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bladvulling
Chemische dichtsels

Hoewel de belangstelling van aan-
komend studenten voor scheikunde
de laatste jaren steeds min of meer
terugliep – bezie het teruglopende
aantal studenten – is er in de rest
van de boze buitenwereld een
trend te zien waarin juist het omge-
keerde het geval is.

Zo heeft een van Neêrlands caba-
retiers – misschien niet een van de
meest bekende, maar à la – een
paar aardige liedjes/gedichten ge-
schreven over scheikunde. Welis-
waar zijn deze dichtsels niet volle-
dig correct – een normaal water-
stofatoom heeft echt geen neutro-
nen aan boord – het laat wel zien
dat de scheikunde een beetje uit
het verdom-hoekje komt. In deze
Chimica staan twee liedjes afge-
drukt.

Ook als je verder gaat zoeken naar
chemische poëzie kom je soms al-
leraardigste dingen tegen. Ik was
laatst op zoek naar de structuur van
een of andere anorganische verbin-
ding, en ik belandde prompt of een
wel heel bijzonder periodiek sys-
teem: het periodiek systeem der
Haiku’s.

In eerste instantie leek dit een heel
normaal periodiek systeem: je kon
gewoon de chemische en fysische
eigenschappen – en daarnaast ook
nog de ontdekkingsdatum en de
naam van de ontdekker – van de
elementen opvragen.
Bij het aanklikken van een element
kreeg je echter veel leukere ‘infor-
matie’: op elk element was een hai-
ku verzonnen. Sommige van deze
haiku’s zijn niet echt geweldig,
maar enkele zijn erg toepasselijk:

>>voorbeeld haiku<<

Meer haiku’s zijn te vinden op:
http://www.???.com

Reint Boer Iwema �
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uit de kelder
Waarde Leden,

Buiten schijnt de zon en binnen knip-
pert de TL buis hetgeen de sfeer
enorm bevordert. Kom op, wie wil er
nu in de zon zitten? De zon is een enor-
me bal vuur die met enorme zonnen-
vlammen de aarde bestookt met aller-
hande elektromagnetische straling.
Tevens krijgen we een portie UV licht
binnen waar we u tegen zeggen. Ge-
lukkig komt daar de fotodynamica om
de hoek kijken. De natuur vangt het
UV licht keurig weg door het met ozon
te laten reageren tot zuurstofradica-
len die op hun beurt weer met zuur-
stofmoleculen tot ozon reageren. En
dat is maar goed ook! Dat het vertrou-
wen in de natuurlijke cycli bij sommi-
ge al dan niet bewust ongegrond is
blijkt elke zomer weer. Talloze onwe-
tenden liggen op stranden huidkanker
op te lopen. Ja, beste mensen, huid-
kanker! Het gedeelte UV dat nog op
de arme, o zo mooie vrouwenhuidjes
komt kan verantwoordelijk zijn voor
het verkeerd aan elkaar gaan zitten
van basenparen in DNA of erger: het
breken van enkele ketens. Dat dit niet
goed is voor de reguliere celdeling be-
grijpt u vast. Weest echter allen ge-
rust: net als met de meeste andere
waarschuwingen geldt dat het zo’n
vaart wel niet zal lopen. Na één glas
spiritus opgedronken te hebben word
je nog niet blind!

Maar goed, ik zit dus in de kelder en
ben dus blij dat ik niet in de zon zit (al-
thans, dit houd ik me dus voor). Met
de aankomende zomer is iedereen be-
zig met zijn laatste spreekwoordelijke
loodjes die vrij zwaar kunnen zijn. Ten-
tamens, mondelingen, presentaties,
noem maar op, iedereen werkt er nu
aan. Ja, sommigen zijn nog steeds
met practicum(verslagen) bezig. Al
met al had het ook een stuk rustiger
kunnen gaan. Ik ben een week terug
verhuisd hetgeen ook de nodige tijds-
besteding van je vraagt en mijn dagta-
ken worden alsmaar groter.

Onze lieve quaestrix heeft besloten
dat Mostafa en ik maar geldboetes
kregen als wij onze borden niet zou-
den opruimen. Puik plan! Waar het

Mostafa niet lukt om van bedrijven
geld te krijgen, krijgt het CDL geld van
hem. Mijzelf is uiteraard de neutrale
mening toebedeeld.

Al met al is het hier in de kelder erg
snel gegaan. Na de zomervakantie
treedt IweMania alweer bijna aan en
zit het er voor Kuiperium op. Nu denk
ik dat elk bestuur dit wel denkt rond
deze periode. Laten we er dan maar
met zijn allen een leuk feestje nog van
bouwen voordat we op vakantie gaan.
Neem wel een factortje 25 mee. �

Joris Kuipers
h.t. praeses
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onderwijsprijs 2002jan de  bleijser

Welke prijs heeft u gekregen?
Het faculteitsbestuur van scheikunde
reikt elk jaar een onderwijsprijs uit
voor de beste docent die is uitgekozen
door de studenten zelf en in het jaar
2002 heb ik die prijs gekregen.

