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Lieve leden,

Voor je ligt de nieuwste Chimica Acta Lugduni van het Chemisch Dispuut Leiden, potentieel wel de mooiste 
editie tot nu toe en aan mij weer de eer dit blad in te leiden. Het jaar 2018 begon heftig met een heuse storm die 
op 18 januari door Nederland raasde en het hele land op zijn kop zette. Afgezien daarvan 
gingen de zaken in het nieuwe jaar rustig verder. Ik ben inmiddels al aardig gewend 
geraakt aan dingen zoals vergaderen, samenwerken met commissies, activiteiten 
organiseren, posters maken en natuurlijk het zetten van koffie en thee. Over koffie en 
thee gesproken, de afgelopen periode is het vermogen van ons trouwe koffiezetapparaat 
weer goed getest door de vele eerstejaars die drie tot vier dagen in de week in hun pauze 
tussen OCS of Calculus langs het hok kwamen voor een kopje koffie of thee. Het was 
lekker druk, maar vooral heel gezellig!

Laten we echter niet op de zaken vooruit lopen, maar eerst even terugblikken op de 
afgelopen tijd. Een grote groep CDL’ers heeft de februari vakantie in het ‘buitenland’ 
doorgebracht, als echte carrièretijgers werkend aan hun oriënterend vermogen voor 
een gave baan! Zelf mocht ik als QQ’er van de Belgiëreiscommissie mee naar Antwerpen 
en Gent. Daar heb ik samen met een leuke groep eerste- en tweedejaarsstudenten 
het studentenleven, maar ook de chemische industrie van deze twee mooie steden ontdekt. Samen met de 
commissie hebben we een vermogen uitgegeven aan Belgische speciaalbiertjes, maar we hebben ook met 
eigen ogen de kunst van het brouwen van deze speciaalbiertjes mogen ervaren. Terwijl dit allemaal plaatsvond 
nam de MexCie de derdejaarsstudenten en ouder mee naar het prachtige Berlijn. Al met al kan ik stellen dat er 
in het buitenland veel potentie is voor een toffe baan in de chemie! MexCie en BRC: bedankt!

Kijken naar de toekomst kon gelukkig ook gewoon in Nederland! Dit kon namelijk tijdens het PAC symposium 
in Utrecht met als thema ‘Discovery’ en de vele andere carrière activiteiten van de afgelopen tijd. Uiteraard is er 
ook voldoende tijd voor ontspanning en lol geweest tijdens ons jaarlijkse Kerstdiner in De Kleine Wereld, maar 
ook tijdens het Science Gala in Grand Cafe de Burcht waaraan wij voorafgaand met een groep CDL’ers gezellig 
uit eten zijn geweest.

Dat we alweer over de helft zijn en zelfs alweer moeten gaan nadenken over onze opvolgers is een gek idee, 
maar dat stimuleert alleen maar om van het resterende half jaar nog iets extra gaafs te maken! Gezien de 
hoeveelheid activiteiten die nog moeten gaan komen, maar ook met een prachtige diesweek in het vooruitzicht 
zie ik veel potentie in een prachtige tijd. Tot op onze aankomende activiteiten!

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

Lieve lezer,

We zijn over de helft van het 
collegejaar, dit betekent helaas 
dat de vakantie er weer op zit en er 
weer hard gewerkt moet worden. 
In deze editie zal terug gekeken 
worden op twee prachtige reizen 
naar onze ooster- en zuiderburen. 

Het thema voor deze editie is 
‘vermogen’. In deze Chimica 
zal  je dan ook gerelateerde 
onderwerpen vinden, onder 
andere in de Science, waar 
‘induced power inspired by 
eels electric organs’ zal worden 
behandeld. In het chemisch 
journaal wordt er licht geschenen 
op het duistere 

dieselschandaal en in de Highlight 
zal een veel gebruikte gadget 
besproken worden. 

We hebben als redactie hard 
gewerkt om dit mooie blad weer 
op de deurmat te laten vallen. 
Ben je al benieuwd naar alle 
mooie stukken in deze uitgave? 
Blader snel naar de volgende 
pagina. Veel leesplezier met de 
tweede editie van de Chimica. 

Samantha Groeneveld
Hoofdredactie Chimica Acta 
Lugduni

3



DieselschanDaal 
vervolgt

Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) 
in samenwerking met de California Air Resources Board 
(CARB) publiceerden op 18 september 2015 een onderzoek 
dat Volkswagen de strenge milieueisen met zijn dieselmotoren 
ontloopt. 

Uit dit onderzoek bleek dat Volkswagen de motoren 
heeft uitgerust met software waardoor de uitstoot 
minder schadelijk is tijdens de controle in de garage dan 
bij normaal gebruik buiten op de weg. Bij de schadelijke 
uitstoot gaat het om stikstofoxiden (NOx), deze 
stikstofoxiden veroorzaken smog en ozon. Het blijkt dat 
de betreffende motoren tot veertig keer de toegestane 
hoeveelheid NOx uitstoten. De motoren bevinden zich 
in automodellen van Audi, Skoda, Porsche, Seat en 
natuurlijk Volkswagen.

Opnieuw staat Volkswagen in donker daglicht door twee 
artikelen die eind januari 2018 zijn gepubliceerd door 
The New York Times en Süddeutsche Zeitung. Tijdens 
de ontwikkeling van de zogenaamde “sjoemelsoftware” 
zouden de schadelijke NOx uitstoten zijn getest op apen 
en op mensen. Het doel van de betreffende experimenten 
was om aan te tonen hoe gezonde apen en mensen 
reageren op de uitstoot van de dieselmotoren.

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Netflix heeft 
een documentaire in de vorm van een serie gemaakt over 
het dieselschandaal genaamd Dirty Money.  

Christine Visser

Waarom de zeekoe mijn spirit animal is?

Vraag 92 studenten wat hun favoriete dier is, en 
hoogstwaarschijnlijk zal geen van hen die vraag met ‘zeekoe’ 
beantwoorden. Dit is het grootste onrecht dat deze planeet is 
aangedaan sinds het weghalen van de gang tussen het hok en 
de Gorlaeus-nieuwbouw.

De zeekoe, onder insiders ook wel bekend als lamantijn, 
manatee of Trichechus, is namelijk absoluut geweldig. 
Overigens is het hierbij wel belangrijk om een 
onderscheid te maken tussen de Caribische zeekoe (in 
het Engels beter bekend als manatee) en de Indische 
zeekoe (ook wel dugong). De dugong is zeg maar het net 
iets minder coole broertje van de manatee.

Nou, oké, prima, maar Lucie, waarom zeekoeien? Dat 
zal ik jullie eens haarfijn uitleggen. Het zijn de meest 
ondergewaardeerde wezens op deze aardbol. Ze zijn 
toch wel de meest rustgevende, luie, iedereen lievende, 
lompe dingen die je kunt bedenken. Hun dagbesteding 
bestaat uit eten, chillen en slapen. 

Dat moet ook wel, want de manatee eet elke dag 
zo’n 10% van zijn lichaamsgewicht aan zeegras, 
algen en blaadjes: dat is nog eens een echte fitgirl! 
Ook werden zeekoeien vroeger vaak aangezien voor 
zeemeerminnen. Dit laat zien dat als je maar genoeg in 
jezelf gelooft je kan worden wat je wilt. Willen we niet 
allemaal een beetje een zeekoe zijn?

Lucie Kuiper
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De gebarsten virtuele 
bubbel

The Bitcoin is een cryptovaluta, een digitale geldeenheid als 
alternatief voor reguliere geldsoorten. Tijdens het ontstaan van 
The Bitcoin was de waarde relatief stabiel. De eerste officiële 
transactie was op 21 mei 2010, waarbij iemand twee pizza’s 
bestelde voor 10,000 BTC. Hieruit blijkt dat de beginwaarde van 
de bitcoin erg laag was, ongeveer €0,001. Tot februari 2013 was de 
waarde van 1 BTC nooit meer dan €25,- waard.  Hierna veranderde 
er veel voor The Bitcoin. 

Steeds meer online winkels gingen The Bitcoin accepteren 
als waardig betaalmiddel en de onzekerheid in de eurozone 
maakte dat in april 2013 The Bitcoin opeens €100,- waard 
was. Veel Chinezen investeerden in The Bitcoin om een 
alternatief te zoeken voor de vrij zwakke yuan. Ook is The 
Bitcoin een makkelijk middel om geld wit te wassen binnen 
veel maffiapraktijken. 

Hierdoor stond de waarde van The Bitcoin aan het begin van 
2017 al op €1.000. In het laatste kwartaal van 2017, toen bijna 
al het nieuws ging over The Bitcoin, was de waarde geschat 
rond de €20.000. De waarde van de bestelde pizza’s zou toen 
ongeveer 200 miljoen euro zijn geweest, misschien volgende 
keer toch met PayPal betalen. 

“Veel Chinezen investeerden in The Bitcoin om een alternatief te 
zoeken voor de vrij zwakke yuan.”

Doordat The Bitcoin het nieuws van de dag bleef, wilden meer 
politici van verschillende landen, meer duidelijkheid over de 
snel stijgende cryptovaluta. Dit omdat zij geen inzicht, en dus 
ook geen controle, hadden op de cryptovaluta 

Dus in januari 2018 begonnen steeds meer landen The Bitcoin 
te reguleren, hierdoor ontstond er een onzekerheid in de 
markt en daalde de waarde van The Bitcoin enorm. 

Dit kwam voornamelijk omdat mensen in China geen 
investeringen meer mochten doen in cryptovaluta. De 
Chinezen waren de grootste investeerders in de cryptovaluta. 
Naast China hebben ook de VS, Rusland en Zuid-Korea de 
handel aan banden gelegd. In Nederland onderzoekt minister 
van Financiën Wopke Hoekstra of een verbod op The Bitcoin 
wenselijk en mogelijk is. 

“De waarde van de bestelde pizza’s zou toen ongeveer 200 miljoen 
euro zijn geweest, misschien volgende keer toch met PayPal 

betalen.”

Door al deze discussies over The Bitcoin is de waarde 
erg gezakt en was deze op 2 februari 18 al ruim onder de 
€9.000 per BTC. Naast The Bitcoin zijn er nog talloze andere 
cryptovaluta, waaronder Ethereum, Ripple, Litecoin en 
Bitcoin Cash. Allemaal staan deze op dubbele rode cijfers. 
Heeft het dan nog zin om te investeren in The Bitcoin of een 
andere cryptovaluta? Waarschijnlijk niet, maar doe wat je 
niet laten kan. Weet wel, beleggen neemt risico’s met zich 
mee en je kan je inleg verliezen.  

