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Ab actiaal

Beste alumnus van het Chemisch 
Dispuut Leiden,
 
Het heeft even geduurd, 
maar eindelijk is er weer een 
Buitenledenchimica op de mat 
verschenen. Deze Chimica 
is een mooie samenstelling 
van Chimicastukken van het 
afgelopen jaar en nieuwe stukken, 
waaronder een interview met 
de nieuwe wetenschappelijk 
directeur van het LIC!
 
Vanaf het verschijnen van de 
vorige Buitenledenchimica, de 
lustrumeditie, is er veel gebeurd 
omtrent de buitenleden. Zo is 
er vorig jaar een reünistendag 
geweest (check de mooie foto 
op de laatste pagina!), hebben 

verschillende buitenleden-
activiteiten plaatsgevonden en 
hebben de ereleden de nieuwe 
sokkel en locatie van Blurp 
onthuld. Deze staat prominent op 
de weg die iedere student moet 
lopen naar de nieuwbouw naast 
het Gorlaeus. 

Over nieuwbouw gesproken, 
hier is ook het een en ander over 
geschreven in deze Chimica. 
Daarnaast een stuk over het 
afscheid van het archief en de 
Borrelbunker. Lees deze editie 
dus vooral door! In ieder geval 
veel leesplezier gewenst vanuit 
het CDL en de Chimica redactie. 

Bert Beerkens

Editorial

Geacht buitenlid, beste alumnus,

Het collegejaar 2016-2017 is bijna ten einde en daarmee kunnen we u op de hoogte 
stellen van de leukste, interessantste en spannendste activiteiten van het afgelopen 
jaar.  Vorig jaar was natuurlijk het lustrum van onze vereniging en tegelijkertijd ook 
het lustrum van ons tijdschrift. U heeft daarom vorig jaar de speciale editie daarvan 
ontvangen, de Lustrum Chimica. Dit jaar is er wederom een speciale buitenledenchimica 
voor u in elkaar gezet, waarin zowel de activiteiten van het afgelopen jaar als die in het 
lustrumjaar beschreven staan. 

Zo is er vanaf pagina 10 meer informatie te vinden over het lustrum, waarin het CDL 
onder anderen is afgereisd naar Singapore en Maleisië, om daar de cultuur en chemische 
industrie te ontdekken. Daarnaast staan op pagina 14 en 15 enkele van de gebruikelijke activiteiten beschreven en 
natuurlijk ontbreken de buitenledenactiviteiten van afgelopen jaar ook niet. 

Deze buitenledenchimica bevat vrij veel stukken zodat u als buitenlid op de hoogte kunt blijven van de 
gebeurtenissen binnen het CDL. Ook vestigen we in deze editie aandacht op vernieuwing. Zo is er vanaf pagina 
18 meer te lezen over prof. Overkleeft, die een interview heeft gegeven betreffende zijn nieuwe functie als 
wetenschappelijk directeur van het Leiden Institute of Chemistry. De pagina’s die daarop volgen staan vol met 
meer informatie over de verplaatsing van de onderzoeksgroepen van het oude naar het nieuwe gebouw. Ook 
onze eigen vereniging ontsnapt niet aan vernieuwing. Helaas zal dit een van de laatste stukjes zijn die ik als h.t. ab 
actis zal mogen schrijven en vanaf september zal mijn opvolgster Irene het stokje van mij overnemen. Op pagina 
9 kunt u alvast kennismaken met dit komende bestuur.

Uiteraard blijven we een scheikundige vereniging en zullen in deze Chimica ook de nodige scheikundige stukken 
niet ontbreken. Ik wens u veel leesplezier en graag tot bij een volgende buitenledenborrel of -activiteit!

Met triomphantelijke groet,

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

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

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

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

Natuurkundige Peter Higgs, bekend als ontdekker van het 
naar hem vernoemde Higgs boson, sprak zich in 2013 uit over 
dit criterium en het feit dat de academische verwachtingen 
na de 1990s hem waarschijnlijk hadden beperkt in zijn 
baanbrekende onderzoek. “It's difficult to imagine how I 
would ever have enough peace and quiet in the present sort 
of climate to do what I did in 1964, today I wouldn't get an 
academic job. It's as simple as that. I don't think I would be 
regarded as productive enough."

Dominique Vis

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

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

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

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

4

PUBLISH OR PERISH
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Toen ik werd gevraagd om deze column te schrijven wist ik niet 
wat ik moest gaan schrijven. Ik kan natuurlijk gaan klagen over 
vluchtelingen of gaan zeuren over de maatschappij. Maar ik dacht, 
laat ik eens iets anders doen. Iets heel anders, dus heb ik zo goed 
en kwaad als het kan het lableven maar in iets poëtisch omgezet. 
 
Alle stoffen staan in het lab
allemaal zij aan zij

De imide en amine stinken als altijd
Zoutzuur en hydroxide staan gezellig bij de achterwand
samen vechten ze altijd om wie het sterkst is
Dan komen de supers
nee niet superman, maar superzuur en superbase
de sterksten van allemaal

En wat hebben we daar,
blauw, groen, rood en roze. Nee, het is geen verf
het zijn de vele metaalcomplexen die allemaal hun eigen 
kleur hebben
En wat kunnen we er veel mee doen
Medicijnen maken, reacties katalyseren of misschien zelfs 
energie opwekken

En kijk nou, wat loopt daar. Een verstrooide chemicus
Midden tussen de flessen voelt hij zich thuis
Een walmpje hier, een poedertje daar
Vergeet niet goed schoon te maken

Ja ja. Dat is ook belangrijk, maak alles schoon
alles bij de juiste kleur in het juiste vat
anders boem boem weg lab.
 
Jan-Willem Bastiaansen

KOLOM
Kom maar op met die 'designer 
babies'

De hype rondom het CRISPR-Cas9 
systeem heeft nu ook de niet-
wetenschapper bereikt, en dit zorgt voor 
een kritische blik op de nieuwste aanwinst 
in de trukendoos van de geneticus. Even 
een instappertje: CRISPR-Cas9 is een 
systeem dat bestaat uit prokaryotisch 
DNA (CRISPR) en het eiwit Cas9. Het dient 
als immuunsysteem bij prokaryoten. 
Enkele tijd geleden is het onderzoekers 
echter gelukt om dit systeem te gebruiken 
voor het knippen en plakken van korte 
stukken DNA in andere cellen. Dit brengt 
natuurlijk oneindig veel mogelijkheden 
met zich mee, waaronder het bestrijden 
van genetische ziekten. Groot nieuws dus, 
en ook geen wonder dat deze ontdekking 
de pers niet is ontgaan. Zo kwam ik in een 
bijlage van de Volkskrant van 15 oktober 
2016 een uitgebreid artikel tegen over 
‘het ideale kind’, waarbij de vraag luidde: 
‘Moeten wij het ideale kind wel in elkaar 
willen knutselen?’ In het artikel wordt 
al vrij snel een brug geplaatst tussen 
genome editing met behulg van CRISRP-
Cas9 en ‘enhancement’, het verbeteren 
van menselijke eigenschappen. Er wordt 
gesproken over ‘designer babies’, waarbij 
de vraag luidt in hoeverre wij dit in de 
toekomst moeten gaan toestaan. Nu 
snap ik dat het sensationeel is om te lezen 
over verschillende toekomstscenario’s 
met betrekking tot genome editing. 
Echter worden op deze manier mooie 
technieken in een daglicht gezet waarin 
zij niet per definitie thuishoren. Het 
maatschappelijke debat omtrent nieuwe 
wetenschappelijke technieken en de 
doemscenario’s die hieraan vastkleven 
ontstaat zo al voordat er überhaupt 
betrouwbaar wetenschappelijk resultaat 
omtrent gevolgen is behaald. Een heikel 
puntje sinds de geboorte van de genetica. 
Laat de wetenschappers gecontroleerd 
knutselen, zou ik daarom zeggen, waarna 
zij ten behoeve van het publieke debat 
zelf kunnen vertellen wat goed en slecht 
is. Kom maar op met de designer babies! 

Bert Beerkens
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Pleur het maar weg

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

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

“Ik ben de onschuld”

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

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

geen houdbaarheidsdatum nodig hebben. Ik ben de domme 
consument, als ik een datum zie ga ik niet op onderzoek uit 
om te achterhalen of ik iets écht niet meer kan eten. Als ik 
het eten aan mijn kinderen geef, dan neem ik helemaal geen 
risico. Allemaal logisch.
De doelstelling die Minister Verburg gesteld had, bleek op 
navragen ook meer een stunt om leuk te lijken. Want wie is 
er nou voor voedselverspilling? De overheid stelde een doel, 
maar deed vervolgens niks om die doelstelling te halen. Dat 
schaadt het algemeen vertrouwen in de overheid. Ze roepen 
dingen, maar doen vervolgens niet iets.

