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De Chimica Acta Lugduni is het
nieuwsorgaan van de opleidingen
Molecular Science and Technology en
Chemistry gecombineerd met nieuws
uit de scheikundige wereld en wordt
verzorgd door het Chemisch Dispuut
Leiden (CDL), de studievereniging
voor bovenstaande opleidingen.
Artikelen zien verschijnen in de
volgende oplage van de Chimica?
Lever deze dan uiterlijk 15 juni 2013
in bij een van onze redacteurs, bij
voorkeur via de mail in Wordbestand
naar ons mailadres. Eventuele
afbeeldingen graag als losse bestanden
meesturen. Anonieme artikelen zullen
niet worden geplaatst.
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Praesidiaal
Is het nou zo moeilijk om goed samen te werken? De afgelopen
weken heb ik me dit vaak afgevraagd. Alle commotie rond weer
een EU-land(je) met een te grote bankensector en te weinig geld.
Als goed functionerende unie zou dit relatief kleine probleem
eenvoudig op te lossen moeten zijn. Toch legden de Cyprioten
hun lot in eerste instantie liever in handen van de Russen dan
van hun eigen Europese Unie.
Op het eerste gezicht is dit raar en niet uit te leggen. Toch doen
wij als studieverenigingen en universiteit in sommige gevallen
hetzelfde. Samenwerkingen met buitenlandse instituten
worden over het algemeen positief ontvangen. Bij berichten
over intensievere samenwerking binnen de eigen provincie
tussen Leiden, Delft en de Rotterdamse Erasmus Universiteit
is de eerste reactie toch kritisch en dat is dan vaak nog zacht
uitgedrukt. Bij de studieverenigingen geldt hetzelfde. Voor
advies over financiën, bedrijfsleven, sponsoring of boekhouding
zoekt men liever externe hulp dan dat er wordt gevraagd hoe de
buren deze zaken aanpakken.

Dit jaar heeft er wat dit betreft wel een koerswijziging
plaatsgevonden. Er wordt sinds dit jaar regelmatig overlegd
door zowel quaestoren als assessoren van de verenigingen van
de faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen. Waar voorheen
alleen praesides de grote lijnen bespraken, wordt er nu in meer
detail met elkaar overlegd. Ook de samenwerking tussen de
twee studieverenigingen van de studie MST verloopt dit jaar
bijzonder goed. Ik denk dat dit goede ontwikkelingen zijn waar
iedereen uiteindelijk de vruchten van zal plukken.
Als de studenten en de studieverenigingen van onze universiteit
dit kunnen dan is het alleen nog maar een kwestie van tijd
voordat de universiteiten en overheden dit ook kunnen doen.
Ik kan niet wachten tot het zover is!
Casper de Boer
h.t. praeses der Chemisch Dispuut Leiden

Deze houding komt naar mijn idee voort uit een gevoel dat
het onfeilbare imago van een persoon of vereniging geschaad
wordt als men toegeeft dat niet alles perfect is. Het is op het
eerste gezicht natuurlijk niet heel stoer als jij als vereniging of
universiteit, die natuurlijk de beste vereniging of universiteit
van het bekende universum is, advies moet gaan vragen bij die
stumpers aan de overkant. Tegelijkertijd is het voor de overkant
een risico om hulp te bieden of om een samenwerking aan te
gaan. Er moet tijd geïnvesteerd worden. Maar als belangrijkste,
je deelt kennis die je als vereniging of instituut bezit en die
helpt om er zo’n groot succes van te maken. De stumper van de
overkant gaat er met jouw goede ideeën vandoor en je moet nog
maar afwachten wat je er ooit voor terug gaat krijgen.
Toch denk ik, na acht maanden een aantal verenigingen van
wat dichterbij meegemaakt te hebben, dat de stumper aan de
overkant niet bestaat. Geen enkele vereniging zit op alle vlakken
het beste in elkaar. Hoe graag sommigen, waaronder ikzelf, iets
anders zouden willen geloven. Daarom ben ik ervan overtuigd
dat iedereen trots kan zijn op waar hij goed in is, maar dat
iedereen ook moet durven kijken naar wat hij van de buren kan
leren. Wanneer je dat dan doet is het niet meer dan collegiaal
om ook advies te geven als iemand bij jou aanklopt.
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Belgierei

4

Donderdag

Vrijdag

Na veel gedoe met het instellen van de
navigatiesystemen konden de 17 deelnemers
van de Belgiëreis op pad. Onze eerste stop
was het bedrijf Lanxess, een afscheiding
van het grotere bedrijf Bayer. Na eerst een
lekkere lunch gegeten te hebben, kregen
we een presentatie over carpolactam.
Carpolactam is een polyamide die a.o. wordt
gebruikt in verpakkingsfolie. Gewapend met
helmen en veiligheidsbrillen, kregen we een
rondleiding over de site van Lanxess of zoals
de Belgen zeggen: “siete”. Na afloop konden
we weer de slechte wegen van België op om
naar het hostel te rijden. Na een uur rond
te hebben gereden door de vele afgesloten
wegen hadden we eindelijk ons reisdoel
bereikt. Ondanks dat we laat aankwamen,
was er nog genoeg tijd voor iedereen om
Antwerpen te verkennen. Iedereen is op
eigen gelegenheid gaan eten, en sommigen
hebben nog even het Antwerpse nachtleven
onderzocht. Maar toch vertrokken de
meesten vroeg naar hun bedje, vanwege
het vroege vertrekken richting Bayer de
volgende morgen.

De wekkers stonden vroeg voor de excursie
naar Bayer. Er moest alleen eerst nog even
ontbeten worden. Iedereen pakte zijn ontbijt
en zat klaar om te eten. Toen klonk er ineens
een vreselijke kreet van ons lieve bestuurslid
Maurits. Het glas melk waarvan hij een volle
teug genomen had bleek bedorven te zijn.
Dit was een domper op een prima verblijf
in het hostel. We vertrokken met drie auto’s
richting Bayer. Na een aantal presentaties
over de Antwerpse haven, Bayer en de R&D
afdeling mochten we ons in beschermende
kleding hijsen compleet met beschermende
schoenen, helm, bril en een phosgeen detector
en kregen we een kijkje achter de schermen
bij de polyether productie en de controle labs
van Bayer. Na een compleet verzorgde lunch
in de kantine van Bayer konden we op weg
naar de universiteit van Antwerpen. Na een
korte presentatie over het OLED onderzoek
aan de universiteit Antwerpen kregen we een
rondleiding langs drie onderzoeksgroepen.
Eerst bezochten we de NMR-afdeling, gevolgd
door de Massaspectrometrie afdeling en
we eindigden bij een onderzoeksgroep die
onderzoek deed naar de verf op schilderijen
met behulp van X-ray diffraction. We sloten
het bezoek aan de universiteit Antwerpen af
met een borrel. Eerder dan gepland vertrokken
we richting Antwerpen waar we met zijn alle
gegeten hebben in een pizzeria. Na een lekkere
maaltijd op weg naar het bruisende Brussel.
Toen we bij het hostel aankwamen bleek
er een deel van het hostel een tijd geleden
afgebrand te zijn en werden we overgeplaatst
naar een vier sterren hotel. De kamers die
we daar kregen bleken per nacht evenveel te
kosten als het hele verblijf in het hostel met de
hele groep. ’s Avonds kon iedereen zijn eigen
gang gaan en nachtelijk Brussel beleven.

is
2013
Zondag
Zaterdag
Doordat we een ontbijt zouden krijgen in het
hostel, kregen we ook in dit luxe hotel een
ontbijt. Iedereen keek zijn ogen uit naar al het
lekkers waar we uit konden kiezen compleet
met waffels, muffins, bacon en nog veel meer
lekkere dingen. Na dit fantastische ontbijt
vertrokken we met het openbaar vervoer naar
het museum voor natuurwetenschappen.
Ieder kon zich een weg banen langs de
opgezette dieren uit allemaal verschillende
tijdperken. Na het museumbezoek vertrokken
we richting de befaamde grote markt van
Brussel. Daar was er de gelegenheid om snel te
lunchen. Want drie kwartier later werden we
bij de brasserie Cantillon verwacht voor een
rondleiding door de brouwerij. Hier brouwen
ze Lambik, een Belgisch speciaalbier. Aan het
einde van de rondleiding was er natuurlijk
ook de mogelijkheid om dit speciale biertje
te proeven; men kon kiezen uit verschillende
smaken. Daarna kregen we vrije tijd om
Brussel te gaan bekijken en een hapje te
gaan eten voordat we aan de kroegentocht
begonnen. We hebben vier kroegen bezocht.
Eerst was Delirium aan de beurt waar men
2000 soorten bier kon proeven. Daarna was
Café Centraal, een typisch Brussels café,
aan de beurt. Als derde gingen we naar
Coaster waar je lekkere cocktails voor hele
aantrekkelijke prijzen kon drinken tijdens het
daluur. Als laatste was Celtica aan de beurt.
Tijdens het happy hour kost hier een halve
liter bier 2 euro. Voor sommigen eindigde de
kroegentocht hier, anderen bezochten nog wat
andere kroegen of gingen naar hun bedje.

Na een prima uitbrak ontbijt begonnen we
aan ons laatste onderdeel van de Belgiëreis,
namelijk een bezoek aan het Cacao &
Chocolademuseum. In dit museum was te zien
wat het hele proces was achter het maken van de heerlijke bonbons
die overal in Brussel te koop zijn. Van cacaovrucht tot chocolaatje, het
werd allemaal uitgelegd. De rondleiding eindigde met een demonstratie
van een echte Franse chocolatier. Een kleine hint naar Bayer,
die kennelijk een kunststof heeft geproduceerd die veel
gebruikt wordt voor de mallen waar de chocolade in
gegoten wordt. Hierna kreeg iedereen de mogelijkheid
nog zijn of haar laatste inkopen te doen voor de lange
terugreis naar Leiden. Na nog één keer de slechte wegen
van België getrotseerd te hebben, kwamen we aan bij de
McDonalds over de grens, waar we met een “diner” de reis
afgesloten hebben.

