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14 WISSELING

Bij een wisseling horen natuurlijk een wissel-ALV en 
een constitutieborrel. Redactielid Anthe Janssen doet 
hier uitgebreid verslag van.

Bladvulling

10 SUMMER RESEARCH IN THE USA
Afgelopen zomer heeft oud-quaestor John van Paridon 
(Hatchikidee) een onderzoeksstage in de Verenigde Staten 
gevolgd. Hij vertelt hoe zijn tijd daar was.  
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2 MEET THE MONARCHY

Het nieuwe bestuur van het CDL is al 2 maanden 
bezig met het op orde houden van de vereniging. Zij 
stellen zich 1 voor 1 voor. Leer ze kennen!  

6 EJW: ‘VAN ZERO TOT HERO’
Het EJW is al een tijd geleden geweest. We blikken 
terug op alle mooie momenten, alle liedjes, alle 
spelletjes en vooral de feesten.



chimica 1

Praesidiaal

Mohamed Bahida
praeses

Wanneer je als gloednieuw bestuur de scepter overhandigd krijgt, is de eerste 

vraag die bij je opkomt: Wat ga ik doen met deze macht? Dat hangt een beetje 

af van waar je waarde aan hecht. Wil je alle tradities van de vereniging in stand 

houden of ga je alles veranderen (Modifi ceren)?

Uiteraard wil je als kersvers bestuur 
meteen je eigen stempel drukken op 
de vereniging, zodat je nooit vergeten 
wordt. Maar er zijn bepaalde tradities 
waar je niet aan moet komen. Niet 
omdat je er dan op wordt afgerekend 
door je voorgangers op de ALV, maar 
omdat bepaalde gebruiken kenmer-
kend zijn voor de cultuur van een 
vereniging. Als bestuurslid heb je daar 
respect voor en is het in eerste instan-
tie de reden dat je uitgerekend bij 
deze vereniging het bestuur in wilde. 
Zo wordt de naam van het bestuur 
nog steeds gevormd door de naam 
van de praeses, mogen de praeses en 
vice-praeses bij elke ALV uit de (vice-)
praesidiale glazen drinken en wijst het 
kopstuk van de CDL erlenmeyer nog 
altijd naar rechts.

Toch moet men niet bang zijn voor 
verandering. Te veel waarde hechten 
aan tradities of gewoonten omdat het 
“altijd zo geweest” is, kan fataal zijn 
voor een vereniging. Voor je het weet 
is je vereniging bedekt met zo’n dikke 
laag stof, dat niemand haar meer in-
teressant vindt. Een frisse wind op zijn 
tijd is daarom erg belangrijk in het 
voorkomen dat je niet vastroest en 
dat de leden je vereniging ouderwets 
en stijfj es vinden. Ook zou er zonder 
verandering geen ruimte zijn voor 
verbeteringen. Als vereniging wil je 
namelijk constant blijven groeien en 
vooruit gaan. Of zoals Benjamin Fran-
klin zei: “Without continual growth 
and progress, such words as improve-
ment, achievement, and success have 
no meaning.”

De truc is om een balans te vinden 
tussen de twee uitersten. Wees de 
dynamische vereniging die constant 
streeft naar verbetering, maar vergeet 
niet waar je vandaan komt en wie je 
bent. Heb respect voor alle normen, 
waarden en tradities van de vereni-
ging, maar vergeet niet hun functie in 
twijfel te trekken.
Mijn bestuur “Monarchie” staat vooral 
bekend als een bestuur dat de boel 
wil veranderen. Dat klopt ook enigs-
zins wel, maar we willen ook zeker 
bepaalde tradities in stand houden en 
we zullen zelfs ook wat oude, vergeten 
tradities in ere herstellen. Welke dat 
zijn, zullen jullie achter komen in de 
loop van het jaar. Ik zou zeggen: Houd 
ons vooral de gaten!
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Meet the Monarchy

Mij is gevraagd om me kort voor stel-
len. Ik hoop dat de meeste mensen 
mij ondertussen kennen. Is het niet 
van naam dan toch in elk geval van 
de Royale nieuwsbrief die jullie als het 
goed is al enkele malen van mij heb-
ben ontvangen. Het is mij een ware 
eer om alle leden elke week opnieuw 
op de hoogte te mogen stellen van de 
fantastische activiteiten die we op de 
planning hebben staan. Ik hoop dan 
ook dat iedereen zijn wijzigingen van 
mail adres doorgeeft zodat je deze 
prachtige nieuwsbrief kunt blijven 
ontvangen. Verder zal ik mij ook be-
zighouden met het up to date houden 
van de database en alle gegevens, 
dus geef wijzigingen alstublieft door. 
Genoeg over mijn bestuursfunctie. Ik 
ben inmiddels 20 jaren oud, geboren 
in Culemborg en ook ik heb, net als de 
rest van mijn bestuur, de minor schei-
kunde gekozen. Waarom? Daar kan ik 

lang of kort over zijn maar het komt 
er op neer dat scheikunde gewoon 
super gaaf is. Naast het bestuur ben ik 
ook nog lid bij Asopos de Vliet waar ik 
nu al weer bijna 2 jaar fanatiek roei. 

Het bestuur, roeien, en laten we er 
het leven in het algemeen ook nog 
bij pakken hebben eigenlijk heel veel 
met elkaar te maken. Je traint er hard 
voor, je bent er druk mee en af en toe 
vraag je je af waarom ben ik hier in 
godsnaam aan begonnen? Totdat dat 
dan het moment daar is dat alles op 
zijn plek valt. De eerste glorieuze roei-
wedstrijd die je wint, het bestuur dat 
steeds beter op elkaar ingewerkt raakt, 
activiteiten die druk bezocht worden 
door fanatieke CDLers, noem het maar 
op. De onwijze kick die je krijgt als het 
eenmaal begint te lopen daar kan 
geen drugs tegen op. Daar mee zou ik 
graag willen afsluiten,

Met de vriendelijke groeten en een 
welgemeend CDL geil!

Freek Hoekstra
ab actis

Mijn naam is Bas Buskermolen en ben 
20 jaren oud. Sinds mei woon ik in 
Leiden op de bovenste verdieping van 
de Pelikaanhof. Ik heb twee hobby’s, 
namelijk: voetballen en voetbal kijken. 
Jarenlang ben ik keeper geweest van 
een lokale voetbal vereniging maar 
sinds ik studeer ben ik daar mee 
gestopt. Ik ben derdejaars student 
en volg de major Scheikunde maar 
komend jaar zal ik me voornamelijk 
bezighouden met mijn bestuurstaken.

Als quaestor van het Chemisch Dis-
puut Leiden zal ik mij onder andere 
bezig houden met het bijhouden van 
de boekhouding (red.: waar hij ontzet-
tend veel van houdt!). Boekhouden is 
het vastleggen van fi nanciële feiten 
van de vereniging met als belang-
rijkste doel: het inzicht geven in de 
fi nanciën. Ook ben ik verantwoordelijk 
voor de voorraad. Dit houdt in dat ik 
ervoor moet zorgen dat jullie allemaal 
een gratis kop Koninklijke koffi  e en 

eventueel een royaal broodje bapao 
kunnen kopen op ’t Hok.

Ook houd ik me onder andere bezig 
met het QQen van de Lustrumcom-
missie. Zoals jullie waarschijnlijk al 
weten is dit jaar het 17de lustrum en 
dat moet natuurlijk Grootsch gevierd 
worden! Jullie zouden mij ook vaak 
kunnen aantreff en in de Science 
Club. Vaak aan de bar maar als CDL-
verantwoordelijke voor de Science 
Club zie je mij ook wel eens achter de 
bar staan. 

