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Praesidiaal 

Lieve lezer,

Zo halverwege het studiejaar is de 
voorjaarsvakantie helaas alweer 
voorbij en zo ook de FinEst trip 
van de meerdaagse excursie en 
de zotte Belgiëreis van de BRC. 

Gelukkig hebben een aantal 
toppers hier verslag van gedaan 
en is daar deze editie genoeg 
over te lezen. Zo kan iedereen 
nog eens fijn terugdenken aan 
de leukste momentjes van de 
afgelopen tijd.

Buiten wordt het ook steeds 
warmer en de sneeuw van de 
eenmalige storm is opgelost. Het 
thema van deze editie is dan ook 

opgelost; zo valt er in de Science 
te lezen over moleculen die 
zijn opgelost in onze favoriete 
drankjes en valt er in het 
Chemisch Journaal te lezen 
over een probleem wat eindelijk 
opgelost gaat worden.

Dan rest mij nu niets anders dan 
jou als lezer veel plezier te wensen 
bij het lezen van de tweede editie 
van dit jaar!

Dominique Vis
Hoofdredactie

Editorial

Beste CDL-leden, 

Het collegejaar is alweer over de helft! Het lijkt in mijn gedachten wel gisteren dat ik met 
mijn bestuur nog op onze wissel-ALV stond en ons jaar kon beginnen. Gelukkig is hier 
een nieuwe Chimica! Dit blad is voor mij de oplossing (en hopelijk ook voor jullie) om me 
keer op keer te herinneren aan wat er allemaal gebeurd is binnen het CDL maar ook in 
de wereld van de chemie. 
Zo halverwege heeft hopelijk ieder van jullie weer 30 mooie studiepunten op zak. Een 
goed moment om na te gaan denken over je carrière zou ik zeggen, gelukkig is daar nu 
een goed moment voor. Zo  staan komende tijd onder andere de Bètabanenmarkt, de 
Ladies Career Night, het CDL & LIFE Career Event en veel meer carrière-gerelateerde 
activiteiten  op de planning. En wil het nou niet zo vlotten met die punten? Dan is er 
komende tijd ook weer genoeg troost te vinden bij je mede CDL’ers op verschillende 
borrels en feestjes. Kortom, het CDL biedt altijd de oplossing voor jouw studie! 

Tot snel! 

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

Dear CDL members, 

We are already halfway through this academic year! For me it feels like yesterday that my board and I started our 
year. Luckily, it’s time for the new Chimica! Time after time this magazine is the solution for me (and probably for 
you) to remind me of all the past CDL activities and the events in the world of chemistry. 
So halfway through this year, I hope you all collected 30 study points. A good moment to start thinking about 
your career, luckily there is a solution for that. In the upcoming months, activities like the Science Career Event, 
the Ladies Career Night and the CDL & LIFE Career Event and other career-related activities will take place. And is 
your study not going as expected? Then there will be enough upcoming activities and parties so you can find your 
comfort at the CDL. So I can conclude that the CDL will be the solution for your study! 

See you soon!

Phebe van Langevelde 
h.t. praeses van het Chemisch Dispuut Leiden
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Medicijnen die fluor-atomen bevatten 
zijn over het algemeen stabieler, en 
krachtiger dan medicijnen zonder. Het 
is dan ook niet gek dat farmaceuten 
proberen om nieuwe medicijnen te 
ontwikkelen die fluor-atomen of een 
fluor-bevattende eenheid bevatten.

Dit proberen ze voornamelijk met 
trifluormethyl-groepen. Dit blijkt 
erg lastig te zijn. Scheikundigen 
aan MIT en Boston College hebben 
echter een tijdje geleden een 
nieuwe groep katalysatoren ontdekt 
die deze trifluormethyl-groep in 
verschillende organische moleculen 
kan zetten. Deze katalysatoren 
beschrijven ze in “Molybdenum 
chloride catalysts for Z-selective 
olefin metathesis reactions” in het 
tijdschrift Nature op 23 januari 2017. 

Deze nieuwe groep katalysatoren 
bevat molybdeen. Het molybdeen is 
gebonden aan vier andere groepen 
die verschillen per katalysator. 
Uit hun onderzoek is gebleken 
dat deze katalysatoren een 
trifluormethylgroep gebonden 
aan een dubbele koolstof-koolstof 
binding kunnen plaatsen in 
een ander organisch molecuul. 

De onderzoekers hebben al 
kunnen laten zien dat ze met deze 
katalysatoren de trifluorgroep 
kunnen toevoegen aan verschillende 
medicijnen, bijvoorbeeld antibiotica, 
antimalaria en diabetesmedicijnen. 
De katalysatoren die nu ontdekt 
zijn, kunnen nog verbeterd worden. 

Richard Schrok (een van de auteurs 
van dit artikel en winnaar van de 
Nobelprijs voor scheikunde in 
2005) hoopt dat in de toekomst 
betere katalysatoren gevonden 
kunnen worden die stabieler zijn 
en in lagere concentraties werken. 
Als er meer onderzoek gedaan 
wordt naar deze molybdeen-

katalysatoren hoop ik dat er nieuwe 
stoffen gemaakt kunnen worden 
die   de huidige medicijnen 
efficiënter en goedkoper maken.

Jan-willem Bastiaansen
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SYNTHETISCH
meesterwerk

Door moleculaire strengen in te vlechten kunnen scheikundigen 
de sterkste knoop ooit maken. “Geknoopte” moleculen hebben 
mogelijk een toekomst in lichtere kogelvrije vesten en flexibelere 
hechtingen. Het woord knoop in de zin van moleculen komt 
dichterbij de wiskundige definitie van een knoop: “een gesloten lus 
die in een bepaalde vorm is gedraaid.”

In 1989 werd de eerste moleculaire knoop, de klaverbladknoop, 
gestrikt. De klaverbladknoop is een van de eenvoudigste wiskundige 
knopen en tot 2011 beheersten scheikundigen alleen deze knoop, 
terwijl er is in de wiskunde meer dan 6 miljoen bekende knopen 
zijn. In 2011 werd de synthetische salomonszegelknoop gestrikt. 
Deze knoop heeft vijf kruisingen, waar de klaverbladknopen elkaar 
slechts drie keer kruizen. Er is nu zelfs een knoop gemaakt met acht 
kruisingen, waardoor het de meest complexe moleculaire knoop 
ooit gestrikt is.

De scheikundigen lieten de strengen van moleculen zichzelf 
invlechten door katalyse en coordinatiechemie te combineren. 
Twee (of meer) ionen werken samen in de synthese van een 
knoop.Met een lengte van 20 nanometer is het fysiek vastknopen 
onmogelijk. Met dit zelfknoopproces wordt dit mogelijk gemaakt 
en kun je zelfs tot miljarden moleculaire knopen tegelijk strikken. 
De uiteindelijke knoop bestaat uit 192 atomen van verschillende 
elementen waaronder chloor, stikstof en waterstof.

Een ander voorbeeld van een synthetische knoop is waar twee 
CuI ionen samenwerken om de knoop te strikken Het ene ion 
verstrengelt een acyclische bouwsteen om een lus in het ligand te 
maken. Het andere ion zorgt dat de twee reactieve eindgroepen van 
het ligand door de lus gaan. Uiteindelijk wordt de knoop gesloten 
door een alkyne-azide “click”-reactie.

Het praktisch nut van deze moleculaire knopen zal pas ontdekt 
worden wanneer deze aan elkaar gekoppeld worden. Gewoven 
materialen kunnen wellicht gebruikt gaan worden bij chirurgische 
ingrepen of toepassingen waar stevig materiaal voor vereist is.

Bron:https://newscientist.nl/nieuws/scheikundigen-maken-sterkste-
knoop-ooit/

Barran, P. E., Cole, H. L., Goldup, S. M., Leigh, D. A., McGonigal, P. R., 
Symes, M. D., Wu, J. and Zengerle, M. (2011), Active-Metal Template 
Synthesis of a Molecular Trefoil Knot. Angew. Chem. Int. Ed., 50: 12280–
12284. doi:10.1002/anie.201105012

Dominique Vis

KOLOM
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Het leven van een PhD-kandidaat gaat niet over rozen, maar over publicaties; 
hoe meer hoe beter! Jarenlang hebben wetenschappers hiernaar gestreefd 
en was alles toegestaan in deze strijd om te publiceren, maar het begint nu 
toch echt uit de tijd te raken. Elke zes jaar worden alle onderzoeksgroepen 
aan Nederlandse universiteiten en andere wetenschappelijke instituten 
geëvalueerd. Voor het eerst sinds de 24 jaar dat dit gebeurt is, in de huidige 
controleronde (2015-2021), de productiviteit geschrapt als criterium.

“It's difficult to imagine how I would ever have enough peace and quiet in the 
present sort of climate to do what I did in 1964, today I wouldn't get an academic 
job. It's as simple as that. I don't think I would be regarded as productive 
enough." - Peter Higgs

Tegenwoordig krijgen de onderzoeksgroepen geen cijfer meer voor het 
aantal gepubliceerde onderzoeken. Steeds meer wetenschappers zouden 
zich een slaaf van het systeem voelen en bovendien zou dit systeem leiden tot 
corruptie. Door afschaffing van dit systeem worden onderzoeksgroepen alleen 
nog beoordeeld op kwaliteit, maatschappelijke relevantie, levensvatbaarheid/
strategie en een combinatiecijfer. De kwaliteit wordt echter bepaald door 
de onderzoeksgroepen zelf. Er wordt een strategie geformuleerd en daaruit 
moet dan volgen wat zij goede wetenschap vinden. Ook moeten ze voor het 
eerst beschrijven hoe ze een goede spreiding van onderzoekers wat betreft 
afkomst, leeftijd en sekse willen handhaven. Andere toegevoegde criteria 
zijn het bewaken en bewaren van data, wetenschappelijke integriteit en hoe 
promovendi geselecteerd en begeleid worden.

Voor de herziening van het SEP was er geen expliciete opdracht. Destijds 
speelde de discussie over de publish or perish cultuur net op. Er waren net een 
aantal fraudegevallen gemeld, waarvan men vermoedde dat het met de nadruk 
op kwantiteit te maken had. Wetenschappelijke productiviteit was altijd het 
eerste criterium, dat mondt natuurlijk uit in deze kwantitatieve benadering. 
Om deze reden is productiviteit als criterium geschrapt. 

