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Praesidiaal 

Lieve lezer,

Geschokt ben ik terwijl ik besef 
dat het jaar (bijna) voorbij is. De 
tijd heeft gevlogen, maar we 
hebben genoten. Zo is de Dies 
uitbundig gevierd, is de schok 
van de KB bekendmaking gaan 
liggen en worden de laatste 
vakken afgerond. Het thema van 
de laatste Chimica van dit jaar 
is dan ook toepasselijk genoeg: 
schokkend.

Ook binnen de redactie zijn 
er nu een aantal schokkende 
verrassingen, zo zal er volgend 
jaar niet één iemand de 
hoofdredactie leiden, maar 
zullen dit drie mensen worden. 
Dit betekent dus ook dat er drie 

verschillende editorials komen 
volgend jaar, ieder geschreven 
door een van de drie 
hoofdredacteuren van onze ‘Trias 
politica’.

Deze editie bevat vele schokkende 
onderwerpen, zo wordt er in het 
‘Chemisch Journaal’ aandacht 
besteedt aan het grote probleem 
dat voedselverspilling heet. In de 
‘Science’ pakken katalysatoren 
zichzelf weer bij elkaar en ‘In de 
Toren’ is schokkend vernieuwd.

Er rest mij nu niets anders dan 
je veel plezier te wensen met de 
laatste Chimica editie van dit jaar!

Dominique Vis
Hoofdredactie

Editorial

Beste leden van het CDL, 

Het is zomer! Ik hoop dat wanneer je deze laatste Chimica leest, je ergens in het zonnetje 
aan het genieten bent. Op het moment dat ik dit stuk schrijf heb ik in ieder geval al flink 
genoten van de zon. Ik ben namelijk nog aan het bijkomen van een geweldige Dies en 
drie dagen op de Open Nederlandse Chemie Sportdagen.  Dit zijn voor mij elk jaar weer 
de weken waarin de zon voor het eerst hard schijnt en ik besef dat het einde van het jaar 
in zicht is. Dit jaar was ik hier wel even extra door geschokt, want dit betekent ook dat 
er aan ons bestuursjaar langzamerhand een einde begint te komen. Zo is het nu tijd om 
mijn laatste praesidiaal af te sluiten! Dus wees niet al te geshockt als jullie hier volgend 
jaar niet mijn stukje zien, maar die van mijn opvolgster: Iris. Ik hoop dat jullie afgelopen 
jaar net zoveel hebben kunnen genieten van de Chimica als ik. Met veel dank voor het 
harde werk van de altijd geweldige Chimicaredactie. Veel leesplezier en succes met de 
laatste loodjes van dit collegejaar! 

Phebe van Langevelde 
h.t. praeses van het Chemisch Dispuut Leiden

Dear CDL members, 

It is summer! I hope that while you’re reading this Chimica you’re enjoying the sunshine somewhere. At this 
moment of witing I have already enjoyed the sun quite a bit, as I’m still resting from the Dies and have just returned 
from three days at the Open Dutch Chemistry Sport days (ONCS). Every year, these are the days when the sun 
shines for the first time and when I realize that the end of the year is near. This year it caused extra shock for me, 
as this means that the end of our board year is coming to a close. This means that this is my last praesidiaal! So 
don’t be shocked if next year you don’t see my piece of writing, but that of my successor Iris. I hope that you have 
enjoyed the Chimica this year as much as I have due to the hard work done by the Chimica editorial board. Enjoy 
this Chimica and good luck with the last exams!

Phebe van Langevelde 
h.t. praeses van het Chemisch Dispuut Leiden
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Pleur het maar weg

Je leidt zes maanden een verschrikkelijk bestaan. Je hebt maar 
één doel: zo snel mogelijk, zo dik mogelijk worden. Gelukkig heb je 
tenminste een doel in je korte leven. Dan uiteindelijk is het zover. Je 
wordt uit je lijden verlost en dat ene doel wordt waarheid gemaakt. 
Je gaat naar de slacht en eindigt als een heerlijk gemarineerd 
speklapje bij de supermarkt. Vervolgens hoop je dat er tijdens een 
gezellige barbecue in mei van je genoten wordt. Je draagt een 
beetje bij aan het geluk en welzijn van een andere soort. Zo wordt 
een heel klein beetje van die lijdensweg nog goed gemaakt.

Toch eindigt het niet altijd zo. Veel heerlijke gemarineerde 
speklapjes worden op een kille novembernacht weggegooid 
in de prullenbak. Al dat lijden, al die arbeid en al die 
milieuvervuiling voor niks. Het afval moet zelfs nog verwerkt 
worden. Het liefst buiten het beeld van de normale burger.

“Ik ben de onschuld.”

Vorige maand is er een onderzoek van het 
onderzoeksprogramma de Monitor (KRO-NCRV) verschenen 
dat concludeerde dat elke Nederlander 41 kilogram eten 
weggooit per jaar. Het is een daling ten opzichte van de 44 
kilogram uit 2010, maar toch. De doelstelling van de overheid, 
om tussen 2009 en 2015 20% minder te verspillen is dus bij 
lange na niet gehaald. Als je ervan uitgaat dat een gemiddelde 
maaltijd 500 gram is, dan gooit elke Nederlander nog steeds 
82 maaltijden weg. Wanneer mensen dit horen, pakken ze 
gelijk hun telefoon en tweeten ze alle onschuld weg. “Nee, 
ik gooi nooit wat weg. Ik geef alles wat ik niet meer wil aan 
m’n zielige buurman. Ik ben de onschuld.” Helaas is het niet 
de waarheid. De Nederlandse consumenten zijn de grootste 
voedselverspillers en niet de grote bedrijven.

“Ik ben de domme consument.”

Echter zou je kunnen zeggen dat die bedrijven eraan bijdragen 
dat voedselverspilling onvermijdelijk is. Bij menig supermarkt 
liggen allerlei heerlijke recepten. Op deze recepten staat dat 
je bijvoorbeeld 400 gram erwten nodig hebt. Jammer genoeg 
kun je alleen verpakkingen van 500 gram kopen in diezelfde 
winkel. Ook staan er houdbaarheidsdata op producten die 
helemaal geen houdbaarheidsdatum nodig hebben. Ik ben 

de domme consument, als ik een datum zie ga ik niet op 
onderzoek uit om te achterhalen of ik iets écht niet meer kan 
eten. Als ik het eten aan mijn kinderen geef, neem ik helemaal 
geen risico. Allemaal logisch.

De doelstelling die Minister Verburg gesteld had, bleek op 
navragen ook meer een stunt om leuk te lijken. Want wie is 
er nou voor voedselverspilling? De overheid stelde een doel, 
maar deed vervolgens niks om die doelstelling te halen. Dat 
schaadt het algemeen vertrouwen in de overheid. Ze roepen 
dingen, maar doen vervolgens niet iets.

“Als je 600 gram gehakt nodig hebt, koop je 600 gram.”

Het is erg makkelijk om naar consumenten te wijzen, 
als het aankomt op voedselverspilling. Als einde van 
de voedingsketen is het ook logisch dat zij het meest 
verspillen. Heel de keten is er namelijk op gericht dat zij de 
producten kopen en gebruiken. De winst valt te halen bij de 
voedingsindustrie. De manier hoe zij voedsel verpakken en 
welke houdbaarheidsdata zij op de verpakkingen zetten, 
zullen de grootste invloed hebben op voedselverspilling. Als 
je twee paprika’s nodig hebt, koop je er gewoon twee en hoef 
je niet te kiezen voor twee dure paprika’s of drie goedkope. 
Als je 400 gram kikkererwten nodig hebt, koop je 400 gram. 
Als je 600 gram gehakt nodig hebt, koop je 600 gram. 

Ook zouden consumenten en supermarkten moeten 
accepteren dat schappen af en toe leeg zijn. Liever af en toe 
geen slavinken dan slavinken weggooien. Jammer genoeg 
verdient de keten wel 300-400 euro per jaar per consument 
extra door verspilling. 

Je kunt concluderen dat de verspilling van consumenten 
slechts het gevolg is van eerder ingezette verspilling. Als dat 
wordt aangepakt, dan zou er echt een vooruitgang kunnen 
worden geboekt bij het probleem van voedselverspilling. 

Mark Kwakernaak
 
 
 



55

 
Kabinet wil betere bescherming bedrijven bij overnames
Het kabinet wil bedrijven beter beschermen tegen 
vijandige overnames, schrijft minister Kamp van 
Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. 
Hij wil een wettelijke bedenktijd van een jaar invoeren. 
Op die manier moet het bestuur van een bedrijf de tijd 
krijgen om rustig een beslissing te nemen die goed is 
voor de lange termijn. Aanleiding voor de maatregel zijn 
de vijandige biedingen op multinationals AkzoNobel en 
Unilever.

Volgens Kamp is het goed dat Nederland als open 
economie niet per definitie afwijzend staat ten 
opzichte van buitenlandse overnames, “maar we 
moeten ook niet naïef zijn.” Kamp vindt de huidige 
beschermingsmaatregelen onvoldoende. Die bieden 
volgens hem “niet altijd afdoende verweer tegen druk van 
activistische aandeelhouders.”

De minister schrijft zijn brief aan de vooravond van een 
belangrijke stap in de overnamestrijd rondom AkzoNobel. 
Maandag staat het chemie- en verfbedrijf tegenover de 
activistische aandeelhouder Elliott, die aandringt op de 
verkoop van AkzoNobel. Volgens een woordvoerder van 
het ministerie is de timing “puur toeval.” De minister 
wil zijn plan nog wel eerst tegen het licht houden bij alle 
betrokkenen, zoals grote beleggers, pensioenfondsen 
en verzekeraars. Ook kijkt hij nog naar de juridische 
haalbaarheid.

Beleggers hebben zich al kritisch uitgelaten over plannen 
voor een dergelijke ‘time-out’. Volgens Eumedion, 
dat grote investeerders als pensioenfondsen en 
verzekeraars vertegenwoordigt, zijn er wel degelijk 
beschermingsmogelijkheden voor beursgenoteerde 
bedrijven. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is wel 
voor een wettelijke bedenktijd. Juridische experts zijn 
verdeeld over de vraag of de plannen juridisch haalbaar 
zijn. In Europees verband gaat Nederland verder 
optrekken met Duitsland, Frankrijk en Italië om ervoor te 
zorgen dat Europese bedrijven buiten Europa evenveel 
mogelijkheden hebben om te investeren als niet-
Europese bedrijven in Europa. Nu is dat nog te weinig het 
geval, aldus Kamp.

Bron: NOS, ANP

IS test chemische wapens op levende mensen: ‘Zoals de Nazi’s 
tijdens WOII’
Terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) test haar chemische 
wapens op gruwelijke wijze op levende gevangenen. 
Dat blijkt uit documenten die The Times bemachtigde. 
Daarin worden de praktijken vergeleken met die uit Nazi-
Duitsland.

De documenten waren verborgen in de Universiteit van 
Mosoel, die recent heroverd werd door Iraakse speciale 
troepen op de jihadisten. Ze werden meteen onderzocht 
door wetenschappers en bleken wel degelijk officieel te 
zijn. Wat de inhoud ervan nog schokkender maakt.
In de papieren is te lezen hoe IS chemische wapens test 
en daarbij gebruikmaakt van menselijke proefkonijnen. 
Bij minstens twee van die tests zijn mensen gestorven.
Zo werd een man met een massa van iets meer dan 100 
kilogram vergiftigd met Thallium(I)sulfaat door het in 
zijn water en voedsel te doen. Na twee dagen begon hij 
te klagen over draaiingen, koorts en zwellingen van zijn 
maag en zijn hoofd. Tien dagen later was hij dood.

