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13 RENS GOES USA!

Afgelopen zomer vertrok Rens Götz voor enkele 
weken naar de VS. In Williamstown deed Rens een 
zomerstage en onderzocht daarbij eigenschappen 
van de beste ATRP katalysator.

7 EJW 2008

Vrijdag 15 september 2008, 12.00 uur ‘s middags, 
Leiden Centraal, eerstejaarsweekend 2008 vond haar 
aanvang. Het lawaai op het stationsplein deed menig 
voorbijganger verbaasd opkijken. 

Bladvulling

11 PAC SYMPOSIUM 2009

Op 5 maart 2009 is het weer zover, de volgende editie van 
het PAC Symposium. Stichting PAC viert dit jaar haar derde 
lustrum, dus wordt het een nog groter feest dan afgelopen 
jaren.
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3 EVEN VOORSTELLEN...
Sinds het begin van dit studiejaar heeft het 76e bestuur 
2008-2009 ‘Lhansering’ het stokje overgenomen van het 75e 
bestuur.  Naar goede traditie stelt het nieuwe bestuur zich 
voor in de Chimica.
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Praesidiaal

Hans de Bruijn
praeses

Lieve leden en lezers,

De vakantie is weer achter de rug (he-
laas) en de colleges zijn weer begon-
nen (wederom, helaas). Het betekent 
echter ook dat we allemaal veel te 
bespreken hebben, hoe de vakantie 
was, waar je heen bent geweest, of 
je nog bijzondere verhalen hebt… 
Graag wil ik jullie ook wat vertellen 
over mijn vakantie.

Een van de dingen die ik dit jaar heb 
gedaan is mijn trip naar België. Niet om 
de cultuur of de steden te leren ken-
nen, nee, omdat elk jaar Rockwerchter 
is in Werchter. Een festival van formaat, 
zowel letterlijk als fi guurlijk. Ik ben de 
afgelopen twee jaar ook geweest, 
en met een van de meest briljante 
line-ups ooit kon ik niet wegblijven. 
De eerste drie dagen waren geweldig 
(Radiohead direct na Sigor Rós), maar 
helaas viel de laatste dag muzikaal 
een beetje tegen. Gelukkig heeft dit 
ook weer wat opgeleverd, namelijk de 
naam van mijn bestuur. Na drie dagen 
festival, wat biertjes en weinig slaap 
willen mijn hersenen nog wel eens 
wat onverwachte wendingen nemen 
en ineens had ik het: ‘Lhansering’.

Dit was een spontane hersengolf die 
(gelukkig) bleef hangen en waaraan ik 
dan ook direct heb toegegeven. Voor-
namelijk omdat ik thuis aan de muur 
een hele wijze levensles heb hangen: 
“Gewoon doen, de theorie verzinnen 
we achteraf.” Er moet altijd worden 
nagedacht over besluiten (anders 
heerst chaos en is orde ver te zoeken), 
maar soms moet er een knoop door-
gehakt worden en kan nadenken het 
probleem niet verder oplossen. In dit 
soort gevallen handel ik volgens deze 
zeer wijze regel. Als ik twijfel ga ik op 
mijn onderbuikgevoel af en doe ik 
waar ik mij het beste bij voel.

Zo ook mijn beslissing om praeses te 
worden. Chi sprak mij aan en vertelde 

me dat ik als aankomend tweedejaars 
best zitting kon nemen in het aanko-
mende bestuur. Op dat moment leek 
dat me wel wat, maar ik had zo mijn 
twijfels. Was ik wel goed genoeg? Zou 
ik dat wel aankunnen? Ga ik het dan 
ook nog leuk vinden? Allemaal vragen 
die zijn opgeroepen door onzekerheid 
en onwetendheid. Wat weken later 
had ik een serie gesprekken met de 
bestuursleden van het 75e om erachter 
te komen of ik dit wel echt wilde en 
wat het inhield. De twijfel bleef echter. 
Na veel nadenken besloot ik dan toch 
om me kandidaat te stellen voor het 
nieuwe bestuur, wetende dat er er-
gens nog een uitweg zou zijn. Zelfs op 
dat moment twijfelde ik nog.

Ik had echter wel op elk moment dat 
ik een beslissing nam die me dichter 
bij een eventuele positie in het aan-
komende CDL-bestuur bracht, een 
gevoel van iets wat grenst aan euforie. 
Het leek me geweldig om keihard aan 
de slag te gaan, iets anders te doen 
naast mijn studie, mensen blij te ma-
ken (dat worden jullie toch van leuke 
activiteiten?). En toen dus uiteindelijk 

“Gewoon doen, de theorie verzinnen we achteraf.” Loesje

de keuze gemaakt moest worden (Chi 
aan de telefoon: “We willen jou voor-
dragen als praeses voor het nieuwe 
CDL-bestuur.”), ben ik maar gewoon 
op mijn onderbuikgevoel afgegaan 
met “gewoon doen...” in mijn achter-
hoofd. De beste beslissing die ik ooit 
genomen heb.

Begrijp me niet verkeerd, ik heb lang 
en veel nagedacht over mijn keus voor 
een eventuele plek in het CDL-bestuur. 
Ik twijfelde, maar neigde wel altijd 
naar de “DOEN”-kant. En het is maar 
goed ook dat twijfel bestaat, want 
daardoor ga je nadenken over dingen. 
Toch niet onbelangrijk om te doen 
bij een beslissing waarbij je zo veel 
verantwoordelijkheid op je schouders 

neemt. Daarbij zorgt de twijfel er bij 
mij voor dat ik me wil bewijzen. Niet 
alleen voor mensen die twijfels heb-
ben bij mijn leeftijd of ervaring, maar 
meer nog voor mezelf. Ik dacht dat 
ik het nooit zou kunnen en nu ben 
ik toch maar mooi praeses. Nu alleen 
nog aan mezelf laten zien dat ik prima 
een jaar lang leiderschap en richting 
kan geven aan het CDL. Een zware 
taak, maar juist daarom zo leuk.

Het alternatief voor dit alles was me 
niet kandidaat stellen. Aan de rand 
van de duikplank blijven staan omdat 
de sprong toch wel heel diep is. Maar 
juist van dat soort ervaringen leer je 
het meest. Spring maar gewoon eens 
in het diepe, je kunt toch zwemmen? 
Dan zul je zien dat van de tien meter 
duikplank springen veel leuker is dan 
gewoon blijven staan en afwachten. 
Als je initiatief neemt is de kans veel 
groter dat je bereikt wat je belangrijk 
vindt, als je afwacht hangt het er maar 
net van af. Zeker is in ieder geval dat 
het dan niet net zo geweldig is als 
wanneer je de sprong in het diepe 
waagt. Springen jullie met mij mee?
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Even voorstellen...
Hoi, Ik ben Johan Postema, aankomend jaar zal ik jullie ab actis zijn. Ik ben 22 jaar 
oud, ben inmiddels alweer meer dan 3 jaar geleden een jaar in Canada geweest 
waar ik heb rondgereisd en gewerkt. Ik studeer MST en ben inmiddels 3e jaars. 
Ik ben lid bij Levitas, dit is een studenten kano / kayak vereniging in Leiden. Mijn 
ouders wonen in Friesland, ik zelf woon al weer meer dan 2 jaar in Delft. Ik moet 
dus inderdaad elke dag op en neer reizen van Delft naar Leiden. 

