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Praesidiaal 

Editorial

Lieve leden,

Je staat nu op het punt om een gevaarlijk mooi blad te lezen, namelijk ons enige echte 
verenigingsblad: de Chimica Acta Lugduni. Aan mij de eer om dit jaar de praesidiaal 
te schrijven. Dit doe ik dan ook met veel plezier! Maar laten we niet op de feiten 
vooruit lopen: het is bijna gevaarlijk om te zien hoe snel de tijd gaat. De toekomst is 
aangebroken en het 85e bestuur ‘Futiristisch’ bemant (na een grondige schoonmaak) al 
zo’n 3 maanden het CDL hok en voorziet jullie zo goed mogelijk van koffie en thee. Meer 
informatie over mij en mijn bestuursgenoten lezen jullie verderop in deze uitgave van 
de Chimica.

Sinds de laatste editie van de Chimica bij jullie op de deurmat is gevallen is er een hoop 
gebeurd. Het gevaar van de EJWcie is officieel geweken nadat onze eerstejaars tijdens 
het eerstejaarsweekend goed kennis hebben kunnen maken met de studieverenigingen 
van onze opleiding Molecular Science & Technology. Er zijn een hoop mensen die de transitie van de bachelor naar 
de masterfase gemaakt hebben. Naast een hoop bekende gezichten zijn er ook studenten van andere opleidingen 
die zich wagen aan een nieuwe uitdaging in Leiden. We hopen dat het CDL hok de komende tijd voor hen als 
warme, veilige plek kan dienen, met een hoop gezelligheid! Om het jaar goed van start te gaan heeft het CDL 
met zijn nieuwe en bestaande leden het jaar eens goed ingewijd tijdens de Back to Books borrel in de LUMY-tuin. 
Hierna volgde al vrij snel de eerste excursie van het jaar (Avery Dennison) en heeft de buitenlandreiscommissie de 
bestemming van de reis, die de derdejaars en ouder van het CDL gaan maken, bekend gemaakt. Deze zomer zal 
een groep CDL-ers afreizen naar het mooie, spannende Japan om hier wellicht gewaagde locaties op te zoeken.

Gevaar is iets waar wij als chemici bijna dagelijks mee in aanraking komen op het lab. Over de meeste stoffen 
hebben wij gelukkig geleerd hoe wij hier veilig mee om moeten gaan. Maar zelfs als je even niet op het lab staat, 
staat het gevaar om de hoek: pas op dat je je tong niet verbrandt aan een kopje CDL koffie of thee!

Om je te informeren over wat er dit jaar gaat komen zou ik je willen adviseren de CDL agenda ten alle tijden goed 
in de gaten te houden. Ik hoop je komend jaar vaak te mogen zien op het CDL hok en tijdens onze activiteiten!

Iris de Bruin
h.t. praeses der Chemisch Dispuut Leiden

Lieve lezer,

Ondertussen is de kop eraf en 
lopen de eerstejaars al weer een 
tijdje mee. En al lijkt het misschien 
tijden geleden dat alles op het lab 
gevaarlijk was en de ouderejaars 
nog gevaarlijker leken, ligt het 
grootste deel van het studiejaar 
nog in het verschiet. 

Deze editie hebben wij gekozen 
voor het thema ‘Hazardous’ 
en kun je over toepasselijke 
onderwerpen lezen. In het 
Chemisch Journaal zullen de 
fipronil eieren en het GenX water 
aan bod komen en in de Science 

wordt het op ethisch gebied 
gevaarlijk als er op makaken getest 
wordt om Parkinson’s Disease op 
te kunnen helderen met behulp 
van embryonale stamcellen. 
Kortom, genoeg gevaarlijk 
nieuws om “verantwoord” te 
kunnen SOG’en.

Dus rest mij niets anders dan je 
veel plezier te wensen bij het 
lezen van deze Chimica!

Dominique Vis
Hoofdredactie Chimica Acta 
Lugduni
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Voor de 
verzameling...

Maak kennis met het 85e bestuur 
‘Futiristisch’. 

Naam: Iris de Bruin
Functie: praeses
Commissies: BRC, Br0Zus-
commissie, FotoCie, EJW-
cie, MaCo

Een nieuw collegejaar betekent een nieuw bestuur! Dit jaar zal het 
bestuur ‘Futiristisch’ verantwoordelijk zijn voor alles wat er gebeurt 
binnen het CDL. Samen met de commissies zullen er weer prachtige 
activiteiten worden georganiseerd. Op deze pagina kun je de 
bestuursleden vinden, zien welke commissies zij onder zijn/haar hoede 
hebben en hun levensmotto! 

Naam: Irene Eggink
Functie: ab actis
Commissies: ArchiefCie, 
CollectCie, Chimica, EC, 
CDL-TG feest commissie

nr. 85.1

nr. 85.2

“Soms moet je gewoon een 
beetje leven, dingen doen.”

“Mens erger je niet, geniet.”
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Voor de 
verzameling... Naam: Fabian Sies

Functie: quaestor
Commissies: MexCie, Web-
zzzie, Diescommissie, Open 
Mic Night commissie

Naam: Marije de Vos
Functie: assessor externe 
betrekkingen
Commissies: Traktaatcie, 
Feminicie, ForExCie, OJWcie

Naam: Yorick Baljeu
Functie: assessor onderwijs
Commissies: AkCie, CRC’s, 
ForExCie, SportCie, Tap-
persgilde

nr. 85.4

nr. 85.3

nr. 85.5

“Doe niet vandaag wat 
ook morgen kan.”

“Wie het laatst lacht, 
snapt de grap niet.”

“Wat niet is, kan nog 
komen.”
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Op 15 augustus 2017 kwam het schokkende nieuwsartikel 
naar buiten. In onder andere de regio’s Rotterdam, 
Dordrecht, Voorne Putten, Den Haag en Leiden 
was  de stof afkomstig van GenX aangetroffen in het 
drinkwater. GenX is een technologie die wordt gebruikt 
om fluorhoudende polymeren te maken, die gebruikt 
worden in hittebestendige coatings. Voorheen werd 
dit gedaan met PFOA (perfluoroctaanzuur). Een deel 
van de fluorhoudende polymeren komt in de lucht of 
in het afvalwater te recht. Na behandeling wordt deze 
doorgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Evides heeft de oppervlaktebronnen laten meten op het 
laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam, zij 
konden concentraties laten zien van nanogrammen. De 
hoogste concentraties zijn gevonden in Westland, Delft 
en Rijnmond, waarbij de concentratie kan oplopen tot 
9,7 nanogram per liter. De richtwaarde die vast is gesteld 
door de RIVM is 150 nanogram/liter. De RIVM heeft in 
augustus van dit jaar een risicoschatting gedaan. Hieruit 
blijkt dat de drinkwaterconcentratie GenX de richtwaarde 
in de toekomst bij de huidige uitstoot naar lucht en 
oppervlaktewater net niet overschrijdt. 

Er is geen duidelijke toxiciteit van GenX. Uit een 
onderzoek van de RIVM blijkt dat de stof in mannelijke 
ratten pancreas- en leydigceltumoren ontwikkelt en in 
vrouwelijke ratten levertumoren. Desalniettemin, dit wil 
niet betekenen dat dit in mensen ook kan ontwikkelen, 
omdat de biochemie in ratten op relevante punten 
afwijkt ten opzichte van mensen. Wel wordt deze stof 
met de betreffende concentraties zeer nauw in de gaten 
gehouden door de RIVM. De uitstoot van deze fabrieken 
zou niet mogen stijgen, om zo de volksgezondheid te 
kunnen waarborgen. 

Samantha Groeneveld

Bron: 
NRC 
Evides
RIVM

De goedkeuringskrul

Afgelopen september ben ik gestart met het invullen van 
dertig studiepunten voor mijn minor. Laat ik nu de geweldige 
keuze gemaakt te hebben door dit te doen met de minor 
‘Educatie’. Dat betekent dat ik mij vier dagen per week begeef 
in de bakermat van de ‘volwaardige burger in de samenleving’: 
de middelbare school. Ik zwoeg zwetend door de dagen heen, 
maar dit gelukkig altijd met een grote glimlach op mijn 
gezicht. Vooral wanneer ik de toetsen van mijn leerlingen 
nakijk, wordt mij het lachen niet ontnomen. Menig docent mag 
zich gelukkig prijzen als deze zo veel krulletjes kan zetten op 
het werk van zijn of haar pupillen. Bij het krabbelen van het 
tigste krulletje slopen mijn gedachten echter stilletjes weg, 
want… Waar is die krul toch ontstaan?

Naar het schijnt is de ‘goedkeuringskrul’ - zoals 
de experts het noemen - een relatief nieuw teken, 
slechts pas geleden in gebruik gekomen. Paul 
Dijstelberge, taalkundige aan de UvA en specialist in 
de boekdrukkunst, is ervan verzekerd dat de krul pas 
opkwam in de negentiende eeuw, tegelijkertijd met de 
bureaucratie. Waar er in de zestiende en zeventiende 
eeuw blijkbaar nog geen behoefte was aan goedkeuring, 
diende de krul voor bureaucraten zoals de blauwe vinkjes 
op WhatsApp voor ons nu. Vermoedelijk schreef men 
snel de letter g, van ‘goed’ of ‘gezien’, om aan te geven 
dat een document goedgekeurd was. Dat dit teken dus 
op grond van afkorting het leven in is geblazen, is tevens 
te merken in de afwezigheid ervan in het buitenland. Zet 
een krul op het werk van een Engelsman of een Belg en 
er zal geen belletje gaan rinkelen. Internationaal hebben 
de vinkjes de overmacht op het gebied van goedkeuring. 
Begrijpelijk, als je te weten komt dat vinkjes afstammen 
uit het Latijn, waar ze ‘vidit’, ofwel ‘heeft gezien’, 
beteken(d)en. Toch vreemd dat de stugge, Hollandse 
docent deze dan weer gebruikt om aan te geven dat een 
leerling iets ‘vergeten’ is.