Hoelang bent u al docent aan de uni-
versiteit?
Ik ben begonnen als student-assistent
in 1963 en de laatste 20 jaar geef ik
2de jaars college fysische chemie. Fysi-
sche chemie 1 werd telkens door ie-
mand anders gegeven. Een paar jaar
geleden gaf Cees Bloys fysische che-
mie, maar toen hij studieadviseur
werd, heb ik fysische chemie 1 over-
genomen.
Sommige gepromoveerden die ik in de
wandelgangen van het Gorlaeus te-
genkom, hebben nog van mij fysische
chemie gehad.

Ik heb aan eerstejaars en tweedejaars
college gegeven en het verschil tus-
sen die twee jaren is echt enorm. De
sjaarzen zijn nog behoorlijk schools en
eigenlijk moet je als docent de studie-
mentaliteit bij brengen aan je studen-
ten en de stof van fysische chemie. De
studenten moeten leren studeren en
ondergaan eigenlijk een attitude ver-
andering. Ze moeten ook door krijgen

dat er een positieve correlatie bestaat
tussen inspanning en succes!
Tweede jaars daarentegen kennen
veel meer de studiementaliteit en zijn
serieuzer geworden.
Er is sowieso de laatste jaren veel ver-
anderd aan studie-inhoud. De nadruk
wordt veel minder op feitenkennis ge-
legd. Ik kan mij de tijd nog herinneren
dat ik voor een eerste jaars vak een
heel boek uit mijn hoofd moest ken-
nen. Ik zag daar niet echt het nut van
in, maar na 9 maanden heb ik toch
voor mekaar gekregen. Nu zijn de vak-
ken veel meer opgedeeld en moet je
ook meer kleine tentamens maken. Ik
vind zelf een openboek tentamen be-
ter omdat je dan meer de stof moet
begrijpen dan kennen.

Zijn er in de loop der jaren veel gekke
vragen gesteld tijdens college?
Nou niet zoveel gekke vragen, er wa-
ren meer eigenlijk gewoon gekke stu-
denten. Er gaan in het Gorlaeus zoveel
gekke verhalen te ronde over studen-
ten en daar ken ik er ook wel een paar
van. Sommige professoren zijn zo gek
als een deur! Er zijn studenten ge-
weest die 14 jaar deden over de stu-
die scheikunde!

U bent het meest herkenbaar aan de
aanwijsstok. Waarom vindt u het no-
dig om die nog te gebruiken?
Het is eigenlijk gewoon een dwang-
neurotische speeltje.  Popartiesten
hebben een microfoon waar in ze zin-
gen en ik heb mijn stok!

Annemiek Knijnenburg
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Gaat u nog lang door met doceren?
Ik ga volgend jaar met vervroegd pen-
sioen. De staf van de universiteit wil
28 docenten hebben voor scheikunde
en er zijn er momenteel te veel. We
begonnen jaren geleden met 85 do-
centen per jaar, maar een oudere ge-
neratie is al met vervroegd pensioen
gegaan en nu is de generatie van 1960
aan de beurt. Door het teruglopend
aantal studenten zijn er minder docen-
ten nodig en het huidige kabinet wil
ook op alles bezuinigen, vooral op uni-
versitair onderwijs en daarom wordt
het aantal docenten verminderd.

Maar door de komst van LS&T en
SMS&T is toch juist het studenten-
aantal gestegen?
Ja, dat is waar maar door die bezuini-
gen moet het personeel gewoon har-
der werken!

U heeft in de loop der jaren naast het
doceren nog verschillende dingen ge-
bouwd en uitgevonden. Wat is het
handigste wat u ooit heeft gebouwd?
Iemand die ik kende kon niet tegen
plotselinge lichtflitsen en de behan-
delend arts had gezegd dat je dat kon
trainen door te oefenen met lichtflit-
sen in de buurt. Toen heb ik een regel-
baar flitsapparaat gebouwd zodat zij
kon oefenen met het licht.
Ook heb ik een NMR apparaat ge-
bouwd met een grote en zware mag-
neet. Die hadden we gesloopt uit een
tweede hands NMR apparaat. Alleen
die magneet moest nog naar de derde
verdieping gesjouwd worden en dat
was nog een grotere klus. We moes-
ten hem takelen met de lift en met een

speciale kar die het gewicht goed ver-
deelde konden we hem naar de be-
treffende plaats rijden. Alleen toen
moest de magneet nog van de kar af
en toen hebben een paar sterke man-
nen met koevoeten die magneet eraf
gehaald. Gelukkig hadden we daar
een takelbedrijf voor ingehuurd en
heb ik alleen maar staan toekijken.

