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Praesidiaal 

Editorial

Beste CDL’er, beste lezer,

‘Just Dance’ staat hard aan en we zingen met de hele 
redactie mee. De Chimica klussessie is aan. Onze beruchte 
Indesign-avonden met hier en daar wat extra’s zijn de 
beste. Dit zijn de avonden waarop ik meestal de Editorial 
schrijf. De stukken druppelen langzaam binnen, ze worden 
gecontroleerd, rechtgezet en aangevuld. We zijn bijna 
klaar. Mijn werk zit er ook bijna op. Dit is namelijk de 
laatste Chimica waarbij ik de hoofdredacteur mag spelen. 

Helemaal loslaten zal waarschijnlijk nooit gebeuren, 
maar vanaf volgende uitgave is Dominique Vis officieel 
de nieuwe hoofdredactrice. Nadat ze vorig jaar al 
eens commentaar kwam geven op de spellings- en 
grammaticafouten, zonder dat ze redactielid was, vonden 
we al dat ze erbij moest. Dit jaar binnen de redactie 
werd al snel duidelijk dat zij mijn opvolgster zou worden.  
Nu, in deze laatste uitgave onder mijn hand, is het thema:  

 
 
 
 
Dodelijk Design. 
Dit heeft uiteraard 
niets met IKEA 
meubeltjes te 
maken, maar met 
drugs. Designer 
drugs. Goedkope 
en semi-legale 
variaties op bestaande drugs. In het Chemisch Journaal zal 
er verdere uitleg gegeven worden. Verder komt dit terug 
in onder andere de Science en wordt het kort aangestipt in 
de nieuwe Gadget rubriek. Kortom, veel lees plezier en tot 
bij het CDL!

Bas Buise

Chimica, Luctor et Emergo!

Lieve Leden,

De maand maart is alweer aangebroken. Afgelopen maand heb ik aan den lijve mogen 
ondervinden dat het ‘s nachts nog steeds twee graden onder nul is en dat het ’s ochtends 
rond een uur of half zeven licht wordt. Voor mijzelf dus een maand vol met avonturen, 
maar voornamelijk bij het CDL was er genoeg te beleven. Zo werd het complexe lustrum 
spetterend geopend met een pool party en konden er designerjurken gespot worden op 
het Science Gala. Design kwam niet alleen terug tijdens het Science Gala. Ook in deze 
Chimica kun je lezen over al het design dat in de chemische wereld heeft plaatsgevonden, 
beginnend met de nieuwbouw van de faculteit. 

Iedereen weet al jaren dat het er aan gaat komen. De onderzoeksgroepen zullen 
verhuizen en oude vertrouwde plekjes zullen moeten worden verlaten. In mei is het 
zover, want de nieuwbouw is klaar voor gebruik. Onlangs had ik de eer om de nieuwbouw 
te betreden. Hier kreeg ik een rondleiding langs de verschillende kantoren en natuurlijk 
ook de practicumzalen. Een rondleiding waarin elke kleur een onderzoeksgroep moest aanduiden en ik grote 
zalen zag voor net iets kleinere microscopen. Al met al een mooi gebouw waar ik volgend jaar met plezier nog 
een keer in wil ronddwalen.

Nieuw ontwerp om je heen inspireert vaak om iets nieuws te doen. Binnen het CDL zijn er veel nieuwe initiatieven, 
waaronder het subdispuut De Brouwmeesters. Deze groep CDL’ers zijn sinds hun oprichting (en daarvoor) druk 
bezig geweest met het ontwerpen van de perfecte biertjes en zijn daar tot nu toe zeker in geslaagd. De tweede 
batch is alweer op en tijdens het lustrum beloven ze ons te voorzien van nog meer complexe biertjes. Naast 
de biertjes zijn er meerdere complexe items dit lustrum te bemachtigen. Menig CDL’er is voorzien van een 
prachtige complexe badjas en tijdens de pool party was deze badjas zeker een welkome outfit. 

Verder is ook het bestuur actief bezig geweest met een nieuw ontwerp. Er belooft namelijk vanuit het bestuur 
de komende maand een prachtig nieuw CDL-item te verschijnen. Weet jij al wat het is? Naast dit prachtige 
nieuwe CDL-item houden wij ons op dit moment vooral bezig met het samenstellen van het nieuwe bestuur. 
Hoewel het voor ons allemaal zo kortgeleden lijkt dat wij bestuur werden, staat er alweer een nieuwe lichting 
klaar om het stokje van ons over te nemen. Dit is natuurlijk niet alleen voor hen spannend, maar ook voor ons 
en alle leden. Om de spanning nog extra te doen aanwakkeren, komt L.C.D. Prisma ook dit jaar met de poule: 
“Haal jij het KB uit de kast?” Ik ben benieuwd wie er dit jaar het dichtstbij zit. 

In de tussentijd wens ik jou veel leesplezier en hopelijk mag deze Chimica je inspireren om ook de designer in 
jou los te laten.  

Rosa Meijer   
h.t. praeses van het Chemisch Dispuut Leiden
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Nog niet zo lang geleden kopte de Telegraaf “Studenten massaal 
aan de harddrugs”. Nu weten we allemaal wat de Telegraaf voor een 
krant is, maar toch schrikken we er van. Onder de studenten van 
de Erasmus Universiteit is xtc schijnbaar de populairste drug: 29 
procent van de ondervraagden hebben het wel eens gebruikt. Daarna 
gebruiken de Rotterdammers met name cocaïne (12,7%) en speed 
(11,5%) (Trimbos Instituut, 2014). Qua doen en laten verschillen alfa- en 
gammastudenten redelijk van bètastudenten, maar is dit ook het geval 
op drugsgebied? Eén ding is zeker: als er studenten onder ons zijn die 
drugs gebruiken, pakken ze dat vast slimmer aan. Wie een beetje kan 
synthetiseren heeft gemakkelijk zijn eigen, semi-legale, designerdrug 
gemaakt. Een designerdrug is vaak een bekende drug die verboden is, 
maar dan een klein beetje aangepast. Een dubbele binding eruit, een 
methylgroep eraan. Zo ontstaat bij wijze van spreken een nieuwe stof 
met een nieuwe werking. Het vervelende is alleen dat deze stof ook 
giftig kan zijn.

Asbjørg S. Christophersen zegt in zijn onderzoek (2000) dat 
deze designerdrugs gemaakt worden omdat ze niet illegaal 
zijn. De aangepaste drug staat namelijk niet geregistreerd 
als verboden en kan daarom vrij gebruikt worden. Ze worden 
met name gesynthetiseerd in illegale laboratoria en zonder 
al te veel kennis getest. Een gevolg hiervan is een groot 
aantal doden. Volgens Christophersen valt de grootste groep 
designerdrugs onder de methylenedioxy-afgeleiden van 
amfetamine en methamphamine, met 3,4-methyulenedioxy-
methamphetamine als de beruchtste designerdrug.   

Research Chemicals
De nieuw ontworpen drugs gaan volgens een journalist van VICE 
(2014) makkelijk de markt op onder de titel ‘research chemicals’. 
“Alsof het stoffen zijn die bedoeld zijn om in het lab mee te 
spelen.” Daar wordt aan toegevoegd dat er in werkelijkheid 
vooral mee geëxperimenteerd wordt in slaapkamers. De 
‘onderzoeksresultaten’ worden vervolgens geplaatst op Reddit, 
Erowid en andere fora. Het is natuurlijk de bedoeling dat 
vergelijkbare effecten optreden als met bekende illegale drugs.

Europese wetgeving
De Luxemburgse Vivianne Reding was, voordat ze in 2014 
Europarlementariër werd voor de Christendemocraten, 
eurocommissaris voor Justitie en Burgerrechten. Vanaf die 
positie kwam ze in 2013 met een inmiddels aangenomen 
voorstel om de procedure voor een drugsverbod te versnellen 
van 2 jaar naar 10 maanden. Dit was volgens haar nodig omdat 
het oude systeem, daterende uit 2005, niet meer effectief zou 
zijn. Met oog op het toenemende gebruik van designerdrugs 
was besloten dat er binnen de EU een daadkrachtige variant 
op het oude systeem moest komen. Het voorstel bestaat uit 
twee onderdelen. Ten eerste moet het mogelijk zijn om stoffen 
sneller op een zwarte lijst te zetten en ten tweede moet er een 
evenrediger systeem komen. Met het laatste wordt bedoeld dat 
stoffen die beperkte risico’s voor de volksgezondheid vormen, 
ook beperkt verboden worden. Tegelijkertijd zullen schadelijke 
stoffen volledig van de markt gehaald moeten worden en moet 
er ook een straf komen op de handel hiervan.

Zwarte 
Chemie

Bekend Design
Hieronder volgt een omschrijving van drie bekendere designerdrugs 
die in omloop zijn, inclusief de bijbehorende effecten. 

Bron: VICE Nederland

LSZ
Categorie: psychedelica (zoals paddo’s)
Op de markt sinds: halverwege 2013, maar populair vanaf 
2014.
Bestaansreden: mensen vinden de trip na gebruik van LSD 
vaak erg lang duren (ongeveer 12 uur). De trip na gebruik van 
LSZ duurt ‘maar’ acht uur. Dit middel sluit dus goed aan op de 
wensen van de gebruiker. Bovendien is LSD illegaal en is LSZ 
wél legaal verkrijgbaar.
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Zwarte 
Chemie

Bekend Design
Effecten: LSZ zorgt voor veel visualiserende effecten, maar het kan 
even duren voordat deze opkomen. Dit heeft ook te maken met de 
dosering. Niet iedereen is tevreden: sommigen noemen het een 
matig aftreksel van LSD, maar dit is daarentegen misschien wel 
wat de markt wil.
Treffende quote uit de review: “40 minuten nadat het begon te 
werken was ik al een tent aan het bouwen vol kerstverlichting en 
met zeven speakers.”

3,4-ctmp
Categorie: stimulerende middelen (zoals speed en cocaïne)
Op de markt sinds: eind 2012, maar afgelopen jaar het meest 
gezochte middel op het internet.
Bestaansreden: voor Ritalin heb je een doktersverklaring nodig 
en 3,4-ctmp is nog niet verboden. Dat verklaart waarschijnlijk 

waarom het zo populair is. Het concurreert met een al eerder 
populair geworden vervanger van Ritalin: ethylphenidate.
Effecten: Je wordt er wakkerder van. De effecten duren zo’n acht 
uur, maar voor recreatief gebruik is dit middel te saai.

Methoxphenidine
Categorie: disassociatieven (zoals ketamine)
Op de markt sinds: hoewel het al in 1989 gepatenteerd werd, is 
het pas sinds december 2013 op de markt. 
Bestaansreden: de voorganger, MXE, wordt waarschijnlijk op veel 
plaatsen illegaal, waardoor chemici op zoek gingen naar iets wat 
nog niet op de zwarte lijst stond.
Effecten: er wordt van alles over gezegd, maar zeker is dat het een 
van de weinige nieuwe drugs is die behandeld is door een echt lab. 
Dat lab stelde vast wat de amateurs ook al zeiden: het lijkt op PCP, 
een klassieker uit de jaren zestig. Het is erg potent spul, waar je 
flink voorzichtig mee moet zijn.
 
Bas Buise

Bekende designer drugs worden op 
den duur te bekend en geregistreerd 
als verboden. Vanaf dan kan het 
nooit meer gebruikt worden, tenzij 
de politiek natuurlijk anders wil. 
Wat zeggen de Nederlandse partijen 
eigenlijk over drugs?

