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Komkommertijd

Ernstig vermoeid kom ik thuis en
schuif ik mijn avondeten in de mag-
netron, zoals het een goede student
betaamt. Ik positioneer mezelf com-
fortabel en zap wat langs de televisie-
zenders. De jongere commerciële zen-
ders bieden alleen slechte klonen van
het Endemol-producties, mensen die
zichzelf onpasselijk eten aan bavia-
nenhersenen en goedkoop vertier in
de vorm van shows als Temptation Is-
land, waar een jong koppel opge-
splitst wordt en de deelnemers zich
gedurende een aantal dagen hele-
maal suf neuken. Vervolgens wordt de
kijker vermaakt met de ruzie die leid
tot het einde van de relatie. Op de mu-
ziekzenders zie je altijd dezelfde clips
waarin een gekleurde man of vrouw
de hoofdrol heeft en omringd wordt
door een roedel sportschoolfanaten
van het tegenovergestelde geslacht.
Zangtalenten schijnen hierin een
zwaar ondergeschikte rol te spelen.

Het lijkt wel of de Nederlandse televi-
sie in een impasse zit. De ene na de
andere reality show verschijnt op de
Hollandse beeldbuizen en steeds va-
ker lijkt het achterliggende motto:
“Beter goed gejat dan slecht be-
dacht”. Experimentele televisie is een
ondergeschoven kindje in een tijd
wanneer de eenheidsworst voor de
jeugd blijkbaar het hoogste goed is.

Mijn laatste hoop blijft bij de populair-
wetenschappelijke zenders, maar
wanneer ik daar de zoveelste herha-
ling van Scrapheap vind, is ook deze
hoop gauw vervlogen.
Ik leg de afstandsbediening weer te-
rug op de plek waar ik hem vandaan
haalde. Morgen ga ik maar weer eens
naar de bibliotheek. De psychedeli-
sche boeken van schrijvers als W.F.
Hermans en George Orwell zijn geluk-
kig net zo spannend als je ze zelf
maakt.
Bij deze dus een oproep: mocht je nog
een interessante suggestie hebben,
laat me het dan weten. Ik raak de tele-
visie voorlopig toch niet meer aan.

Jan-Willem Bogaards p
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papa praeses predikt

Beste Boeren, Burgers en Buiten-
lui,

Slechts enkele maanden geleden ver-
keerde ik in de luxe positie dat ik een
‘Hoofdredactioneel’ mocht schrijven.
Nu klinkt dit pompeuzer dan dat dit in
feite is, maar goed. Ik mocht het wel!
Eens in de zoveel tijd had ik mijn eigen
kolommetje waarin ik chemici kon ver-
velen met allerhande hersenspinsled
over Taal en Chemie. Dit paste mijns
inziens in de ‘verbreding’ van de in-
houd van de Chimica.

Helaas zijn die tijden nu vervlogen.
Zeker, ik ben nog steeds hoofdredac-
teur van de Chimica acta Lugduni,
maar ik er een pet bijgekregen. En wel
die van Praeses van het Chemisch Dis-
puut Leiden. In die hoedanigheid mag
ik mijn bijdrage leveren: Papa Praeses
Predikt!

Nu zal ik van de CDL-kamer geen reli-
gieus centrum maken. Noch is het
mijn bedoeling om van het gezapige
Chemisch Dispuut Leiden een Separa-
tistische Sekte te maken. Hooguit
zend ik vanuit de krochten van de Gor-
laeus Laboratoria een heuse verma-
ning naar de rest van de wereld mid-
dels een schrijven als dit.

Reint Boer Iwema
praeses

Ik denk echter dat dit niet zo’n vaart
zal lopen. Want Papa Praeses zou lie-
ver niet vergeleken willen worde met
een zekere ‘ambtsgenoot’ annex me-
diamagnaat in het zuiden van Europa
– die overigens een iets groter, laars-
vormig (achter)land heeft. Bovendien
bezit ik geen voetbalclub of tv-sta-
tions…

Toch heb ik besloten – in overleg met
zowel het oude als mijneigen bestuur
– om aan te blijven als hoofdredacteur
van de Chimica. Ik wil daar op deze
plaats graag een verklaring voor ge-
ven. De Chimica heeft namelijk een
kleine redactie – vier man waarvan
één cartoonist – waarvan slechts
twee mensen die veel ervaring heb-
ben. Een van die twee zal op korte ter-
mijn afstuderen en de ander ben ik
zelf. Trek zelf uw conclusies…

Zelf ben ik van mening dat beide taken
goed te combineren zijn, zeker wan-
neer ik slechts als Papa Praese ga pre-
diken. En als ik dan toch nog zo nodig
een artikel wil schrijven over Taal en
Chemie, dan kan ik dat net zo makke-
lijk als Reint Boer Iwema doen! p
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een nieuw bestuur

Florien de Brouwer
quaestor

Sinds 2 weken mag ik mij officieel de quaestor van deze mooie vereniging noe-
men, al steun ik op het moment nog erg op mijn voorgangster, Marianne. Dank
daarvoor!
Na een mooie wisseling en een gezellig etentje met het vorige bestuur was het
de donderdag daarop tijd voor de constitutieborrel. Een borrel die getekend werd
door een te laat begin (er waren al zusjesbesturen voor wij überhaupt aankwa-
men), een kapotte pedelstaf, zeer veel drank, zere voeten en vervelende TG’ers.
Maar we hebben het gastenboek nog!