Wat is het gekste wat u ooit heeft ge-
maakt?
Nou het idiootste was nog wel toen
wij een supergeleidende magneet
gingen opladen. Het was een tweede
hands magneet, die we ergens goed-
koop konden krijgen. Maar toen we
hem gingen opladen duurde het erg
lang. Zo lang dat we zelfs rond kerst
nog bezig waren. Op kerstavond zaten
we nog steeds te wachten totdat die
magneet was opgeladen en toen heb-
ben we onze echtgenotes maar opge-
beld en die kwamen langs met hapjes.

Weet u al wie u opvolger wordt?
Ik ben universitair hoofddocent en als
zulke plaatsen vrijkomen, hebben ze
heel erg de neiging om te verdampen.
Mijn baas heeft ervoor gezorgd dat
mijn plaats blijft bestaan en de onder-
wijsdirecteur moet dan een nieuwe
docent bepalen.

Ik ben een tijd geleden tegen de vlakte
gegaan, maar het gaat nu weer geluk-
kig beter. Ik weet wat ik eraan moet
doen om het proberen te voorkomen.
Ik houd het zeker tot mijn pensioen vol
met heel veel plezier!

Jan de Bleijser �

Herkansing

In mijn artikel over de chemie van
chocolade – Chimica (2003), 3 – is
een flinke flater geslopen. De
structuurformule van adenosine
rammelt aan alle kanten. De cor-
recte structuur is hieronder weer-
gegeven:

Ruben E. A. Musson �

Rectificatie

In het Praesidiaal van de voorgaan-
de Chimica Acta Lugdundi werd ge-
poogd een kritische blik te werpen
op zaken die ons allen aangaan: nl.
het Gorlaeus. Tot mijn grote spijt
zagen sommigen hier niet de ironie
van in en dat ik volkomen ten on-
rechte de heer Stout heb genoemd
als zijnde verantwoordelijk persoon
hiervoor. Hiervoor wil ik dan ook
mijn oprechte excuses aan de heer
Stout bieden.

Als er nog meer dingen waren die
in voorgaande praesidialen (of de
huidige) niet duidelijk waren of
waar u stennis over wilt maken,
laat u mij dit dan gerust weten op
jorisjorisjoris@hotmail.com of bel
mij op 06 – 47 10 06 17. U kunt na-
tuurlijk ook zelf een stukje schrij-
ven.

Joris Kuipers �

rectificaties
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Steven Verhelst

Ik moet opruimen, maar het is te warm in huis om te stofzuigen. Slechts op het
balkon is het uit te houden, maar alleen idioten stofzuigen hun balkon. En ik ben
geen idioot. Tenminste, niet in mijn vrije tijd.

Mijn stofzuiger is wel idioot. Het is een klein model Electrolux, 1000 watt, oranje
van kleur, het snoer rolt niet meer automatisch in en de onderdelen hangen met
plakband aan elkaar. Van m’n oma is ie geweest. M’n oma is nu dood, maar de
stofzuiger doet ’t nog.
   Eigenlijk hoort die stofzuiger in een museum, maar geen enkel museum wil ’m
hebben. In het letterkundig museum hebben ze al een stofzuiger. Het is de Nilfisk
van Simon Vestdijk. Vestdijk kon zich niet concentreren als hij het hondje van zijn
buurvrouw hoorde keffen. Dan zette hij z’n stofzuiger aan en deed hij twee dop-
jes van thermometerhulzen, gevuld met nat krantenpapier, in zijn oren, zodat hij
weer ongestoord kon schrijven.
   Persoonlijk vind ik Vestdijk trouwens een flutschrijver. Wat mij betreft had zijn
buurvrouw een olifant met bronchitis als huisdier mogen hebben.

Ikzelf heb geen last van huisdieren. Het enige dier dat ik heb, staat in een weck-
fles op sterk water: een embryo van een hond. Ook mijn buren hebben geen
huisdier. Toch heb ik last van mijn buren; ze praten nogal luid. Zelf praat ik hele-
maal niet hard. Sterker nog: als ik thuis ben, praat ik helemaal niet. Ik heb name-
lijk niemand om tegen te praten, behalve mijn hond op sterk water. Maar men-
sen die tegen honden op sterk water praten, zijn niet helemaal fris in hun hoofd.
   Naast luid praten, zorgen mijn buren ook voor verschillende andere vervelende
geluiden, zoals boren, hameren, Braziliaanse muziek, klaarkomen en met het
hoofd tegen de muur slaan.
   Het enige geluid dat ik maak, is stofzuigen. Als ik daar tenminste zin in heb.
Maar daar heb ik nooit zin in.

