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bladvulling
Tijd

Eigenlijk is tijd een relatief gemak-
kelijk thema om over te schrijven:
boeken zijn er over vol geschreven,
vele almanakken hebben ‘tijd’ – of
een of ander equivalent begrip –
als thema. En dat is niet voor niets.
Iedereen weet wel iets over tijd te
verzinnen.

Het is dan ook jammer dat iedereen
iets over tijd schijnt te weten, maar
dat niemand meer de tijd heeft om
iets te doen. Bijvoorbeeld om iets
te schrijven voor de Chimica. En
hoe makkelijk is het om even in de
spreekwoordelijke pen te klimmen,
en daar iets uit te laten vloeien. Ze-
ker als al lang van tevoren bekend
is wanneer de bijdrage bij de re-
dactie moet zijn.

Misschien helpt het wanneer de
deadlines van alle Chimica’s van
het komende jaar bekend zijn. Zo
weet iedereen waar hij of zij aan
toe is. Daarom heb ik alvast de
deadlines vastgesteld:

– 21 februari;
– 18 april;
– 13 juni.

Ik hoop dan ook dat jij, nu je lang
genoeg van tevoren zou kunnen
weten wanneer je bijdrage ter re-
dactie moet zijn, alsnog de pen op-
vat en voor een van de volgende
Chimica’s een bijdrage levert.

Want dat zou voor de redactie, en
ook voor jou, heel erg prettig zijn.
De Chimica is dan echt een perio-
diek…

Reint
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Waarde lezers,

Wellicht kennen enkele klassiek geschoolden onder u het verhaal van de my-
thologische held Philoctetes nog. Een zekere meneer Sophocles, inmiddels
een bijzonder oude (maar vooral stoffige) sok, heeft een heel etui pennen over
deze jongeman leeggeschreven.
Philoctetes was één van de Grieken die op een zeilscheepje op weg waren
naar Troje om met zijn allen knus in het muf-ruikende interieur van een elegant
in elkaar geschroefd Ikea-frunnik-een-paard-in-elkaar-pakket te gaan zitten en
vervolgens eruit te piepen om in de stad de boel kort en klein te slaan. Op een
kwade dag werd Philoctetes door een bijziende en slechtgehumeurde slang in
zijn voet gebeten. Aangezien de Grieken geen medicijnkastje aan boord had-
den, voelde deze voet zich genoodzaakt er lustig op los te zwellen. U begrijpt
dat een dergelijk etterproces een stank veroorzaakt die mens en dier spontaan
horizontaal richting aardoppervlak trekt. Aangezien de Grieken geen zin had-
den om nog dagenlang met zo’n jengelend stinkdier opgescheept – altijd al
benieuwd geweest naar de etymologie van dit woord? ecce!  – te zitten, en
niet op het briljante idee kwamen om hem van een zetpil te voorzien, dropten
ze hem na ampel beraad op een onbewoond eiland. Eenzaam, zonder schone
kleren, en overgeleverd aan de grillen van de natuur, wist Philoctetes zichzelf
dankzij zijn moed, wil en sluwheid in leven te houden, totdat de Grieken hem
lange tijd later kwamen oppikken omdat een loslopende waarzegger had ge-
orakeld dat ze zonder Philoctetes – eigenlijk meer zonder zijn boog, maar goed
– de winst in de Trojaanse oorlog op hun Griekse pens konden schrijven.

Wat wil ik nu met dit verhaal? Stel je voor, je hebt een opleiding Scheikunde
die zwaar getroffen wordt door fikse facultaire bezuinigingen, weinig studen-
ten meer trekt – terwijl nieuwe, verwante studies als paddestoelen uit de
grond schieten – en dus eigenlijk alleen maar knap lastig is. Moet je die oplei-
ding dan overboord zetten of moet je vanwege haar bijzondere kwaliteiten en
karakteristieken en haar maatschappelijke, wetenschappelijke en historische
waarde in haar onderhoud blijven voorzien en het beste ervan maken?
Scheikunde is een unieke, aloude, maar vooral eerbiedwaardige en tijdloos
relevante discipline, die lang geploeterd en aan de weg getimmerd heeft om te
worden zoals zij nu is. Scheikunde heeft datgene wat studies met geile Engel-
se naampjes nog moeten verdienen al in de knip. De opzet van SMS&T is wel-
iswaar een interessant initiatief dat nieuwe deuren opent, inspeelt op de actu-
aliteit, en op dat punt van betekenis kan en zal zijn voor de maatschappij, maar
de waarde van pure scheikunde kan alleen maar onderschat worden. Nu veel
mensen duurzaamheid ineens hoog in het vaandel hebben staan, verliezen ze
uit het oog hoe duurzaam scheikunde eigenlijk wel niet is, hoe lang scheikunde
al bestaat en meegaat, hoeveel scheikunde al voor de maatschappij betekend
heeft, alsmede het feit dat er altijd scheikunde was, is, en zal zijn! Zelfs in de
tijd van Philoctetes was er al scheikunde; helaas was de kennis toen nog niet
adequaat genoeg om zijn niet al te appetijtelijk riekende achterpoot te kunnen
genezen.
Hopelijk kunnen LS&T, SMS&T en Scheikunde vreedzaam naast elkaar coëxi-
steren; in de collegezaal, in de rij voor de Speciaalsoep – de nieuwe aanwinst
van de kantine; gebladerte en struikgewassen in je soep vinden ze bij Unox
ofzo ook erg trendy – tussen de epjes, in een subdispuut, maar ook in de hoof-
den van de wetenschappelijke staf van het LIC.
Eén ding is zeker: hoe de toekomst er ook uit mag zien, we’ll keep looking at
the bright side of Life. En wat anders zou dat – met een knipoog naar onze
buren – nou zijn dan LCP 019: het CDL?