Nu ons bestuursjaar al even bezig is, kan ik zeggen dat ik al heel wat heb bijge-
leerd op CDL-gebied. Je zou op het eerste gezicht niet denken dat bij het leiden
van een vereniging zoveel komt kijken. Zo zijn er de Boekenmarkt en het afwikke-
len daarvan, het schoonmaken van een zeer melige CDL-kamer en het herindelen
hiervan (aanschouw ons mooie werkeiland, we zitten nu knusjes om de paal
geschaard), kortom dingen die zichtbaar zijn voor de leden.
Maar ook de dagelijkse beslommeringen eisen al tijd op (bijvoorbeeld vage fa-
cultaire overlegorganen en zusjesborrels). Daarnaast zit ook de FAC (financiële
advies en controlecommissie) al in mijn nek te hijgen, en wil ik toch ook nog af
en toe naar college!

Een ding weet ik wel: Ik heb er heel veel zin in om samen met de rest er een
moooooi jaar van te maken! p

Jan-Willem Bogaards
ab actis

Ik dender door het land over een spoor dat nog gelegd moet worden.

Terwijl ik rondkijk in de coupé zie ik mijn reisgenoten. Er zijn 4 anderen in de
ruimte met wie ik in eerste instantie weinig gemeen lijk te hebben behalve mijn
leeftijd. Dan bedenk ik me dat we allemaal een passie delen. We zijn stuk voor
stuk vol goede moed begonnen aan deze reis en we willen dolgraag zien wat we
ervan kunnen maken.
Terwijl ik naar buiten kijk vraag ik me af welke moeilijkheden we tegen zullen
komen. Vertragingen, vierkante wielen, stakingen? Ach wat maakt het ook uit;
we zullen ons er wel doorheen slepen. Met veel goede wil, doorzettingsvermo-
gen en vertrouwen in elkaar komen we heel ver. Als ik voor de tweede keer
rondkijk zie ik de ingrediënten voor een succesvol jaar: rust, orde, perfectionis-
me, relativeringsvermogen, inzet en kennis van zaken. We zijn vijf verschillende
geesten die elkaar perfect aanvullen. Wanneer een van ons het reizen moe
wordt, is er altijd een ander die de plek in de coupé tijdelijk warm houdt.
Waar zullen we aankomen? Ik weet het niet. Dat is nu juist het spannende aan
deze treinreis en de reden dat deze 5 mensen nu in dit treinstel zitten. Maar
waar het eindpunt ook ligt, we zullen voor we aankomen ontzettend veel geleerd
hebben. Is dat immers niet de bedoeling van een reis?

We denderen door het land over een spoor dat nog gelegd moet worden. Laten
we maar eens kijken hoe ver we kunnen komen met deze trein. p
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een nieuw bestuur

Hebt u dat nou ook wel eens?

Het studiejaar is nog maar net begonnen. Toch heb ik het weer voor elkaar ge-
kregen om bij alle vakken achter liggen. Zelfs de practica moeten er aan geloven,
of beter gezegd, de verslagen van de practica. Maar gelukkig komen de tenta-
menweken weer met hoge vaart om de hoek zeilen en krijg ik weer even de
gelegenheid om het werk van 6 weken in 1 week te doen. Hoera… Een voordeel,
je krijgt in ieder geval de tijd om bij te werken. Gelukkig krijg ik veel steun van
mij jaargenoten. Velen liggen net zo goed achter! Bedankt hè mensen.
Zo’n jaartje in het CDL-bestuur leek me erg leuk. En tot nu toe is het ook erg leuk,
gezellig en niet te vergeten, druk. Maar daar wil ik het niet over hebben. Onder
druk presteren mensen immers beter, mits er met enige regelmaat rust kan wor-
den genomen.
Vorig jaar vroeg iemand mij of gedestilleerd water schadelijker is dan kraanwa-
ter? Tja, waar heb je het over tijdens het eten. Het antwoord heeft, zoals alles, te
maken met kwantiteit. 3 badkuipen wortels eten is ook dodelijk hoorde ik laatst.
Wie eet er nou 3 badkuipen wortels?!? Wat moet je in vredesnaam met dit soort
informatie? Er is vast wel iemand geweest die het leuk vond om dit te bereke-
nen. Ik heb gemerkt dat er veel loze dingen worden gedaan. Nog een voorbeeld
is de CtBvhGvhWR, de Commissie ter Bevordering van het Gebruik van het
Woord Rukeend. Bij deze heb ik mijn bijdrage geleverd en kan dit verhaal wor-
den afgesloten, zodat ik me weer bezig kan houden met m’n verslagen. p

John Gauvin
assessor acquisitie

Tom Provoost
assessor vereniging

Een gek (?) aan het woord

Veel mensen verklaarden me voor gek dat ik nog een tweede jaar het CDL-be-
stuur inga. Eigenlijk ben ik ook gek, gek op het CDL ‘that is’. Een jaar met alle-
maal nieuwe ervaringen ligt achter mijn rug, maar ik ben ervan overtuigd dat ik
ook dit jaar weer veel dingen ga leren. Een jaar bestuur is toch een kwestie van
goed communiceren, samenwerken met andere karakters en dingen organiseren
die veel doorzettingsvermogen vragen.
Ik heb gewoon een warm hart over voor het CDL, een studievereniging die toch
al 77 jaar oud is. Aan zo’n vereniging mag en kan niet zomaar een eind aan
komen. Het is ook gewoon leuk om meer met je studiegenoten te doen dan al-
leen te studeren en de activiteiten die door het CDL worden georganiseerd, zijn
uitstekend geschikt om lekker te ontspannen.
Wellicht is het ook handig dat ik vertel wie deze gek dan wel is. Ik ben Tom
Provoost en ben, zoals jullie hebben kunnen lezen, net begonnen aan mijn twee-
de bestuursjaar. Als derdejaars chemicus zal ik in dit ‘Treinbestuur’ de functie
van assessor vereniging vervullen. Het is mijn bedoeling dat er een aantal
mooooie activiteiten georganiseerd wordt. Daarnaast zal ik dit jaar opnieuw
SMST onder mijn hoede krijgen, zodat de SMST’ers eindelijk een duidelijke po-
sitie binnen het CDL kunnen innemen. p
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Elke gelijkenis met waargebeurde fei-
ten berust op toeval

