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Praesidiaal

Het jaar 2012 staat voor velen in teken van het voorspelde einde 
der tijden, de Apocalyps. Ook de diesweek, waar verderop in deze 
Chimica meer over te lezen valt, had dit als thema meegekregen. 
Vreemd genoeg is ergens het woord Apocalyps symbool 
geworden voor een, al dan niet gewelddadig of explosief, einde 
der tijden, een gebeurtenis die van oudsher de armageddon wordt 
genoemd. Apocalyps is afkomstig van het Griekse Ἀποκάλυψις, 
wat ‘het opheffen van de sluier’ betekent. Het Bijbelse boek wat in 
het oud-Grieks begint met “Ἀποκάλυψις ‘Iησοῦ Χριστοῦ” heet in 
het Nederlands dan ook ‘Openbaringen’. 
Wellicht dus is er weinig reden tot paniek. Een openbaring klinkt 
althans al een stuk minder rampzalig dan een explosief einde 
der tijden. En daarbij, wat moeten we ons überhaupt voorstellen 
bij ‘het einde der tijden’? Het einde van de wereld zoals wij die 
kennen, à la, maar het ophouden van het bestaan van zoiets 
basaals als ‘tijd’? Einstein en Minkowski zouden het er niet mee 
eens zijn. 
Tijd is eigenlijk maar een bijzonder iets. Naast lengte, breedte en 
diepte is tijd volgens Minkowski en Einstein de vierde dimensie. 
Toch kun je wel beide kanten op bewegen in de eerste drie maar 
kun je enkel vooruit in tijd. Daarnaast is er een grens aan de 
ruimte. Het heelal is een (hele grote) eindige ruimte. De tijd is 
echter niet op die manier begrensd. Alleen een theoretische big 
crunch zou een waar ‘einde der tijden’ zijn.
Naast fysische bijzonderheden is ook in het leven van alledag 
tijd maar een vreemd iets. Niemand lijkt ooit genoeg tijd te 
hebben. Veel mensen (en treinen, nu ik er over nadenk) vinden 
het moeilijk om ‘op tijd’ te zijn. Ook dit praesidiaal is ietwat te 
laat ingestuurd, tot grote ergernis van de redactie. De beleving 
van tijd is ook variabel. Op de momenten waarop je zou willen 
dat de tijd stil stond lijkt hij veel sneller te gaan en als je ergens 
op wacht gaat de tijd juist veel te traag. Dit lijkt de conclusie te 
rechtvaardigen dat als we allemaal uitkijken naar het einde der 
tijden deze nog lang op zich laat wachten.
Toch is het einde der tijden nabij. Althans, het einde der tijden 

van het 79e bestuur Santhé. Dit is de laatste keer dat ik hier als 
praeses het woord tot u kan richten. De tijd is, zoals ze dan 
zeggen, voorbij gevlogen. Toch is het jaar nog lang niet voorbij. 
Om met de woorden van Goethe af te sluiten: Zwischen heut’ 
und morgen, liegt eine lange Frist. Tussen vandaag en morgen 
ligt nog een hele tijd

Anthe Janssen
Praeses der Chemisch Dispuut Leiden
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Na een drukke periode van 
grote activiteiten kon maart 
mooi worden afgesloten met het 
bekende, beroemde en beruchte 
Bètagala.
 
Op 23 maart was het dan zover en een aantal 
CDL’ers ging mooi uitgedost naar het partycentrum 
Leiden, ideaal gelegen aan de Hooigracht, midden 
in Leiden. Georganiseerd vanuit het VerO door de 
bètagalacommissie met Lucas als afvaardiging van 
het CDL is er een mooi feest neergezet. Uiteindelijk 
was het niet alleen een feestje geworden voor VerO 

leden, maar heeft het zich uitgestrekt 
over allerlei Leidse studenten!
Al snel merkten we dat de mensen 
van het partycentrum Leiden niet 
volledig hadden begrepen hoe een 
studentengala er aan toe gaat. Bier 
op de fles en slechts twee man achter 
de bar was niet het meest optimale 
systeem om de studenten van de 
nodige drankjes te voorzien. Een 
wachttijd van 15 minuten per biertje 
was dan ook niet ongewoon. Maar 

studenten zouden geen studenten zijn als 
ze daar niet een oplossing op bedachten. Uiteindelijk 
zag je dan ook elke student weglopen met zoveel 
mogelijk drank in hun handen zodat ze per drankje 

procentueel minder tijd hoefden door te 
brengen aan de bar. Dit zorgde er dan 
uiteindelijk ook voor dat menig persoon 

toch sneller de muur zag bewegen dan 
verwacht… De commissie had ook meer 
dan genoeg sterke drank ingekocht zodat 

toen de flesjes bier (tijdelijk) op waren er 
nog genoeg te drinken was voor de dorstige 

studentikoze meute. 
Het gala werd muzikaal opgeluisterd door de 
gezellige DJ Stino V die met leuke hitjes de 

avond aan elkaar draaide en een coverband, 

genaamd Band Suitcase, die mooie meezingers en 
leuke dansnummers speelden. 
Het feest was, ondanks de matige barbediening, 
uiteindelijk een grandioos succes. Mooie outfits, 
goede muziek en gezellige mensen bleken weer een 
prima recept voor een topgala.

Maurits Brandt

Bètagala
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Dit jaar was het de eer aan het CDL 
om het jaarlijkse CDL-TG-feest te 
organiseren. Het tappersgilde had 
dapper deze taak op zich genomen. 
Woensdag 2 mei was het zover: de 
Hut van Ome Henne was voor de 
gelegenheid omgetoverd tot een 
Amerikaans bolwerk, volledig in het 
thema “American Pie”. 

De outfit van het tappersgilde was ook volledig 
in stijl, iedereen had een Amerikaanse vlag op 
zijn of haar gezicht geschminkt en ze droegen 
een opvallend rode cowboyhoed. Veel van de 
feestgangers hadden zich ook aan het thema 
gehouden. Twee footballteams, waarvan één 
compleet met schoudervullingen, een wandelende 
Amerikaanse vlag, cheerleaders, sorority chicks en 
nog veel meer. 
Hoewel de opkomst niet zo groot was als misschien 
wel gehoopt zat de sfeer er al vanaf het begin 
bijzonder goed in. CDL-ers en TG-ers die elkaar 
anders toch maar 
weinig 
zien of 

spreken gingen in polonaise door de zaal en 
schreeuwden uit volle borst mee op nummers van 
Guus Meeuwis. Gedurende de 
avond kwam zo nu en de rivaliteit 
toch weer een beetje naar boven. 
Dit eindigde in een hilarisch 
limbodansduel waar niet echt een 
duidelijke winnaar uit kwam. 
Omdat veel mensen toch weer 
de dag erop practicum en college 
hadden liep het rond een uur of drie 
al snel leeg. Met een klein groepje 
hebben we toen nog een uurtje 
doorgefeest waarna het feestje met 
een paar heerlijke meezingers tot zijn 
eind kwam. 
Al met al was het een zeer geslaagd 
feestje, volgend jaar weer in Delft!