Kom langs op ’t Hok voor een lekker 
bakkie koffi  e en hopelijk zie ik jullie 
elke donderdag in de Science Club.

Met Koninklijke groet!

Bas Buskermolen
quaestor



Meet the Monarchy

Royale Chocolade

Cacao bonen, Suiker, Cacaoboter, Melk-
poeder
 
Chocolade. Het lekkerste wat er 
bestaat en dus zeer geschikt om te 
vergelijken met het gaafste bestuur. 
Om chocolade te maken heb je niet 
veel ingrediënten nodig. Je neemt 
een royale hoeveelheid cacaobonen 
en maakt er cacaopoeder van. Vervol-
gens meng je de royale hoeveelheid 
cacaopoeder met suiker, cacaoboter 
en melkpoeder en bak je het mengsel 
bij 50 graden Celsius. Hierna kan je de 
chocolade allerlei royale vormen en 
royale smaken geven. 
Het lastige is het verwerven van de ca-
caovrucht. De bomen waarin de caca-
ovruchten groeien zijn kwetsbaar, dus 
plukken moet voorzichtig gebeuren. 
Ook duurt het maar liefst 8 maanden 
voordat een cacaovrucht rijp is.

Dit bestuursjaar ga ik mij bezig 
houden met het verwerven van de 
cacaovrucht, of te wel acquisitie ver-
werven. Het is een proces dat veel 
geduld en aandacht vergt. Hoe beter 
ik het doe, hoe hoger de chocolade 
opbrengst, die vervolgens door mijn 
bestuursgenoten wordt besteed aan 
leuke royale activiteiten voor jullie! 
Een ding is zeker, hoe actiever jullie 
mee doen met excursies, lezingen, 
business courses en feestjes, hoe roy-
aler de chocolade opbrengst! 
Naast het verwerven van chocolade, 
probeer ik hier en daar nog een college 
mee te pakken van mijn minor Econo-
mics, Law & Management. Daarnaast 
houd ik van lezen, zumba, tennis en 
spelen met onze hond, Hercules. 
Chocolade verbetert je geheugen, dus 
ik hoop je veel te zien bij ons op de 
bestuurskamer, op activiteiten, tijdens 
excursies, tijdens lezingen of op een 
feestje, het is misschien zelfs bevor-
derlijk voor je studie!
 
Royale groet!

Charlotte van Gaans
assessor acquisitie

Beste Leden, 
Mijn naam is Rik Mom en ik ben dit 
jaar jullie assessor onderwijs. Zo kort 
als mijn naam is, zo royaal is mijn 
historie bij het CDL. In de afgelopen 
jaren heb ik (even tellen), 9 commis-
sies gedaan, variërend van de Liedcie 
tot de Buitenlandreiscie. In zekere zin 
ben ik dus wel een commissie-goeroe 
te noemen, hoewel dat de schijn zou 
kunnen wekken dat mijn leeftijd dich-
terbij de rolatorleeftijd komt dan bij 
mijn werkelijke 21 jaar. 

Maar genoeg prominent gedaan, dit 
jaar staat voor mij vooral in het teken 
van het doorgeven van de royale 
hoeveelheid kritiek die jullie zoal rond 
spreiden. Waar dit een ondankbare 
taak lijkt, bewijst het mooie resultaat 
dat met de kritiek te behalen is het 
tegendeel. Natuurlijk zal ik me naast 
onderwijsevaluatie ook bezig houden 
met het organiseren van fantastische 
(royale) activiteiten. 

Wat relateert mij nu nog meer aan 
royale zaken? Oh wacht ik heb ook 
nog een leven…

Hoewel ik niet kan zeggen dat ik daar 
royaal de tijd voor heb, ja ik heb een 
leven. Mijn vrije tijd besteed ik vooral 
aan mijn lieve vriendin, die samen 
met mij en twee anderen in een grote 
kartonnen doos van DUWO woont. 
Daarnaast volleybal ik, als ik niet weer 
m’n schouder uit de kom sla, bij SKC. 
Derde klasse, dus genoeg ruimte voor 
bier… Verder houd ik erg van fotogra-
fi e, vooral van natuur, een landschap 
of dier wordt immers niet ongeduldig 
als je 20 foto’s van hetzelfde neemt. 

Nou aldus mijn leven blootgelegd, nu 
ben ik benieuwd naar het jouwe dus 
kom gezellig op het hok langs!    

Rik Mom
assessor onderwijs
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Meet the Monarchy
Meaux Bahida
praeses

Blurp!

Mohamed Bahida is de naam, maar 
doorgaans word ik altijd Meaux 
(spreek uit: Mo) genoemd. Geen idee 
wie dit ooit bedacht heeft, ik had er 
niks mee te maken. 21 jaartjes al op 
deze aardbol versleten, toch ben ik 
mentaal op de leeftijd van 8 blijven 
steken. Ik zal mij komend jaar voor jul-
lie gaan inzetten als Praeses van het 
78e bestuur “Monarchie”. Ik zal mijn 
best gaan doen om het overzicht te 
houden binnen het koninkrijk ge-
naamd CDL. 
Een vorst moet natuurlijk ten alle tij-
den zijn rijk in de gaten houden, van-
daar dat ik dit jaar een pauze neem 
van de studie, om de vereniging en 
de leden maximaal te kunnen dienen.

Kenmerkend aan deze kersverse prae-
ses is zijn snoep- en chocolade versla-
ving, zijn altijd energieke en optimis-
tische uitstraling, zijn zorgeloosheid 
en zijn ietwat onverantwoordelijke 
kinderlijkheid. Al deze ingrediënten 
geven een recept voor een voorzit-

ter die de vereniging op een frisse, 
creatieve wijze naar de verbetering 
wil leiden. Het woord dat u zoekt is: 
onconventioneel. 
Mijn ultieme doel dit jaar is ervoor 
zorgen dat een klein beetje van mijn 
overtollig enthousiasme en energie 
overslaat op de vereniging, zodat het 
CDL nog levendiger wordt dan zij 
al was. Ik zal de cafeïne, Red Bull én 
Dextro zijn van de vereniging. 
Ik zal mij naast mijn royale taken als 
praeses ook nog bezig houden met 
het QQ’en van de Chimica redactie, 
die verantwoordelijk is voor dit mooie 
blad, de almanak commissie, die het 
overzicht van de vereniging van de 
afgelopen 5 jaar in kaart zal brengen, 
de PromoCie, die het CDL en haar 
activiteiten bekender zal maken bij de 
leden en de InterCom, die bezig zal 
gaan zijn aan de nieuwe website van 
het CDL. 

Ik hoop dit jaar alle leden te leren ken-
nen, dus iedereen is welkom om op de 
bestuurskamer gezellig een praatje te 
komen maken, onder het genot van 
een heerlijk bakje koffi  e.

Therre van Blerck



Charlotte au Chocolat
De Bakcie

De BakCie houdt, naast het bakken 
van etenswaardigheden, ook van 
lange zinnen en vreemde woorden.

Naast het machtige waren er meer 
koninklijke aspecten aan het bakwerk, 
aangezien het gerecht vernoemd 
schijnt te zijn naar Koningin Charlotte 
van het Verenigd Koninkrijk aan het 
eind van de 18de eeuw. Of misschien 
toch naar Charlotte van Pruisen. Of 
misschien wel geen van beiden.

Met een, naar we hebben vernomen, 
fl inke nieuwe instroom van enthousi-
aste nieuwe BakCie'ers gaan we er dit 
jaar weer een eetbaar jaar van maken!