Natuurkundige Peter Higgs, bekend als ontdekker van het naar hem 
vernoemde Higgs boson, sprak zich in 2013 uit over dit criterium en het feit 
dat de academische verwachtingen na de negentiger jaren hem waarschijnlijk 
hadden beperkt in zijn baanbrekende onderzoek. “It's difficult to imagine how 
I would ever have enough peace and quiet in the present sort of climate to do 
what I did in 1964, today I wouldn't get an academic job. It's as simple as that. I 
don't think I would be regarded as productive enough."

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/10/wetenschap-is-verslingerd-aan-
publicaties-tellen-6358704-a1545520

Dominique Vis

PUBLISH OR PERISH

Nederland heeft de 
onderzoeksevaluatie van de hele 
Nederlands wetenschap (universiteiten 
en andere wetenschappelijke instituten) 
op een bijzondere manier geregeld. Er 
wordt vanuit de Nederlandse wetenschap 
zélf een bureaucratische cyclus van 
verschijnende en weer verdwijnende 
commissies doorlopen, die hun onderzoek 
moeten beoordelen. In veel andere landen 
wordt deze controle uitbesteed aan de 
overheid. Zo is in het Verenigd Koninkrijk 
de onderzoeksfinanciering direct 
gekoppeld aan uitkomsten. Het komt daar 
soms voor dat hele onderzoeksgroepen 
van Universiteit wisselen.

 In Nederland gebeurt het volgens het 
Standaard Evaluatie Protocol (SEP), wat 
georganiseerd is door universiteiten, 
de KNAW  (Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen) 
en onderzoek financier NWO).

De vraag die hierbij opdoemt is of er 
dan niet altijd hoge cijfers verwacht 
worden wanneer  de  wetenschap 
zichzelf beoordeelt. Beoordelaars 
tekenen voor objectiviteit; ze mogen 
nooit iemand beoordelen waar ze mee 
hebben samengewerkt. Bovendien 
mogen zij ook geen familie, vrienden 
of mensen waarmee zij persoonlijk of 

zakelijk in conflict zijn beoordelen.
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Woensdag 8 februari om negen uur in de ochtend stonden wij allen klaar 
om weg te gaan. Toen bleek dat iedereen toch wel uit de trein was gestapt 
in Delft en ook de gehele commissie uiteindelijk was voorzien van ID-kaart 
konden wij met z’n allen op weg naar de eerste bestemming; Antwerpen. 
De treinrit was tot de verbazing van velen een stuk korter dan gedacht 
en zo kwamen wij nog ‘s ochtends bij het hostel aan. Het hostel heeft dé 
perfecte locatie: op de markt en recht tegenover de karaokebar, het zou 
onze keeltjes geen goed doen. 

“Het hostel heeft dé perfecte locatie, op de markt en recht tegenover de 
karaokebar”

Het doel van de reis is natuurlijk om ook een aantal bedrijven in België 
te bezoeken en zo gingen we al op onze eerste dag op bedrijfsbezoek. 
TOPdesk was als eerste aan de beurt: na een beetje zoeken hadden wij het 
bedrijf gevonden en werden we hier vriendelijk ontvangen.  Hier kregen 
we een korte maar interessante uitleg over wat TOPdesk doet en hoe het 
bedrijf intern werkt. Vervolgens werd er verteld over het relatief nieuwe 
kantoor in België en waarom deze is opgezet. We kregen een interessante 
workshop over de cultuurverschillen tussen Nederland en België en deze 
bleken meer impact te hebben dan verwacht. Daarna zijn we nog lekker 
gaan naborrelen met alle werknemers.

Vervolgens zijn we met z’n allen uiteten gegaan. Dit was in het Elfde Gebod, 
een sfeervol, donker eetcafé met nogal veel beelden. Eenmaal aan tafel 
pakte Alex, als vorkzitter, zijn vork en luidde deze al geweldige reis nog in 
met een speech. Het eetcafé bevond zich gelukkig ook bij de markt en zo 
konden wij meteen door naar de karaokebar.  De DJ vond onze stemmetjes 
helaas niet zo geweldig, waardoor niet het hele karaokeboek gezongen 
kon worden. Alex heeft deze avond ook al de eerste punten voor het grote 
puntenspel binnengehaald.

Na een te korte nachtrust was het al vroeg tijd om naar Covestro te gaan. 
Allemaal in pak gehezen werden we door een bus opgehaald, waar we 
aankwamen op het terrein van Covestro. Covestro, als afsplitsing  van 
Bayer, zit in de polymeerchemie en materiaalkunde. Al snel mochten we 
allemaal een mooie overall aan met een blauwe helm. In onze prachtige 
outfits mochten we het onderzoekslab en een van de pilot-reactoren 
bezichtigen. Hier werd veel uitgelegd over welke processen werden 
gebruikt en waarom nieuwe ideeën werden uitgevoerd. In de pilot-reactor 
werden er verschillende tests gedraaid om zo tot de juiste viscositeit te 
komen, voordat dit werd doorgevoerd in de gehele fabriek. Als afsluiter 
kregen wij een heerlijke lunch met genoeg broodjes en gingen wij weer 
terug met de bus.

Tijdens onze heenweg in de bus naar Covestro was het een aantal oplettende 
studenten al opgevallen dat er een heel modern en apart gebouw langs de 
weg stond, waar het leek alsof mensen in de lucht liepen. Dit bleek het 
MAS (Museum aan de Stroom) te zijn en tevens onze volgende pitstop. 
Hier hebben wij een uitgebreide rondleiding gekregen en zo toch nog 
wat cultureels meegekregen. Vervolgens hebben we nog meer belgische 
cultuur opgesnoven, want die avond ging door met een kroegentocht. Wij 
waren echter niet de enige die besloten hadden café’s te bezoeken, vooral 
onze Nederlandse buren in het tweede café waren erg... aanwezig omdat 
de drukte van de café’s al onze energie had opgezogen werd deze avond 
vervolgd met dansjes om weer opgewekt te worden. Er werd duidelijk het 
beste uit onze laatste avond in Antwerpen gehaald. 

             Belgiëreis    Antwerpen & Leuven
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             Belgiëreis    Antwerpen & Leuven
Nadat we iets langer konden uitslapen, was het tijd voor de tweede 
bestemming, Leuven! Hier gingen we direct op bezoek bij de KU 
Leuven. Het was even zoeken naar het goede gebouw, want ondanks de 
omschrijving ‘nieuwbouw’ zijn wij namelijk met z’n allen in een gebouw 
gestapt dat er toch niet heel erg nieuw uitzag en waar bovendien niemand 
aanwezig was. Iets later wisten we het nieuwe gebouw echter wel te 
vinden en daar waren gelukkig ook meer mensen aanwezig. De belgische 
studenten hadden helaas ook een collegevrije week en zo konden wij niet 
onze studie-ervaringen uitwisselen. We kregen een goed voorbereidde 
rondleiding door de universiteit. Het tweede deel bestond uit presentaties 
van een aantal onderzoeksgroepen, het was erg leuk om te zien hoe ze dat 
in Leuven aanpakken.

“Iets later wisten we het nieuwe gebouw echter wel te vinden, en daar waren 
gelukkig ook meer mensen aanwezig”

Na de rondleiding bij de universiteit was het tijd voor nog een rondleiding, 
maar nu bij de brouwerij van Stella Artois, ook wel bekend van Hoegaarden, 
Leffe en nog meer bieren. We werden ontvangen door een man die vol 
enthousiasme vertelde over de brouwerij en haar oprichting, alsof hij overal 
zelf bij was geweest. (Iets wat mij toch knap lastig lijkt zonder terug in de 
tijd te reizen of het geheim van het eeuwige leven te hebben gevonden.) 
Het was indrukwekkend om te zien hoeveel de brouwerij was gegroeid door 
de jaren heen en ook grappig om te horen dat wij in Nederland Jupiler (wat 
onder hetzelfde bedrijf valt) hebben, omdat Stella Artois bij ons - vreemd 
genoeg - niet aansloeg. Het laatste deel van deze rondleiding was uiteraard 
Stella Artois proeven, wat iedereen volgens mij wel kon waarderen. We 
kregen ook nog allemaal een tasje met goodies uit de fabriek mee en 
daarmee was het volledige kinderfeestjesgevoel compleet. Hierna konden 
we meteen door naar de stad om een feestje te bouwen samen met de 
BenCo. Zelf was ik hier niet bij, maar ik heb gehoord dat het erg geslaagd 
was.

“We werden ontvangen door een man die vol enthousiasme vertelde over de 
brouwerij en haar oprichting, alsof hij overal zelf bij was geweest. (Iets wat mij 
toch knap lastig lijkt zonder terug in de tijd te reizen of het geheim van het eeuwige 
leven te hebben gevonden!)”

Op de laatste volle dag was er een rustig programma ingedeeld. Na een 
flinke vertraging door mensen die niet hun bed uit konden komen, was 
het tijd voor de stadswandeling. Hier zijn wij er achter gekomen dat er in 
Leuven een stuk meer te zien is dan verwacht, vooral dat er de grootste 
uitgaansstraat van Europa is. Er werd nog met z’n alle Luikse wafels gegeten, 
omdat de commissie nog budget over had (lekker gewerkt). Hierna heb ik 
hard gewerkt met mijn groepje om nog zoveel mogelijk punten bij elkaar 
te sprokkelen, maar heb ik vernomen dat terwijl wij daar druk mee bezig 
waren de meesten hun bed al hebben opgezocht. Het was helaas alweer de 
laastste avond en eenmaal in het restaurant had Alex alweer zijn vork in de 
hand om de reis af te sluiten. 

Wij hebben deze avond nogmaals uitgebreid de grootste uitgaansstraat 
van Europa bezocht, geheel in thema als de ‘ultimate tourist’. De meesten 
wilden uitgeslapen zijn voor de terugreis, dus liep De Barvista helaas al weer 
snel leeg. Na een korte nachtrust was het alweer tijd om gedag te zeggen 
en zijn wij met z’n allen de trein in gegaan. Gelukkig was iedereen nog heel, 
is er niemand kwijt geraakt en hoefden er geen ouders gemaild te worden. 