Annechien Maas Geesteranus en Damy Zwagerman
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Excellent Glow Golfen
Eindelijk was daar op die mooie
woensdag in maart de excellente activiteit
waar iedereen zo naar had uitgekeken:
glowgolf.
We vertrokken met een select gezelschap eerstejaars naar
het mooie Scheveningen om daar onze golfkunsten te
showen. Voordat het hoofdprogramma begon, was er eerst
nog de mogelijkheid om een korte wandeling te maken
en te toeren met de tram. Dit alles helemaal bij de prijs
inbegrepen en alleen de mooie sightseeing tour in de tram
was het geld al meer dan waard.
Na van alle bezienswaardigheden in Den Haag te zijn
bijgekomen en de zoute zeelucht te hebben ingeademd,
kwamen we aan bij onze bestemming. De piraten en
zeemeerminnen kwamen ons tegemoet en vol goede
moed begon ik aan mijn overwinningstocht dwarsdoor
de onderwaterwereld. De mensen die deze zware tocht
vol gevaren samen met mij aangingen, waren Vera, Marise
en Maurits. Achteraf gezien bleken zij het gevaar te zijn
en zijn er verschillende kanonschoten rakelings aan mij
voorbij gegaan, maar wonder boven wonder heb ik het
toch overleefd.
Vele slagen later werden onze balletjes ingeslikt door de
laatste baan en was het tijd om de scores te gaan optellen.
Ik had veruit de hoogste score van iedereen en was daar
natuurlijk heel trots op. Helaas had ik, gefascineerd door
alle glow in the dark kleuren, de uitleg van het spel een

beetje gemist en bleek
dit niet helemaal de
bedoeling te zijn. Er
moesten namelijk zo
min mogelijk slagen
gemaakt
worden…
Hierdoor had ik niet
het beste gepresteerd,
maar het slechtst. Dat
begreep ik zelf natuurlijk
niet helemaal, want 17
boven par is ook een
hele prestatie. Maar oké, de grote winnaar van het uitje
werd hierdoor Jelle en met zijn laagste score heeft hij een
prachtige trofee gewonnen.
Na deze uitermate excellente activiteit was er natuurlijk een
moment van rust en bezinning nodig. Even de toegepaste
speltactieken evalueren onder genot van een hapje bij
de Burger King.
Nadat ook dit
was
gebeurd,
kon
iedereen
weer
voldaan
huiswaarts
en
konden
we
spreken
van
een
uitermate
geslaagde dag!

Rosa Meijer

Feminicie Sushi Workshop
Op dinsdag 12 maart organiseerde
de Feminicie voor de CDL-leden een
sushi workshop. Voor slechts een
paar euro kon je leren verschillende
varianten van de Japanse lekkernij
klaar te maken.
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Toen we de zaal binnentraden, zat de sfeer er
al meteen in door de stereotypische Japanse muziek die
te horen was. We konden plaatsnemen aan tafels waar al
allerlei dingetjes waren klaar gezet; matjes om de
sushi in te rollen, bakjes met soja saus, bordjes
met zalm filet, komkommer en wortel en het
allerbelangrijkste, de rijst! Mede-sjaars Marvin
had zich al goed voorbereid door zijn eigen
spullen meenemen, waaronder vlijmscherpe
messen die uiteindelijk ook door de rest van
de CDL’ers gebruikt mochten worden om de
plakkerige sushirollen te snijden.
Voorafgaand aan het maken van onze sushi kregen
we uitleg door middel van een YouTube video waarin
werd uitgelegd in welke volgorde en op welke manier
de ingrediënten gebruikt moesten worden. Na deze video

werd het nog een keer live voorgedaan door een veterane
in het bereiden van sushi, namelijk Claudia Arkesteijn
(vriendin van Michel)!
Na de eerste rol te hebben klaargemaakt en gesneden,
was het tijd om onze zelfgemaakte sushi te proberen. Na
veel geklooi door mensen, waren de meesten in staat de
lekkernij op te pakken met stokjes en op te eten. Hierna was
het tijd om de andere varianten te proberen, met surimi,
tonijn of zelfs kip. Of de variant van Lina, zonder zeewier
of vis, nog onder de categorie sushi viel, is te betwijfelen...
Gelukkig waren er ook mensen aanwezig die de ‘lekkere’
smaak van wasabi nog niet kenden, waardoor er veel
leedvermaak was zodra iemand in de val gelokt was. Zo ook
CDL-bestuurder Thomas die even kwam kijken hoe het
ging. Hij pakte een flinke klodder wasabi op zijn boterham,
waarna hij een paar minuten lang moest bijkomen van de
intense smaak.
Al met al was de sushi
workshop een geslaagde
activiteit te noemen.
Zeker voor herhaling
vatbaar!
Chris van Nierop y
Sanchez

The ball is in our
court
Het dieet van de meeste studenten bestaat uit friet,
bier en pizza’s. Om ervoor te zorgen dat de bierbuikjes
omgetoverd worden in een ware six-pack, is de Sport
commissie in het leven geroepen. Deze commissie organiseert verschillende sportactiviteiten voor alle enthousiaste sportievelingen. Tijdens de eerste activiteit
van deze sportieve commissie hebben we gebasketbald
in het Universitair Sportcentrum te Leiden. Na de
warming up kregen wij van Xindi een lay-up cursus.
Een lay-up is een handeling bij het basketballen dat
wordt uitgevoerd door te dribbelen, twee stappen te
zetten en de bal in de basket te gooien term. Kortom
een onmisbare vaardigheid voor iedere basketballer
met NBA-ambities.
Toen iedereen alle schiet- en dribbeltechnieken een

beetje onder de knie had, konden we beginnen met de
wedstrijdjes. Op een full-court hebben we bijna drie
uur lang 5 tegen 5 gespeeld. Eerst speelden we met
‘team-Thom’ tegen ‘team-Jaafar’ en later werden we
vergezeld door de griekse all-star speler Alex die ook
heel graag zijn skills wilde laten zien. Gelukkig waren
er genoeg wisselspelers zodat we af konden wisselen
indien nodig. Het basketbal team voor de ONCS heeft
tijdens deze activiteit vast een begin gemaakt aan een
zwaar trainingsschema. De meeste mensen hadden de
dagen na het basketballen nog last van spierpijn. Een
duidelijk teken dat er behoefte is aan gezellige sportactiviteiten!

Raisa Rudge

Poolavond
Na een mooie borrel in de Science Club en nadat we allemaal een
overheerlijke pizza hadden gegeten, waren we dan eindelijk klaar
voor de poolavond georganiseerd door de Activiteitencommissie
van het CDL, in poolcafe “Het Levendaal”. Eenmaal daar aangekomen bleken we gelukkig met een hele gezellige en grote groep
CDL-leden te zijn. Het niveau van de aanwezigen varieerde van “wat
zijn de regels ook alweer?” tot “deze persoon heeft het echt veel te
vaak gespeeld”. Er werd lekker veel doorgedraaid, wat er voor zorgde
dat de spellen interessant bleven aangezien je steeds andere
tegenstanders had. Er werd dan ook langer doorgespeeld dan
oorspronkelijk de bedoeling was.
Gelukkig
was
dit geen enkel probleem dankzij de aardige mensen van het Levendaal. Bedoeld en ook onbedoeld werden soms de mooiste acties
gemaakt. Helaas heb ik geen trickshots gezien, maar het was zeker
een mooie avond.

Nick Gerrits
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Eerstejaars excursie Nolet
Eindelijk was het langverwachte moment daar, op 13 februari jl. was de eerstejaarsexcursie
naar jeneverstokerij Nolet in Schiedam. Na een hartelijk ontvangst in de ontvangstruimte,
een replica van een molen, met koffie en thee en een uitgebreid verhaal over het familiebedrijf
Nolet, Ketel 1 jenever en Ketel One wodka, kregen we een rondleiding door het bedrijf.
We begonnen met een theatrale film over het bedrijf Nolet. De hele geschiedenis vanaf het
ontstaan in 1691 tot heden werd in een mini-bioscoop in de molen verteld. Hierna volgde
een rondleiding door de stokerij zelf.
Van de ketels, waaronder de originele Ketel 1, tot het bottelen
van de flessen. Maar vooral alle overige ruimtes die veel
vertelden over de historie en de toekomst van het bedrijf.
Wat we vooral hebben geleerd is dat Nolet een bijzonder
bedrijf is, een familiebedrijf wat ruim 300 jaar van vader op
zoon word doorgegeven en waarbij inmiddels de 12e generatie
aan het hoofd zit.
Wat Nolet ook
uniek
maakt
is dat, zoals de
rondleider het
zo mooi kon
zeggen, alles van
korrel tot borrel
wordt gemaakt,
en alles op
één locatie: de
originele locatie
in Schiedam.
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Nolet staat voor kwaliteit en laat de grotere vraag dan
aanbod niet ten koste gaan van de kwaliteit. Het heeft trotse
werknemers, is open en eerlijk en laat graag zien wat hen
bijzonder maakt en wat hen onderscheidt van de rest.
Na afloop hebben we allemaal een goodie-bag met minijenever en wodka flesjes gekregen die de busreis voor velen
nog net iets leuker hebben gemaakt.
Hoewel we niet per se veel over het scheikundige proces geleerd
hebben maar meer over de historie en bijzonderheden van het
bedrijf zelf was het een ontzettend leuke en leerzame excursie!
Het is een mooi bedrijf waar we uitermate hartelijk werden
ontvangen en waar ze veel zorg hadden voor klanten die
interesse tonen.
We hebben als eerstejaars MST-studenten een ontzettend leuk
bedrijf leren kennen en een idee gekregen hoe een chemisch
bedrijf/proces eruit ziet.
Ondanks het gebrek aan scheikundige details hebben we veel
geleerd, met name dat je niet moet zeggen wat je doet, maar
vooral moet doen wat je zegt.