Het middel wordt dan ook omschreven als “een ideaal 
vergif om mensen mee te doden” omdat het moeilijk 
te detecteren is en de symptomen zich pas na enige tijd 
manifesteren. Bovendien zegt de terreurgroep er meer 
dan voldoende van te hebben. De jihadisten krijgen de 
raad om het toe te dienen via voedsel of water omdat het 
gemakkelijk oplost in vloeistof. Een tweede middel was 
een vorm van nicotine die zowel geïnjecteerd kan worden 
als via aanraking verspreid kan worden. Via injectie viel 
het ‘proefkonijn’ al na enkele seconden flauw en was hij 
binnen de twee uur dood. 

Een Britse expert van chemische wapens, Hamish de 
Bretton-Gordon, noemt de tests op mensen vergelijkbaar 
met wat de Nazi’s deden tijdens de Holocaust. “De Nazi’s 
testen toen zenuwgif op levende mensen. Ze voerden zo 
duizenden dodelijke experimenten uit tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.”

Bron: Nieuwsblad, Reuters
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Openingsborrel
De Dies was begonnen en dit jaar had het als thema 
‘XCInema’, ter ere van de 91ste verjaardag van het 
Chemisch Dispuut Leiden. Elke georganiseerde activiteit 
is gerelateerd aan een film en zo begon deze periode 
uiteraard met New Year’s Eve. Voor de Passe-Partout 
houders wachtte er een mooie gadget op hen waar 
kaartjes in zaten die toegang gaven tot alle activiteiten! 
De champagne vloeide, het vuurwerk knalde en iedereen 
had het naar zijn zin. Er werd druk gepraat, gelachen en 
er werden bekende, maar vooral ook nog voor sommige 
onbekende, spelletjes gespeeld. Samen met de popcorn 
was de toon gezet voor de rest van de tijd en kon iedereen 
zich verheugen op de activiteiten die nog zouden volgen. 

Verkiezings ALV
De Verkiezings-ALV: wie zou er dit jaar zegevieren? Is 
dat het kandidaatsbestuur of de dooddoeners van het 
tegenbestuur, die alle regels wilden elimineren? Na een 
enorme hoeveelheid aan vragen voor het KB en een 
verassende presentatie van het tegenbestuur kwam na 
een lange (echt lange) strijd een uitslag. De leden van het 
CDL hadden gesproken en het kandidaatsbestuur was 
met een ruime meerderheid ingestemd, ook individueel. 
We kijken terug op een magische avond vol lekkernijen 
rondom Harry Potter en een vlotte stemming zonder 
problemen. Een leuke en belangrijke avond aan het begin 
van onze prachtige diesweek.

Klimmen
Na een feestelijke opening en een bloedstollende 
strijd waren 21 CDL’ers na een boottocht beland op het 
klimeiland. Na een korte instructie en demonstratie 
door de Diescommissie mocht iedereen de toren in 
om te beginnen aan een avond die later voor spierpijn 
zou zorgen. Het parcours bestond uit loshangende 
balken, evenwichtsbalken, hangende autobanden en 
lange tokkelbanen op 7 en zelfs 11 meter hoogte. In het 
zonovergoten bos was iedereen in opperste concentratie 

om elke keer weer veilig de volgende boom te bereiken. 
Het bereiken van de boom na de tokkelbaan bleek een 
van de lastigste opgaven. Moe maar voldaan vertrokken 
we met de boot weer terug naar het vaste land en konden 
we lekker gaan slapen.

Barbecue
De barbecue, een terugkerende activiteit in onze prachtige 
Diesweek. Nu voor de verandering eens niet in de LCP 
tuin, maar onder de schotel van ons mooie Gorlaeus. 
Een ideale plek voor een BBQ in Nederland, want ook als 
het regent kun je volop genieten. Nu was het niet zulk 
prachtig weer als de dag voor de BBQ, maar genieten van 
de zon kon iedereen. Met een recordaantal aanmeldingen 
moesten de BBQ’ers flink aan de slag om het aanwezig 
aantal mondjes te voeden. Hier en daar werkte de BBQ’s 
soms niet helemaal mee aangezien de roosters nog wel 
eens in wilden storten. Een positief punt was wel dat we 
het anti-verspillingsbeleid van Triomphe eer aan gedaan 
hebben door zeer goed te hebben ingekocht. Chapeau! 
Na een geslaagde BBQ door naar het feest!

Piratenfeest
Er is geen Dies zonder feest en er is geen feest zonder 
de Hut! Na de BBQ kwamen langzaamaan de gasten aan 
bij de Hut voor de Pirate Party. Wie dacht daar binnen te 
komen zonder een shotje te krijgen, had het goed mis. 
Iedereen die binnen kwam, hing zijn spullen netjes aan 
de altijd goed georganiseerde garderobe en mengde 
zich tussen de piraten. De paal werd net als altijd goed 
in gebruik genomen. Misschien deze keer wel iets vaker, 
aangezien de Feminicie laatst een paaldansworkshop 
georganiseerd had en er dus dames in de zaal waren die 
wel het een en ander konden laten zien. Nadat de banner 
ook was ingepakt, kon dit feest met een vinkje worden 
afgesloten.  

XCInema #XCInin
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Uitbrakdag
Niet geheel onverwachts stond deze dag in het teken van 
de film ‘ The Hangover’. De Dies had gezorgd voor genoeg 
broodjes, drinken, fruit en er konden zelfs eitjes gebakken 
worden. De Science Club was omgetoverd tot een echte 
chill lounge en zo werd er ook gebruik van gemaakt. Als je 
een bank met iemand moest delen, had je toch wel even 
verloren. De dag begon met een paar afleveringen van 
Modern Family, de serie die toch altijd wel hilarisch blijft. 
Hierna kwam Finding Dory, ook hilarisch maar vooral 
schattig. Nadat Dory gevonden was, ging de film ‘ De 
Marathon’ aan, een bijzondere film vooralsnog. Na deze 
film werd het toch echt tijd om het thema van het feest 
van de dag ervoor erbij te halen en verschenen de films 
van de ‘Pirates of the Caribbean’ op het beamerscherm. Ik 
denk dat niemand de alle films heeft gezien, aangezien er 
in onafgesproken shifts geslapen werd. De Science Club 
werd aan het eind van de dag weer netjes opgeruimd, 
wetend in je achterhoofd dat je hem na het weekend ook 
weer goed ging benutten. 

Poolparty
Na een week vol activiteiten was het dan eindelijk zover, 
20 mei 2017, het CDL bestond die dag precies 91 jaar en 
dat moet natuurlijk gevierd worden! Dit jaar werd dat 
feestje gevierd met een heuse poolparty in zwembad 
Poelmeer. Vanaf 20:00 uur stroomden de badgasten 
binnen, de muziek uit de speaker was in de kleedhokjes 
al te horen en in het zwembad, dat bezaaid was met 
strandballen en lege bekers, was het feestje begonnen. 
Met een onderwatercamera en een glijbaan met wel vier 
verschillende lichtstanden was de vreugde compleet. Er 
was zelfs een jacuzzi aanwezig voor de vermoeiden onder 
ons. Om 23:00 uur moest het zwembad worden verlaten, 
maar dat hield een aantal aanwezigen niet tegen om naar 
de onofficiële afterparty in de NEXT te gaan.

Lunchlezing
De tweede week van de Dies ging knallend van start met 
een lunchlezing van Nalco. Onder het genot van heerlijke 
broodjes konden CDL’ers alles te weten te komen over 
dit mooie bedrijf. Nalco is een Ecolab bedrijf dat zich 
bezighoudt met chemicaliën en waterzuivering. Na een 
goede presentatie over hoe Nalco op de beste manier 

oplossingen vindt voor water, energie en luchtvervuiling 
werd er natuurlijk ook de kans aan het publiek gegeven 
om vragen te stellen. Een enthousiast bedrijf en 
geïnteresseerd publiek maakte deze lunchlezing een 
groot succes!

Chocolade avond
Om de lunchlezing en het heerlijke weer te overtreffen 
werd de tweede maandag van de Dies afgesloten met een 
“Charlie and the Chocolate Factory Party”. Elke deelnemer 
kreeg bij de ingang een strippenkaart-chocolade reep 
waarbij een reep een gouden wikkel van binnen had. Op 
deze kaart stonden meerdere activiteiten die afgestreept 
konden worden. Daarbij hoorde een chocolade proeverij, 
snoephappen, speciaalbiertjes met Lennard drinken en 
zelfs de eetwedstrijd werd door de meeste deelnemers 
niet overgeslagen. Voor wie dit allemaal nog niet 
genoeg was, werd er ook goed gebruik gemaakt van een 
chocoladefontein met allemaal stukjes fruit en spekjes. 
Tenslotte was er nog een quiz om aan jezelf en anderen 
te bewijzen hoeveel jij nou eigenlijk van chocolade afwist. 
Om de avond goed te eindigen werd er natuurlijk ook 
Sjakie en de chocoladefabriek gekeken. 

Dies Receptie en Eindfeest
Op 23 mei was het al zover, de laatste avond van de 
Dies: de Oscar Party! Om het thema XCInema mooi af te 
sluiten konden alle commissies via de rode loper naar het 
bestuur Triomphe lopen om hen te bedanken voor een 
fantastisch jaar. Uiteraard hadden alle prachtige cadeaus 
een mooi verhaal en was het ene cadeautje nog beter 
dan de andere. Op  een klein tripje van onze praeses naar 
het toilet en pogingen tot het gastenboek meenemen 
na, verliep alles soepel. Nadat het geweldige werk van 
de pedel en de jenevermeisjes erop zat en de cadeautjes 
in veiligheid waren gebracht, kon het feest beginnen! 
Met een versierde zaal kon iedereen genieten van het 
eindfeest en tot in de late uurtjes werd er volop gedanst 
en gelachen. We kunnen zeker spreken van een geslaagde 
avond! 

Irene Eggink
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Op 24 maart kregen we na katalyse een interessant gastcollege 
van Eelco Vogt van Albemarle. Hierin vertelde hij over het 
belang van goede katalysatoren voor de olie-industrie. 

Hierna gingen we met een groot aantal studenten 
enthousiast de bus in richting Amsterdam. We konden niet 
wachten om die reactoren te zien waarin temperaturen  
van boven de 500°C en snelheden van 40 tot 80 meter per 
seconde (!) werden bereikt. Eenmaal daar aangekomen 
kregen we onder het genot van een fijn broodje kroket 
nog meer informatie over de geschiedenis van het bedrijf 
en de processen die in de fabriek plaatsvinden. 

Vervolgens kregen we een rondleiding, waarbij we 
zowel de R&D afdeling van Albemarle hebben gezien 
als de daadwerkelijke productie units. Bij het zien van de 
lopende banden met katalysator mengsels voelde ik me 
een beetje als Charlie in de Chocoladefabriek; alleen was 
hier het product een blauwkleurige hagel in plaats van 
zo’n reep (met of zonder gouden wikkel). En ookal kreeg 
ik bij de wandeling om de verwarmingsoven lichtelijk 
last van hoogtevrees, het was echt een van de meest 
leuke en indrukwekkende bedrijfsbezoeken die ik heb 
meegemaakt!