Namens het bestuur “Rubijn (fleur & fijn!)” van het Chemisch Dispuut Leiden
wens ik u veel geluk en alle goeds toe en wil ik u dankzeggen voor de fijne
samenwerking. p

uit de kelder

Ruben E.A. Musson
olim praeses
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“CDL geil!”

Waarde leden,

Alles wat we om ons heen zien be-
staat uit wat de wetenschappers ato-
men noemen. Het is de taak van ons
chemici om daar een fundamenteel
begrip in te krijgen. Tegen de tijd dat
het zover is dat jullie afstuderen – en
voor sommigen is die tijd reeds geko-
men – zijn jullie, als het goed is, in
staat buitenstaanders op de hoogte te
brengen van het wel en wee van de
atomen en alles wat daaromheen
speelt. Jullie weten dan ook hoe de
atomen aan elkaar worden gebonden
oftewel welke natuurkrachten op wel-
ke manier werken. De hele weten-
schap hangt op aan dit beeld waar wij
zo bedreven in staan.
Maar wij zijn kwakzalvers! Welke na-
tuurkracht beschrijft namelijk het feit
dat het CDL nog steeds bij elkaar
blijft? Welke formule gaat hiervoor
op? Het antwoord laat reeds op zich
wachten.
Het CDL zoals het nu is, is niet een-
voudigweg met formuletjes te be-
schrijven, is niet met een paar woor-
den te omschrijven. Het staat vast dat
het CDL een cumulatief geheel is
waarin iedereen zijn eigen steentje
bijdraagt. De belangrijkste factor
daarbij zijn jullie, de leden. Grootse le-
denactiviteiten, excursies en borrels
maken het CDL meer dan een dode
studievereniging en het lijkt me duide-
lijk dat er dit jaar een hoop gaat ge-
beuren.
Met de opkomst van SMS&T en het al
zich gevestigde LS&T lijkt de schei-
kunde in een hoekje gedrukt te wor-
den. Niets is minder waar als jullie je
actief opstellen! Laat weten dat wij
niet zomaar verdwijnen als studie zijn-
de en wees er trots op dat jullie lid zijn
van een nu al 76 jaar oude studievere-
niging.
Er is dit jaar weer een dosis enthou-
siaste eerstejaars lid geworden die
het CDL een goede injectie zouden
kunnen geven. Daarnaast zijn de
tweedejaars ook volop actief binnen
de vereniging. Bravo!
Ik ben er trots op de vereniging een
jaar te mogen besturen samen met
mijn drie leuke bestuursgenoten en ik
geloof er heilig in dat het een heel
gaaf jaar gaat worden. p

Joris Kuipers
h.t. praeses

uit de kelder
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“Bij de volgende hamerslag word jij,
Mostafa Biglari, de assessor van het
70e bestuur van het Chemisch Dispuut
Leiden.”
– Boem –

Het was het begin van een lange
avond. Ik heb alles geprobeerd te ont-
kennen, maar helaas voor mij was ie-
mand zo verstandig geweest om foto’s
te nemen. Maar nog veel belangrijker
het is het begin van een jaar waarbij
het CDL voor mij een zeer belangrijke
rol speelt.
Om jullie een kleine inkijk geven op
mijn impressie van deze twee eerste
weken. Wij beginnen bij mijn herinne-
ringen aan de borrel. Daar kan ik kort
over zijn, die bestaan niet. De foto’s
vormen mijn herinneringen aan de
borrel. Ik leerde kanten van mijzelf
kennen, waarvan ik zelf niet eens wist
dat ze bestonden. Ook hoorde ik dat
het gastenboek proletarisch was ge-
leend door het terroristische Linkse
Bioterreur Collectief. Een collectief ra-
dicalen dat er naar streeft om alle
mensen af te maken, zodat de natuur
weer overneemt. Prime target zijn de
chemici die met hun verfoeilijke mid-
delen onnatuurlijke processen in gang
zetten. Deze uiterst radicale groepe-
ring heeft haar hoofdkantoor geves-
tigd aan de Wassenaarseweg. Edoch
is de kans groot dat men ze daar niet