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

Het is erg makkelijk om naar consumenten te wijzen, 
als het aankomt op voedselverspilling. Als einde van 
de voedingsketen is het ook logisch dat zij het meeste 
verspillen. Heel de keten is er namelijk op gericht dat zij de 
producten kopen en gebruiken. De winst valt te halen bij de 
voedingsindustrie. De manier hoe zij voedsel verpakken en 
welke houdbaarheidsdata zij op de verpakkingen zetten, 
zullen de grootste invloed hebben op voedselverspilling. 
Als je twee paprika’s nodig hebt, koop je er gewoon twee 
en hoef je niet te kiezen voor twee dure paprika’s of drie 
goedkope. Als je 400 gram kikkererwten nodig hebt, koop je 
400 gram. Als je 600 gram gehakt nodig hebt, koop je 600 
gram. Ook zouden consumenten en supermarkten moeten 
accepteren dat schappen af en toe leeg zijn. Liever af te toe 
geen slavinken dan slavinken weggooien. Jammer genoeg 
verdient de keten wel 300-400 euro per jaar per consument 
extra door verspilling. Je kunt concluderen de verspilling van 
consumenten slechts het gevolg zijn van eerder ingezette 
verspilling. Als dat wordt aangepakt, dan zou er echt een 
vooruitgang kunnen worden geboekt bij het probleem van 
voedselverspilling. 

Mark Kwakernaak 
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Buitenleden-
activiteiten

Buitenledenborrel: 
High Beer

De eerste buitenledenborrel van 
afgelopen collegejaar was niet een 
borrel zoals we deze gewend zijn bij 
het CDL. Het was deze keer niet de 
gebruikelijke studentikoze borrel in 
de Borrelbunker of de Science Club: 
in december reisden een aantal leden 
en buitenleden namelijk af naar 
Café de Keyzer, waar een High Beer 
plaatsvond. 
Voordat de avond begon kwam een 
van de buitenleden met een  vrolijke 
mededeling: hij had de jaarlijkse 
Jong-KNCV fotowedstrijd gewonnen 
met een van de foto’s die hij gemaakt 
had voor het CDL! Nadat we de door 
hem meegebrachte taart verorbert 
hadden passeerde gedurende de 
avond verschillende speciaalbiertjes 
de revue. De leden en buitenleden 
konden van deze biertjes genieten in 
combinatie met bijpassende happen 
en natuurlijk het goede gezelschap.

Buitenledenborrel: 
Science Club

Het buitenlidmaatschap: altijd een 
goed excuus om jezelf weer eens in de 
studententijd te wanen. In maart was 
het voor enkele jongere en oudere 
buitenleden tijd om weer terug te 
keren naar het epicentrum van die 
tijd: de Science Club. 
Uit verschillende jaarlagen en uit 
verschillende hoeken van het land 
waren de buitenleden richting de 
Science Club gekomen. De bar was 
de hele avond voor de buitenleden 
opengesteld en daarnaast kon ook 
genoten worden van de nodige 
versnaperingen. De borrel ging nog 
tot vrij laat door, gelukkig was er ook 
de gelegenheid om eten te bestellen. 
Er werden veel al dan niet recente 
herinneringen opgehaald en zelfs 
toen de Science Club afgesloten was 
werd het feest nog even voortgezet.

Buitenledenactiviteit

De jaarlijkse buitenledenactiviteit 
vond dit jaar plaats op zaterdag 1 
juli, waarbij een vrij groot aantal 
buitenleden en leden zich verzamelde 
bij de Hortus Botanicus. Daar 
begon de middag met een korte 
lezing over kruiden en specerijen. 
Enkelen van ons leerden wat bij en 
we konden allen genieten van de 
scherpe geuren van de verschillende 
meegebrachte goederen. Na een 
korte koffie- en theepauze volgde 
een interactieve rondleiding door een 
deel van de kassen. Hier werden grote 
wandelende takken bewonderd, 
verschillende mieren gespot en zelfs 
een ananas mocht niet ontbreken. Na 
de rondleiding volgde op de terugweg 
nog een kleine detour langs de 
vleesetende planten. 
Om de dag echt goed af te sluiten 
volgde vervolgens een borrel bij Café 
de Keyzer. Het weer liet het toe, 
dus in het zonnetje wisten we nog 
te genieten van de namiddag en zo 
op een goede manier het jaar af te 
sluiten. 
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Het 84e bestuur

Afgelopen jaar was het 84e bestuur ‘Triomphe‘ vaak op het hok te vinden. Dit jaar zijn er 
een aantal dingen verbeterd en natuurlijk zijn er ook veel activiteiten georganiseerd. Zo is 
er dit jaar voor het eerst de ‘Afgestudeerd... en dan?!‘ borrel gehouden waarbij onze eigen 
alumni aan leden konden vertellen waar zij in hun loopbaan terecht zijn gekomen en hoe hun 
studie scheikunde daarbij geholpen heeft. Ook achter de schermen is er veel veranderd: zo 
is bijvoorbeeld de commissiestructuur aangepakt en ook op financieel gebied is het leden 
gemakkelijker gemaakt door de inschakeling van de strippenkaart.

Het bestuur heeft dit jaar veel activiteiten georganiseerd en het CDL een stapje verder 
geholpen, maar aankomend jaar is het wederom tijd voor een nieuwe lichting. Op de 
rechterpagina kunt u meer lezen over deze vijf enthousiastelingen.



Het 85e bestuur 

Naam: Iris de Bruin 
Functie: praeses

Wat is het beste aan wakker worden?
De Snooze knop!

Wat is je favoriete vervoersmiddel?
Auto, de snelste manier om van A 
naar B te gaan.

Naam: Irene Eggink 
Functie: ab actis

Wat is het beste aan wakker worden?
Weten dat ik ook deze keer weer te laat uit bed ga.

Wat is je favoriete vervoersmiddel?
De step! Ik kijk heel erg uit naar het steppen door het 

Gorlaeus.

Naam: Fabian Sies 
Functie: quaestor

Wat is het beste aan wakker worden?
Weten dat je over zestien uur weer terug mag.

Wat is je favoriete vervoersmiddel?
Een draak, Drogon! 

Naam: Marije de Vos 
Functie: assessor externe betrekkingen

Wat is het beste aan wakker worden?
Niks, ik heb een ochtendhumeur.

Wat is je favoriete vervoersmiddel?
Een zeilboot!    

Naam: Yorick Baljeu 
Functie: assessor onderwijs

Wat is het beste aan wakker worden?
Lekker onder de dekens blijven 
liggen en aan niks denken.

Wat is je favoriete vervoersmiddel?
Vliegtuig, snel en ver weg van de dagelijkste sleur.    9



10

Afgelopen jaar was het jaar van het 18e lustrum van het 
Chemisch Dispuut Leiden. Als almanakcommissie hadden 
wij de zware, maar ook geweldig geladen taak om de 
lustrumalmanak voor dit lustrum samen te stellen. De 
activiteiten van het lustrum vlogen helaas voorbij, maar 
een boekwerk zoals de almanak blijft altijd bestaan. Het is 
dus belangrijk dat dit goed gedaan wordt. 
Al voor de zomervakantie van 2015 begon het 
avontuur. Bij de eerste vergadering was het duidelijk 
waar we aan begonnen, de functies waren verdeeld 
en de eerste taken stonden genotuleerd. Met een 
paar (destijds) eerstejaarsstudenten, maar gelukkig 
ook ouderejaarsstudenten gingen we een mooi boek 
maken. Na veel brainstormen over het thema, vonden 
we de beste optie: ChArged. Na 18 keer een vijftal jaren 
hebben doorgebracht is het CDL nu opgeladen voor 
de komende jaren. Natuurlijk bevat dit thema ook een 
scheikundig element: het 18e element argon is prominent 
vertegenwoordigd in het logo van de almanak. 

Met het thema alleen ben je er natuurlijk nog lang niet. 
Gedurende de opvolgende maanden werd beetje bij 
beetje de almanak in elkaar gezet. Met een InDesign 
cursus werden de eerste stappen gezet, de master werd 
gemaakt en iedereen kon aan zijn stukken beginnen. 
Het werken achter de computer is natuurlijk niet het 
enige wat de Lustrumalmanakcommissie vorig jaar 
heeft uitgevoerd. Als mentale overdracht vond er aan 
het begin van het collegejaar een diner met de vorige 
Lustrumalmanakcommissie plaats en daarnaast hebben 
we ook een dag de Efteling onveilig gemaakt. De conclusie 
van het avontuur kwam met de uitreiking. Een druk 
bezochte avond, veel schrijfwerk en de nodige drankjes 
hebben de almanakcommissie geslaagd afgesloten en 
we kunnen met trots stellen dat dit prachtig geladen 
boekwerk nu in het hok en bij menig CDL’er te vinden is.

Loes Meyberg
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Op zondag 10 juli was het zover. Na iets meer dan een jaar te 
hebben voorbereid, ging de door de Lustrumreiscommissie 
georganiseerde reis eindelijk beginnen.
Na een lange vlucht met weinig beenruimte kwamen we 
op maandag 11 juli aan in Singapore. De daaropvolgende 
week was een drukke week, vol met interessante bezoeken 
aan bedrijven en universiteiten, waaronder ICES, Nutricia, 
SERIS, NUS, AkzoNobel, KLM, Chemetall en DSM, maar 
ook nog culturele activiteiten. Er waren doordeweeks 
mogelijkheden om Marina Bay te verkennen. Dit zeer 
toeristische gedeelte van Singapore was gevuld met 
indrukwekkende gebouwen, mooie botanische tuinen, 
rustgevende parkjes, spetterende uitzichten op de baai van 
Singapore, een groot reuzenrad en zelfs nog een outdoor-
dansfestival. Deze week werd in het weekend afgesloten 
door een bezoek aan het National Museum of Singapore 
en een bezoek aan een Boeddhistisch tempelcomplex. 
Zondagavond was het tijd om richting Kuala Lumpur te 
vertrekken. De nachtelijke treinrit verliep soepeltjes en 
we kwamen om zeven uur ‘s ochtends aan op het station 
in Kuala Lumpur. Na een kort bezoek aan ons hostel was 
het tijd om in een modern cafeetje te luisteren naar de 
presentatie van de Royal Dutch Embassy.