VVD
Via ledenregistratie en een wietpas 
softdrugsverkoop aan banden 
leggen. Verder zwaardere straffen 
en strengere controle op illegale 
handel.

PvdA
Wietteelt reguleren en coffeeshops 
behandelen als horecabedrijf, 
terwijl handhaving en voorlichting 
aanwezig blijft. Verder 
experimenteren met gereguleerde 
wietteelt en een begeleide 
heroïneverstrekking.

D66
Cannabisteelt moet worden 
gelegaliseerd en gereguleerd om zo 
een gesloten en belastingplichtige 
keten van kopers en verkopers te 
maken.

SGP
-

PVV
Geen coffeeshops in een straal 
van 1 km rondom scholen en rijden 
onder invloed moet keihard worden 
aangepakt.

SP
Verkoop en teelt van softdrugs 
moet worden gereguleerd om 
crimineel overlast tegen te gaan. 
Daarnaast controle op kwaliteit en 
voorlichting verbeteren.

CDA
Ledenregistratie en invoering van 
een wietpas. Verder terugdringen 
van het aantal coffeeshops in 
Nederland tot ze allemaal weg zijn. 
Voorlichtingen en controles moeten 
beter worden. 

GroenLinks
Softdrugs worden gelegaliseerd, 
harddrugsverstrekking wordt 
gereguleerd. Hierbij moet duurzame 
en milieubewuste productie in het 
oog worden gehouden.

ChristenUnie
Einde aan het gedoogbeleid, 
coffeeshops weg uit het 
straatbeeld, geen onderscheid 
tussen soft en hard drugs maar een 
algehele nultolerantie.

In 
Den Haag



Woensdag 3 februari 

Na vier maanden voorbereiding was het dan eindelijk zo 
ver: met 25 MST’ers stonden we op Rotterdam Centraal te 
wachten op de trein die ons naar Antwerpen zou brengen. 
Eerst volgde er nog even een kleine toespraak van Fabian en 
vervolgens konden we gaan.
In de trein was er meer dan genoeg tijd om het mooie 
programmaboekje nog een keer te lezen en toch achter wat 
spellingsfouten te komen (ondanks de vele keren nalezen). 
Achterin het boekje stonden twee bijzondere spellen 
uitgelegd, die als een rode draad door de reis heen zouden 
lopen. Gotcha en het Bucket List spel. Voor Gotcha kreeg 
iedereen een kaartje met daarop de naam van één van de 
andere Belgiëgangers. De bedoeling was dat je deze persoon 
dan zou vangen, door gotcha te zeggen wanneer je met zijn 
tweeën was. Het Bucket List spel vond plaats in groepjes 
van vier. In het boekje stond een lijst met opdrachten, 
gecombineerd met punten die je daarvoor kon krijgen. Het 
groepje met de meeste punten zou winnen.

Maar genoeg over dit boekje, door naar de reis.
Eenmaal aangekomen in Antwerpen zijn we nog even snel 
langs ons hostel, Alias youth hostel, gegaan. Vervolgens 
leidde een wandeltocht ons naar het software en consultancy 
bedrijf TOPdesk. Hier kregen we een korte uitleg over het 
bedrijf, gevolgd door een “afwas-case”. Hierin moest het 
proces afwassen zo efficiënt mogelijk gemaakt worden. Alles 
kwam voorbij, van een serieuze droogoven, tot een cavia die 
zo hard moest rennen dat de föhn en bladblazer van energie 
werden voorzien. 

Na nog een korte borrel zijn we door gegaan naar pizza 
restaurant Mamma Mia, waar ze, tot onze schrik, de 
reservering niet goed hadden doorgekregen. Gelukkig 
mochten we toch gaan zitten. Helaas was er alleen een 
fout gemaakt, waardoor iedereen die een pizza margherita 
besteld had geen eten kreeg. Onderweg naar de karaoke bar 
zijn we toch maar bij MC Donalds gestopt, want stappen op 
een lege maag kan natuurlijk niet en zingen al helemaal niet. 
Aangekomen bij Park Avenue karaoke was het feest helemaal 
losgebarsten. Een lekker Belgisch biertje in de hand en hard 
mee zingen met de karaoke (iets waar sommigen beter in 
waren dan anderen). Hier hebben we de rest van de avond 
doorgebracht.

Donderdag 4 februari
 
De volgende dag stond de bus al op ons te wachten toen 
iedereen na een snel ontbijt slaperig naar beneden kwam. We 
gingen namelijk naar Covestro (vroeger Bayer). Hier hebben 
we meer te horen gekregen over Covestro zelf en wat ze 
precies doen. Hierna hebben we een rondleiding door hun 
laboratoria gekregen en de proefopstellingen bekeken. Deze 
proefopstellingen worden gebruikt om nieuwe dingen, die 
in het lab veelbelovend lijken, uit te testen voordat ze in de 
grote reactor getest worden.

De rest van de middag had iedereen vrij. Ik ben toen maar 
eens Antwerpen gaan bekijken. ‘s Avonds na het avondeten 
barste het feest weer los en zijn de meesten wederom naar 
de karaokebar gegaan. Ik ben zelf met een paar anderen in 
het hostel gebleven, waar we de hele avond Cards Against 
Humanity hebben gespeeld. De volgende ochtend moesten 
we namelijk weer vroeg op voor een symposium van de 
Universiteit Antwerpen. 

  “In Nederland is de avond al voorbij
          als die in België nog moet beginnen”

6
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Jan-Willem Bastiaansen
Vrijdag 5 februari 

Nadat we het symposium in Antwerpen hadden bezocht, 
vertrokken we bepakt en bezakt richting Gent. Na een 
uurtje in de trein gezeten te hebben, kwamen we in het 
prachtige Gent aan, waar direct op het station de eerste 
Cuberdons (ook wel Gentse Neuzen) werden gekocht. 
Ondertussen werd de groep in tweeën gesplitst. De 
ene helft van de groep mocht naar de faculteit voor 
‘technische scheikunde’ aan de Universiteit van Gent en 
de andere helft, waaronder ik, mocht naar de faculteit 
voor ‘fundamentele scheikunde’ aan de Universiteit van 
Gent. Aangekomen op de universiteit werden we zeer 
vriendelijk onthaald. Een PhD student en een professor 
gaven ons samen uitleg over hun onderzoek, welke 
voornamelijk gefocust was op kwantumchemie. Nadat 
er veel vragen waren gesteld, kregen wij een rondleiding 
door een aantal zogeheten ‘labo’s’ van de universiteit. 
Na deze rondleiding werden wij mee genomen naar een 
ander gebouw, waar de ‘NMR-specialist’ ons een groot 
700 MHz NMR-apparaat liet zien. Na een interessante 
uitleg was er nog tijd voor een drankje, waarna we onze 
weg vervolgden. 

Bij het hostel ‘De Draecke’, midden in het centrum van 
Gent, kwamen we weer samen met de andere helft van 
de groep. Nadat de kamers waren verdeeld en de bedjes 
waren opgemaakt was het tijd om onbeperkt spareribs 
te eten! Niet alleen aan de hoeveelheid spareribs kwam 
geen einde, ook de wijn vloeide rijkelijk. De ene na de 
andere persoon werd ‘ge-Gotchaat’ en men deed heel 
hard zijn best om punten binnen te halen voor de Bucket 
List. Dit door onder andere minimaal drie ribben te eten. 

Nadat er tijdens het diner een goede bodem was gelegd, 
was het tijd om het nachtleven van Gent te ontdekken. 
De zoektocht naar de shotjesbar werd snel opgegeven en 
de avond begon in een aantal kroegjes, om vervolgens te 
eindigen in de beroemde ‘Overpoortstraat’.

Zaterdag 6 februari

De volgende dag stond in het teken van cultuur. De 
dag begon met een bezoek aan de enige overgebleven 
middeleeuwse burcht in heel Vlaanderen, genaamd 
Gravensteen. Iedereen kon in zijn eigen tempo deze 
mooie burcht bekijken en vanaf de muren van de 
burcht genieten van het gave uitzicht over Gent. Na dit 
bezoek was het tijd voor een lekkere lunch en de nodige 
ontspanning, om vervolgens vol goede moed de tocht 
naar de Sint-Pietersabdij af te leggen. Door middel 
van een movie-guide, waarin we het mysterie van de 
overleden Rafaël moesten oplossen, werden wij heel de 
abdij, kerk en tuinen doorgeleid. Nadat wij het oudste 
monument van Vlaanderen geheel hadden bezichtigd en 
dachten het mysterie opgelost te hebben, was er tijd om 
zelf de stad te verkennen en een lekker hapje te eten. 
De laatste avond van de reis werd door velen gebruikt om 
voor de laatste keer te genieten van de heerlijke, echte 
Belgische biertjes. De diehards gingen door tot in de 
vroege uurtjes.

Zondag 7 februari  

Zondag was alweer de laatste dag van de super leerzame 
en gezellige reis. Iedereen was deze dag helemaal vrij 
om te gaan en te staan waar hij of zij wilde. Zo werden 
er kerken bezocht, Vlaamse wafels gegeten, de laatste 
punten voor de Bucket List binnengehaald en met één 
schoen geborreld om 12:00 uur ’s middags. Vervolgens 
was toch echt het moment daar om terug naar huis te 
keren. Na bijna de bus te hebben gemist, kwamen we 
gelukkig toch veilig in Rotterdam aan. Het waren een paar 
super mooie dagen, waarin we veel over de verschillende 
bedrijven en de Belgische cultuur hebben geleerd. 
Daarnaast hebben we ook zeker kunnen genieten van de 
mooie steden!

Marije de Vos

  “In Nederland is de avond al voorbij
          als die in België nog moet beginnen”
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Wednesday the 3rd of February– Liverpool
In the very early morning we were on our way to Liverpool. 
A group of fresh, young and enthusiastic Chemistry and 
Chemical Engineering students began their trip towards the 
great United Kingdom. The trip went smoothly, except for 
Tim, he was at the toilet somewhere and constantly lost. 
Upon arrival at the hostel we had half an hour to change in 
our suits. Barney Stinson would’ve been proud. On our way 
we went towards the University of Liverpool, our first visit 
with prospects towards our future. We were welcomed with 
a delicious lunch and after that a few presentations and a 
tour through the faculty followed. Although we could not 
visit the laboratories at the research departments, we did see 
all ins and outs of the student laboratories. I must say that 
they had a quite impressive building. Especially the first years 
archaeology room drew our attention, where a fake stone 
wall was set up for a practical. It existed of pretending as if 
you were in a real cave. First years students could experience 
firsthand what it was like to paint in the dark with the authentic 
paints that cavemen used to use. The second practical existed 
out of smashing stones against each other and making an axe 
or arrowhead. This seemed like a good CDL activity to us! In 
the evening we had dinner together and afterwards we went 
out in a very poorly dressed and ‘arrige’ student disco. 

“The second practical existed out of smashing stones against each 
other and making an axe or arrowhead. This seemed like a good 
CDL activity to us!”

