miljoen keer duurder, en een miljoen 
keer minder krachtig dan de micropro-
cessor die jij nu, alsof het niks is, in je 
broekzak hebt zitten. Dat was maar 40 
jaar geleden. Toen je ouders al lang en 
breed aan het puberen waren. 

Nu je weet hoe computers toen waren, 
en hoe ze nu zijn, bedenk dan eens hoe 
ze er over 40 jaar uitzien. “Awesome” 
hoor ik je denken. Maar er zijn mensen 
die er een stuk minder luchtig over 
nadenken. Zij geloven dat de groei van 
onze technologische mogelijkheden 
nog wel eens interessante gebeurte-
nissen kan opleveren, en deze mensen 
zijn niet de eerste de beste.

In 1965 bouwde Raymond Kurzweil 
voor een televisieprogramma een 
relatief simpele computer op bureau-
formaat, aangesloten op een tikma-
chine. Deze computer kon, uit zichzelf, 
complete klassieke muziekstukken 
schrijven. Nu lijkt dit op het eerste 
gezicht niet erg spectaculair, maar 
Kurzweil begreep dondersgoed wat 
voor implicaties deze uitvinding had.
Muziekstukken zijn een uitdrukking 
van creativiteit, computers zijn niet 
creatief. Toch maakte deze verzame-
ling relais 40 jaar geleden al iets waar 
je gemiddelde conservatoriumstudent 
nog een puntje aan kan zuigen.
 
Niemand wist toen wat er aan stond te 
komen, misschien wist hij het zelf nog 
niet eens, maar nu weet hij het zeker; 
er komt een moment in de toekomst 
dat computers intelligent worden. 
En dan hebben we het hier niet over 
brute rekenkracht, maar échte intel-
ligentie. Leervermogen, bewustzijn, 
emoties. Het heeft allemaal wat weg 
van een sci-fi verhaal, maar Kurzweil is 
bloedserieus en is, met zijn 18 eredoc-
toraten, op zijn minst een betrouwbare 
bron te noemen. 

De reden dat dit volgens hem onver-
mijdelijk is, is dat de kracht van onze 
technologie exponentieel omhoog 
gaat. Een computer die slimmer is dan 
wij, is volgens hem alleen maar on-
voorstelbaar omdat wij niet gebouwd 
zijn om na te denken in termen van 
exponentiële groei. Mensen denken li-
neair, omdat op een normale tijdschaal 
van een minuut, of een uur, of een dag, 
alles ook lineair líjkt. 

Skeptici schilderen Kurzweil af als een 
doemdenker, en zeggen dat geen 
verzameling transistoren ooit de 
complexiteit van de menselijke psyche 
kan doorgronden. Dit klinkt logisch, 
misschien onderschat hij hoe ingewik-
keld ons brein eigenlijk is, zeker als je 
bedenkt dat we er zelf nog geen klap 
van begrijpen. Is ons bewustzijn wel 
iets wat gevat kan worden in enen 
en nullen? Kurzweil wuift het weg. “Ik 
onderschat de complexiteit van onze 
hersenen niet, deze mensen onder-
schatten de kracht van exponentiële 
groei.” Hij heeft er berekeningen op los-
gelaten, en berekent dat het moment 
waarop AI onze intelligentie inhaalt 
zal plaatsvinden in 2045. Dat moment 
is inmiddels al omgedoopt tot “The 
Singularity” (naar het natuurkundige 
begrip van een plek waar de normale 
natuurwetten niet gelden). 

Laten we voor de grap even aannemen 
dat de beste man het bij het rechte 
eind heeft. Wat staat ons dan te wach-
ten? Er zijn eigenlijk twee richtingen, ik 
verwijs je door naar hieronder.

Tom Postma

“Let an ultraintelligent machine be defined as a machine that can far surpass all the intellectual 

activities of any man however clever. Since the design of machines is one of these intellectual 

activities, an ultraintelligent machine could design even better machines; there would then 

unquestionably be an “intelligence explosion,” and the intelligence of man would be left far be-

hind. Thus the first ultraintelligent machine is the last invention that man need ever make. “

- I.J. Good, 1965 
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SCENARIO A: “Een beetje suf, 
maar wel leuk” 

Combineren kan je leren. Daarom ge-
bruiken we de computers gewoon als 
verlengstuk van onze eigen mogelijk-
heden. Intelligente protheses die ons 
tot een soort supermens maken. Zie de 
iPhone als een verlengstuk van jezelf, 
door dat apparaat kan jij ineens veel 
meer; contact leggen met mensen uit 
Australië, tot op de meter vastleggen 
waar je bent, ga zo maar door. Is de 
stap echt zo groot om die processor 
uit je hand te halen en in je hoofd te 
plaatsen? We leven samen met de 
hyperintelligente computers en we 
nemen in 2045 gewoon een sprong 
van technologische vooruitgang.

SCENARIO B: “Apocalypse”

Het moment is daar. De eerste compu-
ter wordt zelfbewust in 2045 en gaat 
zelf wel eens even nadenken waar 
hij zin in heeft. Wat volgt is een soort 
Terminator meets The Matrix waarin 
de intellectueel ondergeschikte mens 
met een luid “what have I done?!” in 
de slavernij gedreven wordt. Het klinkt 
nogal extreem, maar in theorie is het, 
als je er over nadenkt, eigenlijk best 
een optie. Begin maar met het graven 
van de ondergrondse stad.

Als hij gelijk heeft ben ik persoonlijk 
meer voor optie A, laten we optie B 
maar achterhouden voor het weten-
schappelijk verantwoorde filmscript. 