aantreft, omdat ze weer eens bezig
zijn met hun acties om de schoonheid
van de natuur te bestuderen. Wij roe-
pen onze leden dan ook op om vooral
de barricades op te gaan om de rech-
ten van de humanistische chemische
wereld te verdedigen tegen deze
groene radicalen.
De dag na de borrel moesten we de
CDL-kamer opruimen. Tenminste dat
was de bedoeling. Een bepaald per-
soon was een beetje brak en belde om
half vier dat hij te brak was om nog te
komen. Om even jullie op de hoogte te
stellen, er was om een uur afgespro-
ken.
Maandag – de eerste werkdag – kon
het grote verkennen van mijn nieuwe
territorium beginnen. Allereerst moes-
ten wij de geordende chaos van het
vorig bestuur omzetten in geordende
chaos van onze signatuur. Tijdens het
sorteren kwamen wij allerlei interes-
sante bestanden tegen. Ik noem de
leuke correspondentie tussen het be-
stuur en de leden, hun wat lugubere
muzieksmaak, nog meer lugubere fo-
toalbum en hun zeer dubieuze natuur-
filmcollectie.
De rest van de week was gevuld met
problemen omtrent de derdejaarsboe-
ken. Deze probleem waren ontstaan
doordat bepaalde docenten hun boe-
kenlijsten pas begin september be-
kend maakten.

kuiperium

Daarnaast maakte ik ook kennis met
het grote doolhof  “de kelders van het
Gorlaeus”. Dit heeft echt een enorme
indruk op mij gemaakt. Dit netwerk
strekt zich uit onder de hele faculteit,
dus ook Huygens en het CRI. Het deed
mij verdacht veel denken aan Wolfen-
stein: donkere gangen, splitsingen en
doodlopende stukken. Het enige ge-
luid in deze angstaanjagende kroch-
ten is het zachte gezoem van een on-
definieerbare bron.
Maar ja, genoeg daarover, laten we
het nu maar over mij hebben. Voor de-
gene die het nog niet weten, ik ben
Mostafa Biglari, uitspraak Moestaaf-
aa Bieklaarie. Ook reageer ik op mijn
volgende bijnamen: Biggie, Biga,
Biglavi, Moesti, Biggs, Moes, Moes-
sie en natuurlijk “The Bigmeister”. Ik
ben dit jaar het knappe gezicht van het
CDL naar buiten toe oftewel de asses-
sor. Graag zou ik dus ook met jullie
willen kennismaken.
Aan bijna alles komt een eind, zo ook
aan dit stukje. Wil je toch meer weten
van het fenomeen Biglari, dan moet ik
de heren verwijzen naar de openings-
tijden van de CDL-kamer en de dames
naar de openingstijden van mijn eigen
kamer (waarschijnlijk zijn de ope-
ningstijden van de dames veel minder
ruim dan die van jou – red.).

Tot uw dienst, uw gewillige ass. p

“as(s) if I care” Mostafa Biglari
h.t. assessor
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kuiperium

Laat ik me eerst even voorstellen. Ik
ben Marianne Oudmaijer, de huidige
quaestor van het bestuur van het Che-
misch Dispuut Leiden. Even ter verdui-
delijking: als quaestor ga ik over het
geld. In tegenstelling tot met name
Mostafa Biglari kan ik wel redelijk te-
gen alcohol, en daarom probeer ik jul-
lie dan ook de keerzijde van zijn ver-
haal te geven.
Na het eerste gedeelte van de Wisse-
lings-ALV, dat veel te lang duurde, met
name door alle, door Georgeous, inge-
brachte stukken, en een eindeloos
lange discussie over het waarom en