Thursday the 4th of February – Warrington
In the morning the committee had organized a tour of 
Liverpool for the group. This was very windy, there were huge 
pints of coffee and Tim was nowhere to be found. After lunch 
it was time to hit our second and third excursions at Solvay 
and Perstorp. Both companies were at the same production 
site in Warrington. Solvay’s plant makes hydrogen peroxide, 
which is on its turn used in the production process of 
Perstorp’s custom made plastics. I will not go too much into 
detail about these two companies, but I can say for sure that 
both tours were really exciting. Especially the one where we 
stood on a distance of 30 cm from a reactor made of glass. 
Afterwards, the good people of Perstorp took us to a pub 
nearby for dinner, which was delicious. Many interesting one-
on-one conversations with Perstorp’s finest employees later 
it was time to head back to Liverpool.

During the winter of 2016, Manchester and Liverpool were delighted by a visit of the most 
lovely CDL members. Lina Kan gives an insight into the great days they had there.



Friday the 5th of February – University of Manchester
Outside, the day is up and calling. Brisk (and slightly 
hungover), the group began its early journey towards the 
great city of Manchester. The University of Manchester was 
expecting us first thing in the morning, which shouldn’t be 
so hard to accomplish right? Wrong! We were definitely on 
the right way and somewhere in the distance a University 
sign popped up. That must be it! How big is the chance of 
two different universities being in the same street? Well, 
apparently very big. So after a long, unplanned tour of 
Manchester we finally arrived at the right building, where Dr. 
Jonathan Agger was waiting for us, a very spirited physical 
chemistry teacher. After a short introduction, we split up in 
a few groups and got a tour of the Chemistry department 
which had a similar system to Leiden. Lunch was in the 
university cafeteria and for most people existed of a mega 
burger and a large bowl of gravy fries; another fascinating 
discovery! Those English people definitely know how to eat 
fried food. After that, we were taken into the wonder world of 
Chemical Engineering, which included an impressive testing 
facility for students, with medium sized reactors for student 
practicals. The tour ended in the still quite a bit radioactive 
room where Rutherford did his discovery that led him to 
designing the atomic model. Besides the graphene Nobel 
prize, campus napping pods and Rutherford’s atomic model, 
Manchester also housed professor Clayden (yes, the one 
from the OC book) until recently. All in all, it was a university 
that should definitely be very proud of their facilities and 
accomplishments. After this highly informative experience, 
Dr. Agger was very eager to get to know us better and invited 
us to hit a nearby student bar. I was one of the lucky six who 
had decided to take the doctor up on this invitation, while 
the rest of the people decided to hit the museum or take a 
nap in the hostel. A few pints and loads of stories later, he 
agreed to take us to an Indian restaurant which had a few of 
the most delicious dishes we had on this trip. But eventually 
all good things must come to an end, and so also our precious 
time with this interesting man. He hailed us a few cabs and 
we were on our way again to reunite with the CDL to start 
the evening activity: a pub crawl! The evening took its course, 
the guys made a new male friend (ahum) and let’s just say 
that everyone was very happy that the next activity was not 
planned in the morning.

Saturday the 6th of February – Manchester, Museum of Science 
and Industry
Hangover breakfast, loads of coffee and typical English 
weather; we were on our way to the museum of Science 
and Industry. Although it was cold, the museum’s collection, 
which was spread out over as many as six buildings, was very 
impressive. After everyone had stilled their unending hunger 
for knowledge with the different exhibitions, the group had 
some free time until dinner and split up, either to get a bite to 
eat, visit another museum or just take a nap in the hostel while 
they still could. This evening, the whole group was to dine 
together once more. A very impressive large pub, “The Bank”, 
was waiting for us and while we filled up on England’s finest 
wines and beers, the food seemed to cause some problems in 
the kitchen and with the serving staff. But after a few bottles 
of wine, a few card games and a nice pint or two, there it was: 
the starters were being served! Okay, honestly it took hours 
before we had any food, nevertheless when it finally arrived 
it was very tasty. After dinner, most people actually realized 
that they had little money left and the decision was made to 
just do some drinks at the hostel. But even there we were not 
safe from making new ‘friends’ again, we were like honey to 
bumblebees! 

“The evening took its course, the guys made a new male friend 
(ahum) and let’s just say that everyone was very happy that the 
next activity was not planned in the morning.”

Sunday the 7th of February – Manchester
Since we had to be at the airport at 4 PM, there were a few 
hours left to discover Manchester just a little bit more. Again, 
smaller groups did their thing, which existed mostly out of 
going to the Manchester Museum which was quite similar 
to Naturalis, getting something more to eat, buy a few last 
souvenirs and visiting China Town for the celebration of 
Chinese New Year.  
When I finally arrived back home, late in the evening, it 
seemed very quiet to be sleeping alone again and I can 
definitely say that this trip was a very big success. Kuddos to 
the committee for organizing this fabulous trip!

Lina “Who needs more than two hours of sleep?” Kan

CDL saves the queen
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Zoals elk jaar organiseerde ook dit jaar de Akcie weer 
een kerstdiner met een bijbehorend feest. Deze viel op 14 
december, als een van de laatste activiteiten van het jaar 2015. 
Er was door de commissie besloten, nadat veel goede ideeën 
waren geopperd, om te dineren bij het restaurant “Verboden 
Toegang” aan de Kaiserstraat.

Als echte Nederlanders werd er door de gasten natuurlijk 
een opmerking gemaakt over de prijs van het eten. Gelukkig 
werd wel vermeld dat het eten en de service uitstekend 
waren, dus de commissie achtte het restaurant een goede 
keuze. De opkomst bij het diner was ruim voldoende 
om verspreid over een aantal tafels in een gezellige 
groep het avondmaal te kunnen nuttigen. De opkomst 
was zelfs nog iets hoger dan de commissie bij aanvang 
van het diner had verwacht. Het was een diverse groep, 
met CDL’ers uit zo’n beetje alle verschillende jaarlagen, 
een internationale student en externen die mee waren 
als date. Dit leidde tot interessante gesprekken. Nadat 
iedereen hun koffie of thee, als afsluiter van het diner, op 
had, was het tijd voor de groep om zich te verplaatsen 
naar het café “De Eeuwige Student”. Hier werden de 
dinergasten aangevuld met een bescheiden hoeveelheid 
feestgangers, wat zorgde voor goed gevulde dansvloer, 
waar iedereen echter wel genoeg ruimte had om vrij te 
kunnen dansen. Het thema van het feest was “Edelgas(s/t)
en”, dus de commissie had het café omgebouwd tot 
de rechterkant van het periodiek systeem, waarin de 
edele gasten zich helemaal thuis zouden voelen. Het 
thema was, behalve een manier om feestelijke kleuren 
te kunnen gebruiken, ook een goed excuus om hele 
slechte grappen te mogen maken. De edelste gast van 
de avond mocht een mooi, lichtgevend champagne glas 
mee naar huis nemen. Al met al was deze gezellige avond 
een mooie afsluiter van het jaar en een mooie opening 
van de reeks activiteiten van de Akcie van 2015-2016. 

Marten Raaphorst

4 januari was het voor de eerstejaarscommissie “EπC” alweer 
tijd voor de tweede activiteit. Er werd gekozen voor een 
gezellige avond met film, πzza en πls. De eerste taak was een 
geschikte film vinden. Door onze mede-eerstejaars werden 
films geopperd als ‘πet πraat’, ‘πpπ Langkous’ en ‘Life of π’. 
Uiteindelijk besloten we om een van de ‘American π’ films te 
gaan kijken. Films die allemaal even slecht zijn maar stiekem 
toch wel ontzettend leuk

Heerlijk uitgerust van de vakantie kwam iedereen voor de 
eerste collegedag van 2016 naar Leiden. Na een prachtig 
college organische chemie was iedereen helemaal klaar 
voor de eπsche filmavond. Gelukkig stonden er voor de 
70 deelnemers koude glazen cola en verfrissende πlsjes 
klaar. Terwijl iedereen lekker aan het borrelen was waren 
er al enkele commissieleden op pad om de πzza’s te halen. 
Gelukkig konden we de auto van onze QQ’er Rosa lenen, 
helaas was dit een Matiz. Domino’s had onze πzza’s op 
tijd klaar dus konden we ze in de auto gaan laden. Na 
de kofferbak, hoedenplank en achterbank te hebben 
volgeladen was het in de auto zo mistig dat de bijrijder de 
bestuurder niet eens meer kon zien. Met de ramen open 
en met veelvuldig de voorruit droogmaken kwamen we 
uiteindelijk aan bij het Gorlaeus, waar de 70 hongerige 
mede-eerstejaars op ons stonden te wachten. Toen 
iedereen lekker van zijn πzza aan het smikkelen was, was 
het tijd om de prachtige film aan te zetten. Op de gang 
draaide de magnetron overuren om iedereen te kunnen 
voorzien van verse popcorn. Na de film werd er nog lekker 
geborreld door de liefhebbers. Oftewel: het was een 
eπsche avond.

Aron Kahn 

      CDL-
      Kerst

Eπsche
filmavond
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De faculteit bestaat 200 jaar en dat moest natuurlijk gevierd 
worden. Het Science Gala op 12 februari was daar een groot 
onderdeel van. “Black tie with a touch of orange” was de dress 
code. Veel mensen, zoals ook ik, hielden het bij een oranje strik 
als touch of orange. Natuurlijk ontbraken de creative minds 
niet. Zo vond ik het zelf wel innovatief en komisch dat mensen  
bijvoorbeeld een ING bankpasje of een oranje douchekop 
omhadden.

De organisatie had kosten noch moeite bespaard op 
de locatie. Dit was namelijk de Stadsgehoorzaal in 
Leiden. De nette en luxe sfeer gaf een extra feeling in 
vergelijking met andere locaties. Na bij binnenkomst een 
welkomstdrankje te ontvangen konden we naar de zaal, 
die al gauw gezellig vol was. Iedereen van de Faculteit 
mocht komen, dus er was natuurlijk de kans om een 
professor of een oude bekende, die een andere studie doet 
tegen het lijf te lopen. Daarnaast was er de mogelijkheid 
om op de foto te gaan voor een green screen, waarbij 
verschillende achtergronden gekozen konden worden. 
In de zaal varieerde de muziek gedurende de avond. Met 
4voorhalfjazz, de Hans Dulfer dance band, een “klassieke” 
surprise act en de Leiden Science DJ’s waaronder 
“onze” DJ Ryzen. Er werd dan ook uitbundig gedanst en 
natuurlijk “gematigd’’ gedronken. Ook het podium was 
voor sommige feestgangers soms niet meer veilig. Het 
was dan ook een beetje teleurstellend dat we om 02:00 
uur de deur werden gewezen. Ik denk dat ik namens velen 
spreek als ik zeg dat het een gezellig en geslaagd gala 
was. En dat mag ook wel, want de faculteit bestaat maar 
een keer 200 jaar!

Ted de Haas

Op de avond van 16 februari organiseerde de traktatiecommissie 
(kort: Traktaatcie) een spectaculair diner voor leden van het 
CDL en hun hartendiefjes.