Anthe Janssen
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Lunchlezing Valspar

Nadat iedereen iets te smikkelen had, 
begon de lunchlezing.
De lezing werd verzorgt door Valspar 
B.V. Van dit bedrijf waren twee 
werknemers vanuit Lelystad afgereisd 
naar Leiden om ons iets te vertellen 
over het bedrijf en hun expertise 
binnen het bedrijf. Eerst kregen we 
een algemene introductie over het 
bedrijf Valspar B.V. Dit bedrijf was 
namelijk voor een groot deel van ons 
een onbekend bedrijf, wat eigenlijk best 
gek is, want het is een heel groot bedrijf 
dat allerlei soorten coatings ontwikkelt 
en produceert. Het   vakgebied van een 

scheikundige zou je toch zeggen.  
We kwamen erachter dat Valspar B.V. een heel groot 
bedrijf is, wat ontstaan is uit de fusie van allemaal 
kleinere bedrijven in dezelfde branche en dat het 
bedrijf vestigingen heeft over de hele wereld, die 
allemaal hun eigen specialisaties en 

producten hebben. 
Toen we een idee hadden 
gekregen van het bedrijf, 
kregen we ook nog 
een lecture over één 
van de onderzoeken 
waar Valspar B.V. 
op dit moment mee 
bezig is, namelijk 
het ontwikkelen en 
behouden van de 
glans en spiegeling 
in een lak (na een 
lakreparatie). Er 

werd uitgelegd hoe de 
verschillende componenten van de  lak invloed 
hadden op de glans en spiegeling, maar ook wat het 
effect was van de onderlaag hierop. En natuurlijk hoe 
dit ontwikkelt en verbeterd kon worden om een zo’n 
goed mogelijke glans en spiegeling in de lak terug te 
krijgen. Het was een leerzame en interactieve lecture 

waarbij de 
gouden chocoladeballen om onze oren vlogen als we 
de antwoorden op de vragen goed hadden. Het was 
alles bij elkaar een leuke en interessante lunchlezing 
en er is weer een bedrijf toegevoegd aan onze kennis 
over potentiele werkgevers voor later.  

Bianca van Tol

Aan het einde van een drukke tentamenweek had het CDL op 13 april 2012 
een ontspannende doch leerzame activiteit georganiseerd, een lunchlezing. 
Nadat de tweedejaars hun tentamen hadden afgerond stond er in de collegezaal 
een overheerlijke lunch met luxe broodjes eiersalade en filet american klaar. 
En om het extra feestelijk te maken stonden er ook grote paaseieren met 

Ferrero Rocher klaar om een lekker toetje te hebben van de 
lunch en om deze activiteit nog een klein tintje van Pasen mee 
te geven, want dit feest was nauwelijks een week geleden gevierd. 

Verkiezings ALV
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Lunchlezing Valspar Verkiezings ALV
Eén van de spannendste ALV’s in het 
jaar is dit jaar gehouden op maandag 14 
mei, voor de eerste keer in de Science 
Club. Een ware verkiezingsstrijd 
barstte los.

Veel mensen waren natuurlijk afgekomen op de 
verkiezing van het 80e bestuur. Maar eerst werd 
iedereen op de hoogte gebracht van de activiteiten 
van het bestuur en de vele commissies die het CDL 
rijk is. Tegen de tijd dat dit gebeurd was, begonnen 
de meesten toch wel hongerig te worden. Gelukkig 
waren er pizza’s besteld en natuurlijk was de Traktacie 
er weer bij met een uitzonderlijk lekker meesterwerk. 
Ondanks dat de ingebouwde vulkaan het niet 
helemaal deed, heeft iedereen met plezier van de cake 
en chocolade-berg zitten smikkelen. Toen iedereen 
met een lekker biertje of frisje plaats had genomen, 
kon de verkiezingsstrijd tussen het kandidaatsbestuur 
aangewezen door het huidige bestuur en tegenbestuur 
bestaande uit fanatieke dames, 80D van start.
Allereerst gaf het kandidaatsbestuur een presentatie 
met een introductie over hunzelf en hun standpunten. 
Een van hun ideeën is het laten herleven van de 
Borrelbunker, bijvoorbeeld als extra vergaderruimte. 
Ook is een nieuwe missie van start gegaan, het 
aanschaffen van een heus metalen verenigingszwaard 
met het logo van het CDL erin gegraveerd, welke al 
dan niet verenigd zal worden met het assessoraal 
konijn, Patrick. (Alle donaties zijn welkom in het 
hongerige roze spaarvarkentje dat op het hok te 
vinden is!)
Vervolgens was het de beurt aan 80D om hun 
standpunten te presenteren en zo veel mogelijk 
stemmen voor zich te winnen. Ik betwijfel of de 
mannelijke leden van het CDL die aanwezig waren bij 
de ALV ook zo gecharmeerd zijn door Ludo, maar ik 
weet zeker dat de verkortte en getailleerde labjassen 
van 80D wat stemmen hebben opgeleverd. 
Na al hun vrouwelijke charmes in de strijd te hebben 
geworpen, lukte het de dames om een uitslag te 
behalen van maar liefst 39 stemmen! Helaas voor 
hen had het kandidaatsbestuur evenveel stemmen 
en was het College van Voorzitters genoodzaakt 
een herstemming in het leven te roepen. Er volgde 
een enerverende pitch tussen de twee voorzitters, 
Casper de Boer van het kandidaatsbestuur en 
Suzanne van Daal namens het tegenbestuur, 
waarna het weer tijd was om je keuze te wijzigen of 
nogmaals te bevestigen. Tot ieders opluchting was 
er deze keer een duidelijke uitslag: 41-34 voor hét 

kandidaatsbestuur! 
Ongetwijfeld zal men zich na deze dag nog lang 
blijven afvragen: “Wat nou als ik in de eerste ronde 
tóch op 80D had gestemd?”
 (Voor een volledig verslag van deze ALV kunnen de 
notulen opgevraagd worden bij de ab-actis van het 
CDL.)

Lina Kan
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Hoge verwachtingen waren 
geschetst door deelnemers van 
het afgelopen jaar, maar naar alle 
waarschijnlijkheid is niemand 
teleurgesteld teruggekeerd van 
de ONCS 2012. Zon, bier en oh 
ja, ook nog sport, maakten dit 
tot een ideale besteding van 
Hemelvaart.

Na een overstap op Utrecht Centraal zag de groep 
CDL’ers, die groot en deels gezamenlijk reisden, de 

koe-dichtheid snel toenemen. In de middle 
of nowhere, zo leek het, werd uitgestapt 
om de reis te voet te vervolgen. Echter, wij 
waren zeker niet alleen. Een snelle blik in het 
programmaboekje maakte ons duidelijk dat 
wij, met een mooie 45 man, toch echt nog 
flink in de minderheid waren ten op zichte van 
onze rivalen, die veelal met meer dan 100 man 
kwamen opdagen. 
Eenmaal de bosjes van het station uitgekomen 
bleek dat wij ons wel degelijk op een hightech 

campus bevonden. Ook het sportcentrum deed ons 
beschamend denken aan ons eigen USC. 

Ontdaan van alle bagage verplaatsten de CDL’ers 
zich onmiddellijk naar de borrel/ het feest. 
Ondanks de lage bierprijs leek het echter 

niet erg los te komen. Natuurlijk wisten de 
CDL’ers hier wel raad mee door te mexen 

en een armpjedrukcompetitie te starten. Na 
wat uiteindelijk toch een gezellige avond was 

keerden de CDL’ers terug naar de slaapzaal, 
om daar na enig keren toch echt te gaan 

slapen.  
De volgende dag werden wij op prettige wijze 

gewekt door een hoorntrio. Voor velen was dit 
reden om nog even te blijven liggen. Uiteindelijk 

vervoegde iedereen zich toch bij het ontbijt dat 
wij onder een voorzichtig zonnetje nuttigden. 