Lise Willighagen

Bètagala ‘13 “Onbètaalbaar”
Mannen hijsen zich in hun rokkostuum
en vrouwen persen zich in hun jurk
voor de allermooiste tijd van het jaar,
het bètagala!
De kriebels voor het gala begonnen met de
themabekendmakingsborrel, waarna er flink geflirt
werd op de regel je date borrel, maar de vonk sloeg
pas echt over op de pasdag waar de mannen in de
rij stonden voor hun rokkostuum. Nadat het vuur
en de passie flink waren aangewakkerd was de dag
van het gala daar. De avond begon met een rijkelijk
maal in de Branderij, waar de sfeer hartverwarmend
was. Daar heeft iedereen prinsheerlijk kunnen eten
onder het genot van een welkomstwoordje van de
commissievoorzitter en een sterk verhaal van enkele
praesides (DLF, LBC en CDL). Nadat de magen
waren gevuld was het party time! De entree naar
het feest werd geleid door een rode loper die pure
luxe uitstraalde. Na deze weg van rijkdom te hebben
bewandeld kwam men uit in de feestzaal, waar de
band, The Units, zorgde voor een goede opening van
het feest. Het dak werd er volledig afgeblazen met
de welbekende nummers van onder andere Artic
Monkeys, Red Hot Chili Peppers en Blur. Dit top
feestje werd voortgezet door de DJ’s

en zij zorgden ervoor dat de
voetjes van de vloer gingen.
Naast de druk bezochte
bar, waren de feestgangers
voorzien van nootjes en
zorgde het personeel voor
gefrituurde amuses (een
heel duur woord voor
bittergarnituur). Om alle
goede herinneringen van de avond vast te
leggen, want je weet maar nooit wat er op zo’n
avond met je geheugen gebeurd, konden er
foto’s worden gemaakt in de fotohoek. Je kon
daar op de foto met verschillende accessoires
om je echt de koning te rijk te voelen. Er zijn
dan ook een hoop mooie, genante en bovenal
hilarische
foto’s
gemaakt,
die uiteraard allemaal terug
te vinden zijn in de albums.
Kortom het was een avond om
nooit meer te vergeten.
Diner bij de Branderij €25,Feest bij 4 Reasons €32,50
Een onvergetelijke avond…
onbètaalbaar
There are some things money
can’t buy

Lynn Zegers
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Zwitserlandreis 2013
Voor het eerst sinds jaren, begon de
buitenlandreiscommissie dit jaar
al voor de zomervakantie. Zeker
met de voorjaarsvakantie die dit
jaar wel heel erg vroeg viel, bleek
dit geen overbodige luxe te zijn. Na
maanden van voorbereiding bleek
dat menig CDL’er graag mee op reis
Port Salut, alles was aanwezig. Na
wilde. De dag nadat bekend was natuurlijk
een avond vol gebral toch nog maar even
dat de bestemming Zwitserland proberen te slapen. We waren tenslotte al bijna
zou worden, was de inschrijflijst in Basel.
al helemaal vol! Daarna kwam Bas Buskermolen en Stefan de Weger
de reis snel dichterbij, tot het op
2 februari eindelijk tijd was om Zondag 3 februari
te vertrekken. In deze Chimica Na het ontbijt in het hostel stond gelijk
een verslag van een aantal van de de eerste activiteit op het programma: de
stadswandeling. Basel is een mooie oude stad
deelnemers.
met een rijke geschiedenis. Onze reisleidster
Zaterdag 2 februari
Eenmaal op Amsterdam Centraal aangekomen
zag ik dat ik gelukkig niet de enige was die zijn
chillpak aan had. Het merendeel was gekleed
in een CDL-vest en een joggingsbroek. Niet
erg charmant, wel erg comfortabel! Gelukkig
was de 11-uur durende treinreis ook erg
comfortabel. Oke, erg comfortabel was het
niet maar wel erg gezellig!
Na minstens een uur voor jan-met-de-korteachternaam op het steenkoude station te staan,
konden we eindelijk instappen. Ik merkte dat
ik in de verkeerde coupé zat. In de coupé naast
me klonk het vééél gezelliger. Hier was namelijk
het prominentste treincoupéclubje Port Salut
gevestigd. Toen ik binnen wilde komen werd
er tegen mij gebrald: “Louter leden”. Na de zeer
pittige ontgroening te hebben overleefd mocht
ik eindelijk toetreden tot het prominentste
treincoupéclubje. Er heerste een gezellige,
decadente sfeer. Whiskey, Port, worst, Brie en
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Suzanne had dit prima voorbereid. Na deze
lange, koude tocht stond de lunch op het
programma. De vraag was dus: waar gaan we
lunchen? Dat bleek moeilijker dan gedacht
want op zondag zijn de meeste winkels,
cafeetjes en restaurantjes dicht. Gelukkig was de
internationale fastfoodketen Burger King wel
open. Sommige deelnemers konden zich niet
inhouden en bestelden om half 12 een lekkere
dikke
vette
d u b b e l e
cheeseburger
XXL. ’s Middags
was er tijd om
een bezoek te
brengen aan een
van de vele musea
die Basel rijk is,
waar we als echte
avonturiers op de
foto zijn geweest.
Op de weg terug
naar het hostel

was het gelijk tijd voor Pils. Hoewel Zwitserland
een erg duur land is, viel de Zwitserse
Schultenbräu erg mee; een euro per liter, en
zonder kater! Aangezien alle restaurantjes en
cafeetjes dicht waren hebben we in het hostel
gegeten en gedronken en werden de eerste
kaartjes gelegd.

Bas Buskermolen en Stefan de Weger

Maandag 4 februari
Op maandag stond het bezoek aan twee
bedrijven op het programma. In de ochtend
werden we ontvangen bij Huntsman. De
vestiging in Basel is vooral gericht op Advanced
Materials voor verschillende toepassingen:
van vliegtuigen en auto’s tot tennisrackets en
snowboards. Na een introductiepraatje over het
bedrijf werden we in drie groepen opgedeeld
voor een rondleiding door de verschillende
labs.
Op het analyse lab kregen we een uitleg over
de verschillende methodes en apparaten die
gebruikt worden om de materialen en hun
eigenschappen te analyseren. Verder mochten
we een kijkje nemen op het test lab waar de
materialen getest worden op hun stevigheid en
weerstand. Wat leuk om te zien was, was dat
dit volledig gedaan wordt door een robot arm,
wat het werk erg efficiënt maakt. Het derde lab
was vooral gericht op coatings en hier kregen
we een demonstratie over hoe coatings worden
aangebracht op de gewenste producten.
Na de rondleiding kregen we nog een kopje
koffie, waarbij er ook de mogelijkheid was om
met verschillende werknemers van het bedrijf
te praten. Tot slot werd er nog een groepsfoto
gemaakt, waarbij de grote baas zich opstelde
als professioneel fotograaf en een perfecte
groepsfoto werd gemaakt.

Vervolgens vertrokken we naar de overkant
van de rivier voor een bezoek aan Novartis,
waar al vele jaren succesvol medicijnen worden
geproduceerd. Als je de campus binnenkomt
heb je eigenlijk het idee dat je een soort van
Novartis-stad binnen loopt. Er waren zelfs een
supermarkt, apotheek en fitness op het terrein.
Ons bezoek begon goed met een lunch buffet
gevolgd door een toetje met koffie.
Daarna kregen we een presentatie over wat
het bedrijf precies doet. Helaas wilden ze ons
niet al te veel chemische details vertellen over
het onderzoek. Dit komt vast doordat wij er zo
slim uitzagen en ze bang waren dat we al hun
geheime onderzoeken zouden stelen.
Na de presentatie kregen we nog een
rondleiding, waarbij we een kijkje mochten
nemen in de database. Hier staan 1,2 miljoen
stoffen opgeslagen, die worden gebruikt in
de screening voor nieuwe medicijnen. Best
indrukwekkend om te zien! Helaas mochten
we niet de labs op, maar we kregen wel een
trotse uitleg over alle bijzondere architectuur
op de campus.
In de avond kon iedereen op eigen gelegenheid
in Basel wat eten en van een vrije avond
genieten.
Jessica Hummel

Dinsdag 5 februari
Vandaag stond een bezoek aan een ander groot
farmaceutisch bedrijf op het programma. Na
Novartis op maandag, zouden we vandaag
Hoffman-La Roche bezoeken. Ook vandaag
moesten we weer vroeg ons bed uit. Sommigen
slaagden daar beter in dan anderen, die er voor
kozen om zo laat mogelijk op te staan en net op
tijd beneden te staan.
Na een korte rit met het openbaar vervoer
kwamen we aan bij Hoffmann-La
Roche waar we zeer vriendelijk
ontvangen werden. We zouden die
ochtend 4 presentaties te zien krijgen.
Als eerste kregen we een introductie
over het ontstaan van het bedrijf, van
een kleine boerderij naar een grote
multinational die op verschillende
gebieden marktleider is. Verder werd
ons verteld over de site waar we nu
waren. Onder andere de architectuur werd
besproken en de toch wat ietwat bijzondere
huisarchitecten.
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Dat laatste mag toch zeker wel gezegd worden
als de ene overlijdt en degene die hem opvolgt
niet alleen zijn architectenbureau overneemt
maar zelfs zijn vrouw.
Na deze introductie kwamen de wat meer
chemisch verantwoorde presentaties.
De eerste presentatie leek erg op wat we bij
Novartis ook hadden gehoord. Het wordt
steeds moeilijker om met gewone antibiotica
en medicijnen ziektes te bestrijden, daarom
wordt er steeds meer gekeken naar het
gebruik van antilichamen.
De tweede presentatie ging over proteomics.
Het doel van proteomics is om eiwitten die
betrokken zijn bij mechanismen in het lichaam
te onderzoeken en beter te begrijpen. Dit is
van groot belang voor de farmacie aangezien
je pas iets kan ontwikkelen als je weet hoe het
werkt.
De derde presentatie van de dag zat wat
anders in elkaar dan de eerste twee. De spreker
vroeg ons om allemaal een vraag te stellen,
die schreef hij op en ging hij daarna allemaal
beantwoorden. De vragen liepen uiteen van
carrièremogelijkheden buiten het lab tot de
eisen die worden gesteld aan sollicitanten.
Na de presentaties gingen we lunchen met
de mensen van La Roche. De lunch was zeer
lekker en uitgebreid. Vooral het toetje kon op
veel oh’s en ah’s rekenen.
Hierna was het tijd om goodiebags uit te
wisselen en afscheid te nemen.
Als tweede bedrijf stond Chemspeed op het
programma, maar helaas had de griep ook
daar toegeslagen en waren ze niet in staat om
ons te ontvangen, wat ze wel heel graag gewild
hadden.
Dit bezoek ging dus helaas niet door, maar het
gaf ons wel wat extra tijd om Basel te bekijken
en dit werd dan ook gedaan. ’s Avonds stond
er een gezamenlijk etentje op het programma.
Hoewel sommigen nog voldaan waren van de
overdadige lunch, lieten we ons de kaasfondue
goed smaken en werd het weer een gezellige
avond die in het hostel tot in de late uurtjes
door zou gaan.
Steven Lawant en Leon Jacobse
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Woensdag 6 februari
Woensdag was het alweer tijd om Basel gedag
te zeggen. Voor we het laatste bezoek in Basel
zouden afleggen werden alle koffers ingepakt,
kamers opgeruimd en natuurlijk nog snel
ontbeten.
Om half tien namen we de bus naar het Swiss
Nano Institute, een onderzoeksinstituut
verbonden aan de universiteit van Basel. Het
SNI houdt qua structuur een beetje het midden
tussen een vakgroep van een universiteit en
een instelling als TNO of het NKI.
We werden ontvangen met een korte introductie over het SNI waarna we in twee zeer
interessante lezingen werden ingeleid in de
wereld van de malariamedicatie en een nieuw
soort detector voor atomic force microscopes.
Beide sprekers wisten het verhaal zeer goed
aan te laten sluiten bij onze voorkennis, al deed
zeker de tweede spreker een sterk beroep op
onze nanoverbeelding.