De geliefde en befaamde krul is eigenlijk als een paraaf: 
een snelle en ietwat slordige leesbevestiging. Let 
voortaan eens op het nakijkwerk van jouw tentamen, 
misschien merk jij ook een patroon.

Thijs Klein

GenX
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“Heeft u ook altijd last van die vervelende kriebel in uw darmen? 
Dit zouden zomaar vlooien kunnen zijn. Wees gerust! Vanaf nu zit er 
standaard altijd antivlooienmiddel in uw eieren. Net zoals jodium in 
uw keukenzout, u hoeft er niet meer over na te denken!”

De wereldpopulatie loopt op eieren na een heftig schandaal 
bij ChickFriend. In België kwam aan het licht dat er iets mis was 
met de eieren die de bevolking consumeert. Er zat namelijk 
een concentratie fipronil in de eieren. Fipronil kennen wij 
onder andere van het antitekenmiddel voor onze huisdieren. 
ChickFriend dacht als dit bij huisdieren kan, waarom niet bij 
kippen? Het bleek niet zo’n uitstekend plan, want fipronil is 
verboden voor de voedingsindustrie. 

“Is dit verbod rechtvaardig? Is fipronil echt daadwerkelijk 
gevaarlijk voor je gezondheid?”

 
In eerste instantie blijkt fipronil toxisch, alleen betreft het 
dan zeer hoge concentraties. Dit is niet het geval bij de 
desbetreffende eieren. Daarentegen is dit niet het geval voor 
kinderen. Het blijkt namelijk dat kinderen tussen de 0 en 12 
maanden wel effecten kunnen ondervinden van de gevonden 
concentraties. De acceptabele concentratie van fipronil is 
0,0002 mg per kg lichaamsgewicht als dagelijkse inname. De 
hoogst gevonden concentratie in een ei was 1,1 mg per kg. 
Als een kind van een jaar dit betreffende ei consumeert, zou 
dit drie keer de dagelijkse inname zijn. 

“De hoogst gevonden concentratie in een ei was 1,1 mg per kg.”

Kinderen zijn kwetsbaar en kunnen niet goed zelf bepalen 
wat zij consumeren. Bovendien werden veel eieren nog 
verkocht terwijl ze besmet waren met fipronil. Ondanks dat 

het niet gevaarlijk is voor volwassen, is het van belang dat we 
het verbod van fipronil in stand houden en zeer zeker betere 
controles uitvoeren over dit beleid. Het voorkomen van dit 
soort schandalen is natuurlijk voordelig voor de gezondheid 
van de consumenten, vooral voor de kinderen. Daarnaast 
voorkomt het ook economisch verlies in de desbetreffende 
sectoren. Dit was duidelijk te merken met het schandaal van 
melkpoeder in China. Doordat de melkpoeder fabrikanten 
in China de levens van kinderen in gevaar bracht, is de hele 
sector in China in elkaar gestort. 

“De schade die ChickFriend heeft veroorzaakt bedraagt een ruime 
30 miljoen.”

ChickFriend beweert dat zij niet van tevoren wisten dat 
ze een verboden middel gebruikte. Uit onderzoek naar de 
aankopen van het bedrijf bij zijn leverancier bleek echter dat 
het weldegelijk bekend was.  Het bestuur van ChickFriend is 
momenteel op vrije voeten in afwachting van hun proces. 
De schade die ChickFriend heeft veroorzaakt bedraagt ruim 
30 miljoen euro. De boeren zullen geen schadevergoeding 
ontvangen. 

Dit was het hele eiereneten.

Dylan Veerman

Wat was er eerder, 
kip of ei óf fipronil?

GenX
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Nulletjes jagen ...

Vrijdag 
Daar ga je dan, met je grote tas vol ‘duck’ tape, een lokfluitje 
en Pombärchips. De bestemming is Leiden Centraal. Zodra ik 
uit de trein ben gestapt, zie ik in de verte mijn aankomende 
studiegenootjes al lopen. Netjes staat iedereen geordend in 
rijen en kolommen, wat later de gevreesde ‘matrix’ genoemd 
zal worden. Al snel blijkt dat we als nuldejaars dit jaar ‘eendjes’ 
zijn. Dit mogen we laten zien door een mooi geel T-shirt aan te 
trekken, een bijpassend geel tasje om de schouders te slaan 
en een opvallend oranje petje op te zetten. En misschien nog 
wel het belangrijkste: zo hard mogelijk meekwaken met de 
liedjes uit ons nullenboekje. 

“Al snel blijkt dat we als nuldejaars dit jaar ‘eendjes’ zijn.” 

Eén voor één mogen we naar voren uit de matrix waggelen, 
om vervolgens Leiden te gaan verkennen op de fiets. De 
middag wordt gevuld met allemaal verschillende activiteiten: 
preimeppen, in de matrix staan, 30 seconds in teams, 
nóg meer in de matrix staan en het theaterspel. In de 
namiddag mogen we onze keeltjes wat verzachten met wat 
verfrissende drankjes op het vlot van Odessa. Hier hebben we 
de langsvarende bootjes goed wakker gehouden door al onze 
liedjes luidkeels in te zetten. Dit trok de aandacht, waardoor 
we door een aantal Leidenaren zelfs vanaf de kant op de foto 
werden gezet.

“Waggelend en shuffelend brachten we de avond door met onze 
nieuwe studiegenootjes.”

Daarna was het tijd om met de fiets te vertrekken naar onze 
slaaplocatie. Op een scoutingterrein langs de snelweg bij 
Leiderdorp was het tijd om ons nestje klaar te maken voor 
dit weekend. Maar tijd om rustig te broeden was er zeker 
nog niet, want na het avondmaal moesten we onder andere 
onze marshmallows, badeendjes en biggetjes inleveren bij 
de EJW’cie. Vervolgens moesten we in groepen onze eigen 
biermeter maken van een stuk karton. Hier kwamen zeer 
mooie creaties uit voort; bliksemschicht-meters, driehoek-
meters en zelfs erlenmeyer-meters kwamen voorbij. Omdat 
de boormachine na ongeveer vier meters gemaakt te hebben, 
ermee ophield, hebben we toen maar besloten om het bier in 
onze eigen handen te vervoeren. In de loods werd het wel tijd 
voor een feestje. Waggelend en shuffelend brachten we de 
avond door met onze nieuwe studiegenootjes. Na een zeer 
geslaagd feestje mochten de eendjes eindelijk genieten van 
hun warme nestjes.  

Sylvie Wigmans
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op eendjes

Zaterdag 
Na een dag gecommandeerd te zijn door die 8 mensen 
in vreemde rode pakjes, begon de tweede dag van ons 
geweldige EJW 2017! Geen idee hebbende wat we konden 
verwachten, stapten we in de bus onderweg naar Delft! Het 
regende een beetje onderweg, dus “OWEE” als we straks 
in die regen mochten gaan lopen! Drie keer raden wat het 
geval was... juist, de zon scheen! “Een perfecte dag om wéér 
de hele dag die achterlijke nullen uit te putten”, aldus de 
EJW’cie. Het idee was dat de mentorgroepjes tegen elkaar 
zouden strijden. Waarvoor precies? Dat wist niemand. 

We deden allemaal ons uiterste best de leukste en gekste 
spelletjes te winnen om daarmee punten voor onze winst 
binnen te harken. Zo kwamen we er bijvoorbeeld achter 
dat je een toren van 1,24 meter kunt bouwen met alleen 
satéprikkers en marshmallows. De laatste groepjes hadden 
één belemmering dit spel te winnen: ze hadden geen 
marshmallows meer over… huh, hoe kan dat nou weer?!

“Het regende een beetje onderweg, dus “OWEE” als we straks in die 
regen mochten gaan lopen!”

Uitgehongerd door al het rennen, stoeien en lachen, zagen 
we hoe de mentoren de barbecues langzaam klaarzetten. 
“JA!” dachten we allemaal, “we mogen bijna eten”. Niet 
dus, want dat duurde nog een tijdje, omdat we wéér voor de 
zoveelste keer in de matrix schor liedjes moesten zingen. De 
liedjes begonnen er langzamerhand wel goed in te zitten. 
Doel bereikt! 

Na dan eindelijk het beste avondmaal van het hele weekend 
te hebben gegeten, gingen we op weg naar het centrum 
van Delft. Omdat het cruciaal is dat een student weet waar 
je gezellig lekkere biertjes kunt drinken, hebben wij een 
kroegentocht gedaan. Iedereen begrijpt natuurlijk dat dit 
allemaal erg leuk en gezellig was. Jammer genoeg duurde 
de gezelligheid maar tot half twaalf. De reden hiervoor? We 
moesten natuurlijk allemaal uitgerust zijn om de volgende 
avond compleet los(t) te gaan tijdens het eindfeest! 

Ondanks dat de zaterdag van het EJW zo’n drie uur minder 
lang duurde dan gemiddeld, was ook dit weer een geslaagde 
dag!