Lucie Kuiper 
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The first day of our trip was mostly spent travelling. About 
eight hours after we left Leiden we arrived in Helsinki, where 
we dropped off our suitcases at the hostel and went for a nice 
dinner with the whole group in a typical Finnish restaurant 
(meaning 0.5L drinks, and huge plates filled with delicious 
food).

“As a chemist, you can be ANYTHING!”

The next morning, after an early breakfast, we arrived 
at the headquarters of the European Chemicals Agency 
(ECHA). The goal of ECHA, as determined by the EU, is: 
“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemical Substances”. In practice this means they 
catalogue the effects of mass-produced chemicals on human 
health and the environment. This allows the EU to develop 
legislation to ensure they are used safely and to restrict the 
use of hazardous chemicals.  They abbreviate their mission to 
REACH, which also happens to be their favourite word (they 
try to use it whenever possible). The most important lesson 
we all learned from our visit to ECHA is: “As a chemist, you 
can be ANYTHING!”

When our visit to ECHA was finished, we took the bus to 
the University of Helsinki where we had some free time 
to explore the canteen and throw some snowballs.  After 
lunch, Professor Heikki Tenhu gave us a brief overview of the 
chemistry programmes the University of Helsinki offers and 
of the research they are doing. After dividing into smaller 
groups, we were given a tour through the research labs of the 
departments of Inorganic Chemistry, Polymer Chemistry and 
Radiochemistry.  

In the evening we were invited by Finnish chemistry students 
to come over for drinks and to experience a real Finish sauna. 
Finns love saunas, as shown by the fact that Finland has 5.5 
million inhabitants and around 2 million saunas. Our Finnish 
sauna guide (a chemistry student named Markus) informed 
us he cannot go two weeks without going to the sauna. After 
the sauna we played some more (drinking) games with the 
Finnish chemistry students at their study association. We had 
to finish on time, because on Wednesday we had another 
early morning planned. 

Wednesday morning we went to a R&D facility of Kemira, 
one of the biggest chemical companies in Finland. At Kemira 
they develop chemicals for water purification and extraction 
of oil and gas, but the largest part of Kemira involves very 
Scandinavian products: “pulp and paper”. 

After some free time in the afternoon, the Dutch ambassador 
in Helsinki hosted us at his residence. The Dutch ambassador 
was very hospitable and it was a unique experience to have 
drinks in such a prestigious environment. The red wine in 
particular was very popular; luckily the ambassador had a 
well-stocked kitchen!

On Thursday we were picked up by bus to visit Borealis’ large 
Borstar polyolefin (PE and PP) plant. The production of PE 
and PP takes place in two gigantic reactors (a Loop Reactor 
and a Fluidised Bed Reactor), which stand over 60 meters 
(!) tall.  At Borealis safety is the first priority™, so during the 
tour everyone was given extra warm (safety) clothing. This 
was especially nice as the temperature outside was -13˚C, 
which is cold even for Finnish standards. After the tour was 
finished, Borealis arranged the bus to take us to the harbour 
of Helsinki, where we got onto the ferry to Estonia!

Dajo Boden

         Finest  moments
helsinki                     to Tallinn



         Finest  moments
helsinki                     to Tallinn

After a wonderful few days in Helsinki, it was time to leave 
the cold of Finland behind and go to Tallinn, Estonia. We 
travelled by boat crossing the Finish Gulf. As the ferry was 
breaking through the ice, all students were having a good 
time. Some were playing games, others were looking at 
the beautiful view on the top deck and another group was 
checking out the shops on the ferry. After two hours we finally 
arrived in Tallinn. It was already dark outside and we still had 
a trip ahead to the hostel. Arriving at the hostel nobody knew 
what to expect. The hostel  was a typical hostel for students, 
in the middle of the old part of Tallinn, with a nice bar at the 
top floor. After unpacking everyone had free time to find a 
lovely dinner spot. I went to an old Estonian grill house, to 
have a good piece of meat. After having dinner, the MeXCie 
told us that we had to get up early the next morning, because 
we would have a busy day. This didn’t hold us back to have a 
couple of drinks in a nice chemistry club, two streets away 
from our hostel. 

The next morning everyone woke up with a huge smile 
because it was time to visit the last company of the excursion. 
This was certainly not the least company. After a nice 
presentation we visited the plant of Eesti Energia. During our 
tour of the plant, the big  ovens were the most memorable. 
In these ovens, waste products and natural oil were burned 
producing electricity and warmth. The tour itself was also 
quite exciting because we were walking on 40 year old grilles 
which were not as stable as they used to be. 

After the visit to the plant we had our private bus that took 
us directly to the Tallinn Technical University. Arriving at 
the university, at around 14:00 h, everyone was hungry. 
We decided to have lunch at the cafeteria of the university. 
There was a wide choice of dishes, all relatively cheap. 
When everyone’s belly was completely full we sat down in 
one of the lecture rooms of the university and we got an 
introduction into the department of chemistry. Several 
professors explained us about their research into analytical, 
inorganic, bioorganic and organic chemistry, biotechnology 
and molecular technology. After the presentations, the same 
professors showed us around in the labs of the university. For 
the tour, we were split up in two groups. At each research 
group, a master or PHD student explained us more about 
their research and which analyzing methods they used. 

The biggest surprise of the excursion was when everyone 
came back to the hostel the same evening: Mr. Felix 
Armstrong Hall was in Estonia. The famous CDL member 
who decided to visit Estonia himself. 

The evening was spent in the old center of Tallinn. The MexCie 
planned for us to go on an amazing pub crawl, showing us 
the highlights of the Estonian nightlife. We started at the 
bar of the hostel where we had some cheap shots and some 
nice beers while playing drinking games. At the next bar, 
the drinks were flowing and everyone was getting a bit tipsy 
already. The last bar was actually a club, most people had a 
chance to show their dance skills on the stage. All students 
knew that the next day was a free day, this triggered some to 
party the whole night.

After a well-deserved night of sleep, everyone woke up at 
around eleven o’clock the next day to have their last breakfast 
in Estonia. For this day, the MexCie organized a cultural tour 
showing all the culture that Tallinn offers. Almost everyone 
decided to go on the tour except for me and two others. 
Together with Matthijs Damm and Mr. Armstrong, we 
decided to taste the culture ourselves. We had a relaxing day 
in the city of Tallinn with some nice pints during the day. We 
continued drinking some lovely beers at the amazing last 
dinner organized by the MexCie. These beers motivated us 
to go out, even though the taxi’s picked us up the same night 
at about 4 o’clock, to go to the airport. We had an awesome 
last night, until our plane back to Holland was delayed. All 
in all, my Estonian experience was amazing, mainly due to a 
great organization of the MeXCie. 

Reinier de Rooij
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lyondell-
basell
Excursie 
Op dinsdag 31 januari gingen wij met een groep van 
20 man op bedrijvenbezoek bij LyondellBasell op hun 
locatie in de Botlek. Alle aanwezigen waren strak in 
pak en ook de CDL das of strik was aanwezig.  Om half 
9 verzamelde de groep in Leiden, om hun tocht naar 
LyondellBasell te beginnen. Ikzelf stapte met enkele 
anderen in op Delft. Na een tocht van bijna anderhalf 
uur, gebruikmakend van ongeveer alle soorten OV 
die er zijn, waren we dan eindelijk aangekomen op 
locatie. LyondellBasell is een groot chemisch bedrijf, 
die voornamelijk polymeren en andere chemicaliën  
produceert. Wij werden verwelkomt met een kopje 
koffie, gevolgd door een algemeen praatje door een 
leidinggevende van de locatie. 

Vervolgens maakten we op een interactieve manier 
kennis met de gebruikte chemische reacties. Wij 
mochten namelijk gaan bedenken hoe de reacties 
nou precies verliepen en welke tussenproducten er 
ontstonden aan de hand van begin en eindstoffen. 
Als eerstejaars had ik net OCS gehaald, dus ik begon 
met goede moed te puzzelen, echter bleek het toch 
allemaal wat lastiger te zijn dan gedacht en kwam er 
steeds maar een klein groepje uit het probleem.

Na een overheerlijke lunch kregen we, opgesplitst 
in 2 groepen, een rondleiding over het terrein, en 
namen onder andere een kijkje in de controle ruimte 
en het labratorium. 

Uiteindelijk werd er een groepsfoto gemaakt en 
begonnen we met zijn allen aan de reis terug naar 
huis. Al met al was het een leuke, interessante, maar 
vooral ook leerzame dag. 

Tom Lammers

Evening 
lecture 
dsm
Lunchlezingen kennen we natuurlijk allemaal, maar 
op woensdag 11 januari was er voor de verandering 
een evening lecture in de Science Club. Onder 
het genot van een hapje en een drankje kwam 
Gabrie Meesters, formulations expert bij het DSM 
Biotechnology Center, ons vertellen over DSM. 

Wist je dat deze afkorting staat voor De StaatsMijnen? 
DSM was namelijk eerst een staatsbedrijf voor de 
exploitatie van ondergrondse steenkoolreserves in 
Limburg. Met de komst van aardgas in de jaren zestig 
werden de steenkoolmijnen echter overbodig en dus 
moest DSM zich op andere gebieden specialiseren. 
Tegenwoordig is DSM vooral bekend van haar 
voedingsproducten en plastics. Gabrie vertelde dat 
ongeveer de helft van alle voedingssupplementen 
in de wereld geproduceerd wordt door DSM. Ook 
het roze kleurtje van de zalm die je koopt in de 
supermarkt is waarschijnlijk te danken aan kleurstof 
van DSM, net als de luchtige structuur van brood. 

Ook was het verhaal over Nutririce erg leuk, een 
soort superrijst vol met voedingsstoffen die DSM 
produceert. Deze rijst wordt geëxporteerd naar 
arme landen, waar veel mensen  niet gevarieerd 
eten en dus een tekort hebben aan bepaalde 
voedingsstoffen.  

Dit soort zaken kwamen op deze avond aan bod 
en al met al was het erg interessant. Toch leuk om 
te weten wat er gebeurt in die fabriek waar je altijd 
langsrijdt met de trein!

Yacintha Vermeer
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Excursie
LIS
Bij de verschillende excursies die door het jaar heen geor-
ganiseerd worden, kunnen we allerlei verschillende as-
pecten van de scheikundige wereld ontdekken. Veel ver-
schillende plants en R&D sites worden bezocht en vaak 
reizen we er het halve land voor af. 