Ingrediënten

• 15 lange vingers 
• 300 gram chocolade 
• 125 gram boter 
• 3 eidooiers 
• 50 gram suiker 
• 5 eiwitten 
• poederkoffi  e 
• wat druiven 
• wat aardbeien 

Bereiding

Roer de boter zacht. Smelt 200 gram 
chocolade op lauw vuur en meng 
deze met de boter. Klop de eidooiers 
met de suiker totdat de massa licht 
van kleur wordt en meng dit voor-
zichtig met de chocolade. Bekleed de 
charlottevorm met de lange vingers. 
Klop de eiwitten met een mespunt 
zout zeer stijf en meng ook deze 
onder de compositie. Doe het meng-
sel in de vorm en laat in de koelkast 
minstens vier uur opstijven. Maak wat 
poederkoffi  e aan met 3 eetlepels heet 
water. Doe dit bij de overige 100 gram 
chocolade en smelt het mengsel op 
zacht vuur. Haal de charlotte uit de 
vorm en bedek ze met de gesmolten 
chocolade. Druk hier aan de zijkant 
een tweede laag lange vingers tegen-
aan en plaats het fruit sierlijk op de 
bovenkant.

Bron: http://www.culinairkookboek.
nl/recept/charlotte-met-chocolade

Een machtig stukje bakwerk van de BakCie bij de laatste ALV 

heeft zijn naam waargemaakt. Met twee chocolade Charlot-

tes, waar in totaal bijna 2 kilo chocolade, 750 gram boter en 

30 eieren in waren verwerkt, gaf de BakCie de grote hoeveel-

heid vergaderaars bij de Wissel-ALV toch een gevoel dat ze het 

avondeten niet helemaal hadden misgelopen.

chimica 5
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EJW: ’Van Zero tot Hero’

Op 13 augustus 2010 werd er verza-
meld op Leiden Centraal Station voor 
het Eerstejaarsweekend MST. Meteen 
waren er cadeautjes voor de eerste-
jaars: een mooie tas met gadgets, 
het SjaarsID, dat een nul zijn eigen 
identiteit geeft, en het Nullen-shirt, 
dat verplicht de rest van het EJW, 
natuurlijk achterstevoren, gedragen 
moest worden.

Ondanks de regen zat de stemming er 
meteen goed in. Binnen no-time werd 
er op Leiden Centraal een prachtige 
matrix gevormd van nullen, die een 
beetje aarzelend liederen voordroe-
gen aan heel Leiden die zij in hun pro-
grammaboekje vonden. De reis wordt 
te fi ets voortgezet naar de Gorlaeus 
Laboratoria voor een presentatie van 
de studieverenigingen CDL en TG en 
de lunch. Dan volgen de spellen. Ieder 
groepje, ingedeeld aan de hand van 

de SjaarsID’s, probeert zo goed moge-
lijk te scoren om Kudo’s te verdienen. 
Er wordt fanatiek gestreden, en pas ‘ s 
avonds, als de slaapplek bereikt is en 
de avondmaaltijd is geweest, worden 
de winnaars bekend gemaakt: de eer-
ste echte HELDEN!

Na het eten worden er opnieuw 
groepjes gevormd om een jaarlied 
te maken. Na ruim de tijd gehad te 
hebben voor een lied en dans moe-
ten de groepen hun lied presenteren 
voor een echte vakjury. Twee liederen 
waren zo goed dat er zelfs een tweede 
ronde aan te pas moest komen om 
tot een winnaar te kunnen komen. 
Natuurlijk was er voor de winnaars 
een prachtige prijs: een glitter-Nul. 
Ook kregen de winnaars natuurlijk de 
status van HELD. De rest van de avond 
werd gevuld met een spetterend feest 
dat tot diep in de nacht duurde.

De volgende ochtend worden de 
nullen vroeg gewekt met muziek, om 

vervolgens meteen te beginnen aan 
gezonde ochtendgymnastiek. Ontbijt 
is er alleen voor hen die echt fanatiek 
mee doen, dus er wordt gesprongen 
en gedanst zoals nooit tevoren.

Na het ontbijt nog even met zijn allen 
in een matrix, en dan met de bus naar 
het scheikundegebouw in Delft.
Daar moesten verschillende groepjes 
samenwerken om één zeepbedrijf 
te vormen. Dat bleek moeilijker te 
zijn dan het leek. Eerst moeten ver-
gunningen en legitimaties worden 
aangevraagd. De bedrijfsnaam moet 
goedgekeurd worden en er moet 
voldoende geld beschikbaar zijn, dat 
zo nodig geleend kon worden bij de 
bank. In eerste instantie verliep alles 
rustig, maar tegen het eind van de 
ochtend vonden er een aantal inci-
denten plaats. Zo was er een bedrijf 
dat de bank probeerde te beroven 
om zo aan meer geld te komen. Een 
ander bedrijf meende onterecht te zijn 
behandeld door de bank, wat tot een 

Shirley Wouters
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heuse rechtszaak leidde. De Kamer van 
Koophandel spande een rechtszaak 
aan tegen zeepbedrijf ‘De Gezeepte 
Poes’, omdat zij van mening waren dat 
deze naam zeer aanstootgevend was. 
Toen begon de concurrentie pas echt. 
Bedrijven probeerden elkaar zwart te 
maken door roddels te verspreiden, 
waardoor de beurskoers van de an-
dere bedrijven zou dalen. Aandelen 
werden verkocht, doorverhandeld en 
soms zelfs gestolen. Uiteindelijk werd 
het spel tot verrassing van iedereen 
gewonnen door het bedrijf dat de 
meeste tegenslag had gehad: Zero-
Zeep. Zij hadden geen enkele van hun 
aandelen aan iemand weten te verko-
pen, waardoor zij op het laatst juist het 
meeste kapitaal in hun bezit bleken te 
hebben. De overwinning van deze 
nieuwe HELDEN werd gevierd met 
een taart.

Gelukkig was het weer op deze 
tweede dag een stuk beter dan op de 
eerste dag, zodat er buiten (na een uur 
in de matrix) kon worden gebarbe-
cued. ’s Avonds was er de traditionele 
kroegentocht door Delft, onder bege-
leiding van de mentoren. Sommigen 
wisten zich keurig in te houden, ande-

ren dronken overal wat anders en van 
alles door elkaar. Uiteindelijk stond er 
’s nachts een mooie matrix luidkeels 
zingend op de bus te wachten, waar 
niet alle Delftse bewoners even blij 
mee zullen zijn geweest.

In Leiderdorp aangekomen was er 
natuurlijk weer feest, en opnieuw 
werd er tot diep in de nacht gedanst 
en gesjanst.
Op de laatste dag mocht er gelukkig 
worden uitgeslapen, zodat na de och-
tendgymnastiek en het ontbijt weer 
fris begonnen kon worden aan de 
laatste spellen. De spellen bij deze dag 
waren natuurlijk weer verzorgd door 
de talloze commissies die het CDL 
en TG rijk zijn. Hoogtepunt op deze 
dag was wel de luchtkussen-bedekt-
met-water-en-zand-hindernisbaan. 
Onmogelijk om hier schoon en droog 
vanaf te komen. Er werd fanatiek 
getrokken, geduwd en valsgespeeld 
om het eigen team als eerste aan de 
overkant van de baan te krijgen.
Toen was het tijd om de EJWcie te 
bedanken. Dat betekent natuurlijk: 
een matrix met liederen, en daarna… 
de sloot in met de EJWcie! Iets wat 
ze misschien helemaal niet zo erg 

vonden, aangezien zij nu als enigen 
van het Eerstejaarsweekend mochten 
douchen.
Daarna was er tijd om de EJWcie echt 
te bedanken met cadeautjes: bastog-
ne, gefrituurde bounty, mondkapje, 
MELP, gedichtjes, knuff eltjes en snoep.