Waar ik wel zin in heb is in hoog tempo bier drinken, zoals Herman Brusselmans,
toen hij, nog onbekend, als bibliothecaris werkte. ’s Ochtends dronk hij één six-
pack, ’s middags een tweede, en voordat hij naar de kroeg ging, een derde. En
dan moesten er nog vijftien gin-tonics volgen.
   Maar het probleem van een alcoholist is, dat je van je hobby niet je beroep
kunt maken. Daarom is Brusselmans ook gestopt met drinken. Bovendien kreeg
hij last van een hernia – al wisten de doktoren niet welke rol de alcohol hierin
had gespeeld. ‘Het is een ontsteking van de zenuwuiteinden,’ zeiden ze. De me-
dische wetenschap – ik heb er geen vertrouwen in.

Mijn oma kreeg op een gegeven moment ook een hernia. Waarschijnlijk van het
vele stofzuigen. Verder had ze last tijdens de laatste jaren van haar leven last
van suikerziekte, haaruitval, nierstoornissen, problemen met de lever en af en
toe een verkoudheid. En de dokters – die wisten het ook niet meer. Uiteindelijk
overleed mijn oma op de intensive care, vastgekluisterd aan allerlei apparaten.
   Zelf hoop ik nooit last te krijgen van een hernia. Aan het stofzuigen zal het niet
liggen. Wel moet ik mijn alcoholconsumptie minderen. Want intussen heb ik in
de twintig minuten dat ik aan deze column werk, al vier glazen bier naar binnen
gegoten, en begin ik zo licht in mijn hoofd te worden, dat ik boven de Braziliaan-
se muziek van mijn buren uit, zacht geblaf uit de weckfles begin te horen. �

stofzuigers, honden en hernia’s
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Cisplatina wordt veel gebruikt in de
kliniek voor behandeling van (uitge-
zaaide) teelbal- en baarmoederkanker.
Het zeer giftige medicijn dood de snel
delende kankercellen zodat de patiënt
kan genezen. Cisplatina heeft een ge-
nezingspercentage van >95% mits
men er op tijd bij is. Helaas worden
ook gezonde delende cellen aangetast
tijdens cisplatina chemotherapie, wat
voor vele bijwerkingen zorgt zoals
misselijkheid en vergiftiging van lever
en nieren. Nog vervelender is dat te-
gen cisplatina, zoals bij nagenoeg alle
drugs, resistentie optreedt. Sommige
kankers zijn van nature ongevoelig
voor cisplatina, terwijl andere kankers
tijdens therapie ongevoelig worden.

De bijwerkingen zijn deels te wijten
aan het feit dat het kleine en lichte
cisplatina molecuul zich door de
bloedbaan door middel van passieve
diffusie in het gehele lichaam ver-
spreid. Als men er voor zou kunnen
zorgen dat de drug slechts in hoge
concentratie in de kankercellen aan-
wezig is zouden deze bijwerkingen
dus af moeten nemen.

Dit onderzoek houdt zich bezig met de
synthese en biologische evaluatie van
nieuwe platina complexen die speci-
fiek naar bepaalde cellen worden ge-
stuurd. Op grote eiwitten komen korte
sequenties aminozuren voor die ver-
antwoordelijk zijn voor het transport
van het eiwit door de celwand. Dit
gaat via receptoren die vaak specifiek
zijn voor een bepaalde cel. Die korte
aminozuur sequenties zijn na te ma-
ken op een peptide synthesizer. Via
een door ons ontwikkelde techniek

cis-platina en meer…

kan er vervolgens een platina drug
aan gebonden worden. De binding
tussen het peptide en de platina drug
is dusdanig dat hij buiten de cel sta-
biel is, maar in de cel verbreekt. Het
resultaat is dat de platina drug slechts
in de gewenste cel terecht komt.

De synthese wordt uitgevoerd aan de
vaste drager. Dit is een techniek die
doorgaans in de organische chemie
wordt gebruikt, maar de laatste paar
jaar ook in de anorganische chemie.
Deze techniek staat toe dat we de gro-
te moleculen gemakkelijk op kunnen
bouwen. Zoals in figuur 1 te zien is,
worden stapsgewijs de marketing
peptide, een linker en de platina drug
aan elkaar gekoppeld terwijl het ge-
heel aan een onoplosbaar polymeer
gebonden zit. In de laatste stap wordt
dan het beoogde molecuul met hoge
zuiverheid van het polymeer afge-
haald.

Biologische testen met de gemaakte
drugs wordt gedaan in samenwerking
met celbiologen. Hier kunnen we in vi-
tro bestuderen wat voor een effect de
drugs op kanker cellen hebben. Als
deze tests positief uitpakken kan later
ook in vivo testen worden gedaan. �

1. M. S. Robillard, A. Valentijn, N. J.
Meeuwenoord, G. A. van der Ma-
rel, J. H. van Boom, J. Reedijk, An-
gew. Chem. Int. Edit. 2000, 39,
3096.