slag in dat de buitenband door m’n
spatbord zo goed als weggesleten
was. In het restaurant eerst maar
eens iets te drinken besteld; we had-
den toch al minstens 20 minuten niets
te zuipen gehad (Nou moet ik eerlijker-
wijs vertellen dat ons niets alcoho-
lisch meer geschonken werd.). Tussen
de gangen door volgde het uitwisse-
len van de cadeautjes en vooral het
vele zwetsen. Hierbij wil ik meteen
even vermelden dat als het ex-bestuur
voltallig meegegaan was naar het las-
ergamen met de eerstejaars, zij mij in
ieder geval iets anders gegeven zou-
den hebben.
Enfin, de volgende dag is waarschijn-
lijk interessanter voor jullie. Vrijdag-
ochtend kregen we voor het eerst
weer de CDL kamer te zien. Alle oude
paperassen – en helaas, waar we la-
ter achter kwamen, ook oude constitu-
tiekaartjes en foto’s (die allemaal weg
mochten – red.)  – waren op de grond
gesmeten, waarna hieroverheen een
aantal flessen curry, mayonaise en
slaolie leeggegoten waren. Met name
de curry was tot op de muren terug te
vinden, om een idee te schetsen. Een
niet te noemen Laaf(!) – die gisteren
enorm achter de dames aan zat – was
niet aanwezig, waardoor we die gi-
gantische chaos met z’n drieën te lijf
zijn gegaan. Bijna drie uur later melde
de laaf via de telefoon dat hij een
beetje brak was. Nou, toen waren we
wel zo goed als klaar. Gelukkig maar,
want er waren nog veel meer andere
dingen te regelen.
De boekenmarkt voor de derdejaars is
nog steeds niet helemaal afgehan-
deld, met name doordat Koen een
hele serie bestelde boeken per retour
heeft gestuurd, terwijl een week later
de mensen er voor in de rij stonden.
Als laatste een mooi puntje over con-
stitutieborrels. Het mooie aan deze
borrels is dat de drank gratis is, en je
dus waggelend naar huis kunt. Wat
dat betreft maakt het niet uit of je
naar een constitutieborrel gaat of dat
je er zelf een houdt. We gaan er een
mooi jaar van maken. Veel organise-
ren en als het even iets te druk wordt,
dan gaan we naar nog veel meer con-
stitutieborrels en wordt het alsnog
een geweldig jaar. p

het kwaad van het niet betalen van
een bestuursdas door Koen Wagner,
vond dan eindelijk de echte wisseling
plaats. Na installatie van de praeses
en de ab actis werd dan ook ik, als
quaestor, geïnstalleerd. Hierna werd
Mostafa als assessor geïnstalleerd en
was het nieuwe bestuur dus com-
pleet. Er volgden nog mog meer mo-
ties en uiteindelijk de hamerklap die
het geheel afsloot; tijd voor de consti-
tutieborrel. Het zou tijd worden, want
we waren een half uur achter op sche-
ma en we konden allemaal wel wat te
drinken gebruiken. Nog even het gas-
tenboek afgeven aan de gastenboek-
bewaarder – waarvan later bleek dat
hij zijn belangrijke maar doch tamelijk
simpele functie niet naar behoren uit-
voerde – wat tafels verplaatsen zodat
we nog een beetje konden staan en
het drinken begon. Ik had me nooit
eerder aan de jonge jenever gewaagd;
cocktails hebben meer mijn aandacht.
Na een tijdje was om mij heen ook
duidelijk dat de rest het niet gewend
was. Ik heb Tom nog nooit zo zien stra-
len, Joris nog nooit zo horen zwetsen
– en dat zegt dus heel wat! – en
Mostafa, ach Mostafa!!! Nog voordat
de cadeautjes door de praeses na-
mens het hele bestuur aangenomen
konden worden, had Mostafa zich
daar al over ontfermt. Al sjansend pro-
beerde hij privénummers af te trogge-
len van alle vrouwen die zich maar in
zijn buurt waagden. Met af en toe een
schuine knipoog naar mij, alsof hij
wou zeggen: “Heb ik dat niet mooi
voor elkaar?” Nou moet ik toegeven
dat het op zich een leuke truc was:
Joris had toch niet door dat iemand
anders hier en daar de cadeautjes
aannam. Nog een paar besturen – en
dus jenevertjes – later kon ook ik niet
lekker meer blijven staan: “Weet je
wel hoe lang het geleden is dat ik op
hakken gelopen heb?” Ach, de ande-
ren viel het toch niet meer op.
Toen er dan echt niemand meer kwam
om ons te feliciteren werden we door
het oude bestuur meegenomen naar
een restaurant, waar mij de naam van
ontschoten is. Dankzij de uitmuntende
begeleiding van het nuchtere bestuur
kon ik de volgende dag mijn fiets naar
de fietsenmaker brengen; er zat zo’n

“Mostafa, ach
Mostafa!!!”

Marianne Oudmaijer
h.t. quaestor
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Update van het Periodiek Systeem

Element: Vrouw
Symbool: Vr
Ontdekker: Adam
Atoomgewicht: Gemiddeld 53,6 kg (variërend tussen 4 kg en 200 kg)
Vindplaats: Overal

Fysische eigenschappen
– Oppervlak normaal gesproken bedekt met verf;
– Bereikt kookpunt razendsnel maar bevriest op onvoorspelbare momenten;
– Smelt bij de juiste hoeveelheid aandacht;
– Wordt bitter indien onjuist gebruikt;
– Kneedbaar indien druk wordt toegepast op de juiste punten.