Yacintha Vermeer

Excursie 
Albemarle

TOPDESK SCRUM
WORKSHOP

planning een dorp zouden bouwen met 
Lego, bestaande uit gebouwen als 
een kerk, een ziekenhuis en huisjes. 
In al ons enthousiasme begonnen we 
allemaal ons gebouw te bouwen. Na 
de eerste ronde bleek dat we nog geen 
steek verder waren gekomen omdat we 
niet aan de wensen van de product owner 
voldeden. Niemand bleek daar ook naar gevraagd te 
hebben. In de tweede en derde ronde gingen we op de 
goede manier te werk. Helaas redden we het niet meer 
om binnen dit aantal rondes het bouwwerk te voltooien, 
maar na een extra vierde ronde was het ons gelukt een 
prachtig scrumdorp op te leveren.

Yorick Baljeu

Van tevoren had ik geen idee wat me precies te wachten stond. 
Scrummen. Na een kop koffie en een korte presentatie over 
TOPdesk zelf kregen we te horen dat scrummen een manier is 
om gestructureerd projecten aan te pakken. 

Na een korte presentatie mochten we zelf in de praktijk 
ervaren hoe het is om in een scrumteam te werken. 
De bedoeling was dat we na een goede inschatting en 

Een carrière in de wereld van de patenten is niet direct het 
eerste waar VWO6-ers aan denken als ze kiezen voor MST. 
Toch is het een carrièreoptie waar je zeker al je kennis van je 
studie nodig zal hebben. 

Op 7 juni werd ik voor het eerst geïntroduceerd in de 
wereld van de patentbureaus. Eerst was er een korte 
presentatie  door twee personen van de Orde van 
Octrooigemachtigden waarin het belang van patenten 
werd besproken. Ook werd globaal verteld hoe de 
procedures in werking gaan wanneer je een uitvinding 
gedaan hebt.

In de case werd een patent application gegeven met 
beoordeling en bijbehorende argumentatie. Onze taak 
was om die argumenten te controleren en mogelijke 
oplossingen voor de indiener van het patent te geven. Het 
patent ging over een set moleculen die farmacologische 
effecten hadden. De uiteindelijke oplossingen voor de 
indiener waren dan ook heel gedetailleerd. The devil is in 
the detail, dat was hier zeker het geval! 

Mark Kwakernaak

9
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Op 21 februari bezocht Tessella het Gorlaeus om ons een 
interessante lunchlezing te geven. Wat natuurlijk wel een 
beetje apart is, Tessella is immers helemaal geen chemisch 
bedrijf. Echter werd tijdens de presentatie snel duidelijk dat 
een chemische achtergrond juist een kracht is, De presentatie 
werd o.a. gegeven door iemand die afgestudeerd is op physical 
chemistry.

In de presentatie werd uitgelegd wat ze bij Tessella zoal 
doen met data science, heel interessant om problemen 
vanuit een andere hoek te zien. Namelijk “Wat is de beste 
oplossing volgens onze data”. En dan niet zomaar data 
maar big data. Om met deze data om te kunnen gaan is 
wel enige ervaring nodig, dit werd ook duidelijk tijdens de 
presentatie, hun werknemers waren op de een of andere 
manier – bijvoorbeeld tijdens een PhD – al in aanraking 
gekomen met grote hoeveelheden data. Met deze data 
adviseren ze andere bedrijven, waaronder ook grote 
chemische bedrijven. Een chemische achtergrond is dus 
nog niet eens zo verkeerd.
Al met al was het een interessante lunch lezing, die mij 
zeker enthousiast heeft gemaakt voor data analyse en 
specifiek die in de chemie.

Lucie Kuiper 

Tessella

Northpool

LUNCHLEZINGEN
Northpool is een bedrijf dat helpt de fluctuerende prijs te 
stabiliseren. Ze kopen energierechten op als de prijs te 
laag is en verkopen het weer door als de prijs te hoog is. 
Zo dragen zij bij aan een stabiele energiemarkt. 

Tijdens de lunchlezing gaven zij allerlei interessante 
voorbeelden waarin verschillende dagelijkse scenario’s 
voorkwamen. Dit gaf een overzichtelijk beeld van 
wat een CDL-lid bij dit bedrijf zou kunnen doen. Als 
scheikundestudent heb je een unieke set voor het oplossen 
van problemen en voor het inschatten van situaties.

Mark Kwakernaak

In elke markt is er af en toe een overschot en af en toe een 
te kort. Dat is heel normaal en niet erg. Echter is er één 
uitzondering: de energiemarkt. Daar moeten productie en 
consumptie exact op elkaar aansluiten. Ook de prijs kan 
hierdoor erg fluctueren. Bij een dreigend tekort is dat namelijk 
een groot probleem.

Dupont
Dupont Industrial Biosciences, wat doen zij eigenlijk? Wat is 
hun focus op het gebied van de scheikunde en wat kunnen wij 
voor hun betekenen en zij voor ons? 

Dat is de vraag die ik me afvroeg toen ik binnenliep bij 
de Dupont lunchlezing. Slavko Kralj kwam ons de lezing 
geven, na een korte introductie over zichzelf begon hij 
over wat Dupont Industrial Biosciences doet. Het verhaal 
was goed gestructureerd en het was een zeer duidelijk 
verhaal van begin tot eind. Aan het eind van de lezing was 
er nog tijd voor vragen en ook de moeilijke vragen werden 
niet uit de weg gegaan en duidelijk beantwoord. Het was 
een goede en duidelijke lunchlezing die antwoord gaf op 
de vragen die er waren. Het gaf duidelijkheid over wat het 
Dupont Industrial Biosciences doet en wat er verwacht 
wordt van studenten, als ze er willen solliciteren. Al met 
al was het een goed voorbeeld van hoe een lunchlezing 
zou moeten zijn.

Tiemen van Daalen

10



11

Dupont

Dit jaar werd voor de tweede keer de CDL & LIFE Career Evening 
georganiseerd. Met drie totaal verschillende bedrijven op het 
programma en een volle inschrijflijst beloofde het een top 
avond te worden. Nadat alle fancy toastjes en andere hapjes 
op de statafels stonden en de cursus van de Science Career 
Service was afgelopen, was het tijd om te beginnen. 

Als eerste sprak Genmab ons toe over het onderzoek 
dat zij doen naar therapeutische medicijnen voor onder 
andere kanker. Na een overheerlijk diner was het tijd voor 
ExxonMobil om te vertellen over alle ins en outs van hun 
bedrijf. Het was een erg interactief praatje en er werden 
veel vragen gesteld door de studenten. Als laatste kwam 
Gupta Strategists aan het woord. Helaas ging er iets mis 
met de beamer en wilde die niet meer aan gaan. Gelukkig 
heeft de Science Club meer dan één scherm en is Gupta 
waarschijnlijk het eerste bedrijf dat van achter de bar 
heeft gepresenteerd.  De avond werd afgesloten met een 
gezellige netwerkborrel, waar alle studenten hun laatste 
nieuwsgierigheid konden uiten en vragen konden stellen. 

Myrthe Crombaghs

Bètabanenmarkt
Het is 8 uur in de ochtend op woensdag 15 maart wanneer 
de eerste bedrijven binnen beginnen te druppelen. In totaal 
zouden op deze dag 53 bedrijven zich gaan presenteren aan 
1000 trappelende studenten. Om half 11 was de opening en de 
hele nieuwbouw stond volgeladen met mensen. Na de opening 
door de CEO van Siemens verspreidden alle studenten zich 
naar de petit-fours om vervolgens alle bedrijven enthousiast 
te overspoelen met vragen. 

Voor MST stonden er bedrijven als Sabic, Northpool, 
TOPdesk en DSW, maar het bleek al snel dat veel andere 
bedrijven ook op zoek waren naar MST-studenten. 

Naast bedrijven waren er ook een virtual-reality bril, een 
LinkedIn fotograaf en zelfs een interactieve robot waar je 
een gesprek mee kon aangaan en waar het de hele dag 
dan ook druk was. Gedurende de dag bleef het druk en 
aan de geïnteresseerde gezichten van zowel recruiters als 
studenten te zien was het een geslaagde dag. 

Dominique Vis

ladies career
night

CDL & LIFE 
CAREER EVENING

Op 10 mei werd door de FeminiCie weer de befaamde Ladies 
Career Night georganiseerd. Toen ik aankwam bij Kitch& te 
Leiden, werd ik verrast door een chique interieur! Er was even 
tijd om met mijn mede-ladies en met de vertegenwoordigsters 
van de bedrijven te kletsen, die ook langzaamaan 
binnendruppelden. Er kwamen in totaal vijf vrouwen afkomstig 
van DuPont, PerkinElmer en PPG. 

Nadat we eindelijk een keuze hadden gemaakt van het 
heerlijke menu, ging de avond echt van start. Vóór elk van 
de drie gangen, zou(den) de vertegenwoordigster(s) van 
één bedrijf zichzelf introduceren en het bedrijf waarbij ze 
werkte(n). Naast interessante informatie over het bedrijf 
zelf, kregen we dus ook te horen hoe het is om als vrouw 
bij een chemisch (technologisch) bedrijf te werken. Ook 

kregen we tips omtrent het persoonlijke leven, wel/geen 
kinderen, hoe een huishouden te runnen wanneer beide 
partners werken, etc.

Al met al heb ik genoten van deze avond, zowel van het 
overheerlijke driegangenmenu als van de spreeksters, 
en natuurlijk van alle andere aanwezigen. Ik kijk uit naar 
volgend jaar!

Mirjam de Graaf



Vrijdag 26 mei, alweer een jaar geleden sinds het vorige 
ouderejaarsweekend van het CDL plaatsvond. Dit keer ging de 
reis naar Sneek. 

Waar velen per trein naar het verre Noorden afreisden, 
leek het de OJWcie van vorig jaar een goed idee om dit 
per auto te doen, zonder onderweg op pad te gaan voor 
boodschappen (heerlijk om dit weekend eens van de 
andere kant mee te maken). Na zo’n 1,5 uur naar de epische 
hitjes van Yorick en Annemiek te hebben geluisterd en 
drie keer voor een open brug te hebben gestaan kwamen 
wij aan bij ‘Het Boothuis’ in Sneek: een prachtige locatie 
aan het water. Hier stond bij aankomst een stapel wraps 
en voor iedereen een eigen bucket klaar. Tot ieders groot 
plezier stonden er genoeg glitters en stickers klaar om 
deze buckets een persoonlijke touch te geven, hier werd 
dan ook ruimschoots gebruik van gemaakt. De avond 
zette zich voort met muziek en spelletjes. 

De volgende ochtend werden we wakker, namen  een 
frisse douche en begaven ons richting het ontbijt en de 
keuken, waar Nick voor ieder die wilde een eitje met 
spek aan het bakken was. Na het ontbijt werd de groep 
opgesplitst, er waren mensen die gingen bowlen, mensen 
die Sneek en het Sneekermeer vanaf het water gingen 
verkennen vanuit een sloep en er waren thuisblijvers. 
Bij terugkomst kwam de OJWcie met een verrassing: er 
was een lasergame set! Dit werd uitvoerig getest, maar 
toen was het tijd voor het avondeten: bami. Na het eten 
hebben wij  met z’n allen groots levend Stratego gespeeld. 
De diehards bleven dit tot lang doorspelen, er werd een 
pauze genomen, en daarna vertrok er een team in het 
donker naar buiten om zich daar tot in de late uurtjes uit te 
leven met het lasergame set. Episch. Een feestje was deze 
avond meer dan op zijn plek, en uiteindelijk is iedereen, 
na een potje 10 tellen in de rimboe (#buutphebe) in bed 
beland. In de ochten/middag daarop vertrok iedereen 
weer richting de Randstad.