Hoe dan ook, ik denk dat de voorspel-
lingen van Kurzweil het absoluut niet 
verdienen om onder het kopje “2012” 
en “21 mei” geschaard te worden. Expo-
nentiele groei bereikt na relatief korte 
tijd een dy/dx van praktisch oneindig, 
om maar even in geek squad-lingo te 
blijven. Haalt de vooruitgang ons in? 
Only time will tell. Ik ben ik elk geval 
razend benieuwd, ook naar die film 
trouwens.

Blurp!
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M.A.T.C.H.

Het begon in september met de eer-
ste MATCH-activiteit,: Target, gevolgd 
door het Kharma afscheidsfeest, waar 
ook punten te verdienen waren voor 
de leukste verkleding. Al gauw  be-
wees ÈrgGezellig zich als een groep 
ware verkleedbazen door het feest te 
crashen in panda-outfit. Op ‘Kung Fu 
Fighting’ lieten ze ook nog eens hun 
strakke dansmoves zien en sleepten 
zij zo de punten binnen voor de beste 
verkleding. 

De tijd daarna waren er onder andere 
punten te verdienen met het poker-
toernooi, het bowlen en de sinterklaas 
dichtwedstrijd. Met hun nieuwe 
rekruut, Desmond de Goede, wist 
De L.U.L.L.I.G (De lieve, uitmuntende, 
leuke, lekkere, intelligente groep) de 
eerste plaats te bemachtigen. Met 
hun acrostichon (DE LULLIG WINT HET 
MATCH) werden ze al gauw tot poëzie-
koningen verklaard.

De tijd daarop bleef het met de kerst-
vakantie en de tentamenperiode in 
januari vrij rustig wat het M.A.T.C.H. 
betrof. In februari waren vooral activi-
teiten met de facultaire verenigingen 
(SciPa) en scheikundezusjes (PAC-
symposium). Wel was er nog ergens 
een gaatje te vinden voor een gezellig 
middagje lasergamen! Eindelijk kon-
den de groepjes hun frustraties kwijt 
door elkaar achterna te rennen met 
een lasergun in handen. De SLARKS 

(Steven, Leon, Anthe, Renske, Koen en 
Stefan) wisten hier de meeste punten 
mee te pakken en dat bracht ze ein-
delijk naar de eerste plaats. Eindelijk, 
omdat zij constant het bestuur ervan 
beschuldigde partijdig te zijn en dat 
zij altijd minder punten kregen dan ze 
verdienden. Een typisch gevalletje van 
de schuld bij een ander zoeken om het 
eigen falen niet onder ogen te hoeven 
zien. Een welbekend psychologisch 
fenomeen.

Hierna brak de lustrumperiode aan met 
haar talloze activiteiten. De SLARKS en 
De LULLIG hadden nu iets meer afstand 
genomen van ÈrgGezellig en wissel-
den elkaar constant af van de eerste 
plaats. Nog spannender werd het toen 
de MATCHprijs bekend werd gemaakt. 
De activiteit van de groepjes nam 
sterk toe en de aanwezigheidspunten 
werden in grote hoeveelheden uitge-
deeld. Toen de lustrumperiode voorbij 
was stond De LULLIG weer bovenaan, 
tot ongenoegen van de SLARKS, die 
alweer met het vingertje naar het 
bestuur wezen. Er zou nog 1 activiteit 
komen, die alles zou beslissen.

Stef Stuntpiloottoernooi
De laatste slag zou gestreden worden 
op een terrein dat de studenten niet 
onbekend was. Hèt spel dat iedere stu-
dent van zijn vierjarig broertje of zusje 
afpakt om met een stel medestuden-
ten avonden lang een piloot met een 

moustache vliegende te houden. Stef 
Stuntpiloot zou niet alleen de laatste 
mogelijkheid zijn om MATCHpunten 
te verdienen, maar het zou ook in het 
teken staan van de laatste Strijd der Ti-
tanen – ik bedoel, Studenten – waarbij 
er maar 1 overwinnaar zou zijn.

De tweetallen waren onderverdeeld 
in poules, waarbij de winnaars van de 
poules doorgingen naar een knockout 
competitie. De finale werd uitein-
delijk gespeeld tussen het groepje 
Stefan en Koen (van de SLARKS), en 
Bas en Casper, waarbij Casper in het 
MATCHgroepje ‘Het Winnende Team’ 
zat. Uiteindelijk wisten Stefan en Koen 
met een respectabele 5-2 te winnen en 
scoorde zij 6 royale punten, waarmee 
zij het eerste MATCH ooit wonnen.

Het was een ontzettend spannende 
eerste MATCH, waar 13 groepjes om 
de eeuwige MATCH-roem streden. Of 
er volgend jaar weer een MATCH komt, 
ligt volledig aan het volgende bestuur. 
Er zijn geruchten dat ze het volgend 
jaar weer willen organiseren, maar 
dan onder een andere naam. Dit om-
dat de huidige naam te veel aan het 
78ste bestuur deed denken. Volkomen 
begrijpelijk, want wie wil er van zo’n 
geniaal concept nou niet doen alsof 
het hun eigen idee is door de naam te 
veranderen?

Meaux

Het einde van het collegejaar nadert en daarmee dus ook de allereerste editie van het M.A.T.C.H., 

het Majestueuze ActiviteitenToernooi voor Chemisch Hoogopgeleiden. Tot op het laatste mo-

ment was het een ijzingwekkende strijd. De MATCH-groepjes deden fanatiek mee, want er stond 

natuurlijk wel wat op het spel: Gratis een middag hydrospeeden met het bestuur en eeuwige 

roem in de MATCH Hall of Fame. 
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