Er zou veel wijn zijn, had Jeroen ge-
zegd. En ja, er was veel wijn. In de tuin
stond een grote plastic bak met ijs,
waarin flessen rosé werden gekoeld.
   Rosé drinken is mijn enige vrouwe-
lijke kant; voor de rest ben ik man. Een
oude, lelijke man. Maar een man.
   Het was het tuinfeest van Jeroen en
Marike. ‘Ik kan me er niets meer van
herinneren,’ zei ik later tegen Jeroen.
Maar ik kon me alles herinneren. Bijna
alles. Ik heb het geheugen van een oli-
fant. Niet van een oude man.

Ik herinner me nog dat Eva m’n eerste
glas rosé inschonk.
   ‘Waarom staan de pinguïns altijd
aan het begin van een dierentuin?’
vroeg ze. Eva was onlangs naar Bur-
gers’ Zoo geweest.
   ‘Is dat een quizvraag of weet je het
antwoord zelf ook niet?’
   Ze wist het antwoord zelf ook niet.
   Na mijn eerste fles rosé ging ik naar
de wc. De kamer van Marike was op
de vijfde verdieping. Er stonden drie
mensen te wachten om te plassen. Ik
bestudeerde ondertussen de inhoud
van Marikes boekenkast. Geen boe-
ken van Herman Brusselmans, terwijl
ik haar twee jaar eerder er toch één
cadeau had gedaan – de titel was ik
vergeten. Waarschijnlijk had ze die
weer doorgegeven.
   Heel nobel, dacht ik. Goede boeken
weggeven en alle slechte zelf houden.
Een bijzondere vorm van naastenlief-
de.

rosé

   Eindelijk kon ik naar het toilet, dat
tevens badkamer was. Er stond ook
een wasmachine. Toen ik klaar was,
wierp ik nog een blik in de wasmand,
maar alle gedragen slipjes waren zo
te zien al meegenomen. Ik waste mijn
handen en ging weer naar beneden.

Ik herinner me nog dat ik met Rob heb
staan praten over het huwelijk. Rob
was een half jaar geleden getrouwd.
Zijn vrouw ook. En hij voelde zich er
nog steeds prima onder.
   Wacht maar tot je vijftig bent, dacht
ik. Dan piep je wel anders.
   Ik ging wijn halen voor Rob en mij.
   ‘Wanneer zouden ze eigenlijk be-
gonnen zijn met trouwen?’ vroeg ik
toen ik terugkwam. Ik gaf Rob het
plastic bierglas met rosé. ‘Degene die
het uitgevonden heeft, was in elk ge-
val een trendsetter.’
   Rob haalde zijn schouders op.
   ‘Voor iemand die getrouwd is, heb je
je wel minimaal in het onderwerp ver-
diept, geloof ik.’ Ik nam een slok. Hoe
meer rosé je drinkt, hoe beter het
smaakt, merkte ik. Dit in tegenstelling
tot Slivovic. Dat smaakt altijd rot.

Ik herinner me nog dat de soundtrack
van Pulp Fiction werd gedraaid. Ter-
wijl ik danste op de muziek van de
Jack Rabbit Slim’s twist contest,
draaide ik nog een fles rosé open.
   Onder de tafel met chips en nootjes,
stond een krat bier. Ik schudde mijn
hoofd. Zelfs als de wijn goed is, zijn er
nog altijd sukkels die bier willen drin-
ken. Dat het hier voornamelijk om
mannen gaat, lijkt mij duidelijk. De

meeste mannen zijn zo homofoob, dat
ze geeneens rosé durven drinken.

Ik weet nog hoe alles wazig werd en
schokkerig bewoog, zoals bij het spe-
len van een first person shooter op
een te trage pc. Toen ik weer naar bin-
nen ging, liep tot twee keer toe tegen
een struik op. Ik strompelde de trap-
pen op, en pas toen ik de deur van het
toilet opende, voelde ik de misselijk-
heid opkomen. In golven stortte het uit
mijn keel en kletterde op het witte
porselein. Het was rood en deed me
denken aan de Sangria die een groep
Spaanse studenten vorig jaar in de
BorrelBunker had gemaakt. Daar dre-
ven allerlei stukjes fruit in.
   Recht blijven staan lukte niet meer.
Ik liet me op mijn knieën vallen en om-
armde de toiletpot. ‘Dit is geen fruit,’
mompelde ik. Ik bekeek de vage, rode
troep die over de rand van de pot was
gegutst.
   Toen ik dacht dat ik alles met toilet-
papier had opgeveegd, wankelde ik
naar beneden. Ik ga meteen naar huis,
dacht ik. Niemand hoeft iets te mer-
ken.