Ook al was het twee dagen na dé dag zelf, tijdens het 
eerste Valentijnsdiner der Traktaatcie fladderden de 
vlindertjes in de buikjes er niet minder om. Na dagen van 
beraad en een middag van hectische voorbereidingen 
konden geliefden en vrienden aanschuiven in de Science 
Club. De sfeervolle avond werd ingeluid met een hors 
d’oeuvre in het thema afrodisiacum: Normandische 
oesters, waarbij een glaasje bubbels niet ontbreken kan. 
Het schijnt dat het de aminozuren en het zink in oesters 
zijn, die de productie van love-hormonen aanwakkeren. 
Het daaropvolgende voorgerecht, linguine Bloody Mary 
of ansjovis, was eveneens voortreffelijk, zelfs te bedenken 
dat het klaargemaakt werd in een improvisatiekeuken van 
lab-kookplaatjes. Met de zwoele tonen van Barry White 
op de achtergrond en blozende wangetjes bij de gasten 
glibberde het diner door naar een tussengerecht; zodat 
de pasta vast wat kon zakken. De spoom (schuimende 
citroensorbet met witte wijn) was een prettige verrassing 
na het hartige Italiaanse voorafje. Ondertussen mengden 
voedselluchten zich en werd het onontkoombaar dat het 
Gorlaeus de volgende dag tot aan zaal 4/5 zou ruiken naar 
niet alleen schelpdieren en knoflook, maar ook naar de 
hoofdgerechten waaruit men kon kiezen. Groentecurry 
en zuurvleesstoofpot pruttelden op de improvi-keuken. 
Deze werden geserveerd met witte rijst en een zorgvuldig 
samengestelde groenteroerbak. Na deze gang was er zo 
weinig ruimte over voor het nagerecht, dat de vlinders 
toch even moesten wijken. Gelukkig kwam al gauw het 
grand dessert, wat per tweetal werd opgediend. De 
mierzoete, luchtige chocolade- en MonChou-taarten 
dienden als klap op de vuurpijl. Nu de love train al een 
tijdje vertrokken is, kan zeker gezegd worden dat het een 
zeer geslaagde avond was. Hopelijk ben jij er volgend jaar 
(weer) bij.

Thijs Klein

Science 
Gala

Valentijns
diner
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filmavond
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23 februari 2016: het was zover – de natte opening van hét 18e 
Lustrum. Het zwembad was afgehuurd en de lichten stonden 
klaar, maar eerst was het tijd voor een borrel in de Science 
Club. 

Omdat zwemmen en bier drinken soms toch wat lastig te 
combineren valt, werd besloten eerst alleen te genieten 
van het goudgele goedje. Uiteraard was dit ook het 
moment om alvast afscheid te nemen van het beschaafde 
beeld dat je van je mede-CDL’ers had gecreëerd. Bij deze 
borrel werd overigens het nieuwe bier van het subdispuut 
‘De Brouwmeesters’ geschonken: Dubbel Complex en 
Tripel Complex en kon men een goede bodem leggen met 
pizza’s die luxueus voor iedereen besteld waren. 

De tijd vloog om en al snel begaven we ons richting 
Voorschoten. Ver fietsen was het gelukkig niet en ook met 
het OV was het zwembad prima te bereiken. Het gebouw 
was snel te herkennen: flitsende lichten en pompende 
muziek schreeuwden “Trek je kleren uit en kom erbij!” En 
zo geschiedde. Gelukkig was er naast het gebruikelijke 
water ook gezorgd voor extra vermaak, in de vorm van 
drijvende objecten en een loopbaan waar menigeen zich 
op waagde. Ook bier en zelfs bitterballen waren aanwezig 
op locatie: niks mocht de pret drukken. Uiteraard geldt 
bijzijn is meemaken dus ik zal niet al te veel uitweiden: 
laat ik maar zeggen dat de foto’s voor zich spreken. 
Uiteindelijk kon iedereen nat en voldaan naar huis. 

Loes Meyberg 
met hulp van Marije

Thursday the 25th of February, after the usual Science Club 
drinks, ±25 master students of the studies Chemistry and 
Life Sciences & Technology went to the ice skating hall near 
Naturalis.
 
Finally arrived at the ice skating hall the masters students 
put on a pair of ice skates and showed their best moves. 
Although, they tried to show their best moves! There 
was a bit of a difference between the ice skating skills of 
the students: while a couple of our fellow-chemists were 
struggling to survive on the ice, others were dancing 
on their skates like real ice-princesses. Nevertheless it 
was real fun on the ice and most of the master students 
decided to continue the evening together at “café 
Schommelen”, where they enjoyed a live performance of 
CDL-member Alessandro with his guitar. The evening was 
a success and turned out to strengthen the chemical bond 
between master students. 

Bert Beerkens

Pool
party

Masters 
on ice
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Masters 
on ice

Eerst de 
klas 
Tijdens de case avond van Eerst De Klas en Onderwijstraineeship 
hebben we eerst naar een presentatie geluisterd van beide 
programma’s. Na deze presentaties kregen we een case 
voorgeschoteld, waarin we een methode moesten verzinnen 
om “saaie” scheikundige onderwerpen uit te leggen.

Eerst De Klas is vooral bedoeld voor mensen die naast 
het lesgeven ook interesse hebben in het bedrijfsleven. 
Tijdens dit programma doe je naast de lerarenopleiding 
dan ook een aantal projecten bij verscheidende bedrijven.
Het onderwijstraineeship is meer gericht op het les 
geven en wordt alleen gegeven voor vakken met een 
lerarentekort. Scheikunde is hier overigens één van, zoals 
de meeste mensen wel weten. Tijdens dit traineeship krijg 
je naast de lerarenopleiding een verdiepingsprogramma 
over verschillende lesmethoden.

Eerst De Klas is vooral bedoeld voor mensen die naast het 
lesgeven ook interesse hebben in het bedrijfsleven.

Tijdens de case moesten we zelf rond de tafel om te 
verzinnen hoe we de scholier zouden kunnen betrekken 
bij de les. De manier van lesgeven die we hierbij moesten 
gebruiken, was om ze eerst een lastig probleem te 
geven en die daarna stap voor stap uit te werken. Deze 
lesmethode heet een “hele taak eerst”-les. Het groepje 
waar ik in zat moest het molrekenen uitleggen. Wij 
hebben toen bedacht om de scholieren een opdracht te 
geven waarin ze uit moeten rekenen hoeveel kilogram 
beginstof benodigd is om 1 kilogram nitroglycerine te 
maken.

Na deze casus was er nog gelegenheid om vragen te 
stellen tijdens een kleine borrel.

Jan-Willem Bastiaansen

Op 11 februari was het de beurt aan Tata Steel ons tijdens een 
lunchlezing enthousiast te maken voor hun bedrijf. 

De lunchlezing begon met een lekker broodje, sap en wat 
fruit voor de vitamine. Hierna vertelde Charlotte van Gaans 
over haar werk bij Tata Steel, gevolgd door een verhaal over 
Tata Steel in het algemeen en Tata Steel IJmuiden. 

De site in IJmuiden bevat 10 fabrieken, is 7,5 km2 groot en wordt 
met elkaar verbonden door een 100 kilometer tellende treinrails.

Zij vertelde ons onder andere dat er bij Tata Steel veel 
verschillende soorten banen zijn en dat je ook binnen het 
bedrijf gemakkelijk kan wisselen van sector. Na enkele 
gokjes kwamen we erachter dat op de site in IJmuiden 10 
fabrieken staan, de site van Tata Steel 7,5 km2 groot is en dat 
de verschillende fabrieken en werkplaatsen verbonden zijn 
door een 100 km lange treinrails over het terrein. 

Al met al was het een interessante lunchlezing, waar 
iedereen heeft genoten van de lekkere broodjes (kip kerrie) 
en de interessante presentatie. 

Annemiek van Leuken

Tata Steel



Designer drugs are structural or functional analogues of a controlled 
substance that has been designed to mimic the pharmacological 
effects of the original drug, while avoiding classification as illegal 
and/or detection in standard drug tests. The designer drugs are 
easily obtainable and for sale as “research chemicals”. To avoid 
legislation they contain a warning saying that it is not for human 
consumption. It takes quite a while before the drugs are outlawed, 
so it is quite easy to get a legal “trip’” It should be noted that, since 
there is no data available about dose and toxicity, users are exposing 
themselves to huge risks. In this edition of Science, two examples of 
designer drugs are discussed.

 1. LSZ: Lysergic acid 2,4-dimethylazetidide
J. Med. Chem. 2002 45(19) 4344-4349
http://www.vice.com/nl/read/welke-designerdrugs-hebben-
2014-gewonnen-634

The controlled substance LSD, Lysergic Acid Diethylamide, is 
a potent hallucinogen and has high affinity for some serotonin 
receptors, the a2 adrenergic receptor and dopamine D1 and D2 
receptors. Small modifications of the amide group usually lead 
to enormous losses in in vivo activity, but the changes in in vitro 
affinity for the receptors are often less dramatic.
In the paper, the diethylamide moiety is replaced by a 
2,4-dimethylazetidine. This chiral group is similar to the 
diethyl amine, but conformational restrained. Synthesis of all 
three diastereomers (R,R; S,S and cis) is done in order to study 
the binding conformation of the diethylamide moiety. Also, 
by using a conformational restrained amide, some selectivity 
toward a certain receptor or group of receptors could be 

introduced, which could be useful to study the mechanism of 
action of LSD.

The diastereomer LSZ shown in the figure turned out to be 
the most active one. However, no selectivity was observed. in 
fact, these data show that the stereochemistry of the amide 
has relatively parallel effects at each receptor examined. This 
observation suggests similar structural elements within the 
ligand binding domains of the receptor. Furthermore, the 
most active diasteriomer suggest that the binding mode of 
LSD is different than data from crystal structures suggests. In 
fact, the diastereomer similar to the crystal structure binding 
conformation is the least active, suggesting that the binding 
conformation in vivo is different from the conformation in the 
crystal structure.

The analogue came on the market in 2013, but became popular 
for recreational use in 2014. One complaint was that the effects 
of LSD can last quite long, up to 12 hours. The effects of LSZ 
only last 8 hours. Not everyone is happy about the results 
though. Some people call this drug a weak rip off of LSD. 

The Science behind
Designer Drugs
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2. 2C-X series
https://www.erowid.org/library/books_online/pihkal/pihkal020.
shtml
British Journal of Pharmacology 2004, 141, 1167-1174

A person who contributed a lot to the field of designer 
drugs from the late 70’s till the 90’s is Alexander Shulgin. He 
is credited for the introduction of MDMA (ecstasy) and for 
the discovery, synthesis and self-testing of many different 
psychoactive compounds. He published two books about his 
work, PIHKAL and THIKAL, where he describes the synthesis 
of and his experiences with respectively phenylethylamines 
and tryptamines. The synthesis are made publicly available, 
and in the frame on the right, the synthesis of 2C-B is shown

One class of the drugs based on the phenylethylamine scaffold 
is the 2C-x series. The name 2C, an acronym for the two carbons 
between the amino group and the benzene ring, is invented by 
Shulgin. These compounds have a methoxy group on the 2 and 
the 5 position of the benzene ring and the more potent and 
longer acting compounds have a lipophilic substitution at the 
4 position. In 2C-B, for example R2=Br. This compound is one of 
the ‘magical half dozen’ in PIHKAL, Shulgin’s self-rated most 
important phenylethylamine compounds.