2. S. van Zutphen, M. S. Robillard, G.
A. van der Marel, H. S. Overkleeft,
H. den Dulk, J. Brouwer, J. Reedijk,
ChemComm. 2003, 5, 634-635.

Steven van Zutphen, Prof. Jan Reedijk
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Het begon allemaal in het jaar 1979,
het jaar waarin een jongen voor het
eerst het levenslicht zag. Deze jongen
kreeg van zijn ouders de naam Mark
mee. Mark groeide op in de plaats
Gouda en dit groeien deed hij natuur-
lijk onder het genot van overheerlijke
kaas en de minstens even smakelijk
stroopwafels.

uit de oude doos

Tom Provoost

De foto’s zijn afkomstig uit het eerste-
jaarsweekend in het jaar 2000. Een
jaar waarin ik zelf nog geen CDL’er
was. Het leek mij echter een mooie
gelegenheid om deze foto’s nogmaals
boven water te halen.

Na het afronden van zijn middelbare
school besloot deze vrolijke jongen
scheikunde te gaan studeren in Lei-
den. Hij werd tevens lid van de plaat-
selijke studievereniging (CDL Geil!!!).
Inmiddels had deze jongen ook al het
genot van bier leren kennen, en hij viel
dan ook in Leiden met zijn neus in de
boter.
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Maar naast het zo nu en dan nuttigen
van een biertje heeft deze jongen ook
veel belangrijke dingen gedaan voor
het CDL. Zo heeft hij jarenlang een be-
langrijke rol gespeeld in de BorrelBun-
ker: hij zat in het tappersgilde en in
het bestuur van de BorrelBunker. Mark
zijn inzet ging ver: hij kwam op don-
derdagen zelfs speciaal naar Leiden

om de BorrelBunker open te doen. Ook
heeft Mark een jaar bestuur gedaan -
het bestuur B’99 – waarin hij alles (op
zijn practica na) opzij zette om zich
een heel jaar in te zetten voor het CDL.
Nee, hij is altijd bereid om een helpen-
de hand toe te steken, al is het om een
ballon op te blazen – of ben je hier een
blaastest aan het doen, Mark? Je kan

altijd een goed gesprek voeren met dit
oude en wijze CDL-lid, waarbij je veel
informatie opdoet over het CDL die je
als jongerejaars nog niet weet. Zo ver-
telt hij ook vaak over vroeger - toen hij
nog een jonge hond was. Bij Mark kan
je altijd steun vinden – zelfs als hij
slaapt. Dan is hij zoals hij hier bewijst
namelijk een uitstekende tafel. �
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Het is al een tijdje geleden dat ik tijdig
een stukje inleverde voor de Chimica,
maar hieronder een klein stukje over
het leuke Lab-uitje samen met mijn
labgenootjes.

Het leek Carlo en Varsha namelijk wel
leuk om een uitje te organiseren voor
alle mensen op zalen L142 en L162, en
behalve leuk moest het ook nog een
beetje sportief zijn. Zo ontstond het
idee om een weekend te gaan survi-
vallen. Door de hoge kosten (en ge-
brek aan auto’s) kon dit helaas niet
doorgaan, en werd het uitje terug ge-
bracht naar een dagje in Zeeland.

De dag begon voor mij reeds om 6.00
uur, aangezien ik vanuit Rotterdam
met de tram en de trein naar Leiden
moest komen. Er was om 8.00 uur op
de parkeerplaats achter het lab afge-
sproken en gelukkig kwamen de
meesten iets te vroeg. Zo konden we
rustig beslissen wie bij wie zou in-
stappen. Dit was nogal moeilijk, aan-
gezien er 16 mensen waren en maar 3
auto’s. Na wat proppen vertrokken we
dan toch, met bij Carlo wel 4 (!!) per-
sonen op de achterbank. Om 9.55 uur
kwamen we aan bij Burgh-Haamste-
de, waar we na de koffie zouden gaan
handboogschieten. Nou, van die kof-
fie kwam het niet meer, maar dat
boogschieten was een groot succes!
Na wat info en oefenrondes (blauwe
plekken!!) begon een echte wedstrijd.
De competitie liep voornamelijk tus-
sen Mattie en Carlo, die keer op keer
de roos wisten te raken. Vervolgens