Op 25 november zochten we het echter wat dichter bij 
huis op. Met een groepje CDL’ers, sommige zelfs zonder 
jas, begonnen we de haast vijf minuten durende wande-
ling naar de Leidse Instrumentmakersschool (LIS). Deze 
mbo-school bevindt zich vlak naast het Gorlaeus. De leer-
lingen die zich daar laten scholen, doen de moeilijkste 
mbo-opleiding die er is, althans zo werd ons verteld door 
de vakdocent Frans Folst. Na een korte introductie door 
hem begonnen we met een rondleiding. Eerst zagen we de 
hout- en metaalbewerking waar leerlingen in hun eerste 
jaar al echte luchtdrukmotoren maken. Daarna liepen 
we een kort rondje over de werkvloer om vervolgens het 
hoogtepunt te bezoeken: de glasblazers. Het LIS is vooral 
bekend om dit onderdeel: dit is waar ons glaswerk met de 
hand geblazen wordt. Het is ook een erg strenge selectie: 
maar één op de honderd eerstejaars is geschikt om uitein-
delijk glasblazer, of meester, te worden. Dat glasblazen 
moeilijk is mochten we ook zelf ondervinden: onder be-
geleiding van een aantal docenten kregen we de opdracht 
om verschillende capillairen te maken en zelfs uiteindelijk 
wat poppetjes te produceren. Met wat studenten achter 
je die van een buis een heel instrument weten te maken, 
is dat nog een redelijke opgave. Uiteindelijk hebben we bij 
de excursie een goed inzicht kunnen krijgen in hoe lastig 
het vak van glasblazen is en een gezellig bezoek gebracht 
aan onze buren.

Loes Meyberg

Voor vrijwel vijf dagen in de week bevind ik mij op het 
lab voor mijn masterscriptie. Het was dus een hele 
verademing dat ik op 28 november de pauze even kon 
doorbrengen in een collegezaal. Ik ging daar heen voor 
een lunchlezing van Sanofi Genzyme. Natuurlijk pakte ik 
gelijk heerlijke broodjes en wat te dinken. Daarna nam ik 
plaats in de banken van de collegezaal. 

Ondertussen stond Andreas Schuil, brand director van 
Sanofi Genzyme, voorin de zaal zijn presentatie op te 
starten op de computer. Terwijl ik mijn broodje aan het 
nuttigen was, vertelde hij over de werkzaamheden bij 
zijn bedrijf. Dhr. Schuil vertelde eerst over verschillen-
de ‘weesziekten’, zeldzame ziekten waar maar weinig 
mensen aan lijden. Sanofi Genzyme probeert dan ook 
behandelingen te ontwikkelen voor deze patiënten. 
Hier ligt de focus op grote biologische moleculen, vooral 
enzymen, en niet op small molecule drugs. Gelijk trok dat 
mijn aandacht. In mijn MST en chemistry carrière ben ik 
vaak in aanraking gekomen met vakken waarin verschil-
lende methoden voor drug discovery werden besproken.

Dhr. Schuil vervolgde met het bespreken van een interes-
sant probleem waar zijn bedrijf innoverende oplossingen 
voor moet vinden, namelijk het kleine aantal patiënten. 
Dit maakt het onderzoeken van deze ziekten en het 
testen van de medicijnen erg lastig. De patiënten moeten 
de diagnose krijgen voor de vaak zeer onbekende ziektes 
en vervolgens moet Sanofi Genzyme ook nog eens ach-
ter deze patiënten zien te komen. Wanneer de patiënt-
en eindelijk zijn gevonden, is het nog een gigantisch 
logistieke operatie om ervoor te zorgen dat ze naar een 
centrale plek op de wereld komen. Wanneer dat eindelijk 
gelukt is, begint het testen en onderzoeken. Hopelijk 
komt er dan een candidate drug uit de clinical trials. Het 
klinkt allemaal als een gigantische uitdaging. Iets wat de 
mensen bij Sanofi Genzyme aanspreekt en ongetwijfeld 
ook mensen bij de lezing geïnspireerd heeft.

Ondertussen had ik mijn broodje ongemerkt opgegeten 
en ging ik weer geïnspireerd terug naar het lab.

Mark Kwakernaak

Sanofi
Genzyme
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   a danish treat 

After attaining my propaedeutic diploma in my first year, I got 
a brochure about the possibility of doing my minor abroad. This 
excited me from the beginning. Having lived in foreign countries 
for ten years, travelling is something I love doing. Especially when 
it gives me the chance to explore countries I have never been 
to and meet people from different cultures and backgrounds. I 
am a third-year student Molecular Science and Technology with 
a major in Technology. In the first semester of my third year I 
studied at the Technical University of Denmark (DTU) in Kongens 
Lyngby. I’ve spent 13 weeks, from the 13th of August till the 20th of 
December 2016, studying multiple courses from both economics 
and petroleum engineering master directions.

Halfway through August I left for Lyngby where I moved 
into my dorm, which I shared with eight other international 
students. Soon after I participated in the introduction week 
organised by the DTU. In this week I was assigned a buddy 
and a buddy group. The buddy group consisted of ten 
international students with whom I spent the week getting 
to know Denmark, the university and explore Copenhagen. 
As it was still summer we spent many afternoons enjoying 
the weather while getting to know each other and the people 
from the other buddy groups. It was a great experience and 
the best way to meet people when new in a country.

The minor consisted of five courses, worth 30 ECTS all 
together, divided over a 13-week period. In the Netherlands 
I had selected the five courses I wanted to take, which 
were ‘Feasibility of Energy projects’,  ‘Combustion and 
high temperature processes’,  ‘Technology, economics, 
management and organisation’, ‘Management science’ and 
‘Petroleum Engineering’. At first I was a bit nervous, as some 
emphasized that they were third semester master courses. 
However, once classes began, I learned that these classes 
comprise mostly of project work. In four of the five courses, 
group work determined the majority of the grade. These 
groups ranged from three to seven people. For me this was 
also a great way of meeting the people in my class. In the end 

the courses turned out to be quite do-able, although they 
definitely required some time. 

Denmark is not that different from the Netherlands so the 
cultural differences were very small and I didn’t feel out of 
place. However, the Danish are very closed off. I therefore 
didn’t get to know many Danish people, except for my 
Danish buddy from the introduction week, and some of 
his Danish friends. I hung out mostly with the international 
students who also tend to stick together. The DTU has a large 
international crowd with students from all over the world. 
Therefore, English is the main language spoken everywhere. 
The overall atmosphere was very informal making it a very 
welcoming environment for socializing. Calling the professor 
by his/her first name seemed to be very normal. The DTU 
is a big university with many different faculties but it sure 
doesn’t feel that way.  The students also do a lot together for 
example, at the bar in the main building, where after class 
pool, foosball and Ping-Pong would be played or people 
would catch up over a beer. 

There was definitely enough time in the weekends to travel 
through Denmark. Especially as my course schedule was 
such that I had no lectures on Mondays, I took one day each 
weekend to travel somewhere in Denmark. I spent most of my 
free time with the people I met in my introduction week and 
with my housemates. I would have lunches with the friends I 
made in my buddy group from the Introduction week. With 
my housemates we tried to eat together from time to time 
cooking dishes from our home countries and had a dorm 
outing to LEGOLAND, which was a lot of fun.

My exchange abroad was a great adventure where I met so 
many great people and made so many great memories. I 
learned how to be more independent and get things done in 
a country where I didn’t speak the language (their English is 
very good), achieve things that I thought would be too hard 
for me (like taking all master courses) and seeing things in a 
different perspective. By making so many different friends 
from all over the world, I have so many new places to add 
on my bucket list. Going abroad is something you should 
definitely do if you can. You won’t regret it!

Tessa den Reijer
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Je doet net dat biertje open voor 
bij je zesde pastamaaltijd van de 
week en opeens denk je: maar wat 
ga ik doen als ik straks burger 
ben? Voor mij was het uiteindelijk 
niet zo’n moeilijke keus. In de 
eerste plaats was ik op zoek naar 
wetenschappelijke uitdaging. Niet 
iets wat standaard goed is uit te 

voeren, maar echt zelf met iets nieuws komen. Ja, dan kom je al 
snel uit op een PhD. Dus toen ik in 2013 afstudeerde heb ik een 
promotieplek bij de Interface Physics groep van Prof. Joost Frenken 
geregeld. Ik ging samenwonen en trouwen met mijn vriendin en ik 
heb een afwasmachine. Burgenpuntenlevel: over 9000. 

Maar zo gebakken als ik zat, met zo’n nieuwe baan weet je 
natuurlijk nooit echt waar je aan begint. Zeker niet bij een 
PhD.  Je zoekt immers de grenzen van de wetenschap op, dus 
er gaat gegarandeerd een hoop mislukken. 

Voor mij zat dat klassieke PhD dipje al in mijn eerste jaar. Maar 
met wat woorden die het daglicht beter niet hadden kunnen 
zien heb ik samen met mijn collega’s onze microscoop aan de 
praat gekregen en kon het leuke werk beginnen: het bekijken 
van katalysatoren in actie. En dat met atomaire resolutie 
als het even meezit. Mijn hoofddoel was om de katalysator 
voor de ontzwavelingsreactie in beeld te brengen. Door 
de corrosieve omstandigheden waaronder deze reactie 
plaatsvindt, is dat een flinke uitdaging. Na het opnemen van 
enkele duizenden plaatjes is het me dan toch gelukt en kon 
ik precies zeggen hoeveel zwavel, waterstof en organische 
moleculen er gemiddeld op de active sites van de katalysator 
zitten.

Als je dan eenmaal een leuk verhaal hebt, dan kom je bij 
het beste van je secundaire arbeidsvoorwaarden terecht: 
conferenties. Van de pelikanen in San Francisco tot de 
Tartarenvesting van Kazan, je maakt nog eens iets mee. 
Ondertussen is het natuurlijk zaak weer met iets nieuws te 
komen.Zo kwam bij mij het idee om onze scanning tunneling 
microscoop (STM) te combineren met X-ray absorptie 
spectroscopie. Een STM is kleurenblind, je kunt zien waar 
atomen zitten, maar niet welke het zijn. 