‘s Avonds voor de laatste keer knallen 
met het eindfeest: de hele nacht waren 
er mensen te vinden op de dansvloer 
op de muziek van de DJ Hao.
Een paar mensen hadden zelfs voor 
een prachtige heldenoutfi t gezorgd, 
zodat er gedanst kon worden met Ka-
pitein Haak (Ymke) en een Stewardess 
(Didjay).

Op de laatste ochtend helaas vroeg 
eruit. De meeste nullen gingen vanaf 
maandag ELCID of OWee lopen.
Na nog een paar minuten in de mooi-
ste en snelst gevormde matrix was 
het Eerstejaarsweekend MST 2010 dan 
toch voorbij. Iedere nul had inmiddels 
de status van HELD verworven en 
waren klaar om blij en voldaan en met 
tientallen nieuwe vrienden te begin-
nen aan het eerste jaar MST.

EJW: ’Van Zero tot Hero’
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Het Majestueuze Activiteiten Toernooi 
voor Chemisch Hoogopgeleiden is de 
nieuwste grote activiteit van het CDL. 
De bedoeling van het MATCH is dat je 
een groepje vormt (met naam en al) 
met maximaal 6 personen en zoveel 
mogelijk punten – MATCHpoints – 
probeert te verzamelen door mee te 
doen aan CDL activiteiten. Punten 
kunnen verdiend worden door aan-
wezigheid bij de activiteiten, het win-
nen van een activiteit en voor andere 
zaken, zoals de leukste verkleding op 
een feest. De activiteiten kunnen 
variëren van een potje voetbal tot 
een bakwedstrijd, lasergame tot ta-
lentenjacht en drinkwedstrijd tot lied-
jeswedstrijd. Er staat veel op het spel. 
Het winnend groepje krijgt namelijk 
niet alleen een plaatsje in de MATCH 
Hall of Fame, waarmee ze voor eeuwig 
herinnerd zullen worden als de eerste 
winnaars van het MATCH, ook staat 
hun een grote verrassing te wachten 
aan het eind van het jaar.

Er hebben zich inmiddels 12 groepjes 
ingeschreven en de titanenstrijd is los-
gebarsten. De eerste punten waren te 
verdienen met de verkleedwedstrijd 
op het Kharma-is-a-Bitch feest met het 
thema ‘Oosters’. Er waren veel mooie 
verkledingen zoals Hindoestaanse 
danseressen, Oosterse (keuken)prin-
sesjes en Aladdin fi guren. Helaas voor 
de andere groepjes was het groepje 
‘ÉrgGezellig’ (Marc, Sandra, Vivian, Ellis, 
Jurriaan en Bart) er vandoor gegaan 
met de eerste prijs met hun verkle-
ding als Panda’s. Al vechtend op het 
nummer ‘Kung Fu fi ghting’ wisten zij 
de eerste 10 punten binnen te halen. 
‘De L.U.L.L.I.G.’ (Suzanne, Tom, Made-
lon, Bianca, Boris en Kimberly B.) – de 
Hidoestaanse danseressen – waren 
zeker een goede tweede en hebben 
voor sexy kleding 7 punten gekregen. 
Zo waren de eerste punten verdeeld 
en stond ÉrgGezellig bovenaan, op de 
voet gevolgd door De L.U.L.L.I.G. 

Sindsdien waren er punten te verdie-
nen voor het aanwezig zijn bij de LIS 
excursie. De activiteit daarop was The 

Target in Amsterdam. The Target is een 
GPS hunting game, waar je als gang-
ster (met zachte g) of agent (ook met 
zachte g) speelt. De gangsters moeten 
proberen een miljoen euro proberen 
samen te krijgen door middel van 
misdaden door de stad, terwijl de 
agenten hen proberen te pakken. Na 
een intensieve middag rennen door 
het centrum van Amsterdam, moch-
ten er weer wat punten uitgedeeld 
worden. ÉrgGezellig bleef voet bij stuk 
bovenaan staan. 

Echter, na een gezellige pokermiddag, 
waar De L.U.L.L.I.G. en De S.L.A.R.K.S. 
(Steven, Leon, Anthe, Renske, Koen 
en Stefan)  de hoofdrolspelers waren, 
bleek er een machtsbalans tot stand te 
zijn gekomen. De L.U.L.L.I.G. staat nu 
bovenaan met 20 punten, op de voet 
gevolgd door De S.L.A.R.K.S. en Érg-
Gezellig, die allebei 19 punten hebben. 
Spannend is het zeker.

De competitie is begonnen, de pun-
ten worden uitgedeeld en de groepjes 
zweren dit MATCH te zullen winnen. 
En ik, ik zit achterover in mijn luie 
praeses stoel de ontwikkelingen van 
deze spannende wedstrijd nauwlet-
tend te volgen door de Ranking List 
goed in de gaten te houden. (www.
chemischdispuutleiden.nl/MATCH)

Meaux Bahida
praeses

Tussenstand

1.  De L.U.L.L.I.G.
2.  De S.L.A.R.K.S.
3.  ÉrgGezellig
4.  De Gezeepte kater
5.  Trieting
6.  Een halve Leijer
7.  Princess Peach
8.  I Are Legend
9.  Atsche
10. Team Rocket
11. Het Winnende Team
12. Supermooi

20
19
19
9
6
6
5
3
2
2
2
0

M.A.T.C.H. 
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LIS Excursie

Met een grote groep van meer dan 30 
man (de meerderheid sjaars) liepen 
we de ± 100 meter naar de buren. Daar 
aangekomen werden we opgewacht 
door een van de docenten van de 
school. Hij nam ons mee naar de glas-
blazerij: de plek waar elk scheikundig 
hartje wat sneller van gaat kloppen.
 
Al snel komen we erachter dat de 
glasblazers echte kunstenaars zijn. In 
ongeveer 2 minuten draait de docent 
die op dat moment voor de klas staat 
een heuse zwaan in elkaar. Tegelijker-
tijd wist hij ons ook nog te vertellen 
hoe de opleiding eruit ziet. Als student 
kies je niet voor de opleiding tot glas-
blazer, de opleiding kiest jou! In het 
eerste jaar word je in alle richtingen 
op de school ingeleid. 

Koen van der Ham
Stefan de Weger

Dachten we dat vorig jaar dat Apotex dichtbij huis was? Het 

kan nog erger! Zes oktober jl. hebben we wederom de benen-

wagen ter hand genomen, dit keer om ons te begeven naar de 

Leidse Instrumentenmakers School (LIS). 

Na dat eerste jaar word je (als je geluk 
hebt) gekozen tot glasblazer: elk jaar 
ongeveer 4 nieuwe studenten. In de 3 
jaar die volgen leer je de fi jne kneepjes 
van het vak. De dames in ons gezel-
schap hingen (bijna) letterlijk aan de 
lippen van de mannelijke studenten, 
met als resultaat dat er varkentjes en 
bloemetjes van glas werden uitge-
deeld. 

Ook mochten we proberen om zelf 
glas te bewerken, door aan een gla-
zen buis een zogenaamd puntje te 
trekken. Door het glas al draaiend te 
verwarmen is het mogelijk een lange 
verdunning te maken in het glas. We 
spreken uit ervaring als we zeggen dat 
het moeilijk werk is. We zijn dan ook 
zeer blij dat zij ons glaswerk maken en 

niet andersom! Vervolgens gingen we 
naar de afdeling waar instrumenten 
van metaal gemaakt worden. Hier 
konden we vanuit het kraaiennest 
(een verhoging in de zaal) op de ver-
schillende afdelingen uitkijken. Hier 
waren een aantal mensen bezig met 
verschillende bezigheden. Van het 
maken van eindopdrachten tot een 
machine voor Akzo Nobel. 