Hierna was het tijd om te beginnen aan waar wij 
voor gekomen waren: het afslachten van onze 
tegenstanders. Helaas pakte dit voor de meeste 
teams toch anders uit. Goede prestaties werden 
geleverd bij het schaken, hockey, volleybal en 
badminton 2. Voor de andere teams bleek al snel dat 
veel scheikundigen toch blijven plakken bij de sport 
die zij ook in het dagelijks leven beoefenen, iets dat 
wij bepaald niet gedaan hadden. Desalniettemin 
werd er goed weerstand geboden en zo her en der 
ook gewonnen. Zo lieten de beachvolleyballers zien 
dat geen techniek nodig is om de bal over het net 
te krijgen en wist ook badminton 1 nog een team 
te pakken. Tussen de wedstrijden door kon genoten 
worden van een heerlijk zonnetje, dat zich tegen alle 
verwachting in toch uitbundig liet zien. Wat ook 
zeer goed in de smaak viel waren de masseurs die de 
hele dag aanwezig waren om alle stijve spieren weer 
te doen ontspannen, al moesten sommigen toch 
terugdenken aan de masseuses van het vorige jaar. 
Na al het sporten was het tijd voor het avondeten. 
Hiervoor werd de korte wandeling gemaakt naar 
café Pieken, waar een barbecue 
op het programma 
stond. Vet en 
zelf opscheppen? 
Dat klonk ons als 
muziek in de oren! 
Het enthousiasme 
werd echter al snel 
gedempt toen bleek 
dat de logistiek 
van de keuken 
betreurenswaardig 
was. Hoe wel de 
‘barbecueoperator’ voor zijn 
leven aan het bakken was, wat in een voorsprong 
r e s u l t e e r d e , 
bleken de 
frieten de 
b o t t l e n e c k . 
Omdat maar 
een keer 
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opgeschept mocht worden liet niemand zich 
vanzelfsprekend een flink bord friet ontzeggen, 
waardoor de gemiddelde wachttijd voor het 
CDL opliep naar zo’n driekwartier. Uiteindelijk 
bleek dit nog weinig te zijn, daar sommige 
andere verenigingen zeker anderhalf uur in de 
rij hebben gestaan. Desondanks moet gezegd: 
het eten heeft zeker gesmaakt, zeker de frieten. 
Hierna (voor onze helft van de rij dan) was het 
tijd voor de speciale activiteit, of eigenlijk: de 
speciale activiteiten. Tijdens een minitoernooi 
hebben afgevaardigden van elke vereniging zich 
aan elkaar gemeten in verschillende proeven. De 
onderdelen waren: Bierkrattoren bouwen (en 
hier op staan), mechanische stier, sokworstelen 
en last, maar voor de kijkers toch zeker niet least, 
enkelhandig BH openen. Hoewel het CDL zich in 
de personen van Anthe, Mo, Leon, Niek, Bianca 
en Suzanne kranig heeft geweerd was toch geen 
hoge klassering voor het CDL weggelegd. Dit 
kon helaas ook niet worden rechtgezet tijdens de 
bierestafette, waar het CDL team in de eerste ronde 
haar tegenstander zwaar leek te overklassen, maar 
uiteindelijk tijdstraf kreeg voor het gebruik van de 
verkeerde hand tijdens het drinken. Spijtig, maar 
toch werd er niet minder gefeest in Café Pieken, 
dat verbazend genoeg voldoende ruimte leek te 
bieden voor het feest. 
Na wat voor velen een korte nacht was, werden 
de CDL’ers de tweede ochtend op vrij onsubtiele 
wijze gewekt. Luidkeels maakte de muziek ons 
duidelijk dat wij een deur in de hel moesten kiezen 
en vervolgens moesten dansen met de duivel. 

Hoewel niemand hier trek leek te hebben 
kozen uiteindelijk toch de 

meesten de 

deur van de badkamer om zich op te frissen. In 
meer of mindere mate fris en fruitig trad men aan 
bij het ontbijt, dat opnieuw lekker was. Toen 
was het weer tijd voor de wedstrijden, nu 
in een poule met (als het goed was) spelers 
van dezelfde sterkte. Voor velen een stuk 
prettiger spelen, al konden sommigen 
nauwelijks meer lopen van de spierpijn. 
Tussen de wedstrijden door kon hier wat aan 
gedaan worden door de sportmasseurs, die 
ook nu aanwezig waren. Na een korte bui in 
de ochtend kon eveneens ook gezond worden. 
Tussen deze bezigheden door werden door 
Leon en de volleyballers topprestaties geleverd. 
Uiteindelijk resulteerde dit in een eerste 
plaats bij het schaken en een derde plaats 
bij volleybal. Tegen het eind van de middag 
zat het er dan toch op, de ONCS 2012 liep 
tegen haar eind. Met een voldaan gevoel 
en een hoop spierpijn keerde het CDL 
terug naar ons mooie Leiden voor een 
welverdiend weekend rust.

Rik Mom

9



 
Stuur voor 3 september 
je antwoorden op naar 
chimica@chemischdis-
puutleiden.nl om kans te 
maken op een maand lang 
elke dag een gratis snack 
uit het assortiment van het 
CDL!

1 – Als je chicks met guns in je blad kunt 
stoppen moet je dat doen: uit welke film komt 
dit shot?

Winnen, winnen, winnen! 

Deze editie lijkt erg lastig, maar alle vragen hebben het zelfde thema. Kom er achter 
wat het thema is en de rest is een eitje.

Prijsvraag

OPROEP
We zijn op zoek naar een 
nieuwe schrijver/tekenaar 
voor de Blurp-strips. Heb 
jij talent en lijkt het je leuk 
om te doen? Neem dan 
cotact op via chimica@
chemischdispuutleiden.nl

2 – Wat gebeurt er op 13.0.0.0.0?

3 – Wie maakte dit schilderij?

4 – Wie zong
Wil je dansen Rosalinde wil je dansen heel de nacht
Kom mijn liefste mijn beminde hierop heb ik lang gewacht
laat mij jou de liefde leren, laat ons niet meer wachten want
Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland

9 – Wie sprak de woorden “Six months ago, I was made 
aware of a situation so devastating that, at first, I refused 
to believe it. However, through the concerted efforts of 
our brightest scientist, we have confirmed its validity. 
The world, as we know it, will soon come to an end.”?

6 – Waarvan is deze albumhoes?

5 – Deze 2 heren hebben een 
belangrijke rol gespeeld in de 
filmgeschiedenis. Wat bracht 
hen in de jaren 70 naar de 
Fillipijnen? 

8 – Wie is deze badguy en uit 
welke bekende reeks kennen 
wij hem?