Door te kijken naar de lokale invloed van de X-rays op het 
signaal van de microscoop kun je de STM ook van chemisch 
contrast voorzien. Je hebt echter wel heel intense X-rays 
nodig. Daarom ben ik naar de European Synchrotron 
Radiation Facility gegaan. Met een verkleinde “add-on” 
microscoop hebben we op de röntgenopstelling kunnen 
aantonen dat het chemisch specifieke signaal inderdaad te 
meten is, ook in gasomgeving. Dit zet de deur open naar 
het maken van chemisch specifieke plaatjes van werkende 
katalysatoren.

Inmiddels ben ik aan het einde van mijn PhD beland, dus is 
het tijd voor de volgende stap. Voor mij is duidelijk dat ik 
verder wil in de wetenschap, maar dit is een pad met veel 
concurrentie. Zaak dus om goed vooruit te kijken! Mijn tactiek 
hierin is om te kiezen voor een type onderzoek dat nog niet 
echt ontwikkeld is in Nederland, maar wel heel veel potentie 
heeft. Op die manier hoop ik een betere kans te maken op een 
vaste positie later in mijn carrière. Daarnaast wil ik graag een 
paar jaar in het buitenland wonen. Zodoende ben ik (en mijn 
vrouw) uitgekomen in Berlijn voor het volgende avontuur. 
Toch niet zo saai hoor, dat burgerleven. 

Rik Mom

Thrive in PhD life
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Het nieuwe jaar in 
met het CDL!

Cocktailworkshop
Op de avond van de cocktailworkshop hebben we eerst thuis met 
elkaar wraps gegeten. Toen werd het tijd om naar de Eeuwige 
Student te gaan, dus stapten we op de fiets. Onderweg pakte ik nog 
even snel een boete mee waardoor de avond al goed begon. Iets 
later dan gepland kwamen we aan bij de cocktailworkshop waar 
het feest kon beginnen. 

Er waren mensen van alle jaarlagen aanwezig, wat het erg 
leuk maakten. Eerst kregen we een algemene uitleg over 
cocktails van Phebe die daar hard voor gestudeerd had. 
Overdonderd met deze informatie namen we maar een 
welkomstshotje en werd de groep in vier kleinere groepjes 
verdeeld en elk maakte hun eigen cocktail. Of eigenlijk 
cocktails, want je mocht ook meerdere cocktails voor jezelf 
maken. 

Zo kon je variëren met alle ingrediënten totdat je je eigen 
perfecte combinatie gevonden had. De cocktails die deze 
avond gemaakt werden, waren White Russian, Sex on the 
beach, Mojito en Fruit Punch. Ze waren allemaal erg lekker 
en verschillend. De mensen die er werkten waren allemaal 
erg vriendelijk en behulpzaam. De cocktailworkshop werd 
afgesloten met een shotje. We konden nog wel blijven bij 
de Eeuwige Student dus daar maakten we dan ook gebruik 
van. Later op de avond zijn we teruggekomen waar we waren 
begonnen, alleen de wraps waren ingeruild voor McDonalds. 
Het was een hele leuke en gezellige workshop/avond!

Irene Eggink

EC Pubquiz
7 december was het dan eindelijk zo ver. De grote pubquiz 
georganiseerd door de eerstejaarscommissie ECho. Veel 
eerstejaars hadden zich ingeschreven in teams van 3 tot 7 man en 
zelfs de EJW'cie en het bestuur waren aanwezig voor deze avond 
vol gezelligheid in 'De Eeuwige Student' te Leiden.

Nadat de meesten een heerlijke pizza opgegeten hadden 
in de Eeuwige Student was het zo ver en konden we van 
start met de pubquiz. Nadat alle teams hun biertjes hadden 
gehaald (erg belangrijk tijdens een pubquiz), trapte de EC af 
met de eerste categorie vragen. De teams kregen een vraag 
te zien en mochten uit een vier verschillende antwoorden de 
juiste kiezen. Er waren verschillende categorieën van vragen; 
raad het nummer? MST-vraagjes, aantallen schatten en 
algemene kennis. Er was ook een categorie zelfs waarin de 
teams werden getest op hun kennis over de huidige EC. De 
teams moesten babyfoto's koppelen aan EC-leden maar ook 
weten welke Nederlandse stad de oudste stadsrechten heeft. 
De teams werden dus op elk mogelijk vlak doorgezaagd. 

Aan het einde van de pubquiz en weer genoeg biertjes verder 
was de EC dan eindlijk klaar met de puntentelling en kon de 
conclusie van het winnende team getrokken worden. Dit 
team kreeg als grote prijs voor het winnen van de pubquiz 
de enige echte CDL handdoeken. Hierna ging de pubquiz 
geleidelijk over in een gezellig borrel in een ander zaaltje van 
de Eeuwige Student. 

Bing Thio
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VerO Open Mic Night
Each year the study associations of the science faculty organize a 
big open mic night, for all the student to show their skills. This year 
it was held on the first of December, again at the Qbus podium of 
“het Muziekhuis”. 

As somewhat of a musician myself, I really enjoyed this 
evening. The location was great, they have excellent 
equipment and technical assistance, and I hope we will 
be coming back to this location in the future. As a CDL’er I 
have noticed the last few years that this event is not the 
most popular among the rest of the CDL members, both in 
participants and attendees. So this year we decided that it 
was time to change this. Firstly we set up the one and only 
MST-band: Molecular Sounds and Tunes, rage against the 
alkenes! We had a lot of fun practicing and performing our 
act, and we thought it went very well. Of course you can’t 
have a music act without fans, so secondly we got together a 
large fanbase to support the band. They even had a banner! 
And it doesn’t even end there: there were a few enthusiastic 
first year students that also performed an act. One piano and 
singing act, and a stand-up comedy act, which we have not 
seen at the Open Mic Night for at least a long time, which 
was received very well. A lot of people of all studies attended 
the evening, and the atmosphere was great. All in all I can say 
that it was a very successful evening, and I hope to see you all 
next year as well! 

Marten Raaphorst

CDL XL
Op 13 januari werd de concentratie CDL tot gevaarlijk hoge niveaus 
opgeschroeft. Onder het mom van een uitbrak-/chill-/LAN-
partydag werd de Science Club bezet door menig MST’er. 

In navolging van de lustrum-LAN-party werden ook nu vele 
spellen gespeeld. Van Hearthstone tot op de Gamecube 
Mario kart en van je op de bank liggend afvragen wat je 
aanmoet met je leven tot zeer fanatiek 30 seconds spelen; 
de SOG-chilling was aan. Met de gebruikelijke koffie en thee 
en met door het bestuur verzorgde taart genoten we de luxe 
van een hok dat het CDL verdient. 

Met de laatst overgeblevenen en de DiesCie, die nog wat tijd 
te overbruggen had, heeft het Tappersgilde en de Bierleiding 
een heerlijke proeverij gehouden. Met vier verschillende 
biertjes, wat hapjes en met de primeur van het nieuwe 
Brouwmeesterbier was het genieten! 

Aangezien voor sommigen Stef stuntpiloten met speciaal 
bier toch nét iets te heftig was, werd er ook nog een verhitte 
Kolonisten van Catan-strijd beslecht. Al met al was het een 
heerlijke manier om de drukke werkweek achter ons te laten 
en ons af te laten glijden in een relaxed weekend.

Youri van Nies

Kerstfeest en -diner 
Op de avond van 19 december 2016 arriveerde de X-mas Xpress 
in Leiden. Wekenlang had de trein door de sneeuw moeten 
ploegen voordat eindelijk een delegatie CDL’ers in kon stappen 
en mee kon gaan op een onvergetelijke tocht volgepakt met 
kerstsfeer. De actieve conducteurs vermoedden al dat het deze 
rit druk zou worden en hun vermoeden werd gauw bevestigd. 

Met een stuk of 65 net geklede (of opgetuigde) 
leden aan boord sloten de deuren van de coupés en 
werd de eerste bestemming aangedaan: de Kleine 
Wereld. In dit wereldse restaurant mocht dit jaar het 
enige echte officiële AkCie kerstdiner plaatsvinden. 
De koks hadden zich voorbereid op een koude nacht, dat was 
terug te zien in het menu. Wat is er nou beter tegen de kou dan 
een goede kom soep? Vervolgens was ook het hoofdgerecht 
hart- én tong-verwarmend, niet te vergissen met -verbrandend.

Maar ach, wie ziet rawitpepers dan ook aan voor paprika? 
Desalniettemin vloeide het bluswater rijkelijk, naar alle geluk 
van hen met weinig tolerantie voor pit. Natuurlijk genoot 

iedereen van het vloeibaar goud, bestand tegen hoge Scoville 
of niet, en dat brengt ons bij het toetje. Mocht het niet meer 
zo duidelijk in het geheugen staan: als dessert werd crème 
brûlée geserveerd met een bolletje vanille-ijs en rood fruit. 
Na een foto van alle reizigers koppelden de wagons 
van de X-mas Xpress los en rolden ze één voor één 
naar het volgende station, de Hut van Ome Henne. 
De passagierslijst werd hier alleen maar langer, wat te 
verwachten is voor een ritje rechtstreeks van de kaart. 

Er werd gedanst, er werd gezongen, er werd 
gefeest tot middernacht en ver daarvoorbij.
Het zal niet verbazen als menig aanwezige zich 
de volgende ochtend voelde als Schrödinger’s kat 
(kater, whatever). Enerzijds doodop, logisch jawel en 
anderzijds springlevend, blij omdat ze erbij waren en het 
meegemaakt hebben. Kortom, het was een zeer geslaagde 
avond en hopelijk ben jij er in december 2017 weer bij!

Thijs Klein
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EC nieuwsjaarschborrel
Nadat iedereen twee weken lang met zijn familie had doorgebracht 
in de kerstvakantie, was het de hoogste tijd om weer eens bij te 
praten en goed te feesten. Daarom besloten we met ECho (ho ho) 
om een fantastische nieuwsjaarschborrel te organiseren.