Het programma in Maleisië bood meer mogelijkheden 
tot recreatie: naast bezoekjes aan INBIOSIS en Malaysian 
Nuclear Agency, was er tijd voor het verkennen van het 
centrum van Kuala Lumpur, waaronder de Petronas 
Towers, bezoek aan Little India en een bezoek aan de 
Batu Caves. De volgende zaterdag vertrokken we naar 
Georgetown voor het laatste gedeelte van de reis. De 
rest van het programma bestond uit een wandeling door 
de jungle, gevolgd door een lounge-sessie op het strand, 
bezoek aan verschillende food centers, een bezoek aan de 
botanische tuin en een rondleiding op een fruitplantage 
waar we ook een fruitbuffet kregen. Na deze geweldige 
tweeënhalve weken was het tijd om via Kuala Lumpur 
weer naar Nederland te gaan. De reis werd afgesloten met 
een geweldig feest op de rooftopbar in de buurt van het 
hostel waar we in Kuala Lumpur verbleven. Na dit feest 
was er geen tijd om uit te brakken. We moesten namelijk 
om zeven uur ’s ochtends al naar het vliegveld. De vlucht 
terug was lang, maar verliep net als de heenweg soepel. 
Na twee vluchten van in het totaal veertien uur waren we 
weer terug in ons koude kikkerlandje met heimwee naar 
Azië.

Miles Holborough-Kerkvliet 
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Complex, wat is het eigenlijk? 
Er vormt een beeld in het hoofd, maar de echte complexe kennis 
is niet voor iedereen. Wel voor de deelnemers van het lustrum. 

23-02-2016 Poolparty
Een lustrum dat een spetterende start maakte met een 
onvergetelijke poolparty. Waar bier, wijn en water zich 
mengden rondom de vochtige aanwezigen, als een Grieks 
badhuis waar water bij de wijn nog gebruikelijk was. 
Ach, mocht het maar tot op heden doorgaan tot allen 
verschrompeld en voldaan door de deinende chloorgolven 
uitgespuwd zouden worden.

15-03-2016 Complexe activiteit
Een complex vervolg met een activiteit die de onwetende 
lezer zelf een geniale invulling mag geven, en een 
deelnemer door alle complexiteit waarschijnlijk heeft 
verdreven. 

16-05-2016 Stranddag
Tijd voor een frisse start met de eerste passe-partout 
activiteit, waar iedereen werd uitgedaagd door de 
onvoorspelbare zee en wind. Na beachvolleybal het zand 
uit je naad halen is nutteloos , 20 keer omslaan in 15 cm 
water is ook heel normaal en vliegeren gaat niet meer zo 
makkelijk als vroeger. Toch een schot in de roos deze dag.

18-05-2016 Lunchlezing professor Reedijk
Het brein moet gestimuleerd blijven tijdens het lustrum. 
Metaalcomplexen en de complexe geschiedenis van het 
CDL werden uitgebreid uitgelicht door Jan Reedijk. Geen 
vraag te complex voor deze monarch. Ging het contact 
tussen het CDL en leden nog maar zoals 50 jaar geleden, 
irreëel kunstige berichten over en weer met een formele 
doch fanatiek grappige inhoud.

18-05-2016 Barbecue
Altijd al gedroomd van een barbecue in de stromende 
regen? Hitjes werden gepompt terwijl de deelnemers body 
to body onder de partytenten stonden. Wat ongelofelijk 
mooi, vlees tegen vlees terwijl je vlees eet. 

20-05-2016 Complexival
De activiteit waar het meeste budget en tijd in zat, met een 
complexe organisatie. Hoewel niet iedereen zijn complexe 
dansjes met ons wilde delen, is er van alle DJ’s genoten. 
De les is geleerd dat in een plastic bol rondspringen 
vermoeiend is, speelgoed naar elkaar gooien blijft altijd 
leuk en binnen doorfeesten is een groot genot.

22-05-2016 Pretpark Challenge
Drievliet is zoveel leuker als je personeel de weg naar 
de droomvlucht vraagt, een rave start in de rij houdt, 
attracties onveilig maakt omdat je te groot bent, een 
Luco-lid kidnapt in een attractie en meer ongein. Een 
challenge die velen zijn gestart maar er maar één de beste 
kan zijn. Volgende keer de Efteling?
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24-05-2016 Bierspellen
Bakken vouwen, pinten downloaden, bier harken, zuipen, 
adten, slurpen. Het was heerlijk, het kaf werd van het 
koren gescheiden. Het was zeker geen standaard borrel , 
dierlijk zuipen stond centraal. Geslaagd!

25-05-2016 Jumpin’
Na bierspellen moet alle alcohol er uitgezweet worden, 
geen probleem als je meer dan een uur staat te springen. 
Wat is er mooier dan springen combineren met trefbal? 
Menig CDL’er is uit de lucht gekeild door een goed gerichte 
treffer. Gelukkig is niemand gewond geraakt. 

26-05-2016 Receptie + diesfeest
De Quinten, wat zijn ze toch gastvrij. Keer op keer worden 
we ontvangen voor de receptie, waar studieverenigingen 
elkaar naar de grond werken. Het was een prachtig feest 
waar alles vergeten kon worden met gratis bier.

27-05-2016 Uitbrakdag
De aanwezigen hebben zich vermaakt met films, spelletjes 
en een oneindig schijnende voorraad eten en drinken. Wat 
een brakke afsluiter van het lustrum, maar toch intens 
gelukt.

11-06-2016 Alumnidag
Het was een drukte met alle leeftijden van de aanwezigen. 
Er werden heel wat drankjes en hapjes weggewerkt op 
de boot (die overigens een uur te laat was). Inspirerende 
verhalen van de alumni zijn bij de commissie achter 
gebleven. Een hoop grappige mannetjes en pittige tantes 
aan boord zorgden voor aller vertier en jolijt.

Matthijs Damm

Op 11 mei was het dan eindelijk zover. Na vijf lange jaren 
wachten was het weer tijd voor het lustrumsymposium. 
Dit keer met een andere opzet: in plaats van een halve 
dag was het symposium nu een hele dag met alleen maar 
academische sprekers. Onder het thema ‘Bonding through 
chemistry’ kwamen tien enthousiaste sprekers uit binnen- 
en buitenland een presentatie geven over hun onderzoek. 
De sprekers waren verdeeld over twee zalen, die ieder een 
richting binnen het Leiden Institute of Chemistry (LIC) 
vertegenwoordigden, namelijk ‘Energy & Sustainability’ 
en ‘Chemical Biology’. Het gevarieerde programma 
hadden we niet samen kunnen stellen zonder onze raad 
van advies. We willen professor Bouwman, professor 
Kroes, dr. van Kasteren en dr. Pannu dan ook bedanken 
voor hun hulp en contacten. 
Op de dag zelf kregen we gelukkig hulp van onze 
fantastische crew. De twee meest spraakmakende 
sprekers waren toch wel onze buitenlandse sprekers. 
Voor de ‘Energy & Sustainability’ -zaal was dit Axel Gross 
van de Ulm University uit Duitsland en voor de ‘Chemical 
Biology’ -zaal was dit Sjors Scheres uit Cambridge. De 
buitenlandse sprekers voegden net dat beetje extra toe 
aan dit mooie symposium. Natuurlijk hadden we ook 
wat sprekers die dichter bij huis te vinden zijn. Van onze 
eigen universiteit hebben Jorg Meyer en Hans Aerts een 
presentatie gegeven en naast deze sprekers waren er 
ook sprekers van de Radboud Universiteit Nijmegen, 
TU Eindhoven, Universiteit van Amsterdam en het 
Nederlands Kanker Instituut. Al met al was er dus voor 
iedereen wel een interessante lezing te vinden. Hopelijk 
wordt het symposium over vijf jaar weer zo’n groot succes 
en kan het lustrumsymposium nog verder groeien. Het 
lustrumsymposium is een mooie academische toevoeging 
aan het lustrumprogramma.

Damy Zwagerman
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Afgestudeerd 
en dan?!

Ladies Career 
Night

Meerdaagse 
Excursie

Wat was het weer een mooi jaar voor het Chemisch Dispuut 
Leiden! Enthousiaste commissies en actieve leden maakten elke 
activiteit weer een feest. Omdat er te veel activiteiten waren 
om hier allemaal verslag van te doen, hierbij een overzicht van 
de highlights. Zo bezochten onze ouderejaars studenten Fin-
land en Estland, nodigden wij alumni uit voor een inspireren-
de avond, werd er speciaal voor onze vrouwelijke leden een 
carrière avond georganiseerd en vond het jaarlijkse voetbal-
toernooi weer plaats. Ook kreeg mascotte Blurp eindelijk weer 
een mooie plek in het Gorlaeus, wat feestelijk werd gevierd. 
En om het collegejaar feestelijk af te sluiten, werd gevierd dat 
onze bachelor Molecular Science & Technology alweer 10 jaar 
bestaat. Lees snel verder om meer te weten te komen over 
deze gebeurtenissen! 