Voor mijn studie ben ik net begonnen met een minor educatie in Delft, hiervoor 
zal ik de komende tijd regelmatig stages moeten lopen op een school. Daarnaast 
ben ik op het moment ook nog bezig met rijlessen, hopelijk hiermee klaar op 9 
oktober. 

Op mijn kamer heb ik een kleine modelbaan liggen met treintjes, helaas heb ik 
op het moment te weinig tijd om hier echt aan te werken. 

Als jullie ab actis is het natuurlijk een van mijn taken om ervoor te zorgen dat alle 
informatie op tijd bij jullie aankomt en dat alle adressen enzo goed ingevoerd 
zijn in de computer. Ik hoop dat ik dit net als afgelopen jaar elke keer weer netjes 
voor elkaar krijg. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor alle mails die jullie 
ontvangen van het CDL, hierbij hoop ik dat velen van jullie deze zullen lezen en 
ernaar zullen handelen door in grote getalen op de activiteiten van dit jaar af 
komen.

Hallo lieve lezers, ik ben Stefan van der Vorm. Ik ben inmiddels 20 jaar en woon 
sinds kort in Leiden. In de weekenden ben ik dus nog weleens te vinden bij fa-
milie. Dit jaar ga ik naast mijn tweede jaar MST de functie van assessor onderwijs 
vervullen bij het Chemisch Dispuut Leiden. Het lijkt me een hele mooie ervaring 
om in het bestuur van het CDL te zitten en ik ga ook zeker m’n best doen voor de 
vereniging en genieten van aankomend jaar. 

Mijn hobby is muziek; maken, luisteren en concerten bezoeken. Verder kijk ik 
graag een fi lm en doe ik graag leuke dingen met vrienden. Daarom hoop ik ook 
om voor jullie allen komend jaar een hoop leuke activiteiten te organiseren.
Om de rest van mijn niet al teveel vrije tijd in te vullen, mag ik graag een stukje 
verder fi etsen dan naar het Gorlaeus. Zodat ik kan genieten van de mooie, vol-
gebouwde, Nederlandse natuur. Andere sportieve activiteiten zijn er dit moment 
nog niet, uitgezonderd dus van het fi etsen, wandelen en trappen lopen naar het 
dak van de Pelikaanhof.

Ik heb er veel zin in komende jaren en met name het eerst volgende. Ik hoop jul-
lie ook allemaal vaak te mogen zien op alle mooie activiteiten, in de borrelbunker 
en in de CDL-kamer.

chimica 3

Johan Postema
ab actis

Stefan van der Vorm
assessor onderwijs
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Even voorstellen...
Hallo lieve leden, mijn naam is Tom, ik ben 21 jaar oud en zit inmiddels alweer 
in het vierde jaar van de studie Scheikunde. Ik ben geboren en opgegroeid in 
Haarlem, maar woon inmiddels achter de Breestraat in Leiden, al ben ik in de 
weekeinden nog vaak in mijn geboortestad te vinden. Na jarenlang gehockeyd 
te hebben, heb ik nu een sportkaart en ben ik  weer gaan tennissen, lekker mak-
kelijk gelijk naast het gorlaeus. Ik hoop nog wel wat meer met de kaart te gaan 
doen, maar zie nog wel wat. Verder is mijn grote passie muziek, en dan met name 
naar muziek luisteren, thuis of bij concerten; klassiek, elektronisch en bandjes.

Dit jaar neem ik de positie van assessor acquisitie over van Ruud, in het 76e 
bestuur “Lhansering”. Ik ga me voornamelijk bezighouden met het binnenhalen 
van sponsorgeld  voor alle activiteiten, maar ik zal ongetwijfeld ook nog een 
hoop andere taken toegeschoven krijgen. De eerste paar maanden zullen jullie 
mij overigens niet veel zien, omdat ik in september met mijn bachelorstage ben 
begonnen, maar zodra ik die heb afgerond zal ik weer vaak in de CDL-kamer te 
vinden zijn.   

Ik ben benieuwd naar hoe het komende jaar zal verlopen. Het zal erg druk wor-
den met bestuur, studie, sport en vrienden, maar het lijkt me een hele mooie 
en bijzondere ervaring om in het bestuur van het Chemisch Dispuut Leiden te 
zitten. Ik hoop jullie vaak te mogen zien op feestjes en in de Borrelbunker!

Hey iedereen die zo aardig is geweest deze Chimica open te slaan! Ik ben Hans, 
19 jaren oud en jullie praeses van ons aller CDL. Mijn taak zal het regelen van 
alles zijn, wat af en toe best zwaar zal worden, maar gelukkig heb ik vier ge-
weldige mannen achter me staan. Regelen van dingen licht mij wel, maar, nog 
veel belangrijker, ik vind het nog helemaal geweldig om te doen ook. Niets is 
mooier dan een strak geregelde activiteit neerzetten die iedereen dan ook nog 
leuk vindt.

Mijn absolute passies zijn dingen met wind en water (en dan voornamelijk wed-
strijdzeilen) en muziek. Zeilen doe ik in lelievletten, met als hoogtepunt van het 
jaar het NK in Harderwijk. Heerlijk om over het water heen te scheuren en zo veel 
mogelijk mensen in te halen op een slimme manier. Muziek luister ik heel graag, 
maar spelen op mijn djembé is bijna nog beter. Helaas zit ik niet meer bij een 
groepje mensen die ook djembé spelen, maar ik ben het nog steeds van plan. 
Wanneer de tijd daarvoor komt weet ik alleen ook nog niet. Mijn muzieksmaak 
omschrijf ik altijd als “alternatieve pop en rock met uitstapjes naar de elektroni-
sche sferen”. Een wat vage omschrijving voor mijn toch wel specifi eke smaak. 
Ook lezen is iets wat ik graag doe, maar dan wel in de oorspronkelijke taal. Helaas 
kan dit lang niet altijd (ik ken drie talen, geen driehonderd), want ik heb het idee 
dat er bij vertalingen toch altijd wel wat verloren gaat.