Iris de Bruin

Tussen al dat studeren door moet je af en toe de buitenlucht 
opzoeken, dus besloot de EC op een zonnige middag archery 
tag te gaan spelen. 

We verzamelden bij TNW en even later stapten wij 
gezamenlijk het gebouw van de archery tag binnen. In 
een camouflage-overall gehesen kwamen wij weer naar 
buiten, klaar voor onze eigen hunger games. Na een korte 
instructie over het gebruik van pijl en boog betraden we 
het speelveld. Twee teams, met beiden een eigen vlag. 
Het enige doel: de vlag van de tegenstander jatten.

“Omdat dit toch naar onze mening wat uitdagender kon, werden 
alle pijlen en bogen in het midden van het veld gelegd, en was 
het à la hunger games: wie het eerst komt, wie het eerst maalt”

Na een voorzichtige start vlogen de pijlen ons al om de 
oren, met zo nu en dan een mooie headshot. Mijn team 
was nog enthousiast pijlen aan het schieten, toen we 
medegedeeld kregen dat Eva om ons heen geslopen was 
en de vlag terug naar hun basis had gebracht. Dit lieten 
wij niet zomaar gebeuren en sloegen snel terug. Vanaf de 
start renden wij het slagveld in, en na een korte blitzkrieg 
kwamen wij als winnaars uit de strijd. Omdat dit toch naar 
onze mening wat uitdagender kon, werden alle pijlen en 
bogen in het midden van het veld gelegd, en was het à la 
hunger games: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 
Na een chaotische clash, waarbij sommigen meer bogen 
meenamen dan de bedoeling was, begon hier ons derde 
epische gevecht. Nadat mijn team weer op ons donder 
kreeg, besloten we dat het tijd was voor een time-out. 
Nadat we weer op adem waren gekomen, kwam ons ten 
ore dat het alweer bijna voorbij was. De tijd gaat snel als 
je mede-MST’ers belaagd. Een grootse strijd vond toen 
plaats: besturen tegen de sjaarschen. Na twee intense 
potjes werd bij 1-1 de handen geschud, het einde van een 
mooie middag. Want met pijlen op MST’ers schieten, daar 
kan je alleen maar van genieten.

Siebe Jebbink

OJW Archery 
Tag
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Archery 
Tag

Ieder jaar komen alle nederlandse chemieverenigingen weer bij 
elkaar om het tegen elkaar op te nemen en hopelijk bekroond te 
worden tot sportiefste vereniging van Nederland. 

Alle verenigingen? Er is één vereniging die zich fier verzet 
tegen deze norm onder het motto “verliezen is winnen”. 
Het CDL natuurlijk. Ook dit jaar keken we ernorm uit naar 
alle chillpauzes die we in ons oh zo drukke schema konden 
proppen. Met sporten zoals volleybal, trefbal, pentanque, 
rummicub, triviant en badminton waren we zeker niet 
ondergerepresenteerd. 

De meesten van ons, ik incluus, zijn woensdagavond al 
begonnen met goed socializen voor de sportiviteiten die 
eraan stonden te komen. Na Japies te hebben ontvoerd 
zijn we verzadigd van het  feest de slaapzaal ingegaan 
en hebben we de welverdiende nachtrust gepakt. 
Donderdagochtend, met een ontbijt achter de kiezen, 
gingen de Schrödinger Games (het thema van dit jaar) al 
om 10 uur van start. Ikzelf heb mij prima vermaakt met 
het af toe trefballen in het zonovergoten Nijmegen. Met 
ons team, de Echo super sick squad, hebben we tot wel 
twee keer toe, zij het helaas, de overwinning weten te 
bereiken. Dit was echter niet genoeg om mee te mogen 
doen in de winnaarspool kwamen we de volgende dag 
achter. Na een zeer geslaagd speciaal evenement, een 
soort namaak Hunger Games, zijn we met het CDL op 
oorlogspad gegaan richting het feest. Hier zou ook de 
bierestafette plaats gaan vinden. Nadat onze strijders 
hun gratis biertjes op hadden kwam het voor niemand 
als verrassing dat we niet door waren naar de volgende 
ronde. Volgend jaar beter.

De vrijdag was al snel aangebroken en betekende voor de 
meesten heel hard zwoegen om die laatste wedstrijden 
te voltooien. Geheel volgens CDL tradities hebben de 
meesten van ons de prijsuitreiking geskipt en zijn we 
met een grote groep weer richting station Nijmegen 
vertrokken. ‘VOncs, tot ‘VOlgend jaar!

Sjoerd Rieken

Van ‘vo en hype tot superge’vo en megagehype, zo waren de 
maanden voorafgaand aan het voetbaltoernooi. De AkCie heeft 
er weer een hoop tijd en moeite in gestoken, maar dat werd 
dubbel en dwars beloond door het enthousiasme waarin alle 
teams meededen! Enkele teams hadden al even op de ONCS 
kunnen oefenen hoe ze ook alweer moesten verliezen (winnen?).  
 
Deze ervaring heeft dan ook duidelijk geholpen met het 
niveau waarheen de voetbalwedstrijden dit jaar getild 
zijn (of toch niet?). Ondanks enkele kleine regendruppels 
verliep alles netjes volgens plan. Er waren teams van het 
CDL, teams van diverse onderzoeksgroepen  en zelfs 
enkele teams vanuit Delft gekomen om de eerste prijs 
te komen bemachtigen en zichzelf kampioen te mogen 
noemen. De fanatieke instelling van alle teams heeft 
dan ook gezorgd voor spektakel in alle pouls en bij alle 
wedstrijden.  Zelf had ik de eer om scheidsrechter te zijn 
bij de finale van dit jaar: SBC1 tegen de TG TiGers. Helaas 
voor de TiGers bleek het team van SBC dit jaar over de 
beste selectie te beschikken en won daarmee de finale. 
Maar niet getreurd, want volgend jaar heeft elk team 
opnieuw de kans om er met de winst vandoor te gaan.  
 
“Helaas voor de TiGers bleek het team van SBC dit jaar over de 
beste selectie te beschikken. “

Na het voetbaltoernooi volgde de minstens even 
legendarische barbecue. Hier werd genoten van 
hamburgers, salades en enkele welverdiende pinten. 
Bij deze barbecue kwam TOPDesk nog even langs om 
gezellig mee te eten en drinken. Na de prijsuitreiking was 
het tijd om op te ruimen en richting huis te gaan, maar als 
kers op de taart was het feest voor een kleine delegatie 
hier nog niet klaar! Er is nog doorgefeest tot niemand 
meer energie over had en dat was toch wel een goede 
afsluiter van een fantastische dag, al zeg ik het zelf.  Eén 
ding weet ik zeker, ik ben er volgend jaar weer bij!

Fabian Sies

ONCS Voetbal-
toernooi
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Op 22 februari was het zover, de enige echte Silent Dixo vond 
plaats. Nadat het bestuur en tegenbestuur samen uit eten 
waren geweest, begon het onweerstaanbare feest in de NEXT. 

Bij binnenkomst kreeg iedereen een gratis shotje Fireman 
en daarnaast kon iedereen zichzelf versieren met 
tatoeages en brandweerhelmen, wat volledig aansloot 
bij het thema: ‘Irisisitible, hoe onweerstaanbaar ben jij 
vanavond?’. 

“Uiteindelijk werd de avond afgesloten met het klassieke ‘Het is 
een nacht’, wanneer iedereen vol glitter en glamour weer naar 
huis keerde.”

Bij de ingang werd iedereen gelijk door de FotoCie op 
de gevoelige plaat vastgelegd bij de fotobooth inclusief 
gadgets. Het eerste deel van het feest bestond uit een 
Silent Dixo met koptelefoons, waar tussen twee kanalen 
gewisseld kon worden. Op een van de kanalen was DJ 
Ryzen haar beste hitjes aan het draaien en op het andere 
kanaal stond een heerlijke foute hitjes afspeellijst op. 
Iedereen was lekker aan het mee zingen met de muziek, 
het was daarom ook des te leuker om je koptelefoon even 
af te zetten en te luisteren naar alle nachtegaalstemmetjes 
die de tekst stiekem toch niet volledig konden mee zingen. 

Nadat de Silent Dixo, vanwege het grote succes, toch 
nog een uurtje langer was door gegaan, werden de 
koptelefoons uiteindelijk dan toch ingeleverd. DJ Miles 
Dominic en DJ Ryzen zorgden ervoor dat het ook een 
onweerstaanbaar feestje werd zonder koptelefoons. 
Uiteindelijk werd de avond afgesloten met het klassieke 
‘Het is een nacht’, wanneer iedereen vol glitter en glamour 
weer naar huis keerde.

Marije de Vos

Donderdag 2 maart stond ik om 7.57 bij spoor 1 op station 
Rotterdam Alexander met een kop koffie in m’n hand. Een 
minuut later stapte ik in de trein naar Utrecht Centraal. Deze 
donderdag stond ik voor de verandering niet op ’t lab, ik had het 
lab ingeruild voor een dagje lezingen. 

Ik was namelijk onderweg naar het PAC symposium 2017 
op de bètacampus van de Universiteit Utrecht. Ik was 
lekker op tijd en met een nieuw kopje koffie in m’n handen 
nam ik het programmaboekje door. Ik had me online al 
georiënteerd op de sprekers, maar die ochtend maakte ik 
definitief de beslissing naar welke lezingen ik wilde gaan.
Allereerst was daar de openingslezing van Prof. Dr. 
Nicholas Kotov. Hij gaf een interessante lezing over zijn 
onderzoek in de supramoleculaire chemie. Voor mij 
persoonlijk heel relevant door mijn masterstage in de 
supramoleculaire chemie. Aan de gezichten van mijn 
mede-CDL’ers kon ik aflezen dat zij het ook konden volgen 
en het heel interessant vonden.
Daarna ben ik eigenlijk iedereen een beetje uit het oog 
verloren. Ik kwam af en toe nog mensen tegen, maar ik 
ging vooral m’n eigen weg. Zo heb ik de lezingen van Prof. 
Dr. Arno Kentgens, Prof. Dr. Joost Reek, Dr. Enrico Pajer 
en Prof. Dr. Célia Fonseca Guerra bijgewoond. Als je deze 
namen ooit tegenkomt op een symposium, ga er zeker 
heen!
De slotlezing werd gegeven door Prof. Dr. Marcel Swart. 
Hij doet onderzoek naar spin states in transitiemetalen. 
Hij vertelde over een aantal onderzoeken. Ik vond het 
interessantste een onderzoek waarin hij probeerde te 
achterhalen welke spin state een specifiek complex had. 
Ik dacht dat dat redelijk simpel was, maar doordat de 
structuur van een complex niet altijd 100% vast staat, 
kunnen meerdere uitkomsten goed zijn. 

Mark Kwakernaak 

Pac 2017
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Pac 2017
“Vliegensvlug”, stelt Marije. “Fantastisch!”, meldt Fabian. 
“VRIESDROGER!”, schreeuwt Titia nog geen milliseconde 
nadat de vraag is gesteld wat de commissie nou eigenlijk van 
de activiteit vond. Om welke activiteit gaat dit, vraagt u zich 
als lezer nu misschien af? De bovenstaande set woorden kan 
natuurlijk maar op één activiteit duiden: het skiën met de AkCie!
 