Ilka Kramer
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Zondag 
13 augustus, de finaledag van het eerstejaarsweekend 
georganiseerd voor alle aankomende MST-sjaarzen, op dit 
moment nog bestempeld als “nullen”. Deze dag had een erg 
vrije en leuke planning met o.a. een aantal spellen met de 
verschillende commissies van het CDL en TG, en de beruchte 
biercantus natuurlijk.

Op dit moment hebben alle nullen al een beetje kennis 
gemaakt met zowel het centrum van Leiden, als van Delft. 
Eerder dit weekend hebben wij hier namelijk activiteiten 
gehad en daarom was het nu hoog tijd geworden om 
ons te oriënteren op welke commissies er binnen de 
studieverenigingen allemaal bestaan en in welke wij 
eventueel interesse zouden hebben. Dit gebeurde door 
middel van een reeks van verschillende activiteiten, zoals 
strepen met water, een stormbaan, waterballonnen gooien 
of gewoon lekker chillen op een paar banken en gezellig 
kletsen. Tijdens deze activiteiten werd ook uitgebreid 
uitgelegd wat voor activiteiten er worden georganiseerd 
door de leden van de commissies zelf. Dit omvatte o.a. reizen, 
sportactiviteiten, borrels en mogelijkheden tot verbreding 
van carrièreopportunities.

“Daarom was het nu hoog tijd geworden om ons te oriënteren 
op welke commissies er binnen de studieverenigingen allemaal 

bestaan.”

Hierop volgde uiteraard ook even een momentje om alle 
besturen voor te stellen. Met de oude EJWcie, het oude CDL-
bestuur, het aankomende bestuur en natuurlijk ook beide 
besturen van TG zijn dat in totaliteit toch best veel namen om 
te onthouden.

Naarmate de dag eenmaal vorderde, was er inmiddels al wat 
pils uit de tap gestroomd, hoewel enkele wijzen tot die tijd 
nog hadden ontzegd van alcohol. Want, zoals zij wisten, zou 
er na het overheerlijke diner en nog enige tijd om te relaxen, 
het echte festijn pas beginnen. 

De biercantus was dan ook een zeer vermakelijk spektakel, 
waarbij het happy hour natuurlijk redelijk heeft bijgedragen. 
Zo heb ik bijvoorbeeld een optimistische Brabander met 30 
muntjes rond zien lopen, tijdens het happy hour nog wel. 
Maar goed, ook de commissieleden hadden inmiddels wel 
een beetje dorst gekregen en ook zij kwamen dus gezellig 
naast je zitten tijdens de biercantus. Na flink wat gezang en 
geschreeuw, werd de cantus beëindigd en werd het feest in 
de loods voortgezet, waar dan uiteindelijk de mooie avond 
werd afgesloten.

Ruard van Workum 

Maandag 
‘s Ochtends vroeg zochten wij, verzadigd van het feestgedruis, 
onze luchtbedden weer op. Want een paar uur later was het 
tijd om de eerste nullen klaar te maken voor vertrek naar de 
El Cid. Met nog slaperige hoofdjes mochten zij zich haasten 
om te vertrekken terwijl de anderen wat langzamer konden 
opstaan om vervolgens uitgeput te helpen met het opruimen. 

“Want een paar uur later was het tijd om de eerste nullen klaar te 
maken voor vertrek naar de El Cid.”

Dit ging natuurlijk niet zonder de vrolijke klanken van 
Efteling muziek. Gelukkig was er na het opruimen nog even 
tijd voor een gezellige mini-matrix waarin nog maar weer 
wat geweldige liedjes werden gezongen door zij die nog een 
stem hadden en er werden spelletjes gespeeld. Om daarna 
toch echt even te kunnen zitten en gewoon lekker niks te 
doen alvorens ook de laatste nullen naar het station werden 
begeleid na dit heerlijke weekend. 

Sanne Romijn
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commissie
bedank-activiteit   Wissel ALV

Aan het einde van vorig jaar heeft de commissiebedank-
activiteit plaatsgevonden van het CDL. Deze keer was de  
epische activiteit: windsurfen. 

Menig van ons had nog nooit op een plank gestaan, dus 
dat beloofde grappige taferelen op te leveren. Het weer 
hielp ook mee, het was koud, nat en windkracht 5. 

“Ondertussen had de wind haar eerste slachtoffer te pakken, 
de mastvoet van iemand was afgebroken…”

Toen de eerste groep het water op ging, bleef de tweede 
groep, goed ingepakt in jassen en dekens, eerst nog even 
buiten staan om toe te kijken/juichen om toch maar hun 
heil binnen te zoeken met koffie en warme chocolademelk. 

Ondertussen had de wind haar eerste slachtoffer te 
pakken, de mastvoet van iemand was afgebroken… 
Vervolgens mocht de tweede groep het water op, in de 
heerlijk natte, reeds voorverwarmde, wetsuits. Nadat 
ook zij het water uit waren gekomen, zijn er nog een 
enkele diehards geweest die een duik in het water hebben 
genomen zonder pak. Uiteindelijk werd de dag afgesloten 
met het bekendmaken van de commissiebedank-gift: de 
enige echte, hele vette, hippe CDL veldfles!

Tom Lammers

De wissel ALV, een ALV waarin het bestuur gewisseld wordt en 
de sjaarzen geïnaugureerd worden. 

Gelukkig waren er onwijs veel eerstejaars aanwezig om 
hun bul op te halen en zich eindelijk een CDL-lid te mogen 
noemen. Terwijl de tijd wegtikte mochten wij luisteren 
naar de afscheidsredes van het oud CDL bestuur. Hier en 
daar werd een traantje gelaten en er werd gelachen om 
alle mooie woorden (en de liefde van Myrthe voor series 
waarin heel veel mensen doodgaan). 

Na de installatie van het nieuwe bestuur mochten wij 
allemaal luisteren naar de intreerede van Iris. Hierna 
volgde ook het beleidsplan waarin wij te horen kregen 
wat het nieuwe bestuur allemaal van plan waren voor 
komend jaar. 

Ook waren er natuurlijk weer pizza’s besteld en heerlijke 
hapjes geregeld door de Traktaatcie. Gelukkig heeft de 
accumulatie ons ook nog even verteld tijdens deze ALV 
wat het bestuur allemaal gegeten zou moeten hebben om 
aan het gewicht te komen wat ze bereikt hadden. Waar 
de Traktaatcie natuurlijk ook hun steentje (of hapje) aan 
heeft bijgedragen. Kortom, het was weer een ALV zoals 
vanouds.

Carolien van der Wielen
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Back to  
books borrel

12 September was het dan zo ver; de eerste CDL borrel van het 
jaar de ‘Back to Books borrel’. 

Na een uitputtende practicum dag voor alle eerstejaars 
stond Marije ons in de gang alweer op te wachten. We 
konden zo doorrollen naar de borrel op de binnenplaats 
van het LMUY, waar gratis snacks en bijna gratis drankjes 
op ons aan het wachten waren. Langzaam druppelden 
er meer en meer mensen binnen en het werd steeds 
gezelliger. 

Er werd gebouwd, gekletst en gelachen. Ook waren er 
flesjes met zelf-gebrouwen bier van De Brouwmeesters 
voor de liefhebbers, om te proeven. Dit bleek bij veel 
mensen in de smaak te vallen. Nadat een groot deel van 
de feestgangers de borrel had verlaten om zich voor te 
bereiden op weer een uitputtend college de volgende 
dag, ging voor een aantal mensen het feestje nog even 
door. Na afloop werd er lekker nageborreld met pizza. 
Het was een zeer geslaagde avond. Op naar de volgende 
borrel!

Lise van den Bos

Bij een nieuw jaar hoort ook een nieuw bestuur en bij een nieuw 
bestuur hoort natuurlijk ook een CoBo. Zo dus ook bij het 85ste 
bestuur ‘Futiristisch’ van het CDL.

Futiristisch zou Futiristisch niet kunnen zijn als ook 
zij niet even vooruit hadden gedacht. Want al die 
grijpgrage handjes van niet-CDL’ers en de vele, vele 
jenevertjes en watertjes vroegen nog wel even wat 
voorzorgsmaatregelen. Alles eenmaal geïnstalleerd 
en iedere aanwezige met een drankje in hand en de 
CDL’ers voorzien van prachtig mooie labjassen, kon 
de pedel toch beginnen met de eerste aankondiging 
van de vele besturen. Waarna de Jenevermeisjes, dit 
jaar met prachtige CDL dassen om hun nek, geheel in 
de futiristische stijl van gelijkheid, begonnen met het 
aanleveren van de gevulde glaasjes. 

Ondanks een aantal onderbrekingen kwam er na vele 
cadeautjes en vele verfrissende drankjes toch een einde 
aan de gezelligheid, nou ja op die locatie dan. Want met 
een bestuur waarvan iedereen nog op beide voeten stond 
was er geen andere optie dan in ‘De Kroeg’ nog even 
verder gaan om vroeg te pieken en vervolgens vroeg te 
gaan slapen.

Sanne Romijn

Constitutie
borrel
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Triomphe      EC lunch
tropical throwback

Ter afsluiting van een 
prachtig bestuursjaar 
van het CDL bestuur van 
het jaar 2016-2017 werd 
er op 10 oktober 2017 een 
geweldig afscheidsfeest 
georganiseerd. Dit 
tropische feest vond 
plaats in de NEXT in 
Leiden.