Tot slot wil ik alleen nog even melden dat ik er heel veel zin in heb. Een gewel-
dige ervaring is net begonnen en ik ben van plan al mijn kansen te benutten. 
Hoe zwaar het ook gaat zijn en hoe gefrustreerd ik ook zal raken, ik zal keihard 
werken voor jullie en voor het CDL. Dat het een mooi jaar mag worden.

4 chimica 

Hans de Bruijn
praeses

Tom Hazenberg
assessor acquisitie
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Even voorstellen...
Hallo allemaal! Ik ben Jos, 22 jaar oud, en vierdejaars Scheikunde. Ik ben geboren 
en getogen in het verre zuiden des lands, waar ik in de weekeinden nog graag 
kom. Maar sinds het begin van m’n studie Scheikunde heb ik het Brabantsche 
Land achter me gelaten om me te vestigen in de buurt van Leiden. Inmiddels 
woon ik op een steenworp afstand van het Gorlaeus lab, aan de Verlengde 
Wassenaarseweg.

Ik mag dit jaar als quaestor op de centen van het CDL passen, en met mijn 
bestuursgenoten een jaar vol mooie activiteiten organiseren.  Daarnaast zal ik 
het hoofdredacteurschap van de Chimica voortzetten. In m’n vrije tijd ben ik 
graag bezig met m’n handen, maar het digitaal bewerken van beeld- en geluids-
materiaal heeft ook mijn interesse. Verder verzamel ik elementen van het 
periodiek systeem en ga ik bij gunstige wind wel eens power-kiten op het Kat-
wijkse strand. 

Op donderdagmiddag kom ik als het even kan graag in de borrelbunker voor een 
pilsje en de nodige gezelligheid. Ik zou vanaf hier dan ook iedereen van harte 
willen aanbevelen dat ook te doen!

Hopelijk tot snel in de CDL-kamer of in de borrelbunker! 

Postbus 249 · 2260 AE  Leidschendam · 070 337 87 90 · www.kncv.nl

Jouw reactie 
start hier!

Chemicus, Life Scientist of Procestechnoloog?
De beste reactie start je bij de KNCV, dé community van 
mensen met passie voor moleculen.

Als KNCV-lid heb je veel voordelen. Zo ontvang je elke twee 
weken gratis de vakbladen C2W en C2W life sciences, kun je je 
kennis verdiepen bij de vaksecties en regionale kringen en heb 
je gratis toegang tot diverse congressen.

Studenten* kunnen een heel jaar gratis kennismaken met de 
KNCV. Na een jaar beslis je zelf of je de kennismaking wilt 
omzetten in een lidmaatschap. Dus vul de antwoordkaart in en 
sluit je aan! 10.000 vakgenoten gingen je al voor. Passie voor 
moleculen? Start je reactie bij de KNCV! 

* Dit aanbod geldt voor alle studenten onafhankelijk van het studiejaar of –richting. 
Voorwaarde is wel dat je niet eerder lid bent geweest van de KNCV. 
Kijk voor meer informatie op www.kncv.nl.

Ik ben student en wil graag een jaar gratis kennismaken met de 
KNCV. Na een jaar beslis ik of ik KNCV-lid word.

Naam en voorletters Man Vrouw

Voornaam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Studie Instelling

Handtekening

Stuur deze bon op naar: KNCV, Antwoordnummer 10094, 2260 VB  Leidschendam. 
Geen postzegel nodig.

Ja, ik start mijn reactie!

De KNCV verbindt je

Jos van den Elshout
quaestor
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De business unit Decorative Paints 
ontwikkelt, produceert en verkoopt 
verf voor professionele huisschilders 
en doe-het-zelvers. Ons assortiment 
bestaat onder andere uit verfsystemen 
voor deuren, kozijnen en muren, maar 
ook voor bijvoorbeeld metaalbescher-
ming.

Gedurende de afgelopen 6 jaar heb ik 
binnen de business unit voor diverse 
afdelingen gewerkt. Op dit moment 
ben ik werkzaam als Specialist in de 
Decorative Color Technology Group. 
Binnen deze internationale groep 
wordt er gewerkt aan het onderhoud 
en verbeteren van onze huidige aan-
kleursystemen. Een aankleursysteem 
bestaat uit een doseermachine ge-
vuld met kleurpasta’s, waarmee onze 
verven in een point-of-sale worden 
aangekleurd. Zowel op het gebied 
van machinerie als kleurpasta’s wordt 
er onderzoek gedaan. 

Tevens worden er nieuwe techno-
logieën op het gebied van kleur en 
aankleuren van verf bedacht en onder-
zocht. Mijn werkzaamheden bestaan 
voornamelijk uit het onderzoeken van 
nieuwe technologieën, waarbij mijn 
uitdaging ligt in het omzetten van een 
idee naar een praktisch toepasbare 
technologie. Het geeft een voldaan 
gevoel als er uiteindelijk een product 
in de markt staat waarin deze nieuwe 
technologie is verwerkt.

Werken bij een R&D afdeling van 
AkzoNobel betekent veelal werken 
aan een product waar wereldwijd 
dagelijks duizenden mensen mee 
werken. Gecombineerd met het con-
tact met collega’s, zowel nationaal als 

internationaal, maakt het werken bij 
AkzoNobel leuk, uitdagend en zeer 
interessant. Tevens biedt AkzoNobel 
mij de kans om zowel mijn persoon-
lijke als mijn technische vaardigheden 
uit te breiden door het volgen van 
verschillende cursussen.

Advertorial AkzoNobel

Mijn naam is Dennis van der Vlugt. Ik heb scheikunde gestudeerd aan de Universiteit van Lei-

den. In 2002 ben ik afgestudeerd in Organische Fotochemie. Tijdens mijn studie ben ik in contact 

gekomen met AkzoNobel in Sassenheim door het vervullen van een vakantiebaantje. Dit was 

wederzijds zo goed bevallen, dat ik na mijn afstuderen direct bij AkzoNobel Decorative Paints 

kon beginnen.

Dennis van der Vlugt
AkzoNobel
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EJW 2008
Marybeth de Waaij
Anthe Janssen

Vrijdag 15 september ‘08, 12:00 uur ‘s middags, Leiden Centraal. 

Witte t-shirts werden achterstevoren aangetrokken, zes vreem-

den in haast smurfblauwe pakjes kenden iedereen bij naam en 

nog meer in zacht roze uitgedoste mentoren mengden zich in 

het wit. Tot de megafoon met een akelig humeur wakker werd 

en iedereen opriep tot het gebed, in ons geval braaf zittend in 

een 8x8 matrix. Het brullen zou weldra een aanvang vinden...  