Na de lezingen werden we in twee groepen
opgesplitst voor een rondleiding door
het vroeg 20e-eeuwse gebouw, volgepakt
met hypermoderne apparatuur. Via de
natte laboratoria waar met celkweekjes en

polymerisatiereacties wordt gewerkt werden
we meegenomen tot de kelder die volgepakt
stond met AFM opstellingen.
Overal kregen we een korte toelichting van de
enthousiaste PhD-studenten die daar aan het
werk waren.
Het bezoek werd afgesloten met een lekkere en
bovenal gezellige lunch waarna het alweer tijd
was om naar het hostel terug te keren om onze
bagage op te halen.

In het hostel aangekomen was er nog mooi even
tijd om gemakkelijkere kleding aan te trekken
en even te ontspannen in de gezamenlijke
ruimte. Om vier uur zaten we met z’n allen in
de trein naar Lausanne. Ondanks alle sneeuw,
kou en wissels wist deze ons volledig volgens
planning op tijd op de plaats van bestemming
te krijgen. In Lausanne maakten we kennis met
de Zwitserse spits: ondanks verwoede pogingen
van de commissie pasten we niet met z’n allen
in één bus. In twee groepen kwamen we dan
ook rond half 7 bij het nieuwe hostel aan.
Hier kregen we een aantal stevig verwarmde
kamers en genoten we van een welverdiend
avondmaal. Een rustige avond volgde waarbij
we de geluidsdichtheid van de kamers zo nu
en dan op de proef stelden en de eerste potjes
pool speelden. De wekkers werden vroeg gezet:
morgen is er weer een dag!
Anthe Janssen

Donderdag 7 februari
Na een wat rustigere woensdagavond
vertrokken we op donderdagochtend in alle
vroegte (7.15!!) voor een bezoek aan Genève
en natuurlijk ook CERN het instituut waar je
als scheikundige toch minstens een keer in
je leven geweest moet zijn. Na een prachtige,
deels in slaap doorgebrachte, treinreis stonden
we iets te laat op de stoep bij CERN. Na een
openingspraatje in een soort van bioscoopzaal,
waarbij het de meesten gelukt is om het
gevecht met de slaap te winnen, kregen we
een rondleiding bij Atlas. Atlas is een van
de belangrijkste deeltjesdetectiecentra van
CERN en speelt een grote rol in de zoektocht
naar het Higgs-deeltje, een of ander mysterieus
deeltje dat eigenlijk nooit iemand gezien heeft.
Vooral de imposante, kilometerslange weg
die de deeltjes afleggen om uiteindelijk een
nog indrukwekkendere detector te bereiken
maakte op alle deelnemers een diepe indruk.
Na nog een hoop gedoe om van de hele groep
een mooi plaatje te schieten voor het gebouw,
werd de tocht voortgezet.
Terug in het prachtige centrum van Genève,
was er de mogelijkheid om een snelle tour door
de stad te maken en te lunchen.
Na de lunch werd er een bezoek gebracht aan
de World Intellectual Property Organisation
(WIPO).
Hier kregen wij een korte introductie over
copyright, patenten en alles wat hier mee te
maken heeft. Na deze lezing weten wij hoe
wij onze chemische ontdekkingen en ideeën
kunnen beschermen tegen de op geldbeluste
buitenwereld.
Met onze hoofden vol nieuwe kennis stapten
wij terug de trein in naar Lausanne, op weg
naar een opwindende avond.
Die avond stond er namelijk een kroegentocht
op het programma, onder leiding van niemand
minder dan Lucas van der Saag. Uit de
vele kroegen die het bruisende centrum
van Lausanne rijk is, werd een selectie
gemaakt van 4 kroegen die wij in 2 uur
zouden bezoeken.
De tocht begon bij een erg leuke Irish
Pub. Met de sfeer zat het al snel goed toen
onder het genot van een Guinness kon
worden meegezongen met allerlei Ierse en
ook wel een beetje valse hitjes.

13

Helaas moesten wij al snel de gezelligheid
van deze mooie pub achter ons laten om onze
kroegentocht voort te zetten. Na een kleine,
ongeplande, tour door de stad wisten wij
gelukkig toch de tweede kroeg te bereiken.
Helaas konden wij toen nog steeds niet de
warmte opzoeken, aangezien de bar voor 21
jaar en ouder was, een leeftijd die niet iedereen
van het reisgezelschap al bereikt heeft. Door
naar de volgende bar dan maar!
Deze kroeg beviel de een meer dan de ander
en had de nodige hardrock hitjes aanstaan. Na
een goede integratie met de Zwitserse jeugd
tijdens een potje beerpong, was het helaas tijd
om de laatste kroeg op te zoeken.
Deze hippe kroeg voor de upperclass van de
Zwitserse jongeren oogde dan misschien niet
zo gezellig, maar de sfeer was er niet minder
om. Hier is het feestje, buiten het programma
om, dan ook tot in de vroege ochtenduurtjes
doorgegaan. Met een klein gezelschap werd
het uitgaansleven van Lausanne nog verder
onveilig gemaakt, wat een heus avontuur
opleverde….
Een bed in een hostel heeft nog nooit zo lekker
gelegen!
Kimberley Zwiers en Sandra Wiegman

Vrijdag 8 februari
Op de laatste volledige dag van de reis
stond een stevige portie geochemie op
het programma. Hiervoor werd al vroeg
vertrokken naar de gedeelde faculteit
chemie/aardwetenschappen
van
de
Université de Lausanne.
Na aankomst werd uitgelegd wat het
vakgebied van de geochemicus precies
inhoudt en hoe deze interessante
combinatie van vakgebieden samenkwam op
de UNIL.
De vakgroep houdt zich bezig met het
analyseren van problemen veroorzaakt door
geologische werkzaamheden, bijvoorbeeld de
verzuring van meren door nabije mijnbouw,
vanuit een chemische invalshoek. Het
geografische gebied waarnaar onderzoek
wordt gedaan beperkt zich niet alleen tot
Zwitserland, maar spreidt zich ook uit naar
bijvoorbeeld de Balkan.
Voor dit onderzoek zijn een hoop
biochemische en analytische labs ingericht.
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In de biochemische labs wordt onderzoek
gedaan naar bodemorganismen, bijvoorbeeld
naar metabolische mechanismes van bepaalde
bacteriesoorten. De analytische labs zijn
gericht op het vaststellen van de samenstelling
van bodemmonsters. Hiervoor is een breed
scala aan spectroscopische technieken
aanwezig, waaronder röntgendiffractie en
massaspectrometrie.
Na de rondleidingen konden enkele wijnen
uit de nabijgelegen Rhônevallei worden
geproefd vergezeld door wat lekkere hapjes.
Helaas was het toen al tijd om afscheid te
nemen en terug te keren naar het hostel. De
middag was naar eigen invulling te besteden.
Voor sommigen stond slaap inhalen bovenaan
het prioriteitenlijstje, maar de meerderheid
koos ervoor om een stadswanding door het
prachtige Lausanne te maken.
De tijdens de lunch verorberde hamburgers
en pizza’s konden er meteen weer afgetraind
worden, want de wandeling begon met
een beklimming van één van Lausanne’s
steile heuvels. Hierboven waren zowel de
winkelstraten als een hoop mooie historische
gebouwen te vinden. Vele mooie plaatjes
konden worden geschoten van het Château St.