Dus na de eerste dag college ging een lange optocht 
van eerstejaars richting de Science Club. Hier stond voor 
iedereen een grote red cup klaar met daarin bonnetjes voor 
drie consumpties. Onder het genot van een drankje werden 
alle verhalen over de vakantie verteld. Ondertussen kwam 
er een auto aanrijden die volgeladen was met chinees eten. 
Er zat genoeg bami en nasi in om heel Leiden te voorzien, 
maar gelukkig hadden alle sjaarsch ook veel honger dus 
werd alsnog bijna al het eten opgegeten. Nadat iedereen 
z’n buik goed vol zat, werden er allerlei spellen gespeeld. Zo 
was er op een tafel een speciale Virgiel versie van kingsen 
gaande, terwijl er op een andere tafel een aantal mensen 
aan het mexxen was. Aan de bar werd er gebust waarbij 
Rowin ongeveer voor de rest van de avond vast zat in de bus. 
Ook gingen er mensen terug naar hun kindertijd met Stef 
Stuntpiloot. 

Toen werd er besloten om te gaan beerpongen. Hierbij 
hebben meerdere teams fanatiek tegen elkaar gestreden. Dit 
werd afgesloten met een duel tussen team Leiden en team 
Delft. Hierbij moet ik helaas zeggen dat wij met team Delft 
hebben verloren, maar ik weet zeker dat wij een volgende 
keer zullen winnen! 

Na deze heftige beerpong-sessie ging het feest verder in 
de Roebels, waar iedereen kon genieten van de gekleurde 
zwevertjes. Al met al was het een geweldige avond!

Lianne Bruggink

Eerstejaarssportdag
Na een zware periode (inclusief één groot slachtveld bij het OCS 
tentamen) was het tijd voor wat sportieve ontspanning! Zo’n 
veertig eerstejaars stonden vrijdagmiddag 27 januari klaar voor 
een fanatiek potje knotshockey. Het ging er af en toe hard aan toe, 
maar gelukkig was gewond raken bijna onmogelijk met de zachte 
knotshockeysticks. 

Dus capabel of niet, iedereen kon meedoen! Zes wedstrijden 
en heel wat bezwete hoofden later was het tijd voor de 
finale. Team Berebeer wist na een spannende pot de winst 
binnen te slepen en zij gingen er vandoor met de rijkgevulde 
piñata. In de rust hebben ook de SportCie en EC tegen elkaar 
gestreden. Heel even leek het erop dat de EC zou winnen, 
maar de Sportcie kwam goed terug en heeft daarmee hun 
naam waar gemaakt. 

Na het sporten zijn we door gegaan naar de Science Club om 
te borrelen en pizza’s te eten. De een was nog uitgeput van 
het knotshockeyen en deed liever rustig aan, terwijl de ander 
direct de strijd aan ging in een potje Smashcup. Rond een 
uur of negen kwamen de foute fitness outfits tevoorschijn en 
werd het feest verplaatst naar de Hut. 

Vanaf moment één is de paal drukbezet geweest en ook het 
rad heeft nauwelijks stil gestaan. Om de haverklap werden 
er shotjes en pitchers gewonnen. Samen met de hitjes die 
werden gedraaid was dit het recept voor een geslaagde 
avond!

Daniëlle Exterkate
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Fun facts about solvated molecules in our favourite drinks

No doubt that solubility is an important physical property for 
molecules. It doesn’t only make separation processes more 
easy for us, the chemists, but also accounts for the strong 
flavours of the different drinks we drink. Every drink has its 
own set of molecules which together make up for the odours, 
taste and effect the drink has on your wellbeing. In this small 
article you’ll find a glimpse of the most important molecules 
in the favourite drinks of the CDL members: coffee, beer 
and wine. The used sources for this article are small YouTube 
videos of the American Chemical Society. They explain the 
effect of different molecules in our lives. The Chimica editorial 
board can highly recommend these videos: they combine 
our passion towards chemistry with the products that we 
encounter on a daily basis! 

When we think about coffee the first molecule that pops up 
into our mind is obviously caffeine. Caffeine gives us memory 
boosting effects, a slight addictive kick and keeps us from 
sleeping. The last effect works by blocking the nerve receptors 
that signal the brain that it’s time to sleep. However, caffeine 
does not have any effect on the taste of the coffee. 

There are trillions of other molecules in and around a cup 
of coffee, of which a few dozen contribute to the flavour of 
the coffee. These compounds are mostly formed during the 
roasting of the coffee. In this temperature-related process 
the bitter tasting chlorogenic acids inside the coffee beans 
are converted to a broad spectrum of other compounds. 
Example of these compounds are pyrazine, methylpropanal, 
vanillin, methional and methanthiol. Each in turn responsible 
for their own contribution to aroma and flavour of your fresh 
morning coffee. 

Source: The Universe in a Cup of Coffee
https://www.youtube.com/watch?v=xANGsTqxdUw 

                

Molecular structure of Caffeine

Opgelost! 

Coffee
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Coffee Wine
Alcohol in beer is what caffeine is in coffee: the reason 
why most people probably drink it. Just as caffeine isn’t 
a great contributor to the flavour of coffee, alcohol is 
not a great contributor to the flavour of beer. During 
the complete process of brewing a beer there are many 
different steps in which strong flavoured molecules are 
created or converted.  These steps already start at the 
malting of the grain. Here the grain is toasted and different 
flavour molecules are created. Different malts account for 
different types of beer. Besides malting also temperature 
is an important factor in determining the taste of the 
beer. Some enzymes only work at a certain temperature 
and therefore will or will not be able to convert their 
substrates. A third important factor for the aromas and 
flavours of a beer is the type and amount of hops being 
used. Bitterness is one of results of the chemical reactions 
when hops are added to the brewing process. Another 
effect of hops is the addition of essential oils to the brew. 
They account for molecules like myrcene, terpene and 
humulene in your beer. Still this is only a glimpse of all 
the molecules and reactions that play a role in the craft 
of beer brewing. If you want to know more about brewing 
you can always ask at the CDL room for the beer brewing 
dispute: “De Brouwmeesters” and maybe contribute a 
new set of molecules to the next brew! 

Source: Craft Beer Chemistry
https://www.youtube.com/watch?v=vW99JEaDApY

Molecular Structure of Lupolone, a constituent of hops.

A bottle of wine mainly consist out of water and ethanol. 
They account for a total of 98% of the content! The 
remaining 2% determines the odours and the flavours of 
the wine. The molecules that account for this 2% come 
from the different processes that turn grapes into a bottle 
of wine. It all starts with the grapes. There are thousands of 
different grapes and each one of them has a different set of 
molecules to add to this final bottle of wine. Also, the dirt 
in which the wine trees grow is important. A different type 
of ground gives different types of minerals to the grape. 
A bottle of wine contains different chemical fingerprints 
which researchers can use to track the bottle of wine, or 
even the wooden barrels the wine aged in. Besides grapes 
and dirt, climate is a factor that contributes greatly to the 
taste of wine: the ripening process that produces sugars 
and flavour molecules cools down at lower temperatures. 
Therefore wine from colder climates is more subtle and 
has less alcohol then wine from warmer climates. Another 
important contributor to the taste of wine is the yeast 
that is used to convert the sugars into alcohol and carbon 
dioxide. The yeast creates a variety of other molecules, for 
example acetic acid and derivatives of acetic acid. All this 
together makes each wine unique and us able to compare 
the taste and smell to that of certain other foods. 

Source: The Chemistry of Wine
https://www.youtube.com/watch?v=_UaS743_aEs

Molecular structure of diacetyl: the compound that give 
white wines their ‘buttery’aroma. 

Beer
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Alles wat je hebt 
gemist...

In de afgelopen jaargangen van uw Chimica heeft u verschillende interviews kunnen lezen over de verschillende groepen in 
onze toren. Het zou zonde zijn als deze interviews in de vergetelheid zouden raken. Ook de nieuwe lezers van de Chimica zullen 
zich niet beseffen wat er de afgelopen jaargangen gebeurd is. Echter is het heel belangrijk dat je als nieuwe MST’er heel goed 
weet wat er allemaal op de faculteit gebeurd. Het is immers van groot belang voor de toekomstige jaren van je studie. Zo kun 
je weloverwogen keuzes maken over de plekken waar je projecten wilt doen.  Daarom zetten wij in deze uitgave de interviews 
van de afgelopen jaren nog eens op een rijtje. Zo is iedereen weer op de hoogte van de verschillende groepen in de toren. 

MCBIM
 
In het najaar van 2014 heeft uw redactie gesproken met prof. Lies Bouwman. Haar groep, MCBIM, is 
bezig met verschillende onderzoeken in de gebieden van catalysis, biomimetics, inorganic materials 
en light-activatable anti-tumor drugs. 
 
“MCBIM sluit aan bij de twee specifieke richtingen van het LIC, Bouwman bij de richting 
‘Energy and Sustainability’ en Bonnet bij de richting van ‘Chemical Biology’. De samenhang 
tussen de twee deelgroepen wordt gevormd door de metalen, de coördinatieverbindingen 
van heel erg medisch tot maatschappelijk toegepast. Zoals eerder gezegd, de groep is 
breed. “Goede LED-verlichting ontwerpen is beter voor het milieu, slimme katalysatoren die 
protonen kunnen omzetten naar waterstof is goed voor de waterstofeconomie, dat is allemaal 
de ‘Energy and Sustainability’ richting, metaalverbindingen die kunnen worden ingezet om 
bijvoorbeeld kanker te genezen is Sylvestre’s ‘Chemical Biology’ richting,” licht Bouwman toe.” 
 

CASC
 
In het voorjaar van 2015 had de redactie een goed interview met prof. Marc Koper van CASC. In 
het interview werd gesproken over electrokatalyse, zowel fundamenteel als toegepast. Er wordt 
voornamelijk gesproken in de context van duurzame energie. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de 
continue energie van de zon omzetten in een bruikbare energievorm?  
 
“Koper legt uit dat de natuur dit in feite ook doet, en dat we die dus moeten nadoen. 
Dit kan met katalysatoren, hiermee in bijvoorbeeld de waterstof productie. Of nog 
beter CO2 katalytisch omzetten naar een brandstof. “Veel van mijn promovendi doen 
op dit moment onderzoek naar CO2-reductie, elektrochemisch, en dan komen we 
wel eens dingen tegen waarvan je zegt: “hé, had niet gedacht dat het zo werkte!”.” 