Chemische eigenschappen
– Grote affiniteit met goud, zilver en diverse waardevolle stenen;
– Absorbeert enorme hoeveelheden kostbare substanties en goederen;
– Kan zonder waarschuwing of aanleiding exploderen;
– Niet oplosbaar in water, maar indien gedrenkt in alcohol kan nuttige toepas-

baarheid vergroot worden;
– Duur in aanschaf en onderhoud, laag rendement bij Westerse elementen.

Aanzienlijk hoger rendement en lagere aanschafkosten zijn haalbaar bij be-
paalde elementen uit Azië en het voormalige Oostblok.

Algemeen gebruik
– Uitermate decoratief, met name in/op dure sportwagens;
– Kan uitermate effectief zijn bij het ontspannen;
– Kan een uitermate effectief reinigingsmiddel zijn.

Testgegevens
– Puur specimen wordt roze indien ontdekt in natuurlijke staat;
– Kleurt groen indien geplaatst naast beter uitziend specimen;
– Jong specimen oefent aanzienlijke aantrekkingsdracht uit, die echter met de

leeftijd vermindert;
– Claimt aangetrokken te zijn tot tegenpoolelement Man indien dit element de

juiste eigenschappen bezit. Deze eigenschappen zijn:
– geld;
– uiterlijk.
Element Vr ontkent dit meestal in alle toonaarden.

Risico’s
– Uitermate gevaarlijk, behalve in ervaren handen;
– Het is illegaal om meer dan een specimen tegelijk te bezitten, hoewel het

mogelijk is om diverse specimen op verschillende locaties te beheren, zolang
deze niet met elkaar in contact komen;

– Neigt naar reproductie. Neem daarom bij behandelen voorzorgsmaatrege-
len, bijv. rubber;

– Indien het element uit uw beheer verdwijnt kan dit aanzienlijke kosten met
zich meebrengen.

Tegengif bij besmetting
Een mix van sport, alcohol en surfen ophet internet kan tijdelijk verlichting bren-
gen, maar permanente resistentie wordt slechts opgebouwd door homoseksua-
liteit of het bezitten van meerdere exemplaren. Bij ernstige besmetting dient u
onmiddellijk hulp te vragen bij een geestelijke of een ambtenaar van de burger-
lijke stand (onder huwelijkse voorwaarden!). p

kuiperium

Tom Provoost
h.t. ab actis

“Boeiend!”
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ingezonden mededeling:

Annemiek Knijnenburg
die-hard eerstejaars chemicus

Vroeger…

Vroeger was alles beter: vroeger
waren er flippo’s, vroeger was er
“Ovide en zijn vriendjes” op tv,
vroeger waren er mensen die voor
de studie scheikunde kozen!
Dat is dit jaar wat tegengevallen.
Maar liefst 17 eerstejaars schei-
kunde hebben zich dit jaar aange-
meld!
Waardoor komt deze uitsterving
van de fantastische studie schei-
kunde?

Mogelijke oorzaak kan ten eerste
zijn dat de scheikundigen niet ge-
lokt worden met keycords
(SMS&T), agenda’s en gesponsor-
de labjassen (LST).
Ten tweede worden we niet bin-
nengehaald met één of andere
vage Engelse naam die heel wijs
klinkt.
Ten derde wordt scheikunde niet
gekoppeld aan twee verschillende
universiteiten  (SMS&T en LST).

Voorstel om het peil weer op te
krikken:
Volgend jaar heet de studie geen
scheikunde, maar Life Matter and
Chemistry.
Iedereen krijgt een Keycord en an-
dere troep (ook al komen ze maar
even kijken op een opendag) en Life
Matter and Chemistry wordt ge-
koppeld aan minstens drie universi-
teiten.

Probleem opgelost? p

life, matter and chemistry
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Koen en Ruben

The Rubijn Book of Records

Het afgelopen jaar hebben diverse
CDL-leden zich weer op allerlei gebie-
den onderscheiden. Om deze gebeur-
tenissen voor het nageslacht vast te
leggen, is The Rubijn Book of Records
in het leven geroepen. In diverse uit-
eenlopende categorieën zijn er re-
cords en eervolle vermeldingen toege-
kend. Over de toekenning van records
kan niet in discussie worden getre-
den.

Best geklede bestuurslid: Heleen Z.,
tijdens de zusteravond van Proton.

Meest onzinnige vraag tijdens een
ALV: Joris K., tijdens de H-ALV.

Meest duidelijke antwoord tijdens
een ALV: Koen W., tijdens de wisse-
ling van Maarterie.

Best gekweekte E.coli cultuur: Ruben
M., verdere uitleg is overbodig.