Sinds twee jaar wordt er in de voorjaarsvakantie een 
Meerdaagse Excursie georganiseerd voor derdejaars 
studenten en ouder. De commissie van afgelopen jaar 
koos ervoor om het dit jaar groots aan te pakken en 
twee landen te bezoeken, namelijk Finland en Estland.  
De reis begon in Helsinki waar vooral veel bedrijven 
en de universiteit werden bezocht. Ook lieten Finse 
studenten de CDL’ers een kijkje nemen in hun leven en 
werden we uitgenodigd voor een echte Finse sauna! Na 
het drukke programma in Finland werd de oversteek over 
de Finse Golf gemaakt, naar Tallinn! Ook daar werden 
de universiteit en het grootste afvalverwerkingsbedrijf 
van Estland bezocht. Dit zorgde voor een spectaculaire 
ervaring want de verbrandingsoven was gigantisch.  
Het leuke aan een reis naar het Noorden, waren 
toch wel de lage temperaturen. Met -16 graden 
was het een hele ervaring om rond te lopen op de 
verschillende plants. Je moet dan namelijk heel wat 
meer beschermende kleding aan dan slechts een helm.  
Gelukkig was er op het eind van de reis ook tijd voor de 
nodige ontspanning! Het uitgaansleven van Tallinn werd 
ontdekt en de studenten hadden het erg gezellig met 
elkaar. Toch wel een hoogtepuntje waren de bezoekjes 
aan de Scheikunde Bar, waar  letterlijk alles in het teken 
stond van scheikunde! 

Hoewel het aantal vrouwen in de chemie nog steeds 
toeneemt, is dit nog altijd lager dan het aantal man-
nen. Om deze reden organiseert de FeminiCie jaarli-
jks haar Ladies Career Night. Vrouwelijke werkne-
mers uit verscheidene bedrijven worden op deze 
avond uitgenodigd om kennis te maken met onze 
studentes onder het genot van een luxe diner.  
Ook dit jaar was de activiteit weer ontzettend populair en 
konden onze studentes meer leren over het werk bij vier 
grote chemische bedrijven. Daarnaast was het natuurlijk 
de perfecte manier om op een informele manier met el-
kaar kennis te maken, erg gezellig! 

Dat het lastig is om te bedenken wat je wil doen na je 
studie is heel normaal. Om de studenten toch een beetje 
te helpen nodigde het CDL begin dit jaar vier scheikunde 
alumni uit om te vertellen over de keuzes die zij hebben 
gemaakt tijdens én na hun studie. En wie kunnen dit nou 
beter vertellen dan mensen die voor dezelfde keuzes 
hebben gestaan? Alle vragen konden ontzettend goed 
worden beantwoord door de sprekers, die allemaal een 
heel andere carrière hadden. Al met al was het ontzettend 
leerzaam! 
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Ladies Career 
Night

Viering10 jaar 
MST

Voetbal  
toernooi

Sokkel  Blurp
Blurp, de altijd vrolijke mascotte van het CDL stond 
de afgelopen jaren op het hok, maar verdiende eigen-
lijk een veel betere locatie. Daarnaast was zijn sok-
kel ook al een tijdje niet meer wat het geweest was.  
Gelukkig waren daar toen de ereleden van het CDL! Speciaal 
voor ons 90-jarige bestaan kreeg Blurp van de ereleden een 
nieuwe sokkel én speciale plek. Deze plek is nu nog in het 
LMUY, maar zal over enkele jaren in de nieuwbouw komen.  
Afgelopen maand is Blurp feestelijk onthuld door alle 
ereleden en nu kan iedereen elke dag Blurp zien bij het 
lopen naar de nieuwbouw. Ereleden, nogmaals bedankt! 

Het jaarlijkse voetbaltoernooi is inmiddels niet meer weg 
te denken! Aan deze dag doen elk jaar ontzettend veel stu-
dententeams mee, maar ook minstens even veel onder-
zoeksgroepen.  De labjassen worden deze dag verruild 
voor teamshirts en in iedereen komt de fanatiekeling naar 
boven. De teams hebben dit jaar regen en windkracht 9 
getrotseerd, maar het spel werd er niet minder om. In de 
uiterst spannende finale wist de onderzoeksgroep SBC 
uiteindelijk te winnen van een van de studententeams, 
en dit werd goed gevierd! Maar ook voor de verliezende 
teams werd de dag gelukkig goed afgesloten want nader-
hand kon iedereen genieten van een heerlijke bbq onder 
de schotel van het Gorlaeus. 

Dit collegejaar bestond de studie Molecular Science & 
Technology alweer 10 jaar en dit was natuurlijk reden 
voor een feestje! Op 9 juni werden alle (oud-)studenten, 
docenten en andere betrokkenen uitgenodigd om dit te 
vieren en samen terug te kijken op alweer 10 succesvolle 
jaren MST. 
In Museum Volkenkunde in Leiden werd de dag feestel-
ijk geopend met verschillende presentaties. Zo werd er 
verteld over de ietwat moeilijke opstart fase van MST en 
de eerste jaren. Er kwam een alumnus aanbod, er werd 
gestreden om een MST-polo tijdens een quiz en er werd 
alvast vooruitgeblikt op de komende jaren. Want één ding 
was duidelijk: op naar de volgende 10 mooie jaren!
Na dit inspirerende middagprogramma was het tijd om 

wat meer te relaxen én de speciale MST gadget uit te reik-
en. Ook was het tijd om te genieten van deze prachtige lo-
catie. Want ook het café van het museum was even prachtig 
als de rest, nog eens wat anders dan de Science Club!  
Speciaal voor de gelegenheid was de MST band, Molecular 
Sounds & Tunes, ook wel bekend van de Open Mic Night, 
weer bij elkaar om enkele van hun nummers te laten horen.  
Onder het genot van hapjes en drankjes konden student-
en en docenten bijkletsen over MST en werden de leukste 
anekdotes en verhalen uitgewisseld. Er werd natuurlijk 
ook genoten van een luxueus buffet, waar iedereen zijn 
hart op kon halen met verschillende zomerse gerechten. 
Om de avond af te sluiten werden de foto’s van de afge-
lopen 10 jaar bewonderd en kwamen er wat mooie parelt-
jes te voorschijn. Kortom, een geslaagde dag en een moo-
ie viering van 10 jaar MST!  
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Interview met 
De nieuwe baas 
van het LIC 

Prof. Dr. Hermen Overkleeft, hoofd van de onderzoeksgroep Bio-organic Synthesis (BioSyn), is sinds 1 juli wetenschappelijk directeur van het 
Leiden Institute of Chemistry (LIC). Hij neemt de taken van Prof. Dr. Jaap Brouwer over, hij is intussen gepensioneerd. De Chimicaredactie 
ging één week voor de functieoverdracht langs het kantoor van Hermen om te vragen hoe hij wetenschappelijk directeur van het LIC is ge-
worden en wat dit betekent voor het LIC in de toekomst. 
Hermen is opgegroeid in Empe, een dorpje tussen Voorst, 
Apeldoorn en Zutphen. Na zijn studie en promotie in 
Amsterdam is hij naar Leiden vertrokken om te werken 
als post-doc in de groep van Van Boom, dezelfde groep als 
waar hij nu zit. Daarna heeft Hermen twee jaar gewerkt bij 
Harvard Medical School om meer te weten te komen over 
de biologische kant van scheikunde. In 2001 is hij weer terug 
gegaan naar Leiden, om hier de organische chemie met de 
biologische chemie te verbinden. Nu zal hij naast zijn rol als 
hoofd van BioSyn ook de functie wetenschappelijk directeur 
bekleden. 

Vind je deze nieuwe taak spannend?
“Ja, ik vind het vooral spannend omdat ik niet helemaal 
weet wat er op me afkomt. Ik ben namelijk niet van plan 
op te houden met het doen van onderzoek. Ik vind dat een 
onderzoeker dit soort bestuursfuncties ernaast moet kunnen 
doen: een onderzoeksinstituut moet je met onderzoek leiden. 
Als je academisch leert denken in de chemie, chemische 
biologie of duurzaamheid, dan kun je primair onderzoeker 

worden op de universiteit of in het bedrijfsleven, maar je 
kunt ook in bijvoorbeeld bestuursfuncties, politieke functies 
of adviesfuncties terecht komen. Met die gedachte moet een 
instituut vormgegeven worden en daarom vind ik ook dat een 
onderzoeker onderzoek moet doen als dat mogelijk is. Jaap 
Brouwer was hier een uitzondering in, hij heeft het instituut 
heel erg veranderd. Daar heeft niemand iets van gemerkt 
want daar heeft hij tien jaar over gedaan. Nu staat het LIC er 
heel goed voor.”

Zijn er ook bepaalde taken die je nu moet laten vallen?
“Ik geef het vak chemische biologie, soms het derdejaars vak 
biomoleculaire chemie (BMC) en dit jaar heb ik ingevallen 
voor Mark Overhand bij Organische Chemie 2 voor BFW. Dat 
laatste zou ik nu niet meer kunnen doen. Ik ben wel van plan 
om college te blijven geven en onderzoek te blijven doen. 
Daarnaast ben ik van plan net zo veel begeleiding te geven 
aan promovendi als dat ik nu doe.”