Zaterdag 9 februari

Marie en het Hôtel de Ville, maar meest in het
oog springend was de prachtige Cathédrale de
Lausanne. De straatjes rondom de kathedraal
boden tevens een geweldig uitzicht over de stad
en het meer van Genève dat zich naar de verte
uitstrekte.
Toen alle bezienswaardigheden en chocolaterieën bezocht waren was het tijd om te eten,
wat door de meesten werd gedaan in een
Italiaans restaurantje dat de lat qua foutheid
behoorlijk hoog wist te leggen. De pizza’s
en pasta’s waren er gelukkig niet minder
om en tevreden werd dus naar het hostel
teruggekeerd. Daar was het tijd om deze mooie
reis af te sluiten met een laatste avondje poolen
en Dalmutiën tot ook de laatste druppel bier in
onze kelen verdwenen was.
Sander Kalsbeek

Helaas was toen alweer de laatste dag van de
reis alweer aangebroken. Na lekker een beetje
uitgeslapen te hebben, alle mega statische
matrashoezen te hebben verwijderd en de
kamers verder te hebben gecontroleerd,
vertrokken we zomaar weer op tijd uit het
hostel op weg naar het vliegveld.
Op Lausanne Gare werden we nog even
toe gesproken dat we toch écht op perron
deel D moesten gaan staan en niet op het stuk
C/D waar we nu stonden. Met het gevolg dat
we weer terug moesten lopen om de trein in te
kunnen. Dat we ook dit keer weer super luxe,
een gereserveerde coupé hadden, maakte dit
echter goed.
Tot mijn opluchting had inderdaad iedereen
zijn paspoort bij zich en had Casper de
vliegtickets ook nog. Dus ook het inchecken
ging soepel, ondanks dat sommige mensen wel
heel erg in de schaapmodus zaten.
Eenmaal door de controle van de douane
heen gegaan en een lunch te hebben gescoord
mochten we het vliegtuig in, waar ik me
toch een beetje misplaatst voelde. Niet door
mijn vliegangst, maar doordat we als brakke,
foezelige studentjes met een enorm slaaptekort
tussen alle rijke, modieuze, door de wintersport
gebruinde oude vrouwtjes zaten.
Wat wel erg prettig was, is dat het vliegtuig
half leeg was, waardoor we alle ruimte hadden
om lekker te slapen en het zeer spraakzame
en buitengewoon van haar uiterlijk bewuste
vrouwtje naast me niet meer naast me zat.
En toen was toch echt het einde van de reis
aangebroken, dat besefte ik me toch echt heel
erg toen we op de koffers stonden te wachten.
Wat een super gave week had ik achter de rug.
Ontzettend jammer dat hij toch nog niet een
weekje langer was. Graag wil ik alle deelnemers
dan ook nog een keertje bedanken voor een
mega geweldige week. Ik heb onwijs genoten,
zowel van het organiseren als het op reis zijn
zelf. Bedankt allemaal!
Suzanne van Daal
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Ouderdag
Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer
een ouderdag georganiseerd, dit jaar
in Leiden. De ideale gelegenheid om
je ouders, broertjes/zusjes of andere
geïnteresseerden te laten zien waar
een MST’er zich nou zo’n beetje mee
bezig houdt. Daar zaten we dan,
mijn ouders, mijn vriendin en ik,
luisterend naar de presentatie van
Pieter van Dooren over de prestaties
en veranderingen binnen MST.

Gelukkig werd de hele groep kort daarna opgesplitst in 3
groepen: gas, vloeistof en vast
De groep waar wij deel van uit maakten, gas, werd als eerste
naar collegezaal C1 gestuurd. Daar had het bestuur van het TG
een interessante quiz voorbereid die de technologische kant
van de scheikunde liet zien. Na een aantal leuke demonstraties
en moeilijke vragen werd er een fles glühwein weggegeven aan
de winnaar, omdat het toch nog zo koud was.
Toen was het hoog
tijd voor de lunch
in de kantine. Het
waren de vertrouwde
krentenbollen
en
bolletjes met ham en
kaas die we kennen van
de lunchlezingen. Het
was gezellig en de ouders
konden onderling ook
kennismaken.
Daarna kregen we een rondleiding door het gebouw onder
leiding van Anthe. Hij (en nog een paar anderen) lieten ons zien
wat alle gebouwen waren en wat daar gebeurde. Ze namen ons
mee naar een labzaal van Biosyn en lieten ons de ingewikkelde
apparatuur van CASC zien. Ook vertelden ze ons hoe breed
chemie is als wetenschapsgebied in de Havingazaal.
Als derde activiteit was er dan het practicum. Wat mij betreft het
leukste, want mijn ouders in een labjas met bril is toch uniek.
De opdracht was simpel: maak aspirine, maar desondanks
was de uitvoering van mijn ouders wat moeizaam. Ze wisten
niet hoe ze met de apparatuur moesten omgaan en hoe je
het glaswerk moest gebruiken. Wij, studenten moesten onze
ouders begeleiden en ze laten zien hoe je in een lab werkt. Na
een half uurtje was het alweer afgelopen: er was een wit poeder
ontstaan wat, als alles goed is gegaan, aspirine zou moeten zijn.
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Na ons avontuur
in het lab was het
even tijd voor een
theepauze. Dat was
een goed moment
voor de ouders om
elkaar verder te
leren kennen en er werd dan ook gezellig gekletst. Een korte
tijd later werd ons gemeld dat we de collegezaal in mochten
gaan voor een hoorcollege. Diezelfde morgen werd verteld dat
het hoorcollege mogelijk niet door ging omdat de docent ziek
was, maar er werd gelukkig iemand bereid gevonden om in
te vallen. Er volgde een presentatie over het produceren van
eiwitten en het toedienen daarvan aan een konijn. Mijn ouders
snapten er algauw niks meer van en waren hun focus kwijt,
maar ze weten nu wel hoe ik mij soms voel tijdens hoorcollege!
Tenslotte was er nog een borrel in een overvolle Science Club
waar nog gezellig werd nagepraat over de dag. Al met al was het
een geslaagde dag die de ouders een goede indruk gaf van MST
en waar ze nog wat van hebben geleerd ook!
Joost van Ginkel

Het Majesueze ActviteitenToernooi

mét ($wag en $hit)2 en daarmee

voor Chemisch Hoogoopgeleidden

ook de winner van MATCH 2012-

van 2012-2013 is al weer tot zijn

2013. Rosa Meijer, Bert Beerkens,

einde gekomen. Met als klapper de

Miles Kerkvliet, Chris van Nierop,

laatste activiteit het pokertoernooi

Isabel van der Graaf en Vera Wissel

in de Science Club, waar iedereen

hartelijk gefeliciteerd! Zij hebben de

de kans nog had om te winnen! De

hoofdprijs binnengesleept en gaan

uitslag van MATCH is hiernaast te

waterskiën en wakeboarden met hun

zien. De winnaar van deze activiteit

MATCH-groepje. Veel plezier!

is Subatomaire gangstah maatjes

Plaats Team			
Punten
1
Subatomaire gangstah
maatjes mét ($wag en $hit)2
2
Charlie’s Angels		
3
‘Komt nog wel’		
4
Men Supreme Team
5
Groepje Jacob		
6
Casanova’s Defined Ladies
7
Roffa Victoria		
8
T.B.A.			
9
Tszèd!			

424
343
311
260
216
200
200
196
50

FacFeest ’12-‘13
Come dive with us,
to the ocean floor!
Woensdag 27 februari was een
mooie dag voor een spectaculair
feest. Het jaarlijks terugkerende
feest georganiseerd door en voor
de Faculteit der Wiskunde en
Natuurwetenschappen.
Zoals elk jaar vertegenwoordigd door een lid van
elk van de 5 studieverenigingen; LIFE, L.P.S.V
Aescalapius, DLF, LBC en natuurlijk CDL. Met
de vijf commissieleden als de “diving instructors”
vormde wij het vijfkoppige FacFeestComissie ’12’13.
Tijdens de vergaderingen met als doel een topfeest,
kwam een heel belangrijk punt naar boven.
Hoe gaan we het anders en vooral beter doen
dan voorgaande jaren. Na de thema’s “gewoon
studentikoos” en “doe maar als of het zomer is”,
luidde het thema dit jaar “Come dive with us, to
the ocean floor”. Ook voor de locatie wilden we dus
iets nieuws doen, zo kwamen we uit op club Hifi te
Leiden.

Na maanden van
vergaderen en
plannen was het
zo ver. Om 22:00
uur gingen de
deuren van de Hifi
open. Langzaam
stroomde
de mensen
binnen, mensen
kwamem o.a. in
zwemkleding,
wetsuits of met
bellenblaas
geweren. Niet iedereen was gekleed in thema, maar
dat maakt het niet minder leuk of gezellig. Rond
half elf waren de meesten wel binnen, en kwam
het feest op z’n hoogtepunt. Wij, de comissieleden,
zorgden als “diving instructors” ervoor dat alles
goed verliep en dat de aanwezigen een topavond
beleefden. Zo moesten we ook de Breestraat langs
voor wisselgeld. Met contacten in de DJ-wereld
hadden we gezorgd voor veel variatie in muziek,
zodat iedereen op z’n eigen muziek uit z’n dak
kon gaan. Met veel complimenten voor de DJ’s als
gevolg. Ook werd er een hoeveelheid gratis bier
weggeven, helaas was dit binnen kortste tijd al weer
op.
Rond vier uur liep de Hifi helaas voor het grootste
deel leeg en besloten we om langzaam de tent te
sluiten. Na een geslaagd avondje feesten, zat het er
weer op. Zonder veel problemen kon de commissie
na het opruimen ook opgelucht gaan slapen.
Al met al was het een bijzonder succesvol knalfeest.
Namens de FacFeestComissie’12-‘13 daarom ook
bedankt aan alle aanwezigen!
Qing Ye Tsai
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Prijsvraag
Winnen, winnen winnen!
Sudoku! Als je deze sudoku op hebt gelost kun je met de symbolen van de chemische elementen
uit de hokjes met de nummers 1 tot en met 6 een woord vormen. Stuur je oplossing naar
chimica@chemischdispuutleiden.nl of lever het in op het hok en win een maand lang elke dag
een gratis snack uit het assortiment van het CDL!
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PAC-symposium 2013 “imagine”
Het is donderdagochtend, 7 maart
2013 en een groep MST’ers wurmt
zich in een overvolle spitstrein naar
Amsterdam. Het is weer zover, PAC
symposium, een chemie symposium
met een hoop praatjes, allemaal
chemie studenten en natuurlijk een
geweldig diner en eindfeest. En dat
mag ik natuurlijk niet missen!
Dus begeef ik me samen met mijn mede CDL’ers
naar de VU, waar dit jaar het symposium
wordt gehouden. Met een paarse tas, inclusief
programmaboekje, nagelknipper-bieropener en
reageerbuis met choco-inhoud, ben ik er klaar
voor! Het thema is ‘imagine’, dus hier wordt
regelmatig tijdens de presentaties naar verwezen
en enkele quotes van Einstein, zoals:
“Logic will get you from A to Z; imagination will get
you everywhere”, komen langs. Er zijn verschillende
rondes waarin telkens drie lezingen tegelijk worden
gegeven. Je kan elke ronde kiezen naar welke
lezing je gaat. Zo zit je altijd bij een presentatie
die je interesseert. Clayden, van dat veel te dikke
boek voor organische chemie, is ook van de partij.
Zijn boek vind ik nog wel te volgen, maar bij deze
laatste lezing van de dag, snap ik er als eerstejaars
nog maar vrij weinig van. Gelukkig is het serieuze

gebeuren voorbij en is het tijd
voor gezelligheid! Er is een
simpel, maar smaaklijk, diner
in een pittoresk tentje dichtbij
centraal. Na een paar rondes
‘I have never’ komen we aan
in een cafetje waar het grote
feest moet gaan plaatsvinden.
Als ik binnenkom ben ik een
beetje teleurgesteld, het licht is
te fel, er is nog geen hond en
de muziek die op staat is voor
een brakke zondagochtend
bedoeld. Maar als een mede
MST’er, Sebas, voor DJ gaat
spelen en er bekend wordt
gemaakt dat er gratis bier
is(!!!), breekt het feest los!
Enkele uurtjes later stort ik
in na een lange dag en stap
voldaan in de trein terug naar
Delft. Het was een bijzondere
dag die ik iedereen zou
aanraden! Een goede tip voor
volgend jaar dus.
Tes Apeldoorn

19

Van excursie...