The mechanism of action is not yet clarified. Unlike most 
hallucinogens, 2C-B and related compounds show negligible 
intrinsic efficacy for the 5-HT2 receptors and act as potent, 
reversible 5-HT2A antagonist. This raised the hypothesis that 
hallucinogenic effects of the 2C compounds work through 
another mechanism than activation of the 5-HT2Areceptor. 
Because of these and other results, there is still controversy 
about 5-HT2 receptors and the mechanisms of hallucinogens. 
Further pharmacological, behavioural and molecular evidences 
must be found for a full understanding of the mechanism(s) 
and the psycho stimulant properties

Jacob van Hengst

Synthesis of 2C-B, as described by Shulgin
A solution of 100 g of 2,5-dimethoxybenzaldehyde in 220 g nitromethane was 
treated with 10 g anhydrous ammonium acetate, and heated on a steam bath for 
2.5 h with occasional swirling. The deep-red reaction mixture was stripped of the 
excess nitromethane under vacuum, and the residue crystallized spontaneously. 
This crude nitrostyrene was purified by grinding under IPA, filtering, and air-
drying, to yield 85 g of 2,5-dimethoxy-beta-nitrostyrene as a yellow-orange 
product of adequate purity for the next step. Further purification can be achieved 
by recrystallization from boiling IPA.
In a round-bottomed 2 L flask equipped with a magnetic stirrer and placed under 
an inert atmosphere, there was added 750 mL anhydrous THF, containing 30 g LAH. 
There was then added, in THF solution, 60 g 2,5-dimethoxy-beta-nitrostyrene. The 
final solution was a dirty yellow-brown color, and it was kept at reflux temperature 
for 24 h. After cooling, the excess hydride was destroyed by the dropwise addition 
of IPA. Then 30 mL 15% NaOH was added to convert the inorganic solids to a 
filterable mass. The reaction mixture was filtered and the filter cake washed 
first with THF and then with MeOH. The combined mother liquors and washings 
were freed of solvent under vacuum and the residue suspended in 1.5 L H2O. 
This was acidified with HCl, washed with with 3x100 mL CH  Cl2, made strongly 
basic with 25% NaOH, and reextracted with 4x100 mL CH2Cl2. The pooled extracts 
were stripped of solvent under vacuum, yielding 26 g of oily residue, which was 
distilled at 120-130 °C at 0.5 mm/Hg to give 21 g of a white oil, 2,5-dimethoxy-
phenethylamine (2C-H) which picks up carbon dioxide from the air very quickly.

To a well-stirred solution of 24.8 g 2,5-dimethoxyphenethylamine in 40 mL glacial 
acetic acid, there was added 22 g elemental bromine dissolved in 40 mL acetic 
acid. After a couple of min, there was the formation of solids and the simultaneous 
evolution of considerable heat. The reaction mixture was allowed to return to 
room temperature, filtered, and the solids washed sparingly with cold acetic acid. 
This was the hydrobromide salt. There are many complicated salt forms, both 
polymorphs and hydrates, that can make the isolation and characterization of 
2C-B treacherous. The happiest route is to form the insoluble hydrochloride salt 
by way of the free base. The entire mass of acetic acid-wet salt was dissolved in 
warm H2O, made basic to at least pH 11 with 25% NaOH, and extracted with 3x100 
mL CH2Cl2. Removal of the solvent gave 33.7 g of residue which was distilled 
at 115-130 °C at 0.4 mm/Hg. The white oil, 27.6 g, was dissolved in 50 mL H2O 
containing 7.0 g acetic acid. This clear solution was vigorous stirred, and treated 
with 20 mL concentrated HCl. There was an immediate formation of the anhydrous 
salt of 2,5-dimethoxy-4-bromophenethylamine hydrochloride (2C-B). This mass 
of crystals was removed by filtration (it can be loosened considerably by the 
addition of another 60 mL H2O), washed with a little H2O, and then with several 
50 mL portions of Et2O. When completely air-dry, there was obtained 31.05 g of 
fine white needles, with a mp of 237-239 °C with decomposition. When there is 
too much H2O present at the time of adding the final concentrated HCl, a hydrated 
form of 2C-B is obtained. The hydrobromide salt melts at 214.5-215 °C. The acetate 
salt was reported to have a mp of 208-209 °C.







Dr. Mario van der Stelt
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Leren over de chemie 
in de hersenen
Na een promotieonderzoek in Utrecht, een Postdoc in Napels in 
Italië en acht jaar op de R&D van Organon is Dr. Mario van der 
Stelt beland bij de universiteit Leiden voor een tenure track. Het 
feit dat dit allemaal is gebeurd voor zijn 40ste levensjaar, wekt 
zeker indruk. Ook de terugkeer uit de bedrijfswereld naar de 
academische wereld is bijzonder. Sinds 1 januari geeft Dr. van der 
Stelt leiding aan de groep Molecular Physiology hier in Leiden. Bij 
deze groep werken vijftien PhD-studenten, drie Postdocs en een 
analist. Er zijn ook veel studenten aanwezig voor hun stages. Voor 
deze uitgave heeft uw redactie gesproken met Dr. van der Stelt en 
hopen we u een beter beeld te geven over wat er allemaal bij zijn 
groep gebeurd.   
 
Er wordt bij Molecular Physiology onderzoek gedaan naar 
verschillende actieve stoffen voor de hersenen. Van der 
Stelt: “Wij willen heel graag kandidaat-geneesmiddelen 
ontwikkelen die geschikt zijn om ontstekingen in de hersenen 
te remmen. Dan moet je denken aan ziektes als Alzheimer, 
Parkinson of de gevolgen van een beroerte. Als er schade in de 
hersenen optreedt, dan komt er altijd een immuun response, 
een ontstekingsreactie. Deze reactie is bedoeld om de schade 
op te ruimen, maar meestal leidt dat tot grotere schade 
omdat er ook gezond weefsel wordt aangetast. Als je deze 
reactie kan beperken dan kan het ook een beschermend effect 
hebben.” De actieve stoffen worden zelf ontworpen, soms 
met een natuurproduct als inspiratiebron. “Wij gebruiken 
computermodellen om stoffen te ontwerpen. Daarna worden 
ze gesynthetiseerd op het lab.” Deze actieve stoffen worden 
aan een heel scala van experimenten onderworpen om hun 
activiteit in de hersenen te bevestigen. “Biochemische assays 
worden gebruikt om de activiteit te meten van de stoffen. Dit 
wordt gedaan met neuronen en lysaten van hersenweefsel 
van muizen. 

“Ik hoop dat we over tien jaar een stof gevonden hebben die we in 
mensen kunnen gaan testen.” 

Wij gebruiken activity based protein profiling.” Bij activity 
based protein profiling maak je gebruik van een molecuul 
met een reactieve groep en een tag. De reactieve groep 
zal een eiwit selectief binden. Daarna kun je de locatie en 
concentratie meten door te kijken naar de tag. De tag kan 
fluoriserende groep zijn bijvoorbeeld. “Wij ontwerpen onze 
eigen activity based probes. De enzymklasse waar wij in 
geïnteresseerd zijn, is lipases. Dat zijn enzymen die lipides 

modificeren. Daar zijn er al zo’n 200 van bekend. Door onze 
probes kunnen de verschillende lipases in de hersenen in 
kaart worden gebracht. Ook kunnen we hiermee de activiteit 
van onze stoffen bepalen. Om de enzymen te identificeren, 
gebruiken we massaspectrometrie.” 
 “Daarnaast werken we aan kinases,” vervolgt van der Stelt, 
“Dat zijn enzymen die betrokken zijn bij de intracellulaire 
signaal transductie, wat een hele belangrijke rol heeft bij het 
ontstaan van kanker.” Hier wordt samen met het Nederlands 
kankerinstituut aan gewerkt. Er wordt een selectie gemaakt 
van specifieke kinases en daarna ontwikkelen ze op het lab 
daarvoor een probe.  
 

“Wij gebruiken computermodellen om stoffen te ontwerpen. Daarna 
worden ze gesynthetiseerd op het lab.”

De groep werkt heel veel samen met andere groepen 
en organisaties over de hele wereld: “Scripps instituut in 
Californië, herseninstituut in Bordeaux, herseninstituut in 
Rome, verschillende farmaceutische bedrijven en start-ups.” 
Studenten van de groep bezoeken dan ook wel eens één van 
de contacten van de groep. 
 
De groep van Dr. van der Stelt vindt het fijn als er studenten 
stage komen lopen. Er loopt altijd wel een aantal studenten 
stage. “We hebben studenten van MST, LST en BFW. Wij doen 
namelijk van alles in de groep. Van structuuropheldering tot 
dierproeven. Wij zoeken altijd het project dat het best past bij 
de student en de vooropleiding. Voor een MST-student is dat 
vaak een combinatie van synthese en biochemische analyse.” 
In het dagelijks leven zal je worden begeleid door een AIO. 
 
Over tien jaar hoopt Dr. van der Stelt al een stuk verder te zijn 
met het onderzoek. “Ik hoop dat we dan een stof gevonden 
hebben die we in mensen kunnen gaan testen.” 
 
Mark Kwakernaak

Dr. Mario van der Stelt
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In september 2014 is Anthe Janssen begonnen met zijn 
promotieonderzoek bij Dr. Mario van der Stelt. Hij houdt zich bezig 
met het synthetiseren en het karakteriseren van nieuwe inhibitors 
voor DAG-lipases. Naast de synthese houdt Anthe zich ook veel 
bezig met het doen van biochemische assays. Zijn dagen zijn dan 
niet vaak hetzelfde. In dit interview hoopt uw redactie dat u meer 
inzicht krijgt in de dagelijkse werkzaamheden van een PhD student.

Het endocannabinoïde systeem vormt één van de belangrijkste 
targets waar de groep van Dr. van der Stelt zich op richt. Het 
systeem bevat vele receptoren die de gemoedstoestand, de 
pijnsensatie, het geheugen en de eetlust beïnvloeden. Anthe 
vertelt: “Ik zit in het hoekje van de endocannabinoïden, 
dat is het hoofddeel van Mario’s onderzoek. Het bestaat 
voornamelijk uit het synthetiseren en karakteriseren van 
nieuwe inhibitors. Daarmee probeer ik specifiek één klasse 
van enzymen te targetten, de DAG-lipase.” In samenwerking 
met anderen verricht Anthe ook biochemische assays als die 
benodigd zijn. Twee gesynthetiseerde stoffen zijn zelfs al in 
muizen getest en een derde staat op het programma. De 
moleculen die Anthe maakt zijn geïnspireerd op de uitkomst 
van een high throughput screening. “Je hebt twee kanten, je 
wil natuurlijk dat je stof potenter wordt, de activiteit moet 
toenemen. Dat probeer je dan te doen zonder dat de stof 
minder specifiek wordt.”

Op een gemiddelde werkdag is de kans groot dat Anthe zich 
bezig houdt met synthese. Uiteraard omdat dit de meest 
tijdsintensieve bezigheid is. “Tussen half 9 en half 10 begin ik, 
soms zelfs om 8 uur. Eigenlijk begin ik wanneer ik er behoefte 

aan heb, afhankelijk wat m’n planning is voor de dag. Als ik 
weet dat ik een lange dag heb of op tijd bij een borrel wil zijn, 
dan begin ik eerder. Als ik data moet uitwerken, dan hoef 
ik hier niet per se om half 9 te zijn. Daar kijk ik dus zelf een 
beetje naar. De meeste van mijn dagen zijn synthesedagen, 
je zet proeven in, je kolomt proeven en je bekijkt de NMR. 
Er zijn ook veel dagen dat ik bezig ben met assays, dat wil 
zeggen gel based activity based protein profiling. Één zo’n 
gel duurt een ochtend en als je ze samen doet, dan kun je er 
ongeveer 10 per dag doen.”