Op 7 maart reisde de AkCie met zo’n twintig andere 
waaghalzen af naar de grootste vrieskist in de omstreken 
van Leiden. Na SnowWorld eenmaal gevonden te hebben 
tussen de koeien in het weiland van Zoetermeer, konden 
de skibroeken uit de tassen gevist worden, konden de 
loodzware schoenen gepast worden, en niet te vergeten: 
konden de latten ondergebonden worden. Naast skiën 
hadden deelnemers ook de keuze om te snowboarden, 
wat een welkome toevoeging bleek aan de activiteit.

“Om alles samen te vatten: er is gevallen, maar ook opgestaan; 
er is gelachen, maar niet gehuild”

Hoewel het pizza-/frietjes-geroep het gelach nog luid 
afwisselde, wist de meer gevorderde CDL’er zich ook 
prima te vermaken op de helling. Het verbaast me nog hoe 
uitputtend naar beneden gaan eigenlijk kan zijn. Daarom 
is er ook ruim ge-entre-skied met warme chocomel in de 
blokhutkantine van de koelkast, of aan de bar met uitzicht 
over de stad, bovenaan de hoge piste.

Om alles samen te vatten: er is gevallen, maar ook 
opgestaan; er is gelachen, maar niet gehuild; er zijn 
CDL’ers die weer eens een eerste keer hebben beleefd. 

Kortom, een zeer geslaagde activiteit die zeker voor 
herhaling vatbaar is, mits de kou alweer uit de botten is 
getrokken!
 
 Thijs Klein

Een PhD doen? Of toch iets anders dan scheikunde? Aan de 
slag voor een multinational? Of toch beginnen bij een start-up? 

Dit is slechts een kleine greep uit de vragen die vier 
sprekers tijdens de ‘Afgestudeerd…. En dan?!’ avond op 
zich afgevuurd kregen door een grote groep studenten. 
Want dat het lastig is om te bedenken wat je wil doen na je 
studie is heel normaal. Om de studenten toch een beetje 
te helpen nodigde het CDL op 22 maart vier scheikunde 
alumni uit om te vertellen over de keuzes die zij hebben 
gemaakt tijdens én na hun studie. Want ook tijdens je 
studie is het al belangrijk na te denken over de plekken 
waar je later terecht kan (en wil) komen. En wie kunnen 
dit nou beter vertellen dan mensen die voor dezelfde 
keuzes hebben gestaan?

“Want dat het lastig is om te bedenken wat je wilt doen na je 
studie is heel normaal”

De alumni die deelnamen aan de avond waren  Mario 
van der Stelt (Merck & Universiteit Leiden), Jos van den 
Elshout (TNO), Koen Wagner (AIMM Therapeutics) en 
Chi Ting Fung (Bol.com). Een gevarieerde groep sprekers 
dus, die na hun studie allemaal een heel verschillend 
carrièrepad zijn ingeslagen. Het was voor alle aanwezige 
studenten zeker inspirerend om te zien op hoeveel 
verschillende plekken je als scheikundige terecht kan 
komen. Daarnaast konden er na de presentaties op een 
informele manier nog vragen werden gesteld tijdens de 
borrel. Hopelijk wordt het een avond die nog vaker terug 
zal komen de komende jaren, zodat we meer van dit soort 
interessante verhalen van alumni kunnen ontdekken! 

Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door de KNCV.  

Phebe van Langevelde

Skiën
Afgestudeerd, 
EN DAN?! 
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Leren Onderzoeken III
Zowel bij LO1 als bij LO2 heb ik een organische synthese 
moeten uitvoeren. Nu, voor LO3, ben ik ingedeeld bij Biosyn. 
En inderdaad, dit is dus mijn derde keer organische synthese. 
Wordt je dat dan niet zat? Integendeel, daarvoor is organische 
chemie te breed en ook simpelweg te mooi. 

Zeker nu, na OC2, is het leuk. Ik begin te begrijpen wat 
er gebeurt en waarom het gebeurt. En daarmee begin ik 
ook te begrijpen waarom ik voor bepaalde condities kies, 
waarom ik voor bepaalde reactanten kies, en waarom die 
ellendige kolom nodig is. Organische chemie is prachtig 
en daarmee is ook de stage prachtig. Tuurlijk moet je 
kolommen, wordt het vuur je aan de schenen gelegd 
tijdens de werkbespreking en heb je glaswerk schoon te 
maken. Toch worden deze, voor sommigen, negatieve 
elementen van een stageperiode volledig overschaduwd 
door de positieve ervaringen die je mag opdoen. 

In dit onderzoek moet ik een suiker maken waarbij de 
zuurstof in de ring vervangen is door een zwavel. Mijn 
begeleider, Jerre Madern, heeft dit molecuul nodig om 
een model te testen waarmee hij de uitkomst van een 
Sn1-achtige stereoselectieve glycosyleringreacties kan 
voorspellen op basis van de energetisch gunstigste 
conformeer van het intermediar oxocarbeniumion. 

“Organische chemie is prachtig en daarmee is ook de stage 
prachtig.”

Op een typische stagedag sta ik op het lab om een reactie 
te starten, een reactie op te werken of een product te 
analyseren. Ook zijn er ’s ochtends werkbesprekingen. 
Terwijl je op het lab staat moet je vaak keuzes maken: 
Wat is de optimale reactieduur van de reactie? Welk 
eluens moet ik gebruiken voor mijn kolom? Welke fracties 
moet ik allemaal verzamelen? Welke reactant voeg ik als 
eerst toe? Tijdens je stage word je in het maken van die 
keuzes constant begeleid. Maar je krijgt stukje voor stukje 
meer ruimte om je eigen keuzes te maken, om zo ooit een 
volwassen, maar nooit volleerd organisch chemicus te 
worden.
 
Maarten van Ginkel

Bachelor Eindproject 
Momenteel loop ik mijn BEP bij de onderzoeksgroep van Dennis 
Hetterscheid. Zijn groep zit tussen MCBIM en CASC in. In deze 
groep wordt onderzoek gedaan naar nieuwe katalysatoren 
voor wateroxidatie en voor zuurstofreductie. 

Ik focus mij met mijn begeleider, Koen van der Ham, 
op katalysatoren bestaande uit een bypiridine. We 
proberen om deze bypiridine te immobiliseren op een 
goud-electrode. Deze goud-electrode wordt vervolgens 
in een elektrolytoplossing gedaan om er zo Cyclische 
Voltametrie mee te kunnen doen op verschillende 
potentiaal-intervallen.

Op een gemiddelde BEP-dag begin ik ‘s ochtends met het 
uitkoken van mijn glaswerk met milli-Q water. Wanneer 
mijn glaswerk na 2x 15 minuten uitkoken goed schoon 
is maak ik in de maatkolven van 25 mL de verschillende 
oplossingen en buffers die ik die dag nodig heb. Wanneer 
ik deze gemaakt heb, en de pH gemeten heb, doe ik de 
oplossingen in de elektrochemische cellen. Hierna moet ik 
al mijn glaswerk in een doos doen en mij van de nieuwbouw 
naar de oudbouw verplaatsen. Dit komt doordat CASC 
helaas nog niet verhuisd is naar de nieuwbouw en ik mijn 
metingen op hun apparaten moet doen.

“We proberen om deze bypiridine te immobiliseren op een 
goud-electrode.”

Wanneer ik daar ben moet ik mijn cellen onder Argon 
zetten, om ervoor te zorgen dat er absoluut geen 
zuurstof meer in de cellen zit (tenzij ik die dag aan de 
zuurstofreductie ga meten, dan zet ik ze onder zuurstof). 
Wanneer dit gebeurd is kan ik eindelijk meten. Wanneer 
de metingen klaar zijn is de dag bijna voorbij en hoef 
ik alleen mijn glaswerk terug naar de nieuwbouw te 
verplaatsen en op te ruimen.

Jan-Willem Bastiaansen

     Student           in de toren
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     Student           in de toren

Bachelor End Project
My name is Mirjam de Graaf and I am currently in the 
last year (hopefully) of my BSc MST. Even though I am 
currently studying the technology side, I have always had 
an interest in the more chemistry-focussed side of MST as 
well – which is why I chose to do my Bachelor End Project 
(BEP) at the research group of “Radiation and Isotopes for 
Health” (RIH). Based at the Reactor Institute Delft, RIH 
offers a nice mix between chemistry and technology – a 
mix that I value very much. 

While some researchers within the group focus more on 
e.g. the separation of radioisotopes, my research focusses 
on applying radiation in medicine. Under the supervision 
of Ir. Robin de Kruijff and Dr. Ir. A. G. Denkova, I am working 
on combining chemotherapy and radiotherapy for cancer 
patients, especially for brain cancer (glioblastoma) 
patients. In order to do so, some kind of vesicles called 
polymersomes are used. The polymersomes are loaded 
with a radiation-emitting radionuclide in the aqueous 
core, along with a chemotherapeutical drug that will 
settle in the polymersome membrane. In the future, the 
goal is to intravenously inject these loaded polymersomes 
into a cancer patient. The polymersome will then be 
transported through the body to the tumour site, where 
radiation will degrade the tumour. Ideally, the drug also 
has a “radiosensitising” effect – this means that the drug 
makes the tumour more prone to radiation, eventually 
killing the tumour with less medicine required!

“RIH offers a nice mix between chemistry and technology – a 
mix that I value very much.”

A typical lab day for me contains quite some lab work, 
though I always get my work done before 17:00 (also 
because Radiation Protection Services requires me to!). 
Lately I have been spending my days trying to load a 
certain isotope in a polymersome. The loading requires 
about half a day, so I usually do two attempts per day. 
The process does come with trial and error – as you may 
have experienced yourself, mostly error… Before I have 
finished my project, I hope to have tested the loaded 
polymersomes on tumour cells in vitro as well – but we’ll 
see how that goes!

Mirjam de Graaf

Master  Eindproject
Na een bachelorproject gevuld met suikerchemie, was 
het tijd voor een hele andere tak van sport binnen de 
wondere wereld van synthese, namelijk de modificatie 
van onverzadigde vetzuren. Dit is het onderwerp waar 
ik mij inmiddels al bijna een jaar mee bezighoud binnen 
de groep van Mario van der Stelt, genaamd Molecular 
Physiology. Het onderzoek hier is voornamelijk gebaseerd 
op het endocannabinoïde systeem, wat eigenlijk inhoudt 
dat er gekeken wordt naar de functies van verschillende 
eiwitten en receptoren die de werkende stoffen in wiet 
(o.a. tetrahydrocannabinol en cannabidiol) verwerken  en 
leiden tot de bekende effecten van deze softdrugs. De 
lichaamseigen liganden die aan deze zelfde receptoren 
binden, zijn al geruime tijd bekend en hebben de 
basis gelegd voor het synthetiseren van verscheidene 
medicijnen met als doel pijnstilling, het remmen van 
ontstekingen of juist het opwekken van eetlust. 