Terwijl ik aan het slot van mijn fiets
stond te prutsen, viel me plotseling de
titel van het boek binnen, dat ik Mari-
ke ooit cadeau had gedaan: Het mooie
kotsende meisje.
   Dit is het bewijs, dacht ik. Ik ben nog
net zo helder als de sterrenhemel. Ik
keek naar boven, snoof de frisse
avondlucht in, zette mijn dynamo te-
gen mijn band en fietste in rechte lijn
naar huis. p

Steven Verhelst
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Twee ijsblokjes die tegen elkaar aan
gedrukt worden, kunnen vastplakken
om zo een groot blok te vormen. Dit
heeft iedereen vast wel eens gezien in
een glas met ijsblokjes. Twee eeuwen
geleden heeft Faraday dit voor het
eerst waargenomen en als volgt ver-
klaard: hoewel het ijs een vaste stof
is, bevindt zich al bij -70 ºC aan het
oppervlak van het blokje een heel erg
dun (een paar moleculaire lagen dik)
vloeistofachtig laagje. Als nu twee
blokjes tegen elkaar gedrukt worden,
is het waterachtige laagje niet meer
aan één kant door lucht omgeven,
maar aan twee kanten door ijs. Dit
zorgt er voor dat de blokjes vastvrie-
zen. Aan het oppervlak van een ijs-
blokje bevindt zich dus al onder het
smeltpunt van de bulk (het merendeel
van het water binnenin het blokje) een
laagje water dat zich vloeibaar ge-
draagt. Dit fenomeen is inmiddels bij
meerdere systemen gezien, en staat
bekend als ‘oppervlakte smelten’.
Een andere faseovergang van water
vindt plaats bij veel lagere temperatu-
ren (-150 ºC), nl. de overgang van de
amorfe fase (een soort onderkoelde
vloeistof fase) naar de kristallijne
fase. Deze overgang is van belang
voor water in de interstellaire ruimte,
en atmosferisch ijs. In de surface and
catalysis (surfcat) groep hebben we
deze faseovergang bestudeerd, en
met name onderzocht of er zoiets be-
staat als ‘oppervlakte kristallisatie’:
begint de kristallisatie van de onder-
koelde amorfe waterlaag wellicht ook
aan het oppervlak, zoals bij het smel-
ten gebeurt?

Om de rol van het oppervlak te bestu-
deren, gebruiken we dunne waterla-
gen (45 watermoleculen dik). We
moeten dunne lagen bekijken, want in
dikke lagen is de waarschijnlijkheid
dat het proces in de bulk begint veel
groter, omdat veel meer moleculen
zich in de bulk dan aan het oppervlak
bevinden. De amorfe, ongeordende
vaste waterlagen worden bij een tem-
peratuur van -170 ºC gegroeid op een
schijfje platina van 1 cm in doorsnede

in een vacuümapparaat. De amorfe
fase is niet stabiel (energetisch niet
gunstig) en kan vanzelf overgaan in de
stabiele, geordende kristallijne fase.
Afhankelijk van de temperatuur zal dit
proces snel, binnen een paar secon-
den (hoge temperatuur), of langzaam,
een paar dagen (lage temperatuur),
verlopen. Wij bestuderen deze fase-
overgang bij -135 ºC. Bij deze tempe-
ratuur verloopt het kristallisatie-pro-
ces in ongeveer 10 minuten: langzaam
genoeg om het verloop van het proces
in detail te kunnen volgen. In ons sys-
teem kan de kristallisatie starten aan
het vrije oppervlak van de waterlaag,
in de bulk- of in de grenslaag tussen
het platina en het water (figuur 2). We
volgen de kristallisatie door de fractie
kristallijn ijs aan het oppervlak, in de
bulk- en in de grenslaag te detecteren.
De bulk- en grenslaag-fractie wordt
gedetecteerd door middel van infra-
rood spectroscopie. De O-H binding in
een watermolecuul kan voorgesteld
worden als een veertje dat trilt. De
frequentie waarmee dit veertje trilt, is
afhankelijk van de directe omgeving
(amorf of kristallijn) van het watermo-
lecuul. De trillingsfrequentie kan be-
paald worden met infrarood spectro-
scopie. In een amorfe en een kristallij-
ne waterlaag zitten de moleculen ver-
schillend gerangschikt: een kristallij-
ne laag is meer geordend en de water
moleculen vormen sterkere waterstof-
bruggen dan in een amorfe laag. Het
infrarood spectrum ziet er voor beide
fasen dus ook anders uit. Door tijdens
het kristallisatie-proces infrarood
spectra te meten, kunnen we de fase-
overgang van de bulk van de water-
laag ‘real-time’ volgen. De infrarood
spectra gemeten als functie van de
tijd, kunnen goed beschreven worden
door een lineaire combinatie van een
amorf en een kristallijn spectrum. Uit
de coëfficiënten van de fit kan de frac-
tie kristallijn ijs bepaald worden als
functie van de tijd.

Om de fractie kristallijn ijs in de grens-
laag te bestuderen, gebruiken we
koolstofmonoxide (CO) moleculen als

aio aan het woord
Ellen Backus
SurfCat



chimica 7

aio aan het woord

sensor. Voordat de waterlaag wordt
gegroeid, wordt een laag CO molecu-
len op het platina oppervlak aange-
bracht. De trilling van de binding tus-
sen de C en O is afhankelijk van de
fase van het ijs bovenop deze CO laag:
de vibratie frequentie onder kristallijn
ijs bevindt zich bij hogere frequentie
dan onder amorf ijs. Onder een ge-
deeltelijk kristallijne ijslaag, die dus
deels bestaat uit amorf ijs en deels uit
kristallijn ijs, worden twee pieken
waargenomen in het infrarood spec-
trum. Uit de relatieve intensiteit van
de twee pieken, kan de fractie kristal-
lijn ijs in de grenslaag bepaald wor-
den.