7– Van welke film is deze 
poster? 
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5 – Deze 2 heren hebben een 
belangrijke rol gespeeld in de 
filmgeschiedenis. Wat bracht 
hen in de jaren 70 naar de 
Fillipijnen? 
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Na de verkiezingsALV en de ONCS was voor ons gevoel de Diesweek al in volle 
gang. Maar officiëel was dit natuurlijk pas op maandag 21 mei het geval. ’s Middags 
was er al voor een aantal enthousiastelingen minute to win it georganiseerd. 
Afgekeken van een zusjesavond in Groningen, zorgde dit voor grote hilariteit. 
Toen alle koekjes weer van de grond geraapt waren en het waterballet op de bar 
opgeruimd was, was het tijd voor de eerste grote activiteit van deze Diesweek, 
een gezellige avond in Holland Casino. Ook deze activiteit was ergens anders 
bedacht en wel toen we op lustrumreis in Macau waren. ’s Middags waren de 
meesten al voorzien van een mooi passe-partattoo, dus waren we klaar om te 
vertrekken naar Scheveningen. Aangekomen bij het casino, kregen we eerst 
een rondleiding waarbij het try-outpakket toegelicht werd en de basis van de 
spellen uitgelegd werd. Toen was het moment aangebroken om zelf ons geluk te 
beproeven. Het inlezen, de uitleg en de uitgedachte tactieken mochten niet altijd 
baten. Eigenlijk viel dit natuurlijk wel te verwachten, want het casino moet wel 
rendabel zijn. Toch blijft het zuur, als je na drie potjes direct klaar bent met blackjack. Volg je net zo goed de 
tactiek, draait de dealer voor zichzelf 21, 21 en 20…
Gelukkig waren er ook mensen die het geluk wat meer aan hun kant hadden. 
Sommigen ging het zelfs zo voor de wind dat zij het direct na het blackjack 
voor gezien hielden. Maar er viel natuurlijk nog veel meer uit te proberen. 
Bijvoorbeeld de roulettetafel; waar je je als je een beetje zorgvuldig speelde 
prima de rest van de avond kon vermaken. Natuurlijk wordt het pas echt leuk 
als je een beetje risico neemt, zeker omdat het toch eigenlijk niks kost aangezien 
je het try-outpakket al gekocht hebt. Voor mij was dat moment aangekomen 
toen er 78 keer geen 0 gedraaid was en inderdaad de 79e keer was het raak! Met 
zulk soort acties is het een aantal mensen toch gelukt hun passe-partout (of 
meer) terug te verdienen. Maar hoe gevuld de portemonnee ook was bij het 
verlaten van het casino, het was sowieso een geslaagde activiteit!

Leon Jacobse

  diesweek: 
Casino Avond
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Op de meest zomerse dag van het eerste halfjaar van 2012 stond de traditionele diesBBQ gepland. De 
commissie had de beste dag van de week uitgekozen om in de binnentuin van het LCP met 65 mensen 
te gaan BBQ-en. De patat, broodjes hamburger, satéstokjes en salade vulden de hongerige maagjes van 
de aanwezigen en gelukkig hadden wij allemaal super mooie apocalypse-zonnebrillen om onze ogen te 
beschermen tegen de felle zon. Pils en andere lekkere drankjes waren er in overvloed, genoeg 
om van vijf tot tien te voorzien in de drankbehoefte van de CDL-ers. 
Nadat de zon wat minder fel begon te schijnen was het tijd voor de karaoke. De meest foute 
nummers werden gezongen en naarmate de avond vorderde kregen meer en meer mensen 
zin om hun X-factor te laten zien. Van barbie girl van Aqua tot Survivor van Destiny’s child, 
geen enkel hitje was te fout voor deze fantastische avond. Af en toe was er zelfs bijna een 
scheidsrechter nodig tijdens het geruzie om de microfoon.  Ook werd onder de eerstejaars 
bepaald wie zich kampioen armpje drukken mocht noemen. Aan het eind van de avond ging 
iedereen met een volle buik en een voldaan gevoel naar huis om zich op te laden voor de 
receptie en het feest.

Stefan de Weger
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diesweek: 
    Karaoke Barbecue



Dit jaar werd ik gevraagd als jenevermeisje, en dan maak je de diesreceptie op een 
heel aparte manier mee. Je bent heel erg bewust van iedereen die langs komt om 
het bestuur te feliciteren met de verjaardag van de vereniging, maar natuurlijk ook 
met een fantastisch bestuursjaar en de goede zorgen die ze gaven aan het Chemisch 
Dispuut Leiden. Prachtige en praktische cadeaus zie je voorbij komen, maar ook 
vooral hele symbolische. Het stukje parafilm dat aan het bestuur werd aangeboden 
zal nog lang in mijn geheugen gegrift blijven, omdat het de dynamiek van ons 79e 
bestuur symboliseerde. Wat zo klein lijkt, kan oh zo groot worden. Ook niet te 
vergeten is de ‘bullshitknop’, die goed benut werd bij elk ‘goed verhaal’ dat gehouden 
werd. Flessen drank konden natuurlijk ook niet ontbreken, want omdat de Gold 
Strike nu al wel heel vaak de revue heeft gepasseerd, was het tijd om op zoek te gaan 

naar een nieuwe goudkleurige drank, Licor 43. 
Wat ik ook het mooiste gezicht vond, waren alle gasten die telkens schrokken van de 
enorme maat shotglaasjes die tot de nok toe waren gevuld met heerlijke jenever, terwijl 
het bestuur vrijuit ging met een kleinere maat. Onder het mom van “zullen we een liedje 
zingen” werd er dan inderdaad nogal wat gemorst met die volle glazen.
Daarna volgde het diesfeest, waarin inderdaad geweldige superhelden zoals Zorro en de 
Power Rangers voorbij kwamen, maar ook de gevreesde apocalyptische zombies. Zo werd 

het feest toch nog tot een goed einde gebracht!

Annechien Maas Geesteranus

diesweek: 
receptie en Feest
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Albemarle is een bedrijf dat uit 
Amerika komt, maar de plant 
waar wij waren is van origine 
een Nederlands bedrijf, Ketjen, 
dat in de 19e eeuw begon met de 
productie van zwavelzuur. Dit 
werd uiteindelijk uitgebreid naar 
het maken van katalysatoren, 
wat zelfs de corebusiness van het 
bedrijf zou worden. Ten tijde van 
de oprichting werd scheikunde 
niet zo “vies” gevonden als nu, 
Ketjen zat zelfs gewoon midden 
in Amsterdam. Dit kon natuurlijk 
niet zo blijven, maar ook nu heeft 
Albemarle het goed voor elkaar; 

wij dachten eerder dat we een 
boswandeling gingen maken dan dat we op 
bezoek gingen bij een chemisch bedrijf. 
We werden ontvangen met een heerlijke lunch 
en een presentatie over wat Albemarle nou 
eigenlijk maakt en waar je deze katalysatoren 
terugvindt. Zoals iedereen wel weet is een 
katalysator een stof die ervoor zorgt dat een 
evenwicht sneller ingesteld wordt, zonder 
daarbij zelf verbruikt te worden. Maar zoals wel 
vaker zitten daar in de praktijk toch nog wel 

wat haken en ogen aan. Zo 
bleek dat er kraakinstallaties 
zijn, waar de katalysator 
met vrachtwagens per dag 
toegevoegd moet worden om 
het proces op gang te houden. 
Na deze introductie was het 
tijd voor de casestudy, het 
Albemarle katalysatorspel. 
In groepsverband moest je 
proberen een order binnen te 
slepen. 
Hiervoor waren je drie 
verschillende katalysatoren 
beschikbaar. Zo kwamen we 

er met vallen en opstaan dus achter wat er 
allemaal bij het verkopen van een katalysator 
komt kijken. Bijvoorbeeld dat je tijdens het 
proces erachter komt dat er nog een tweede 

plant aanwezig is die niet gebruikt wordt, of dat 
er een nieuwe betere katalysator ontwikkeld 
is. Al met al was het een leerzame casestudy 

waarmee je een 
klein beetje een idee kreeg hoe het nou in zijn 
werk gaat bij zo`n bedrijf. 
Daarna was het uiteraard tijd voor de 
rondleiding, waarbij we zowel de laboratoria 
als de productiefaciliteiten te zien kregen. Het 
feit dat er konijnen over het gras huppelden, 
bevestigde nog maar eens dat scheikunde 
toch echt niet vies is. Na de rondleiding was 
het spannende moment aangebroken, welk 
groepje zou zijn katalysator verkocht hebben? 
Al met al bleek dat wij ons voorlopig het 
beste toch bij de inhoudelijke scheikunde 
kunnen houden, bij bijna elk groepje was er 
wel sprake van een beetje mismanagement; 
voor de kopende partij geen enkel probleem 
natuurlijk. 