Samantha Groeneveld

Tabel 1: Deze tabel laat zien dat alle cryptovaluta het erg 
moeilijk hebben. Is dit het einde van de cryptovaluta? Web-
site geraadpleegd https://coinmarketcap.com/ op 2 februari 
2018.

Figuur 1: Deze figuur laat duidelijk zien dat in het jaar 2017 de 
koers van The Bitcoin erg veranderd is met een duidelijke top 
rond de $20.000, voordat het erg snel bergafwaarts ging. De 
geraadpleegde website is:  https://www.finanzen.nl/valuta/
grafiek/bitcoin-dollar-koers. Hier kan je zelf een tijdschaal 
van aanpassen.
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Dinsdag 6 februari
Na een aantal drukke tentamen- en herkansingsweken, was het dan eindelijk zover: de 
Belgiëreis 2018. Vroeg in de ochtend stonden we met z’n allen klaar om te vertrekken 
vanaf Rotterdam Centraal. Bijslapen kwam er in de trein niet echt van, want voor we 
het wisten waren we alweer in Antwerpen. We wandelden van het prachtige Centraal 
Station in Antwerpen naar ons hostel. Het hostel lag op een ideale locatie midden 
in de stad, dus dat was al een goed begin!  Vervolgens maakten we ons klaar om te 
vertrekken naar het eerste bedrijf: Umicore. De heenreis verliep niet geheel zoals 
gepland. Bus in, bus uit, andere bus, andere kant op, tijdelijke bushalte, stopt de bus 
hier wel? Geen idee. Maar uiteindelijk waren we ruim op tijd bij Umicore, waar we 
een interessante presentatie en rondleiding kregen over materiaaltechnologie en 
recyclage. Aan het einde van de middag waren we weer terug in het hostel om even bij 
te komen. In de avond gingen we met z’n allen eten bij restaurant het Elfde Gebod. Er 
hing een bijzondere sfeer en we waren omringd door standbeelden, maar het eten was 
erg lekker. En natuurlijk werden de eerste speciaal biertjes gedronken. We maakten een 
korte stop bij het hostel en gingen op een zoektocht naar echt Luikse wafels. Vervolgens 
was het plan om een kroegentocht te gaan doen. De schatkaart lag klaar en we gingen 
op zoek naar de eerste kroeg. Deze werd helaas nooit gevonden, net als alle andere 
kroegen. Maar gelukkig was er een leuke kroeg in de buurt waar we met z’n alle de rest 
van de avond terecht konden en kaartspelletjes konden spelen. Daarna gingen we naar 
’T Vervolg, om de avond voort te zetten. ’T Vervolg is een prachtig studentencafé op 
loopafstand van het hostel. Het was een lange dag, dus gingen de meesten niet al te 
laat weer terug naar het hostel om te gaan slapen. De volgende dag moesten we weer 
vroeg op.

“Bijslapen kwam er in de trein niet echt van, want voor we het wisten waren we alweer in 
Antwerpen.”

Woensdag 7 februari
Woensdag stond om 7:15 uur het ontbijt alweer klaar. Om 8:15 uur werden we verwacht 
in de hal en vertrokken we naar de Universiteit van Antwerpen. Het openbaar vervoer 
zat vandaag wel mee en we waren ruim op tijd bij de science faculteit van de universiteit. 
Hier kregen we twee presentaties over verschillende bachelor- en masterprogramma’s 
die je aan deze universiteit kunt volgen. Ook kregen we een rondleiding, een kijkje in de 
labs en er werd verteld over verschillende onderzoeken die aan de universiteit worden 
gedaan. Er werd bijvoorbeeld verteld hoe door middel van bepaalde apparatuur 
onderzocht wordt wat voor pigment er gebruikt is in de verf van een oud schilderij, om 
het schilderij zo goed mogelijk te kunnen restaureren. Dit was allemaal erg interessant. 
We waren vroeg terug bij het hostel, hier konden we uitrusten en lekker wafels eten om 
daarna naar het Museum Aan de Stroom (MAS) te gaan. Bovenop het MAS hadden we 
een heel mooi uitzicht over de hele stad. 

“Er werd bijvoorbeeld verteld hoe door middel van bepaalde apparatuur onderzocht wordt wat 
voor pigment er gebruikt is in de verf van een oud schilderij, om het schilderij zo goed mogelijk 

te kunnen restaureren.”

Na deze indrukwekkende ervaring gingen we pizza eten bij Da Giovanni. Dit was 
weer heel lekker en erg gezellig. Weer terug aangekomen in het hostel hebben we 
ons omgekleed om karaoke te zingen bij de karaokebar tegenover het hostel, de 
Bonaparte. Dit was een groot feest. Vervolgens gingen we, net als de dag ervoor, door 
naar ’t Vervolg, omdat we al hadden vernomen dat daar een leuk studentenfeestje zou 
zijn. Het was inderdaad erg druk en gezellig bij ’t Vervolg en het werd een late avond. 
Enkelen sloten de avond af in een  Turkse snackbar, waar de “midnight-snacks”  werden 
genuttigd. En daarna snel naar het hostel voor de nodige uurtjes slaap. 

Lise van der Bos

Belgiëreis 2018
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Donderdag 8 februari
’s Ochtends vroeg ging de wekker want er stond een bezoek aan het bedrijf Covestro 
te Antwerpen op de planning. Na onze nette kleding aan te hebben getrokken en een 
snel ontbijt, liepen we richting de bus die velen van ons weer slapend naar het bedrijf 
bracht. Eenmaal daar aangekomen werden we enthousiast onthaald met een boeiende 
en kleurrijke presentatie onder het genot van een bakje koffie of thee. Gelukkig was 
de pret nog niet afgelopen. In mooie witte pakken, werkschoenen, gele helmen en 
veiligheidsbrillen op onze neus mochten we de testinstallatie en het laboratorium 
bezoeken om eens te zien hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Het bezoek werd 
daarna afgesloten met een gezonde lunch en een busreis terug naar het centrum van 
Antwerpen. Terug in het hostel konden we onze dagelijkse kleding weer aantrekken om 
vervolgens even tijd voor onszelf te hebben. Uitgeput van deze indrukwekkende dag 
mochten we ons tegoed doen aan echte Belgische frieten alvorens onze piraten outfits 
aan te trekken en ons feestje te beginnen in de karaokebar tegenover het hostel. Na 
vele liedjes was de dag voor de meesten nog niet afgelopen, want de gezelligheid werd 
met schorre stemmen van de piratenmuziek voortgezet tot in de late uurtjes in een bar 
aan het einde van de straat. 

Vrijdag 9 februari
Na een goede douche trokken we voor de laatste keer onze nette kleding aan. Na een 
snelle inpak en opruimsessie vertrokken we richting het station om daar de trein richting 
Gent te pakken waar de laatste dagen van de reis zouden zijn. In Gent aangekomen, 
liepen we naar het hostel om onze spullen af te zetten en met de trein richting de 
Universiteit van Gent te gaan voor het volgende bezoek. Daar hebben we, eveneens als 
in Antwerpen, gezien hoe straling werd gebruikt om de samenstelling van een schilderij 
te bepalen om restauratie uit te voeren of verder verval te voorkomen. Daarnaast 
werd er ook nog een demonstratie voor de synthese van nanodots gegeven. Terug in 
het hostel konden we eindelijk onze kamers in voor een opfrisbeurt en om weer op te 
warmen na de sneeuw en kou. De rest van de avond was voor eigen invulling, die goed 
is benut door lang tafelen met vele spareribbetjes, frisjes en enkele centimeters wijn. 
Een groot deel is daarna nog het centrum ingegaan op zoek naar barretjes en meer 
speciaal biertjes terwijl andere met een lekker kopje thee nog een paar uurtjes op de 
bank hebben vertoefd alvorens iedereen zijn bed maar weer eens opzocht.

Sanne Romijn

Vrijdag 10 februari
De dag waarop niemand ooit meer uit bed wilde komen, was aangebroken. Toch was 
het om 09:00 uur al tijd om op te staan. Het werd snel duidelijk dat “de Stadswandeling 
der Brakheid” op het programma stond. Of je daar zin in hebt als je moe bent? Nee, 
absoluut niet. Maar dat was waarschijnlijk het geniepige idee van de BRC. Gelukkig 
was het lekker weer in Gent. Na deze heerlijke tour met stadsfeitjes van Bart, was het 
tijd om terug te gaan. Tijd om in te pakken, te lunchen en voor velen van ons was het 
tijd om verder uit te rusten. Tegen 14:00 uur was het tijd om de Gentse bierbrouwerij 
‘Gruut’ te bezoeken. Een kleine brouwerij in het centrum die zonder hop brouwt. We 
kregen de hele geschiedenis van de brouwerij te horen, plus een hoop feitjes over het 
bierbrouwen zelf. Blijkbaar kan je door een pot water buiten te zetten met granen, 
waar je zelf op gekauwd hebt, bier maken. Of het lekker is, is een andere vraag. Ook 
kregen we bij de rondleiding drie bieren te proeven. Terug in het hostel aangekomen, 
gingen de meesten maar gewoon slapen en niks meer doen. Deze week liep ten einde. 
Een schittermagische week die veel herinneringen met zich mee heeft genomen en 
tegelijkertijd een grote tol van iedereen had geëist. Als laatste officiële bezigheid gingen 
we gewoon nog een keer pizza eten. Om 20:00 uur was het tijd om op de bus te stappen 
richting huis. Graag wil ik de commissie en alle mensen die mee waren bedanken voor 
deze geweldige reis!

Pepijn Lammers

Antwerpen & Gent
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Van lekker dineren

Commissie Kick-Off
Op 20 november vond de Commissie Kick-Off plaats 
van het CDL. Op deze avond werden er verschillende 
workshops gegeven over hoe je het beste effectief kan 
vergaderen en acquisitie kan lopen zodat je na deze avond 
meteen een goede start kan maken met je commissie!

“Nadat iedereen zich helemaal vol gegeten had, zijn we weer 
verder gegaan met de volgende workshop.”