De kristallijne fractie aan het opper-
vlak wordt via een andere techniek
bepaald. De waterlaag, amorf of (ge-
deeltelijk) kristallijn, wordt afgekoeld
tot 193 ºC. Bij deze temperatuur laten
we chloroform (CHCl3) het vacuümap-
paraat binnen. Dit chloroform zal
‘vastplakken’ op de koude ijslaag.
Door nu langzaam de temperatuur te
verhogen, zal de chloroform weer los-
komen (desorberen) van de ijslaag.
Met een massaspectrometer wordt de
hoeveelheid desorberend CHCl3 als
functie van de temperatuur gedetec-
teerd. Chloroform zit verschillend ge-
bonden op amorf en op kristallijn ijs,
en de precieze desorptie temperatuur
van chloroform is daarom afhankelijk
van het type ijs. Voor een waterlaag
die deels uit amorf ijs en deels uit kris-
tallijn ijs bestaat, desorbeert CHCl3 bij
twee verschillende temperaturen. Uit
de verhouding van de twee signalen
wordt de fractie kristallijn ijs aan het
oppervlak bepaald.

In figuur 1 zijn de fracties kristallijn ijs
aan het oppervlak, in de bulk en in de
grenslaag weergegeven als functie
van de tijd. In deze figuur is af te lezen
dat de oppervlakte fractie altijd voor
loopt op de bulk. Deze bulkfractie
loopt op zijn beurt weer voor op de
fractie kristallijn ijs in de grenslaag.
We kunnen dus direct uit het experi-
ment concluderen dat de waterlaag

start met kristalliseren aan het opper-
vlak. We kunnen de data uitstekend
modelleren met een model waarin we
veronderstellen dat de kristallisatie
aan het oppervlak begint (lijnen in fi-
guur 1).

Als vervolg op dit werk, willen we de
laagdikte variëren en daar de kristalli-
satie kinetiek van bestuderen. Voor
een laag van ongeveer 250 moleculen
dik hebben we onlangs waargenomen
dat de kristallisatie via een tussen-
fase gaat. De omzetting van de amor-
fe fase naar deze tussenfase is snel,
terwijl de tweede stap, van de tussen-
fase naar de kristallijne fase, relatief
langzaam is.

Voor projecten binnen de surfcat
groep hebben we stageplekken. De-
gene die meer wil weten over dit on-
derzoek of belangstelling heeft voor
een stageplek in onze groep, kan altijd
langskomen. We zijn te vinden op de
vierde en vijfde etage van de hoog-
bouw van het Gorlaeus. Op de websi-
te (http://wwwchem.leidenuniv.nl/
surfcat) staat meer informatie over het
onderzoek van onze groep. p
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“Land of the free, home of the brave”
is een Amerikaans motto dat mij deze
zomer vanaf menige sticker en poster
heeft toegelachen.  Voor sommigen is
dit een duidelijke uiting van Ameri-
kaans patriottisme, maar ik ben er van
overtuigd dat het ook perfect van toe-
passing is op Leidse uitwisselingsstu-
denten.  Als je aan het einde van het
studietraject genoeg tijd en vrijheid
hebt, dan is een zomerstage in de Ver-
enigde Staten namelijk een aantrek-
kelijke mogelijkheid. Wie zich moedig
genoeg toont om zich in den vreemde
aan te passen en nieuwe contacten te
leggen, voelt zich in de VS – of in ieder
geval in Williams College – snel thuis.
Er rest mij dus niets anders dan iedere
Leidse student die dit leest de zomer-
stage van harte aan te bevelen.

Mijn stage begon met een vlucht naar
Boston (hierbij gebruik makend van
het speciale KLM-studententarief),
gevolgd door een reis per Greyhound-
bus naar Williamstown, in het noord-
westen van Massachusetts.  Deze reis
duurt ongeveer drieëneenhalf uur (on-
geveer een uurtje korter dan wanneer
je in New York landt), waardoor je ge-
lijk een goed beeld krijgt van de heu-
velachtige, beboste staat.
Williamstown zelf is een typisch ‘New
England’ dorp in koloniale stijl.  De
huizen zijn allemaal van hout, met
luxueuze veranda’s en uitgestrekte,
keurig bijgehouden grasvelden.  De
mensen zijn aardig en netjes; er wordt
bijna niet gerookt, bij zebrapaden
wordt keurig gewacht en over het al-
gemeen is er een groot historisch be-
sef van het koloniale erfgoed, waar-
door de Europese beschuldiging dat
de Amerikanen geen cultuur kennen,
hier niet helemaal opgaat.  Een idyl-
lisch dorpje dus met aardige mensen,
maar ook met een prachtige omge-
ving.  Williamstown ligt in het meest
heuvelachtige gebied van de staat, en
Mount Prospect, de hoogste berg van
Massachusetts, ligt op loopafstand