Nick Gerrits

Katalyse is een belangrijk onderdeel van de scheikunde. Zo 
belangrijk dat we er zelfs een vak voor hebben. Maar wat kan je er 
nou mee? Dat zijn we gaan bekijken bij Albemarle   in Amsterdam.  

Excursie Albemarle
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To PhD or not to PhD

Op 8 mei 2012 was het zover: Het CDL 
organiseerde, in samenwerking met LIFE, 
de allereerste Masterdag. Het motto van de 
dag was: To PhD or not To PhD?

Het organisatiecomité, bestaande uit Yorrick, Koen, Marieke en 
Aliesa, is dus blijkbaar ook bekend met de hoogwaardige Engelse 
Literatuur van Shakespeare. Doel van deze Masterdag was om 
uitleg te geven over de zin en onzin van een promotiestudie 
na de Master. De opkomst was, met een man of 35, een 
stuk hoger dan een gemiddeld college. En een kleine 
rondvraag 

leerde ons dat 
hiervan 31 personen een PhD aan het overwegen waren. Dit 
onderstreept het belang en de interesse in de Masterdag.

Eerste spreker van de dag was Klaas Remerie. Hij is 
gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1984. 
“Alweer lang geleden”, vond Klaas. 

Vanaf 1988 heeft hij verschillende posities bekleed binnen 
DSM, en later Sabic. Vorig jaar was hij nog de begeleider van 
een zeer slimme en knappe student, zijn naam: Teun Sweere. 
De kern van zijn presentatie was dat je jezelf als promovendus 
vooral persoonlijk gaat ontwikkelen: zelfstandig werken, 
relaties opbouwen, enzovoort. Afhankelijk van de functie 
die je later hebt kan een PhD titel wel of niet nuttig zijn. Als 
researcher bij een groot bedrijf is promotie absoluut een pré. 
En ook bij specialistische kleine chemische bedrijven heb je 
voordeel van een promotie. Maar bij andere kleine bedrijven, 
of voor andere functies (zoals finance, marketing) kan het 
zinloos zijn. Sowieso geldt: Een uitstekende Master is altijd 
beter dan een middelmatige PhD. Tenslotte is het belangrijk 
dat je plezier hebt in je promotieonderzoek, want zonder 
plezier houd je die vier jaar niet vol!

Tweede spreker van de dag was professor Hans Fraaije. Al 
snel was duidelijk dat Hans een groot voorstander is van drie 
dingen: Thermodynamica, promotieonderzoek en Vandana. 
Laatstgenoemde is een onlangs afgestudeerde PhD student 
die Hans in Amerika had ontmoet. Deze Indische ‘prinses’ 
had gewerkt aan Enhanced Oil Recovery en is daarmee zeer 
snel hoofd van een afdeling van BASF en Shell geworden. 
Het totale budget bedraagt meer dan 100 miljoen euro en 
ook haar loon is niet onverdienstelijk. Als PhD’er kan je dus 
snel klimmen! Ook vertelde prof. Fraaije dat bij chipfabrikant 
ASML, Nederlands trots, enkel gepromoveerde studenten 
worden aangenomen in het R&D. Tenslotte zijn er voor 
PhD studenten ook veel mogelijkheden bij de specialistische 
farmaciebedrijven. Een groot nadeel van ontwikkelde 
medicijnen is dat deze vaak slecht oplosbaar zijn in water, 
hierdoor is het lastig om ze op de juiste plaats in het lichaam 
te krijgen. Een mogelijke oplossing is om deze medicijnen in 
een liposoom te stoppen. Dit werkt echter nog niet zoals het 
zou moeten. Mocht iemand een betere oplossing weten dan 

That is the question
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dient hij of zij dat eerst aan Hans te melden.

De laatste spreker van de dag was Angela den Dunnen. Zij is 
een oud MST/Chemistry student die op dit moment bezig is 
met promotieonderzoek bij CASC. Tijdens haar Master heeft 
ze ook een half jaar stage gelopen in Denemarken. Angela 
is een enorme fan van Denemarken want als voormalig 
buitenlandreiscommissielid (leuk woord voor Wordfeud) heeft 
zij twee jaar geleden nog het halve CDL naar dat land gestuurd. 
Bij CASC heeft ze het op dit moment erg naar haar zin. In 
tegenstelling tot wat Klaas beweerde heeft Angela nu namelijk 
iedere avond en ieder weekend vrij om te doen en laten wat ze 
maar wil. PhD doen is vooral veel taart eten en veel feesten. 
Ook de 320 vrije dagen per jaar klonk voor veel aanwezigen als 
muziek in de oren, maar dit bleek later ‘slechts’ 320 uur te zijn. 
Desondanks was de conclusie van Angela: TO PHD!

Aan het eind van de dag was er nog een discussieronde onder 
leiding van LIC directeur Jaap Brouwer. Hierbij werden zeven 
stellingen voorgelegd aan Klaas, Hans en Angela. Doordat 
deze drie personen allemaal een voorstander van promoveren 
waren bleef het echte debat uit, maar niettemin werd er veel 
nuttige informatie gegeven. Zo is, volgens Hans, de PhD-
periode het enige moment in je leven waarin je met onderzoek 
echt de diepte in kan gaan. Het blijkt zelfs dat ruim 75% van de 
Research studenten zich aan het eind van hun loopbaan niet 
meer in de Research bevinden. Ook vertelde Jaap dat vrijwel 
iedere afgestuurde Doctor nu een goede baan krijgt. “Dit is 
echter wel een momentopname”, nuanceert Klaas. Je verdient 
als promovendus wel iets minder geld dan met een functie in 
het bedrijfsleven, maar Angela kan daar niet over klagen en in 
Amerika betaal je zelfs geld om te promoveren. Je moet dit zien 
als een investering in jezelf. Conclusie van Anthe aan het eind 
van de dag over promotieonderzoek: “Na een jaar of tien ben je 
zowel persoonlijk als financieel een rijker man.”

Teun Sweere  

To PhD or not to PhD
That is the question



Do it clean, do it 
green, or else…

Een apocalyptisch wereldbeeld, dat is wat Al 
Gore een aantal jaar geleden al schetste als wij 
doorgaan met onze huidige chemie. Wellicht 
behoorlijk aangedikt, maar het moge duidelijk 
zijn dat onze voornaamste grondstoffen, olie 
en erts, eindig zijn en dat wij de chemische 
balans van de aarde enigszins verstoren. Tijd 
dus voor groene chemie, wat dan ook al lange 
tijd een hot topic is in de academische wereld. 
Zo hot, dat nog maar moeilijk door de bomen 
het bos te zien is. Daarom hier een overzicht 
van de huidige status en de mogelijke toekomst 
van de belangrijkste takken van de groene 
chemie. 