Aan het begin van de avond werd er een workshop 
gegeven over effectief vergaderen. Hier werd bijvoorbeeld 
verteld hoe je het beste alles uit een vergadering kan 
halen als je bijvoorbeeld maar een uurtje in de lunchpauze 
de tijd hebt. Ook leerden we wat de beste manier is om 
een vergadering vloeiend te laten verlopen. Nadat er 
verschillende tips werden gegeven en alle vragen waren 
beantwoord, werd er een pauze ingelast.

“Ook deze workshop was heel erg nuttig en ik heb zeker wat 
gehad aan de verschillende tips die werden gegeven!”

In de pauze is er genoten van het Chinese eten dat besteld 
was. Nadat iedereen zich helemaal vol gegeten had, zijn 
we weer verder gegaan met de volgende workshop. Deze 
workshop ging over hoe je het beste acquisitie kan lopen.

Ook deze workshop was heel erg nuttig en ik heb zeker 
wat gehad aan de verschillende tips die werden gegeven!
Na de workshop is de avond nog gezellig afgesloten met 
het spelen van verschillende kaartspellen.

Chantal Huisman

International Master Dinner
The first master committee event of the year was the 
international dinner, during which we all brought a dish 
from our home country. For example, I made a ‘gevulde 
speculaas’, which was quite tasty. During the master 
dinner I enjoyed all kinds of food, from a spinach quiche 
to ravioli to a vegan curry and several nice desserts. 

“Did you know that in Cyprus they never cook just for the 
family?”

I spent time with international and Dutch students and 
had nice conversations about their eating and living 
habits, which was very funny. Did you know that in Cyprus 
they never cook just for the family? They cook for at least 
twenty people just in case someone comes over. 

Since I get tired of only thinking about cooking for so 
many people every night, I thought it was very interesting 
and admirable. And as a cherry on top of the evening 
Sinterklaas paid use a visit and he handed some tasty 
spiced nuts to the international students. 

“During the master dinner I enjoyed all kinds of food, from a 
spinach quiche to ravioli to a vegan curry and several nice 

desserts.“

Overall, it was a ‘gezellige avond’, during which we got to 
know each other and each other’s food.

Dana Rademaker
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via het open podium

Kerstdiner
Ondanks dat december een erg herfstachtige maand 
is geweest, stond op maandag de 18de wel een ijskoud 
evenement gepland: het enige echte, jaarlijkse, CDL 
kerstdiner met als thema ‘Breek het ijs, escaleer in het 
winterparadijs’.

“Een breed scala aan muziek kwam hier voorbij, waar vooral de 
foute hitjes niet overgeslagen werden.” 

Het eten was dit jaar weer in De Kleine Wereld, 
waar wij voor een schappelijke prijs een overheerlijk 
viergangenmenu voorgeschoteld kregen. De voorzitter 
van de AkCie had besloten zijn mooiste jurk uit de kast te 
halen en zijn date haar mooiste pak.   

Nadat iedereen zijn of haar buikje gevuld had, hadden wij 
onszelf naar de (ski)Hut van Ome Henne bewogen. Een 
breed scala aan muziek kwam hier voorbij, waar vooral de 
foute hitjes niet overgeslagen werden. 

“De voorzitter van de AkCie had besloten zijn mooiste jurk uit 
de kast te halen en zijn date haar mooiste pak.”   

Er werd tot in de late uurtjes doorgefeest, maar uiteindelijk 
is iedereen in een overheerlijk warm bed beland na deze 
ijskoude nacht. 

Tom Lammers

Open-Mic Night
Op 6 december was het zover. Het debuut van de enige 
echte ongekend geweldige MST-sjaarschen. Met 15 
eerstejaarsstudenten heb ik een kinderen-voor-kinderen-
kerst-disco-andre-hazes medley opgevoerd op de Open 
Mic Night. Wat weet ik nog goed hoe ik hier verzeild in 
ben geraakt.

“Wat was het een mooie avond!”

Het begon als een weddenschap om een studiegenoot 
over te halen ook een act te doen. Ik ben namelijk voor 
niks anders op de wereld gezet dan half-goede open 
podium acts uitvoeren. “Nee ik heb podiumangst, als je 20 
anderen overhaalt ga ik wel ergens achterstaan.” DEAL! 
Challenge accepted.

Na één heel intensief uurtje oefenen, met mijn oma 
samen nog even vijftien bandanas geknipt te hebben en 
een McDonalds feestmaal, gingen wij onze debuutavond 
in. Wat was het een mooie avond! Ik wil de commissie 
die het georganiseerd heeft erg bedanken voor de leuke 
aond. Er waren legendarische optredens van onder 
andere de enige echte getalenteerde glamourous MST-
band. Ik werd zo blij van het enthousiasme van iedereen.

Iedereen op de Open Mic Night had een goede act. 
Iedereen voelde zich blij om eventjes in 15 minuten 
te laten zien wat ze leuk vinden om te doen en ook 
hoe goed ze dat kunnen. Er is niks mooiers dan 
enthousiaste getalenteerde muzikanten aanschouwen, 
en een beetje dansen. En dat voor een verzameling 
biologen, scheikundigen, farmaceuten, wis-, natuur- en 
sterrenkundigen en biochemici.

Dominique Leemans
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Naar de bowlingbaan

Eerstejaarssportdag 
De laatste vergadering was geweest, het draaiboek was 
klaar een alle spullen waren geregeld. De SportCie was 
vrijdag 12 januari helemaal klaar voor de sportdag. Er 
stonden vier verschillende sporten op het programma: 
knotshockey, volleybal, basketbal en siamees voetbal. 

We moesten nog wel even opwarmen om de stramme 
spieren op te warmen van al dat zitten. Nadat iedereen 
al zijn trefbalskills had laten zien en menig persoon was 
afgehaakt bij de warming-up, konden we dan eindelijk 
beginnen. De teams hadden de eerste rondes hard 
gestreden om de nodige puntjes bijeen te sprokkelen. 

Tijdens de tweede ronde mochten, door vermoeide 
deelnemers en een paar ongelukkige gewonden, zelfs 
de SportCie-leden nog even meedoen om te laten zien 
waarom zij in deze commissie zitten. Na de geslaagde 
sportdag konden we allemaal naar de Science Club, voor 
de fotoborrel van het EJW. 

Onder een gemoedelijke gezellige sfeer kon iedereen 
genieten van patat met snacks, want calorieën uit 
betekent natuurlijk ook lekkere calorieën er weer in. De 
winnaars van de sportdag mochten daarbovenop ook nog 
smikkelen van een welverdiende appeltaart. 

Rond 22:00 uur is iedereen naar het USC gegaan voor 
het sportfeest. Lekker hossend op de Nederlandse 
meezingers, dansend op de lekkere beats en nog een 
klein beetje squattend op russian hard bass werden de 
vermoeide gezichten toch snel zichtbaar. 

Zo is iedereen iets eerder dan gepland afgedropen naar 
hun eigen huizen en kon ook de Sportcie tevreden gaan 
slapen, zich voorbereidend op alle klachten over spierpijn 
de volgende maandag.

Nathan Jiscoot

ECstreem Bowlen
Na donderdag de hele middag organische moleculen in 
elkaar te hebben geknutseld, was het die 21 december tijd 
om de protonen in te wisselen voor kegels. Meteen na het 
OCS tentamen konden de eerstejaars hun stress vergeten 
door gezellig te komen borrelen in de Science Club. 

“Sommige MST’ers durfden de strijd aan te gaan tegen de 
eerstejaarscommissie, ECstreem.” 

Samen met wat pizza werd er om de hybridisaties, 
functionele groepen en orbitalen heen gepraat en keek 
iedereen uit naar een leuke avond. Rond 19:00 was het 
tijd om naar de bowlingbaan te vertrekken - op de fiets 
of met de bus. Eenmaal aangekomen werden de sneakers 
verwisseld voor charmante bowlingschoenen en de 
bitterballen voor bowlingballen. Vervolgens werden de 
teams samengesteld en de bijnamen gekozen. 

Al snel bleek dat iedereen zijn eigen bowling techniek 
had - gewoon klassiek met de rechter- of linkerhand, 
avontuurlijk onder de benen door of twee keer achter 
elkaar gooien zodat de ene bal de ander misschien nog 
net op tijd goed kan aantikken. Sommige MST’ers durfden 
de strijd aan te gaan tegen de eerstejaarscommissie, 
ECstreem. 

Omdat de EC deze middag en avond hadden 
georganiseerd, wilden sommige wel eens weten wat voor 
bowlingskills deze zes eerstejaars hadden. Het bowlen 
ging er ook zeker extreem aan toe, er werden veel strikes 
gegooid! 

Na een geslaagde avond werden de schoenen weer 
omgewisseld. Voor sommigen werden de bowlingballen 
ingewisseld voor sneeuwballen, want de kerstvakantie 
kon vanaf toen beginnen!

Sylvie Wigmans
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Off to the UK!
Ongeveer vier jaar geleden, tijdens de open dag voor MST, 
was ik zo’n vijfdeklasser die op het einde nog even vroeg: 
‘Kun je tijdens deze studie ook naar het buitenland?’. Wat 
ik wilde studeren wist ik nog niet, maar dat ik naar het 
buitenland wilde, was zeker. Na het eerste jaar kon ik dan ook 
niet wachten om uit te zoeken waar je allemaal heen kon. 
Na alle universiteiten uitvoerig te hebben bekeken, viel mijn 
keuze op de University of Nottingham. Ik was al langere tijd 
nieuwsgierig naar het studentenleven in Engeland, het leven 
op een campus en de manier van lesgeven en organisatie 
daar. Het leek me totaal anders dan het studentenleven in 
Leiden. En ‘totaal anders’ was wat ik zocht. 

De universiteit is een traditionele campus-universiteit, met 
‘catered halls’ waar eten geserveerd wordt in een Harry 
Potter-achtige eetzaal.  Vooral dat 
laatste zag ik als een mogelijkheid om 
niet alleen internationale studenten 
te leren kennen, maar ook Engelse 
eerstejaars die het grootste deel van de 
bewoners uitmaken. Ik kwam uiteindelijk 
terecht in Rutland hall, tegenover het 
sportcentrum, samen met ongeveer 
250 eerstejaars en een handjevol 
internationale studenten. Deze locatie 
bleek een voltreffer. De vrienden die 
ik daar gemaakt heb, zal ik nooit meer 
vergeten. Ik kende de uitdrukking “een 
verrijkende ervaring”, maar totdat ik dit 
zelf daar beleefde, had ik geen idee hoe 
een ervaring verrijkend kon voelen. 