BIOSYN
 
Op het vakantieadres in 2015 heeft u alles kunnen lezen over het onderzoek bij prof. Overkleeft 
van BIOSYN. Hij legt duidelijk en krachtig uit hoe de verschillende takken van het onderzoeken 
binnen zijn groep te werk gaan. Zoals aan de naam te verwachten is, worden er bij BIOSYN veelal 
aan biologische vraagstukken gewerkt. Die vraagstukken worden beantwoordt met synthetisch 
verkregen moleculen. Een variant van een biologische molecuul kan veel duidelijkheid verschaffen 
over het biologische molecuul bijvoorbeeld. 
 
“Van oorsprong maakten we hier nucleïnezuren, suikers, polysachariden. Die moleculen maken we nog 
steeds, daar zijn ook allerlei B-vormen van, zoals glycopeptiden en glyconucleïdes. Dan ontwerpen we 
daar ook de synthese route, om biologisch materiaal te verkrijgen dat biologisch niet te verkrijgen is.” 
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Theoretische chemie
 
In het najaar van 2014 heeft u kennis kunnen maken met prof. Kroes van theoretische chemie. In de 
groep van Kroes worden modellen gemaakt waarmee uitkomsten van experimenten te voorspellen 
zijn. Hiermee dragen zij bij aan verklaringen die niet of bijna niet te verkrijgen zijn met slechts 
experimenten. Een model kan een reactie in veel meer details beschrijven dan een experiment. De 
data die uit experimenten komen geven dan feedback waarmee het model verbeterd kan worden. 
Een van de dingen waar de groep mee bezig is, is het beschrijven van het gedrag van gassen aan 
een metaaloppervlakte. 
 
“Het wordt steeds beter mogelijk om de reactiviteit van gasmoleculen op metaaloppervlakken 
kwantitatief te voorspellen en daarom zullen theoretische modellen steeds relevanter worden 
voor heterogene katalyse, bijvoorbeeld om processen in de industrie efficiënter en duurzamer 
te maken. Door het gebruik van modellen zullen veel moeilijke en dure experimenten overbodig 
worden en kan men meer gericht zoeken naar een oplossing in plaats van gebruik te maken van de 
trial and error methode.” 

 
Molecular Physiology

De redactie heeft in het begin van 2016 gesproken met dr. van der Stelt van Molecular Physiology. 
Daar wordt onderzoek gedaan naar actieve verbindingen van verschillende hersenaandoeningen. 
Een belangrijk deel daarvan is het onderzoek actieve stoffen die een ontstekingsremmende werking 
hebben in de hersenen. Dr. van der Stelt legt uit dat bij schade aan de hersenen een ontstekingsreactie 
optreedt. In veel gevallen levert deze reactie meer schade op dan de oorspronkelijke beschadiging 
gaf. Door die ontstekingsreacties te remmen zou je zo een hersenaandoening als Alzheimer kunnen 
remmen. Hiervoor worden de biochemische pathways van de ziektes bestudeerd. Activity based 
protein profilling is hier een belangrijke techniek voor. 
 
“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 een fluoriserende groep zijn bijvoorbeeld.” 
 

SBC

De zomer van 2016 werd verrijkt door een interview met dr. Schneider van SBC. Dr. Scheider werkt 
binnen zijn groep aan verschillende 2D materialen, zoals graphene. Het is vooral belangrijk dat deze 
materialen gewoon ‘nat’ kunnen worden gemaakt, zonder een clean room. Hierbij focust hij op het 
op de chemie van de randen van een 2D materiaal. Hierbij werkt hij ook samen met andere groepen. 
Het uitbuiten van deze randen kan leiden tot interessante nieuwe toepassingen. 

“To understand graphene and build sensors one needs to understand its chemistry. In graphene 
all the atoms are located at the surface; and since graphene is a conducting material, its electrical 
resistance is highly dependent on the environment. That is a great opportunity to bridge the world of 
material science with the world of chemistry.”
 

Hybride groep van CASC en MCBIM

In de vorige uitgave was een interview te lezen met dr. Hetterscheid. Dit interview zit waarschijnlijk 
nog fris in uw geheugen. Dr. Hetterscheid heeft een eigen groep op het grensvlak van CASC en MCBIM, 
waar u net over gelezen heeft. In de groep wordt gekeken naar redoxreacties. 

“Dit zijn allemaal reacties waarbij meerdere intermediates noodzakelijk zijn. Deze zijn essentieel 
voor toekomstige energie-infrastructuur, zoals brandstofcellen en elektrolysers. Elektriciteit gaat 
veel goedkoper worden en de hoeveelheid beschikbare energie uit zonnepanelen en windenergie 
schommelt heel erg. Daarnaast is onze infrastructuur erg brandstofgebaseerd. Het worden dus heel 
belangrijke reacties en in onze huidige systemen verlopen deze nog niet efficiënt. Er gaat veel energie 
verloren en er worden veel dure materialen gebruikt zoals platina. Natuurlijke systemen doen deze 
reacties veel efficiënter, hoewel het lastig is om dit te vergelijken.”  
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Biophysical Organic Chemistry/Solid State NMR 

“The long term goal of our group is to reach understanding of 
structure, dynamics and functional mechanisms of membrane 
proteins and self-organized biological assemblies and to 
translate this knowledge into new concepts for nano-devices, 
medicine, and new materials of technical importance.”  
 
Biophysical Structural Chemistry 

“Developing computational algorithms for structural biology 
-A high resolution, three dimensional view of a molecule 
provides detailed information that help elucidate its function: 
by knowing the exact arrangement of atoms in a molecule, 
we can understand disease, develop drugs to combat them 
and improve technology.” 
 
Macromolecular Biochemistry 

“The research is aimed at understanding protein & nucleic 
acid structure, function and interactions. Particular interests 
comprise protein-protein interactions & enzyme function 
(Prof. Ubbink) and chromatin research, such as structure 
and function of nucleosomes (Dr. van Ingen) and biophysical 
aspects of protein - DNA interactions (Dr. Dame).” 
 
Medical Biochemistry 

“Through metabolism, biochemical processes give rise 
to the complexity of life. The challenge for present day 
medical biochemistry is to find, and integrate, pieces 
of information at molecular, cell and organismal level 
to increase understanding of biochemical processes in 
health and disease. Ultimate proof of insight is discovery 
of applicable biomarkers and rational design of effective 
therapeutic interventions for metabolic disorders. We aim 
to further accomplish these by multidisciplinary research in 
(inter)national collaboration with experts in different fields. 
In recent years, chemical biology and analytical chemistry 
have increasingly expanded our research tools. Our current 
work focuses on glycosphingolipids and their metabolizing 
enzymes, a topic relevant for lysosomal storage disorders, 
neurodegenerative disease and metabolic syndrome.” 

 
Voor een nog completer beeld over de onderzoeksgroepen 
is het heel erg aan te raden om te kijken op onderstaande 
website. Daar staan niet alleen de groepen, maar kun 
je ook veel vinden over de individuele medewerkers en 
over de gepubliceerde papers. Hierdoor ben je maximaal 
voorbereiden op je LO of op het zoeken van een mentor.  

http://lic.leidenuniv.nl/research  

Mark Kwakernaak

Verder nog...

Dit is een lijsje met de principal investigators van de 
faculteit. Het wordt zeker aangeraden om ze toch 
een beetje te kennen, zodat je niet perongeluk 
stom gedraagt waar deze mensen bij zijn...

- Prof. dr. Hans Aerts
- Dr. Sylvestre Bonnet
- Prof. dr. Lies Bouwman
- Dr. Jeroen Codée
- Dr. Remus Th. Dame
- Prof. dr. Huub de Groot
- Dr. Irene Groot
- Dr. Dennis Hetterscheid
- Dr. Hugo van Ingen
- Dr. Ludo Juurlink
- Dr. Sander van Kasteren
- Dr. Roxanne Kieltyka
- Prof. dr. Marc Koper
- Prof. dr. Geert-Jan Kroes
- Prof. dr. Alexander Kros
- Prof. dr. Gijs van der Marel
- Dr. Jörg Meyer
- Prof. dr. Herman Overkleeft
- Dr. Anjali Pandit
- Dr. Navraj Pannu
- Dr. Grégory Schneider
- Dr. Mario van der Stelt
- Prof. dr. Marcellus Ubbink

Dit was een vrij lange uiteenzetten van alle groepen waar de redactie mee gesproken heeft de afgelopen jaren voor het katern ‘in de 
toren’. Voor een de hele interviews verwijst de redactie u graag terug naar de specifieke uitgaves. Toch zijn het nog niet alle groepen! 
Er zijn nog genoeg groepen waar wij nog niet mee gesproken hebben. Hier alvast een kleine preview over de groepen waar nog geen 
interview mee is geweest. 
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Vorige keer in de kortpittige serie:

Bas is door zijn vriendin gedumpt en mistte haar. Hij zat verdoofd in de trein en vind een briefje dat gevallen is uit de jas van een vrouw. Het 
bleek een uitnodiging voor het afscheidsfeest van Curiosa te zijn. ’s Avonds besloot hij erheen te gaan. Hij vergeet dat hij net knoflooksaus 
op heeft en nog in zijn pyjama zit als hij zich naar het station haast. Vanaf zijn stad Rotterdam ging hij met de trein naar Leiden, maar hij 
viel in slaap en werd wakker in Amsterdam… Hoe zal het verder gaan? 

Aflevering 2: Stiefmoeder
“Bas! Bas!” klinkt het, ik kijk omhoog recht in een gezicht van lang geleden. Het duurt enkele secondes voordat ik het zie. “Febe?” 
vraag ik voorzichtig, “Jij hier?” Ze knikt, “Ja ik studeer hier!” Ik bekijk haar even, ik zag hoe haar gezicht kort vertrok toen ze m’n 
adem rook. Nog altijd hetzelfde lange haar en vrolijke glimlach, zit ik hier in m’n pyjama. “De laatste keer dat ik je zag was nog op 
de basisschool, bij juffrouw Patricia!” vervolgt ze. Ik moet lachen, en denk aan die ene keer dat ik haar vorig jaar nog zag maar zij 
mij niet. “Ja klopt,” zeg ik desondanks, “ik was nu onderweg naar Leiden maar ben denk ik in slaap gevallen.” “Ah ok, heb je iets 
te doen?” vraagt ze. “Nee niet per se” zeg ik terwijl ik eigenlijk naar huis wil. “Zin om even wat te drinken? Hier op het station of 
even de stad in ofzo?” “Ja is goed” antwoord ik en ik kom langzaam uit m’n stoel. We lopen het krappe perron op en Febe zoekt 
een rustig plekje uit bij de Hema. Plakkerige tafels, TL-licht. “Ach fuck it, waarom zouden we niet gewoon wat in de stad gaan 
drinken? Veel gezelliger!” stel ik voor, Febe stemt in en we vertrekken.