20

Een waarlijk memorabele excursie vond plaats in 1934
toen we te gast waren bij de suikerwaren fabriek Jamin,
gevestigd in Rotterdam. Volgens het jaarverslag was het
een zeer interessant bezoek: “Men vertelt dat meerdere
excursisten nog weken laboreerden aan een schromelijk
overladen maag waaruit eerst recht blijkt hoe levendig de
belangstelling wel was.”

“Men vertelt dat meerdere excursisten
nog weken laboreerden aan een
schromelijk overladen maag waaruit
eerst recht blijkt hoe levendig de
belangstelling wel was.”

1967: Engeland
1968: Polen
1969: Noord-Engeland en Schotland

1964: Zwitserland

1962: Denemarken en zuid-Zweden

1958: Zwitserland gaat niet door
“gebrek aan belangstelling’

Dat een excursie organiseren ook toen al niet altijd even
gemakkelijk was blijkt wel uit het jaarverslag van 1935.
Ondanks pogingen bij meerdere fabrieken toegelaten te
worden heeft er dat jaar geen excursie plaatsgevonden.

1954: Duitsland
1955: Kopenhagen
1956: Londen en Oxford

1940: Tweedaagse excursie
naar de Staatsmijnen
gaat niet door wegens
‘oorlogsomstandigheden’

1934: Jamin fabriek
1935: Tieleman & Dros
1936: Eindhoven en Lutterade
1937: Geldermalsen, Oss
en Nijmegen

1929: Amsterdam (zie tekst)
1930: Glasfabriek Leerdam
1931: Suikerfabriek
1932: Lab van dr. Bijvoet

1926: Oprichting CDL

Dit was het begin van een lange traditie van excursies en
reizen die de chemici-in-opleiding over de hele wereld
zou brengen.
In den beginne waren excursies een jaarlijks verschijnsel.
In 1930 werd een bezoek gebracht aan de glasfabriek in
Leerdam (met de voor zich sprekende naam Glasfabriek
Leerdam), in 1931 toog een gezelschap van 26 chemici

De gevel van Jamin in Rotterdam ten tijde van de
legendarische excursie van 1934.

1952: België

Zoals in ons vorige stuk te lezen was, vond slechts drie
jaar na de officiële oprichting van het CDL, op 4 juni
1929, al de eerste excursie plaats. ’s Morgens waren we te
gast bij de chemografen van Van Leer, een clichéfabriek
in Amsterdam. Hier maakten ze door middel van etsing
illustraties voor drukkerijen, een veelgebruikte techniek
voordat foto’s meer gemeengoed werden (en ja, dit is de
etymologische oorsprong van de uitdrukking “wat een
cliché”).
Na een lunch in de lunchrooom van de Noord en Zuid
Hollandsche Vervoer Maatschappij toog het gezelschap
naar de locatie van Ketjen en Co., de zwavelzuurfabriek
in Amsterdam Noord. Toen om vier uur het officiële
programma ten einde was bleef een deel van de
afvaardiging nog in de stad hangen en “keerden eerst ’s
avonds naar Leiden terug, zeer voldaan over deze eerste
excursie van het dispuut”.

“per autobus” naar de suikerfabriek in Halfweg.
Op 5 juli 1932 werd een nieuw verschijnsel geïntroduceerd: men ging op bezoek bij een onderzoeksinstelling,
het lab van dr. Bijvoet (de latere Prof.dr. J. Bijvoet, beroemd
om zijn baanbrekende werk in de röntgenkristallografie).
Ook nieuw was het programma voor die middag, een
cultureel bezoek, en wel aan de Rembrandttentoonstelling
aan de Universiteit van Amsterdam.

1949: Gent en Brugge
1950: Kopenhagen

Chemici zijn van nature nieuwsgierig.
Natuurlijk willen we precies weten hoe
de wereld in elkaar steekt vanuit een
chemisch oogpunt maar daarnaast zijn we
ook breed geïnteresseerd in de menselijke
wereld om ons heen. Dit is ook terug te
zien in de historie van het CDL en dan
met name in de vele reizen en excursies
die zij al van het prille begin ondernam.
Met twee reisverslagen op een andere plek
in de Chimica, vonden wij het een mooie
gelegenheid voor nog een reis; een reis
door de geschiedenis van het CDL.

tot buitenlandreis
De ‘standaardexcursie’ werd ook al vroeg uitgevonden.
Op 27 juni 1935 waren we voor het eerst te gast bij de
firma Tieleman & Dros, in ons eigen Leiden.
Deze conservenfabriek heeft ons, tot haar faillissement
in 1955, luttele malen ontvangen. Een aantal van de
fabriekspanden zijn overigens nog te bewonderen aan de
Middelstegracht.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag het verenigingsleven
volledig stil. Toen na de oorlog de vereniging weer
opgestart was werd ook de eerste echte buitenlandse
excursie gehouden. Eind maart ’49 vertrokken de
kandidaten voor vier dagen naar Gent en Brugge, alwaar
de universiteit en enkele bedrijven werden bezocht. Het
jaar erop werd de grens nog eens verlegd, Kopenhagen
werd als eerste niet Nederlandstalige stad bezocht
gedurende een zevendaagse reis in september 1950.
“Bezocht werden onder anderen het Chemisch Lab. van de
Technische Hogeschool, een grote brouwerij en een fabriek
van Organisch Chemische en therapeutische producten”.

“de thuisblijvers hadden wéér ongelijk.”

Engeland en Noord-Schotland, 1969

2010: Denemarken
2011: China
2012: Polen
2013: Zwitserland

2008: Oostenrijk en Hongarije

2006: Rusland

2004: Zweden

2001: New York

Wat wil jij weten over de geschiedenis van
het CDL? Mail je suggestie naar historicie@
chemischdispuutleiden.nl en wie weet zie
je jouw onderwerp binnenkort terug in de
Chimica!

1993: Frankrijk, Duitsland en Zwitserland
1994: Rusland

1990: Uitwisseling Praag
1991: Duitsland

1986: Hongarije

1984: Engeland

1981: Tsjecho-Slowakije

1971: Twente

Ook in de jaren erna werd er een meerdaagse excursie
georganiseerd, zoals in 1937 toen er een tweedaagse
excursie naar Geldermalsen, Oss en Nijmegen was. In
Geldermalsen werd de Chamottefabriek bezocht, een
producent van vuurvast materiaal (keramiek). Nijmegen
was de pleisterplaats voor de nacht, waarbij de Waal
bij nacht als zeer schoon ervaren werd. De tweede dag
werd ’s ochtends het omvangrijke laboratoriumcomplex
van Organon te Oss bezocht. ’s Middags werd de
Verbandwatten en Pleisterfabriek te Nijmegen bezocht.
Ook hier genoten de deelnemers van een goed
georganiseerde rondleiding. Zoals de ab actis afsluit: “de
thuisblijvers hadden wéér ongelijk.”

Niek Crone
Koen van der Ham
Leon Jacobse
Anthe Janssen
Casper de Boer

1997: Duitsland
1998: Duitsland
1999: Uitwisseling Praag en Engeland

Op 5, 6 en 7 mei 1936 werd de eerste “meerdaagsche”
excursie gehouden. Deze excursie, die haast de eerste
Belgiëreis genoemd kan worden, deed Eindhoven en
Limburg aan (Lutterade om precies te zijn). Een bezoek
aan de fabrieken van Philips kon hierbij natuurlijk niet
ontbreken, naast een bezoek aan de bakelietfabriek en de
edelgassenfabrikant. In Lutterade werd op de derde dag
het stikstofbindingsbedrijf (kunstmest, explosieven) van
de Staatsmijnen bezocht.