Hoe ben je aan deze positie gekomen, solliciteer je hiervoor?
“Nee, dit gebeurt intern. Uiteindelijk beslist de decaan wie 
het wordt en dat overlegt hij sterk met de mensen binnen 
het instituut. Het is altijd beter om een intern persoon aan te 
stellen dan extern persoon, want die kent het instituut al. Als 
je iemand van buiten haalt moet die ook hoogleraar worden 
en een eigen onderzoeksgroep krijgen, dat kan best kostbaar 
zijn. Idealiter, als het instituut er goed voor staat, moet 
het instituut zelf een aantal opvolgers kunnen aanwijzen. 
Officieel voor vier jaar, misschien voor een extra vier jaar. 
Dat is wel een consensus. Ik heb de steun van mijn collega-
hoogleraren en andere stafleden.” 

Wat zijn je doelen met het LIC op lange en korte termijn?
“Er moet altijd vooruitgang zijn natuurlijk. Onder Jaap 
Brouwer is het instituut hervormd van drie thema's: synthese 
(organisch en anorganisch), biologisch-chemisch en fysisch-
theoretisch, naar twee stromingen: chemische biologie en 
energie & duurzaamheid. Vanuit die twee stromingen hebben 
we onderzoeksgroepen, maar ook ‘principal investigators’. 
Die kunnen zelf bepalen bij welke stroming ze horen. Het 
onderwijs is daar ook op aangepast. Deze twee stromingen 
gaan hier en daar een beetje samen, maar dat hoeft niet. 
We moeten ervoor zorgen dat we samen sterk genoeg zijn 
om chemie in de breedte te kunnen blijven doceren en ik 
vind dat we in onderzoek er naar kunnen streven om tot een 
van de beste instituten van Nederland 
te behoren: qua onderzoek en ook 
qua academische vorm en onderwijs. 
Dat betekent dat we misschien nog 
beter moeten worden, dus meer jonge 
mensen een kans moeten geven en ook 
kijken of we meer raakvlakken tussen 
onderzoekers zichtbaar kunnen maken. 
Dan kunnen we elkaar versterken.”

“Je ziet nu inderdaad PhD studenten die een samenwerking 
aangaan met bijvoorbeeld het LUMC …”

“Als dat ook naar buiten toe zichtbaar gemaakt kan worden 
kunnen we vervolgens ook met die verschillende instituten 
samen nadenken over nieuwe benoemingen. Dat zou 
belangrijk zijn niet alleen voor scheikunde, maar ook voor het 
LUMC en het LACDR. Daarmee vul je gaten op van dingen 
die je nog zou willen hebben om tot een medicijn te komen. 
Daarmee heb je dan alles in huis om een geneesmiddel klaar 
te hebben staan. Marc Koper daarentegen is de voortrekker 
van de Energie en Duurzaamheidskant, die kan kijken of die 
kant, die op zich sterk staat, nog sterker kan worden door 
te integreren met andere groepen.  Dit kan bijvoorbeeld 
een samenwerking met natuurkunde of andere katalyse-
gerelateerde groepen in Nederland zijn. Zo gaat het unieke 
Leidse LIC-gezicht wel op in een breder verband.”

“Ik ben er zelf van overtuigd dat, als je verschil wilt maken, 
je echt uniek wil zijn, en niet miljarden te besteden hebt, 
je moet proberen uniek te zijn in iets creatiefs te verzinnen 
en daarna moet kijken of je dat ook ergens kwijt kan. Dan 
natuurlijk liefst in eigen omgeving, want dat is in het belang 
van de universiteit.”

Mocht er een nieuw soort onderzoek worden opgezet in het LIC, wat 
voor iets zou je dan het liefste zien? Iets wat we nog niet hebben?
“We hebben geen moleculaire genetica in een modern jasje. 
Ik zeg het een beetje voorzichtig want we hebben natuurlijk 
moleculaire biologie docenten. Er wordt tegenwoordig heel 
veel met CRISPR Cas gedaan. Je hebt mensen die voorop 
lopen in het ontwikkelen van deze techniek. Ik zou het mooi 
vinden als iemand een biologische vraagstelling zou hebben 
en die vraagstelling alleen maar kan oplossen door middel van 
het toepassen van dit soort moderne technieken. Daarmee 
zouden deze ook voor het hele instituut beschikbaar komen. 
Dat is één voorbeeld, ik kan nog wel andere voorbeelden 
noemen. Ik zou het goed vinden als er mensen komen met 
hun eigen biologische vraagstelling en expertise meenemen 
die ze daarvoor nodig hebben, die ze daarvoor up-to-date 
houden, die ze daarmee ook voor andere onderzoekers 
binnen bereik houden.”

Wat zijn de verdere plannen omtrent de nieuwbouw?
“Ik ben niet helemaal tevreden met hoe het gegaan is, maar wel 
met wat er uitgekomen is. We hebben een heel mooi gebouw. 
De labzalen zijn heel mooi en op de sprinklerinstallaties na 
werkt het allemaal goed. Het is alleen niet genoeg voor het 
LIC, het LACDR én natuurkunde én sterrenkunde. Als ik het 
voor het zeggen zou hebben zou ik nog een paar van dezelfde 
modules bouwen.” 

“Het is ook een moeilijk proces, zo'n grote 
organisatie. Naar wie moet je het eerst gaan 
luisteren? Ze hebben ooit een rondje langs 
de verschillende instituten gelopen en toen 
hadden ze gehoord dat het onderzoek zich 
steeds meer van het lab naar de computer 
verplaatste. Daar schijnt een plan voor veel 

minder labruimte uit te zijn voortgekomen. Die hebben dus 
niet met chemici en biologen gepraat, die hebben juist veel 
labruimte nodig. Van mij mag het LMUY ook blijven, dat vind 
ik ook mooi geworden. Het is een stuk lichter. Het nadeel 
daarvan is wel dat de studenten totdat ze stage gaan lopen 
gescheiden zitten van het onderzoek.”

Tot slot: Wat moeten studenten doen om in dezelfde voetsporen te 
treden? 
“Onafhankelijk onderzoeker worden is denk ik het 
belangrijkste. Je moet niet bang zijn. Wat ik nu vaak merk, 
en dat is meer dan vroeger, is dat studenten heel schools 
zijn. De opleiding helpt daar ook aan mee. Ze zoeken naar 
zekerheden. Dat moet je in ieder geval niet doen. Je moet 
heel nieuwsgierig zijn. Je moet het bijvoorbeeld leuk vinden 
om in een collegezaal een verhaal te horen en er maar de helft 
van te begrijpen. Als je niet zeker weet of je het wel of niet 
leuk vindt dan moet je het vooral uitproberen, bijvoorbeeld 
door verschillende stages te doen. Je moet altijd zorgen 
dat alle opties open blijven. Dit betekent tijdens je studie 
zó hard je best doen dat je opvalt en dat je gezien wordt als 
een kandidaat-promovendus (en daarmee een onafhankelijk 
onderzoeker-in-spe). Op deze manier kun je altijd besluiten 
iets anders te doen en dan heb je je eigen toekomst veel meer 
in de hand. Dus hard werken, nieuwsgierig zijn en niet bang 
zijn.”
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“Je moet heel nieuwsgierig zijn. Je 
moet het bijvoorbeeld leuk vinden om in 
een collegezaal een verhaal te horen en 
er maar de helft van te begrijpen.”



Een nieuw 
hoofdstuk

Na generaties van onderzoekers te hebben versleten, was de 
hoogbouw van het LIC dan zelf versleten. Het was dus tijd voor een 
flinke vernieuwing en gelukkig was in 2016 die vernieuwing dan ook 
eindelijk daar. De eerste fase van het nieuwe gorlaeus laboratorium 
was, na wat vertraging, klaar om naartoe te verhuizen.

Het was best een vreemd gezicht, alles ging over de gang mee. 
Soms de meeste heftige apparatuur en soms bureaustoelen 
en archiefmappen. Sommige weekenden werd het gebouw 
zelfs gesloten om hele grote of gevoelige apparatuur te 
verplaatsen, zoals de NMR. 
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Echter is er een hoop beroering geweest voor de verhuizing, 
omdat niet alles mee kon. De architect was ervan uitgaan 
dat in de 21ste eeuw de meeste zaken toch wel digitaal 
waren. Over deze constatering werd in de gangen van de 
hoogbouw dan ook afkeurend over gefluisterd. Iedereen was 
ervan overtuigd dat alles mee moest. Al die labjournalen van 
studenten en mappen vol met papers konden echt niet weg. 
Toen de onnodige zaken waren weggegooid en de belangrijke 
dingen waren gedigitaliseerd, gingen de onderzoekers de 
gang door met hun minimalistische mappen en gevulde harde 
schijven. Ook een hoop gevaarlijke stoffen zijn weggedaan, 
omdat ze nooit gebruikt werden en te gevaarlijk waren om 
te verhuizen. Persoonlijk heb ik wel wat verhalen gehoord 
van reactieve stoffen die in een verlaten lab onschadelijk zijn 
gemaakt. 

“Als je aan het kolommen bent, ruik je gewoon geen oplosmiddelen, 
terwijl dat in het oude gebouw zuurkast-afhankelijk was.”

In de zomervakantie van 2016 begon, buiten het oog van de 
studenten, de verhuizing écht van de onderzoeksgroepen. 
Alles verliep voorspoedig, totdat het noodlot toesloeg! Om 
een onduidelijke reden overstroomde opeens het gebouw. 
Een leiding was gesprongen en er was geen noodafvoer zoals 
in de hoogbouw wel bestond. Foto’s en video’s over de status 
van de nieuwbouw vonden snel hun weg bij de studenten die 
hier best over verbolgen waren. U kan zich waarschijnlijk wel 
een voorstelling maken van de reactie van de medewerkers 
van het LIC. Het probleem bleek uiteindelijk met de 
sprenkelinstallatie te maken te hebben. Deze wordt op het 
moment van schrijven vervangen. Sinds het ‘ongeluk’ wordt 
het gebouw bewaakt door een leger aan brandweermannen 
die alles controleren in het gebouw.