Hardst uitgelachen bestuurslid: Mar-
tijn R., na het lasergamen.

Meeste bananen in 1 jas: Koen W., tij-
dens het PAC (17 bananen en een bo-
nusschilletje).

Best geslaagde LIFE-klieractie: Ruben
M.’s toeterende CBR-screensaver.

Grootste aantal tv-themes ooit aange-
troffen op een harde schijf: 128.

Meest bezopen tijdens “The Night of
the Holy Grail”: iedereen.

Meest geplaagde buurvrouwen:
Maureen de W., Paula v.d. N. en Eline
K. (oftewel: de Bevers).

Lekkerste souper: bij een mini-friet-
tent tegenover het station in Delft, na
de constitutieborrel van het Technolo-
gisch Gezelschap.

Slechtste constitutiegeschenk: een
leeggelopen fruitsalade van de Appie,
voor het nieuwe Proton-bestuur. p

rubijn, fleur en fijn!

Helaas zijn Heleen en Martijn er
niet in geslaagd hun bijdrage voor
de chimica vóór de – overigens
mede voor hen uitgestelde – dead-
line in te leveren.
Indien hun bijdrage alsnog ter re-
dactie komt, zal hij in de volgende
uitgave worden geplaatst.

De redactie p
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Ruben E.A. Musson
olim praeses

Uw oud-prees gestrikt

De tweede helft van ons bestuursjaar heeft u mij vast en zeker eens, getooid met
de CDL-vlinderdas, rond zien wandelen en uzelf daarbij wellicht hoofdschud-
dend afgevraagd of ik wat last had van een aanval van automutilatiegedrag.
Sterker nog, op de Wisselings-ALV werd mij toegeworpen dat “een galastrik”
niet thuis zou horen onder een normaal driedelig pak. Een en ander vraagt om
een persverklaring van mijn kant.

Wie bepaalt nu eigenlijk dat dit blauw/geel-gestreepte neksnuisterijtje een ga-
lastrik is? Het geeft geen licht in het donker, de kleurencombinatie is allesbehal-
ve gala, en van het gebruikte materiaal hadden ze ook paraplu’s, stofdoekjes en
jasvoeringen kunnen maken. Daar komt nog bij dat een snode jaarclub van het
Delftsch Studenten Corps al een tijdje met de restjes van de fabrikant rond hun
strotjes loopt.
Kortom, als de heren van het 68e bestuur van onze fraaie vereniging zó’n strik
onder hun rokkostuum – waaronder volgens de etiquette een witte strik hoort –
mogen dragen, dan mag de flamboyante praeses van het 69e bestuur dat ding al
helemaal onder zijn gewone pak dragen. Natuurlijk wel met vest, want ik was
immers zonder al te veel bescheidenheid le chef van het CDL, en niet de ober.
Hoewel een bestuursbaantje veelal wel zo voelt; vanzelfsprekend, want het “be-
dienen” van je leden is de belangrijkste functie van een studievereniging.
Hoe dan ook, als we de etiquette erop naslaan, zien we snel genoeg dat het
dragen van een vlinderdas in plaats van een stropdas een man volkomen ver-
gund is. Nu dit probleem de wereld uit is, blijft de prangende vraag: waarom
ik??? Bepaalde mensen waren nieuwsgierig waarom ik de stropdas ineens aan
de wilgen hing voor officiële CDL-ceremoniën, en op zo’n suffe vlinderdas over-
stapte ter garnering mijner nek. Diegenen onder hen die uit ervaring weten wat
voor een monsterlijke klus het is en hoeveel – vooral geduld – het van je vergt
om voor het eerst zo’n recalcitrante lap stof te strikken, waren nog het meest
nieuwsgierig. Op mijn basisschool kreeg ik ergens in een kleuterklasje eens een
strikdiploma omdat ik mijn twee schoentjes aan elkaar vast kon knopen om ver-
volgens, triomfantelijk op de juffrouw afstormend, ongegeneerd op mijn melk-
tandjesmuil te gaan. Het strikken van een vlinderdas is opmerkelijk genoeg niets
meer of minder dan het strikken van je veters. Lenige, lange vingers zijn edoch
wel een pre bij al dat gepiel onder je kin.
Waarom droeg oud-rector Willem Albert consequent een strik? Ik weet het niet.
Onderscheidingsdrang? Om op te vallen? Gewoon omdat het mooi is? Een com-
binatie van dit alles?
Als je in een fatsoenlijke winkel een geschenkje voor iemand koopt, wordt je
vrijwel altijd door de verkoper of verkoopster met een grijns van oor tot oor ge-
vraagd of het een cadeautje is. Daarop volgt, met een pardoes opvallend sterk
gereduceerde grijns, de vraag of het beestje dan misschien ingepakt moet wor-
den. Er wordt een papiertje omheen geraffeld, en als glazuur op de cake wordt er
zo’n lintje omgestrikt met snoezige, vibrerende krulletjes en een reclamesticker
enzo. Ja oké, misschien voel ik me me met zo’n strik rond mijn nek ook wel een
cadeautje, hoewel ik dan van geluk mag spreken dat ik waarschijnlijk het enige
cadeautje ter wereld ben dat niet spontaan besprongen en uitgepakt is, à la
Leslie Nielsen in The Naked Gun. Maar ja, die had dan ook een speciaal daar-
voor gebreid ééndelig driedelig pak aangetrokken. Dan vraag je er natuurlijk om.
Een andere denkbare reden zou zijn dat de CDL-vlinderdas de unieke eigen-
schappen heeft dat hij nooit in de soep hangt te bengelen en dat je hem ook niet
per ongeluk kunt besmeren wanneer je je boterhammetjes aan het prepareren
bent. Dit alles in tegenstelling tot de CDL-stropdas, die ostentatief alle kanten