Ook stonden in de vitrines verschil-
lende projectjes uitgestald. Opval-
lend was een unit voor de broei van 
ricola sla, die mee zou gaan met André 
Kuijpers om in de ruimte de groei van 
ricola te bestuderen. Al met al een stuk 
minder interessant dan de glasblazerij, 
maar dat was dan ook de echte reden 
dat wij naar de LIS waren afgereisd.

Om tot een mooie conclusie te ko-
men: glasblazen is gaaf en moeilijk en 
het CDL is geil!
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Het begon allemaal ergens in febru-
ari 2010. Toen ik bij de rotavap stond, 
kwam professor Lies Bouwman langs 
en zei tegen me dat het een mooie 
ervaring voor me zou zijn als ik naar 
de Verenigde Staten zou gaan om daar 
een chemische stage te lopen. De 
stage was onderdeel van een Summer 
Research Exchange Program van drie 
maanden met verschillende colleges 
in de Verenigde Staten. Overdonderd 
als ik was, wilde ik hier nog even over 
nadenken. Ik kreeg een week, maar ik 
besefte al snel dat ik zo’n mogelijkheid 
niet snel nog eens zou krijgen. Ik had 
de keus uit vier verschillende Ame-
rikaanse colleges, en ik koos na wat 
research op het internet voor Williams 
College in Williamstown, Massachu-
setts. Williams College staat namelijk 
erg hoog aangeschreven en één van 
de aangeboden projecten sprak me 
wel aan.

Op 12 juni was het dan eindelijk zover! 
Zaterdagochtend om 9.30 uur vertrok 
mijn vlucht, naar Boston Logan Air-
port, met een tussenstop in Dublin. 
Na een lange reis met veel wachten 
kwam ik uiteindelijk aan in Boston om 
16.30 uur (lokale tijd). Hier stond mijn 

stagebegeleider, professor Chris Goh, 
met zijn vier jaar oude dochtertje me 
al op te wachten. Hij bracht me naar 
Gladden, mijn dorm in Williamstown. 
Hiervoor heeft hij drie uur heen en ook 
weer terug moeten rijden met de auto! 
Dit is dan ook meteen een eigenschap 
die ik bij veel meer Amerikanen terug 
zag: ze zijn ontzettend behulpzaam en 
niets is teveel gevraagd.

Williamstown is een klein dorpje dat 
vooral bestaat uit de gebouwen van 
Williams College. Het dorpje telt ver-
der vier kerken, een kleine winkelstraat 
en een theater. Williamstown ligt in de 
staat Massachusetts, vlakbij de grens 
met de staten New York en Vermont. 
Het dal waar Williamstown in gelegen 
is, wordt ‘the Purple Valley’ genoemd. 
Dit komt doordat de bomen op de 
heuvels van het dal een paarse gloed 
kunnen krijgen door de avondzon. 
Paars is dan ook, samen met goud, dé 
kleur van Williams College. Dit is ook 
niet te missen, omdat veel studenten 
met paarsgekleurde collegeshirts 
rondlopen. Verder hebben ze een 
paarse koe als mascotte. Gedurende 
het jaar lopen er ongeveer 2100 stu-
denten rond, maar tijdens de zomer-
periode zijn er slechts 180 studenten, 
die dan voornamelijk betrokken zijn 
in het onderzoek op allerlei gebieden; 

John van Paridon
e.t. quaestor (Hatchikidee)

Summer Research in the USA

John van Paridon, USA-ganger

10 chimica



van milieukundige tot astrofysische 
en van wiskundige tot scheikundige 
onderwerpen. Deze studenten zijn 
lang niet allemaal Williams studenten, 
een aantal komen ook van andere 
colleges in de Verenigde Staten voor 
het onderzoek, maar ik was de enige 
echte buitenlander.

Maandag 14 juni begon mijn stage dan 
echt en na wat lab- en veiligheidsin-
structies kon er eindelijk echt gewerkt 

TvB

worden in het lab. Het lab was klein 
maar wel modern uitgerust en er was 
zelfs een eigen glovebox. Ik had vier 
leuke labgenoten, daarmee waren 
wij de grootste onderzoeksgroep van 
het scheikunde departement. Ik ging 
werken aan een al langer lopend pro-
ject van professor Goh, met als doel 
het synthetiseren van verschillende 
ijzer(II)complexen met tetradentate 
diaminedipyridyl liganden. Deze 
complexen zouden daarna getest 
worden in katalytische epoxidatie van 
verschillende substraten. Het werk 
in het lab was best wel uitdagend, 
aangezien de professor me helemaal 
mijn eigen gang liet gaan, waardoor ik 
veel vrijheid had en tegelijkertijd heb 
ik ook de drie eerstejaars studenten 
in onze groep begeleid, aangezien zij 
nog nauwelijks labervaring hadden. 
Dit was erg leuk om te doen en bood 
mij een unieke kans om mijn eigen 
onderzoek en een beetje lesgeven te 
kunnen combineren.

Ook stond deze zomer in het teken van 
het wereldkampioenschap voetbal in 
Zuid Afrika. Dit werd veel fanatieker 
gevolgd door de studenten dan ik op 
voorhand verwacht had. Mijn profes-
sor was ook een groot liefhebber en 
een fanatiek aanhanger van het Duitse 
elftal. Aangezien alle wedstrijden in de 

Verenigde Staten onder werktijd wer-
den gespeeld, heb ik de wedstrijden 
van Oranje in het lab gekeken met m’n 
labgenoten. Nederland presteerde 
enorm goed, waardoor ook heel veel 
mensen het Nederlands elftal gingen 
aanhangen. De kwart en de halve 
fi nale werd zelfs in alle naastgelegen 
labs gekeken en iedereen hield ook 
mijn reacties in de gaten. Mijn reac-
ties konden omschreven worden als 
zeer gespannen en soms uitermate 
uitbundig, maar dit was uiteraard te 
verwachten.

De werkweek liep van maandag tot en 
met vrijdag, maar tijdens de weeken-
den was er genoeg tijd om de omge-
ving en dichtbijgelegen steden te ver-
kennen. Zo ben ik een weekend naar 
New York City en een weekend naar 
Boston geweest met Amerikaanse 
vrienden. Beide keren konden we bij 
vrienden in de stad overnachten, wat 
de kosten van ons verblijf aanzienlijk 
verlaagde. In New York City hebben 
we alleen de grootste bezienswaar-
digheden in Manhattan kunnen be-
zoeken, zoals de Empire State Building, 
Rockefeller Center, Central Park, Statue 
of Liberty, Ground Zero, Wall Street, 
Times Square (’s nachts én overdag), 
Little Italy, Chinatown en Soho. Maar 
wat misschien wel het mooist was van 

Summer Research in the USA
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deze trip was dit alles verenigd in een 
nachtelijk panoramisch vergezicht 
over Manhattan. Ook hebben we op 
zondag 11 juli de WK fi nale tussen Ne-
derland en Spanje gekeken in een Irish 
pub, afgeladen met Nederlanders. De 
kleur oranje kwam die dag ook opval-
lend veel voor in de straten van deze 
enorme metropool. 

Boston is de hoofdstad van de staat 
Massachusetts en is een compleet 
andere stad dan New York City. Waar 
New York City een stad is die als een 
soort toonbeeld staat voor de mo-
derne wereld, is Boston een stad met 
veel meer historische waarde voor 
de Amerikaanse geschiedenis. De 
meeste van de historische beziens-
waardigheden in deze stad zijn met 
elkaar verbonden door een letterlijke 
rode lijn dwars door de stad, de ‘Free-
dom Trail’ geheten. 
Verder hebben we een aantal keer in 
de heuvelachtige en bosrijke omge-
ving van Williamstown gehiked en ge-
kampeerd. Ook was er in de buurt een 
oude en met water volgelopen mar-
mergroeve, met hoge, steile rotswan-
den waar we ‘ge-cliff -jumped’ hebben. 
In de buurt waren ook niet-openbare 
grotten die ik met twee vrienden ver-

kend heb. Dit bijna drie uur durende 
avontuur was waarschijnlijk wel de 
meest spannende activiteit van mijn 
hele verblijf in de Verenigde Staten. Zo 
was er elk weekend wel weer iets an-
ders te doen, en ik heb geen weekend 
niets gedaan.