Op het moment zijn de bewoners van het nieuwe gebouw 
wel gewend aan het nieuwe gebouw heb ik het idee. Het 
gebouw is een stuk comfortabeler en gezelliger. Het gebouw 
is in vier vleugels verdeeld over vier verdiepingen. Alle 

vleugels komen uit in het atrium waar overal studeerplekken 
zijn en plekken zijn om te lunchen. Elke vleugel heeft ook 
een keukentje waar een koffiezetapparaat, magnetron en 
waterkoker staat. De meeste onderzoeksgroepen hebben 
er ook een koelkast neergezet. De laboratoria zijn ook weer 
opgedeeld in segmenten die allemaal verbonden zijn via 
glazen deuren. Meestal staan die deuren ook open, zodat één 
groot samenhangend geheel ontstaat. Aan de andere kant 
van de gang is een lange rij met kantoren die ook helemaal 
van glas zijn. Zo kan de baas optimale controle uitoefenen op 
zijn/haar werknemers natuurlijk. De zuurkasten werken heel 
goed in vergelijking met de oude zuurkasten. Als je aan het 
kolommen bent, ruik je gewoon geen oplosmiddelen, terwijl 
dat in het oude gebouw zuurkast-afhankelijk was.

Blurp, de mascotte van de Chimica, is ook verhuisd van 
het hok naar de gang in het LUMY. De sokkel is namelijk 
gerenoveerd door de ereleden en daardoor staat hij prachtig 
op deze prominente plek waar iedereen langsloopt als ze 
naar de nieuwbouw gaan. 

Zelf ben ik in september begonnen in het nieuwe gebouw 
aan mijn masterproject. Op de loopafstand tot de ingang na, 
vind ik het een heel mooi gebouw. Ik ben eigenlijk vooral blij 
met de constante temperatuur, deze is namelijk prettig voor 
labwerk. Ook vind ik het een fijn gevoel dat ik niet heel de dag 
oplosmiddelen ruik. Ik studeer graag in het atrium, ook al is 
het er soms een beetje rommelig op de achtergrond, maar je 
hebt door al het daglicht een prettig gevoel.

Als u graag een keer zou willen kijken in de nieuwbouw, dan 
zal het CDL u graag een rondleiding aanbieden.

Mark Kwakernaak
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Nu het nieuwe chemiegebouw in Leiden in gebruik is genomen 
moet er afscheid worden genomen van een groot gedeelte van de 
Gorlaeus-laboratoria, waaronder het Leidsch Chemisch Practicum 
(LCP).  Het gebouw speelde niet alleen een grote rol in het opleiden 
van eerstejaars chemici, maar ook in de geschiedenis van het 
CDL. Diep in de kelders van het LCP bevond zich de afgelopen 
jaren namelijk het archief van het CDL. Kijken we verder terug in 
de tijd dan zien we bruisend leven in dezelfde kelders. De oude 
locatie van het archief was destijds het hok van het CDL en twee 
deuren verder bevond zich de borrelbunker: de voorganger van de 
huidige Science Club.  Tot 2005 huisvestte het CDL zich nog onder 
het LCP en tot 2009 was de borrelbunker nog in gebruik. Veel is 
er de afgelopen jaren dan ook niet veranderd, zoals te zien is op 
de foto’s. Met de aankondiging van de sloop van het LCP werd er 
echter roet in het eten gegooid en zijn beide locaties op de schop 
genomen. 

Archief
De oude locatie van het archief, LCP19, functioneerde 
voorheen als CDL-hok. Dit hield stand tot het CDL, wegens 
veiligheidsmaatregelen, in 2005 moest verhuizen naar de 
huidige locatie onder de schotel. Vervolgens werd LCP19 
gebruikt als archief voor de historie van het CDL, als opslaghok 
om de verscheidene barbecues en constitutieborrels sneller 
te laten verlopen en soms zelfs als vergaderruimte voor 
geheime commissies. Toen de plannen voor de nieuwbouw 
gereed waren, was het de taak van het CDL-bestuur om het 
archief te verhuizen. Het gebouwbeheer had hier een nieuwe 
locatie voor aangewezen, namelijk de kelders van het Sylvius. 
Wederom mag het CDL haar historie opslaan in donkere, 
lugubere ruimtes. Het archief wordt ditmaal gedeeld met 
Aesculapius, LIFE en de LBC en is geen kamer maar een 
met hek omringde plek in de kelder. De verhuizing van het 
archief is echter maar tijdelijk. Wanneer de volgende fase van 
de nieuwbouw is afgerond zal het CDL namelijk een groter 
hok krijgen, groot genoeg om het huidig archief in kwijt te 
kunnen. Deze uitbreiding is, gezien de huidige problemen in 
de nieuwbouw, helaas nog lang niet in zicht. 

Borrelbunker
Enkele meters voorbij het oude CDL-archief bevond zich de 
borrelbunker. Deze borrelruimte werd in 1994 in gebruik 
genomen, nadat chemiestudenten het initiatief hadden 
genomen om een borrelruimte te creëren binnen de muren 
van de Gorlaeus-laboratoria. Deze bunker heeft tot 2009 stand 
gehouden, toen de borrels werden verplaatst naar de Science 
Club. De borrelbunker zelf is nog grotendeels in tact gebleven: 
stoelen, baronderdelen, maar bijvoorbeeld ook koelkasten 
zijn achtergebleven. Toen de Lustrumcommissie vorig jaar 
hoogte nam van het feit dat de borrelbunker zou worden 
gesloopt zagen de commissieleden hier mogelijkheden 

in. Met het gebouwbeheer werd afgesproken dat de 
commissieleden in het weekend toegang zouden hebben 
tot de borrelbunker, mits zij hem na afloop van het lustrum 
leeg zouden opleveren. Zo geschied: de Lustrumcommissie 
(lees: Klustrumcommissie) heeft een aantal weken gebruik 
kunnen maken van de borrelbunker en de ruimte vervolgens 
met de grond gelijk gemaakt. Geheel volgens het cradle-to-
cradle principe heeft de commissie oude bardelen, stoelen en 
al het andere wat ze konden vinden gebruikt om accessoires 
in elkaar te timmeren voor het eindfeest van het lustrum. 
Hier zijn onder meer een DJ booth, een photo booth en een 
wensboom uit voort gekomen. Na afloop van het eindfeest 
werd alles met plezier de afvalcontainers in gegooid, om 
op deze manier een waardig afscheid te nemen van de 
borrelbunker.

Archiefcommissie
Gezien het gebrek aan plek in de huidige locatie van het 
archief, was het CDL genoodzaakt het archief te verkleinen en 
op te ruimen. Dit is grotendeels gebeurt door het 83e bestuur 
‘Curiosa’, die het archief dan ook hebben verhuisd naar de 
huidige locatie. Hier hebben zij destijds een bakfiets voor 
aangeschaft: een aankoop waarmee huidig bestuurslid zich 
nog steeds kan amuseren. De verplaatsing van het archief 
deed echter een belletje rinkelen bij het huidig bestuur. Het 
zou allemaal nog opgeruimder kunnen! Daarom riepen zij 
de Archiefcommissie in het leven. Deze commissie heeft het 
afgelopen jaar de opruiming van de archiefkasten tot een 
nieuw level getild. Daarom is er in het huidig archief nu plek 
voor nog vele jaren aan CDL-historie.  

Bert Beerkens

Met de sloophamer 
door het CDL

Met de archiefcommissie 
hebben wij het afge-

lopen jaar het archief 
opgeruimd. Tijdens 
deze zeer gezellige 
avonden hebben wij 
alle oude papieren 
nagekeken en 

beoordeeld of deze 
nog bewaard moeten 

worden of niet. Het was 
erg leuk om te zien hoe het 

er vroeger aan toe ging en wat er 
allemaal is gedaan in die jaren.

Arden Timmermans, voorzitter 
archiefcommissie 2016-2017
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Fun facts about solvated molecules in our favourite drinks

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

When we think about coffee the first molecule that pops 
up into our mind is obviously caffeine. Caffeine gives us 
memory boosting effects, a slight addictive kick and 
keeps us from sleeping. The last by blocking the nerve 
receptors that signal the brain that it’s time to sleep. 
However, caffeine does not have any effect on the taste 
of the coffee. 
There are trillions of other molecules in and around a cup 
of coffee, of which a few dozen contribute to the flavour 
of the coffee. These compounds are mostly formed during 
the roasting of the coffee. In this temperature-related 
process the bitter tasting chlorogenic acids inside the 
coffee beans are converted to a broad spectrum of other 
compounds. Example of these compounds pyrazine, 
methylpropanal, vanillin, methional and methanthiol. 
Each in turn responsible for their own contribution to 
aroma and flavour of your fresh morning coffee. 

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

                
       Molecular Structure of vanillin
Molecular structure of Caffeine

Opgelost! 