In april gaat Anthe voor het eerst LO1-studenten begeleiden. 
Op het moment van het interview weet hij echter nog niet wat 
voor een project hij de studenten wil geven. Waarschijnlijk 
wordt het een syntheseproject. Dat is logisch, aangezien 
synthese een belangrijk deel is van het werk binnen de groep. 
Anthe heeft nog een tip voor u om de perfecte student te 
worden voor je begeleider: “Ik denk dat de perfecte student 
zijn, een goede balans is tussen zelfstandigheid en durven 
vragen. In de ideale situatie kan de student alles en hoef je 
als begeleider alleen de resultaten tot je te nemen. In zo’n 
wereld leven we echter niet. Dan is het beter om op tijd aan 
de bel te trekken wanneer iets niet lukt, dan dat je weken aan 
het aanmodderen bent en na een maand niks bereikt hebt. 
Dat heb ik gelukkig nog nooit gehad.”

Mark Kwakernaak 

PhD aan het woord
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Highlight:  
Bioorthogonal Deprotection on the Dendritic Cell Surface 
for Chemical Control of Antigen Cross-presentation

In “In de Toren: Highlight” we briefly discuss an important or 
special publication from scientists working at the Leiden Institute 
of Chemistry. In this edition, this is the paper from J.B. Pawlak, 
G.P.P. Gential, T.J. Ruckwardt, J.S. Bremmers, N.J. Meeuwenoord, 
F.A. Ossendorp, H.S. Overkleeft, D.V. Filippov and S.I. van Kasteren 
in Angewandte Chemie about the use of azides as a bioorthogonal 
protecting group rather than a click handle in peptide epitopes.

In the process of antigen cross-presentation, long polypeptides 
are taken up by the cell and enzymatically broken down to 
form 8- or 9-mer peptide epitopes, which are presented to the 
major histocompatibility complex class I (MHC-I) for immune 
surveillance by CD8+ cytotoxic T-cells (top figure A). This process 
is very important in for example cancer immunotherapy, 
because it is essential in both self-tolerance, as well as priming 
CD8+ T-cells against virus infected cells or malignantly mutated 
self-cells. In order to study this complex process a method was 
developed to give chemical control of the final activation step, 
while altering the structure of the epitope as little as possible. 

Organic azides are extensively used in bio-orthogonal 
chemistry as click handle in the Staudinger-Bertozzi ligation 
or in copper or strain promoted [3+2] cycloadditions. This is 
because they are easily incorporated in the cell metabolism 
with minimal structural perturbation of the biomolecule that 

they are attached to. Azides are also easily converted into 
amines by reduction with phosphines (Staudinger reduction). 
Here, this property is used in order to study azides as bio-
orthogonal protecting group to create “masked” amines.

This paper reports the synthesis of a masked epitope, 
containing an azide, which can be cross-presented by antigen 
presenting cells, almost as good as the native counterpart. And 
which, upon unmasking by reduction, yield a fully functional 
MHC-peptide complex.

SIINFEKL is a known isotope from chicken egg white 
ovalbumin and is used as a model antigen. It is known which 
residues interact with MHC-I and which residues interact with 
T-cells. The lysine at p7 is replaced with an azidolysine. This 
does not influence the binding to MHC-I, but does show a 
complete lack of recognition by T-cells contrary to the native 
epitope. Repetition of the experiment in reducing conditions 
(TCEP) shows a >80% recovery in T-cell activity. Loading of 
epitopes on MHC was done by simple co-incubation, but other 
experiments showed that is was also possible to get a longer 
peptide containing the modified SIINFEKL sequence processed 
by an antigen presenting cell, giving similar results.

In conclusion, the paper shows that organic azides can not only 
be used as click handles, but also as bio-orthogonal protecting 
groups, allowing the synthesis of so called ‘latent epitopes’ 
which can be activated upon reduction with phosphines. These 
latent isotopes can be used as a tool in research on antigen 
cross-presentation. The main limitation of this method is the 
current limitation to epitopes with lysine at key positions for 
T-cell recognition. The application of other bio-orthogonal 
reactions to mask other natural epitopes would broaden the 
scope of this approach and offer even further additions to the
immunologist’s toolkit.  

The complete story: 
Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 5628-
5631

Jacob van Hengst 
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Op de vraag hoe Trudie hier terecht gekomen is antwoordt ze: 
“Ongeveer 20 jaar geleden werden twee magazijnen in het LCP 
samengevoegd en daarvan moest alles gedocumenteerd worden. 
Ik kwam daar via een uitzendbureau terecht.” Toen dat project 
afgelopen was, was er even geen werk meer en heeft Trudie tijdelijk 
bij Nuon gewerkt. Na een jaar was er echter een vacature en kon 
Trudie weer bij de universiteit aan de slag, waar ze nu nog steeds 
werkt.  

“Ik begin altijd vroeg met werken om alle zalen netjes te maken. 
De vuilnisbakken moeten geleegd worden en de nooddeuren 
moeten geopend worden. Practica gaan regelmatig tot laat 
door en dan is er ‘s avonds vaak niet echt tijd meer om de 
boel op te ruimen. Ik wil graag klaar zijn voordat de studenten 
komen.” Daarnaast moet Trudie ook haar eigen practica 
voorbereiden, namelijk Biochemie 1 voor BFW en Life Sciences 
en MGG voor LST. 

Als haar practica niet aan de gang zijn, dan is Trudie de persoon 
die alles regelt en de studenten helpt. Op dit moment zijn 
de TOA’s ook druk bezig met de verhuizing naar het LMUY. 
“In september moeten de eerste eerstejaarsstudenten daar 
practicum doen. We willen graag een keer proefdraaien voor 
het zover is.”

Trudie heeft de studies enorm zien groeien. “Ik weet nog dat 
er 18 tweedejaars scheikunde waren.” Na de samenwerking 
met Delft is het aantal studenten toegenomen. De afgelopen 
jaren is het aantal studenten echter enorm gegroeid. Er zijn nu 
in totaal zo’n 750 eerstejaars. Dat zorgt voor grote groepen en 
ook voor logistieke uitdagingen. “Vaak is er tot 6 uur ‘s avonds 

een biochemie practicum en dan moeten we de volgende dag 
om 9 uur weer klaar staan voor een chemisch practicum.” 
De logistiek daarvan is precies omgekeerd. Chemici hebben 
zuurkasten nodig en biologen labtafels, waarbij de spullen 
bewaard worden in de zuurkast. Het is altijd best veel werk 
om dat om te wisselen. Gelukkig zijn er wel aparte kasten voor 
biochemisch en voor chemisch glaswerk.

Trudie is erelid bij het CDL sinds 2000. Vroeger zaten de 
studieverenigingen in de borrelbunker in het LCP en dus was er 
toen veel contact met de besturen. “Op een bepaald moment 
leek het een van de besturen leuk om ereleden binnen de 
vereniging te hebben en toen ben ik gevraagd. Waarschijnlijk 
omdat ik altijd bereid was om zo veel mogelijk te helpen met de 
organisatie van feestjes, ouderdagen of andere activiteiten.”

Verder vindt Trudie de barbecue voor de eerstejaars altijd een 
leuk evenement, al geeft het ook wat zorgen. “Je hebt tenslotte 
voor 200 mensen spullen in huis en als het weer niet meewerkt 
blijf je er mee zitten.” Vorig jaar was het bijvoorbeeld zulk 
slecht weer dat ook het opzetten van tenten niet meer hielp. 
Het voortbestaan van de barbecue voor de eerstejaars is 
helaas vrij onzeker. “We gaan tenslotte weg uit het LCP. Bij de 
nieuwbouw is er geen tuin, die is er hier wel.”

Trudie gaat nog altijd met veel plezier naar haar werk. “We 
hebben een leuk team en we hebben het altijd gezellig met 
elkaar.” Ook vindt Trudie het fijn om mensen te helpen.  
“Studenten die een probleem hebben of die gewoon hun hart 
willen luchten komen ook vaak bij mij. Ik vind het dan altijd erg 
prettig als ik ze kan helpen.”

Jacob van Hengst

LCP achter de 
schermen



Elk jaar wordt vanuit NWO de Topsector Chemistry student 
competition georganiseerd. Hiervoor dienen studenten een 
onderzoeksvoorstel in. De beste voorstellen krijgen budget om twee 
maanden hun onderzoek uit te voeren. Annelies Wauters, Mariëlle 
van Kooten en Roy Pattipeiluhu vormden voor de gelegenheid team 
NanoClick en solliciteerden voor een beurs met hun project “Dual-
directed Liposomes: Double Trouble for Tumors.” De beurs werd 
toegewezen en in dit interview vertelt Roy meer over hun project.

“Het doel van het project is om een drug delivery systeem 
te ontwikkelen dat specifiek kankercellen kan targetten 
op basis van twee verschillende eigenschappen, namelijk 
de overexpressie van integrins op het celoppervlak en het 
verhoogde suikermetabolisme. Huidige systemen baseren hun 
werking vaak maar op één eigenschap.”

“Liposomen zijn gekozen als drager voor het medicijn, omdat 
zij bewezen in vivo stabiele drug delivery systemen zijn. De 
buitenkant van de liposomen is gemodificeerd met twee 
verschillende functionele groepen, die ervoor moeten zorgen 
dat het liposoom in de buurt van het celmembraan komt en 
vervolgens met het celmembraan fuseert, waardoor het 
medicijn in de cel terecht komt. De eerste functionele groep is 
een RGD peptide. Van dit peptide is bekend dat het payloads 
in cellen kan afgeven via de integrin receptor. De andere 
functionele groep is DIBAC, een groep die kan reageren met 
azides in een kopervrije, strain promoted klikreactie. Het azide 
wordt geïntroduceerd door een gemodificeerde suiker te 
geven aan de cellen, in dit geval N-Azidoacetylmannosamine.
Via het cellulaire metabolisme wordt het azide vervolgens op 
het celmembraan gepresenteerd als een siaalzuurderivaat, zie 
ook de bovenstaande afbeelding.”

“Twee maanden is niet erg lang voor een onderzoeksproject, 
maar toch zijn er al interessante resultaten uit het onderzoek 
gekomen. Zo was het in eerste instantie namelijk niet mogelijk 
om de gefunctionaliseerde liposomen te maken, omdat de 
lipofiele DIBAC groep in het membraan ging zitten. Door het 
gebruik van een PEG coating is de self assembly uiteindelijk 
toch gelukt, waardoor er zelfs nog een aantal experimenten 
met cellen gedaan kon worden. Hieruit kan nog geen 
definitieve conclusie getrokken worden, maar de voorlopige 
resultaten zagen er gunstig uit.”

Team NanoClick heeft de competitie uiteindelijk helaas niet 
gewonnen, maar Roy is toch erg tevreden over het resultaat. 
“Het was erg leuk om zelf een project te verzinnen dat wellicht 
niet erg voor de hand liggend was.” Verder heeft hij er veel van 
geleerd, waaronder samenwerken in een multidisciplinair team 
en is hij er erg trots op dat de synthese van de gemodificeerde 
liposomen na hard werk alsnog gelukt is.

Jacob van Hengst

Foto: v.l.n.r. Annelies, Roy en Mariëlle

LCP achter de 
schermen
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TEAM NANOCLICK                 
double trouble for tumors



Hey there fellows, I am Lukas. I came to Leiden in September 2015 to 
study a Master’s programme in Life Science and Technology. 