Op 20 augustus, na tien weken, zat 
mijn stage erop en was het tijd om 
afscheid te nemen van alle mensen 
die ik daar heb leren kennen. Dit viel 
zwaarder dan ik had verwacht, want ik 
heb met een aantal van hen toch veel 
beleefd. Maar helaas komt aan alles 
een einde. 
Ik had nog wat extra tijd gepland 
om rond te reizen in de Verenigde 
Staten. Mijn reisplannen bestonden 
uit een bezoek van zeven dagen aan 
de ‘hoofdstad van de wereld’, zoals 
Amerikanen Washington DC graag 
bestempelen, maar ook het minder 
positieve ‘Murder Capital’ werd deze 
stad nog in een recent verleden 
genoemd. Ik verbleef in een hostel 
op loopafstand van alle belangrijke 
toeristische attracties. Het mooie van 
deze stad is dat bijna alle musea aan 
de ‘National Mall’ gratis zijn. Naast het 
bezoeken van een aantal van deze 
musea kon een bezoek aan het Witte 

Huis en het Capitool natuurlijk niet 
ontbreken. Uiteraard heb ik ook een 
groot aantal van de vele monumenten 
gezien die Washington DC rijk is. Er is 
namelijk voor alles een monument.
Daarna ben ik nog vier dagen naar 
Philadelphia, de hoofdstad van de 
staat Pennsylvania, gegaan. Hier kon 
ik overnachten bij een vriend uit Wil-
liamstown. Philadelphia is net als Bos-
ton een zeer belangrijke stad geweest 
in de Amerikaanse geschiedenis. Hier 
zijn namelijk de eerste complotten 
tegen de Britten gesmeed en is uit-
eindelijk ook de Onafhankelijkheids-
verklaring getekend. Ook is hier de 
‘Liberty Bell’ te bezichtigen, dit is de 
bel die geluid is nadat de Verenigde 
Staten offi  cieel een vrij land waren 
geworden.

Op 31 augustus was het dan zover om 
de Verenigde Staten achter me te laten 
en de terugtocht naar het zeer natte 
en koude Nederland te aanvaarden. Ik 
kan terugkijken op een zeer geslaagde 
zomer, met enorm veel mooie nieuwe 
ervaringen, zowel op chemisch vlak, 
als op cultureel en sociaal vlak. De 
vele resultaten van mijn onderzoek 
mochten dan niet overweldigend 
zijn geweest, maar uiteindelijk zullen 
ze zeker helpen bij het vervolgonder-
zoek.

Summer Research in the USA
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Gelukkig, althans, dat zou je haast 
zeggen, zijn er ook regels waar we 
als chemici mee te maken krijgen 
waar we absoluut (en soms volledig 
ten onrechte) géén uitzondering 
op mogen maken. Dit zijn namelijk 
regels die niet zijn bedacht door we-
tenschappers maar door ambtenaren 
en actiegroepen.

Om zo’n regel aan te halen is er het ge-
val van de proefdieren in de Gorlaeus 
Laboratoria. Al vele decennia worden 
er proeven gedaan op muizen. Hoewel 
dit voor de muis in kwestie doorgaans 
geen prettige ervaring is bespaard het 
soms miljoenen mensen ontzettend 
veel leed. Er zijn echter groeperingen 
die dierproeven per defi nitie zielig 
vinden en er alles aan doen om het 

leven van de dieren beter te maken. 
Zo heeft er ooit een gedragsweten-
schapper geconstateerd dat muizen 
stress krijgen als ze een tijdlang in 
een stille ruimte hebben gezeten en 
er een onderzoeker binnen komt en 
herrie komt maken. Het gevolg is de 
volgende regel: er moet in een ruimte 
waar proefdieren zijn, 24 uur per dag 
muziek en licht aan staan. Dat dit be-
tekend dat de muizen elke werkdag 
naar Het foute uur moeten luisteren, 
nemen we dan maar voor lief. Het 
wordt namelijk nog gekker. Om de 
dieren in zo gecontroleerd mogelijke 
omstandigheden te houden, zitten ze 
tegenwoordig in volledig luchtdichte, 
sound-proof kooien. Maar die radio, 
die moet aanblijven.

Een ander sterk geval is de lift policy 
die het Gorlaeus hanteert. De hoog-
bouw van de Gorlaeus laboratoria kent 
vier liften: drie personen liften en één 
goederenlift. Uit veiligheidsoverwe-
gingen mogen chemicaliën niet mee 
in de personen lift. Het transport van 
een grote kar vol carcinogene benzee-
nfl essen mag dus niet samen met de 
koffi  ejuff rouw omhoog. Terecht na-
tuurlijk. Dezelfde regel zorgt er echter 
ook voor dat een simpel halve gram 
sample roest (waar de meeste van ons 
op fi etsen) in een speciaal mortier, 
niet in de personenlift mag, maar in de 
goederenlift moet worden vervoerd. 
Dat dit soms leidt tot onaangename 
verrassingen wanneer er een verdie-
ping lager iemand met een grote pal-
letwagen moet wachten omdat hij er 
simpelweg niet meer bij past, is hierbij 
volstrekt irrelevant. Regels zijn regels.
Ondergetekende, als bèta in hart en 
nieren, is ernstig gehecht aan alle wet-
matigheden. Niet ondanks maar vaak 
juist omdat uitzonderingen en beper-
kingen die wetmatigheden uitdagen. 
In onze wereld zijn altijd uitzonderin-
gen. Laat mij met een fl es lampenolie 
(chemisch?) in de personenlift staan 
en daarmee de uitzondering zijn die 
de regel bevestigd.

Als (beginnend) chemicus kom je met tientallen regels, wetten 

en principes in aanraking. De regel van Hund, het Pauli-princi-

pe, de regel van Hückel, de wet van Nernst en ga zo maar door. 

Nadeel van al deze regels en wetten is dat er uiteraard, zoals 

dat gaat in de natuurwetenschappen, allerlei uitzonderingen 

en mitsen en maren aan hangen.

Anthe Janssen

Anthe Janssen, politiek tegenstander 
van regels

Bureaucratie in de chemie
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`Aan al het goede komt een eind`. 
Deze spreuk zal vast een aantal keer 
door de hoofden van het 77e bestuur 
der Chemisch Dispuut Leiden, Khar-
ma, gespookt hebben op dinsdag 14 
september, dag van de Wissel ALV.

Precies een jaar geleden namen zij de 
scepter over van het bestuur Lhan-
sering. Een woelig jaar waar ze in de 
aanloop naar de 14e september regel-
matig met weemoed aan zullen heb-
ben teruggedacht. Maar deze dinsdag 
zal vooral in het teken staan van die 
ene daad die zij eind mei verrichtten: 
de formatie van een nieuw bestuur. 
De 14e september was de dag waarop 
het nieuwe bestuur Monarchie zich 
eindelijk echt mocht voorstellen en, 
heel cru, ook eindelijk echt wat voor-
stelde. Vanaf die dag heerst Monarchie 
over het mooiste dispuut van Leiden 
en omstreken.