 
Het idee van dit feest was om in de koude tijd die eraan 
zit te komen, terug te gaan naar de mooie, stressloze 
zomeravonden. Het thema was dan ook Triomphe 
Tropical Throwback Tuesday en dat betekende gasten in 
zwembroeken, chicks met bloemenkransen en heel veel 
flamingo’s. 

“Door de Hawaii-achtige sfeer en de mooie herinneringen 
aan de zomernachten was iedereen zeer opgetogen en kende 

gezelligheid zeker geen tijd.”

Na de welkomstshotjes die aan de deur werden 
aangeboden ging de avond goed van start. De tropische 
hitte zorgde ervoor dat het bier, vastgehouden in een 
flamingohouder, rijkelijk vloeide. De heetste hitjes en 
de tropische drankjes zorgde ervoor dat dit feest een 
absoluut spektakel was. 

”Nadat iedereen naar huis was gefietst of in de trein was 
gestapt, konden we nog alleen maar dromen van de tropische 

en warme sfeer die die avond had plaatsgevonden.”

Door de Hawaii-achtige sfeer en de mooie herinneringen 
aan de zomernachten was iedereen zeer opgetogen en 
kende gezelligheid zeker geen tijd. Iedereen vond het dan 
ook erg jammer toen de muziek stopte en het tijd was om 
de koude nacht weer in te gaan. Nadat iedereen naar huis 
was gefietst of in de trein was gestapt, konden we nog 
alleen maar dromen van de tropische en warme sfeer die 
die avond had plaatsgevonden. Er zit nu niets anders op 
dan te wachten op de zomeravonden of natuurlijk op het 
volgende CDL feest.

Julia Everard

Na 250 broodjes, 8 komkommers, 4 kilogram tomaten en 
5 zelfgebakken cakes onder handen genomen te hebben, 
begon op woensdag 25 oktober de ECstreme lunch van de 
eerstejaarscommissie 2017-2018.
 
De lunch was bedoeld als kennismaking voor de 
eerstejaars met de EC. Voor €1,50 kregen alle eerstejaars 
drie broodjes en een plak zelfgebakken cake. Er was 
keuze uit broodjes met eiersalade, kipkerriesalade, kip-
satésalade, kipfilet-komkommer, kaas en ham, met 
losse komkommertjes en tomaatjes die naar smaak zelf 
extra toegevoegd konden worden. De lunch met als 
titel BREAK (BREad and cAKe) werd vol enthousiasme 
ontvangen. Na uitgebreide promotie in de colleges en 
in de wandelgangen hebben 85 eerstejaars meegegeten 
en was de Science Club goed gevuld. Er waren genoeg 
broodjes en de sfeer was ontspannen en gezellig. Beide 
kanten waren erg positief en de EC heeft er ontzettend 
van genoten.

 “Ik vond dit een leuke manier om veel eerstejaars te spreken.”

Het hoogtepunt van de lunch was de bekendmaking 
van de naam van de nieuwe EC. Nadat de voorzitter 
op de bar een klein toespraakje had gehouden werd de 
naam ‘ECstreem’ met logo en veel nadruk onthuld. Op 
deze ECstreme manier zullen veel eerstejaars de naam 
onthouden en wordt het toegankelijker om deel te nemen 
aan de hierop volgende activiteiten.

Ik had zelf de taak om als commissaris Inschrijvingen de 
eerstejaars aan te melden en persoonlijk te begroeten. 
Doordat ik veel namen op deze manier heb leren kennen, 
was het erg toegankelijk om verschillende groepen 
mensen te spreken en zo veel eerstejaars te bereiken en 
enthousiast te maken voor volgende activiteiten. Ik vond 
dit een leuke manier om veel eerstejaars te spreken.

Anna Bakker
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Gupta lunchlezing
Het Hok –  vrijdag 20 oktober. 

Ik drink een kopje koffie en praat met wat mensen en vraag 
of ze zich ook hebben ingeschreven voor de lunchlezing 
en een aantal gaan mee. Nog vijf minuten, we lopen 
richting zaal C1 in het Gorlaeus gebouw om een briefje 
aan te treffen dat de zaal is veranderd naar zaal C4/5, we 
grappen wat af over het aantal mensen dat naar de lezing 
zal komen terwijl we de gang doorlopen. 

“Hij vertelt vooral over de multidisciplinaire aanpak van het 
team en probeert ons zo te inspireren in de wondere wereld 

van de strategic consulting.”

Na de ellendige trap af te zijn getrappeld worden we 
afgetekend, pakken broodjes, fruit en drinken, en worden 
we verzocht gecentreerd vooraan te gaan zitten. De tijd 
tikt rustig verder en ik eet mijn broodje zalm rustig op. 
Uiteindelijk beginnen we een paar minuten later dan 
gepland aan de lezing, gegeven door Joost de Vries. Hij 
vertelt hoe hij bij Gupta terecht is gekomen, hoe zijn 
studietraject eruit heeft gezien en vertelt vooral over de 
multidisciplinaire aanpak van het team en probeert ons 
zo te inspireren in de wondere wereld van de strategic 
consulting. 

Na verloop van tijd warmt iedereen wat op en komen er 
steeds meer vragen en dus meer interactie. Helaas ging dit 
ook gepaard met tijdgebrek waardoor sommigen eerder 
moesten afhaken vanwege colleges die weer begonnen in 
het andere gebouw en dus een halve wereldreis vereisten. 
Gelukkig kon de geïnteresseerde potentiele consultant 
zijn/haar hartje ophalen want de rest van de slides werden 
ons toegestuurd per mail. Al met al was de langverwachte 
eerste lunchlezing van het jaar een succes.

Dominique Vis

Avery Dennison 
Voor de eerste excursie van het jaar gingen we naar Avery 
Dennison voor een rondleiding. Dit vond ik erg interessant 
omdat mijn vader al lange tijd bij dit bedrijf werkt en ik 
wel wilde weten wat ze nou eigenlijk allemaal doen. Ik 
wist al dat ze stickermateriaal maakten, maar tijdens 
de uitleg die we kregen aan het begin van de excursie 
werd er verteld dat we eigenlijk ons hele leven met Avery 
Dennison te maken zouden hebben, omdat ze ook voor 
veel verpakkingen van verscheidene producten zorgen. 

“Eigenlijk zouden we ons hele leven met Avery Dennison te 
maken hebben.”

Na de presentatie over wat het bedrijf allemaal doet, 
kregen we een rondleiding in het lab. In het lab van Avery 
Dennison waren vooral de verschillende analysemethoden 
belangrijk om dingen zoals de compositie van het 
verpakkingsmateriaal en de lijm te bepalen, om zo 
te onderzoeken hoe ze de producten verder kunnen 
verbeteren. Hierna gingen we naar het andere deel van 
het lab waar we uitgelegd kregen hoe ze verschillende 
eigenschappen van het stickermateriaal testen zoals de 
rekbaarheid en temperatuur. 

Ten slotte kregen we nog een car-wrapping les waarin we 
leerden dat het erg lastig is om dit goed te doen. Om te 
beginnen moet je zorgen dat de hele auto schoon is om 
te voorkomen dat de wrap er te vroeg afkomt. Vervolgens 
komt het plakken zelf waarbij je tijdens het plakken van 
boven naar beneden steeds een beetje van de wrap 
gladstrijkt. Hier kwam ook naar voren dat wederom het 
soort stickermateriaal afhangt van welk doel het heeft en 
waar het tegen bestand moet zijn.

Roy van Duijn

CDL Career

14



Monday

TUESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY SUNDAY
WEDNESDAY

 4/12  INTERNATIONAL DINNER
18/12  KERSTDINER + FEEST

12/ 2 BESTUURSINTERESSE DINER
19/2  VALENTIJNSDINER
26/2  HALFJAARLIJKSE ALV

27/2  Major oriëntatielunch

6/3  gupta case avond

6/12  open mic night

17/1  eerstejaarsexcursie

 7/2  START BRC + MEXCIE
14/2  MINORORIËNTATIELUNCH
21/2  WORKSHOP LATEX

21/3  BÈTABANENMARKT

21/12 CDL TAPT!

8/3   PAC SYMPOSIUM

ELKE DONDERDAG SCIENCE CLUB!

  
12/1  1STE JAARS SPORTTOERNOOI

16/2  SCIENCE GALA
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MAAK KENNIS 
MET...

Maak kennis met Cynthia van Westerhuizen - Markus, Manager 
Local Technical Support van AkzoNobel! Cynthia heeft Scheikunde 
gestudeerd en is daarmee zelf ook lid geweest van het CDL, ze 
heeft zelfs in 2008 de Diescommissie gedaan! We zijn langsgegaan 
bij het bedrijf om een interview te houden, waarna we een hele 
leuke rondleiding hebben gehad. Heb je zelf nog andere vragen? 
Mail naar TalentResourcing.NL@akzonobel.com.

Hoe ben je bij AkzoNobel gekomen?
‘‘Tijdens mijn master ‘Science Based Business’ (SBB) 
ben ik via mijn functie bij het Leids Universiteits Fonds 
(LUF) bij een stage van AkzoNobel terecht gekomen. 
Nadat ik was afgestudeerd, heb ik bij NWO gewerkt als 
programmamanager Chemische Wetenschappen. Tijdens 
mijn stage heb ik al snel een company pride opgebouwd voor 
AkzoNobel. Dit gevoel miste ik bij mijn baan bij NWO. Tijdens 
de jaarlijkse Sikkens Regatta, waar ik na mijn stage nog voor 
werd uitgenodigd, kwam ik erachter dat er een vacature was 
bij AkzoNobel. Zo ben ik terecht gekomen waar ik nu ben.’’