de puntentelling en de uitslag… met
een verschil van 10 punten… had Car-
lo gewonnen! Na de medailleuitrij-
king gingen we naar het survival ge-
deelte. Dit bestond uit verschillende
soorten touwbruggen over een smerig
slootje heen. Om rustig te beginnen
werden eerst in een proefrondje alle
bruggen uitgeprobeerd. Meteen bij de
eerste ‘brug’ (een touw waarmee je
jezelf naar de overkant moest slinge-
ren) ging het al mis: de laatste per-
soon, Marissa, stapte mis aan de
modderige overkant en stond tot haar
middel in het water! En dan te beden-
ken dat er nog veel meer bruggen
volgden, en een heuse wedstrijd. Ge-
lukkig hield de rest het droog bij de
andere bruggen, hoewel sommige
personen toch echt hun best deden
om anderen te laten vallen. Met hun
volle gewicht werd er aan de touwen
getrokken, in de hoop dat Mattie,
Leendert of Bas in het water zouden
vallen. Vervolgens de wedstrijd: we
werden in twee groepen verdeeld,
waarna een groep al samenwerkend
zo snel mogelijk een rondje moest ma-
ken. Door een autoband, door een lan-
ge, donkere tunnel (nog geen 80 cm
hoog) en vervolgens via alle bruggen
weer terug naar het beginpunt. Het
leek erop dat de groep waar ik bij zat
zou gaan winnen, omdat Bas (tegen-
partij) wel heel erg lang in de tunnel
verstopt zat. Maar helaas, waar-
schijnlijk kregen we strafpunten om-
dat ik aan de oever uitgleed bij de eer-
ste brug en vervolgens een begeleid-
ster het water in trok. Bij mij kwam

het water tot aan m’n knieen, bij haar
zelfs nog verder. Niet getreurd, met-
een weer verder naar de volgende
baan. Via een stellage van hout moest
er met de gehele groep en slechts 2
tonnen en 5 palen naar de overkant
gekomen worden, zonder dat iets de
grond zou raken. Al snel was de tac-
tiek bepaald en al samenwerkend be-
gaven we ons over de stellage. Er was
niet eens een punt waarop het bijna
fout ging, alles verliep vlekkeloos en
zelfs in de snelste tijd ooit: 9 minuten.
Voldaan vertrokken we naar het pen-
sion, waar we van een uitgebreide
lunch genoten. Toen iederen dan echt
voldoende had vertrokken naar het
strand. Na wat (voet/volley)ballen
was het tijd om naar Neeltje Jans te
vertrekken, waar we gingen klimmen
en abseilen. Door de grote groep ver-
liep dit niet zo snel, waardoor vele
spieren verzuurden en mensen op hun
beveiliging moesten gaan hangen. En
dit terwijl het eigenlijk helemaal niet
zo’n moeilijk parcour was. In het
touwnet naar de top hingen de mees-
te mensen: alles beweegt, beveiligen
kost veel moeite en kracht en er zijn
veel te veel mensen in het net om lek-
ker door te klimmen. Ten slotte absei-
lend naar beneden. Wat was daar
trouwens een mooi uitzicht! Hardstik-
ke moe en beurs, maar voldaan ver-
trokken we met de auto terug naar
Goes, waar we met de trein naar Rot-
terdam of Leiden vertrokken. Het was
zeker een uitje wat ik (ook door de
vele blauwe plekken) nooit zal verge-
ten! �

Marianne Oudmaijer

lieve lezers



chimica 9

dr. Ludo Juurlink (opleidingscoordinator en docent SMST)
Dirk Renkens (Technologisch Gezelschap, TU Delft)

Is nog een scheikundig getinte opleiding in Delft en Leiden misschien overbodig?
Is de opleiding Sustainable Molecular Science & Technology (SMST) niet be-
doeld om de opleidingen Scheikunde in Leiden en Scheikundige Technologie en
Bioprocestechnologie (ST/BT) in Delft te vervangen? Is SMST niet gewoon een
makkelijke variant van Scheikunde of ST/BT? Stuk voor stuk goede en veelge-
stelde vragen. Maar het antwoord op al deze vragen is een eenduidig “Nee!”.

SMST is een opleiding over duurzaamheid. Voor hen die het nog niet weten:
duurzaamheid is het in staat zijn om in de huidige behoeften te voorzien zonder
de mogelijkheden van toekomstige generaties te verkleinen. In de natuurweten-
schappelijke en technologische praktijk betekent dit o.a. bewuster omgaan met
grondstoffen, het sluiten van kringlopen, het inzetten van duurzame energie en
natuurlijke grondstoffen, en het ontwerpen van processen en producten die in
gesloten natuurlijke en industriële kringlopen passen. En alles moet natuurlijk
financieel haalbaar blijven, veilig zijn en wettelijk te regelen zijn.