Zoals hierboven al kort genoemd is, houd ik mijzelf al een 
tijdje zoet met meervoudig onverzadigde vetzuren en dan 
in het bijzonder het omega-3 vetzuur docosahexaenoic 
acid, kortweg DHA. Alhoewel het al langere tijd vele 
positieve medische effecten krijgt toegeschreven en de 
bevolking op basis van deze geruchten maar al te graag 
deze moleculen nuttigt in de vorm van visoliepillen, 
waren de onderliggende mechanismen nog helemaal 
niet duidelijk. In de laatste jaren waren er dan eindelijk 
aanwijzingen dat een verzameling van enzymen 
verschillende omega vetzuren, waaronder DHA, omzet in 
metabolieten die actief ontstekingen kunnen verhelpen. 
Om dit proces beter te begrijpen en later mogelijk nieuwe 
strategieën te ontwikkelen om chronische ontstekingen 
tegen te gaan zoals in artritis, probeer ik DHA met minimale 
aanpassingen om te bouwen tot een probe. Deze kan 
dan in bekende analysemethoden worden gevolgd om 
meer te weten te komen over de locaties, omzettingen 
en interacties met eiwitten. Aangezien de stof niet alleen 
heel vettig is maar ook nog eens zes dubbele bindingen 
bevat die allemaal in dezelfde configuratie moeten blijven 
zitten, brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee in 
de synthese. Dit maakt de moleculen onstabiel waardoor 
ze op lage temperaturen bewaard moeten blijven en 
reacties over het algemeen niet verhit kunnen worden 
en in een zuurstofvrije omgeving moeten plaatsvinden. 
Hierdoor heb ik wel het geluk dat er door alle benodigde 
stikstofballonnen een feestelijke sfeer hangt in mijn 
zuurkast!

Hugo Minnee 



20

Highlight

In “In de Torens: Highlight” we briefly discuss an important or 
special publication from scientists working at the Leiden Institute 
of Chemistry. In this edition, it is the paper from Sander B. 
Engelsma, Nico J. Meeuwenoord, Hermen S. Overkleeft, Gijsbert A. 
van der Marel and Dmitri V. Filippov in Angewandte Chemie about 
the synthesis of methylene bisphosphonates.

Pyrophosphates are widely present in biomolecules. They 
are involved in signalling pathways and cell metabolism. A 
signal can be transduced in a cell from protein to protein. A 
pyrophosphate can determine whether a signal is “on” or “off”. 
These pyrophosphates are however prone to hydrolysis. This 
hinders the elucidation of a cellular mechanism. Methylene 
bisphosphonates are bioisosteres of pyrophosphates, the 
oxygen bridge between the phosphorus is replaced with 
a CH2-group. This makes the methylene bisphosphonates 
more stable and useful for elucidation of cellular pathways in 
healthy and diseased systems.

Until now, the synthesis of methylene bisphosphonates 
was achieved with unselective reagents. For introduction of 
several methylene bisphosphates in a complex biomolecule it 
is necessary to have a regioselective synthesis.

In this paper, Engelsma et al. describe a method to synthesize 
different methylene bisphosphates in both solution phase 
and solid phase. The synthesis is started by a condensation 
of methylphosphonate (1) and a chlorophosphoramidite 
(2). These can have different orthogonal protecting groups, 
which allows the synthesis of asymmetric methylene 
bisphosphates. 

After the first condensation, reagent 3 is coupled to an 
alcohol of choice (from a biomolecule for example), forming 
4. Reagent 4 can then be deprotected. In many examples 
methoxy or tert-butoxy groups are used as orthogonal 
protecting groups. These groups can be orthogonally 
removed. The methoxy groups are removed by a mixture of 
thiophenol and triethylamine. The tert-butoxy groups are 
removed by 10% trifluoroacetic acid in dichloromethane. 
After removing one protecting group, reagent 4 can also react 
with another alcohol of choice. This enables the formation of 
bridging in biomolecules. 

As a prove of concept, the method is tried in the synthesis 
of the methylene analogue of ATP. This is a solution based 
method in which reagent 3 is reacted with a protected sugar 
molecule. It is followed by complete deprotection (13) or 
partial deprotection after which it condensates with another 
compound (21).

Solid phase synthesis is also explored. This method can be 
useful when dealing with solubility problems. It could also 
work complementary to current solid phase synthesis of 
biomolecules. The reaction is the same as described above, 
followed by cleavage of the molecule from the solid support.

Engelsma et al. describe a novel approach to synthesize 
methylene bisphosphates. This strategy allows for expansion 
of the toolbox available in studying different biological 
processes and elucidation of different cellular pathways in 
healthy and diseased systems.

The full article:
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 2955 –2959
http://dx.doi.org/10.1002/anie.201611878

Mark Kwakernaak

Combined Phosphoramidite-Phosphodiester Reagents 
for the Synthesis of Methylene Bisphosphonates



Suzanne van Daal – Docente Scheikunde
Soms heb je mensen die van jongs af aan al weten wat ze later willen worden. Ik niet. Ik had 
geen idee wat ik wilde en om de een of andere reden ben ik bij de enige baan uitgekomen 
waarvan ik altijd heb gezegd dat die mij echt ontzettend saai leek. Hoe ben ik dan hier terecht 
gekomen? Ja goede vraag.

Mijn scholingstraject is nooit volgens ook maar enig plan verlopen. Het begon al na 
de HAVO; omdat ik werkelijk geen idee had wat ik toen moest doen ben ik maar naar 
het VWO gegaan. Toen ik na 2 jaar opeens daar ook mijn diploma voor had, ben ik 
maar scheikunde gaan studeren omdat ik dat wel een leuk vak vond. Dit keer wel met  
een plan, namelijk om na een jaar de major technologie te kiezen. Maar wat heb je 
aan plannen als je ze niet breekt? Dus gingen we verder met de Leidse major. In mijn 
bestuursjaar kwam ik als assessor Onderwijs (van het 81e bestuur, Pur Sang) voor 
het eerst in aanraking met onderwijs anders dan het zelf te volgen. Man wat was dat 
leuk! Toch koos ik er voor om een research master te gaan doen, ik vond scheikunde 
immers ook nog steeds leuk. 

“In mijn bestuursjaar kwam ik als assessor Onderwijs (van het 81e bestuur, Pur Sang) voor het eerst in aanraking met onderwijs anders dan 
het zelf te volgen. Man wat was dat leuk!”

En dat vind ik nog steeds; ik vind het interessant en ik ben er van overtuigd dat een vorm van scheikunde toch de wereld moet 
gaan redden, maar ik vond het absoluut niets om op het lab te staan. Mede daarom ben ik na mijn eerste stage geswitcht naar 
de educatieve ‘track’. Ik vond het heel erg spannend, want in mijn hoofd zou het beter zijn als ik eerst de research master af zou 
maken, maar ik ben ontzettend blij dat ik dat niet heb gedaan. Want, tegen mijn verwachtingen in, heb ik als docent echt mijn 
passie gevonden. 

“Soms voelt het alsof er 30 bommetjes voor je neus zitten die op het punt staan om af te gaan en soms ontploft er wel eens zo’n bommetje.”

Docent zijn is moeilijker en inspannender dan ik ooit zou kunnen omschrijven. Maar het is daarbij ook wel echt het leukste beroep 
in de wereld. Pubers zijn ontzettend leuk, heel eerlijk en scherp. Die laatste twee zijn soms wel onhandig, maar daar leer je mee 
om te gaan. Soms voelt het alsof er 30 bommetjes voor je neus zitten die op het punt staan om af te gaan. Aan jou de uitdagende 
taak om ze dan toch in goede banen te leiden. Soms ontploft er wel eens zo’n bommetje. Ach ja, hoort erbij en daar leer je van.  

Als docent word je net zo creatief als de leerlingen, het is echt iedere dag anders. Je vindt jezelf soms terug in grappige situaties 
die je niet aan zag komen, wat mij als beginnend docent regelmatig overkomt. Hoewel dit niet het beroep is wat ik ooit gepland 
had te gaan doen, geniet ik iedere dag van de afwisseling, de uitdaging en de creativiteit die de mensen hebben aan wie en met 
wie ik les geef.

ONWIJS IN HET 
ONDERWIJS
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During metal-organic reactions chemically agressive conditions 
arise. An example of one of these reactions is the manufacture 
of hydrogen from water (see picture below). Hydrogen is 
considered to be the energy source of the future and is thus 
widely investigated. However, the reaction conditions proved to be 
challenging in finding a stable and efficient catalyst.

These conditions can 
wear out the metal 
catalyst that is used, 
which can really 
increase the costs. 
Therefore it would be 
practical if the catalysts 
would have the 
possibility to restore 
or even regenerate 
themselves. Recently 
chemists at the Centre 
for Electrochemical 
Sciences (CES) at Ruhr-
Universität Bochum 
in Germany have 

developed such a catalyst in that it has self-healing properties. 
Under the aggressive reaction conditions the catalyst material 
can regenerate itself as long as the components remain in the 
electrolyte solution. 

“The idea behind this self-healing is very straight-forward, 
however the electrochemistry behind nanoparticles is a bit more 
complicated” 

Preparation of the catalyst films

There are two general approaches of preparing catalyst films, 
the catalyst is directly grown on a surface by deposition (either 
electrochemical or by vapor deposition). This is the most 

straight-forward way to obtain the catalyst. Alternatively 
a pre-synthesized catalyst nanopowder is immobilized on 
a surface. This deposition method has the advantage of 
fine-tuning a lot of characteristics such as particle sizes and 
shapes. While this sounds very promising, it proved to be hard 
to immobilize these nanoparticles to form stable compounds. 

A new approach for preparation of stable nanoparticle-
based catalyst films was recently discovered by S. Barwe 
et. Al. (2017). The pre-synthesized nanoparticle catalysts 
are directly added to the electrolyte solution, which results 
in a suspension; this suspension is continually pumped 
through a running electrolyzer. The electrostatic forces 
leads to self-assembly of the catalyst films. Thus as long as 
a sufficient amount of catalyst nanoparticles are present in 
the electrolyte, the catalyst can regenerate with help of the 
electrolyzer, explaining its self-healing properties.

Particle collision

The idea behind this self-healing is very straight-forward, 
however the electrochemistry behind nanoparticles is a 
bit more complicated. When nanoparticles of the same 
kind collide in a so called single nanoparticle collision event 
the interaction between the suspended particles and the 
electrode can follow two paths: hit-and-run (elastic impact) 
and hit-and-stay (inelastic impact). Elastic impact or elastic 
collision is an encounter between two particles in which 
the total kinetic energy remains constant in relation to the 
reaction time. 

Elastic collisions only occur when there is no net energy 
conversion (e.g. into heat or noise) and therefore don’t occur 
normally. With inelastic collision the kinetic energy does not 
remain constant due to internal friction. Elastic collision is 

Self-assembling and self-healing films
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Self-assembling and self-healing films

the basic principle in electrochemical devices such as flow 
batteries and electrochemical flow capacitors. However 
inelastic collision offers the opportunity to modify the surface 
of the electrodes. 

S. Barwe et. Al. (2017) envisioned that the hit-and-
stay behavior could be used to immobilize the catalyst 
nanoparticles which are suspended in the electrolyte solution 
and can thus be used to form stable catalyst films with self-
healing abilities. 

Further investigation was carried out with the use of nickel 
based electrodes. They tested two different catalyst powders, 
one was nickel-based, the other catalyst was cobalt-based 
material. All of the catalyst materials formed a film on the 
electrode which was a few micrometers thick. The successful 
formation of catalyst films was confirmed by a drop in cell 
voltage, visual inspection and characterization using an 
electron-microscope.  

“The self-healing effect lasts as long as there are enough catalyst 
nanoparticles present in the electrolyte solution”

The particles collide with the electrode surface and forms 
a particle film there. The researchers continued to add the 
catalyst nanoparticles to the electrolyte solution and thus 
regenerated the worn-out catalyst through the standard 
electrochemical mechanism (positively charged particles are 
deposited on the anode and negatively charged particles on 
the cathode). As mentioned earlier the self-healing effect 
lasts as long as there are enough catalyst nanoparticles 
present in the electrolyte solution.