De cultuurshock in Nottingham was 
groter dan ik had verwacht. Ik had 
bijvoorbeeld niet de illusie dat men in 
Engeland veel wist over Nederland, maar 
hoe kunnen studenten aan de andere kant van de Noordzee 
nou geen flauw idee hebben waar het ligt? Toch moest ik 
een verontrustend aantal keer uitleggen waar Nederland 
dan precies lag. Mijn persoonlijke favoriet onder de vele 
geografische misconcepties was een vriendin die een keer aan 
mij bekende dat ze een lange tijd (lees ‘voordat ik het een keer 
op de kaart aanwees’) dacht dat Denemarken, Noorwegen en 
Holland samen ‘The Netherlands’ vormde. Wat voor mij weer 
eyeopeners waren, waren dingen als het klassenverschil, 
een bizarre obsessie met accenten, torenhoog collegegeld 
(bijna 10.000 pond per jaar) wat normaal wordt gevonden  en 
verschillende soorten ciders die ik in Nederland nooit was 
tegengekomen. 

De vakken die ik in Nottingham volgde, waren allemaal (bio)
chemische of biologische vakken. Ik wist dat je met een 
minor in het buitenland niet heel veel vrijheid had als het gaat 
om vakken, dus ik had ‘Chemical bonding and reactivity’, 
‘Chemical biology and enzymes’ en ‘Protein folding and 
biospectroscopy’ als scheikunde vakken gekozen. Daarnaast 
had ik de rest van mijn studiepunten aangevuld met ‘Principles 
of immunology’, ‘Molecular and cellular neuroscience’ en 
‘Human structure and function for engineers’. Qua inhoud en 
niveau waren de vakken vergelijkbaar met die in Nederland, 
alleen de tentamens waren soms best anders. Bij een aantal 
tentamens kon ik namelijk kiezen uit een aantal vragen 
en daar dan essays over schrijven. Bij het tentamen van 
‘Molecular and cellular neuroscience’ had ik zelfs 2 uur om 
maar 2 open vragen te beantwoorden! 

Het studentenleven was anders 
maar erg leuk georganiseerd. 
Studentenverenigingen bestaan niet 
echt in Engeland. Je moet het daar doen 
met ‘societies’ en sportverenigingen, 
die op hun beurt weer zorgen voor de 
activiteiten. Voor elke hobby die je maar 
kunt bedenken bestaat er een society. 
Een paar voorbeelden zijn de blowsoc 
(blaasinstrumenten), hide and soc 
(verstoppertje spelen), flairsoc (cocktails 
maken) en mijn persoonlijke favoriet, de 
‘film making society’. Elke maandagavond 
was ik vanaf 19.00 bezig met het schijven, 
filmen en editen van korte films, gevolgd 
door een borrel in ‘Mooch’, de pub op de 
campus. Het voegde allemaal iets toe 
aan mijn vooral positieve ervaring met 
het studentenleven in het buitenland. 

Inmiddels ben ik alweer een tijdje terug. Ik ben ongelofelijk 
blij dat ik gegaan ben. In de korte tijd daar ben ik gaan houden 
van Nottingham en de groep mensen waar ik mee optrok. De 
trashy cocktailbars, het lelijke maar charmante bioscoopje 
en zelfs de niet-altijd-fantastische maaltijden in de eetzaal, 
vormen onderdeel van uitsluitend goede herinneringen. Ik 
heb mijn toekomst nog niet uitgestippeld maar ik sluit een 
vervolg in het druilerige en koude Nottingham niet uit. 

Jazzy de Waard
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TOPdesk ontwikkelt software voor het verbeteren van de 
dienstverlening van de IT-, Facilitair- en HR-afdelingen binnen 
bedrijven. Jaco Tresfon heeft in de zomer van 2017 het Summer 
Internship bij TOPdesk gevolgd. Na zijn bachelor Psychologie 
is hij een jaar naar Zweden gegaan om vervolgens weer aan de 
universiteit van Leiden de master Applied Cognitive Psychology te 
volgen. 

Hoe kwam je bij het internship van TOPdesk en wat is het precies?
“Toen ik in Zweden was ging ik veel om met jongens uit 
Amerika, zij werken meestal 2-3 maanden in de zomer en 
hebben dan geld voor het hele jaar. Dit idee sprak me erg 
aan en ik wilde dit ook gaan doen! Ik ben gaan zoeken en zo 
kwam ik uiteindelijk op de pagina van TOPdesk terecht! Het 
Summer Internship bij TOPdesk is een betaalde stage van 
ongeveer twee maanden. Er zijn internships bij de afdelingen 
Sales, Support, en Software Development. Ik heb gekozen 
voor de Sales afdeling, omdat ik hier graag beter in wilde 
worden en deze stage sloot daar erg goed bij aan. Ik wilde 
graag leren hoe ik mensen zo goed mogelijk kan informeren 
met spreken als enige communicatiemiddel. Voordat ik aan 
de stage begon had ik vooral Face-to-Face sales gedaan. 
Daarbij speelt non-verbale communicatie veel meer een rol, 
waardoor je meer kan letten op bijvoorbeeld lichaamstaal, 
houding of gezichtsuitdrukkingen. Ik had dus best al wat sales 
vaardigheden, maar ondanks dat was de stage uitdagend 
genoeg. Sales doen via de telefoon is heel anders, gelukkig 
wordt je hierop goed voorbereid door middel van trainingen 
in de eerste fase van de stage.” 

Hoe ziet een dag van de stage eruit?
“De eerste twee weken van de stage waren vooral bedoeld 
om te wennen aan het bedrijf TOPdesk en ik volgde veel 
trainingen samen met de andere interns. In het begin bel je 
veel mensen, maar weet je nog niet precies wat je verkoopt. 
In feite oefen je met bellen op potentiële klanten om hun 
interesse in ons product te polsen. Ik ben geen specialist 
of software developer, dus ik weet ook zeker niet alle ‘ins 
and outs’ van de diensten die TOPdesk aanbiedt. Voor 
deze informatie stuur ik eventuele klanten vaak door naar 
een andere afdeling. Sinds dit jaar maakt het bedrijf een 
transitie naar een nieuwe managementsfeer. We verdelen 
klanten over bepaalde groepen en we werken dus niet 
meer met verschillende afdelingen binnen TOPdesk zelf, 
maar met sectoren. Deze sectoren bestaan uit mensen met 

verschillende kwaliteiten en met verschillende functies, van 
HR tot Developer. Ik werd ingedeeld in de sector Onderwijs 
en ik heb daar dan ook mijn project uitgevoerd.” 

Welke vaardigeheden zijn belangrijk bij je functie?
“Eigenlijk is het niet heel anders dan de standaard sales. Er zijn 
geen speciefieke eisen maar je moet het vooral leuk vinden 
om met mensen te praten en om vreemde mensen te woord 
te staan. In het begin is het altijd spannend om vreemde 
mensen te bellen, maar je wordt binnen het bedrijf altijd 
geholpen en er is zeer goede begeleiding. Zoals ik al eerder 
zei, zijn er drie verschillende richtingen: Sales, Support en 
Software Development. Wanneer iemand niet heel geschikt 
zou zijn voor een bepaalde functie of ambities heeft om op 
een andere afdeling aan de slag te gaan, is er altijd wel wat te 
regelen. Iedereen kan ergens wel terecht!” 

Was het internship zoals je had verwacht?
“Mijn verwachtingen kwamen erg overeen met de 
werkelijkheid, behalve dat ik meer trainingen heb gehad 
dan ik had verwacht. Ik had totaal geen verwachting bij de 
bedrijfscultuur binnen TOPdesk maar dat is helemaal goed 
gegaan! Ik werd verrast door de leuke sfeer hier, in de pauze 
wordt er vaak getafelvoetbald en er worden veel activiteiten 
georganiseerd. Er is elke vrijdag middag een borrel en de 
jongens van Software Development gamen vaak op een 
zogeheten ‘LAN-party’.” 

Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd en wat zijn je 
toekomstplannen?
“Ik heb enorm veel geleerd op het gebied van sales en ik ben 
hier zeker beter in geworden. Alles is mooi meegenomen 
voor mijn carrière. Bijna iedereen die het Summer Internship 
heeft gedaan, is gebleven bij TOPdesk. Dat zegt ook zeker 
wel wat over de stage en het bedrijf! Nu is het de perfecte 
bijbaan voor een student zoals ik! Ondanks dat het bedrijf 
erg veel doorgroeimogelijkheden biedt, ben ik niet van plan 
mijn hele leven bij TOPdesk te blijven werken. Ik ben nog 
bezig met mijn master en wil me daar later graag verder in 
specialiseren. “ 

Wij danken Jaco nogmaals voor het interview en voor een kijkje 
binnen het bedrijf! Is de Summer Internship ook iets voor jou? Kijk 
op: www.page.topdesk.com/summer-internship.

Christine Visser en Irene Eggink

De perfecte zomerbaan
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De lunchlezing van DuPont
De lunchlezing van DuPont is een terugkerend fenomeen 
in de Havingazaal. Nadat iedereen een lekker broodje had 
gepakt en een plaatsje had gevonden in de Havingazaal, 
werd Martijn Scheffers geïntroduceerd.

Martijn heeft ons tijdens de lunch veel verteld over 
DowDuPont. Nadat hij zijn master en PhD heeft gehaald 
in Leiden is hij begonnen bij het voormalige Genencor. 
Dit bedrijf werd door DuPont in 2011 gekocht, na een 
succesvolle samenwerking.

“Deze enzymen zijn te vinden in producten die we dagelijks veel 
gebruiken, waaronder wasmiddelen en voedsel. “

In 2017 hebben Dow en DuPont een overeenkomst 
gesloten om gezamenlijk verder te gaan als DowDuPont. 
Het nieuwe bedrijf zal worden ingedeeld in drie sectoren 
namelijk, “argiculture”, “material science” en “specialty 
products”. 

Martijn is werkzaam in de laatstgenoemde sector. De 
afdeling waar Martijn werkt, houdt zich bezig met 
“protein engineering”. Op deze afdeling worden mutaties 
aangebracht aan bestaande enzymen om deze te 
modificeren en misschien zelfs hierdoor een proces te 
verbeteren. Deze enzymen zijn te vinden in producten die 
we dagelijks veel gebruiken, waaronder wasmiddelen en 
voedsel.  