Om de duurzaamheid in de (chemische) praktijk te kunnen brengen krijgen de
SMST studenten onderwijs in vakken zoals wis- en natuurkunde en moleculaire
wetenschappen en (scheikundige) technologie. Het verbredende en vernieu-
wende van de studie echter schuilt in een serie van verplichte vakken die duur-
zaamheid & duurzame (technologische) ontwikkeling behandelen en enkele rele-
vante maatschappelijk georiënteerde vakken, zoals economie, en ethiek, maat-
schappij & duurzaamheid. Waar mogelijk wordt nadruk gelegd op de onlosmake-
lijke verbanden die bestaan tussen de (natuur)wetenschappen, de maatschappij,
de technologie en het streven naar een duurzame samenleving. Omdat dit meer
dan een technische of juist wetenschappelijke kijk vereist zijn, is de opleiding
SMST, net als de opleiding Life, Science and Technology in gedeeld beheer van
de TU Delft en de Universiteit Leiden. De samenwerking tussen de twee univer-
siteiten steunt het multidisciplinaire karakter van de opleiding.

Om te zorgen dat deze brede bacheloropleiding wel aansluiting geeft op be-
staande monodisciplinaire MSc studies, biedt de opleiding drie afstudeervarian-
ten aan. Naast ongeveer 2 gemeenschappelijke jaren besteden studenten onge-
veer 1 jaar aan een specialisatie middels een afstudeervariant. De drie varianten
zijn Sustainable Molecular Science, Sustainable Technology en Sustainable
Science and Technology. De laatste is een variant met een grote keuzevrijheid
voor de student. De Sustainable Molecular Science variant geeft toegang tot de
een MSc opleiding in (Groene) Chemie. De Sustainable Technology variant
maakt het mogelijk om o.a. naar de Msc opleidingen (Bio)Chemical Engineering
door te stromen. De laatste variant biedt, afhankelijk van het keuzepakket, aan-
sluiting op een scala van MSc opleidingen in Delft, Leiden en aan universiteiten
in Nederland en daarbuiten. Deze andere opleidingen bieden bijvoorbeeld spe-
cialisaties aan op gebieden zoals industriële ecologie, innovatie of technologie
management, natuurlijke producten en biodiversiteit en duurzame energie.

Hieronder volgt enige toelichting op de verschillende onderdelen uit het ge-
meenschappelijke gedeelte van het curriculum. Het moleculair wetenschappelij-
ke gedeelte van de opleiding richt zich onder andere op groene chemie en duur-
zame syntheses. Hierbij komen, na een algemene introductie tot de chemie, zo-
wel specifieke (an)organische als biochemische/-technologische routes aan bod
in colleges en practica. Deze aspecten van de chemie zijn belangrijk omdat veel
syntheses nog via oude milieuonvriendelijke methodes gaan, terwijl al nieuwere
en ‘groenere’ alternatieven bestaan of in ieder geval tot de mogelijkheden van
de toekomst behoren. Momenteel worden hiertoe nieuwe vakken als Molecular

smst - waarom?
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Engineering 1 en Green Chemistry &
Technology vormgegeven.

Het technologische gedeelte van de
studie houdt zich bezig met (groene)
procestechnologie. De nadruk ligt op
duurzame technologie en het ontwik-
kelen van nieuwe producten en inten-
sieve processen. Om verbeteringen
aan te kunnen brengen moet een afge-
studeerde SMST student bestaande
processen kennen en weten wat nieu-
we ontwikkelingen op het gebied zijn.
Vakken als thermodynamica, proces-
kunde en procestechnologie zijn daar-
bij onontbeerlijk. De SMST studenten
volgen dan ook enkele vakken uit het reguliere programma van scheikundige
technologie.

Het verbredende gedeelte van de studie omvat enerzijds vakken zoals Inleiding
Duurzame Ontwikkeling & Kringlopen, de projectweken Zonnecellen, Brandstof-
cellen en Bioplastics, Duurzame Technologische Ontwikkeling, en Duurzame
Energie en Energieconversies. Anderzijds zijn er de maatschappijgerichte vak-
ken zoals het Delftse Technologie, Samenleving & Duurzaamheid, het Leidse
Ethiek, Maatschappij & Duurzaamheid en een vak Algemene Economie. Door het
volgen van deze vakken ontwikkelt de student een begrip van het idee “duurza-
me ontwikkeling”. Daarnaast krijgt de student de multidisciplinaire kennis, vaar-
digheden en inzichten die nodig zijn om de duurzame ontwikkelingen in de prak-
tijk te brengen.

SMST is dus geen overbodige opleiding, die slechts bedoeld is om meer mensen
‘iets scheikundigs’ te laten studeren. Het is ook geen verkapte efficiencymaatre-
gel. Integendeel, het opzetten van de nieuwe opleiding met ook nieuwe vakken
en practica vereist veel werk van het wetenschappelijke personeel dat recente-
lijk juist in omvang is gesaneerd. Natuurlijk is er wel overlap met andere oplei-
dingen, maar SMST heeft veel nieuwe elementen die niet in traditionele, mono-
disciplinaire studies voorkomen. Vanuit de industrie, de overheid en onderwijs &
onderzoek is er een groeiende vraag naar mensen die geschoold zijn op het ge-
bied van duurzaamheid. Daar zullen de SMST studenten in de toekomst dan ook
hun werkplekken vinden naast de chemici, chemisch technologen, de milieuwe-
tenschappers, de economen, de beleidsmakers, en ga zo maar door. Het is dan
ook verheugend om te constateren dat de colleges van bestuur van zowel de TU
Delft als de Universiteit Leiden hun steun aan deze opleiding betuigen en dat
accreditatie en registratie van SMST in volle ontwikkeling zijn.