Ik verontschuldig me kort voor m’n adem en m’n kleding, het maakt haar niet zoveel uit. “Dus je loopt er niet altijd zo bij?” grapt 
ze. Lachend lopen we een donker café in. We ploffen neer op twee houten stoeltjes met bordeauxrode fluwelen kussens bij het 
raam. “Maar hoe is het met je Bas, wat doe je op dit moment?” Ik vertel over m’n studie en waar ik woon, m’n huisgenoot die de 
wc vies achterlaat en de hond van m’n ouders die inmiddels is overleden (dat vond Febe jammer). De relatie van afgelopen twee 
jaar laat ik maar even voor wat hij is. Ik wil hier niet een beetje gaan zitten janken over m’n ex, die zij toch niet kent. We drinken 
er nog één en ik vraag Febe wat zij tegenwoordig doet. 

“Nou, waar zal ik beginnen. Ik heb dus Life Science and Technology gedaan in Leiden. Dat gaat over toegepaste microbiologie. 
Afgelopen zomer heb ik de bachelor afgerond en toen wilde ik een bestuursjaar gaan doen. Maar helaas ben ik niet uitgekozen, 
dat vond ik wel kut.” Febe vertelt hoe graag ze het had willen doen en al een hele toekomst als bestuurslid voor haar zag. “Toen 
dat dus niet door ging voelde het een beetje alsof een relatie over ging, snap je?” Ik voel spanning in m’n borst, m’n ogen prikken, 
met een brok in m’n keel zeg ik: “Ja, dat snap ik denk ik wel.” “Gaat het wel goed Bas?” vraagt Febe, “je bent ineens zo wit?” Ik 
barst in tranen uit, “ik ben gedumpt door m’n vriendin, gisteren!” Febe schrikt: “Oh wat erg!” Ze troost me en besluit dat we naar 
haar huis moeten gaan: “Daar kunnen we tenminste even rustig zitten, ik woon hier toch vlakbij.”

Wordt vervolgd

Kortpittige serie
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Whoever said you never forget how to ride a bike was wrong, 
because I certainly forgot how to ride one. How did I lose this basic 
skill, one indispensable in my new Dutch life? Well, it might have 
had something to do with not riding a bike for ten consecutive 
years, but who really knows. I learned how to ride a bike as a 
child, and this past summer I had to learn it all over again. And, 
let me tell you, it’s demoralizing to see small Dutch children riding 
around with more confidence and skill than you and to see tall 
Dutch adults simultaneously texting and biking. 

After many weeks, two falls, lots of dismounting and 
restarting, I could finally ride through the heart of Leiden 
during rush hour without feeling like I was going to crash into 
someone. This journey of learning to ride a bike parallels my 
voyage getting accustomed to the Netherlands, Leiden, and 
Leiden University. Sometimes there’s a steep learning curve 
and at points it seems impossible to ever be acclimated and 
then suddenly, you’re not the newbie anymore and you start 
to feel at home in this wonderful place. 

"How did I lose this basic skill, one indispensable in my new Dutch 
life? Well, it might have had something to do with not riding a bike 
for ten consecutive years, but who really knows."

A lot has happened in the past six months: I moved from 
New York to Leiden, I began working towards a master’s 
in chemistry here at Leiden University, I met so many new 
people and have already had to say goodbye to some dear 
friends. As an international student planning to be here for at 
least two years, I am investing more time into establishing a 
life here than I would if I was here for a semester. For me, that 
means taking time to show up. Showing up to lectures and 
academic talks, showing up to parties thrown by new friends, 
showing up to events organized by university clubs. By 
showing up, new opportunities have presented themselves. 
I’m a member of the Chemisch Dispuut Leiden (CDL), which 
is a study association run by and for chemistry students. 
This group encouraged me to apply to the Educational 

Committee of the university, a committee which has given 
me a better grasp of how the educational programs are run, 
evaluated, and improved here. Through the CDL, I also had 
the opportunity to join an incredible study trip to Finland and 
Estonia this past January. I am delighted that I have been 
able to learn about the community I joined here in Leiden 
and explore universities and chemical companies in other 
countries as well. 

"Through the CDL, I also had the opportunity to join an incredible 
study trip to Finland and Estonia this past January. "

Leiden University makes an effort to integrate 
international and Dutch students through programs like 
the OWL introductory week, Leiden United, and various 
internationally focused events. I highly suggest participating 
in the OWL (Orientation Week Leiden) – it was an awesome 
way to get to know the basics of the city, the university, and 
to meet students in my program as well. Walking into the 
first week of courses was much easier with a few familiar 
faces around. Going to school in a foreign country can be 
intimidating but the resources are around to make the crazy 
journey an enjoyable one. Don’t forget to step back every 
so often and take stock of how much you have learned: how 
to navigate a new city, a new culture, new friends, and of 
course, new courses. I’ve learned so much already and there 
is so much more to learn. If nothing else, studying abroad 
in the Netherlands has taught me how to ride a bike, and – 
surprisingly – how to ride on the back of a bicycle in a ball 
gown. But that’s a story for another time, one you can ask me 
about if you see me around town.

"Going to school in a foreign country can be intimidating but the 
resources are around to make the crazy journey an enjoyable 
one." 

Emma Cleary

From New York 
To Leiden 
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Minor Thing
And just like that a half year has passed. The holidays are behind 
us, we have started with a fresh new year, and the next vacation 
is already close. At the moment of writing this the Belgiumtrip and 
MexCie are about to start, and I think all the participants are very 
excited for the trips. You have probably already seen all the photos 
of these amazing trips in this Chimica.

In “education land” most things are business as usual: 
there are enough things to do, interesting developments, 
and things that could have gone better. The first year MST 
students have been busy with the (in)famous Organic 
Chemistry and Structure analysis course, which two thirds of 
the students failed at the first attempt. Fortunately some of 
those have been able to still pass the course with the retake, 
partially thanks to the retake exam training organised by the 
CDL. With all these first years in Leiden it sometimes got very 
busy at the hok, and now that they’re mostly in Delft, we will 
miss them a great lot. The second years are going steady, and 
will be in Leiden a lot more. The third years will be present 
a lot more as well, now that their minors have finished. So 
thankfully the lack of first years will be compensated. 

Speaking of minors, in the time to come a lot of informatory 
activities are on the agenda. One of these is the minor 
orientation lunch, and also an major orientation activity will 
be organised by the CDL. The program board of MST itself is 
also again organising those kind of informatory moments: a 
minor and bachelor-end-project information meeting, which, 
despite of unfortunate scheduling, still a lot of students were 
able to attend. Besides this, a major information activity will  
be organised in the fourth period by the program board. To 
make sure that the students are going to be well informed and 
that both the activities organised by the program board and 
the CDL are well coordinated, the study associations are now 
getting more involved in the organisation of the information 
activities. At the same time the scheduling of those activities 
is also taken into account.

In the last edition I talked about the problem with the off-
balance ratio in which first year students choose their major. 
To take a closer look at this issue, a so-called curriculum 
committee has been established. One of their tasks is to 
determine whether the content of the curriculum of MST 
currently is as how it was meant to be ten years ago, and if 
this might have anything to do with the problem. There is not 
yet much to tell about this, other than that a lot of interesting 

ideas are being thrown around, but nothing definite yet.

"Thankfully the lack of first years will be compensated"

With the master Chemistry most things seem to be going 
well. Together with the master LST, the profiling of both 
masters is being looked at. The profiling of the programs 
means to which extent the programs are able to distinguish 
themselves from each other, and also from other similar 
programs in the Netherlands. The program boards have 
the idea that there is room for improvement in this matter, 
and came together to discuss it with the communication 
department and me as a representative of the students. 
Furthermore, the internationalisation of the programs is still 
a big topic for the master program boards, and they try to get 
the foreign students as integrated with the Dutch students 
as possible. To accomplish this, all kinds of activities are 
organised, among which is the international dinner, this time 
organised by the Master Committee of het CDL and SV LIFE.
A returning theme is of course the National Student Inquiry 
(NSE), for which the results have been relatively low for 
a few years now. It proves to be quite difficult to pin-point 
exactly why this is the case. A session was planned to get 
students together and hear all their opinions, but this had to 
be cancelled in the end. Meanwhile the new NSE has started, 
and I urge you to fill it in, because it’s of great importance 
to the program boards. Besides that, we can get some nice 
prices if a lot of students participate!

To finish off, the time has come for the CDL-board to find 
our successors, and to do this we have organised a board-
interest-dinner. The preparation of the presentation given at 
that dinner made me think of what it is that I do with most 
of my time as assessor education. I realized that a surprising 
amount of time goes into attending all kinds of meetings. A 
lot of different people within the education system have all 
kind of things they want to discuss, which are sometimes big 
issues, but more often minor things. So just to end once again 
on an encouraging note: remember that you can always come 
by at the CDL-hok, and discuss everything you want, however 
minor it is.

Marten Raaphorst
h.t. assessor onderwijs der Chemisch Dispuut Leiden
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Meet Giovanna and Zhiyang
Giovanna works for AkzoNobel as an International Busi-
ness Analyst, while Zhiyang is a Supply Chain Production 
Planner. They were both welcomed as new colleagues at 
AkzoNobel following their impressive performances at our 
2015 Masterclass, after which they applied for starting 
positions following graduation. 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 provides essential protection, 
essential ingredients and essential color to improve people’s 
everyday lives in urban communities across the world.

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 8 & 9, 2017
For: Master’s students approaching graduation
Deadline for registration: April 2, 2017

Where your ideas go far

Please visit www.akzonobel.nl/masterclass for more 
information and to apply online. You will also � nd out           
more about the roles that Giovanna and Zhiyang play        
within AkzoNobel.
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Op 15 maart 2017 zal de 33ste editie van de Bètabanenmarkt 
plaatsvinden! Een groot aantal bedrijven komt naar Leiden zodat jij je kan 
oriënteren op jouw toekomst. 
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