rubijn, fleur en fijn!
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op zwiept en dus gemakkelijk per on-
geluk tussen twee bruine sneetjes kan
belanden.

Goed, mogelijke redenen in overvloed,
maar waarschijnlijk beschouw ik een
strikje gewoon als stijlvol; iets dat nét
een stukje extra ceremonieel geeft….
Ben ik nog te redden...???  (zie kader)

Tot op de volgende ALV, waar u mij
weer aan mijn vlinderdas vast zult
zien zitten. Tot die tijd houd ik het, net
als de meesten van u, bij een gewone
strop. p

1) http://www.chem.vt.edu/chem-
dept/gandour/2535/studentb.pdf

Virginia

Laat ik nog maar even opmerken
dat ik onlangs op de site van de
Technische Universiteit van Virgi-
nia1 ) in botsing kwam met een ten-
tamen Organische chemie, waaruit
blijkt dat ik niet de enige chemicus
ben die zich om dubieuze redenen
“wel eens” met een vlinderdas ver-
siert:

“
Which can’t undergo nucleophilic
substitution?

1)
Br

2)
I

3)
Cl

4)

Br

Which day of the week does Prof.
Gandour wear a bowtie and why?
1) Mon., to liven it up;
2) Wed., b/c it’s middle of week;
3) Fri., to be different;
4) Fri., b/c brother wears a tie on

Friday also.

Which of the following has ste-
reoisomer that is a meso com-
pound?
1) 2,4-dibromohexane;
2) 2,4-dibromopentane;
3) 2,4-dimethylpentane;
4) all of above.

”

rubijn, fleur en fijn!
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Van de assessor

Assessor zijn van het Chemisch Dispuut Leiden betekent vooral dat je iedereen
mag uitleggen dat je assessor bent. Dat is lang niet zo makkelijk als het lijkt.
Toen ik mijn moeder vertelde dat ik assessor geworden was, dacht ze dat ik
promotie gemaakt had bij de Albert Heijn. Toen ik mijn opa probeerde uit te
leggen wat een assessor was, moest ik hem drie keer wakkker maken en zijn
gehoorapparaat aanzetten. En dan zijn er nog zusterbesturen die het bestaan
van een assessor stelselmatig durven te ontkennen. In Delft heet een assessor
commissaris, in Amsterdam secretaris en hier en daar heeft een assessor nog
een schattige tweede naam zoals vereniging, intern, extern of commissies. Ik
zou ook best zo’n schattige tweede naam willen, maar omdat ons bestuur
slechts uit vier leden bestaat is dat statutair onmogelijk. En mijn voorstel om dan
maar het statuut te wijzigen is er nooit doorgekomen. Mijn ouders wilde me ook
nooit een tweede naam geven, mijn vader heeft wel 5 namen en mijn moeder 3.
Maar voor mij hadden ze maar één naam over. En dan ook nog Koen. Het liefste
had ik ook een stoere jaren-80 naam gehad zoals Wouter, Jeroen of Jasper – of
twee, of nog meer. Wouter Joris Jasper Erik Peter of zoiets… Maar goed, ik was
dus assessor, alleen maar assessor. Als mijn voorgangers niet het lef hadden
gehad om mij midden in de vakantie in Warschau uit mijn bed te bellen was ik
het nooit geweest. Dus wil ik nu nog even Jasper en Rogier bedanken voor de
moeite die ze hebben gedaan om mij erbij te lullen. Dat jullie mij rustig de Tour-
etappe af hebben laten kijken, vlak voordat we een bestuursgesprek hadden,
heb ik altijd enorm gewaardeerd. En uiteindelijk was het toch een geslaagd be-
stuursjaar met hoogtepunten, dieptepunten, ruzies, taart en vooral veel bier!
Verder hoop ik dat mijn opvolger Mostafa meer succes heeft in het uitleggen
wat een assessor is dan ik had. Ook wil ik nog even de nieuwe bestuursleden
vooral op het hart drukken een beetje voorzichtig te doen met de mp3-collectie.
Ze zijn toch een beetje mijn kinderen. En nog iets, doe vooral NIET te serieus!!!