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

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

Molecular Structure of Lupolone, a constituent of hops.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        Suzanne van Daal

Je doet net dat biertje open voor bij je zesde pastamaaltijd van 
de week en opeens denk je: maar wat ga ik doen als ik straks 
burger ben? Voor mij was het uiteindelijk niet zo’n moeilijke 
keus. In de eerste plaats was ik op zoek naar wetenschappelijke 
uitdaging. Ja, dan kom je al snel uit op een PhD. Dus toen ik 
in 2013 afstudeerde heb ik een promotieplek bij de Interface 
Physics groep van Prof. Joost Frenken geregeld. Ik ging 
samenwonen en trouwen met mijn vriendin en ik heb een 
afwasmachine. Burgenpuntenlevel: over 9000. 

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

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

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

Rik Mom26
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Een Leidsche biochemicus uit 1961, Hans Stakenburg. “Eigenlijk 
was scheikunde niet mijn eerste keus. Medicijnen dat was het. 
Echter, na een introductiebijeenkomst in de zomer van ’61, waar 
ons door de hooggeleerde Colenbrander werd voorgerekend, dat 
er na ons afstuderen, zo rond ’67-’68, enkele honderden artsen te 
veel op Neerlands bodem zouden rondlopen, herinnerde ik me de 
enthousiaste slogan van mijn biologieleraar Brouwer: jongens en 
meisjes, biochemie is het vak van de toekomst.

Mondeling tentamen fysiologie bij Wolvekamp. De colleges 
van Wolvekamp waren op zaterdagochtend. Daar ging je 
toch niet naar toe, wat dacht die man wel! Als straf liet hij 
je dus de eerste keer zakken. De tweede keer was er, na 
een kwartiertje, koffiepauze. Dan kreeg je een forse sigaar 
aangeboden, die je eigenlijk niet mocht weigeren, want, ging 
het verhaal, ook dat was een grond om je te laten zakken. 
Toch maar niet aangenomen maar gelijk gaan vragen naar zijn 
lopende onderzoeken (experimentele dierkunde). Dat was 
een meesterzet. Uitgebreide verhalen. Na weer een kwartier 
realiseerde hij zich weer dat ik tentamen aan het doen was; 
stelde nog één vraag en wederom was een 7 binnen.

Bij zowel Havinga als Kooyman (organische chemie) moest 
je tentamen doen. Twee heel verschillende persoonlijkheden. 
Havinga vriendelijk en nogal formeel met jasje-dasje. 
Kooyman informeel, die op zijn gemak staande een sjekkie 
draaide en oprookte tijdens het, uiteraard mondelinge, 
tentamen. Naast wat fysiologie werd het woorddeel “bio” 
in biochemie vorm gegeven door ons te onderwijzen in 
de plantensystematiek, plantenanatomie (beide volstrekt 
nutteloos) en microbiologie (kweken en determineren, zeer 
nuttig).
 
Tenslotte afgestudeerd op 12 november 1968 en na een 
nachtvol alcoholische versnaperingen de volgende ochtend 
om 07.00 uur per trein richting Jan van Schaffelaarkazerne 
in Ermelo, om daar als lid van de “beroemde” RTT klas 
(Regiment Technische Troepen) in 6 weken te worden 
opgeleid tot reserve officier (“gewone” dienstplichtige 
reserve officieren deden daar 6 maanden over). Na 6 
weken met de sergeantsstrepen op het uniform en de 
vaandrigsstippen in de broekzak naar huis om daar een dag 
of tien uit te rusten. Op 2 januari 1969 gemeld bij de afdeling 
Immunochemie van het CLB (Centraal Laboratorium van de 
Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis) in 
Amsterdam om daar de rest van mijn militaire diensttijd door 
te brengen als onderzoeker. Mooier kan het niet, nietwaar? 
Na daar aanvankelijk te hebben gewerkt voor promovendus 
Gerrit Wolters (ook een Leids Chemicus) kon ik na anderhalf 
jaar (mijn diensttijd was toen afgelopen) in dienst komen als 
burger om een promotie onderzoek te starten. 

De vraag die ik in mijn onderzoek moest proberen te 
beantwoorden was simpel: op welk deel van het IgG 
(immunoglobuline G) molecuul, als dat onderdeel is van een 
antigeen-antistof complex, fixeert complementfactor C1q, het 
Fab of het Fc gedeelte? Op zichzelf een niet al te ingewikkeld 
onderzoek leek het, totdat er een atoombommetje ontplofte, 
neergeworpen door David Green. Het voert te ver om alles uit 
te leggen, maar de door hem gepubliceerde bereidingswijse 
van Pre-split IgG, de basis van mijn onderzoek, bleek een jaar 
later niet te kloppen, nog erger het bleek niet te bestaan. 
Alle publicaties werden door Green teruggetrokken. Einde 
promotieonderzoek.

En dan nu in een mini nutshell de rest van mijn chemische 
leven. Enkele weken na de bom van Green ontmoette ik 
een jaargenote op een FEDERA-bijeenkomst (jaarlijkse 
bijeenkomst waar jonge onderzoekers hun resultaten konden 
presenteren). Haar man (fysicus) had een baan gekregen bij 
het NATlab in Eindhoven en in die tijd volgde de vrouw nog 
haar man. Haar opleidingsplaats Klinische Chemie was nog 
vacant. Tien minuten later haar opleider dr. H Neumann 
gebeld, volgende dag gesprek met hem en onmiddellijk 
aangenomen. In ziekenhuis Antoniushove veel langer 
doorgebracht dan nodig was voor de opleiding, in de hoop 
Neumann te kunnen opvolgen, hij was tenslotte al 60 jaar.

Maar helaas de financiële consequenties voor Neumann 
bleken dusdanig groot, dat dat toen niet haalbaar was. Mijn 
opvolger was precies op tijd en heeft wel de baan kunnen 
overnemen. Solliciteren dus. Het werd het Lukas ziekenhuis 
in Apeldoorn waar ik op 15 januari 1979 ben begonnen als 
klinisch chemicus en dat bijna 25 jaar tot mijn 60ste jaar ben 
gebleven. Na 33 jaar in het dorp Oene in de IJsselvalei tussen 
Apeldoorn en Zwolle (lekker buiten) te hebben gewoond zijn 
mijn vrouw en ik dit jaar naar Oegstgeest verhuisd. Een kind in 
Leiden en het andere kind in Oegstgeest (met kleinkinderen) 
bepaalden onze keus. En nu maar rustig oud worden, hoop ik. 

Als u zich tenslotte afvraagt waar dan toch dat CDL en 
subdispuut SN-17 (slechts één jaar lid) in dit verhaaltje 
voorkomen, dan is mijn antwoord: “nergens”. Afgezien van 
een excursie naar distilleerderij P. Melchers in Schiedam kan 
ik mij eigenlijk niets meer herinneren. Sorry!”

Hans Stakenburg

Een anekdotische 
greep uit het 
leven van...
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CDL Goes
International

Het Nederlands is de laatste tijd niet meer de enige voertaal onder de CDL’ers. Het komt namelijk steeds vaker voor dat internationale 
studenten hun gezicht laten zien bij CDL-activiteiten. Met een Engelstalige masteropleiding en een toenemend aantal internationale studenten 
kan het CDL natuurlijk niet stil blijven zitten op het gebied van internationalisering. 

Beginnend met de nieuwsbrief die naar alle leden wordt gestuurd. Deze wordt sinds kort niet alleen in het Nederlands geschreven, 
maar ook in het Engels. Daarnaast worden bepaalde activiteiten zoals lunchlezingen en carrièreavonden steeds vaker in het Engels 
gehouden. Dit zorgt ervoor dat de aanwezige internationale studenten zich niet buitengesloten zullen voelen ten opzichte van de 
Nederlandse studenten. Het CDL is immers een studievereniging voor alle studenten, van de bacheloropleiding Molecular Science 
& Technology tot de masteropleiding Chemistry en af en toe zelfs een nieuwsgierige student die elders op de faculteit vakken 
volgt. 

Nu valt er te bediscussiëren of wij daadwerkelijk over moeten stappen op het Engels als voertaal. Een discussie die leeft bij andere 
studenten, universiteitsbestuurders en vooral columnisten. Het Nederlands zou in sommige opzichten verwaarloosd en vergeten 
worden. Echter wordt een student scheikunde opgeleid tot internationaal onderzoeker, die zichzelf in het Engels zal moeten 
gaan bewijzen. Een rondvraag onder de huidige studenten maakt al gauw duidelijk dat deze discussie niet voor studenten van de 
Faculteit van Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) speelt. Communiceren met internationale studenten is niet alleen een 
verrijking voor je Engels, het leert de studenten ook veel over de gebruiken van andere culturen. Het contact met internationale 
studenten is daarom eerder een bevoorrechte positie die wij, als studenten, krijgen van de universiteit. 

Bent u een oud CDL-lid en vreest u nu voor de veranglisering van het CDL? Wees dan niet getreurd. Het Nederlands wordt nog 
steeds gebruikt als middel van communicatie, in de nieuwsbrief, tijdens activiteiten en tijdens ALV’s. Er wordt door de universiteit 
en het CDL echter extra aandacht besteed aan de internationale studenten, om deze ook bij de vereniging te kunnen betrekken. 
Dit begint al tijdens de Orientation Week Leiden (OWL). Deze week is vergelijkbaar met de EL CID week, maar dan gericht op 
internationale studenten en nieuwe masterstudenten. Hier leren de nieuwe internationale studenten elkaar  kennen en middels de 
faculteitsdag op woensdag ook het CDL. De internationale studenten zijn allen razend enthousiast over deze week en de meesten 
maken hierdoor dan ook snel vrienden. Sommigen belanden zelfs bij het CDL. Het resultaat was merkbaar tijdens de lustrumreis 
van vorig jaar. Naast de gebruikelijke groep Nederlandse studenten gingen internationale studenten mee. Een groepsfoto is 
gegeven onderaan de pagina. Herkent u de twee internatioanale studenten?