Jouw functie is een hele mond vol, zou je kunnen uitleggen 
wat je precies doet?
‘‘Ja! Mijn functie is Manager Local Technical Support van MSU 
NL, dit valt onder de afdeling R&D van Decorative Paints. 
Het komt erop neer dat ik verantwoordelijk ben voor de 
producten die op de binnenlandse markt verkocht worden. 
Wij testen of de producten voldoen aan alle eisen, zowel 
op de professionele markt als op de doe-het-zelf markt. We 
hebben zelfs onze eigen schilders in dienst!’’

Heb je altijd al ambities gehad om te werken binnen dit 
vakgebied?
‘‘Dat is lastig te zeggen. Ik ben vooral deze studie gaan doen 
omdat het heel breed is, je kan eigenlijk nog alle kanten op. Ik 
kwam gaandeweg meer dingen tegen die ik niet wilde doen, 
wat ook erg fijn is. Tijdens practicum kwam ik erachter dat 
ik het belangrijk vind om daadwerkelijk resultaten te kunnen 
zien, zoals wanneer je jouw eigen product kunt terugvinden 
op de markt.’’

Hoe is het om op te starten hier, bij AkzoNobel?
‘‘Alhoewel je wel een praktische introductieprogramma volgt, 
begin je meteen aan je echte baan. Ik vond dit wel een beetje 
spannend, maar met de juiste begeleiding was het echt super 
leuk en heb ik heel veel in korte tijd geleerd.’’

Voor welke dilemma’s heb je gestaan?
‘‘Nu ik er zo over nadenk, ik heb eigenlijk nooit echt dilemma’s 
gehad. Ik ging vooral mee met alles wat op mijn pad kwam. 
Ik ging nooit dingen vooruit stippelen, dan kan er ook niet 
zoveel misgaan.’’

Wat maakt AkzoNobel aantrekkelijk voor jou?
‘‘Persoonlijk vind ik het heel gaaf dat AkzoNobel een grote 
diversiteit aan producten op de markt zet. Van een potje 
zout tot de chemicaliën in jouw shampoo. Ook de verf op 
vliegtuigen zijn afkomstig van ons!’’

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tot nu toe?
‘‘Het beste wat ik ooit als feedback gekregen heb, is om rust 
te nemen. Even tot tien tellen, laten wat het is en niet meteen 
fel reageren, doet wonderen! Ik ben de schakel tussen 
verschillende afdelingen dus het is belangrijk om bepaalde 
dingen eerst zelf rustig te relativeren.’’

Organiseert AkzoNobel ook activiteiten naast werktijden?
‘‘Elk jaar is er in elk geval een teamuitje. Daarnaast verschilt 
het van team tot team hoevaak je met elkaar afspreekt. 
‘Your AkzoNobel’, de interne vereniging voor medewerkers 
die nog geen vijf jaar in dienst zijn, organiseert meerdere 
activiteiten in een jaar, zoals een rondvaart, rondleidingen in 
(buitenlandse) fabrieken en een skivakantie.’’

Wat zijn je hobby’s?
‘‘Ik houd erg veel van zeilen en het bezoeken van musea. 
Het maakt het voor mij extra leuk om tentoonstellingen te 
bezichtigen waar wij als bedrijf aan hebben deelgenomen. 
Een voorbeeld hiervan is de tentoonstelling in het Van 
Gogh museum. De zalen zijn hier geschilderd met een door 
AkzoNobel samengesteld kleurenpalet.”

Wat zijn voor nu je ambities?
‘‘Ik ben nog maar een half jaar in deze functie dus op dit 
moment heb ik nog geen concrete plannen. Misschien dat 
ik terugga naar de R&D afdeling, of naar Marketing. Of ik 
omhoog wil in het bedrijf? Ben ik nog niet over uit. Er zijn 
eigenlijk echt zoveel opties!’’

Irene Eggink
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Hermen is opgegroeid in Empe, een dorpje tussen Voorst, 
Apeldoorn en Zutphen. Na zijn studie en promotie in 
Amsterdam is hij naar Leiden vertrokken om te werken 
als post-doc in de groep van Van Boom, dezelfde groep als 
waar hij nu zit. Daarna heeft Hermen twee jaar gewerkt bij 
Harvard Medical School om meer te weten te komen over 
de biologische kant van scheikunde. In 2001 is hij weer terug 
gegaan naar Leiden, om hier de organische chemie met de 
biologische chemie te verbinden. Nu zal hij naast zijn rol als 
hoofd van BioSyn ook de functie wetenschappelijk directeur 
bekleden. 

Vind je deze nieuwe taak spannend?
“Ja, ik vind het vooral spannend omdat ik niet helemaal 
weet wat er op me afkomt. Ik ben namelijk niet van plan 
op te houden met het doen van onderzoek. Ik vind dat een 
onderzoeker dit soort bestuursfuncties ernaast moet kunnen 
doen: een onderzoeksinstituut moet je met onderzoek leiden. 
Als je academisch leert denken in de chemie, chemische 
biologie of duurzaamheid, dan kun je primair onderzoeker 
worden op de universiteit of in het bedrijfsleven, maar je 
kunt ook in bijvoorbeeld bestuursfuncties, politieke functies 
of adviesfuncties terecht komen. Met die gedachte moet een 
instituut vormgegeven worden en daarom vind ik ook dat een 
onderzoeker onderzoek moet doen als dat mogelijk is. Jaap 
Brouwer was hier een uitzondering in, hij heeft het instituut 
heel erg veranderd. Daar heeft niemand iets van gemerkt, 
want daar heeft hij tien jaar over gedaan. Nu staat het LIC er 
heel goed voor.”

Zijn er ook bepaalde taken die je nu moet laten vallen?
“Ik geef het vak chemische biologie, soms het derdejaars vak 
biomoleculaire chemie (BMC) en dit jaar heb ik ingevallen 
voor Mark Overhand bij Organische Chemie 2 voor BFW. Dat 
laatste zou ik nu niet meer kunnen doen. Ik ben wel van plan 
om college te blijven geven en onderzoek te blijven doen. 

Daarnaast ben ik van plan net zo veel begeleiding te geven 
aan promovendi als dat ik nu doe.”

Hoe ben je aan deze positie gekomen, solliciteer je hiervoor?
“Nee, dit gebeurt intern. Uiteindelijk beslist de decaan wie 
het wordt en dat overlegt hij sterk met de mensen binnen 
het instituut. Het is altijd beter om een intern persoon aan te 
stellen dan extern persoon, want die kent het instituut al. Als 
je iemand van buiten haalt moet die ook hoogleraar worden 
en een eigen onderzoeksgroep krijgen, dat kan best kostbaar 
zijn. Idealiter, als het instituut er goed voor staat, moet 
het instituut zelf een aantal opvolgers kunnen aanwijzen. 
Officieel voor vier jaar, misschien voor een extra vier jaar. 
Dat is wel een consensus. Ik heb de steun van mijn collega-
hoogleraren en andere stafleden.” 

Wat zijn je doelen met het LIC op lange en korte termijn?
“Er moet altijd vooruitgang zijn natuurlijk. Onder Jaap 
Brouwer is het instituut hervormd van drie thema's: synthese 
(organisch en anorganisch), biologisch-chemisch en fysisch-
theoretisch, naar twee stromingen: chemische biologie en 
energie & duurzaamheid. Vanuit die twee stromingen hebben 
we onderzoeksgroepen, maar ook ‘Principal Investigators’. 
Die kunnen zelf bepalen bij welke stroming ze horen. Het 
onderwijs is daar ook op aangepast. Deze twee stromingen 
gaan hier en daar een beetje samen, maar dat hoeft niet. We 
moeten ervoor zorgen dat we samen sterk genoeg zijn om 
chemie in de breedte te kunnen blijven doceren en ik vind dat 
we in onderzoek er naar kunnen streven om tot een van de 
beste instituten van Nederland te behoren: qua onderzoek 
en ook qua academische vorm en onderwijs. Dat betekent 
dat we misschien nog beter moeten worden, dus meer jonge 
mensen een kans moeten geven en ook kijken of we meer 
raakvlakken tussen onderzoekers zichtbaar kunnen maken. 
Dan kunnen we elkaar versterken.”

Prof. Dr. Hermen Overkleeft, hoofd van de onderzoeksgroep Bio-organic Synthesis (BioSyn), is sinds 1 juli wetenschappelijk directeur van het 
Leiden Institute of Chemistry (LIC). Hij neemt de taken van Prof. Dr. Jaap Brouwer over, hij is intussen gepensioneerd. De Chimicaredactie 
ging één week voor de functieoverdracht langs het kantoor van Hermen om te vragen hoe hij wetenschappelijk directeur van het LIC is 
geworden en wat dit betekent voor het LIC in de toekomst. 

Interview met de 
nieuwe baas van het LIC 
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Interview met de 
nieuwe baas van het LIC 

“Je moet heel nieuwsgierig zijn. Je 
moet het bijvoorbeeld leuk vinden om in 
een collegezaal een verhaal te horen en 

er maar de helft van te begrijpen.”