Future prospects

In further studies the researchers want to look into the 
influence of the particle shape and size of the catalyst powder. 
They also want to investigate the influence of the electrolyte 
solution on the efficiency and stability of the catalysts.

Dominique Vis
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As my parents have two different nationalities, Dutch and 
Canadian, I have always felt blessed I was able to dip into both 
cultures. The first 18 years of my life (with the exception of 
two years in Brussels, Belgium) I grew up in The Netherlands, 
with Dutch friends, went to a Dutch School and in general felt 
pretty Dutch. Having two nationalities did definitely have its 
perks though. Having been brought up bilingual allowed me 
to generally just cruise through English class and to do some 
reading during those periods in Primary and High School.

Another advantage to having a Canadian mom was that 
we have a little cottage in Quebec, which still is one of my 
favorite places to visit. Going on holiday there since I was just 
a baby hugely strengthened my love for Canada and interest 
in my Canadian roots. 

Thus, after High School I decided to move to do my Bachelors 
in Montreal. I think back to this time very fondly as I was able 
to visit quite a bit of Canada, go to my cottage very frequently 
and make lifelong friends from all around the world. While I 
definitely don’t miss the cold winters lasting 5 months and 
reaching -30 to almost -40 at the worst, I do definitely miss the 
wonderful rugged nature, being able to go skiing at a whim, 
and the extreme mosaic multiculturalism that Montreal and 
Canada as a whole has.

I completed my Bachelors in Chemistry and a minor in 
Computer Science at a perhaps “leisurely” pace. After my 
five and a half years in Canada, I decided to return to The 
Netherlands. The Dutch University life is unique, known 
for its great number of associations and societies, and I 
wanted to experience this for myself. This year I partook in 
a choir, Sempre, a sub-society of LSV ‘Minerva’, picked up 
field hockey after a break of 6 years and was involved in the 
MeXCie committee of the CDL. 

More importantly however, this year I also completed the first 
year of my research Masters. During my Bachelors Degree 
I specialized in the bio-organic chemistry track. This year I 
continued in this direction through the  Molecular Biology 
track. I chose to complete my course credits this year, leaving 
my thesis research project for the coming year. My project 
will be within the field of regenerative medicine under the 
supervision of Dr. Roxanne Kieltyka. It will entail the synthesis 
and testing of biomaterials, eg. supra-molecular polymer 
complexes, useable in the field of regenerative medicine and/
or tissue engineering. 

“Having been brought up bilingual allowed me to generally just 
cruise through English class and to do some reading during those 
periods in Primary and High School.”

In North America it is currently often the case that you go 
directly from your Bachelors to do a PhD. Coming back to 
do a Masters here in Europe has given me the opportunity to 
further deliberate over which path I wish to tread next . After 
much flip-flopping back and forth I finally decided to continue 
with a PhD after completion of this coming year. Be it in The 
Netherlands, back in North America, or somewhere else, I am 
already very excited for this next step on my journey!

a Canadian cottage 
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Getriompheerd 
Het einde van het collegejaar 2016-2017 staat helaas al voor de deur en daarmee ook het einde van de bestuurstijd 
van Triomphe. Het afgelopen jaar hebben ze het hok bemand en veel activiteiten georganiseerd. Er gebeurt achter de 
schermen echter ook veel. Wat is er dit jaar eigenlijk allemaal veranderd?

Het hok
De algemene inrichting van het hok en de gezelligheid is natuurlijk voornamelijk 

hetzelfde gebleven. Toch zijn er een aantal dingen significant veranderd. Zo zijn er nieuwe 
bureaustoelen, is er plakplastic op de ramen, is er nieuwe bank en is er een geïmproviseerde kast 
gemaakt. Ook zijn er wat dozen aangeschaft voor het opslaan van de merchandise. Ook hebben 

we het de leden makkelijker gemaakt door een strippenkaart te introduceren. Zo kan je 
nog sneller hoksnacks scoren!

  Wat kan je met scheikunde?
Een veelvoorkomende misconceptie is dat je met de scheikundige richting van 

MST alleen maar onderzoeker kan worden, of minstens altijd een PhD zou moeten volgen. Om dit 
probleem in ieder geval deels uit te weg te ruimen en meer duidelijkheid te verschaffen naast de 
major oriëntatie is er dit jaar een avond georganiseerd zodat iedereen zijn vragen kon stellen aan 

oud-CDL’ers. Een volledig verslag van deze avond is te vinden op pagina 15.

Commissies
Dit jaar is het CDL twee commissies rijker: de SportCie en de eenmalige 

Silent DixCie! De SportCie organiseerde voor de eerstejaars een sporttoernooi, 
waarna ook een feest plaatsvond voor alle jaren. De Silent DixCie organiseerde een 

silent dixo, een feest die door iedereen als een succes ervaren werd en 
iedereen zich voor altijd goed zal blijven herinneren.

          Social Media
Een groot gedeelte van het contact met de leden gebeurt buiten het hok om. 

Bijvoorbeeld via Facebook, waar veel informatie over de evenementen te vinden is. Dit jaar zijn de 
Snapchat, Instagram en Twitter wat extra leven in geblazen. Daarnaast is er ook een nieuwe Facebook 
pagina: de CDL Career pagina. Op één pagina is overzichtelijk alles betreft carrière en bedrijven te 

vinden. Volg jij de pagina al?

Merchandise
Het CDL heeft flink wat mooie artikelen in haar voorraad en een groot deel daarvan 

is nog steeds beschikbaar voor haar leden. Dit jaar is er een nieuw item aan toegevoegd aan 
de hand van een interesselijst: de enige echte CDL-sokken! De print is overeenkomstig met de 

bretels en op de voetzolen kun je het AkzoNobel logo zien shinen, wat wil je nog meer?



In het eerste semester van het collegejaar 2016/2017 ben ik voor 
mijn tweede stage van de master Chemistry naar de Verenigde 
Staten van Amerika gegaan. Om precies te zijn naar Texas A&M 
University. De universiteit bevind zich in het kleine plaatsje College 
Station, wat in het hart van de Texas Triangle ligt. 

De afdeling van inorganische chemie van de universiteit stond 
in 2014 op nummer 5 van de wereld; een eer om daar stage 
te mogen lopen! Ik liep stage bij de onderzoeksgroep van 
Marcetta Darensbourg een gerenommeerde onderzoekster 
op het gebied van de biomimetica. 

“Uiteraard heb ik ook de tijd 
genomen om kennis te maken met 
de Amerikaanse cultuur.”

Hoewel mijn onderzoek eerst zou 
gaan over modelsystemen van 
hydrogenases, ben ik uiteindelijk 
overgestapt naar een ander 
onderwerp. Het onderwerp werd: 
onderzoek en ontwikkeling van 
medicijnen voor het vrijlaten van 
stikstofmono-oxide (NO) in het 
lichaam. NO wordt in het lichaam 
gebruikt als signaalmolecuul 
voor verscheidene processen. 
Enkele voorbeelden zijn de 
verwijding van de bloedvaten 
en het ontspannen van de 
spieren. Zelf deed ik proeven 
met dinitrosyl ijzer complexen 
(DNICs) en Cu(II)-zouten. 

Uiteraard heb ik ook de tijd 
genomen om kennis te maken 
met de Amerikaanse cultuur. 
Dit is ook een verplicht onderdeel van het visaprogramma 
waarmee ik het land in kwam. Ik vond het heel speciaal dat, 
toen ik er was, ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen 
bezig waren. Dit was erg interessant om mee te maken en om 
met al mijn collega’s de debatten te bespreken.

Ik heb erg veel geluk gehad met de leuke collega’s die ik had! 
Ik ben naar een American Football wedstrijd geweest met 
mijn begeleidster en voor elke wedstrijd werd er gebarbecued 
met het CDL van daar: Graduate Student Association of 
Chemistry (GSAC).  

“Als een extraatje heb ik countrydance lessen genomen en dit 
uiteraard ook nog in praktijk gebracht.”

Amerikanen zijn erg open, ik werd al gauw 
uitgenodigd naar huisfeestjes en werd mee 
gevraagd naar de saloon te gaan. Zelfs ben 
ik een keer naar de schietbaan geweest en 
uiteraard mocht de rodeo niet ontbreken. 
Thanksgiving heb ik gevierd met de familie 
van mijn begeleidster in een klein dorpje 
één uur rijden van College Station, wat ook 
heel gezellig was! Het hoogtepunt vond ik 
zelf Halloween, waar iedereen verkleed was 
en de pompoenen je griezelig aankeken.

Daarnaast heb ik kleine roadtrips gemaakt 
met mijn collega’s, naar grotere steden 
in de buurt zoals Austin en ben ik naar het 
strand geweest in Galveston. 

Als een extraatje heb ik countrydance 
lessen genomen en dit uiteraard ook nog 
in praktijk gebracht. Voor mijn afscheid 
hebben we met de onderzoeksgroep 
gegeten bij de professor thuis. 

Deze ervaring heeft mijn zo veel gebracht op 
academisch vlak, maar ook op persoonlijk 
vlak. Ik raad een stage in het buitenland 

iedereen aan! 

Didjay Bruggeman

Chemistry during
 the rise of trump
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‘Every idea 
takes the 
project 
forward’

Meet Tania
After completing a Masters in Chemistry and 
Process Engineering she joined the formulation lab 
at AkzoNobel Aerospace Coatings in 2011. She has 
worked mainly on exterior topcoats for airplanes. 
“It’s very important to the customer because these 
exterior coatings represent the image of the air-
line”, says Tania. “You need to be � exible, quick 
and sharp. Every idea takes the project forward 
and you’re proud to see the product applied on a 
shiny airplane.”

Tania loves the atmosphere at AkzoNobel: “I feel 
quite at home and I’d like to grow towards a posi-
tion with more responsibility. AkzoNobel is seriously 
investing in my development and you are free to take 
all manner of training programs.”

Tania Labonté
Researcher

Where your ideas go far

To fi nd out about our career opportunities, please 
visit our website
www.akzonobel.nl/careers

Follow us on:
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een kortpittige serie  
afl. 3 : Of je worst 
lust
Vorige keer in de kortpittige serie:

Bas is door zijn vriendin gedumpt en besluit na een tip van een 
vrouw in de trein om naar het afscheidsfeest van Curiosa te gaan. 
Hij valt in de trein in slaap en wordt wakker in Amsterdam, waar 
hij Febe, een oude schoolvriendin, ontmoet. Ze gaan wat drinken 
en Bas barst in tranen uit als hij over zijn ex vertelt. Febe wilt hem 
troosten en neemt hem mee naar haar kamer, maar dan blijkt haar 
moeder die vrouw uit de trein te zijn, ze is woest en wijst Bas de 
deur! Hoe zal het verder gaan?

“Zo what the fuck, die vrouw wordt gek!” denk ik. Febe kijkt 
ook geschrokken en fluistert dat het misschien beter is om 
weg te gaan. Ze loopt even mee de gang op en verontschuldigt 
zich: “Mijn moeder is soms een beetje vreemd, maar ze heeft 
meestal wel gelijk. Ze heeft dit soort aanvallen sinds ze 
plastisch chirurg is voor transgenders, best heftig! Ze zei dat 
je weet waar je heen moet?” Ik kijk haar met grote ogen aan 
en knik. “Goed,” vervolgt ze, “dan kun je maar beter gaan. 
Zij is ook de reden waarom ik een jaar geleden deed alsof ik 
je niet zag, toen op het station. Mijn moeder was bij me en 
ik was bang dat ze weer een scene zou trappen.” Ik wil wat 
terugzeggen maar alles bij elkaar zorgt ervoor dat ik alleen 
nog maar stamel. “Ga maar,” zegt Febe, “en tot de volgende 
keer!”