Na deze buitenlandse excursie was de toon gezet en
werd er hard aan gewerkt om tweejaarlijks een reis te
organiseren, een trend die lang heeft volgehouden.
Voor zover wij hebben kunnen nagaan is Europa nog
vrij lang het enige continent gebleven wat door CDLdelegaties onveilig werd gemaakt. Pas in 2001 is het CDL
overgestoken naar New York, waarna ook China in 2011
geen brug te ver meer was.
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Image is all
‘De verkeerde vooroordelen van velen, vormen het ware imago van het individu’ zei de Nederlandse schrijver Willem Frederik Hermans eens. Imago is
belangrijk voor iedereen, niet in de laatste plaats voor de wetenschapper. Het
vakgebied van de scheikunde is natuurlijk prachtig, bijzonder hard nodig voor
de maatschappij en uitermate geestverruimend voor ieder persoon. Maar hoe zit
het eigenlijk met het imago van de chemie in onze eigen maatschappij? En op
welke manier zijn wij zelf verantwoordelijk voor het uitdragen van dit imago?
Misschien heb je wel eens het promo-filmpje
voor onze studie gezien voor de middelbare
scholieren. Daarin wordt onder andere aan
mensen op straat gevraagd of zij chemische
stoffen gebruiken, en of zij weten welke deze
zijn. Berucht is de meneer die voor de ingang van
een bouwmarkt trots verkondigt dat chemische
stoffen zijn huis niet inkomen, terwijl hij twee
blikken verf draagt, en vervolgens compleet
verbaasd is over het feit dat die verf toch ook
echt chemische stoffen bevat. Gelukkig weten
de meeste mensen in het filmpje wel op te
noemen dat chemische stoffen in zeep, haarlak
en andere huishoudelijke producten zitten.
Ook Chimica vroeg een aantal mensen naar
hun idee over de chemie.
‘Chemische stoffen? Ja, die gebruik ik vast
wel. Ik denk… schoonmaakmiddelen? En
medicijnen? Dat is het denk ik wel. Misschien
spuitbusjes? En douchespullen en make-up ook
misschien?’ vertelt Sandy, 23 jaar werkzaam in
de thuiszorg en nu leerling verpleegkundige.
‘Dat is het wel denk ik, maar het zal wel veel
meer zijn.’ voegt ze daar aan toe. ‘Bij de woorden
‘chemische stoffen’ denk ik eigenlijk wel echt
aan rotzooi, iets wat eigenlijk niet goed is voor
je lichaam. Maar aan de andere kant kun je
soms ook niet zonder, omdat je er ook wel weer
beter van wordt, met name van de medicijnen.
Als ik aan de chemische industrie denk, denk ik
aan Pernis, in Rotterdam, Gist-brocades in delft
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(tegenwoordig DSM, red.), verf, en bedrijven
die medicijnen maken.’ Op de vraag wat die
bedrijven dan doen antwoord Sandy: ‘Ze
zullen wel producten maken, en dat bied dan
weer arbeidsplaatsen, maar verder weet ik het
eigenlijk niet. Ik denk wel dat de uitstoot van
dat soort bedrijven slecht is voor het milieu. Ze
zeggen wel dat het daar hoog in de lucht geen
kwaad kan, maar daar geloof ik niet echt in. Het
zal wel degelijk de ozonlaag aantasten.’
Ook Mark, werkzaam in de tuinbouw en
vader van twee kinderen, waarvan de oudste
inmiddels op de middelbare school zit, weet
eigenlijk prima waar zo ongeveer chemische
stoffen voor worden gebruikt. En als hem wordt
verteld over de man die niet wist dat verf een
chemische stof was, reageert hij grappend ‘Ja,
maar dan denk je toch ook zelf niet na? Je weet
toch zelf ook wel dat ze dat spul daarin gooien,
voor de kleur en de houdbaarheid enzo.’

Ten tweede speelt bij veel mensen ook een
zekere angst voor het onbekende mee. Chemie
wordt vrijwel meteen in verband gebracht
met ‘rotzooi’ en ‘uitstoot’ en ‘gevaar’. En dat is
niet geheel onterecht. Er zijn in het verleden
inderdaad meerdere voorvallen geweest van
bijvoorbeeld het dumpen van die ‘chemische
rotzooi’ in rivieren en bossen, de ozonlaag
wordt door het
gebruik van cfk’s
steeds dunner en
rampen zoals die in
Moerdijk in 2011
maken
mensen
misschien
wel
terecht verontrust
over de chemische
industrie en de
veiligheidsvoorschriften die
moeten worden nageleefd. Het is belangrijk
verontruste mensen eerlijk, maar ook begripvol
te woord te staan. Het helpt niet als hun angsten
meteen worden afgedaan als ‘onzin’, en mensen
voelen zich ook niet echt op hun gemak als
hen wordt verteld dat zij het maar beter aan de
professionals over kunnen laten als het gaat om
hun eigen veiligheid. Wij moeten respectvol
met mensen omgaan die minder van de chemie
weten dan wij, en we horen hun bezorgdheid
serieus te nemen als we inderdaad willen dat
het imago van de scheikunde verbetert op dit
punt. Maar weinig mensen weten bijvoorbeeld
dat de chemici zich ook druk bezighouden met
het milieuvriendelijk maken van processen
door de hoeveelheid schadelijke en gevaarlijke
stoffen de minimaliseren, of door betere
productiemanieren te vinden.
Als laatste is die communicatie vreselijk
belangrijk vanwege het feit dat we nog steeds
veel meer mensen in techniek en bètawetenschappen kunnen gebruiken. We hebben
mensen nodig die de bèta sector ingaan, maar
die mensen moet dan wel op jonge leeftijd al,
voordat middelbare scholieren profiel kiezen,
een goed beeld hebben kunnen vormen van de

grote
mogelijkheden in de natuurwetenschap.
Daarin spelen in de eerste plaats de leraren
een centrale rol, die hun vak op een leuke
en enthousiaste manier moeten kunnen
presenteren.
In de tweede plaats doen
organisaties van de universiteit ook mee, zoals
in Leiden en het Reizend DNA-lab, Stichting
Rino en het Junior Science Lab bijvoorbeeld
mee helpen aan de promotie van biologie,
scheikunde en natuurkunde.
Een sterk, goed en eerlijk imago van de chemie
in de maatschappij kan de natuurwetenschap
en de techniek dus uiteindelijk helpen
verbeteren en versterken. Iedere chemicus,
natuurkundige, biochemicus, wiskundige,
sterrenkundige, bioloog en verder elke
andere natuurwetenschapper kan daar
zelf aan bijdragen. Ik vind het zelfs onze
verantwoordelijkheid naar de maatschappij toe
om je daarvoor in te zetten. Want ook voor de
wetenschap geldt ‘Image is all!’

Shirley Wouters
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Leids imago
´Imago´ was het thema voor deze Chimica. Door de jaren heen hebben
vele wetenschappers hun steentje bijgedragen aan het imago van onze eigen
universiteit. We vroegen Prof. Dr. F.H. van Lunteren, werkzaam bij the History
of Science Obeservatory Research Group een artikel te schrijven over de bekendste
natuurwetenschappers die mede het imago van de Universiteit Leiden hebben
bepaald. Zijn antwoord was: ´Dat doe ik met alle plezier!´
Einstein

De Leidse universiteit dankt haar internationale naamsbekendheid voor een
niet gering gedeelte aan haar roemruchte
verleden. Direct na de oprichting van
de universiteit in 1575 werden kosten
noch moeiten gespaard om grote namen uit binnen- en buitenland aan te
trekken om aldus de reputatie van de
jonge universiteit te vergroten. Daarin
ging men vrij ver: de Franse classicus
Joseph Scaliger kreeg een ongebruikelijk hoog salaris aangeboden alsmede
vrijstelling van iedere onderwijsverplichting. Voor Leiden was het voldoende dat de grootste geleerde van
Europa zijn naam aan de universiteit
wilde verbinden en de stad tot zijn
verblijfplaats zou maken. Meer dan driehonderd jaar later
werd dat kunstje herhaald met Albert Einstein. Als bijzonder hoogleraar aan de Leidse universiteit hoefde hij er
maar enkele weken per jaar zijn opwachting te maken. Het
was geen slechte investering. Toen een paar jaar geleden
een belangrijk manuscript van Einstein gevonden werd in
een kast bij natuurkunde, prijkte de naam van de universiteit al snel op de voorpagina’s van tal van buitenlandse
kranten. Daar kan geen dure reclamecampagne tegenop.

Boerhaave
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Was de start van de universiteit met grote zeventiendeeeuwse geleerden als Lipsius, Scaliger en Hugo de Groot
buitengewoon voorspoedig, in latere eeuwen waren
het vooral natuurwetenschappers die
bijdroegen aan de reputatie van de universiteit. Ongeëvenaard was de reputatie van de Leidse hoogleraar plantkunde,
scheikunde en geneeskunde Herman
Boerhaave. In 1713 werd volgens een
veelzeggende – maar niet geheel correcte - anekdote een brief uit China, geadresseerd ‘Boerhaave, Europa’, keurig in
de Nonnensteeg in Leiden bezorgd. Hoe
dat ook zij, studenten kwamen uit alle
hoeken van Europa naar Leiden om hier
geneeskunde te studeren. Hij dankte er
zijn eretitel ‘praeceptor Europe’, oftewel
leermeester van Europa, aan. Zijn roem
berustte vooral op zijn moderne, systematische en heldere onderwijs, zijn leerboeken en zijn
redevoeringen. Grootse ontdekkingen heeft hij niet gedaan.
Zijn naam leeft in Leiden voort in de Boerhaavelaan en

natuurlijk vooral in het Museum Boerhaave, gewijd aan de
geschiedenis van de natuurwetenschappen en de geneeskunde.
In diezelfde achttiende eeuw maakte Leiden ook furore
met twee opeenvolgende hoogleraren in de natuurkunde:
Willem Jacob ’s Gravesande en Petrus van Musschenbroek.
Ook zij schreven invloedrijke leerboeken die in tal van
vreemde talen werden vertaald. In die boeken droegen zij
als eerste op het Europese vasteland de nieuwe ideeën van
de Brit Isaac Newton uit. Op ingenieuze wijze wisten zij de
abstracte, wiskundige principes van Newton met eenvoudige
proeven aanschouwelijk te maken. Daarmee werden zij de
wegbereiders van de Newtoniaanse wetenschap buiten
Engeland. Net als Boerhaave wezen zij aanbiedingen uit het
buitenland stelselmatig af. Van Musschenbroek genoot tevens
bekendheid als de uitvinder van de zogenaamde ‘Leidsche
Flesch’, voorloper van de condensator en naamgever van de
huidige Leidse studievereniging voor de exacte wetenschappen.
In de tweede helft van de achttiende eeuw en de eerste helft
van de negentiende eeuw was Leiden haar vooraanstaande
positie in de internationale wetenschappelijke wereld
goeddeels kwijtgeraakt. Halverwege de negentiende eeuw
trachtte de Leidse hoogleraar sterrenkunde Frederik Kaiser op
even verbeten als heroïsche wijze de sterrenkunde in Nederland van de grond te tillen. Het leverde Leiden een prachtige,
onlangs gerestaureerde sterrenwacht op, maar wetenschappelijke doorbraken vonden daar in de negentiende eeuw
niet plaats. Die
kwamen er wel
in
de
Leidse
natuurkunde.
De
opeenvolgende
proefschriften van de
natuurkundigen
Johannes
Diderik van der
Waals en Hendrik Antoon Lorentz luidden een
ongekende bloeiperiode in de Leidse fysica in. Beiden
zouden kort na hun promotie hoogleraar natuurkunde
worden, Lorentz in Leiden, Van der Waals aan de nieuwe
Universiteit van Amsterdam. Beiden zouden de Nobelprijs krijgen voor hun baanbrekende theoretische werk.
In het begin van de twintigste eeuw was Lorentz uitgegroeid
tot ’s werelds meest toonaangevende natuurkundige. Mede
vanwege zijn diplomatieke gaven en zijn enorme talenkennis