DowDuPont bevindt zich hier ook op het BioSciencePark 
in Leiden, met de afdeling van “protein engineering”. 
DowDuPont is bezig met een uitbreiding naar een nieuw 
gebouw in Leiden. 

Wil je meer te weten komen over de DowDuPont? Op 28 
maart organiseren DowDuPont en het CDL samen een 
excursie naar de vestiging in Leiden. Schrijf je snel in!

Hugo Stegman

De entrepeneur workshop van Lugus
De entrepreneur workshop gehouden door de studenten 
van de entrepreneurvereniging Lugus beloofde een leuke 
avond te worden. Bij binnenkomst werden er groepjes 
gevormd die vervolgens 30 minuten de tijd hadden om 
een idee om te toveren tot een business geheel met 
promotie en al. 

Onder het genot van een drankje gingen de groepjes 
brainstormen. Eerst werden er samen zoveel mogelijk 
problemen aangestipt. Dat kan van alles zijn, van nat 
geregend worden tijdens het fietsen tot kanker genezen. 
Geen enkel idee is slecht en hierbij was het belangrijk 
om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk problemen aan te 
kaarten. Vervolgens werd er op een enkel idee ingezoomd 
en werkten de groepjes samen om een effectieve en 
aantrekkelijke oplossing voor het probleem te bedenken. 
Het was belangrijk dat de oplossingen milieuvriendelijk 
waren en natuurlijk werd het ook gewaardeerd als 
de scheikundigen hun kennis in het product konden 
verwerken. 

Na 30 minuten was het alweer tijd om de pitch battle 
aan te gaan en een winnaar uit te kiezen die een klein 
prijsje zou winnen. Ook zou dit team de kans krijgen om 
hun idee tot werkelijkheid te brengen. Groep Dryppel 
had uiteindelijk gewonnen na een energieke pitch van 
ondergetekende over een nieuw fietsregenpak die alle 
andere regenpakken beschaamd zou maken. 

“Iedereen die interesse heeft in problemen oplossen door te 
ondernemen, kan aankloppen bij Lugus. Zij verwelkomen je met 

open armen!”

Na de prijsuitreiking was er ook nog een heerlijke maaltijd 
geregeld en konden studenten al hun vragen stellen aan de 
enthousiaste leden van Lugus tijdens de borrel. Al met al 
was het een topavond en kan iedereen die interesse heeft 
in problemen oplossen door te ondernemen, aankloppen 
bij Lugus. Zij verwelkomen je met open armen!

Matthew Delport

CDL career
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Beste Chimica lezers,

In het laatste jaar van je bachelor moet je je grootste LO-
project doen, ofwel je BEP (bachelor eindproject) genoemd. 
Normaliter begin je hiermee in het tweede semester, maar 
door een minorkeuze startte ik al in september. Voordeel is 
dat je ruime keuze hebt aan projecten en begeleiders. Ik had 
interesse, om na eerdere stages bij SBC en twee keer Biosyn, 
een project bij MCBIM te doen. MCBIM is een gezellige 
hechte onderzoeksgroep onder de leiding van Sylvestre 
Bonnet, Lies Bouwman & Dennis Hetterscheid. Bijna elke 
week is er wel iets te vieren en dit wordt dan gedaan met 
het meebrengen van een of meerdere taarten. Ook heb ik 
het kerstdiner mogen meemaken, wat erg gezellig was. 

Hoewel er in de sectie Bonnet binnen MCBIM voornamelijk 
onderzoek wordt gedaan naar licht-activeerbare 
antikanker stoffen, was mijn onderzoek iets compleet 
anders. Ik ging aan de slag met het groeien van kristallen 
van een spin crossover (SCO) ijzer(II)complex. Dit alles 
onder de supervisie van mijn begeleider Erik van Geest. 
Mijn onderzoek had als doel om via liquid-liquid diffusie 
selectief kristallen van het ijzer(II) complex [Fe(bapbpy)
(NCS)2] te groeien op een gefunctionaliseerde silica wafer. 
 
SCO kristallen hebben als eigenschap dat ze door een 
verandering in fysische condities tussen een high spin 
(HS) en een low spin (LS) configuratie kunnen wisselen. 
Uiteindelijk kan men dit gebruiken in memory devices 
waarin de HS en LS state corresponderen met de 0 en 
1 in een computersysteem. Ook kunnen SCO kristallen 
gebruikt worden in ‘sensing devices’, waar de spin state 
verandert wanneer de omgeving van het SCO-materiaal 
verandert door de aanwezigheid van bepaalde moleculen. 

Het oppervlak waarop de kristallen groeien is 
een silica wafer van ongeveer 0.5x1 cm. Op 50% 
van het oppervlak wordt een functionalisatie 
geplaatst, een silaan met een organische kopgroep.

Dit molecuul kan zich covalent binden aan het SiO2-oppervlak 
van de wafer. Na een aantal stappen is het resultaat dat de helft 
van de wafer bedekt is met een gefunctionaliseerde groep en de 
andere helft met het standaard SiO2-oppervlak van de wafer. 

Wanneer de wafer vervolgens in een gelaagde oplossing gezet 
wordt, bestaande uit het ligand bapbpy in DMF en Fe(NCS)2 
in methanol en er een overmaat methanol als bovenste laag 
toegevoegd wordt, kan het complex kristalliseren. Dit omdat 
het complex slecht oplosbaar is in methanol. Nucleatie van het 
kristal kan overal op de wafer plaatsvinden, maar door middel 
van de eerder genoemde functionalisaties proberen we de 
nucleatie te sturen. De gekozen kopgroepen zijn dan ook 
organische groepen die mogelijk non-covalente interacties 
aan kunnen gaan met het [Fe(bapbpy)(NCS)2] complex. 
 
Wat ook opmerkelijk is, is dat met de liquid-liquid 
diffusion methode, naast kristallen, ook dunne films 
gegroeid kunnen worden. Normaliter kan dit gedaan 
worden door bijv. vacuum sublimation, spin coating of 
de langmuir-blodgett techniek. Door  de  concentraties 
en reactiecondities aan te passen kunnen er ook dunne 
films simpel uit oplossing gevormd worden. Deze dunne 
films kunnen net als de kristallen ook selectief gegroeid 
worden door middel van oppervlakte functionalisaties. 

Op het moment van schrijven ben ik nog druk bezig om 
mijn verslag af te maken en staat mijn eindpresentatie 
ook voor de boeg. Concrete resultaten zijn in dit stuk niet 
genoemd, mocht je toch interesse hebben dan is er vast 
wat te regelen. Tot slot wil ik al mijn studiegenoten, die op 
dit moment aan hun BEP gaan beginnen, succes wensen. 
Mooie resultaten of niet, iets leren doe je altijd wel! 

Ted de Haas

Bachelor Eind Project

fotograaf: Pim Rusch
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As a second-year masters student following the research 
track of the chemistry program, most of my time this 
year has been spent in the lab working on my thesis. The 
research group I joined here at Leiden University focuses on 
photoactivated metal complexes. These types of complexes 
can be used as drugs in photodynamic light therapy and 
photoactivated chemotherapy to treat certain types of 
cancers. A great appeal of these therapies is that they use 
drugs that only become cytotoxic when they are irradiated 
by light. Since you cannot prevent the drug from circulating 
throughout most of the body, we strive for this combination 
of non-toxicity in the dark and toxicity after light exposure 
to localize the damage the drug causes to only the site 
with malignant cells. This controlled activation allows for 
localization of the treatment to the tumor site, which can 
diminish side effects that often occur from traditional 
chemotherapy drugs. Our group is looking for potential drug 
candidates that are toxic to cancer cells after they have been 
irradiated with light but are not toxic to cells when in the dark.

My project continues a previous masters student’s thesis. In 
that project a series of ruthenium complexes were synthesized 
with various ligands. These complexes were tested for 
photoactivity and cell toxicity and the most promising 
complex has landed in my hands for further investigation. We 
want to know why it is toxic to cancer cells. There are a few 
ways to determine its method of toxicity. One is to visualize 
where the complex gathers in the cell and another is to identify 
the complex’s targets, i.e. what the complex is binding to. The 
first can be done by attaching a fluorophore to the complex 
and visualize where the complex collects using fluorescence. 
The latter can be done by first allowing the complex to bind its 
target and then attaching a compound to the complex which 
facilitates separation from the rest of the cell components. 
After separation, the target can be identified using LC-MS.
However, in order to complete either one of these experiments 

there needs to be a way to attach fluorophores or other 
compounds to the complex. In this case, we are using click 
chemistry. I am synthesizing the same promising complex 
from a previous student’s thesis, but this time functionalized 
with an alkyne click handle on one of the ligands. By binding 
with the complementary click handle on say, a fluorophore, we 
can visualize where the functionalized complex is in the cell.

My main task has been to synthesize the functionalized 
ruthenium complex. There are multiple reactions that need 
to be completed and at each step the expected intermediates 
synthesized need to be confirmed and purified. Confirmation 
of the expected structures occurs with nuclear magnetic 
resonance (NMR) spectroscopy and mass spectroscopy (MS). 
Simple vacuum filtration is often enough to yield a pure 
product, but a more laborious silica column is sometimes 
needed for proper purification. Most of my days are spent 
doing synthesis and purification and then making sure I 
made what I think I made by interpreting NMR and MS 
data. In addition to working on an interesting personal 
project, I also enjoy the social aspect of being in a research 
group. When our group convenes for lunch we often have 
bachelors, masters, PhD candidates, post-docs, and even 
sometimes professors all chatting and eating at the same 
table.  Along with learning from these people about my 
own project, they’re also a good source of knowledge for 
what steps to take next in my career. Overall, there’s been 
a good balance of individual work and socializing in the last 
five months and I look forward to the rest of my project.

Emma Cleary 

Master End Project
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Highlight:

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 
Liang Wu, Jianbing Jiang, Yi Jin, Wouter W. Kallemeijn, Chi-
Lin Kuo, Marta Artola, Wei Dai, Cas van Elk, Marco van 
Eijk, Gijsbert A. van der Marel, Jeroen D.C. Codée, Bogdan 
I. Florea, Johannes M.F.G. Aerts, Herman S. Overkleeft and 
Gideon J. Davies in Nature Chemical Biology about activity-
based probes for functional interrogation of retaining 
β-glucuronidases. 