Hasta el revolucion siempre,
Koen p

rubijn, fleur en fijn!

blurp & refluxen

Koen Wagner
olim assessor
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Annemiek Knijnenburg
Een sjaars met een kamer

Kamernood

Wat ik gelijk al wist toen ik in Leiden
ging studeren was: op kamers!!
In Utrecht moet je nu twee jaar wach-
ten op een kamer. Mij werd verteld
dat je in Leiden gewoon heel veel
moest hopsiteren!
En dat is wat ik deed. Hospiteren voor
kamers met reistijdvoorrang, zonder
reistijdvoorrang, kamer met lekkende
kozijnen enz. Vaak samen met 20 an-
deren of 40 of 50…!!
De eerste hospiteeravond  was in de
vakantie voor een Quintus-Minerva
huis (toen had ik nog geen idee bij
welke studentenvereniging ik wilde).
Je moest je voorstellen en zeggen wat
je ging studeren. Daar zat ik dan met
20 meiden. Het rondje werd afgegaan:
“rechten”, “major rechten en minor
economie”, “rechten”, “psychologie”,
“rechten” en toen ik: “scheikunde”.
De schok was enorm: “scheikun-
de???”, “Hoe ben je daar nou opgeko-
men??” en “Wat ga je daar in gods-
naam mee doen?”
Tsja…ehm…
En als klapper op de vuurpijl zei ie-
mand: “Vroeger haatte ik scheikunde
echt!!”
Ik moest me bijna gaan verdedigen,
althans zo voelde het dan.
Bij de zesde hospiteeravond begon ik
de moed te verliezen: “wat ga je ei-
genlijk studeren?”
“Scheikunde”
“Aah cool! Dat is moeilijk! Dat is met
quantummechanica en allemaal ande-
re vage dingen.”
De hospiteeravond was heel gezellig
en ik hoefde me niet meer echt te ver-
dedigen. Dit beloofde wat!
Tijdens de ALV en inauguratie had ik
mijn telefoon aangezet, ze konden na
zessen bellen….
Sorry dat hij af ging, maar ik ben het
geworden!!!
Nu moet alleen de administratieve
rompslomp van de SLS afgehandeld
worden en kan de reistijdvoorrang mij
nog steeds de das om doen! Als ik het
contract getekend heb, geloof ik het
pas echt! p

op zoek

Puzzel der elementen

Aangezien er op de puzzel uit de
vorige chimica nog slechts weinig
reacties binnen zijn gekomen,
wordt de deadline verplaatst. U
kunt uw oplossingen nog tot 21 fe-
bruari insturen.
Hieronder nogmaals de opgave:

Maak uit de afkortingen van de ele-
menten een zo lang mogelijk, be-
staand, Nederlands woord. Alle af-
kortingen mogen slechts éénmaal
gebruikt worden.
U kunt bijvoorbeeld denken aan:

– Viespeuk
– Scheurbuik
– Gasmaskers
– Bierkratten

Met een beetje creativiteit (of me-
ligheid) zijn er nog heel veel andere
woorden te maken.
Onder de goede inzenders wordt
een bakje chips in de borrelbunker
verloot.

De redactie p

periodiek
puzzeltje
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Verder...

Kopij voor het volgende nummer in-
leveren vóór 21 februari 2003, bij
voorkeur als Word-document als
bijlage per e-mail naar
chimica@chem.leidenuniv.nl of op
diskette. Zet duidelijk uw naam op
de diskette! De kopijbus bevindt
zich in de postkamer bij de portier.

Chimica is het nieuwsorgaan van
de opleiding Scheikunde en wordt
verzorgd door het Chemisch Dis-
puut Leiden (CDL), de studievereni-
ging voor scheikunde van de Uni-
versiteit Leiden. Chimica wordt uit-
gegeven voor alle studenten en
medewerkers van de opleiding
Scheikunde van de Universiteit Lei-
den.
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“Innovatie”

Roger is techneut. En techneuten denken graag
in praktische oplossingen. Een blauwe maandag
Psychologie in Leiden was Roger niet toepas-
baar genoeg. Sindsdien haalt hij zelf de kern uit
zaken. Praktische psychologieboeken en prak-
tijkgerichte cursussen. Voortdurend op zoek
naar de balans tussen theorie en zijn eigen prak-
tijk. Grenzen verkennen. Dat is wat Roger drijft.