“Je ziet nu inderdaad PhD studenten die een samenwerking 
aangaan met bijvoorbeeld het LUMC …”

“Als dat ook naar buiten toe zichtbaar gemaakt kan worden 
kunnen we vervolgens ook met die verschillende instituten 
samen nadenken over nieuwe benoemingen. Dat zou 
belangrijk zijn niet alleen voor scheikunde, maar ook voor het 
LUMC en het LACDR. Daarmee vul je gaten op van dingen 
die je nog zou willen hebben om tot een medicijn te komen. 
Daarmee heb je dan alles in huis om een 
geneesmiddel klaar te hebben staan. Marc 
Koper daarentegen is de voortrekker van 
de Energie en Duurzaamheidskant, die kan 
kijken of die kant, die op zich sterk staat, 
nog sterker kan worden door te integreren 
met andere groepen.  Dit kan bijvoorbeeld 
een samenwerking met natuurkunde of andere katalyse-
gerelateerde groepen in Nederland zijn. Zo gaat het unieke 
Leidse LIC-gezicht wel op in een breder verband.”

“Ik ben er zelf van overtuigd dat als je verschil wilt maken, je 
echt uniek wil zijn, en niet miljarden te besteden hebt, je moet 
proberen uniek te zijn in iets creatiefs te verzinnen en daarna 
moet kijken of je dat ook ergens kwijt kan. Dan natuurlijk liefst in 
eigen omgeving, want dat is in het belang van de universiteit.” 

Mocht er een nieuw soort onderzoek worden opgezet in het LIC, 
wat zou je dan het liefste zien? Iets wat we nog niet hebben?
“We hebben geen moleculaire genetica in een modern jasje. 
Ik zeg het een beetje voorzichtig want we hebben natuurlijk 
moleculaire biologie docenten. Er wordt tegenwoordig heel 
veel met CRISPR Cas gedaan. Je hebt mensen die voorop 
lopen in het ontwikkelen van deze techniek. Ik zou het mooi 
vinden als iemand een biologische vraagstelling zou hebben 
en die vraagstelling alleen maar kan oplossen door middel van 
het toepassen van dit soort moderne technieken. Daarmee 
zouden deze ook voor het hele instituut beschikbaar komen. 
Dat is één voorbeeld, ik kan nog wel andere voorbeelden 
noemen. Ik zou het goed vinden als er mensen komen met 
hun eigen biologische vraagstelling en expertise meenemen 
die ze daarvoor nodig hebben, die ze daarvoor up-to-date 
houden, die ze daarmee ook voor andere onderzoekers 
binnen bereik houden.”

Wat zijn de verdere plannen omtrent de nieuwbouw?
“Ik ben niet helemaal tevreden met hoe het gegaan is, maar wel 
met wat er uitgekomen is. We hebben een heel mooi gebouw. 
De labzalen zijn heel mooi en op de sprinklerinstallaties na 
werkt het allemaal goed. Het is alleen niet genoeg voor het 
LIC, het LACDR én natuurkunde én sterrenkunde. Als ik het 
voor het zeggen zou hebben zou ik nog een paar van dezelfde 
modules bouwen.” 

“Het is ook een moeilijk proces, zo'n grote 
organisatie. Naar wie moet je het eerst gaan 
luisteren? Ze hebben ooit een rondje langs 
de verschillende instituten gelopen en toen 
hadden ze gehoord dat het onderzoek zich 
steeds meer van het lab naar de computer 
verplaatste. Daar schijnt een plan voor veel 

minder labruimte uit te zijn voortgekomen. Die hebben dus 
niet met chemici en biologen gepraat, die hebben juist veel 
labruimte nodig. Van mij mag het LMUY ook blijven, dat vind 
ik ook mooi geworden. Het is een stuk lichter. Het nadeel 
daarvan is wel dat de studenten totdat ze stage gaan lopen 
gescheiden zitten van het onderzoek.”

Tot slot: Wat moeten studenten doen om in dezelfde voetsporen te 
treden? 
“Onafhankelijk onderzoeker worden is denk ik het 
belangrijkste. Je moet niet bang zijn. Wat ik nu vaak merk, 
en dat is meer dan vroeger, is dat studenten heel schools 
zijn. De opleiding helpt daar ook aan mee. Ze zoeken naar 
zekerheden. Dat moet je in ieder geval niet doen. Je moet 
heel nieuwsgierig zijn. Je moet het bijvoorbeeld leuk vinden 
om in een collegezaal een verhaal te horen en er maar de helft 
van te begrijpen. Als je niet zeker weet of je het wel of niet 
leuk vindt dan moet je het vooral uitproberen, bijvoorbeeld 
door verschillende stages te doen. Je moet altijd zorgen 
dat alle opties open blijven. Dit betekent tijdens je studie 
zó hard je best doen dat je opvalt en dat je gezien wordt als 
een kandidaat-promovendus (en daarmee een onafhankelijk 
onderzoeker-in-spe). Op deze manier kun je altijd besluiten 
iets anders te doen en dan heb je je eigen toekomst veel meer 
in de hand. Dus hard werken, nieuwsgierig zijn en niet bang 
zijn.”

Bert Beerkens & Loes Meyberg
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In “In de Torens: Highlight” we briefly discuss an important 
or special publication from scientists working at the Leiden 
Institute of Chemistry. In this edition, this is the paper from 
James D. Nobbs, Choon Heng Low, Ludger P. Stubbs, Cun 
Wang, Eite Drent and Martin van Meurs in Organometallics 
about isomerizing methoxycarbonylation of alkenes to esters 
using a bis(phosphorinone)xylene (BPX) palladium catalyst.

Many chemicals that are crucial for the functioning of our 
modern civilization are produced in catalysed reactions. 
They help to produce the materials, pharmaceuticals and 
food products we use on a daily basis. One of these very 
important reactions is methoxycarbonylation of alkenes. In 
this reaction, an alkene is isomerized to the end of a linear 
branch. The alkene then reacts with carbon monoxide and 
methanol to form a methyl ester. To achieve high yield 
and selectivity, industry uses palladium bis(di(tert-butyl)
phosphino-o-xylene (Pd-DTBPX) on a big scale. This catalyst 
was described two decades ago, but is still the state-of-the-
art for the methoxycarbonylation reaction.

In this edition of organometallics, Nobbs et al. report a 
novel catalyst that is structurally very similar to DTBPX. 
DTBPX possesses four tert-butyl groups. In previous 
studies, attempts to find a successor to DTBPX revealed 
new catalysts that show an increased selectivity, but have a 
must lower activity. The novel catalyst, BPX, connects every 
two tert-butyl groups through a ketone moiety, making a 
six-membered ring. The synthesis starts with the reduction 
of one diphosphonate. This was followed by a solvent-free 
condensation with 1,2-bis(phosphinomethyl)benzene at 120 
0C (scheme 1). The yield of this condensation greatly varied 
between 5% and 60%. However, this is typical for these 
kinds of condensations. The final catalysts were obtained by 
reactions with different salts (scheme 1). 

Through different crystallization methods, crystals were 
obtained for single-crystal X-ray diffraction. This is a technique  
that helps to elucidate the structure of a transition metal 

complex. This measurement showed that the compression in 
the C-P-C angles in the six-membered rings caused a decrease 
in σ-donating character of the phosphorus lone pair and an 
increase in π-accepting character.

In following experiment, three different catalysts were 
compared to investigate the novel BPX ligand. The authors 
prepare Pd-BPX, Pd-AdPX and Pd-DTBPX. AdPX is structurally 
very similar to DTPBA, the tert-butyl groups are replaced 
by adamantyl groups. The activity and selectivity of the 
different catalysts was measured by probing the catalysis of 
trans-4-octene to methyl nonanoate. The different catalysts 
were prepared in situ, through standard protocols. Pd-BPX 
showed significantly high activity and still maintaining a high 
selectivity (table 1).

In later experiments it was shown that although Pd-DTPBX 
has a higher rate for isomerization of the alkene bond, Pd-BPX 
has a much higher rate for methanolysis. Since methanolysis 
is the rate determining step in methoxycarbonylation, the 
overall activity of Pd-BPX is higher.  

Through NMR experiments, IR measurements and acid-base 
assays, the authors of the article could confirm that by placing 
phosphorus in a six-membered ring system, the electronic 
properties of the phosphorus lone pair were altered, resulting 
in a more electrophilic metal centre. In mechanistic studies it 
was shown that nucleophilic attack on the Pd-acyl species is 
the rate determining step in this reaction. A more electrophilic 
centre is therefore advantageous.

For a complete view of all the experiments and conclusions 
that the authors make, please read the full article at: 
Organometallics, 2017, 36 (2), pp 391–398
DOI: 10.1021/acs.organomet.6b00813 

Highlight:
Isomerizing Methoxycarbonylation of Alkenes to Esters Using a 
Bis(phosphorinone)xylene Palladium Catalyst

Scheme 1. Synthesis of BPX and Its Corresponding Rh and Pd 
Complexes
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 COLUMN
Stem cells are cells that have the capacity to renew 
themselves by dividing, developing into more mature and 
specialized cells and can thus revolutionize medicine. More 
specific, embryonic stem cells have the potency to grow into 
any type of tissue that is desired. However, this approach 
raises some ethical questions. As for instance it can be quite 
controversial to use embryonic stem cells from a healthy, 
legal abortion as was done with HEK 293 cells in 1973. 
These cells were generated in Alex van der Eb’s laboratory 
in Leiden.

“It can be quite controversial to use embryonic stem 
cells from a healthy, legal abortion.”
 