De ALV begon zoals altijd met het 
behandelen van de voortgang van 
de vele commissies die ons dispuut 
rijk is. Vervolgens was het de beurt 
aan de quaestor van Kharma om zijn 
afrekening te presenteren. Sander 
mag tevreden zijn, hij heeft een goed 
resultaat neergezet. Met de decharge 
van alle bestuurs- en ALV-commissies 
vervulde Harm zijn laatste taak als 
praeses voor de leden.
Voordat de daadwerkelijke wisseling 
plaats ging vinden werd de vergade-

ring geschorst om de ALV de kans te 
geven zich te goed te doen aan de 
lekkernijen bereid door de Bakcie. Met 
twee zeer geslaagde Charlottes (taart 
met heel, heel veel chocolade) heeft 
de Bakcie zich wederom overtroff en. 
Nog nasmikkelend ging de vergade-
ring al snel weer door, grootse dingen 
stonden te gebeuren!

De wisseling van het bestuur is altijd 
een riskante bezigheid. Allereerst 
dechargeert de praeses, Harm in dit 
geval, al zijn bestuursgenoten. Een 
kort moment is hij dan de enige per-
soon die iets te zeggen heeft binnen 
het CDL: er zijn geen commissies en 
het bestuur is hij. Dan vindt de grote 
wisseltruc plaats. Met één hamerslag 
dechargeert Harm zichzelf en instal-
leert hij de nieuwe praeses, Mohamed 

Bahida. Opnieuw een riskant moment, 
de volledige macht ligt nog steeds bij 
één persoon. Vervolgens is het aan 
Mohamed de eer om één voor één zijn 
bestuur te installeren.

Nadat het nieuwe huidige bestuur 
gefeliciteerd was door het huidig 
oude bestuur ging de vergadering 
verder door de commissies weer op te 
vullen met (nieuwe) commissieleden. 
De belangrijkste taak voor het nieuwe 
bestuur tijdens de wissel ALV is het 
presenteren van hun beleidsplan. 
Wegens tijdgebrek is echter besloten 
dat wie dat wil een papieren versie 
hiervan op het Hok kan ophalen.

Na alle offi  ciële zaken was er natuur-
lijk altijd nog ruimte voor een aantal 
luchtige moties, voor de gelegenheid 
omgedoopt tot Meauxties. Zo heeft 
het nieuwe bestuur een prachtige 
blauwe vijfpersoons fi ets gekregen, 
zal Blurp bij de volgende ALV aanwe-
zig zijn en hebben Freek en Charlotte 
beloofd met de bestuursmail geen 
persoonlijke berichten meer aan el-
kaar te sturen.

Rond een uur of negen, na vier uur ver-
gaderd te hebben, kreeg de rest van 
de ALV de gelegenheid het nieuwe 
bestuur te feliciteren met hun aanstel-
ling en ze veel succes te wensen met 
wat hen te wachten staat.

Slechts en enkeling had nog oog voor 
de leden van het e.t. bestuur Kharma, 
die mogen terugkijken op een mooi 
en succesvol bestuursjaar.

Anthe Janssen

‘Wisseling van de Macht’
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Een wisseling van bestuur is niet 
compleet zonder een constitutiebor-
rel. Een borrel georganiseerd door 
het gewisselde bestuur waarbij 
verenigingen die iets met het CDL te 
maken hebben worden uitgenodigd 
om mee te vieren dat er een nieuw 
bestuur is. Naast gratis bier is er voor 
de genodigden de gelegenheid om 
het bestuur persoonlijk te feliciteren. 
Hiertoe is er de pedel, een rol die dit 
keer met glans werd vervuld door 
Stefan de Weger. De pedel heeft als 

Anthe Janssen

taak de besturen één voor één aan te 
kondigen. Hierna krijgt het bestuur 
een cadeautje, zingen ze een liedje en 
drinken ze een jenevertje. Dit jaar was 
het een tongstrelend Olifantje, een 
topjenever uit de geboortestreek van 
onze nieuwe praeses.
Naast genodigden is er altijd het risico 
dat er kwaadwillenden zich op onze 
borrel vervoegen. Hoewel dat dit keer 
niet is gebeurd hebben enkele zeer at-
tente besturen wel gepoogd onze be-
zittingen veilig te stellen opdat deze 
niet konden worden verduisterd door 
indringers. Onze beveiliging, onder 
leiding van de e.t. praeses van Kharma, 
heeft echter vakkundig voorkomen 
dat er iets veiliggesteld kon worden.
Opmerkelijk was dat er veel oude 
besturen dit jaar aanwezig waren 
om Monarchie (78e bestuur) te kun-
nen feliciteren. (bijna) Voltallig waren 

aanwezig: Kharma (77e), Lhansering 
(76e) en Hatchikidee (75e). Ook waren 
er delegaties zo ver terug als het 73e 

bestuur Major Line en het 69e bestuur 
Rubijn. Het is goed om te zien dat zelfs 
negen jaar na dato er nog steeds zo’n 
nauwe band met de vereniging wordt 
onderhouden.
Al met al mogen we als CDL wel 
stellen dat de constitutieborrel een 
gezellige en feestelijke bedoeling was. 
Alles, zelfs inclusief het weer werkte 
mee. Monarchie heeft laten zien dat 
ze kunnen wisselen. De vraag is nu: 
kunnen ze ook besturen…?

Constitutieborrel
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Ook waren er oosterse versieringen, 
waarvan vooral de twee waterpijpen 
een groot succes waren, deze werden 
gedurende het hele feest volop ge-
bruikt.
Veel van de aanwezigen waren 
verkleed op een oosterse manier, 
variërend van pakken van japanse 
vechtsporten en chinese panda's 
tot sprookjesfi guren uit het midden-
oosten of hidoestaanse danseressen.
Rond middernacht was er een offi  ci-
eel gedeelte, met speeches van zowel 
de e.t. praeses, Harm Gerlings, als de 
h.t. praeses, Meaux Bahida. Hierna 
was het tijd voor gratis champagne, 
aangeboden door het 77e bestuur.

Ook was er een speciale surprise act, 
ook oosters getint; een buikdanseres. 
Sommigen hadden wat moeite met 
het buikdansen, maar anderen deden 
al snel mee. Na het vertrek van de 
buikdanseres ging iedereen nog tot 
in de kleine uurtjes door met feesten.

Op donderdag 30 september was alweer het eerste feest van het 

Chemisch Dispuut Leiden dit collegejaar, met als titel 'Kharma is 

a Bitch'. Deze titel had te maken met het feit dat dit het afscheids-

feest was van het 77e bestuur, Kharma, dat 2 weken eerder was 

gewisseld. Voor de gelegenheid was de feestlocatie, De Hut van 

Ome Henne, aangekleed met versiering in de bestuurskleur van 

Kharma, bordeauxrood. 

Kharma afscheidsfeest
Sander Barneveld
e.t. quaestor (Kharma)
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Maaike studeerde van 2000 tot 2006 biologie aan de Universiteit Leiden met als 

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

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

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

helemaal niet.”

Van studie naar stage

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

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

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

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

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

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

de overheid of in het bedrijfsleven wilde gaan werken. 

Op onderzoek uit

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

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

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

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

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

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

Weg met de twijfels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Niet té hip

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

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

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

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

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

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

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

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

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

academische werksfeer, waar zelfstandigheid en leergierigheid belangrijk zijn.

____
‘‘Ik had nooit 

gedacht dat 

ik consultant

zou worden.”____
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Het is inmiddels alweer bijna twee maanden geleden dat ik 

vanuit Leiden vertrok op weg naar Valencia, Spanje, om hier 

een stage van 5 maanden te lopen voor mijn master Chemis-

try. Veel mensen hebben mij gevraagd waarom ik heb gekozen 

voor Valencia en dat was op zich voor mij een gemakkelijke 

keus. 