Erwin van der Geer
5e-jaars student scheikunde

zomerstage williams college
Williams College
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(en is goed te beklimmen!).  En daar ligt meteen de grootste charme voor degene
die van buiten-zijn houdt: je kunt eindeloos nieuwe routes wandelen en fietsen
vanuit de Purple Valley waarin het dorp ligt.
Op ongeveer een half uur fietsen van Williamstown ligt de redelijk grote plaats
North Adams, en op een kwartiertje fietsen de Stop ‘n’ Shop supermarkt.  Het
feit dat ik een fiets kon lenen van mijn professor was niet onbelangrijk, want
Williamstown zelf is nogal klein en kent maar een paar winkels.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het leven in Williamstown om Williams
College draait.  Historisch gezien klopt dit ook: de College werd in de achttiende
eeuw gesticht door Ephraim Williams, onder de voorwaarde dat het omliggende
gehucht ook naar hem zou worden vernoemd.  De belangrijkste gebouwen in het
dorp zijn dan ook een deel van de College, en de studenten vormen een groot
deel van de lokale bevolking.
Ook al is de College zelf niet erg groot, toch was ik onder de indruk van de faci-
liteiten en het onderzoek.  Williams College is namelijk schatrijk, een van de
rijkste onderwijsinstellingen in de VS. Hierdoor staat er een gloednieuw 500
MHz NMR apparaat, worden ook dure experimenten op grote schaal ingezet en
is er zelfs sprake van de aanstelling van postdocs puur voor het onderzoek.  Zelf
werkte ik deze zomer aan complexen van platina met bi- en bisoxazoline-achtige
liganden, met het oog op mogelijke antitumorwerkingen. Doordat de syntheses
van de liganden nogal wat stappen inhielden, was ik vooral met organische che-
mie bezig, iets wat mij als anorganisch chemicus alleen maar van pas zal kunnen
komen wanneer ik per 1 september 2003 als AIO te werk ga. Zo heb ik vooral goed
onder vacuüm en argon leren werken en heb ik wat extra ervaring in vaak toege-
paste organische reacties opgedaan.
Wat het onderzoek extra leuk maakte, is dat mijn begeleidende professor, prof.
Schofield, erg enthousiast was over het onderzoek en graag met alles meedacht.
Ook mijn labgenoot, een Williams College student die de zomer in het onderzoek
doorbracht, stond graag achter de zuurkast, wat het lab vaak tot een gezellige
bedoening maakte.
De rijkdom van Williams College had ook niet-academische voordelen.  De
sportfaciliteiten zijn bijvoorbeeld fantastisch; ik heb vaak gesquasht op een van
de negen, in de zomer bijna nooit bezette banen.  Verder zijn de collegezalen
vaak uitgerust met projectoren en computers, dus als je ‘s avonds het lab bin-
nensluipt met wat vriend(inn)en, heb je een perfecte privé-bioscoop!
In totaal waren er 150 zomerstudenten op de campus, die waren verdeeld over
een paar gebouwen, zodat we elkaar vaak zagen.  In het begin is het vooral
handig dat je een kamergenoot hebt, waardoor je meteen wat sociaal contact
kunt opbouwen.  Ook via het lab en de maaltijden gaat dat snel, zodat je binnen
de kortste keren een grote vriendenkring hebt gekregen.
Een extra voordeel van Williamstown is – dat ik bijna was vergeten – dat je
vanuit Williamstown makkelijk Boston en New York kunt bezoeken.  Vooral New
York vond ik een fantastische stad, zeker het bezoeken waard!

Om dit alles dus kort en bondig samen te vatten: mijn zomerstage in Williams
College was een fantastische ervaring.  Chemisch gezien heb ik veel geleerd en
daarnaast heb ik veel nieuwe contacten en ervaringen opgedaan.  En door de
mooie omgeving van Williamstown heb ik nog steeds het gevoel dat ik zojuist
ben teruggekomen van een vakantieoord!  Hopelijk heb ik iedere twijfelaar hier-
mee overgehaald om zich aan te melden voor de zomerstage bij Williams Colle-
ge, want het is een avontuur om nooit te vergeten! p

zomerstage williams college

WIL JIJ DIT VOLGEND JAAR OOK
MEEMAKEN?

Meld je dan in december a.s. bij Gloria
van der Laan, afd. Internationalise-
ring, Faculteit W&N, Gorlaeuslab ka-
mer HB 110, tel. 5783 (maandag, dins-
dag of woensdag) of per email:
gvdlaan@fwnbur.leidenuniv.nl.

OOK ALS JE VOOR STUDIE OF STAGE
(als onderdeel van je huidige studie)
NAAR EEN ANDER PLEKJE OP DE WE-
RELDBOL WIL!!!!

chimica 9
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Langzaam sjok ik het Centraal Station
van Amsterdam uit. Ik heb zojuist de
nachttrein gemist. Het is tien voor
één. Ik ben de roltrap nog opgerend,
maar wist dat ik te laat was. Ik kon de
trein al vaart horen maken, en een-
maal op het perron, zag ik nog net
twee rode achterlichten in het donker
verdwijnen.

Op het Damrak ga ik de McDonalds
binnen. Er staan alleen maar negers,
een stuk of vijf, zes. Ik bestel een
McRib.
   ‘Twee euro zeventig,’ zegt de neger
achter de kassa. Hij lijkt een beetje op
Snoop Doggy Dog.
   ‘Je hebt je shirt binnenstebuiten
aan,’ zegt hij als ik hem het geld geef.
Hij lacht alsof hij stoned is, of debiel.
Of beide.
   Ik kijk naar m’n shirt. Verdomd. Het
zit binnenstebuiten.
   Hoe kan dat? flitst er door mij heen.
Is dat de hele avond al zo?
   ‘Of heb je ’m met opzet verkeerd
aan?’ Hij duwt mij de burger in handen
en geeft me een knipoog.
   Ik zeg niets. Hij weet dat ik dronken
ben, denk ik. Ik wankel naar een tafel-
tje en neem een hap van de McRib.

Ik was naar een boekpresentatie van
Charles Bukowski gegaan. Charles
Bukowski is een dode, Amerikaanse
auteur, die voornamelijk over zuipen
en neuken schreef. Er zijn veel schrij-
vers die over zuipen en neuken schrij-
ven - waar moet je anders over schrij-
ven? - maar zo goed als Bukowski
schrijft bijna niemand.

charles bukowski

Het was bijna half negen toen ik aan-
kwam bij de tweedehands boekwinkel
JOOT, Hartenstraat 15 in Amsterdam.
De winkel was gespecialiseerd in al-
les. Maar voornamelijk in Charles
Bukowski. Dat had ik tenminste op
hun website gelezen.
   Binnen zag ik Daan, een vriend van
Q., die vanavond ook zou komen. Q.
had zojuist nog mijn voicemail inge-
sproken. ‘Ik ben op een barbecue met
Harry Mulisch en Oek de Jong. Ik zie je
om negen uur.’
   Ik geloofde er niks van. Van Harry
Mulisch niet, van Oek de Jong niet, en
van de barbecue niet.
   Daan gaf me een hand. ‘Ik begin me
al aardig te vervelen,’ zei hij.
   We bekeken de boeken aan de muur
en kregen een discussie of de kleur
van de kaft van Nooit meer slapen van
Hermans oranje was of licht rood.
   Om tien over negen kwam Q. bin-
nen. Hij had een meisje bij zich dat
een kop kleiner was dan wij. Voor haar
lengte had ze behoorlijke tieten.
   ‘Is die kaft rood of oranje?’ vroeg ik.
Ik wees naar het boek in de kast. Q.
was gespecialiseerd in Hermans.
   ‘Rood,’ zei hij.