Aankomend studiejaar zal de faculteit wederom meer op internationale studenten proberen in te spelen. Er is een buddy-systeem 
bedacht waarbij Nederlandse studenten zich kunnen opgeven om aan een internationale student gekoppeld te worden. Het is 
hierbij de bedoeling de internationale student te helpen om de wegwijs te worden in Nederland en Leiden. Hier hebben enkele 
van de huidige en komende bestuursleden van het CDL zich dan ook al voor opgegeven, hopend de kloof tussen internationale 
studenten en Nederlandse studenten nóg kleiner te maken.

De Chimicaredactie heeft de afgelopen edities ook aandacht besteed aan de internationale scheikundestudent. Het katern ‘CDL 
Extern’ bevatte iedere editie een stukje van een internationale student over zijn of haar ervaringen in Leiden. De beste quotes van 
de afgelopen edities zijn op de pagina hiernaast weergegeven. 

Bert Beerkens
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Lukas Doege, Germany,

“After three years in Maastricht I grew fond of The Netherlands and when I was looking 
for a Master´s programme I quickly came across the joined programme of LST/MST 
in Leiden. I knew in an instant that this was it: the perfect mixture of a nice study 
programme in English and a lot of international people as well. That is why I applied 
and how I got accepted. Back then I only knew the city of Leiden from pictures. When I
came here to look for a house I was positively surprised by the city.”

Alex Tulloch Lapresa, Spain, 

“My name is Alex; I am a 20 year old Bachelor student from the Universidad Autonoma de 
Barcelona, who is half Spanish half Scottish. Before getting too far, I shall congratulate 
you for your membership of the CDL. The only true way to immerse yourself in a new 
country is to mix with the locals, and this is a great opportunity to know people who 
not only are more than happy to help with questions, but they also provide a great spot 
to chat, opportunities to make new friends and plenty of adventures up their sleeves!

Sabina Pulone, Italy

“The first impact was hardcore: really (REALLY) horrible weather, super windy, the 
landscape 360° flat without any mountain and I understood just a little bit of English 
and nothing at all of Dutch! Now that I feel Leiden and the Netherlands more near, it is 
easier to concentrate at studying and to tackle the more consistent part of this learning 
experience. Therefore no repentances: I am really happy to have come to study and to 
live in Holland!”

Ivanna  Denysiuk, Ukraine

“If somebody asked me to give an advice about studying in Leiden, the first thing to 
recommend would be to enjoy every single moment here! Time flies and I always notice 
that it seems like it was only yesterday when I arrived in Leiden, however it is already 2.5 
months since I am here. Take everything from your time here; work hard, try your best 
with studies and don’t forget to have fun! Explore the Netherlands and other countries, 
and make this time a highlight of your life! Best wishes to everyone who reads this.”

Emma Cleary, U.S.A.

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

Hugo de Vries, Canada

“As my parents have two different nationalities, Dutch and Canadian, I have always felt 
blessed I was able to dip into both cultures. After High School I decided to move to do 
my Bachelors in Montreal. I think back to this time very fondly as I was able to visit quite 
a bit of Canada and make lifelong friends from all around the world. While I definitely 
don’t miss the cold winters, I do definitely miss the wonderful rugged nature and the 
extreme mosaic multiculturalism that Montreal and Canada as a whole has.”



Het onderwijs is altijd een 
dynamische wereld, en ook 
afgelopen jaar zijn er weer een 
hoop dingen in beweging. 

Zo is de eerste een vrij 
letterlijke beweging, namelijk 
de verhuizing van het LIC van 
de hoogbouw naar het nieuwe 
gebouw. Naast dat de oude 
hoogbouw leeg kwam te staan, 
is ook het LCP dicht gegaan. In 
het begin van het jaar werden er 
geen eerstejaars practica meer 
gehouden, zoals dat eerdere 
jaren nog wel werd gedaan. 
Deze practica zouden dan 
plaatsvinden in de mooie nieuwe labzalen van het nieuwe 
gebouw. Er bleek echter dat deze zalen niet geschikt waren 
voor het inmiddels gegroeide aantal eerstejaars MST’ers. 
Daarom hebben de oude LMUY-zalen een opknapbeurt 
gekregen, en konden de nieuwe studenten weer aan de slag. 
Nu veel studenten en dus ook veel van onze leden in het 
nieuwe gebouw zitten, heeft het CDL bestuur afgelopen jaar 
geëxperimenteerd met af en toe de in de nieuwbouw zitten, 
met de nodige kannen koffie en thee. Deze werden dan altijd 
erg gewaardeerd door de lerende onderzoekers die toe waren 
aan een oppepper.

De praktische vakken die deze studenten volgden, de 
zogenaamde Leren Onderzoeken vakken, zijn iets veranderd. 
Doordat de bachelor veel gegroeid is in studenten, is het 
lastig voor alle onderzoeksgroepen om plekken beschikbaar 
te maken, en daarom is de keuze die studenten hebben in de 
onderzoeksgroep voor hun LO project beperkt. De groei van 
MST is een van de twee grote aandachtspunten geweest voor 
de opleiding. De tweede is de scheve verhouding waarin de 
eerstejaars studenten kiezen voor een specialisatie in Leiden 
of in Delft. Waar vroeger de verhouding rond de 40% voor 
scheikunde en 60% voor scheikundige technologie lag, is 
de fractie scheikunde studenten sterk afgenomen. Om deze 
twee punten aan te pakken is een curriculum commissie 
opgericht, bestaande uit enkele vooraanstaande onderwijzers 
en onderzoekers van de opleiding. Zij hebben gekeken of het 
curriculum van MST nog zo is als dat het zou moeten zijn, en of 
dit te maken kan hebben met die scheve verhouding. Een van 
de grootste veranderingen die mede door deze commissie 
teweeg is gebracht is de afschaffing van het tweedelige keuze 
systeem. Vanaf het cohort dat komend jaar begint zullen de 
studenten niet meer kunnen kiezen uit twee specialisaties, 
maar uit wel drie. Deze drie zullen zijn: Materialen, over de 
fysische kant van scheikunde en technologie, Synthese, 
over het maken van organische en anorganische moleculen, 
en Technologie, wat de procestechnologie als focus zal 
hebben. De oplettende lezer zal zien dat de eerste letters 
van deze richtingen ook weer MST spellen. Deze drie nieuwe 
richtingen zullen hopelijk de verhouding waarin studenten 

verder gaan binnen een van 
de twee universiteiten wat 
rechter trekken. Ook kan 
deze verandering er voor 
gaan zorgen dat studenten 
minder kiezen voor een 
bepaalde stad, maar meer 
kiezen voor hun interesses 
binnen MST.

Dit streven om de 
studie MST een hoog 
samenhorigheidsgevoel  te 
laten hebben is ook terug te 
zien tijdens de eerste joint-
degree uitreiking. Samen 
met LST is het tijdens 

deze speciale bachelorsdiploma-uitreiking gevierd dat de 
studenten niet langer een diploma krijgen van één van de 
twee universiteiten waar ze aan studeren, maar één diploma 
van beide universiteiten. De opleidingsdirecteuren hebben er 
lang voor gevochten om dit voor elkaar te krijgen, en het is 
eindelijk gelukt.

“Een van de grootste veranderingen die teweeg is gebracht, is de 
afschaffing van het tweedelige keuze systeem. ”

Zoals u leest, een hoop is gebeurd binnen de bachelor MST. 
Maar dit is ook waar voor de aansluitende master Chemistry. 
Het grootste onderwerp binnen de master zal zonder twijfel 
de discussie rond toelatingseisen zijn geweest. De master 
Chemistry lijkt qua opzet en vakken sterk op die van LST, en 
de twee werken dan ook vaak samen. Zo is er vanuit deze twee 
masters dus ook een voorstel gekomen om toelatingseisen 
voor de master in te stellen. Dit zou als effect hebben dat 
niet alle MST studenten meer zouden worden toe gelaten 
aan de master. Vorig jaar is er al een discussie geweest tussen 
studenten, over wat zij vinden van enkele concept eisen, en 
wat ze anders zouden willen zien. Afgelopen jaar zijn voor het 
eerst een aantal eisen opgenomen in de OER, waarover de 
opleidingscommissie uitgebreid over gediscussieerd heeft. 
De studentleden van de OC onderling hebben besproken 
wat ze er van vinden, en argumenten opgesteld om tijdens 
de reguliere OC vergaderingen te bespreken. Ook heeft 
de OC de toelatingscommissie, die dus de studenten zou 
beoordelen op of ze geschikt zouden zijn voor de masters, 
uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Ze konden 
de OC nuttig inzicht geven in hoe de commissie te werk 
ging. Uiteindelijk zijn de voorstellen voor toelatingseisen 
afgekeurd door de faculteit, en zullen dus niet volgend jaar 
in de OER opgenomen worden. Daarnaast is er ook een 
landelijke beweging, waarin universiteiten met elkaar willen 
praten over deze kwestie. Het is moeilijk te zeggen hoe dit 
zich gaat uitspelen, maar vermoedelijk is het laatste hier nog 
niet over gezegd.

Marten Raaphorst, assessor onderwijs
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