  
Wat een welkom 

Luidkeels galmde het MST-lied, in het 
begin aarzelend, later vol overtuiging 
over het stationsplein. Ruim 60 sjaar-
zen tegen nog geen 20 mentoren. 
Volgens de megafoon, die overigens 
altijd gelijk heeft, viel ons volume in het 
niet bij de mentoren maar na zo’n 20x 
hetzelfde lied te hebben geschreeuwd 
begonnen onze stembanden warm te 
worden en zongen we ze vierkant on-
der de tafel, zoals het hoort. Hiermee 
was gelijk de toon gezet: luister naar 
de megafoon en brul tot je niet meer 
kan. Zo begon het eerstejaarsweek-
end, dit jaar georganiseerd door het 
zestal: Chi, Sara, Christine, Cees, Stan 
en Maurice. 
  

Wat mensen je zoal niet meegeven...
 
Nadat we volgens Megafoon-Sara 
genoeg hadden gebruld fi etsten we 
naar een veldje alwaar het hele circus 
opnieuw begon. Ditmaal zittend in 
een 13x5 matrix leerden we het alom-
bekende paradimethyl-lied, het lijfl ied 
van elke TG’er. Dit overigens met rede, 
daar de besturen van de beide stu-
dieverenigingen zich aan ons zouden 
voorstellen. Toen dit was afgehandeld, 
uiteraard onder het genot van een 
liedje zo nu en dan, togen we weer 
terug naar hartje Leiden, gewapend 
met niets dan een appel en een ei. 
Weldra stonden we versteld van 
hoeveel mensen wilden ruilen en het 
duurde dan ook niet lang tot fl essen 

wijn, oorbellen, schaakspellen, posters 
en god weet wat al niet meer (denk 
bijvoorbeeld aan een passiehoed) 
vrolijk van hand tot hand gingen. 

Aan alles komt een eind, zo ook aan 
onze ruilbezigheden. Veel belangrijker 
zaken stonden op het programma: 
bier! Een korte stop in café Odessa om 
ons allemaal moed in te drinken voor 
de zware fi etstocht die voor ons lag. 
De al niet meer zo heel geheime over-
nachtingslocatie, een scoutinghonk 
in Alphen a/d Rijn, was met een zéér 
gematigd tempo al snel twee uur fi et-
sen. Het was mooi weer, weinig wind 
en iedereen heeft dus de barre tocht 
overleefd. Daar, na nog het nodige 
gezang, genoten we met z’n allen 
van een welverdiende, voedzame en 
“smakelijke” maaltijd. 
  
Nog meer zingen?! 

Ja, na het eten volgde nóg meer zin-
gen en wel voor een echte vakjury. Het 
jaarlied voor ‘08/’09 moest worden 
geschreven... door ons. Al spoedig ver-
lichtten de vonkjes inspiratie het scou-
tingterrein. Na een heuse sing-off  won 
uiteindelijk het groepje van Vliegtuig 
met een liedje op de melodie van de 
smurfen. Na dit toch ietwat valse ge-
schreeuw in buitenlucht verplaatsten 
we ons naar binnen voor echte muziek 
en dans. De feestende MST’ers gingen 
tot in de kleine uurtjes door (laat dat 
maar aan ons over) om zaterdag toch 
weer om acht uur op te staan. 
  
Een ware soap 

Na een korte, onrustige nachtrust was 
het al weer vroeg dag en zoals het een 
echt groepsweekend betaamd, begon 
de dag met ochtendgymnastiek. Vol 
passie deden we mee omdat de be-
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lofte van een rijkelijk ontbijtbuff et ons 
aanspoorde. Na het ontbijt stonden er 
twee bussen klaar om ons, na uiter-
aard liedjes gezongen te hebben, naar 
Delft te vervoeren. Hier gingen we een 
dutje doen tijdens een presentatie 
over zepen en vetten. Hierna moesten 
wij in teams van 8-10 een zeepfabriek 
opstarten, inclusief lab, management 
en promotieteam. Een volledige 
dagtaak, zo zou blijken. Velen hebben 
er echter toch van kunnen genieten 
(misschien niet in de laatste plaats 
omdat we zouden gaan barbecueën 
die avond). 
  
Wat heeft de Sjees met Tango te ma-
ken?

Beiden zijn kroegen die we die avond 
in de Kroegentocht zouden bezoeken. 
Andere bezochte kroegen waren 
Belvedère, Babbelen, Het Boterhuis 
en de Ruif. Naar ons idee vrij vroeg 
eindigde de avond om een uur of één 
weer in Alphen. Wij waren allen tot 
op onze ziel geschokt toen we enkele 
uren later weer werden gewekt voor 
een speurtocht. Vragen over schei-
kunde, studieverenigingen en andere 
onderwerpen leverden ons letters op 
die een woord moesten vormen. Ook 
vond Freek het leuk om een bad te 
nemen en werd Nico gekidnapt door 
de EJWcie. Tegen half vijf was iedereen 
weer in het zicht van zijn/haar slaap-
zak en mochten we rijkelijk uitslapen 
tot tien uur. 
  

Commissiedag 

Ondanks het feit dat de boxen deze 
ochtend niet werkten, konden we 
niet ontkomen aan de dagelijkse och-
tendgymnastiek. Dit keer moesten we 
alleen zelf de liedjes zingen. Nadat we 
weer lekker hadden ontbeten, kregen 
we de opdracht om onze zwemkle-
ding aan te trekken en ons buiten te 
verzamelen. Hierna begaven we ons 
naar een grasveldje aan het water, 
waar verschillende commisies van het 
CDL en het TG allerlei spellen hadden 
voorbereid. Aan het eind van deze 
gezellige spellendag, was het tijd om 
de EJWcie te “bedanken” (lees: te water 
laten). Ook verscheidene mentoren 
volgden hun voorbeeld en werden 
hartelijk bedankt. Terwijl de eerste 
regendruppels vielen, liepen we terug 
naar het kamp waar de mentoren zich 
uit konden leven met een menselijke 
Tetris en Wie is het?. Een heerlijke Chi-
nese maaltijd stond op ons te wachten, 
die op volgorde van leeftijd genuttigd 
werd. Daarna werd de EJWcie verblijd 
met cadeaus, gedichtjes en krasloten. 
Toen was het onze beurt en mochten 
we de vieze shirtjes en gehate petjes 
en tasjes lozen. Mooi uitgedost werd 
er tot ‘s morgens vroeg gefeest, ook 
de slapende mensen werden bij het 
feest betrokken door af en toe gewekt 
te worden. 
  

EJW 2008

8 chimica



chimica 9chimica 9

EJW 2008

chimica 9chimicachimicachimica 999

Siebe Bluijs

Blurp

chimica 9

Brullen maar! 