β-Glucuronidases are enzymes that hydrolytically cleave 
glucuronides from polysaccharides and glycoconjugated 
molecules. In humans, two variants are mostly expressed, 
exo-acting GUSB and endo-acting HPSE. Abnormalities in 
the levels or functioning of both enzymes are associated 
with diseases. A low concentration of GUSB is related to 
Sly syndrome, an autosomal recessive disease. A high 
concentration of HPSE is related to inflammation and cancer 
metastasis. Therefore it is of great importance to develop a 
selective method to visualize and quantitate the expression 
levels of these enzymes for medical applications.  

Wu et al. designed and synthesized different activity-based 
probes (ABPs), to investigate these enzymes. They based 
the ABPs on the cyclophellitol scaffold as a glucuronic acid 
analogue (with an epoxide or aziridine warhead). All the 
compounds reported were initially great inhibitors with half-
maximum inhibitory concentrations in the subnanomolar 

regime. However, when tested in live fibroblast cells, only 
two compounds were able to permeate the cell membrane. 

It was shown that there were some off-target effects with 
β-glucosidases GBA and GLB1. This result was obtained by 
comparing healthy spleen lysates with spleen lysate from 
patients with Gaucher disease. Gaucher disease is a disease 
in which the patients lack the β-glucosidases GBA. 

Later, Wu et al. investigated the function of proHPSE, which 
is an inactive form of HPSE and a step in the maturation of 
HPSE. They show that due to a peptide linker the active site 
is blocked for larger substrates, but small molecules can still 
bind. They provide a crystal structure with and without the 
ABP. That state that with this crystal structure and the ABP, 
new enzymatic substrates for this pro-enzyme might be 
discovered.  

They end the report by concluding that their set of ABPs 
will give a toolbox for the elucidation of β-glucuronidases in 
complex mixture and that future research will address the off-
targets by GBA and GLB1.  

For a complete view of all the experiments and conclusions 
that the authors made, please read the full article at:  

Nature Chemical Biology 13, 867-873 (2017) 

DOI: 10.1038/nchembio.2395

activity-based probes for functional 
interrogation of retaining β-glucuronidases

20



Get to know:
Vriesdrogen
Iedereen heeft in zijn of haar CDL-leven wel eens op het lab gestaan. 
Nee? Toch niet? Wat doe je hier dan!? Nu wil ik niemand wegjagen, 
maar een bepaalde ervaring zorgt er wel voor dat je wellicht meer 
geïnteresseerd bent in dit stuk met een aantal praktische lab tips, 
over vriesdrogen namelijk. 

De pijn van veel chemici zit hem in het volgende: het 
verdampen van oplosmiddelen en je sample droog krijgen. 
Afhankelijk van je analyse en volgende reactiestap, moeten 
de meeste samples toch wel erg droog zijn. Anders gaat de 
professor of je begeleider bashen op de oplosmiddelpieken 
in je NMR. Daarom hangen studenten hun compounds vaak 
heel lang aan de rotorvap waar ze soms zelf co-vappen, of 
gooien ze hun kolfje nog even overnacht in een vacuümoven.  

Het toppunt van irritatie is, wanneer je oplosmiddel water is. 
Dit milieuvriendelijke, in-overmaat-aanwezige oplosmiddel, 
kan veel dingen die organische oplosmiddelen niet kunnen. 
Het heeft namelijk een katalytisch effect op veel organische 
reacties, het geeft geen nare bijeffecten zoals kanker en 
het is vooral goedkoop. Het is alleen verschrikkelijk moeilijk 
weer uit je reactie te halen. Nu kun je het waterbad van de 
rotorvap op een triljard graden zetten, maar dat is niet goed 
voor alle compounds en zelfs dan kan je vaak niet al het water 
wegdampen.  
 
Gelukkig is er een techniek die water perfect kan verwijderen 
en waar je niet zoveel moeite voor hoeft toe doen. Je moet 
wel geduld hebben, want het duurt vrij lang en vaak is de rij 
voor deze techniek vrij lang, want iedereen die het al weet, 
gebruikt het:  vriesdrogen! 

Bij de meeste laboratoria bevries je je sample in vloeibare 
stikstof. Daarna hang je hem aan een apparaat dat is 
aangesloten op een pomp. Het apparaat zorgt ervoor dat 
de temperatuur goed laag blijft. Wees wel voorzichtig met 
de vloeibare stikstof, gebruik altijd speciale handschoenen 
en draag je bril, want het leven is mooi. Zorg er ook voor dat 
eventuele organische oplosmiddelen uit je oplossing zijn 
gehaald met een rotorvap, want dit kan de fundamentele 
werking van de vriesdroger nadelig beïnvloeden en het 
apparaat kapot maken. 

Bij ‘normaal’ afdampen gebruik je de faseovergang van 
vloeistof naar gas. Bij een vriesdroger ga je eerst naar de 
vaste fase, door je sample te bevriezen, in het apparaat gaat 
je sample dan van vast naar gas. Dit alles gebeurt bij een lage 
temperatuur, dus je mooie moleculen worden niet kapot 
gekookt! Je hebt er ook niet veel omkijken meer naar.  

In principe kun je deze techniek gebruiken voor alle 
vloeistoffen, zelfs oplosmiddelen als DMSO. Als je dat wil 
doen, vraag dan eerst aan de aangeweze personen of de 
vriesdroger hiervoor geschikt is!  
 
Heb je meer vragen over vriesdrogen en de precieze werking 
ervan of ben je bang dat jouw moleculen niet kunnen worden 
gevriesdroogd? Zoek de literatuur erop na! Ik kan je vertellen 
dat ik voorbeelden gezien heb waar zelfs cellen of hele 
stukken weefsel worden gevriesdroogd. Uiteraard kunnen 
oude CDL’ers je ook helpen met simpele problemen!

Mark Kwakernaak
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The power of eels

Requirements for integration of technology into human beings 
include biocompatibility, mechanical flexibility and the ability to 
harness chemical energy inside biological systems. Obviously, 
batteries are not suitable for this, therefore researches started 
to investigate the electric organ of the knife fish Electrophorus 
electricus (also known as the electric eel). Their electric organ 
is an example of a power source that operates within biological 
systems while being able to induce a peak potential of 600 volts 
and currents of 1 ampere. 

Researchers drew inspiration from Electrophorus electricus 
and came up with an electric-eel-inspired power concept 
that is also durable. They designed a hydrogel, which uses 
gradients of ions between miniature polyacrylamide hydrogel 
compartments. This is designed in a repeating sequence 
of cation- and anion-selective hydrogel membranes. The 
system is able to generate 110 volts at open circuit. Open-
circuit voltage is the difference of electrochemical potential 
between two terminals of a closed system. Thousands of 
gel compartments in series can induce 27 milliwats per 
square meter per gel cell upon simultaneous, self-registered 
mechanical contact activation. 

“The artificial organ requires simultaneous activation across 
many gels therefore this feature was mimicked in the hope to 

achieve this.”

This artificial electric organ is based on three features of the 
electric organ of the electric eel. The first feature is the ability 

to arrange thousands of ion gradients in series, by growing 
long and thin electrically active cells (electrocytes). These 
cells are stored in parallel stacks, which takes up 80% of the 
eels body (figure 1). To put this into an artificial electric organ, 
the researchers tried to mimick the anatomy of the eel by 
using four compositions of hydrogels as organ analogs. The 
second evolved feature ensures simultaneous excitation of 
electrocytes along the entire organ. 

The artificial organ requires simultaneous activation across 
many gels therefore the biological feature was mimicked in 
the hope to achieve this. The third and final feature used in 
the design of this artificial organ is the ability to enable the 
maintenance and regeneration of large gradients of K+ and 
Na+ ions between electrocyte cells and the extracellular 
space. This was achieved in the artificial organ by physical 
separation of the hydrogels. 

“Flat hydrogel films were put on a patterned substrate and a 
folding strategy was applied to improve results.”

However, the results were not as good as the researchers had 
hoped. To improve the performance of the artificial organ 
they changed the design of the hydrogels. Flat hydrogel films 
were put on a patterned substrate and a folding strategy 
called the Miura-ori fold was applied. This strategy is also 
applied in the Japanese space program due to the ability to 
fold surfaces of rigid materials.2

Large solar panel arrays for space satellites have been folded 
before launch and then spread out in space (figure 2). Because 
this fold was applied to the hydrogels it was possible to stack 

repeating series of thin films with large contact area. 
This resulted in an approximately 40-fold reduction in 
resistance in comparison to the lateral conduction of 
films. The results regarding power density using the 
most efficient gel cell geometry that were obtained 
by this method still remain 2-3 orders of magnitude 
smaller than the electrocyte layers in Electrophorus 
electricus. By bringing the design parameters of the 
artificial electric closer to that of the electric eel, 
it may be possible to improve performance even 
further. For example gel films are still at least a factor 
7 thicker than electrocytes. 

Electric eel-inspired devices could possibly power artificial human organs.1

Figure 1. Schematic of the Electrophorus electricus body.
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Electric eel-inspired devices could possibly power artificial human organs.1

Figure 2. Schematic of the miura-ori fold.

“By bringing the design parameters of the artificial electric 
closer to that of the electric eel, it may be possible to improve 

performance even further.”

The unusual properties of the hydrogels that form the 
artificial electric organ may inspire oppurtunities that 
cannot be achieved by conventional batteries. An example 
of this could be the development of an electrically active 
contact lens made from hydrogel films. Mostly contact 
lenses are fabricated from hydrogels and prototypes of this 
idea are already being made. The difference between this 
“powerhouse” and conventional batteries is that this system 
is soft, flexible, transparent and potentially biocompatible. 
These characteristics make that this system can potentially 
power next-generation implant materials by artificial electric 
organs. Presumably pace-makers or prosthetic devices could 
use this power. 

“The specific characteristics make that this system can potentially 
power next-generation implant materials by artificial electric 

organs.”

Sources:

1. Schroeder, T. B. H. et al. An electric-eel-inspired soft 
power source from stacked hydrogels. Nature 552, 214–218 
(2017).
2. Nishiyama, Y. Miura Folding: Applying Origami To 
Space Exploration. Int. J. Pure Appl. Math. 79, 269–279 (2012).

hydrogels
The first appearance of the hydrogel actually 
bearing its name was in 1894 in a German paper. 