To evade these debates a different approach was designed. 
Cells from adult tissue are fused together with an 
unfertilized egg from which the cell nucleus was removed. 
Due to the renewing characteristics of stem cells the cells 
divide and form an early embryo from which the cells can 
be transferred to culture dishes and embryonic stem cells 
are obtained from which the desired tissue can be grown. 
Stem cells can be pluripotent, omnipotent, multipotent or 
totipotent. For this article only the pluripotent stem cells are 
interesting; these pluripotent stem cells can form any cell 
type in the body.

Japanese researchers have reported promising results from 
experimental therapies on primate Parkinson’s disease (PD) 
models. Parkinson’s is a neurodegenerative condition which is 
caused by cell death of dopaminergic neurons. These neurons 
make a neurotransmitter called dopamine in the brain. Dopamine-
producing brain cells are involved in movement and thus people 
with this condition experience tremors and stiff muscles. Current 
research is mostly focused on treating the symptoms while this 
research aims to address the underlying cause.
 
“It’s addressing a set of critical issues that need to be 
investigated before one can, with confidence, move to using the 

cells in humans.” - Anders Bjorklund
 
The researchers started with the hypothesis that pluripotent 
stem cells (see column) could replace the dead dopaminergic 
neurons and thus potentially slow down, stop or even 
reverse the progression of the disease. Embryonic stem cells 
are potent in doing so, but due to ethic debates induced 
pluripotent stem (iPS) cells are used. The researchers 
transformed iPS cells from healthy and diseased people into 
dopaminergic neurons. Then these cells were transplanted 
into macaque monkeys; these monkeys were induced with 
a form of PD by a neuron-killing toxin. The brain cells that 
were transplanted survived for at least two years and proved 
to form connections with the macaque’s brain cells, this 
supported their observations that treated primates began 
moving around more often.

A side-effect from treatments with iPS cells is that the 
tumorigenicity increases. Reprogramming of the adult cells 
to obtain iPS cells comes with many risks and could limit 
their use in humans. For instance, if a virus is known to alter 
cells, the expression of oncogenes can potentially increase. 
There seems to be a trade-of between reprogramming 
efficiency and tumor generation. 

      Pluripontent      stem cells help     
      cure parkinson
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      Pluripontent      stem cells help     
      cure parkinson

However, the researchers found no sign of tumor 
development or immune responses that could not be 
controlled in the transplanted cells and thus addressing one 
of the key concerns of this type of treatment. 

“The researchers hope to begin clinical trials by the end of next 
year.”

The researchers hope to begin clinical trials by the end 
of next year. However, not everyone is optimistic about 
this. “It’s addressing a set of critical issues that need to be 
investigated before one can, with confidence, move to using 
the cells in humans.” says Anders Bjorklund, a neuroscientist 
at Lund University in Sweden.

Clinical trials based on this research would be the first iPS cell 
trials for Parkinson’s Disease. Theoretically iPS cells could be 
personalized for individual patients and take away the risk of 
immune responses that need to be controlled with immune 
suppressing drugs. However, these tailor-made iPS cells are 
expensive and need months to grow. The researchers aim to 
establish iPS cell lines from healthy people and use immune 
cell biomarkers to match these to people with PD. This is 
based on another research in which they observed that 
transplants between primates with similar white blood cell 
markers triggered a muted immune reaction.

“A side-effect from treatments with iPS cells is that the 
tumorigenicity increases.”

Other research using this stem-cell approach in PD began a 
trial that was giving patients neural-precursor cells originated 
from embryonic stem cells, which intended to grow into 
mature dopaminergic neurons. Previously established lines 
of embryonic stem cells are well studied and can be grown 
on a large scale which provides a standardized treatment 

to all trial participants. Jeanne Loring who is a stem cell 
scientist favors another approach; transplanting iPS derived 
neurons made from a patient’s own cell. This approach 
avoids dangerous immune responses and limit the tumor-
causing mutations because the lines go through minimal cell 
divisions as they are established individually for every patient 
which makes this approach very expensive. Loring hopes to 
begin her team’s trial in 2019.

References:
[1]  https://en.wikipedia.org/wiki/HEK_293_cells
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[4] Kikuchi, T et. al. Human iPS cell-derived 
dopaminergic neurons function in a primate Parkinson’s 
disease model, Nature, 2017, 548, 7996, 592.

Dominique Vis
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gevlucht uit leiden

Beste Chimica lezer, als oud bestuur van het Chemisch 
Dispuut Leiden is mij gevraagd een stukje te schrijven over 
mijn jaren na het bestuursjaar. Zoals de ouderen onder 
jullie je misschien nog kunnen herinneren heb ik een Franse 
moeder. Na vier jaar in Leiden te hebben gewoond, besloot 
ik mijn master in Parijs te doen. Dit was deels omdat ik mijn 
Franse roots beter wilde leren kennen. Daarnaast vond ik de 
masters aangeboden in Delft en Leiden niet heel boeiend. Ik 
had mezelf beloofd nooit meer stage te lopen bij deze twee 
universiteiten; LO en BEP waren mij niet zo goed bevallen. 
Ik heb in Parijs aan de Université Pierre et Marie Curie een 
master opleiding gevonden die beter bij me leek te passen. 
De focus bij deze opleiding lag op het voorbereiden op de 
werkmarkt; de twee stages die moesten worden gedaan 
mochten bij een bedrijf gedaan worden en het mocht in het 
buitenland. Dit klonk als muziek in mijn oren. 

Parijs was een indrukwekkende ervaring, de stad is wat groter 
en chaotischer dan het pittoreske Leiden. De vakken waren 
pittig en op hier en daar wat uitzonderingen na waren ze 
saaier dan ooit in Leiden/Delft. Gelukkig mocht ik na lang 
zoeken in het eerste jaar van de master naar Berlijn om daar 
stage te doen. Het was jammer genoeg wel bij de universiteit 
en het werk was zoals verwacht niet bijster interessant. Wel 
had ik veel vrije tijd om de stad goed te ontdekken. Al om al 
was het een fantastische tijd, waar ik mezelf wat dieper in de 
Berlijnse “hipster” cultuur heb kunnen verdiepen.

In het tweede jaar van de master heb ik wat meer moeite 
gestoken in het zoeken van een stageplek en ben ik ook wat 
eerder begonnen. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen,  want 
ik heb een stageplek gevonden bij Avantium in Amsterdam. 
De stage was in de process ontwikkeling wat precies tussen 
technologie en echte chemie in zit. Ik heb bij Avantium een 
super tijd gehad. In de zes maanden dat daar heb gezeten als 
stagiair heb ik veel geleerd en ben ik goed geholpen. De klik 
met het team daar was zo goed dat ik direct na mijn stage 
bij Avantium een baan werd aangeboden als Jr. Technologist 
Process Development.

“Je leert vooral jezelf kennen, komt er beter achter wat je zelf leuk 
vindt en wat je motiveert in het dagelijks leven.”

Ik raad iedereen aan om een ervaring in het buitenland op te 
doen. Je verbreedt je horizon en leert veel mensen kennen. 
Maar je leert vooral jezelf kennen, komt er beter achter wat je 
zelf leuk vindt en wat je motiveert in het dagelijks leven. Als 
je vragen hebt over mogelijkheden om naar het buitenland te 
gaan, kun je mij altijd vinden in Damsco! Ik sta altijd klaar om 
onder het genot van een biertje hierover te praten.

 Lucas van der Saag 
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HET GROTE 
ADVERTENTIE SPEL

Ieder jaar wordt er op het eerstejaarsweekend een commissie spellendag georganiseerd en natuurlijk is 
de charmante Chimicaredactie van de partij. Al een aantal jaar doen wij hetzelfde spel, namelijk “Het grote 
advertentiespel”. Dit gaat als volgt: iedere speler krijgt een papiertje en moet hierop drie dingen schrijven: 
een oproep (persoon x zoekt, met spoed gezocht), een onderwerp (een erlenmeyer) en een opmerking die 
de advertentie afmaakt. Deze drie dingen worden vervolgens losgescheurd en in drie bakken gegooid. Dan 
worden er random flarden aan elkaar gekoppeld om zo geweldige advertenties te vormen. Op deze pagina 
de winnaars van EJW 2017.

“Celmaat gezocht; hopend op een leven, vraag na bij de receptie.”

“Met spoed gezocht: mijn vrienden als cadeau voor de EJW’cie.”

“De supergeweldige Chimica-redactie hoopt te vinden; een nieuwe pastoor met een directe 

link met de Mexicaanse drugskartels.”

“De studie IO zoekt een pastoor die ook iets anders kan dan knippen en plakken.”- een beetje spotten met andere studies is niets mis mee toch

“Met hoge spoed gezocht: persoonlijke dwergslaven, als hij/zij maar een oranje 

petje opheeft.”
- welke kleur was het befaamde petje ook alweer? 

“De studie MST zoekt een nieuw molecuul om studentes aan te trekken.” 

“De informateur van Rutte III zoekt goedkope bierdistributie ruikend naar oma.”

28



“Celmaat gezocht; hopend op een leven, vraag na bij de receptie.”

“Met spoed gezocht: mijn vrienden als cadeau voor de EJW’cie.”

“De studie IO zoekt een pastoor die ook iets anders kan dan knippen en plakken.”- een beetje spotten met andere studies is niets mis mee toch

“De informateur van Rutte III zoekt goedkope bierdistributie ruikend naar oma.”