Onverbiddelijk vroeg klonk de wek-
ker en moest het hele kamp in de 
stromende regen worden opgeruimd. 
Een laatste keer gingen wij in een 5x13 
matrix staan voor een generale repe-
titie om vervolgens naar de Aula te 
vertrekken. Hier barste een hels kabaal 
los en moesten wij, ruim 60 scheiko’s, 
het opnemen tegen honderden 
bouwko’s en L&R’ers. Toen waren we 
de EJWcie toch wel dankbaar voor al 
die keren dat we noodgedwongen 
in een matrix moesten zitten om 
alle liedjes te brullen. Zo kregen we 
het voor elkaar om 700 bouwko’s de 
mond te snoeren. Toen de hele aula 
onder de tafel geschreeuwd was zat 
ons Eerstejaarsweekend erop. De 
OWEE’ers hadden nog een mooie 
week voor de boeg, anderen pakten 
hun fi etsen en gingen thuis genieten 
van een welverdiende douche en wat 
slaap. Om het hele weekend nog eens 
kort samen te vatten: Geil! 
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De barbecue was georganiseerd door 
onze geliefde TOA’s en traditioneel bij-
gestaan door een troep enthousiaste 
vrijwilligers van het CDL. De aanvang 
van de barbecue was half 5, wat ook 
de exacte tijd van een donkere vlek 
op de buienradar boven Leiden bleek. 
De barbecues waren net aangestoken 
met behulp van een aantal scheuten 
brandbare chemicaliën, maar door 
de regen dreigde het hele feest in het 
water te lopen. Echter na deze intense 
bui, ging het van de regen in de drup 
en uiteindelijk kwam na de regen zelfs 
zonneschijn.

Niets stond dan ook een mooie avond 
meer in de weg. Al snel verzamelden 
zich inderdaad hordes eerstejaars na 
een lange dag labarbeid achteraan 
de rij voor een sateetje, waarvan je 
je altijd weer afvraagt waarom ze zo 
vreselijk lekker zijn.

Naast het nuttigen van consumpties 
en het drinken van veel bier dan wel 
fris, diende de barbecue als platform 
om zowel de medestudenten als de 
onderwijsdirectie van de drie studies, 
Molecular Science & Technology, Life 
Science & Technology en Bio Farma-
ceutische Wetenschappen te leren 
kennen. Vooral dat eerste leek zeer 
goed te zijn geslaagd, halverwege 
de avond waren de liederen van de 
respectievelijke verenigingen beurte-
lings te horen op verschillend volume. 
Dit was erg amusant, ondanks dat er 
weinig nachtegaalskeeltjes tussen 
bleken te zitten.

Ook werden er hier en daar contacten 
gelegd tussen de studenten en de on-
derwijsdirectie, maar wel in een veel 
mindere mate. De onderwijsdirectie 
zelf prepareerde het vlees zelf op de 
barbecue, wat betekende dat in ieder 
geval alle eerstejaars tenminste visueel 

contact hebben gelegd met diegene 
die de studies mogelijk maken.

Rond half negen, toen enkele docen-
ten tevergeefs nog met man en macht 
sateetjes trachtten te slijten aan over-
volle eerstejaars en de nog aanwezige 
mentoren van de eerstejaars, vertrok 
men langzaam weer richting huis. De 
wederom kan er in mijn optiek van 
een succes worden gesproken. 

Donderdag 4 september was het wederom zover! De jaarlijkse 

barbecue op de binnenplaats van het LCP!

Wouter Roorda

EJ BBQ
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PAC Symposium 2009
Miriam Moester

De Stichting PAC is opgericht in 1991 
en is begonnen als een samenwer-
kingsverband tussen drie scheikun-
destudieverenigingen. Dit waren 
onze zusjes U.S.S. Proton uit Utrecht, 
het ACD uit Amsterdam en natuurlijk 
het CDL. Sinds 2001 doet de VCSVU 
uit Amsterdam als vierde vereniging 
ook mee. De naam PAC is begonnen 
als een acroniem van Proton, ACD 
en CDL, maar intussen was de naam 
uitgegroeid tot een begrip onder 
scheikundestudenten. Daarom is be-
sloten die naam te handhaven.
In 1991 werd door de studiever-
enigingen opgemerkt dat er weinig 
integratie was tussen de scheikunde-
studenten van de drie steden. Daarom 
is Stichting PAC opgericht om de 
integratie van de leden van de vier 
deelnemende studieverenigingen 
te bevorderen, onder meer door het 
organiseren van een symposium. 
Zeker nu, met het BaMa stelsel, is 
het voor studenten interessant om al 
in hun eerste studiejaren iets van de 
andere universiteiten te zien. Het zal 
de meesten nog verbazen hoe ver-
schillend de scheikundestudies van de 
verschillende universiteiten zijn. 

Sinds 1991 zijn inmiddels veertien 
succesvolle symposia georganiseerd. 
De snelle rekenaar ziet dat er dus niet 
elk jaar een symposium is geweest; 
in de eerste jaren is er om het jaar 
een tweedaags evenement geor-
ganiseerd, maar de afgelopen jaren 

is dat veranderd naar een jaarlijkse 
eendaagse editie. De locatie van het 
symposium wisselt elk jaar tussen de 
vier deelnemende universiteiten, en 
dit jaar zal het geheel dus in Leiden 
plaatsvinden.

De organisatie van het PAC Sympo-
sium ligt in de handen van het bestuur 
van Stichting PAC, dat elk jaar gekozen 
wordt uit enthousiaste leden van de 
vier verenigingen. Omdat het sym-
posium dit jaar in Leiden plaatsvindt, 
heeft het CDL vier bestuursleden ge-
leverd en U.S.S. Proton, ACD en VCSVU 
ieder ook één. Het bestuur 2009 van 
Stichting PAC is als volgt geconstitu-
eerd:

Erica Wenker, voorzitter (CDL, Univer-
siteit Leiden)
Carien van Aubel, secretaris (ACD, 
Universiteit van Amsterdam)
Remi Hendrix, penningmeester (U.S.S. 
Proton, Universiteit Utrecht)
Nina Elbers, contactpersoon sprekers 
(CDL, Universiteit Leiden)
Miriam Moester, commissaris PR 
(VCSVU, Vrije Universiteit)
Chi Ting Fung, commissaris locatie 
(CDL, Universiteit Leiden)
John van Paridon, commissaris druk-
werk (CDL, Universiteit Leiden)

Dit bestuur is al sinds juni hard bezig 
met de organisatie en heeft grootse 
plannen voor deze lustrumeditie 
van het symposium! Een aantal van 

deze plannen zijn ook al tot uitvoer 
gebracht, en het bestuur is er trots op 
dat twee Nobelprijswinnaars toege-
zegd hebben te komen spreken op 
het symposium! Het PAC Symposium 
heeft nog nooit eerder een Nobel-
prijswinnaar mogen verwelkomen 
en het zal voor veel studenten een 
unieke mogelijkheid zijn om zulke 
vooraanstaande onderzoekers tijdens 
hun studie te horen spreken. 