Op een gegeven moment werd het
eerste exemplaar uitgereikt aan Beau
van Erven Dorens. ‘Hij is een grote
Bukowski-fan,’ fluisterde Daan.
   Daarna las de eigenaar van de boek-
winkel een stuk uit het boek voor. Het
ging voornamelijk over zuipen.
   Op de avond zelf werd trouwens ook
veel gezopen. Er was gratis bier, en
toen het bier op was, ging ik aan de

Klaas (de lelijke baas)
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wijn. Die was ook gratis en ik begon
goed dronken te worden. Toen de wijn
op was, bleef iedereen nog wat han-
gen. Vanachter de kassa draaide een
DJ met blonde kuif allerlei wacke mu-
ziek.

Q. begon te dansen met de vrouw van
Jaap Scholten. In zijn hand hield hij
een fles champagne. Ik wist niet waar
hij die vandaan had, maar hij vulde
mijn plastic bekertje bij en daar had ik
geen enkel bezwaar tegen. Ik dronk
het in drie teugen leeg. Toen was echt
alle drank op. Het was net twaalf uur
geweest.
   ‘Ik ga naar huis,’ zei ik tegen Q. Ik gaf
’m een hand. En ik gaf de vrouw van
Jaap Scholten een hand. En Jaap
Scholten zelf, Martin Bril, Beau van
Erven Dorens, Jacob van Duijn, en als
Charles Bukowski aanwezig was ge-
weest, had ik ook hem de hand ge-
schud. Want als ik dronken ben, durf
ik alles.
   Ik verliet de winkel en met het boek-
je van Bukowski in mijn hand liep ik in
de richting van de Dam. Ik had nog
dertig van de veertig euro over die ik
aan het begin van de avond gepind
had.

‘I only have thirty euro,’ zei ik tegen
het meisje. Ze stond in de deurope-
ning en lachte naar me. Het was een
Chinees meisje.
   ‘Yes,’ zei ze. ‘You can hav’ sex.’ Ze
opende de deur en liet me op de smal-
le trap naar boven voorgaan.
   Boven was een grote kamer, met
een wit leren bankstel, een glazen sa-

lontafeltje, een wasbak en een bed. Ik
legde het boekje op tafel en haalde de
dertig euro tevoorschijn. Het meisje
griste het uit m’n handen. Terwijl ze
het geld opborg, trok ik vliegensvlug
m’n shirt en broek uit, en viel op het
bed neer.
   ‘Are you drunk?’
   Ik schudde mijn hoofd.

Het meisje kreunde aan één stuk door
– niet omdat ze iets voelde, maar om
mij zo veel mogelijk op te geilen. Hoe
sneller je weer buiten staat, hoe be-
ter.
   Maar ik neukte haar op de Bukows-
ki- manier. Lang, hard en met een tin-
telende hoeveelheid alcohol in mijn
aderen.
   ‘Handjob?’ vroeg ze op een gegeven
moment.
   Ik reageerde niet op haar voorstel en
begroef mijn gezicht in haar nek.
   ‘Two more minutes,’ zei ze. ‘You’ve
got two more minutes.’
    Ik verhoogde mijn tempo en kwam
als een keukenwekker binnen de ge-
stelde tijdslimiet klaar.
   Ze kroop onder me vandaan en gaf
me een paar tissues. Ik waste me bij
de wastafel en kleedde me snel weer
aan.

Buiten liep ik in versneld tempo naar
het Centraal Station, waar ik de
nachttrein op nog geen twee minuten
miste.

En nu sta ik een McRib te eten. Met
m’n shirt binnenstebuiten. Ik laat het
maar zo. p

charles bukowski
helnw

ein.com
/ghpicts/gh659.jpg
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September was weer begonnen en
eindelijk kwam vrijdag de twaalfde in
zicht. Wij (het bestuur) waren al lang
bezig geweest met de voorbereidin-
gen en ondanks een dubbele boeking
hadden we gelukkig toch een busje.
De vrijdag begon vroeg met het opha-
len van het busje, Mostafa (ja, hij is –
zoals de quote in het jaarverslag zegt
– nooit te laat! ;)) en vervolgens de
boodschappen. Geloof me, de Sligro is
het paradijs als je nog niet echt ontbe-
ten hebt.

Nadat de Dillenburg ingericht was
voor publiek werd het tijd om de leden
op te halen. Er waren 4 aanmeldingen
van eerstejaars, maar helaas vonden
3 hiervan het niet nodig om zich offici-
eel bij ons af te melden. Hulde aan
Joost die wel gewoon aanwezig was!
In de Dillenburg konden we lekker los-
komen met ouderwets stoelendansen
op tv-tunes. Dit klinkt erg kinderachtig
(hetgeen het ook is) maar een lol dat
we in die melige bui hadden! De rest
van de avond werd gezellig gevuld
met kletsen onder het genot van een
hapje en een drankje. Er kwamen hier
en daar wat muisjes op bezoek, waar-
mee we Mostafa heerlijk op stang
konden jagen. Toen de vermoeidheid
toesloeg hebben we de slaapzakken
opgezocht, maar daar hield het niet
op.  Het begon met wat kletsen en ge-
zeur over voetjevrijen met slaapzak-
ken (Martijn, Reint kan nooit bij jou in
de buurt komen!), maar ging al snel
over in filosoferen en het daarbij ho-
rende discussiëren. Pas toen de laat-
ste mensen ophielden met drinken en
ook naar de slaapzaal kwamen (vier
uur) keerde de rust weder.