Hydrogels are made up of networks of polymer 
chains that are hydrophilic. Hydrogels are 
rather flexible and are often compared to 
natural tissue. Common building blocks include 
polyvinyl alcohol, acrylate and copolymers with 
hydrophilic groups. 

The hydrophilic properties renders them capable 
of holding large amounts of water in their 
networks. 

There are multiple chemical ways to synthesize a 
hydrogel. These include but are not limited to one-
step procedures like polymerization and parallel 
crosslinking of multifunctional monomers. 
There are also multiple step procedures. The 
design and synthesis of the polymer networks 
is decided by the polymer engineer so that it 
will have the tailored properties required for the 
experiment. 
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Woensdag - vrijdag
Het was woensdagmorgen vroeg, te vroeg. Ik pakte mijn 
laatste spullen in en vertrok met mijn koffer op de fiets naar 
Leiden Centraal. De groep had zich al verzameld voor de 
Smullers en na een kopje koffie stapten we op de trein naar 
Amsterdam, vanwaar onze trein naar het bruisende Berlijn 
vertrok. Die treinreis duurde ongeveer zes en een half uur, 
dus de meesten probeerden wat bij te slapen. Tegen het einde 
van de rit was het wel benauwd en warm geworden, want de 
verwarming bleef continu aan en de ramen konden niet open. 
Gelukkig waren we snel verlost en konden we uitstappen in 
Berlijn Hauptbahnhof. 

Na aankomst in het Three Pigs Hostel moesten we ons snel 
in pak hijsen, want het eerste bedrijfsbezoek was die middag 
al! Anders dan we gewend zijn bezocht het bedrijf ons in het 
hostel. De oprichter van de startup Smarterials vertelde over 
zijn bedrijf, hoe en waarom hij het begonnen is en wat zijn 
ervaringen zijn tot nu toe. Na een interessant uurtje vertrok 
hij alweer en konden we weer terug naar onze kamers, maar 
niet voor lang. De commissie had een Aziatisch restaurant 
uitgezocht waar we erg lekker hebben gegeten met zijn allen. 
De avond was daarna vrij, maar de meesten zijn gelijk gaan 
slapen, het was tenslotte een lange dag. 

Na een uitgebreid ontbijt vertrokken we naar de metro op 
weg naar het Fritz Haber Institute. Dat instituut, op een 
prachtige oude campus, geeft geen onderwijs en is dus puur 
gericht op fundamenteel onderzoek. Met de dikke zak geld 
die ze krijgen van de overheid hebben ze dan ook behoorlijk 
wat nieuwe apparatuur staan op hun labs. Hun pronkstuk 
was een grote free electron laser voor de productie van 
hoogenergetisch laser licht. We werden rondgeleid door een 
gezellige master student van de Freie Universität waar we 
later ook heen zouden gaan.

Onze volgende bestemming was de Berliner 
Elektronenspeichering-Gesellschaft für Synchrotron 
-strahlung, afgekort BESSY. Een indrukwekkend complex 
rond een elektronenversneller die gebruikt wordt voor 
structuuranalyse. Synchrotrons zijn een krachtige 
(en peperdure) bron van röntgenstraling met een vrij 
breedspectrum en is daarom heel nuttig voor hoogwaardige 
kristallografie, net als de free electron laser bij het Fritz Haber 
Institute. Het was het onderdeel waar ik het meeste naar 
uitkeek, want in de groep waar ik afstudeer (MECS) waren ze 
net bij de synchrotron in Grenoble geweest. 

De avond was vrij dus ik ben met een groot deel van de groep 
gaan eten bij een Italiaans restaurant in de buurt van de 
Zyaankali bar, een “chemistry bar” waar we daarna met de 
hele groep weer samen zouden komen. Het was een rare plek 
met weinig chemie, dus  na een  drankje gingen we alweer 
opzoek naar iets anders. Door de nationale vakantie en ook 
door de kou viel het uitgaansleven nogal tegen, dus laat werd 
het niet. 

Vrijdagmorgen vroeg stond de Freie Universität op het 
programma, opgericht in het vrije West-Berlijn na de oorlog, 
vandaar de naam. Daar kregen we een bijzonder uitgebreide 
tour langs de meeste labs van de scheikunde faculteit. Ik kan 
nu zeggen dat ik de groepen daar beter ken dan in Leiden! 
Daarna waren we vrij om zelf te lunchen en heb ik mijn kans 
gegerepen om een heerlijke schnitzel te nuttigen. 

Joost van Ginkel 

      Ich bin                     Berliner 
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      Ich bin                     Berliner 
Vrijdag - zondag
Tijd voor een vrije middag op de vrijdagmiddag! Berlijn is 
natuurlijk super groot, dus was het tijd om eindelijk eens 
onze wijk uit te gaan, de stad bij daglicht te verkennen en wat 
cultuur te snuiven. Hoewel ook zeker de nodige middagdutjes 
gedaan werden, besloot een groot deel van de groep een 
kijkje te nemen bij de East Side Gallery. Hier staat het langste 
nog in-tact-zijnde deel van de Berlijnse muur, namelijk wel 
1,3 km. Op dit deel muur zijn, een paar maanden na de val, 
heel veel graffiti kunstwerken aangebracht en nu is het dus 
het langste kunstwerk ter wereld. Erg indrukwekkend en 
zeker iets wat we gezien moesten hebben in Berlijn. Na dit 
culturele hoogtepunt, besloten wij dat het al vroeg tijd was 
voor een vrijdagmiddagborrel en zochten wij een erg gezellig 
restaurantje op om een bodem te leggen voor de avond die 
komen ging. 

Na het ietwat matige uitgaan van de dag ervoor, werd 
namelijk besloten dat het deze avond anders moest en wel 
door deel te nemen aan een georganiseerde pubcrawl! Dit 
gaf ons niet alleen de optie voor goedkope deals in cafe’s, 
maar hierdoor konden we ook niet verdwalen en kwamen 
we gegarandeerd met de hele groep een club binnen. Wat 
ons echter van te voren niet helemaal duidelijk was, was dat 
er ook zo’n 50 Britten meededen en we dus uiteindelijk een 
pubcrawl deden met zo’n 95 man! In ieder geval dus extra 
gezellig en het werd een ontzettend geslaagde avond. 

Dit maakte het opstaan de volgende ochtend misschien 
wel iets minder geslaagd, maar dat mocht de pret niet 
drukken, want het was tijd voor de enige echte cultuurdag! 
In de vroege ochtend brachten we eerst een bezoek aan de 
Berlin Unterwelten. We kregen een rondleiding in een van de 
duizend schuilkelders die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in Berlijn werden gebouwd. Ontzettend leerzaam en erg 
indrukwekkend om door heen te lopen. 

Na een korte pauze, die ik zelf al liggend en op m’n sokken 
doorbracht in een Russisch theehuis, was het tijd voor ‘De 
Wandeling der Brakheid’. Onder de deelnemers van de 
Belgiëreis ‘17 was dit concept al bekend, en nu mocht Azeza 
ook haar rondleidingskunsten uitoefenen op de Mexcie-
deelnemers! In een hoog tempo brachten wij een bezoek 
aan de vele hotspots van Berlijn en zagen we nogmaals hoe 
mooi de stad is, zeker op een zonnige zaterdagmiddag. Zelf 
verlengde ik mijn culturele tour met een zoektocht naar een 
vegetarische bratwurst, die opeens veel moeilijker bleek dan 
‘s nachts. Na een ook wel lekker broodje falafel, bezochten 
we een brouwerij, want bierdrinken mag natuurlijk ook niet 
ontbreken op de cultuurdag! Om de Mexcie af te sluiten, 
aten we met de hele groep bij het allerlekkerste Indiaase 
restaurant ooit en sloten we de reis feestelijk af met heerlijke 
cocktails! 

Mijn laatste woorden kan ik natuurlijk wijden aan de treinreis, 
maar ik kan ze beter gebruiken om de commissie namens alle 
deelnemers te bedanken: jullie hebben een fantastische reis 
neergezet!

Phebe van Langevelde
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the story of an 
international 
student

I come from Cyprus, a small Mediterranean island in eastern 
Europe. Moving to the Netherlands happened on August 
27th, 2017. It was a rare (as I later found out) hot sunny day. 
It immediately crossed my mind that this is very similar 
to my home country. I was very, very, very wrong. At the 
beginning the weather shocked me the most. We could go 
days without even a glimpse of sun and I felt like there was 
something wrong with this country. Where is my vitamin D?

‘‘It offered me exactly what I wanted, if not more. But it is not 
always enough.”

Moving to a foreign country is not as easy as it sounds. 
Well, at least not for me. There are a lot of things not going 
your way. As you all know it’s like the most difficult thing 
in the world to find accommodation, especially if you are 
not Dutch. Also, being used to drive everywhere in my own 
car, it seemed like the hardest thing in the world having to 
cycle everywhere, especially in the rain. And the wind!! You 
see, everybody believes that just because you are moving 
somewhere within Europe and quite close to your home 
country, that it is going to be easy. It is not! At the beginning 
I felt a little bit lost. The only thing holding me here was the 
university. Having searched for the perfect postgraduate 
program for a very long time and realising that getting a PhD 
position would require me to do a master’s degree, I knew that 
Leiden University was perfect for what I wanted to pursue. It 
offered a great program with a high standards and exciting 
opportunities and I was not disappointed. It offered me 
exactly what I wanted, if not more. But it is not always enough. 

“You get used to the weather, well not that much but whatever. “

Fortunately, after a while, something happens. You finally get 
a place. You get used to the weather, well not that much but 
whatever. And cycling in the rain is not the worst thing that 
can happen to you. Going to the market on Saturday morning 
becomes part of your routine and you accept that Dutch 
cuisine simply does not exist. You get to experience snow for 
the first time in your life. You familiarize yourself with the city 
and the culture and you start to make friends. And it feels more 
and more like home. If only the weather was a little bit nicer…

Iakovia Ttofi
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ORIGIN STORY
In den beginne toen Pieter van Dooren nog deel uitmaakte van de 
opleiding MST en de toestroom eerstejaars geen golfvloed was. Toen 
het “meubilair” net aan hun bachelor begon en Jaap Brouwer nog 
directeur van het LIC was. Toen het Gorlaeus al oud was maar wel 
bereikbaar – met lijn 43. De rubriek in de Chimica is ontstaan 
in de tijd dat de bikkels (zonder fiets) van MST alleen nog maar 
met de lijn 43 op de faculteit konden komen – nadat zij zich als 
sardientjes in de veel te drukke bus hadden gewurmd.