Daarnaast zal de dag op een vro-
lijke noot afgesloten worden door 
cabaretier Hans Sibbel (bekend van 
Lebbis en Jansen) die een half uur 
cabaret speciaal voor dit symposium 
zal voorbereiden. Beide al redenen 
genoeg om naar het symposium 
te komen! Maar ook de rest van de 
lezingen zullen zeer te moeite waard 
zijn, om nog niet te spreken over de 
gelegenheid om te integreren met de 
scheikundestudenten van de VU, UvA 
en UU.

Het PAC Symposium heeft jaarlijks een 
centraal thema, waar alle lezingen 
aan gerelateerd zijn. Voorbeelden van 
thema’s van de vorige jaren zijn ‘Fatal 
Attraction’ (2008), ‘Boiling Points’ 
(2007), ‘Sneeuwwitje en de zeven 
dwergen’ (2006) en ‘In Hogere Sferen’ 

Op 5 maart 2009 is het weer zover, de eerstvolgende editie van 

het PAC Symposium. Omdat Stichting PAC dit jaar haar derde 

lustrum viert, en dus de 15e editie van het symposium organi-

seert, wordt het een nog groter feest dan afgelopen jaren. Het 

symposium zal dit jaar het Gorlaeus aandoen, dus dé gelegen-

heid voor alle leden van het CDL om aan dit evenement deel te 

nemen!

chimica 11
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PAC Symposium 2009

(2005). Als thema voor het symposium 
van 2009 is gekozen:

‘Hotspots 
Chemistry in Third Gear’

Met dit thema wordt verwezen naar 
chemisch gerelateerde hotspots 
– active sites in (bio)chemische en 
katalytische systemen maar ook op 
hot onderzoek en vooraanstaande 
onderzoekers. Aangezien de stichting 
dit jaar ook zijn derde lustrum viert, 
is de subtitel gerelateerd aan de 
derde versnelling die synoniem staat 
voor de reactiekinetica evenals de 
snelle ontwikkelingen in de moderne 
wetenschap. 
Tijdens het symposium zullen bijna 
400 chemici het Gorlaeus overne-
men, waaronder ongeveer 300 leden 
van de vier studieverenigingen. De 
dag begint ’s morgens vroeg met 
de ontvangst in het Gorlaeus, waar 

de deelnemers een symposiumtasje 
krijgen met het symposiumboek, 
waarin abstracts van alle drie kwartier 
durende lezingen te vinden zijn. Na 
de opening van het symposium door 
de voorzitter van Stichting PAC zal 
de eerste plenaire lezing verzorgd 
worden door Nobelprijswinnaar Prof. 
Sir. John E. Walker uit Cambridge, 
UK. Hij heeft in 1997 de Nobelprijs 
voor de Chemie gekregen voor zijn 
werk aan Adenosine Trifosfaat (ATP). 
Daarna zullen de parallelle sessies 
beginnen, waarbij de deelnemers 
steeds de keuze hebben uit drie 
lezingen over uiteenlopende on-
derwerpen. Deze lezingen worden 
verzorgd door sprekers van verschil-
lende universiteiten en uit het bedrijfs-
leven. Tussen de parallelle sessies is er 
ook tijd voor de lunch en natuurlijk om 
kennis te maken met de studenten 
van de andere verenigingen. Aan het 
einde van de dag wordt de tweede 
plenaire sessie verzorgd door Prof. K. 

Barry Sharpless, Nobelprijswinnaar 
voor de Chemie uit 2001. Hij kreeg zijn 
Nobelprijs voor zijn werk aan asym-
metrische gekatalyseerde oxidatie 
reacties. Het symposium zal afgeslo-
ten worden met de prijsuitreiking 
van de KNCV posterwedstrijd en het 
optreden van cabaretier Hans Sibbel.
Na het symposium is er een gratis 
borrel in het Gorlaeus om rustig na 
te praten over de dag en gezellig 
te integreren met de leden van de 
andere verenigingen. Traditiegetrouw 
organiseert Stichting PAC ook een 
avondprogramma bij het symposium.  
Na de borrel zal er een driegangen 
diner plaatsvinden in de kantine van        
het Gorlaeus, waar tegen een kleine     
vergoeding iedereen mee kan eten. 
En met een buik volgegeten trekt ver-
volgens een stoet naar de feestlocatie, 
om tot in de late uurtjes feest te vieren 
met studenten uit Leiden, Utrecht en 
Amsterdam! Voor alle deelnemers aan 
het symposium is het feest gratis, en 
daarnaast is er geld uitgetrokken om 
de drankprijs laag te houden. 

Via het CDL worden alle leden op de 
hoogte gehouden van het sympo-
sium. De kosten voor CDL-leden zullen 
slechts  5 bedragen voor de hele dag, 
inclusief lunch en borrel. Houd in de 
tussentijd de website van het sympo-
sium in de gaten op pacsymposium.
nl! En daarnaast zal het bestuur van 
Stichting PAC aanwezig zijn op vele 
van de CDL activiteiten, herkenbaar in 
prachtige paarse shirtjes met PAC op-
druk. Spreek ze gerust aan, ze vertellen 
je graag alles over het symposium!
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We vertrokken op 25 juni met het 
vliegtuig vanaf Brussels Airport naar 
Boston. In Boston hadden Miriam 
Moester, bekend bij vele lezers, en ik 
eerst nog een paar dagen vakantie 
gepland. De stad was een mooie 
Amerikaans/Engels ingerichte stad, 
welke trots was op haar verleden als 
starter van de Amerikaanse Revolutie 
voor onafhankelijkheid. Om deze 
reden loopt er een route door Boston 

die in één volle dag te lopen is langs 
alle belangrijke plaatsen van deze 
revolutie. Deze route, Freedom Trail 
genoemd, hebben we op Memorial 
Day gelopen, op deze dag herdenken 
de VS alle gevallen soldaten die ooit 
door de Amerikaanse strijdkrachten 
zijn ingezet om hun vrijheid of dat 
van anderen veilig te stellen. De 
route begint bij een park aan de rand 
van het centrum, genaamd Boston 

Common. In dit park zijn verschillende 
standbeelden te bewonderen van 
volkshelden en beroemdheden uit de 
tijd van de Revolutie. Vervolgens loop 
je richting het centrum langs onder 
andere de State Hall, Old City Hall en 
ook de Old State Hall. Deze laatste was 
vlak voor de Onafhankelijkheids Ver-
klaring de plek waar Engelse soldaten 
een bloedbad aanrichtten onder de 
bevolking van Boston nadat er een 
woordenwisseling ontstaan was tus-
sen deze beide groepen. In dit gebouw 
huist tegenwoordig een museum dat 
betaald wordt door rijke Bostonianen. 
Deze mensen hebben dit gebouw 
gered toen de stad Chicago het wilde 
kopen om het als toeristische attractie 
in hun stad te plaatsen.