Ik wilde naar een stad binnen Europa 
waar een bruisend studentenleven 
was, waar het weer goed is en waar 
bovendien nog wat te zien is en 
Valencia heeft dat duidelijk alle drie! 
Daarnaast stond het verbeteren 
van mijn Spaanse taal al lang op de 
planning. Bovendien had ik al con-
necties met enkele studenten en een 
promovendus die vanuit Valencia naar 
Leiden waren gekomen, wat leidde tot 
contact met een professor aldaar en 
gelijk al heel veel nuttige informatie 
over de stad.

Tijdens de voorbereiding van mijn reis 
was ik van plan hard aan mijn kennis 
van het Spaans, maar het bleek toch 
dat het studeren vanuit een boek 
zonder praktijk weinig motiverend 
was en toen ik hier aankwam was 
mijn Spaans nog vrij belabberd. In-
middels ben ik wel in staat redelijke 
gesprekken met de locals te voeren, 
ook al moet ik ze wel steeds vragen 
alsjeblieft langzaam te praten, maar 
de Spanjaarden spreken duidelijk veel 
liever heel langzaam Spaans dan En-
gels. Het is trouwens opmerkelijk hoe 

Mark Rood
e.t. ab actis (Hatchikidee)

Buitenlandstage in Valencia
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weinig mensen hier Engels spreken. 
Op de universiteit spreken de meeste 
mensen wel een beetje Engels, maar 
sommigen ook totaal niet en op straat 
moet je zeker geen Engels verwach-
ten. Toch wel verassend voor een stad 
die zich modern noemt en voor een 
groot deel leeft van de toeristen die 
hier komen. Gelukkig spreken mijn 
stagebegeleiders wel vloeiend Engels, 
dus dat geeft geen problemen.

De introductie voor internationale 
studenten werd ook gewoon in het 
Spaans gehouden. Aangezien de 
colleges ook in het Spaans worden 
gegeven, is het logisch dat de interna-
tionale studenten ook Spaans kunnen 
verstaan, maar ik volg geen colleges, 
ik doe hier slechts labwerk, dus ik zat 
de hele introductie een beetje om me 
heen te staren, want het ging toch al-
lemaal iets te snel. Alle papieren die ik 
van de universiteit krijg zijn in het Ca-
talaans, blijkbaar de offi  ciële taal. Het 
Catalaans is voor mij echter geen touw 
aan vast te knopen, maar uiteindelijk is 
nu hopelijk al het papierwerk geregeld 
en ben ik succesvol ingeschreven.

Het weer in Valencia is ook stukken be-
ter dan het weer in Nederland! Toen ik 

hier aankwam was er net een hittegolf 
bezig en temperaturen van tegen de 
45 graden was toch iets te veel van 
het goede, maar dat was snel over 
en het is lang een comfortabele 30 
graden gebleven. Tijdens dit schrijven, 
halfweg oktober, komt de minimum 
temperatuur hier ’s nachts overeen 
met jullie maximum dagtemperatuur, 
dus ik heb niets te klagen.

Met het mooie weer is het natuurlijk 
logisch om het prachtige strand hier 
te bezoeken en dat heb ik regelmatig 
gedaan. Het strand is slechts een 
kwartiertje met de tram, goed te doen 
dus. Voor de rest is het ook heerlijk om 
gewoon wat door de binnenstad of 
door een van de vele parken te wan-
delen en te genieten van het weer en 
de mooie gebouwen overal. Het is nu 
net Drie October geweest en dat heb 
ik lekker uitbundig gevierd tussen de 
Spanjaarden, ze wisten er niets van, 
maar wilden gelukkig wel proosten 
op hun nederlaag.

In de volgende editie van de Chimica 
kunnen jullie meer lezen over deze 
mooie stad, de universiteit en de rare 
Spanjaarden.

Buitenlandstage in Valencia
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Traditie

Voor zover ik het begreep word je on-
der het motto “Altijd zoo geweescht” 
twee weken lang behandeld alsof je 
minder waard bent dan de remsporen 
in de WC van de praeses. Nu had ik 
altijd een beetje het idee dat het als 
buitenstaander allemaal veel erger 
leek dan het was, maar toen ik de re-
censies van de participanten hoorde 
bleek het precies zo naar te zijn als het 
eruit zag.
Ik ben zelf wel enigszins trots lid van 
de DSRV Laga, die ook een introduc-
tieperiode had, zij het wat liever en 
aardiger dan die van je run-of-the-mill 
zuipverenigingen. Vast onderdeel: het 
Laga-kamp. Beetje spelletjes doen, 
liedjes uit je hoofd leren, zwemmen, 
doen alsof je in Mexico bent, tabasco 
adten, dit alles in Brielle. Happy family. 
Nu wilde het lot dat er ook nuldejaars 
waren die zich bij het DSC én de DSRV 
hadden ingeschreven. Nu kwam daar 
nog eens bij dat de twee introducties 
over elkaar heen vielen. Toen waren er 

dus mensen die een dag geëxcuseerd 
werden van hun KMT-plicht, drie uur 
naar Brielle fi etsten, drie uur liedjes 
zongen, drie uur terug fi etsten, en 
voor het hele feest ook nog eens 40 
euro op tafel legden. Ze zeiden dat 
het als een vakantie was. De kwestie 
of ze van het hele ontgroeningscircus 
de humor nog wel enigszins konden 
inzien werd met een duidelijk en cha-
grijnig “nee” van tafel geveegd.

Begrijp me niet verkeerd, ik snap best 
dat twee weken lang het samen kut 
hebben een zekere verbroedering 
met zich meebrengt, en dat “altijd zo 
gewee-heeeeest” bij je gemiddelde 
corporale vereniging meestal een 
allesvernietigend argument is om 

werkelijk overal mee weg te komen, 
maar het blijft maf dat ze het kunnen 
maken. Nog maff er is het feit dat de 
kandidaat-zuipkoningen hiervoor een 
schrikbarend bedrag op tafel moeten 
en willen leggen. Misschien is het 
gewoon een manier om de mensen 
die écht willen zitten en zuipen van 
de “laff e borrelaars” te scheiden. De 
harde kern, zogezegd. Het onderdeel 
van de nuldejaarspopulatie die op 
zo’n manier idolaat is van een groep 
mensen dat ze alles zullen doorstaan 
om erbij te horen.

In Wageningen (home sweet home, 
Waga de gekste) gaan ze daar toch 
wat boerser mee om.
Het corps aldaar, de WSV Ceres, vat het 
kort samen. “KMT? Ben je gek. Waarom 
twee weken kut als het anders ge-
woon twee weken leuk is?” Zie daar 
maar eens wat tegenin te brengen. 
Maar goed, tradities zijn natuurlijk 
tradities.

Je hoort de verhalen, je praat erover met de mensen die het 

meegemaakt hebben, maar ik neem toch aan dat je pas weet 

hoe het is als je het gedaan hebt. De KMT, de Ontgroening, de 

afbeultijd, The Fortnight of Misery, hoe je het ook wilt noemen.

Tom Postma

“KMT? Ben je gek. Waarom 

twee weken kut als het anders 

gewoon twee weken leuk is?”

Tom Postma
“Nog maff er is het feit dat 

de kandidaat-zuipkoningen 

hiervoor een schrikbarend 

bedrag op tafel moeten en 

willen leggen”
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Take a look behind 
the scenes of 
AkzoNobel

This is your chance! We will show you that 
there is much more to our company than you 
probably first thought. Get to know our innovative 
products, cutting edge technologies, design 
and maintenance of our production sites.

When : December 7 and 8, 2010

For Whom :  Master students with a beta/
technology background

Visit our website www.akzonobel.nl/moi for 
more information and to apply online. Be quick, 
the deadline for registration is November 15.

Masters
of Industry