Ik loop met stomheid geslagen de trap af naar buiten. Alsof 
ik er dagelijks kom loop ik in een keer de route terug naar het 
station. Het voelt alsof mensen naar me staan te staren, ik 
schrik van een optrekkende auto bij het stoplicht. Hij draait 
voor langs me terwijl de bijrijdster mij uitdagend aankijkt. 
Haastig loop ik door, het station in. Na een snelle scan van de 
informatieschermen ga ik op mijn perron af en de trein in die 
al klaar staat. Op naar Leiden. 

De trein dendert Leiden binnen. Ik ben amper de trein 
uitgestapt of een man vraagt: “Ben jij ook op weg naar 
Curiosa? Weet jij de weg?” “Dat klopt, maar ik weet niet eens 
het adres,” antwoord ik, “hoe weet je dat ik…” ik zie dat hij 
ook een pyjama draagt, “Ah, themakleding?” “Ja natuurlijk!” 
roept hij, “logische keuze bij thema logeren! Ik heet trouwens 
Gijs.” “Bas, aangenaam,” ik zie nog iemand met een pyjama 
aan, “laten we haar even vragen!” 

De vrouw draagt alleen een pyjama van een flinterdunne stof, 
je ziet dat ze zwarte tapejes over de plekken waar ze normaal 
ondergoed draagt heeft geplakt. “Hoi” begin ik, “ook naar 
Curiosa?” Ze zegt ja, “lopen jullie met ons mee?” Achter haar 
staat een heel groepje van dezelfde meiden, Gijs en ik kijken 
elkaar aan, prima!

De voorste meid geeft me een hand en we lopen er heen. 
“Ik heet Roza,” zegt ze, “mijn naam lijkt heel erg op die van 
Curiosa, curieus he?” Ik lach en stel me ook voor. Roza heeft 
grote ronde borsten, de kruizen erop laten de contouren goed 
zien, ik schrik er een beetje van. Roza ziet dat ik er naar kijkt 
en vraagt weer: “Curieus he?” We lachen, ze is een beetje gek 
denk ik, maar dat is prima. We kletsen wat af terwijl we naar 
het feestje lopen. Ze vertelt over hoe ze zich vroeger altijd zo 
anders voelde, maar ze zich sinds kort herboren voelt. Ik snap 
haar niet helemaal, maar dat geeft niet. De avond is toch al 
redelijk absurd, dus dit kan er nog wel bij.

Op het feest laat ik me helemaal gaan, net als de rest. We 
dansen, drinken en genieten van de atmosfeer. Als ik even op 
een barkruk ga zitten om te rusten, zie ik dat Roza naar me 
kijkt vanaf de andere hoek van de bar. Ze seint. Ik probeer 
soepel naar haar toe te lopen, ik struikel, Gijs vangt me op en 
zet me recht. Volgens mij ziet ze het niet. Ik hang tegen haar 
aan als ik bij haar sta. Ze fluistert iets. “Wat?” schreeuw ik. 
“Of je worst lust?” schreeuwt Roza. Ze begint hard en lang te 
lachen. Ik trek haar aan haar hand mee naar de dansvloer waar 
we gaan staan zoenen. Ik bedenk me hoe slecht dit is, tussen 
alle anderen midden op een dansvloer staan zoenen, was ik 
niet al voorbij deze periode? Roza zegt in mijn oor dat ze dit 
nu voor het eerst doet. Ik snap het niet, ze schreeuwt: “Voor 
het eerst als mijn nieuwe ik.” Ik houd van haar mysterie. We 
lopen samen naar buiten en zoeken instinctief een donkere 
hoek. Ze vertelt weer een gek verhaal, over hoe haar dokter 
ons gekoppeld heeft. We gaan in een donkere, diepe portiek 
staan.  Het is stil en we zijn met z’n tweeën. We zoenen en 
ze legt mijn hand op haar onderste kruis. Ik schrik en roep 
“Wat?!”, Roza: “Of je worst lust.”
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Op een warme doordeweekse avond bevond ik me in de straten achter het Koch waar de nieuwe studentenwoningen van DUWO de grond uit 
zijn gekomen. Ik keek omhoog naar alle perfecte 2 bij 1 balkonnetjes die uitkijken op het Van Der Werf park en vroeg me af hoe het zou zijn 
om hier te wonen. Tegelijk met de opening van het gebouw, begin dit academisch jaar, heeft zich hier een drietal heren gevestigd.  Eén ding 
hebben ze gemeen: het zijn alle drie CDL’ers. Ze bleken heel gastvrij te zijn, toen ik bij ze aanbelde en binnen mocht lopen, zaten ze op de bank 
naar het voetballen te kijken. Dat deze jongens grote voetballiefhebbers zijn was ook wel te zien aan de gigantische Rotterdam-vlag die achter 
hen aan de muur hing. Wie zijn deze jongens nou eigenlijk?

CDL huis

Tim (22 jaar) komt uit Zaandam. Hij is vierdejaars en zit in het eerste jaar van de Research Master.  
Als hobby tennist hij, vaak met zijn huisgenoot Wouter en andere CDL’ers. Ook brouwt hij graag 
een biertje met de brouwmeesters, wat meestal in zijn eigen woonkamer gebeurd. Hiervoor 
heeft hij in Delft gewoond, waar hij aan de Frank van Borselenstraat ook in een gezellig huis 
heeft gewoond, maar uiteindelijk toch weg wilde.  “Ik heb in beide steden gewoond en kan 
zeggen dat Leiden leuker is”, zegt hij met een knipoog. 
Fun Fact: zijn huisgenoten vinden dat hij een vreselijk Amsterdams accent heeft.

Renze (21 jaar) komt uit Culemborg. Hij is nu bezig met zijn BEP bij de onderzoeksgroep 
MCBIM en is van plan volgend jaar de minor Science Based Business te gaan doen. Als hobby 
speelt hij voetbal en samen met Wouter zijn het  ware Feyenoord fanaten.  Van Culemborg 
is Renze naar Rotterdam verhuisd, waar hij in onderhuur ging bij Wouter. “Het scheelde me 
maar een kwartier reizen, maar het was iets” zegt hij. 
Fun Fact : heel actief is Renze niet bij het CDL, maar zijn liefde voor het CDL heeft hij wel 
laten blijken toen hij een paar weken terug de dies borrel heeft uitgespeeld!

Wouter (22 jaar) komt uit Rotterdam en heeft al flink wat rondgereisd: van Bolivia, Argentinië 
en Peru in zijn tussenjaar tot skilessen geven in Oostenrijk. Net als Tim zit hij in zijn eerste 
jaar van de Master Research . Daarnaast werkt hij bij Mice & Place Rotterdam, waar hij zijn 
vriendin heeft leren kennen. In de tijd dat hij nog over heeft sport hij graag. 
Fun Fact: zijn specialiteit in de keuken is pasta carbonara, wat toevallig ook die van Tim 
is. Renze vindt beide versies niet lekker.

De drie werden pas goed bevriend tijdens hun minor Drug Discovery in Leiden en gingen toen op zoek naar een plekje in Leiden 
waar ze met z’n drietjes in konden. Dat is ze uiteindelijk wel gelukt ! Net op tijd want volgend jaar gaan Tim en Wouter al aan hun 
master stage beginnen.

Zo te horen is het een gezellig en hecht huis. Ze eten elke avond samen, gaan samen sporten, spelen playstation, en studeren 
samen. Af en toe gaan ze aan de overkant in het park artikelen lezen of gaan ze samen naar de UB. Het is erg handig om met 
studiegenoten te wonen, vinden ze. Je hebt tegelijk tentamens en gaat samen naar colleges. 
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Can’t Stop
Here we are, the last time I have the honour to tell you about 
everything education-related that has happened recently. The end 
of the year is getting closer and closer, making me realize that I 
don’t want to stop. The dynamic world of education is a hard one 
to say goodbye to. There are loads of themes that can still use a 
lot of work, but those are things I have to leave for my successor. 
Besides that, during the DIES and everything that the CDL is 
organizing lately, I can’t stop, since education doesn’t stop either. 
There is always something that has to be done, or can be done.

And there was a lot to do. Where in the last edition I spoke of 
minor things, the recent times have seen a lot of major things 
happening. Universally speaking, the programme boards are 
working on a lot of things to improve their education programs. 
To start off with the bachelor: MST will undergo a big change. 
Previously the bachelor students had to make a decision at 
the end of the first year, to specialize in either Chemistry of 
Chemical Technology. But starting from next year’s cohort, 
the students have the choice between not two, but three 
specializations. These specializations are Technology, which 
is the typical process engineering side of MST, Synthesis, 
focusing on the making of organic and inorganic molecules, 
and Materials, which will consist of the cross-section of areas 
from Leiden and Delft. The exact content of Materials has yet 
to be determined, but it will probably include a lot of physical 
chemistry. I am very curious to see what this new direction will 
bring the bachelor programme. This exciting development is 
one of the results that came from the curriculum committee, 
which I also talked about in the previous edition.
But that is not the only thing the bachelor programme is busy 
with. They are still working to find a good balance in the time 
for the teacher of a course to publish the exam grades, and the 
time the students have to learn for the retake. As your study 
association, the CDL is working to represent the students in 
this case, and to work as best as we can with the programme 
directors. The Educational Committee of the bachelor 
is, among others, still working to discuss all the course 
evaluations, but also looking into the way these evaluations 
are being done. From the teachers training programme in 
Delft we got some useful tips, and we are looking if we can 
implement them. 

“I am very curious to see what this new direction will bring the 
bachelor programme”

As I told you at the beginning of the year, the programme MST 
is celebrating its tenth birthday, and the actual celebration is 
in the making at the moment of writing. The date is set at the 
9th of June, and the schedule of the day has been released. You 
have probably seen the posters hanging around in Leiden and 
Delft. The day will consist of presentations about the history 
of MST, and of course also some drinks and celebrating.

One of the largest topics concerning the master Chemistry 
would still be the discussion about introducing admission 
criteria. The Educational Committee has discussed it 
thoroughly and other important people within the faculty 
are now looking into case. This means that there is not yet 
a conclusion to be made, but time will tell. Meanwhile the 
programme directors want to build more of a community 
within Chemistry and LST so students can feel more 
connected to one another, and to their own education, 
so they want to try to improve it more. During all this we 
unfortunately have to miss Maxim Kuil, who is on some time 
off. Because of this, the programme directors urge students 
with questions to come to them instead.
Of course I cannot write a text about education without 
mentioning the NSE. This year’s results are in, and I 
suspect they will be discussed a lot. It is once again a good 
opportunity for the education to be improved, by the hand of 
this evaluation.

Something else, but still related to education, is the LaTeX 
workshop that was organized by the CDL. Here students got 
to have a first go at the text processing program, and learned 
some useful tips on how to work with it. If you don’t know 
what I am talking about, or want to have a look at LaTeX after 
all, come by the CDL-hok, and we can see what we can do.

To conclude, a lot has happened this year, and a lot is still going 
to happen. I hope that I will still hear about all the educational 
developments in the future. Of course the Chimica will keep 
me up to date, as have I done for you. It was my pleasure 
informing all the CDL-members about everything education. 
Besides that it was a lot of fun adding my own personal touch, 
which, by the way, was not always that obvious to everybody. 
But I digress, and it is time for me to, finally, stop.

Marten Raaphorst
h.t. assessor onderwijs der Chemisch Dispuut Leiden