Natuurlijk staat Boston ook bekend om 
twee van de grootste en belangrijkste 
opleidingsinstituten van de VS, na-
melijk Harvard en MIT (Massachusetts 
Institute of Technology). Harvard ligt 
offi  cieel in Cambridge, maar omdat 
dat aangegroeid is tegen Boston en 
over hetzelfde metronetwerk beschikt 
kan je wel zeggen dat het bij Boston 
hoort. Beide instituten zijn zeker een 
bezoekje waard, bij MIT hebben we 
nog even naar de skyline van Boston 
gekeken en natuurlijk binnen gelopen 
in het centrale gebouw. Op de cam-
pus van Harvard gaven een aantal 
studenten een rondleiding. Tijdens de 
rondleiding laten ze je dé plekken van 
de campus zien en vertellen ze er rare 
verhalen bij. Zo is het voor toeristen 
namelijk redelijk aanlokkelijk om de 
voet van het standbeeld van ‘Harvard’ 
aan te raken, terwijl er door de studen-
ten tijdens het jaar nogal wat dingen 
overheen gedaan worden. Een ander 

Rens Goes USA

Afgelopen zomer vertrok Rens Götz voor enkele weken naar de 

VS. In Williamstown deed Rens een zomerstage en onderzocht 

daarbij eigenschappen van de beste Atom Transfer Radical 

Polymerization (ATRP)’ katalysator   

Rens Götz

chimica 13
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leuk feitje is dat het standbeeld hele-
maal niet de man toont die alles zou 
hebben opgericht, want van die per-
soon bestaat geen enkel schilderij of 
beschrijving. Waarschijnlijk heeft dus 
een oud rector of misschien zelfs stu-
dent geposeerd voor het standbeeld.

Vanuit Boston ging de reis per trein 
door naar New York, en dan voorna-
melijk Manhattan. In de paar dagen die 
ons gegeven waren was het namelijk 
onmogelijk om alles op Manhattan te 
zien, laat staan om ook nog Brooklyn 
of de Bronx in te duiken. Het gebeurde 
toch een keer doordat we in de metro 
zaten die schijnbaar een express ver-
binding met de Brooklyn was, en dus 
niet stopte op de plek waar we eruit 
wilden. Het hostel waarin Miriam en ik 
sliepen was gelegen in de wijk Chel-
sea, in overeenstemming met de prijs 
had het hele kleine kamers en alleen 
basis voorzieningen. Voor ons maakte 
dit niet uit, we waren namelijk toch de 
hele dag door New York aan het trek-
ken om alles te zien.

Het eten bij een restaurant in New 
York is een uitdaging, omdat we als 
Europeanen gewend zijn aan een 
zeker niveau van inrichting en be-
diening. Allereerst lijken de meeste 
eetgelegenheden op de eerste de 
beste fastfood franchise in Nederland, 
voordat we dus iets gevonden had-
den wat leuk was om te zitten en een 
redelijke prijs had waren we dus al wel 
een tijdje zoet. Direct na de bestelling 
kregen we ons voorgerecht al op het 

bord, en halverwege de grote Caesars 
Salade kwam het hoofdgerecht er al 
aan. Ondertussen loopt een bediende 
continue je glas met water bij te vul-
len zodra je er één of twee slokken uit 
hebt genomen. Na het eten was het 
weer tijd om NY by night in te duiken.

We zijn ’s avonds het Empire State 
Building op gegaan en hebben daar 
kunnen genieten van een spetterend 
uitzicht. Vanaf het hoogste punt in 
New York kijk je uit over de rijkelijk ver-
lichte straten, zoals Times Square en 
Broadway. Voordat we boven waren 
moesten we eerst een rij door waar 
ze bij de Efteling slechts van kunnen 
dromen, zo lang. Opvallend was ook 
het hoge percentage Nederlanders en 
Russen in deze rij. Verder zijn we naar 
onder andere het Central Park, het 
Meatpacking District, Soho, Little Italy, 
Little China en Ground Zero geweest. 
Op Ground Zero leek de tijd sinds 2001 
een beetje stil te staan onder invloed 

van de vele bureaucratie die gepaard 
gaat met de nieuwe bestemmings-
plannen. Ook Wallstreet is in deze 
barre economische en fi nanciële tijden 
natuurlijk niet te vergeten. Deze aan-
delenmarkt is lang geleden opgericht 
door handelaren die onder een boom 
stonden te speculeren om goederen. 
Toen ze door kregen dat een gebouw 
meer bescherming zou bieden tegen 
de veranderende weersomstandighe-
den hebben ze er een mooi klassiek 
gebouw voor neer gezet.

Na totaal een weekje vakantie gehou-
den te hebben aan de oostkust van 
de VS was het dan tijd om wederom 
met de trein te vertrekken naar Wil-
liamstown. Het dichtsbijzijnde station 
was in Albany, NY alwaar de begelei-
dende professor Goh ons al op stond 
te wachten. Vanuit de hoofdstad van 
de staat New York was het nog een 
uurtje rijden over de heuvels en ber-
gen die de grens tussen de drie staten 

Rens Goes USA
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New York, Massachusetts en Vermont 
vormen. Williams College is gelegen in 
een dal, ookwel genaamd ‘the purple 
valley’. Deze naam heeft het gekregen 
omdat de bomen die het dal omrin-
gen ’s avonds een paarsige gloed 
kunnen krijgen door de lichtsinval. De 
kleur van Williams College is dan ook 
hiervan afgeleid en is paars. Dit zorgt 
er weer voor dat je in Williamstown 
een overmatige hoeveelheid mensen 
in paarse kleding ziet. Ondanks het feit 
dat de mode in de VS niet zoveel met 
felle kleuren heeft is paars hier mo-

Rens Goes USA

dekleur nummer één. De kleur wordt 
daarnaast ook nog gebruikt om de 
mascotte te kleuren, en dit leidt dan 
weer tot een paarse koe.

           Omdat de kamers pas een    
                        dag nadat ik was  
                                                               aangekomen 

open gingen voor studenten, kregen 
we de mogelijkheid van de familie   
Goh om in hun logeerkamer te over-
nachten. De familie bestond uit twee 
professoren chemie, zowel Chris als 
Sarah Goh doceren aan Williams Col-
lege, en tevens hadden ze beiden een 
zomerproject. Miriam ging vervolgens 
terug naar Nederland en ik bleef te-
midden van de Amerikanen over.