Van der Waals

was hij de gedoodverfde voorzitter
van internationale natuurkundecongressen. Toen hij het mede
vanwege dergelijke activiteiten
wat rustiger aan wilde doen, vroeg
hij de nog jonge Einstein hem op
te volgen. Einstein had op dat
moment echter al een leerstoel in
Zürich aanvaard. Aan een goede
vriend, de natuurkundige Paul
Ehrenfest, bekende hij daar achteraf ook wel blij om te
zijn. Hij had anders het aanbod van de door hem huizenhoog vereerde Lorentz niet kunnen weigeren en de gedachte in Lorentz’ voetsporen te moeten treden vond hij
ronduit beangstigend. Hij
was niet de enige. Ehrenfest,
die Lorentz wel zou opvolgen, ging twintig jaar lang
zwaar gebukt onder de gedachte niet in de schaduw
van Lorentz te kunnen
staan. Zoals we gezien hebben zouden hij en Lorentz
uiteindelijk erin slagen
Einsteins naam alsnog
aan die van de Leidse universiteit te verbinden. Ehrenfest zelf was trouwens ook
geen onverdienstelijk natuurkundige. Het Leidse Ehrenfestcolloquium brengt in deze dagen een stoet van Nobelprijswinnaars naar Leiden om daar te mogen spreken
en vervolgens hun naam op een stuk muur te schrijven
naast die van de grootste natuurkundigen van de twintigste eeuw, een door Ehrenfest ingestelde traditie.
Maar het waren niet alleen theoretische natuurkundigen
die Leiden beroemd maakten. De Amsterdamse hoogleraar Pieter Zeeman kreeg tegelijkertijd met Lorentz de
Zeeman
Nobelprijs voor een experimentele
ontdekking die hij eerder als
assistent
in
het
Leidse
laboratorium had gedaan: het
beroemde
Zeemaneffect
oftewel
de
opsplitsing
van
spectraal
lijnen onder invloed van een
magnetisch veld. Wat echter
tal van buitenlandse experimentatoren naar Leiden bracht
was bovenal het cryogene laboratorium van
Heike Kamerlingh Onnes. Een kwart eeuw lang had hij
al het mogelijke gedaan om in Leiden de koudste plek
ter wereld te creëren. De beloning kwam in 1908 toen
hij als eerste ter wereld erin slaagde om het edelgas helium in vloeibare toestand te krijgen. Drie jaar later
werd in zijn laboratorium de supergeleiding ontdekt,
het geheel wegvallen van de elektrische weerstand bij
extreem lage temperaturen. Zoals de Duitse natuurkundige Woldemar Voigt kort daarop tijdens een bezoek
aan Nederland opmerkte, Nederland was op het gebied
van de natuurkunde een heuse grootmacht geworden.

Heike Kamerlingh Onnes (links) samen met Van
der Waals (rechts) bij de ‘Helium-liquefactor’

De Leidse natuurkunde doet het nog steeds heel goed,
maar op dit moment zijn het vooral de sterrenkundigen die Leiden internationaal op de kaart zetten. Dat
begon al voor de oorlog met Willem de Sitter en Jan
Hendrik Oort en vandaag de dag maken Leidse sterrenkundigen wereldwijd de dienst uit in tal van internationale organisaties. De huidige sterrenwacht telt liefst
drie ontvangers van de prestigieuze Spinoza-premie, de
hoogste wetenschappelijke onderscheiding die Nederland kent: Ewine van Dishoeck, Marijn Franx en Xander
Tielens. Natuurlijk kan een rijksuniversiteit als Leiden
zich niet meer meten met de veel rijkere Amerikaanse
en Britse private universiteiten, instellingen als Harvard, Stanford en Cambridge. De uitzonderlijke geschiedenis van de universiteit is al met al misschien wel
haar belangrijkste kapitaal en tevens een belangrijke
prikkel voor blijvend hoge ambities. Imago doet ertoe.
Prof. Dr. F. H. van Lunteren
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Lunchlezingen
BASF

Op 26 februari werd door het CDL weer een lunchlezing georganiseerd, deze keer in samenwerking met het
chemisch bedrijf BASF, the world´s leading
chemical company.
BASF had zelf voor vele leuke en handige gadgets voor de
studenten gezorgd om de presentatie zelf in te leiden. Peter
Witte, zelf werkzaam in het onderzoek van BASF gaf aan nog
nooit eerder zo´n presentatie te hebben gegeven, maar dat was
nergens aan te merken. Met behulp van een sterke slideshow werd er van alles over het bedrijf zelf
uitgelegd, en kon Meneer Witte aan het einde ook zelf nog even ingaan op zijn eigen onderzoek, wat
de presentatie zeer interessant maakte omdat dit zo´n duidelijk voorbeeld was van hoe in de praktijk
onderzoek en bedrijfsleven hand in hand gaan. De
foto’s de gigantische Verbund site van BASF in Ludwigshaven waren ook heel
indrukwekkend. Dankzij deze lezing weten de aanwezigen meer over de carrièremogelijkheden bij
BASF in Nederland en in het buitenland. Een ontzettend geslaagde presentatie, en een heerlijke lunch!

Shirley Wouters

DSM
Dinsdag 5 maart was het weer tijd voor een lunchlezing. Ditmaal
van DSM. Je rijdt er iedere keer weer langs als je naar college in
Delft gaat, maar wat doen ze daar nou precies? Oud CDL-lid Wim
Buijs kwam langs op zijn vroegere universiteit waar hij ons kwam
vertellen waar DSM zich zoal mee bezig houdt.
Zo kom je er achter dat DSM zich toch op meer vlakken bezig houdt dan dat je oorspronkelijk
denkt! Ze houden zich namelijk bezig met nutrition, farma, performance materials en polymeer
intermediairen. Genoeg keus als CDL’er dus om later een kijkje te nemen binnen dit interessante
bedrijf. Naast de hierboven genoemde afdelingen is DSM natuurlijk ook altijd nog bezig met innoveren. Daarom heeft dit Nederlandse bedrijf ook een innovation centre.
Gezien het toch wel veel is om over al deze onderwerpen iets te
vertellen in één lunchlezing hebben we dit keer meer iets over
bedrijfsvoering te horen gekregen. Het is weer eens wat anders,
maar het is natuurlijk ook wel eens leuk om naast alle chemie
eens iets te horen over het financiële of het marketing gedeelte
van een bedrijf.
Al met al was het dus weer een interessante lunchlezing.
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Maurits Brandt

Onderwijs

Blokrooster

Langzamerhand naderen we het einde van dit studiejaar, nu we ons door de derde
periode heen gesleept hebben. Echter dit betekent voor vele van jullie dat jullie je deels
zullen moeten focussen op wat voor keuzes jullie gaan maken binnen en rondom de
studie. Majors, minors en masters zijn onderwerpen, waarmee jullie geconfronteerd
gaan worden in deze periode. Op dit moment is er een ander onderwerp die het
onderwijsnieuws domineert en dit is het blokrooster. Maar wat is het blokrooster en
waar komt het vandaan? Voor de student die zich dit nog afvraagt, een korte uitleg
over het blokrooster allemaal zal gaan inhouden.
Het blokrooster is tot leven geroepen naar aanleiding van een prestatieafspraak tussen
de universiteiten en de overheid om het studiesucces te verhogen. Hierin staat dat van
de studenten uit het cohort 2013, die zich opnieuw inschrijven, 90% het moet halen
binnen vier jaar (het cohort 2008 was dit 50%). Wanneer een universiteit dit niet voor
elkaar krijgt, zal dit resulteren in financiële sancties wat grote gevolgen kan hebben
voor een universiteit.
Om dit doel te realiseren, is er aan de TU Delft besloten dat elke studie gebruik gaat
maken van een blokrooster. Dit ‘blokrooster’ is niet vergelijkbaar met het rooster
wat geneeskunde studenten volgen, waar in een korte tijd één specifiek college wordt
gegeven en afgerond. Dit blokrooster houdt in dat de student niet meer dan 15 EC per
periode volgt en niet meer dan drie verschillende colleges. Dit houdt in dat de meeste
periodes zullen bestaan uit twee zespuntsvakken en één driepuntsvak.
Omdat de colleges die jullie momenteel volgen grotendeels bestaan uit driepuntsvakken, moest
het curriculum aangepast worden. Deze aanpassingen omvatten grotendeels het samenvoegen
van een aantal colleges, maar ook de introductie van een nieuw kernvak. Voor de studenten
die nog niet volledig op de hoogte waren van de curriculumveranderingen, hieronder een kort
lijstje van een aantal veranderingen binnen het curriculum.
• De eerste twee vakken die samengevoegd gaan worden zijn Moleculaire Biologie en Biochemie, die samen Biochemie gaan vormen. Dit wordt gedaan, omdat de colleges voor een groot
deel dezelfde stof behandelen. Op deze manier wordt er geprobeerd om een nieuw zespuntsvak
te creëren, wat meer stof zal behandelen.
• Het tweede tweetal, dat samengevoegd gaan worden zijn Natuurkunde en Quantumchemie.
Samen gaan zij Quantumchemie en Fysica vormen.
• Ook Lineaire Algebra en Differentiaalvergelijking zullen samen een zespuntsvak vormen, een
verandering die de Technologen interessant zullen vinden.
• Thermodynamica van Fasenevenwichten en Scheidingstechnologie worden ook samengevoegd.
• De naam van het nieuwe kernvak wat tot het toekomstige curriculum hoort, is Structuur en
Eigenschappen van Materialen. Tot de vakinhoud behoren bijvoorbeeld: polymeren, colloïden,
oppervlakte actieve stoffen, micellen, membranen, vloeibare kristallen, “zachte” biologische
materialen (DNA, eiwitten, suikers, membranen).
Voor meer informatie betreffende dit nieuwe rooster kun je altijd mailen naar
onderwijs@chemischispuuleiden.nl of gezellig langskomen op het CDL-hok!

Thomas van den Ende
Assessor Onderwijs

27