De volgende dag begon al vroeg aan-
gezien Scouting om  elf uur ‘s och-
tends op de stoep zou staan, en onze
spullen ervoor achter slot en grendel
moesten. In de stad kwamen we bij op
een terrasje en kochten waterpistolen
voor Gotcha. Wij dames kochten sa-
men echte damesmodellen, waarna
het dan echt begon. Eerst had ik er

het ledenweekend
Marianne Oudmaijer
olim quaestor

niet zo’n zin in, maar al snel begon
de adrenaline te stromen. Ik mocht
samen met Florien (de Q-tjes) jagen
op John en Mostafa (de ass-en),
maar wie zat er achter ons aan? Als
je mensen herkende in de menigte,
waren zij dan op zoek naar ons? We
zijn meteen op zoek gegaan naar
goed verscholen plekken, donkere
steegjes en spiegelende winkelrui-
ten. Na wat speuren was het geluk
met ons: door een ruit zag ik Mosta-
fa en John nonchalant langs een
winkel lopen. Ik sloop dichterbij,
sprong de hoek om… en met twee
gerichte stralen (meer was er niet uit
te halen) raakte ik ze gelukkig alle-
bei. Compleet overrompeld, maar
toch blij dat ze nu naar een terrasje
konden, vertelden ze dat hun slacht-
offers Reint en Joris (de P6-en) wa-
ren. Daar gingen wij dus achteraan.
We hebben ze een paar keer opge-
merkt, maar altijd waren ze weg
voordat we ter plekke kwamen. Een
keer werd het sprinten, maar met
een rugzak vol met brood gaat dat
toch net niet snel genoeg. Aan al het
goede komt een einde en de tijd om
ons te melden brak dan ook aan.

Gelukkig was er een kermis met een
bepaalde angstaanjagende attrac-
tie; een soort schip wat ook een
draaiende beweging maakt. Na de
lunch en wat markten werd deze uit-
getest; hoewel je maag alle uithoe-
ken van je lichaam te zien krijgt, als
je er tegen kan, dan is dit een echte
aanrader! Bij de Dillenburg weer
alle slaapspullen opzoeken en ver-
volgens eten: nasi. Nog even wach-
ten op de f.t. ab actis (ook absentis
genoemd voor het weekend) en het
f.t. bestuur kon gedropt worden.
Toen het busje eindelijk weer terug
was (ze moesten op de terugweg
omrijden via Schiedam) was het de
beurt aan de rest van de aanwezi-
gen. Ruben was tussendoor weer
weggeslopen, dus alleen Sascha
(slapend) en Dirk (voor het kamp-
vuur) zouden achterblijven. Na een

glooiende weg door de bossen en een
aantal rotondes wisten de geblind-
doekte bijrijders echt niet meer waar
ze waren. Op een voetpad naast de
weg werden ze achtergelaten. Dankzij
een stel passerende fietsers gingen ze
helaas direct de juiste kant op.

Bij de Dillenburg zijn we ons gaan op-
warmen bij het inmiddels lekker bran-
dende kampvuur. Na een uur schoven
de leden – met wat souvenirs en
drank – erbij. Niet veel later kwamen
ook de f.t.-tjes erbij. Bij een kampvuur
horen natuurlijk alcoholische drank-
jes, (te roosteren) hapjes en gezellige
muziek. Er werden verschillende vere-
nigings- en jaarlieden aangeheven,
waarna ook andere Nederlandse lied-
jes en ten slotte zelfs Engelstalige
liedjes toegestaan werden. De alco-
hol en de warmte deden zijn werk, en
steeds meer mensen op zoek gingen
naar hun slaapzak. Restte slechts nog
een beetje Mostafa pesten (weet je
zeker dat er geen muisjes in je slaap-
zak zitten?), mensen naar hun slaap-
zak begeleiden en een aantal spoken-
de mensen wegjagen (wat moet je
nou in het Delftse Hout rond half drie
‘s nachts?) en ten slotte het vuur do-
ven. Rond vijf uur werd het stil. Zes
uur later werden de meesten weer
wakker door de wekker van Sascha.
Nadat ik me dan toch uit m’n slaapzak
had kunnen wringen, ontdekten we
twee mysteries: het mysterie van de
gedane afwas en de mysterieuze ver-
dwijning van Mostafa. De voordeur
zat op slot, de ramen zaten dicht, waar
was hij nou? Pas later ontdekten we
dat de nooduitgang op een kiertje
stond… Als laatste volgden het ont-
bijt, het inpakken en het langstduren-
de: het opruimen. Gelukkig maken
veel handen licht werk, waarna we
met zeer volle busjes richting station
en vervolgens naar Leiden vertrokken.
Het feest had lang geduurd, maar was
nu toch echt ten einde.

Op naar volgend jaar en ik wil de foto’s
zien!! p
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colofonblurp met verve

Aangezien Blurp na haar
restauratie nog nooit
echt in het zonnetje was
gezet, vond de redactie
het nodig dat in dit num-
mer te doen.

Blurp is in ‘levende’ lijve
te bewonderen in de vij-
ver bij de ingang van de
Gorlaeus Laboratoria. In
die setting komen haar
kleurtjes ook iets beter
uit de verf… p