Originally I am from Langenfeld, which is a medium sized town 
of 60.000 inhabitants pretty much in between Düsseldorf and 
Köln in Western Germany. Three and a half years ago I moved 
to the Netherlands, mainly because I found a nice international 
study programme conducted in English, preferring it over a 
purely German programme. After three years in Maastricht 
I grew fond of The Netherlands and when I was looking for 
a Master´s programme I quickly came across the joined 
programme of LST/MST in Leiden. I knew in an instant that 
this was it: the perfect mixture of a nice study programme in 
English and a lot of international people as well. That is why I 
applied and how I got accepted. 

Back then I only knew the city of Leiden from pictures. When I 
came here to look for a house I was positively surprised by the 
city. Of course it was a nice summer day and soon afterwards 
I discovered that the city of Leiden is mostly rainy and windy. 

“I am always happy to meet new people! :)”

The first thing to do after moving here was to participate in the 
OWL week which I consider as a must. It was a fun week full of 
partying and meeting a lot of people. Definitely recommendable 
for everybody starting to study here. Furthermore I joined 
both study associations LIFE and CDL, becoming part of their 
very own community, which is a further opportunity to meet 
lots of international people at the university and taking part 
in many activities, ranging from weekend trips to dinners and 
the regular parties including the faculties very own science bar 
where all the students and many mentors meet every Thursday 
to get their heads off of all the hard work ;). Fun Times!

“The first thing to do after moving here was to participate 
in the OWL week which I consider as a must. “

A small piece of advice on the side, be aware of all the canals 
and water around here in Leiden. I had to discover this pretty 
soon myself. It was one of the famous parties organised by the 
CDL, starting off with a beer pong tournament. Due to reasons 
I cannot really explain myself I was not in the best physical 
condition. So that night it happened that I fell into the canal 
trying to lock my bike to a tree.

“I was not in the best physical condition.”

Not my best night, but still a fun story to tell and probably 
one of the things people remember the most. So I speak from 
experience when I tell you either not to live next to a canal (if 
that is even possible here), or being extremely careful when 
being drunk at night trying to lock your bike (a situation you 
will most definitely be in at some point during your stay here). 
You see, it could have happened to anyone!

Now you know a bit more about me and my experiences in 
the first semester here in Leiden. If you have any questions, 
concerns, or just want a nice chat feel free to approach me. I 
am always happy to meet new people. See you soon!

Lukas Doege
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CDL Extern:
Willkommen in 
Leiden
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VERTICALE CIRKEL 
GONIOMETER

Een goniometer is een hulpmiddel dat hoeken meet en objecten 
kan roteren naar een gewenste hoekpositie. In 1669 identificeerde 
Niels Stensen een belangrijk kenmerk van kristallen, namelijk de 
constantheid van de interplanaire hoeken van kwartskristallen. 
In kristallografie worden goniometers gebruikt om de hoeken 
tussen kristalvlakken te meten. Ze worden ook gebruikt in X-ray 
diffractie om samples in een precieze hoek te roteren.

Atrolabium
De werking van de goniometer stamt af 
van een ander apparaat; het astrolabium. 
Een astrolabium is vergelijkbaar met een 
complexe gradenboog en kan plaats en 
hoogte van een hemellichaam berekenen 
als functie van de tijd. Het toestel dateert 
uit de 4e eeuw en diende voornamelijk als 
navigatie.

Kristalvlakken
De hoek wordt nauwkeurig 
bepaald door middel van 
reflectie van lichtstraling. 
Dit instrument werd veelal 
gebruikt voor het meten van 
hoeken tussen kristalvlakken. 
Deze kristalvlakken zijn 
bij verschillende kristallen 
van één soort mineraal 
kenmerkend. 

Bovendien kan met dit 
meetapparaat de kristalklasse 
en het kristalstelsel bepaald 
worden. Hierdoor kunnen 
kristallen waar dit erg 
belangrijk is, bijvoorbeeld 
designerdrugs, optimaal 
geroteerd worden.

Meer toepassingen
De goniometer is ook te gebruiken voor onderschepping van satelliet- en scheepvaartcommunicatie, het Franse oorlogsschip 
Dupuy de Lôme gebruikt hiervoor meerdere goniometers. De meeste goniometers worden nu beschouwd als collectors 
items en zijn vaak alleen te vinden in musea en bijzondere collecties.



Beste Chimica lezer,

Wij van Chiquita Banana 
zullen gaan vertellen 
waarom bananen zo 
onwijs belangrijk voor 
jullie zijn. De banaan is 
een tropisch fruit vol met 
vele voedingsstoffen, 
zoals sucrose, fructose, 

glucose en vezels. Als je maar liefst twee bananen eet heb je 
genoeg energie voor wel 90 minuten intensief sporten! Daarbij 
zijn bananen heel goed voor de gezondheid bij verschillende 
klachten. Mensen die zich niet zo lekker voelen in hun vel, voelen 
zich na het eten van bananen significant beter! (dit blijkt uit een 
studie van MIND.) Bananen helpen je namelijk te ontspannen 

en je humeur te verbeteren, dit komt doordat de vitamines in 
bananen zorgen voor regulatie van de bloedsuikerspiegel. En zo 
kunnen we nog wel een paar honderd woorden voorschrijven 
over waar bananen bij helpen!

Maar het gene waarom elke student meer bananen wil eten, 
na het lezen van dit bericht is, omdat het super goed werkt 
tegen je kater! Bananen met honing en melk zorgt ervoor dat 
de maag kalmeert, de verlaagde suikerspiegel wordt verhoogd 
en je lichaam wordt gehydrateerd. Dus eet meer bananen! Daar 
word je blij van!

Liefs,

De meiden van Chiquita Banana

We kennen hem allemaal wel, van gezicht in de gang tot vriend van dichtbij 
waar intense relaties mee onderhouden worden. Hij gaat al lang mee met het 
CDL en betekent veel voor onze vereniging. Maar hoe goed ken jij Nick eigenlijk? 
De redactie heeft Nick enkele vragen gesteld waar niemand, misschien Nick 
zelf niet eens, het antwoord op weet. Zo leert het CDL weer een hele nieuwe 
Nick kennen.

Vroeger toen je bier in de Science Club kon kopen voor 50 cent, toen 
er alleen maar in de Hut werd gefeest en Patrick nog veilig in een kast 
lag, toen was ik nog maar een simpele eerstejaars. Tijden waren nog 
simpel. Zo was er nog de stufi en had je niet elke week een tentamen. 
Nu ik langzaamaan een bejaarde student begin te worden, word ik zelfs 
gevraagd om kennis te delen met u, de lezers.

Zo wordt er gevraagd hoe er gestudeerd wordt voor een tentamen, maar de realiteit is dat het systeem en de vakken 
compleet veranderd zijn en ik dus zelfs te oud begin te worden. Toch zijn er voordelen aan het zolang bezig zijn. Ik kan 
immers nog de nieuwbouw meemaken, ook al wordt hij misschien nooit meer afgemaakt. En ik kijk er stiekem toch wel 
een beetje naar uit want het LCP gebouw heeft mij nooit kunnen trekken (de “koffie”, ook wel afvalwater of slootwater 
genoemd, hielp daar zeker niet bij).

Gelukkig zijn er ook minder serieuze vraagstukken welke natuurlijk voor iedereen interessant zijn. Bijvoorbeeld welk kleur 
haar zou ik nemen als ik mijn huidige moest veranderen? Ik wil eigenlijk helemaal niet veranderen maar als het dan toch 
moet, dan gaan we echt overboord met iets als roze haar. En na een dag zou ik het kaal scheren, dan ben ik gelijk dichter 
bij mijn gabber en stamp roots. Ja, de meeste CDL’ers zullen wel weten dat ik een echte hardstyle-lover ben en dat ik soms 
ook niet weg ben van het zelfs nog hardere stampwerk. Het is zelfs zo erg dat ik er mee opsta, douche, wielren, studeer, 
eet en er weer mee naar bed ga.

Dus de vraag naar welk liedje ik zou luisteren tijdens mijn lievelingseten is eigenlijk nog best moeilijk. Het enige dat ik weet 
is dat het gewoon een heerlijk beuk liedje moet zijn. Ik ben dus ook van mening dat LUMO beter is dan HOMO omdat je 
vol energie moet zijn. En soms ben ik in een aangeslagen/aangeschoten toestand. Ok, misschien stiekem wel wat vaker 
in die toestand. Als afsluiting wil ik u graag nog een laatste advies meegeven: de lijn in dit verhaal, of eerder het gebrek 
eraan, is ook de lijn die men in zijn studententijd moet nemen. Niet recht naar het einddoel, maar zwervend. Immers leer 
je jezelf, anderen en nieuwe dingen pas kennen wanneer je je buiten je comfortzone bevindt. Ga gewoon mee met de flow 
en vergeet vooral niet te escaleren.

Nick Gerrits

Wie kent 
Nick?



Demiwaterman (21 januari - 18 februari)
Je HOMO ligt erg goed deze periode en dat is positief voor je 
Libido en Leerwerk. De toename van de twee L’en gaat helaas 
wel gepaard met afname van nachtrust, let daar dus op!

UV-Vissen (19 februari - 20 maart)
Een hele grote resonantiepiek komt deze periode recht op je 
af. Pak dus vast wat je pakken kan en laat niet meer los, dit is 
jouw moment!

Ram-anspectroscopie (21 maart - 20 april)
Deze week ga jij in de aanval vanuit je dubbele band, geen 
onderzoeker in de Gorlaeus ufo kan jou nog omblazen als 
je met je radicalen de hoek om komt. Kortom goed bezig! 
Volhouden!

Stierinezuur (21 april - 21 mei)
Het pH van je inner-waters daalt weer tot ver onder het 
nulpunt deze week. Om weer baas in eigen lichaam te worden 
kan jij best wel wat van demiwaterman’s HOMO gebruiken.

Enantiomers (22 mei - 21 juni)
Al de negativiteit elueert uit je lichaam. Het patroon in het 
achtergelaten spoor zal een teken voor jou zijn. Laat je 
elektronegativiteit dus even wat die is en ga positief door!

Kreeft cycle (22 juni - 23 juli)
Je cycli draaien weer op volle toeren. Ondanks de continue 
aan- en afvoer van ionische fluxen voel je je toch zwak. Dat is 
jammer. Verbeter je leven en ga op een suikerdieet, dat zal je 
goed doen.

Van Leeuwenhoek (24 juli - 23 augustus)
Wie jou goed bekijkt zal al snel zien dat je je mislukt voelt. 
Terecht of niet, een microscopisch klein atoompje in jou moet 
weten dat het beter kan. Geloof daarin. Doe het. Nu.

Chemist (24 augustus - 23 september)
Zolang jij geen moeite doet om je LUMO’s te vullen doet 
niemand dat. Om in een geëxciteerde staat te raken zul je wel 
een keer uit het lab moeten komen. Een nieuwe wereld ligt 
deze week op je te wachten.

Balans (24 september - 23 oktober)
Een grammetje meer of minder maakt jou deze week niet uit. 
Alle remmen gaan los en je neemt alles tot je in overmaat. Je 
zuigende HOMO krachten gaan aan, dus schrik niet van een 
dubbele pi binding!

Scorpion ligand (24 oktober - 22 november)
Een radicale houding zal er voor zorgen dat je aan iemand 
bindt, maar bindt die persoon ook aan jou? Wil die ander dat 
eigenlijk wel? Denk er maar eens goed over na en laat jezelf 
een beetje neutraliseren.

Boricacidschutter (23 november - 22 december)
Je gooit wat Ha’tjes in het hok, mensen groeten wat terug, 
maar deze week gaat er meer gebeuren. Deze week zullen ze 
jouw ongekende talent eindelijk ontdekken. Poets je schoenen 
en ga ervoor!