De hoofddoelen
Of je groene chemie nu door de 3P’s, een gunstige IPAT of aan de 
hand van de twaalf regels van de groene chemie wilt beoordelen, 
in hoofdzaak gaat het er in de groene chemie om dat elementcycli 
gesloten worden. Kortom, grondstoffen die je gebruikt moeten 
uiteindelijk weer in dezelfde staat terug komen. Daarom is het 
verstandig grondstoffen te kiezen die in de natuur voorkomen, 
zoals CO2, H2O, O2, N2, biomassa en veel voorkomende ertsen. 
Deze stoffen kun je uiteindelijk gewoonlijk weer makkelijk 
terugkrijgen, al dan niet met beetje hulp van moeder natuur. 
Daarnaast is belangrijk dat tijdens syntheses zo min mogelijk 
schadelijke tussenproducten vrijkomen en zo weinig mogelijk 
energie wordt gebruikt (die is in een groene wereld immers 
duur). 

Brandstoffen
Het kan geen chemicus 
ontgaan zijn dat waterstof en 
biomassa als de grootste kandidaten 
worden gezien voor brandstoffen van de 
toekomst (zie figuur hieronder). Elk heeft op dit 
moment zijn eigen voor- en nadelen. Waterstof kan worden 
gemaakt met relatief hoge efficiëntie (~10% t.o.v. zonlicht), maar 
hier zijn wel zeldzame stoffen voor nodig (o.a. platina). Tevens 
zijn opslag en (compacte) verbranding van waterstof uitdagend. 
Biobrandstoffen passen goed in de huidige brandstoflogistiek 
en kunnen zeer eenvoudig worden gemaakt door vergisting, 
vergassing of omestering van vetten (uit bijvoorbeeld algen), 
maar wel met een betreurenswaardige efficiënte (<1% t.o.v. 
zonlicht). 
Het moge duidelijk zijn dat op dit gebied nog veel onderzoek 
nodig is. De grootste uitdaging voor waterstof is het vinden 
van een katalysator voor het electrolyse proces die robuust en 
efficiënt is (zoals platina), maar niet uit zeldzame/dure materialen 
bestaat. Aan de zuurstofzijde is er het probleem dat metalen hier 
uiteindelijk alle zullen oxideren. Een alternatief is bijvoorbeeld 
het gebruik van geleidende zouten, zoals cobaltoxide. Aan de 
waterstofkant is een groot probleem CO poisoning.
De grootste uitdaging voor biobrandstoffen blijft het verhogen 
van de efficiëntie van de gebruikte organismen. Hierbij is een 
grote uitdaging dat organismen die veel product maken, in 
principe minder energie overhouden om te groeien en daardoor 
weggeconcurreerd worden. Door genetische manipulatie en het 
gebruik van het voedings patroon ‘feast and famine’ (oscillerend 
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veel en weinig eten 
geven, waardoor alleen 

organismen die reserves, 
zoals vetten, opbouwen het 

overleven) kan dit worden 
voorkomen.

Organische chemicaliën
Organische producten als plastics, coatings 

en lijmen worden op dit moment nagenoeg volledig 
gemaakt uit olie. Als in plaats hiervan biomassa zal moeten 
worden gebruikt zijn er twee hoofdroutes:
 
1. Het scheiden van biomoleculen in zogeheten biorefineries 
en de verschillende stoffen uit de biomoleculen direct 
gebruiken als grondstoffen voor verdere syntheses 

2. Het opbreken van biomoleculen in een beperkt aantal kleinere 
moleculen door middel van vergassing (in feite anaerobe 
verotting) of pyrolyse (het kraken van biomoleculen, op 
eenzelfde wijze als die bij olie gebeurt). De kleinere moleculen 
kunnen vervolgens door middel van de steam reforming 
en water gas shift reactie worden omgezet in H2 en CO, die 
via het Fischer-Tropsch proces dan weer in synthetische 
olie kunnen worden omgezet. Dit kan verder worden 
gebruikt in de gebruikelijke chemie zoals we die nu kennen.  

Hoewel beide takken in principe mogelijk zijn, is efficiëntie nog 
lang niet optimaal en kunnen ook nog lang niet alle biomoleculen 
worden verwerkt. In het bijzonder is de verwerking van lange 
suikerketens uitdagend. 
Tevens wordt hard gewerkt aan het zo veel mogelijk uitbannen 
van het (overmatig) gebruik van, organische oplosmiddelen, 
chloor en stoichiometrische additieven waarvan slechts een 
klein deel in het product terecht komt, wat veel afval over laat. 

Metalen, halfgeleiders en 
anorganische chemicaliën
In de chemie van metalen is zeer moeilijk verandering 
te brengen, daar zelfs in het meest gunstige geval 
extreme condities nodig zijn om ze te verkrijgen. 
Metaalertsen moeten namelijk vrijwel altijd 
gereduceerd worden, wat veelal alleen kan met 
koolstof en bij hoge temperaturen (bekijk maar 
eens een Ellingham diagram). Voor sommige 
metalen worden echter ook zeer giftige stoffen 
of intermediairen gebruikt. Zo wordt goud vaak 
nog aan de bodem onttrokken met cyanides, wordt 
aluminiumerts bewerkt met fluorides en gebruikt men 
chloor bij het opzuiveren van titanium. 
Dit laatste is ook essentieel in het opzuiveren van silicium, 
wat de productie van zonnecellen toch milieubelastend kan 
maken. 
In het algemeen geldt voor anorganische stoffen: zeldzame 

elementen moeten zo min mogelijk worden gebruikt. Omdat dit, 
zeker ook in zonnecellen, brandstofcellen en windmolens, nu 
nog wel noodzakelijk is zal hier nog veel verandering in nodig 
zijn. 
Ten slotte nog een zeer belangrijk, maar wellicht niet echt groen 
proces: de kunstmest synthese. Hoewel het niet te verwachten 
valt dat kunstmest snel zal worden uitgebannen, zal het gebruik 
beperkt moeten worden. Tevens zal iets aan de lage efficiëntie van 
het proces moeten worden gedaan. Echter dit is zeer ingewikkeld, 
daar de bottleneck hem in de synthese van ammonia uit stikstof 
en waterstof zit, een proces dat bij hoge temperatuur en druk 
verloopd. Een katalysator moet onder die omstandigheden 
extreem robuust zijn, wat de mogelijkheden erg beperkt.  

Het moge duidelijk zijn, er is wel enige lijn te zien in de 
ontwikkeling van de groene chemie, maar we zijn er nog 
lang niet. En dat is maar goed ook, want dat maakt dit 
voor ons als chemici een spannende tijd om in te leven! 

Rik Mom



CHEMISCH GEVAAR

Iedereen die aan een chemische studie begint krijgt er meteen mee te maken: 
veiligheidsregels! Voordat je het lab op mag moet vaak eerst een uitgebreide 
test worden gedaan over de kennis van veiligheid en handelen in gevaarlijke 
situaties. Dan rijst natuurlijk meteen de vraag ‘Hoe gevaarlijk is al die chemie 
nou eigenlijk voor de chemicus?’ Tijd voor de Chimica om eens uit te zoeken 
hoe gevaarlijk de hedendaagse chemie is voor onze gezondheid, en of wij 
inderdaad gemiddeld eerder doodgaan dan de andere wetenschappers.