Toen de Chimica een grote design renovatie heeft 
gekregen en de katernen werden geïntroduceerd, wilde de 
redactie destijds een rubriek waar wat lossere onderwerpen 
aan bod kwamen. Zo is deze rubriek opgericht. In de loop 
der jaren en edities hebben er verschillende onderwerpen in 
de lijn 43 gestaan; van uitlichtingen van CDL’ers tot spannende 
vervolgverhalen, random enquêtes en nog veel meer. 

Wist je dat: 

Het katernlogo (redactie 

jargon voor het mooie 

bolletje bovenaan de pagina) in 

de kleur is van de Veolia bus die 

de lijn 43 rijdt.

De naam voortkomt uit het feit dat deze is bedacht toen er twee Chimicaleden in de Lijn 43 za-ten!

Met ingang van 11 december 

2011 de frequentie in de avon-

duren tot ongeveer 22.00 uur ver-

hoogd werd naar 2x/uur. 

Er tegenwoordig in de spits 4 bussen naar het Gorlaeus rijden om de massa’s studenten op tijd op college te krijgen.

Afgelopen jaar gemiddeld 7,0 

% van de treinen IC Lelystad C 

– Dordrecht uitviel (Rover Klachte-

nanalyse dienstregeling 2017) en je 

dit nu als legitiem feit kunt gebruik-

en wanneer je te laat komt.

De practicumzalen van deze tijd – het legendarische LCP – asbest bevatten en daarom nu gesloopt worden.
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Horoscoop

Ram/roerplaat
De aarde ligt op één lijn met Jupiter en Titan. Daardoor zal 
je de komende tijd behoorlijk emotioneel instabiel zijn, hier 
kan je niks aan doen en je zal dit allemaal moeten uitzitten. 
Het is het beste om je leven even op stil te zetten. Als je niks 
doet, kan er ook niks fout gaan! Vertrouw op je gevoel en ga 
gewoon je bed niet uit! 

Stier/stopper
Wellicht heb je het al gemerkt, Saturnus en Uranus liggen 
op één lijn met het zwarte gat in het centrum van het 
melkwegstelsel. Dit voorspelt niet veel goeds voor jouw 
toekomst. Vooral op je werk zal het niet goed gaan. Werk je 
op een laboratorium? Blijf uit de buurt van de oplosmiddelen, 
want ze zullen allemaal gaan koken als je ernaar kijkt! Voor 
jou de komende tijd alleen vaste fase synthese. 

Tweelingen/thermometer
Leiden ligt op één lijn met de grote beer en Neptunus. Pech 
laat jou niet meer met rust de komende maanden. Vooral het  
maken van een NMR moet worden vermeden. In al je NMR 
spectra lijkt DMF te zitten. Zelfs als je niet met DMF gewerkt 
hebt, of als je niet eens weet wat DMF is. Stel het maken van 
NMR spectra daarom uit en karakteriseer je moleculen met 
IR. 

Kreeft/kolfje
De komende tijd zal de kosmische straling jou iets te veel 
worden. Je voelt je wat licht in je hoofd en je bent er niet 
helemaal bij. Het is dus verstandig om rustig aan te doen 
en niet alles serieus te nemen. Blijf ook uit de buurt van de 
cluster computer op je favoriete faculteit! De straling doet de 
computer ook niet goed!

Leeuw/lepeltje
Een communicatiesatelliet van de Grey’s zal volgende week 
aankomen bij Mercurius. Daardoor zal jouw strijdlustige kant 
beter naar voren komen. Het is dus hét moment om drie 
kolommen op een dag te doen. Het lijkt alsof je een peper in 
je reet hebt! 

Maagd/maatbeker
Nu de zon en Pluto op één lijn liggen, kan het geluk niet op! 
De komende periode zal je op alle vlakken succes hebben. 
Word alleen niet hoogmoedig, want planeet X zal langzaam 
richting de boogschutter bewegen. Wat dit voor jou gaat 
betekenen, is nog niet helemaal duidelijk, maar het zal niet 
veel goeds zijn. Probeer daarom vooral niet te veel nieuwe 
dingen uit.

Weegschaal/weegschaal
Nu Phobos en Deimos allebei in de communicatieloze zone 
zitten, zal je extra veel moeite hebben om contact te krijgen 
met potentiele partners tijdens de borrel. Probeer dus vooral 
de borrels te mijden, want anders krijgen anderen de indruk 
dat je gewoon heel vreemd bent. Bier kun je ook thuis drinken!

Schorpioen/spatel
De zon zal de komende tijd flink wat geïoniseerde deeltje op 
je afsturen. Ga daarom vooral niet je huis uit. Het is beter om 
thuis flink wat werk te verzetten, dan om gebombardeerd te 
worden met negatief geladen deeltjes. Wat je baas ook wil, jij 
werkt thuis de komende maand!

Boogschutter/buisje
Halley’s komeet raast langs Venus volgende maand en dat 
betekend dat het einde van je sociale leven wel eens in zicht 
kan zijn. Toch hoef je je niet te haasten naar een bunker, 
want een afbrokkelend sociaal leven, betekent waarschijnlijk 
dat je afstudeerstage helemaal prima gaat en je snel zult 
afstuderen. 

Steenbok/soxhlet apparaat 
Poeders vliegen vanaf volgende week om je oren. Het kan 
ook niet anders, want het internationaal ruimtestation 
raast vanaf maandag over jouw huis. Niemand is veilig als 
jij gaat werken in een glove box. Probeer er dan ook voor te 
zorgen dat iedereen het lab verlaten heeft, voordat jij naar 
binnen gaat. Waarschijnlijk zal iedereen daar begrip voor 
hebben. Hierdoor werk je wel lekker door, want je hoeft geen 
apparaten te delen. 

Waterman/waterslang
Elke dinsdag voor het komende half jaar sta je in contact 
met de voyager ruimtesonde uit de jaren 80. Hierdoor heb 
je een beperkte RAM van een paar kilobytes en een zicht 
van 3 pixels. Het is daarom beter om je bezig te houden met 
simpele zaken, zoals planten water geven en vuilnis buiten 
zetten. 

Vissen/vlo
Voor de lieve roervlo zitten er gewoon alleen maar goede 
dingen in de pijpleiding. Het moederschip zal vertrekken 
van Saturnus naar onze maan. Dat geeft jou wat extra 
levenspunten. Het is daarom belangrijk om juist deze periode 
te gebruiken om wat belangrijke zaken voor elkaar te krijgen. 
Zorg ervoor dat je dit jaar gaat afstuderen en trouwen. 
Waarschijnlijk is dit het laatste moment om dit zeker voor 
elkaar te krijgen. Het zou wel kunnen dat er een hamer op je 
gezicht valt. 
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strengt in unity

As I am writing this part, already six months of this academic 
year have passed and since then the educational world was 
not quiet. There have been developments on many levels. As 
assessor of education, it is my job to keep you informed about 
all education-related affairs. In this column I will give you a 
news flash of my work.

First of all, I would like to get back to my previous education 
column, where I talked about all the changes that we had 
to cope with. One of those changes was the upgrade that 
the Bachelor Molecular Science & Technology was facing. I 
can now proudly confirm that the change in the curriculum 
is going to take place and will affect all students from the 
cohort 2017-2018. From now on, students doing the bachelor 
MST will be able to choose from three majors: Materials, 
Chemistry and Technology. In addition, one completely new 
course will be added to the Materials track and some other 
courses are will be revised.

“It is very interesting to see the various paths a chemist can take 
and learn how to get there.”

This will not be the only long-term action that will affect the 
programs represented by the CDL. The University of Leiden 
of course has its own vision on education, which focusses 
on three subjects: what should students be able to do after 
graduating, how to prepare students to the labour market 
and (international) society and what is the best way to teach. 
The board of the university constructed a new vision which 
will be implemented in all programs offered by the university 
from now on. Of course it will take years to see the results, 
but behind the scenes there will be a lot of work to do.

The third period has started and that means that the 9 ECTS 
course Organic Chemistry and Structure analysis has finished. 
This year, half of the students taking the course passed in the 
first try and after the resit 75% of the students passed the 
course. Of course, due to the BSA, this is also the time to 
unsubscribe from MST. Painfully we had to say goodbye to 
some of the freshmen, but every cloud has a silver lining.
In this case it is the fact that we could also welcome new 
students in the CDL. In February the second shift of new 
master students started, I would like to wish you all good luck 
doing you master Chemistry or Life Sciences & Technology. 

As you might have noticed, the biggest evaluation survey of 
study programs, the National Students Survey (NSE), took 
place in February and March. During this survey, students 
could give their opinion about various important subjects 
concerning the programs, like the content, general skills, 
teachers and examination, but also subjects like schedules, 

information and facilities. The program directors can use the 
results of this survey to improve the lower rated subjects and 
also take action to remain the quality of of the high valued 
ones.

“One of the most recurring aspects is that there is a lot to be 
learned from other people.”

As always, the CDL organized a lot of educational and career 
related activities. Since the last edition of this magazine there 
were evaluations of the courses which could be sent to the 
Education Committees. After the first exams of AAC and 
OCS a training was organized to help students improve their 
grade(s). For the course THC such a training was organized 
before te final exam. 
Furthermore a minor orientation lunch was organized for 
students who still have to choose a minor, and there was again 
a LaTeX workshop. During this workshop students learned 
how to work with the software and are now able to make 
professional looking reports and papers. Luckily there is still a 
lot to look forward to! As I am writing this, in two weeks time 
the CDL will organize an event where alumni of the CDK will 
present  their career paths and the choices they made during 
their studies. It is very interesting to see the various paths a 
chemist can take and learn how to get there.

The core of my function as assessor education of the CDL, my 
task, is improving the quality of education, but also organizing 
all interesting activities around it. In the past half year I have 
learned a lot about the very divergent faces of the world of 
education. One of the most recurring aspects is that there is 
a lot to be learned from other people. This information can 
come from many people inside the university, but students 
surely also are a resourcefull source of information. I have 
come to a lot of new insights and ideas talking to students 
from MST and Chemistry, but also to students doing different 
studies. Even from different faculties! This reminded me 
of the fact how important proper evaluation is and how we 
can work on a better study program together, so feel free to 
speak up and share your opinion.

Yorick Baljeu
h.t. assessor of education
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