Siliciumdioxidebok (23 december - 20 januari)
Alle ellende verdwijnt als diwaterstofoxide zolang jij goed in 
de weer blijft met je amfifielen. Een stevige schoonmaak zou 
je niet misstaan! 

De Gorlywood redactie

De Horoscoop
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UPCOMING CDL 
ACTIVITIES

APRIL / APRIL:
13-17:   Sine Regno
  Sine Regno
 

20:   CDLIFE Carriëreavond 
  CDLIFE Career Evening

22-24: Ouderejaarsweekend (OJW) 
  Senior Students Weekend

26:   Lunchlezing AkzoNobel
  Lunch Lecture AkzoNobel

28:   CDL-TG Feest
  CDL TG Party

30:  Ouderdag
  Parents Day

 

MEI / MAY:
5-7: ONCS

 Open Dutch Chemistry Sports Days

 9: Almanakuitreiking
 Almanak ceremony 

11: Lustrumsymposium
Lustrum symposium

16-27: Lustrumweken
Lustrum weeks

  OJW 2015

VOETBAL

TOERNOOI  

2015

CDL-

TG Feest  

2014

JUNI / JUNE:
8:   Voetbaltoernooi
  Football tournament

10:   Cocktailworkshop
  Cocktail workshop

21:   Bètapodium
  Bèta Podium  
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Acties en  
Reacties

De tijd vliegt voorbij. De knallende afsluiter van 2015 voelt nog als 
de dag van gisteren, maar inmiddels zijn wij alweer een ruime twee 
maanden onderweg in het nieuwe jaar en heeft een heus weekje 
vakantie begin februari ons allen zeer goed gedaan. Met nieuwe 
energie zijn we allemaal de derde periode weer ingedoken op jacht 
naar studiepunten om jouw propedeuse in één jaar te knallen en 
daarmee het felbegeerde flesje wijn te mogen ontvangen van 
Peter, om een nominale voortgang van de studie vast te houden of 
om te beginnen aan een inhaalslag om de vergeten punten dit jaar 
toch nog binnen te slepen.

De nieuwe eerstejaars zetten de sinds de invoering van 
het alom bekende blokrooster lopende trend voort.. Dit 
betekent dat maar liefst ruim 160 van de oorspronkelijke 
198 studenten zich door de eerste twee periodes hebben 
geslagen en het daarmee niet heel lang meer duurt voordat 
de onderzoekswereld er weer flink wat hulp bij krijgt. Voor 
de opleiding was het met zulke grote aantallen een flinke 
puzzel die moest worden opgelost, maar met de nodige 
maatregelen is het mogelijk gemaakt om alle eerstejaars 
een plekje te gaan geven bij alle onderzoeksgroepen die 
onze universiteiten rijk zijn. Elk plekje zal benut worden 
om in de laatste periode iedereen de eerste ervaring van 
echt wetenschappelijk onderzoek mee te geven. Zoals al 
aangegeven in mijn voorafgaande stuk, zal deze periode 
een ander insteek hebben dan normaal het geval is. De 
nieuwbouw staat namelijk niet stil en de overstap naar het 
nieuwe onderkomen zal voor de onderzoekers op een korte 
termijn van start gaan. Voor de eerstejaars zullen daarom de 
eerste drie weken compleet in het teken staan van praktisch 
werk onder het mom van ‘Leren Onderzoeken’, gevolgd door 
een vlaag van theorie als afsluiter van het studiejaar. Ook 
voor de opleiding wordt dit dus een spannende tijd waarbij 
de feedback vanuit jullie, de student, nu extra van invloed is 
op het reilen en zeilen van de hierop volgende jaren. 

Verder zijn er nog enkele zaken lopend omtrent tentaminering 
van de vakken in het nieuwe systeem. Het is inmiddels 
geen onbekend fenomeen meer dat er bij een onvoldoende 

resultaat op de (deel)toetsen tijdens de periode, een 
herkansing voor het betreffende vak direct in de 10e week 
van de periode volgt. Dit heeft zo zijn voor- en nadelen, maar 
het voornaamste punt blijft, en zo is er ook een deadline 
vastgelegd in het Onderwijs & Examenregelement (OER), 
dat de resultaten tijdig bekend moeten worden gemaakt 
aan de deelnemers. Enkele ervaringen door de verschillende 
jaarlagen in de bachelor heen tonen ons echter dat dit lang 
niet altijd even strikt wordt nageleefd. Het blokrooster biedt 
geen speling, waardoor verplaatsingen niet tot de orde zijn 
en de nadelen enkel bij de student liggen. Dit maakt het 
des te belangrijker dat er een oplossing wordt gevonden, 
bijvoorbeeld in de vorm van extra student assistenten, om 
het ook voor de docenten draaglijk te houden. De controle op 
het hergebruik van tentamenvragen door de gehele bachelor 
zowel als de toegankelijkheid tot het inzien van gemaakte 
tentamens houdt op het moment de gemoederen van de 
opleidingscommissie bezig. Voor dit laatste punt biedt een 
mooie respons op een jongstleden verspreide enquête een 
mooie ondergrond voor het advies wat naar de faculteit kan 
worden uitgedragen.

Als laatste blijft het ontzettend belangrijk om naast de 
standaard evasys vragenlijsten die iedereen netjes bij zijn/
haar tentamen ontvangt, en de mooie gemiddelden die hieruit 
volgen, de meningen van onze studenten te verzamelen om 
een zo compleet mogelijk beeld van de conditie van de vakken 
en de opleiding in het algemeen te krijgen. In samenwerking 
met het KGB, bestaande uit de opleidingsdirecteuren 
en de opleidingscoördinator van de nauw verwante 
masteropleidingen LST & Chemistry, zijn wij bezig om 
structuur aan te brengen in de evaluatiebijeenkomsten en 
daarmee de vergaarde input meer tot zijn recht te laten 
komen. Kortom, nog genoeg om mee aan de slag te gaan en 
een steentje bij te dragen aan deze geile studies!

Hugo Minnee



Masterclass 2016
Business course

‘It’s a high 
level and very 
rewarding 
experience’
Meet Josephine and Jan
Josephine works for AkzoNobel as a Junior Product 
Manager, while Jan is an International Business Analyst. 
They both joined AkzoNobel after their impressive 
performances at recent editions of the Masterclass, 
after which they applied for starting positions following 
graduation and were welcomed as new colleagues. 
The Masterclass business course introduced them to 
our company's ambitions, culture and a wide variety of 
people, products and processes. It also enabled them to 
learn about the way in which our Human Cities initiative 
contributes to improving the quality of urban life for millions 
of people worldwide.

AkzoNobel's annual Masterclass is your chance to discover 
a company that likes to give you real responsibility. It takes 
place over two intensive and exciting days of introductions 
and interdisciplinary teamwork. You'll see our organization 
from different angles and have plenty of opportunities to 
meet senior management and young employees.

When: May 9 & 10, 2016
For: Masters students approaching graduation
Deadline for registration: Sunday, April 10 2016

Where your ideas go far

Please visit www.akzonobel.nl/masterclass for more 
information and to apply online. You will also find out 
more about the roles that Josephine and Jan play 
within AkzoNobel.
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L.C.D. Prisma

Allerliefste lezer,

Bij het prachtige subdispuut L.C.D. 
Prisma zijn paars, rood en alles wat 
daar tussen zit welkom. Met open 
armen word je ontvangen bij Prisma. 
Iedereen kan hier zichzelf zijn. Deze 
openheid en diversiteit zou door de 
hele samenleving moeten vloeien. 
Daarom zet Prisma zich ook in om 
dit mogelijk te maken. Een van de 
speerpunten van Prisma op dit moment 
is de acceptatie van mensen die zich 
man noch vrouw voelen te realiseren. 
Naast dat wij deze belangrijke taak 
op ons hebben genomen, is er ook 
nog tijd voor gezelligheid. Zo heeft 
afgelopen periode de Prisma cocktail 
twerkshop plaatsgevonden. Hier 
hebben wij en onze introducés de 
regenboog bewandeld, waarbij elke 
kleur werd gesymboliseerd door een 
shot of cocktail. Een fantastische 
avond waarbij diversiteit en kleur 
hoog in het vaandel stonden. 
Verder komt Prisma elke ALV met de 
entropiemel van de maand en halen 
we ook dit jaar het KB uit de kast. Zo is 
Prisma voor het hele CDL zichtbaar en 
open. Iets waar wij zeer trots op zijn. 

Met een kleurrijke groet,

Prisma

Fière

Lieve leden,

Als praeses van het Chemisch Dispuut 
Leiden krijg ik ook wat andere eretitels 
toebedeeld. Over een daarvan zal ik 
in dit stukje wat verder uitweiden, 
namelijk Vaandrig van Fière. Als 
Vaandrig heb ik de eer en het waar 
genoegen het vaandel van Fière met 
mijn leven te bewaken. Nu hoor ik 
jullie zeggen: “Fière heeft toch geen 
vaandel?” Zeker wel, maar zo goed 
wordt deze beschermd door mij dat 
deze nog niet door buitenstaanders 
is waargenomen. Echter, Fière is 
meer dan alleen haar Vaandrig. 
Fière is namelijk een subdispuut 
vol met acquisitietalenten die met 
hun kennis anderen wil helpen hun 
acquisitietalent verder te ontwikkelen. 
Dit alles natuurlijk onder het genot 
van een wijntje. Dit jaar hebben zij 
hun kennis overgedragen door middel 
van een acquisitiecursus. Tijdens de 
acquisitiecursus bespraken zij de fijne 
kneepjes van het vak. Dit heeft vele 
van de commissies die het CDL rijk 
is, geholpen om net die extra stap 
te zetten en de benadering van een 
bedrijf makkelijker gemaakt. Daarom 
kan ik ook zeggen dat deze cursus 
zeker een succes was en er wordt 
gestreefd deze vaker plaats te laten 
vinden. Afsluitend hoop ik dat mijn 
opvolger met net zoveel trots Vaandrig 
zal zijn van dit mooie subdispuut en 
het vaandel met zijn/haar leven zal 
beschermen.

Rosa Meijer

De Brouwmeesters

Geachte lezer,

Er zijn drie maanden voorbij geweest 
sinds ons subdispuut is opgericht 
tijdens de ALV op 2 december 2015. 
Sinds die tijd hebben we niet alleen 
enthousiaste brouwers gevonden, we 
hebben ook al een heel brouwproces 
doorgelopen. Tijdens de opening van 
het lustrum is er van de dubbels en 
de tripels genoten. De mout hiervan 
werd geschroot op 2 januari. In die 
tijd hebben we naar ons proces 
gekeken en meerdere tips ontvangen, 
waardoor wij er van uit gaan dat 
de volgende bieren nog beter van 
smaak zullen zijn. Ondertussen 
hebben we al nieuwe ingrediënten 
ingeslagen en sessies ingepland. Wij 
proberen om niet alleen tijdens de 
lustrumweken, maar ook daarvoor 
al, nieuw gebrouwen bier te kunnen 
verstrekken. Op dit moment zijn wij 
bezig met het brouwen van maar liefst 
drie verschillende soorten bier. Mocht 
je zelf nog brouwtips hebben, of lijkt 
het je leuk om samen met ons het CDL 
van bier te verstrekken? Neem dan 
gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Lennard van der Boon
h.t. Hertog der Brouwmeesters
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