Al snel werd ik geïntegreerd in 
een iets langer lopend project van 
prof. Goh om uit te zoeken welke 
                         eigenschappen de       
               beste ‘Atom 
                                    Transfer 
                                   Radical 

Polymerization (ATRP)’ katalysator 
heeft. Hiertoe werden een aantal 
liganden gesynthetiseerd om te 
testen met verschillende metalen die 
zichzelf al bewezen hadden in eerdere 
onderzoeken. Over het algemeen is 
het zo dat de ATRP reactie uit zichzelf 
verloopt vanaf het moment dat er een 
initiator radicaal bij wordt gedaan. 
Nadeel van deze methode is echter 
dat je een willekeur aan verschillende 
polymeerlengtes en polymeerstruc-
turen krijgt. Door bij deze reactie een 
kopercomplex toe te voegen kan de 
reactie geleid worden. De polymerisa-
tie vindt vanaf dat moment namelijk 
plaats bij het complex en het ligan-
dveld zorgt ervoor dat er slechts één 
type polymeer ontstaat. De lengte kan 
je vervolgens zelf bepalen door voor 
een bepaalde verhouding catalysator 
tot substraat te kiezen, of na een 
bepaalde tijd te stoppen. Omdat alle 
polymeren gevormd worden bij een 
kopercomplex is de polydispersiteit 
- de verschillen in polymeerlengte 
- minimaal. (Figuur 1)

Zoals overal in de VS was sport ook 
op Williams College en belangrijk 
onderwerp en dat werd me snel 
duidelijk toen ik de tweede dag 
werd uitgenodigd om een potje Un-
limited Frisbee mee te spelen. Deze 
sport wordt door veel van de beta 
studenten aan Williams College 
                                   gespeeld. Het is 
                   een mengeling 
                            van rugby en              
                                frisbee.

chimica 15
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Rens Goes USA

Het doel is dan ook om de 
frisbee te vangen in  het gebied dat  
de tegenstander verdedigt. Het gaat 
er minder ruig aan toe dan American 
Football, maar ondanks het feit dat 
het een pick-up potje was met zomer-
regels werd er twee uur lang hard 
tegen hard gespeeld.

Tijdens mijn verblijf in Williamstown 
was er natuurlijk het EK2008 waarin 
Nederland in de groepsfase zeer goed 
presteerde. Met wat moeite lukte 
me het dan ook om m’n labgenoten 
enthousiast te maken om mee te kij-
ken naar een sport die de Amerikanen 
meer een meisjessport vinden, maar 
er ook over praten als een sport voor 
gekken zonder bescherming en zware 
overtredingen. Mede door het nog 

steeds heersende idee dat de VS tegen 
het communistische Rusland moet 
strijden, bestond de hoop onder de 
Amerikanen dat Nederland zou win-
nen van Rusland. Dit gebeurde helaas 
niet en zo was niet alleen ik telleurge-
steld met dit slechte resultaat, maar 
ook de Amerikanen die de wedstrijd 
op de belangrijke televisiezender ABC 
gevolgd hadden. 

Op 4 juli is het in de VS Independence 
Day. Dit wordt in New England tra-
ditioneel gevierd met een parade 
door de hoofdstraat van het dorp. 
Deze parade geeft de kans aan de 
verschillende verenigingen van 
Williamstown om zichzelf te presen-
teren aan de bevolking. Ook wordt 
er snoep uitgedeeld aan de kinderen 
en heerst er een gelaten sfeer. Om te 
herdenken dat de onafhankelijkheid 
werd uitgeroepen in 1776 wordt er nog 
ieder jaar in Williamstown de Declara-
tion of Independence voorgelezen. 
Nadat deze is voorgelezen wordt ook 
het antwoord van de Britse koning 
voorgelezen door een van de acteurs 
van het Theater Festival. Na afl oop 
bestaat de mogelijkheid om gratis het 
Williams College Museum in te gaan 
om daar de collectie te bekijken van 
oude schilderijen, waarvan ongeveer 
de helft gemaakt door Nederlandse 

meesters en moderne kunst. Tevens 
ligt er een origineel van de Declaration 
in een glazen kast. Deze is op 4 juli dan 
ook het drukst bezochte stuk in de col-
lectie.

De Amerikanen zelf waren zeer vrien-
delijk en konden maar niet stoppen 
met vragen hoe dingen in Nederland 
geregeld waren, vele waren namelijk 
nog nooit de VS uit geweest en had-
den geen idee hoe het leven in Europa 
nou echt was. Zo waren ze verbaasd 
om te horen dat mensen hier een 
kopje koffi  e bestellen in een café voor 
bijna twee euro, terwijl men daar bij 
StarBucks een halve liter koopt voor 
iets meer dan een dollar, of bij een 
wegrestaurant onbeperkt mag bijvul-
len.

Na een zevental weken onderzoek in 
Williamstown was het jammergenoeg 
alweer tijd om te vertrekken. De 
resultaten waren wisselend, maar de 
gebruikte methodes sterk verbeterd 
en er was dus een goede progressie 
gemaakt om het onderzoek in de loop 
van het collegejaar voort te zetten.
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Figuur 1: voorgesteld mechanisme voor 
koper gekatalyseerde ATRA.1 

1  T. Pintauer, K. Matyjaszewski, Chem. 
  Soc. Rev. 2008, 37, 1087-1097
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‘Ik ben bij Océ verantwoordelijk voor de realisatie van een toekomstige generatie inkjet 

printkoppen. Daarbij komen alle disciplines samen: chemie, fysica, mechanica en elektrotechniek. 

Dat dwingt je om oplossingen te vinden die vaak ver buiten je eigen vakgebied liggen. In het 

Inkjet Application Centre in Eindhoven gaan we nog een stap verder: daar verken ik samen met 

collega’s en externe partijen hoe we onze printkoppen in kunnen zetten in nieuwe toepassingen’

Davey Wijngaards

Wil je meer weten over de mogelijkheden bij Océ, kijk dan op www.oce.nl/jobs
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Are you ready to add color 
to your life?

One out of every three aircraft is painted 
with our coatings. They can withstand 
sudden temperature variations from 
minus 60 to plus 40 degrees centigrade. 
They also weigh less. These technological 
advantages have made us a world leader 
in aerospace coatings. Coatings is just 
one of the many activities of  AkzoNobel, 
an international and multicultural 
company with leading positions in paints, 
coatings and specialty chemicals. 
Want to know more? www.akzonobel.nl 
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