Kanker
De ziekte die het meest in verband wordt 
gebracht met chemicaliën is kanker. Veel 
oplosmiddelen of synthesestoffen kunnen 
namelijk carcinogene onderdelen bevatten, 
waardoor de kans op kanker verhoogd wordt, 
en waardoor strikte veiligheidsmaatregelen 
aan deze stoffen verbonden zijn. De angst voor 
carcinogene stoffen is zeker niet onterecht. 
Verschillende studies laten zien dat onder 
chemici, en dan vooral onder de organisch 
chemici de afgelopen jaren een significant 

hoger aantal gevallen van kanker voorkwam. Zo 
is er bijvoorbeeld in 1969 onderzoek gedaan naar 
de doodsoorzaak van 3637 leden van de American 
Chemical Society, die stierven tussen 1948 en 1967. 
Uit het onderzoek bleek dat er ongebruikelijk hoge 
percentages uitkwamen van mensen die stierven aan 
alvleesklierkanker of kanker aan de lymfesystemen. 
Vrouwelijke medewerkers hadden een iets hogere 
kans op borstkanker, maar daarvan waren er 
slechts 115 van de 3637. Van de mannen zouden 
op de aangegeven leeftijden volgens de landelijke 
statistieken 354 mensen moeten sterven, maar dit 
waren er 444. Van die 90 extra doden stierven er 41 
aan alvleesklierkanker. Op latere leeftijden hadden 
de mannen ook meer last van ziektes als leukemie 
en andere kankers. Opvallend is ook dat deze 
studie, en later ook andere, aantoonde dat chemici 
sneller geneigd zijn om zelfmoord te plegen, en dat 
dit opvallend vaak gebeurd door middel van het 
innemen van chemicaliën.

Ongelukken
Naast ziektes die zich op lange termijn ontwikkelen 
in het lichaam ten gevolgen van langdurige 
blootstelling aan chemicaliën, spelen ook ongelukken 
een rol. De verscheidenheid van ongelukken die op 
het lab plaatsvinden is groot, denk hierbij aan 
vergiftiging, branduitbraak of bijtende stoffen. In 
2007 zette het Amerikaanse populair wetenschappelijk 
blad Wired Magazine de gevaarlijkste 
wetenschappelijke beroepen en onderzoeken op een 

rijtje, door te kijken naar het percentage van de 
uitvoerders van het beroep dat stierf aan een dodelijk 
ongeluk. Opnieuw staan chemici hoog in de lijst, 
scheikundestudenten staan op nummer 6, na 
astronauten, biosafety researchers, orkaan-
deskundigen, artsen zonder grenzen en mensen die 
raketmotoren testen. De oorzaak blijkt meestal bij de 
studenten zelf te liggen. Ze maken veel fouten door 
onoplettendheid en zijn laks met de 
veiligheidsvoorschriften. Daarbij moeten we wel in 
aanmerking nemen dat studenten nog niet zijn 
afgestudeerd, en dus niet bevoegd om zelf aan de slag 
te gaan op het lab. Gebrek aan ervaring en 
onderschatting van het gevaar blijken een groot 
aandeel te hebben in het aantal ongelukken.

 

Wereldwijde analyse
Als we kijken naar sterftecijfers onder chemici, 
en we vergelijken die met verschillende landen, 
blijken er grote verschillen te bestaan tussen de 
levensverwachtingen van chemici in verschillende 
gebieden in de wereld. Dit is vooral te wijten 
aan landelijke regelgeving en de controle van die 
wetgeving. Zo zien we dat in landen als de Verenigde 
Staten van Amerika en West-Europese landen de 
levensverwachting van chemici beduidend hoger is 
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dan in landen zoals Rusland en China. Chemische 
experimenten worden hier vaker buiten zuurkasten 
uitgevoerd, mensen dragen minder vaak een 
bril, en er worden vaak nog oudere, minder 
veilige methodes gebruikt, zoals bijvoorbeeld het 
pipetteren met de mond. Ook worden de soms 
vrij strenge regelgevingen niet in alle landen 
even fanatiek gecontroleerd. In Nederland is de 
wetgeving wat betreft veiligheidsregels in de chemie 
vrij streng in vergelijking met andere landen, en 
deze wetgeving wordt vooral in het bedrijfsleven 
streng gecontroleerd.

Veilig labwerk
Hoewel uit vele studies is gebleken dat chemici vaker 
zijn gestorven aan kanker dan mensen in andere 
beroepen, zijn de meeste van deze studies van voor 
1980. Het blijkt dat we veel geleerd hebben over het 
gevaar dat sommige stoffen met zich mee kunnen 
brengen, en een aantal gemakkelijke aanpassingen 
op het lab hebben er voor gezorgd dat het een steeds 
veiligere werkvloer is. Een aantal, misschien voor 
de hand liggende, veiligheidsvoorschriften om zelf 
op te letten zijn bijvoorbeeld
1. Draag een veiligheidsbril en passende labjas! 
Indien nodig, doe lang haar in een staart.
2. Werk in de zuurkast, zorg dat chemicaliën zo min 
mogelijk uit de kast komen.
3. Sluit flessen goed af na gebruik, gebruik zo veel 
mogelijk kleine hoeveelheden.
4. Werk zo min mogelijk met open vuur, en geen 
vluchtige brandbare stoffen in de buurt van open 
vuur.
5. Draag altijd handschoenen in geval van bijtende, 
giftige en carcinogene stoffen of bij chemicaliën die 
op de een of andere manier gevaar kunnen opleveren 
voor de gezondheid. Gebruik de handschoenen ook 
bij het schoonmaken van glaswerk. Gebruik nooit 
handschoenen bij open vuur!
6. Pipetteer met een pipetteerballon, nooit met de 
mond.
7. Ga zorgvuldig om met afval.
Stoffen die voorheen grote risico’s met zich 
meebrachten op laboratoria zijn bijvoorbeeld 

kwik, dat vaak gewoon in wasbakken werd 
gegooid, en benzeen, waar vroeger glaswerk mee 
schoongemaakt werd. Deze stoffen mogen nu niet 
meer op deze manieren worden gebruikt.

Labwerk in Nederland
Op dit moment zijn er geen recente studies bekend 
waaruit blijkt dat Nederlandse chemici een lagere 
levensverwachting hebben dan de gemiddelde 
Nederlandse burger. Dit in tegenstelling tot zo’n 
30 jaar geleden, toen chemici inderdaad nog 
verhoogde risico’s liepen op kanker. Maar dankzij 
verbeterde methoden, wetgeving, apparaten en 
meer kennis over de gevaren hebben we de risico’s 
op het lab kunnen verkleinen. Bedenk altijd dat 
verreweg de meeste fouten op het lab worden 
gemaakt door mensen zelf. Werk voor jezelf en voor 
anderen dus altijd veilig, en houd je hoofd erbij, 
want meestal geldt dat een beetje gezond verstand 
al een heleboel problemen kan voorkomen! 
 
Shirley Wouters
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Dit is alweer de laatste keer dat ik als assessor onderwijs een stuk schrijf voor 
de Chimica. Het afgelopen jaar heb ik jullie hier op de hoogte gehouden van 
het reilen en zeilen van onze opleidingen en de overheidsplannen die ons 
diep in de portemonnee zouden raken. Deze laatste keer mag ik gelukkig 
een aantal van deze beweringen weer intrekken, volgt er een stukje over de 
onderwijsvisitatie en een vooruitblik voor de komende tijd.