Voor meer informatie kunt u de website www.smst.tudelft.nl of
www.smst.leidenuniv.nl bezoeken. �

plaatje windmolens
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Kernreactie

Vanochtend werd ik wakker uit een hele gekke droom
Waarin ik kleiner was dan ooit tevoren
Ik was terechtgekomen in een waterstofatoom
Waar heel veel viel te zien en viel te horen

Protonen en neutronen waren driftig in gesprek
En hadden, als je hoorde hoe ze praatten
Voor zulke kleine deeltjes wel een hele grote bek
Een introvert neutroontje daargelaten

Vooral de elektronen waren uiterst negatief
Ze hadden naar Toon Hermans zitten kijken
Die was op televisie met ‘Ik heb het leven lief’
En zaten nu zijn liedjes af te zeiken

‘Hij maakt niemendalletje die nergens over gaan!
Of over Sien of Mien of Marjolijne!
Beschreef hij maar eens iets complex, al was het maar een baan
Die zo gecompliceerd is als de mijne!’

‘Hij is gewoon zo irritant langdradig,’ zei er één
Een extra negatief geladen deeltje
‘In plaats van tot de kern te komen, draait hij eromheen
Dat oeverloze gezanik verveelt je’

De twee neutronen waren dit soort spanning niet gewend
Een waagden zich dus ook niemand uit te dagen
Ze waren blijkbaar helemaal niet in hun element
Misschien een beetje uit het veld geslagen

‘En ken je die gedichtjes van hem? Wat vind jij daar van?’
‘Nou, als het moet, dan kan ik er wel buiten’
‘Toch jammer dat Toon Hermans niet meer is, maar ja, die man
Lag tóch al aan de overkant te fluiten’

‘Intussen vreet het domme volk die flauwekul gewoon
Maar hoe kan iemand zulke rommel schrijven?’
Een proton protesteerde en die zei: ‘Ik ben pro Toon
En dat zal ik mijn hele leven blijven’

Kees Torn, uit: Mooie boel

chemische poëzie
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Chemie

Een meisje zei: ‘Ik stond in vuur en vlam toen ik je zag
Mijn hartje smolt; het was gewoon chemie!’
Het was dan ook een chemicus die naast dat meisje lag
‘Je hebt een hart van goud,’ verzuchtte die

Natuurlijk weet een chemicus dat goud niet zomaar smelt
Bij duizenddrieënzestig graden pas
Aan dergelijke hitte was haar hart niet blootgesteld
Terwijl het toch gesmolten was als was

De soortelijke massa die aan goud wordt toegekend
Sloot ook niet aan bij haar lichthartigheid
Daarnaast is er geen stof die bij dit edel element
Tot zo’n onstuimig soort reactie leidt –

– Behalve kwik, dat trouwens smelt bij amper veertig onder nul
Nog eerder nog dan kalium dat doet
Niets reageert zo heftig als dat instabiele spul
En kalium brandt ook ontzettend goed

‘Ze heeft een hart van kalium!’ begreep de chemicus
‘Dat weegt haast niets en dat ontbrandt spontaan!
Een hart van zuiver kalium!’ Dat klopte als een bus
Ze had gezegd in vuur en vlam te staan

Het leek hem beter, zoiets niet te zeggen tegen haar
Hij kneep alleen maar zachtjes in haar hand
Hij streelde haar en gaf een teder kusje hier en daar
De chemicus gebruikte zijn verstand

Kees Torn, uit: Als ik het niet dacht

chemische poëzie
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colofonkrypton

1. Wimpel + boot = paradepaard. (12)
2. Een insect aanbidden in de wind. (9)
3. Niet tegen vloed bestand slot. (11)
4. Explosief fruit. (12)
5. Belgisch bier uit een exotische vrucht. (9)
6. (Opblaasbaar) gala aan zee. (9)
7. ‘s Lands eerste het beste maatje. (9 + 6)
8. Vóórhandel: leveren van H+. (11)
9. zoutig (nadat je teveel gedronken hebt). (4)
10. Water-browsen. (6)
11. Als erectie urineren. (6 + 7)

De oplossing van de Krypton is te vinden door het invullen van de goede ant-
woorden op de bovenstaande omschrijving. Hierbij wordt u enigszins geholpen
door letters die vaker voorkomen.
De oplossing is de titel van een Nederlands boek…

pas op de hond!