Ik ben Dominique, de hoofd-hoofdredactrice van de Chimica. Ik ben vierdejaars en in mijn 
2de jaar bij de Chimica gegaan, omdat ik naast scheikunde ook van schrijven houd. Het leukst 
binnen de commissie vind ik de gezellige klussessies waar we het allermooiste chemische 
blad in elkaar zetten.
Favoriete molecuul: resveratrol 

Ik ben Irene en ik ga dit jaar de taak als QQ’er van de Chimica op mij nemen! Alhoewel ik jnu 
in mijn vierde jaar zit, wordt dit mijn eerste jaar in de Chimicaredactie. Ik heb altijd met veel 
plezier de Chimica mogen doorlezen, dus ik kijk er erg naar uit om dit jaar zelf deel te nemen 
in het maken ervan! 
Favoriete molecuul: desoxyribonucleïnezuur!

Ik ben Samantha en ik zal dit jaar ook de taak als hoofdredactie innemen, dit houdt in dat 
de planning mijn verantwoording is. Ik ben derdejaars MST met de major Scheikunde. De 
Chimica is erg leuk, omdat het altijd weer een uitdaging is om zo’n geweldig blad te maken. 
Daarbij, is het ook erg gezellig bij de Chimica, tijdens de klussessies en vergaderingen wordt 
er veel gepraat en ook gelachen. 
Favoriete complex: chloortris(trifenylfosfine)rodium(I)

Ik ben Mark en ik zal na jaren trouwe dienst aan de Chimica, dit jaar een minimalistische rol 
op me nemen. Dat betekent dat ik vooral op iedereen ga letten en helpen waar nodig is. Ik 
ben beginnend zesdejaars en ik ben op dit moment mijn masterstage aan het afronden. Al 
sinds mijn tweede jaar ben ik onderdeel van de belangrijkste commissie van het CDL. Het 
leukste vind ik nog steeds het moment dat het prachtige blad op de deurmat valt en je weer 
in alle kleuren en geuren de afgelopen activiteiten kan herbeleven!
Favoriete molecuul: 4-aminobenzoic acid

Ik ben Christine en dit wordt mijn allereerste jaar bij de Chimica. Ik ben tweedejaars en doe 
de major Scheikunde. Alhoewel ik pas net bij de commissie zit vind ik het nu al erg leuk, 
gezellig en leerzaam en was dit dus een zeer goede keuze. Ik kijk er erg naar uit om mee te 
werken aan het mooiste verenigingsblad! 
Favoriete molecuul: oxytocine

Ik ben Hugo, ik ben nu een derdejaars MST’er en dit is voor mij het eerste jaar dat ik deel 
uitmaak van de Chimicaredactie. Als deel van de hoofdredactie zal ik mij naast het schrijven 
en vormgeven voornamelijk bezig houden met het tekstuele aspect achter het blad zoals 
notuleren. Het is verwonderlijk om te zien hoe de Chimica vanuit losse flarden toch altijd 
weer wordt omgetoverd tot een geweldig blad. Ik heb er zin in dit jaar! 
Favoriete molecuul: tris(2-pyridylmethyl)amine

Ik ben Nicole, ik ben vierdejaars en zit al 4 jaar in de Chimicaredactie. In eerste instantie vond 
ik het heel leuk om bij het blad van de vereniging te gaan, omdat ik schrijven leuk vind en 
omdat ik heel blij word van mooie lay-out en meer wilde leren over InDesign. Maar ik vond 
het vooral heel leuk om als eerstejaars in een super sfeervolle commissie terecht te komen, 
met ouderejaars die al wat langer in de commissie zaten en mij alles wilden leren. Nu ben ik 
een van die oudere jaars, maar ik doe het nog steeds met plezier en heb weer super veel zin 
in aankomend jaar! 
Favoriete molecuul: theïne       

Over de redactie
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Hello, my name is Yorick. I am the new commissioner of education 
of the CDL board. I will give you an update about what I do for 
the bachelor ‘Molecular Science & Technology’ and the master 
‘Chemistry’.

I am very happy to write this education page for the first time. 
Although the academic year has only just started, there is a 
lot to tell you. In contrast to last year, when we celebrated the 
10-year anniversary of the bachelor program MST, this year 
not only the 85th board is looking for the future. A lot is going 
to change or has already changed. I will tell you all about it!

You might already have noticed that the first and most 
obvious change that affects us: the new entrance to the 
new Gorlaeus building. Since the corridor between the CDL 
and the new home of our research groups closed in August, 
everyone who wants to enjoy a well-deserved free cup of 
coffee has to take a long walk. We understand that this is very 
inconvenient. This is why we decided to settle in the Science 
Lounge, located next to the library, once a week with a mobile 
version of the ‘hok’. 

The second big difference compared to last year is that we 
now have a new scientific director. On 7 September the LIC 
hosted a so-called ‘Change of the Guard’ party. The change 
was not the only reason for a party. The Bachelor’s and 
Master’s programs are growing and the LIC research has 
been judged as excellent by the international evaluation 
committee. On behalf of the board of the CDL, I would like 
to thank Jaap Brouwer for everything he has done in the past 
twelve years and wish good luck to Hermen Overkleeft.

“The MST program faces a major upgrade.”

Besides these very noticeable changes, there are also things 
changing behind the scenes. Since the start of this year, a 
law concerning our Education Committees (EC) entered into 
force. This revised law is a huge step forward in the academic 
world, because now the EC has a real vote on some topics of 
the teaching and examination regulations (OER in Dutch). 

In short, this means that the student representatives in the 
EC can make their opinion about the content of the program 
count. 

Furthermore, the EC will be involved in the accreditation 
process. Delivering a quality report of all courses now 
becomes an important responsibility.

In addition to those three alterations, the MST program faces 
a major upgrade. Since the beginning of the bachelor MST 
in 2006, the majority of the students choose the chemical 
engineering track in Delft rather than the chemistry track in 
Leiden. To find the reason and, especially, a solution for this 
imbalance, the education board of the Bachelor’s program 
has been working very hard to find an explanation for this 
imbalance and, more specifically a way to fix this. Last year 
they constituted a curriculum committee with an important 
purpose: design a new program that is future “proof”. After 
a lot of work, the committee came up with a brand new idea: 
a third track! This means that students are able to choose 
between three tracks: Technology, Materials and Synthesis. 
Besides this new track, some of the existing courses are 
replaced and some are shifted to a different semester. This 
new curriculum applies to all first-year students from now 
on. Since this is all completely new to all of us, it is my job as 
commisioner education to make sure the new program works 
out for both staff and students.

Enough talking about changes, because of course the CDL 
continues her education activities as usual. The booksale, 
which was regulated by my predecessor Marten, went 
smoothly and all first-year students are equipped with a 
lab coat. The classes have started, and that means the first 
course evaluations (CRC’s in Dutch) could be done and after 
the exams were finished I updated the ‘tentamenbank’ with 
the most recent exams. Also the first resit training for a first-
year course took place. If you have any questions or remarks 
concerning the MST or Chemistry program, don’t hesitate 
to come by or contact one of the members of the Education 
Committees!

Yorick Baljeu
h.t. commissioner of education der Chemisch Dispuut Leiden

the past meets the 
future
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De Opleidingscommissie (OC) van MST spant zich in voor 
de verbetering en waarborging van de kwaliteit van het 
onderwijs van de bachelor MST. De OC is onder andere 
verantwoordelijk voor alle vakevaluaties en kan gevraagd 
en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur, 
het faculteitsbestuur en de faculteitsraad. Bovendien heeft 
de OC sinds dit jaar instemmingsrecht over de OER, de 
Onderwijs- en Examenregeling. De 12-koppige commissie 
bestaat voor de helft uit docenten en voor de andere helft uit 
studenten. Omdat MST (in ieder geval nu nog) twee major 
richtingen heeft, hebben er per studiejaar twee studenten 
zitting in de OC: één die de Scheikunde major doet en één 
die voor Technologie heeft gekozen. Voor het eerste jaar 
is de major richting natuurlijk niet van toepassing, maar er 
hebben desalniettemin twee eerstejaarsstudenten zitting in 
de OC, opdat deze jaarlaag net zo goed vertegenwoordigd is 
als de andere twee. Voor de docenten gaat de 50/50 verdeling 
tussen Leiden en Delft ook op. 

Omdat er zes studenten in de OC zitten, is deze commissie 
bij uitstek de instantie waarlangs studenten bij kunnen 
dragen aan de opleiding. De studentleden van de 
opleidingscommissie zijn als het ware de spreekbuis van alle 
MST bachelorstudenten. Als je graag iets aan de orde wil 
stellen, kan je dus heel goed op één van deze studenten af 
stappen. De studenten die dit collegejaar zitting nemen in de 
OC zijn (boven van links naar rechts): Samantha Groeneveld 
(derdejaars Scheikunde), Maud van Boven (tweedejaars 
Scheikunde), Thijs Klein (derdejaars Technologie), 
(beneden van links naar rechts) Farhan Afendi (tweedejaars 
Technologie), Ivo Joosten (eerstejaars), en Rosanne Vergunst 
(eerstejaars). Juist binnen een opleiding als MST, waarbij 
twee universiteiten sa     menwerken, is het belangrijk dat de 
communicatie goed blijft, zowel tussen de universiteiten als 
tussen de studenten, de docenten en de opleiding. Voor dit 
laatste is de opleidingscommissie een onmisbare schakel.  
 
Maud van Boven
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