Overheidsplannen
Het zal niemand ontgaan zijn dat op 23 april het 
kabinet gevallen is. Eigenlijk hadden veel mensen 
wel verwacht dat deze gedoogconstructie de tijd niet 
uit zo zitten, maar toch kwamen een aantal kostbare 
maatregelen inmiddels wel erg dichtbij. Ik vond het 
dan ook wel erg opvallend dat er drie dagen later in het 
principeakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks 
en ChristenUnie helemaal niets terug te vinden was 
over het hoger onderwijs. Ondertussen is duidelijk 
geworden dat de plannen uit het wetsvoorstel 
“Studeren is Investeren” voorlopig niet behandeld 
zullen worden. Dit is goed nieuws voor (aanstaande) 
masterstudenten, want dit betekent dat er in ieder 
geval komend jaar nog geen sprake is van een sociaal 
leenstelsel, maar dat de studiefinanciering blijft. 
Wat wel gewoon ingevoerd gaat worden, is de 
langstudeerboete van 3063 euro per jaar. Even was 
hier nog twijfel over omdat er nog geen regeling was 
voor deeltijdstudenten, maar nu is besloten dat zij 
gecompenseerd worden. Wel goed om in de gaten 
te houden: deze boete wordt berekend per maand. 
Als je dus vier jaar en vier maanden over je bachelor 
doet, krijg je van de universiteit acht maanden 
langstudeerboete weer terug. Wat nog ter discussie 
staat is de geldigheidsduur van de OV-kaart. Het 
voorstel is om de duur hiervan met twee jaar te 
verkorten tot studieduur+1 jaar. Met een tweejarige 

master zou dit er dus op neer komen dat je 
straks maximaal zes jaar recht hebt op de OV-
kaart.

BSA
In de vorige editie van de Chimica schreef 
ik over de aanstaande veranderingen in het 
Bindend Studie Advies van de TU Delft en 
de Universiteit Leiden. Hoewel we MST toch 
meedoen met Delft (vanaf komend collegejaar 
45 punten), is het toch ook interessant om 
de ontwikkelingen in Leiden in de gaten te 
houden. Vorige keer was het plan van het 
College van Bestuur om vanaf 2013 een 
BSA van 2 keer 50 punten in te voeren. 
Blijkbaar heeft de inzet van onder andere de 
studieverenigingen, opleidingscommissies 

en de universiteitsraad geholpen, want dit plan is 
inmiddels wel wat afgezwakt. Inmiddels is besloten 
dat er vanaf 2013 in het eerste jaar een BSA van 45 
punten komt en in het tweede jaar van 90 punten. 
Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld in het eerste 
jaar 55 punten te halen en in het tweede jaar 35. Wel 
moet in twee jaar de propedeuse binnen zijn. Hoewel 
dit natuurlijk al een stuk soepeler is dan het eerdere 
voorstel, denk ik dat er nog steeds genoeg studenten 
zijn die maar wat blij zijn dat dit voor ons niet gaat 
gelden!

Visitatie
Iets anders waar de afgelopen periode aardig wat 
tijd in is gaan zitten, is de onderwijsvisitatie. Daarbij 
worden alle chemisch gerelateerde opleidingen van 
Nederland bezocht en beoordeeld. Als de opleiding 
in orde is, dan wordt deze geaccrediteerd, wat 
inhoudt dat ze diploma’s uit mogen delen. Doordat 
deze visitaties uitgevoerd worden door een externe 
organisatie zou dit ervoor moeten zorgen dat er geen 
InHolland praktijken ontstaan. Voor de visitatie zijn 
een hoop verslagen geschreven waar ook de studenten 
en studieverenigingen bij betrokken zijn. Ook waren 
er een aantal gesprekken met de visitatiecommissie 
waar de studieverenigingen, opleidingscommissies en 
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e e n 
aantal random gekozen 

studenten bij betrokken waren. In drie volle dagen 
heeft de commissie Leiden en Delft bezocht en 
daarbij de opleidingen MST, LST, BFW en de 
bijbehorende masters beoordeeld. Al met al een hele 
klus dus en dan waren dit nog maar de eerste steden 
die de commissie bezocht. Het zal dan ook niemand 
verbazen dat het definitieve rapport nog even op 
zich zal laten wachten. Verwacht wordt dat dit zo 
rond oktober verschijnt.  Voordat de accreditatie dan 
verlengd is, duurt het nog weer een jaar.  Gelukkig 
hoeven we niet al die tijd in spanning 
af te wachten, want de commissie 
heeft al wel een voorlopig oordeel 
gegeven. Daarbij werd aangegeven 
dat we ons geen zorgen hoeven te 
maken over de accreditatie. Wel waren 
er een aantal punten van aandacht, 
zoals de opleiding zelf ook al aan had 
gegeven. Het belangrijkste daarbij 
is eigenlijk de beoordeling van de 
practica; hoe zorg je ervoor dat iemand 
het cijfer krijgt dat hij/zij verdient. En 
daarnaast moet het natuurlijk ook voor 
een examencommissie nog inzichtelijk 
blijven hoe dat cijfer dan tot stand komt.

En verder...
Zo aan het einde van het jaar is het goed om alvast 
vooruit te kijken naar het volgende jaar. Zo zijn de 
vooraanmelders voor het volgende jaar inmiddels 
op de hoogte gebracht van het bestaan van het 
CDL, het TG en natuurlijk het EJW. Hoewel het 
niet alles zegt, is het toch mooi om te zien dat er 
een stuk meer vooraanmelders zijn dan vorig jaar.  
Verder wordt er achter de schermen natuurlijk ook 
nog altijd hard gewerkt aan een nieuw curriculum 
voor MST, dat waarschijnlijk vanaf cohort 2013 
ingevoerd gaat worden.
Ook al zit het met ons onderwijs over het algemeen 
redelijk goed, er is natuurlijk altijd ruimte voor 
verbetering.  Mocht je het leuk vinden om 
hieraan mee te werken, dan kan dat natuurlijk via 
de CollegeResponsComissies of via één van de 
Opleidingscommissies; geef je interesse nu alvast 
door via het formulier op de website!

Leon Jacobse
Assessor Onderwijs



Fotowedstrijd
Vesten, mokken, tassen en zonnebrillen; je kunt het zo gek niet bedenken of het bestaat met een 
CDL-logo erop. In het Gorlaeus zijn CDL’ers daardoor vaak makkelijk te herkennen, maar hoe 
is dat daarbuiten? Om daar achter te komen organiseren we de grote vakantie fotowedstrijd! 
Stuur een originele foto met jou en je favoriete CDL-gadget uiterlijk 3 september naar  
chimica@chemischdispuutleiden.nl en win een mooie prijs!
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Extra informatie
Artikelen zien verschijnen in de volgende 
oplage van de Chimica Acta Lugduni? 
Lever deze dan uiterlijk 10 september 2012 in 
bij een van onze redacteurs, bij voorkeur via de 
mail in Word bestand naar ons mailadres: 
chimica@chemischdispuutleiden.nl, 
eventuele afbeeldingen gelieve als losse 
bestanden meesturen. De Chimica 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 
van de opleidingen Molecular Science and 
Technology en Chemistry van de Universiteit 
Leiden. Anonieme artikelen zullen niet worden 
geplaatst.

Oproep
Eerder viel al te lezen dat wij op zoek zijn naar 
een nieuwe tekenaar voor blurp. Daarnaast 
zijn we ook op zoek naar nieuwe commissieleden 
die  willen meewerken aan de Chimica. Is dit 
iets voor jou? Geef dit door via de email of de 
website!

Yorrick  van Bree

Redactie Eind-redactie

Shirley Wouters                           Annechien Maas 
Geesteranus

Therre van Blerck Rik Mom Raisa Rudge



Patrick, het CDL en wij van de 
Chimicaredactie  wensen iedereen 
een heel erg fijne zomervakantie en 
veel plezier met de laatste Chimica 

van dit collegejaar!


