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9 Buitenlandreis 2010

Klote weer en geen zeemeermin maar wel een heel 
erg geslaagde reis naar Kopenhagen!

4 VragenVuur met trudie Brouwer

Trudie is TOA in het LCP en erelid van het Chemisch 
Dispuut Leiden. Mark hield een interview met haar 
om alles te weten te komen.

Bladvulling

5 Cdl dies 2010

Op 20 mei vierde het CDL haar 84ste verjaardag. De diescie 
had een week vol geweldige activiteiten geoganiseerd met 
als thema ‘Dirty Sexy Chemistry’. Lees hier hoe tof het was!  

In deze Chimica

1 Praesidiaal
2 Excursie Apotex
3 SciPa II
4 Vragenvuur met Trudie Brouwer
5 Dies Lunchlezing
5 Dies Spelletjesmiddag
6 Dies BBQ 
6 Dies Filmmiddag
7 Dies Feest
8 Dies Skiën
8 Entropie en de Economie
9 Buitenlandreis 2010
12 Het futurum tempore CDL bestuur
12 Blurp!

2 exCursie apotex

Op 28 april jl. vertrokken we met een grote delegatie 
voor het grote avontuur naar Apotex: een farmaceutisch 
bedrijf waar medicijnen gemaakt worden waarvan de 
patenten zijn verlopen.  
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Praesidiaal

Harm Gerlings
praeses

Jong en oud

Het is alweer zover, de laatste Chimica 
van dit jaar. Het is mij een waar  
genoegen geweest om de laatste 
drie praesidialen te schrijven. Maar 
ook aan dit jaar komt een einde. Nog 
wat tentamens en dan in de zomer-
vakantie toch lekker wat zon mee 
pakken. Zelfs nu al betrap ik mezelf 
op een heimelijke terugblik op dit jaar, 
terwijl het nog niet eens afgelopen is! 
Een bestuursjaar vliegt voorbij, terwijl 
het aan de andere kant toch al weer 
lang lijkt te duren. Aan belevenissen 
hebben wij in ieder geval geen gebrek 
gehad.

In dit nummer zul je kunnen lezen 
over een aantal van deze belevenissen.  
Zo was er de buitenlandreis naar 
Kopenhagen, gevolgd door verslagen 
uit de Diesweek! In de Diesweek is 
ook het nieuwe bestuur gekozen, wat 
volgend jaar met veel enthousiasme 
het Chemisch Dispuut Leiden zal gaan 
besturen. Zij zullen zich na de vakantie 
voorstellen in het nieuwe nummer 
van de Chimica. 

Ook eerstejaars zullen waarschijnlijk 
terug aan het kijken zijn op hun  
eerste jaar als studenten. De keuze 
voor welke van de twee richtingen 
zullen inmiddels wel gemaakt zijn, 
of er zullen tijdens de vakantie nog 
late beslissingen moeten worden  
genomen!
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SciPa IIExcursie Apotex

Deze kunnen dan goedkoper ver-
kocht worden dan het gepatenteerde 
product. Wel zijn hier strenge regels 
aan verbonden. Zo moet het nieuwe 
medicijn een effectiviteit hebben 
die vergelijkbaar is met het originele  
medicijn. Dus ook als het tegen-
woordig beter en effectiever gemaakt 
kan worden, is dit niet toegestaan. 
De rondleiding was opgedeeld in 
twee delen: de productiehal, waar de 
medicijnen geslagen worden en de 
controlehal, waar op echt scheikun-
dige manieren de kwaliteit van de 
medicijnen getest wordt.

Het was een lange reis van 5 minuten 
per benenwagen. Aangekomen op 
de Archimedesweg 2 werden we op 
hartelijke wijze ontvangen. Na onze 
jassen en tassen netjes opgeborgen 
te hebben, werden we meegenomen 
door dhr. Den Boeren. Hij nam ons 
mee naar de productiehal. Voordat we 
daar naar binnen mochten, moesten 
we eerst een witte wegwerpoverall, 
een mooi haarnetje (ook goed de oren 
bedekken) en overschoentjes aan. 

Deze regels zijn voor Apotex erg  
belangrijk, omdat we op plekken 
komen waar medicijnen gemaakt 
worden. Het risico op besmetting 
door bacteriën moet zo klein moge-
lijk worden gehouden. We kwamen 
langs de plek waar de pillen geslagen  

worden. Door middel van een grote 
pers worden de pillen in de juiste vorm 
en grootte gedrukt. Hiervoor wordt 
een smeermiddel in de pers gedaan, 
zodat de pillen goed loskomen van de 
pers. De productiehal bestond uit een 
gangenstelsel met een hoop kamers, 
waar de producten werden verwerkt. 
Er zijn meerdere pillenstampers, waar-
van de grootste een capaciteit heeft 
van ongeveer 300.000 pillen per uur. 

Ook wordt ons verteld dat het soms erg 
moeilijk is om een goede pil te slaan. 
Er zijn pillen bij die een productie tijd 
van wel 10 uur hebben. Hier moet  
handmatig meerdere lagen  
bescherming overheen worden aan-
gebracht, omdat de werkzame stoffen 
alleen in het basische milieu van de 
darmen mogen vrijkomen. Vanaf de 
pillenstampers is het een klein stukje 
verder lopen naar de weegkamer. 
Daar werken 3 mensen die alleen aan 
het wegen zijn, ze hebben geen an-
dere werkzaamheden binnen Apotex. 

Hier heeft men voor gekozen omdat 
het wegen een van de belangrijkste  
stappen is in het maken van medicij-
nen. Als de weger een uitgangsstof 
verkeerd kiest, kan het gebeuren dat de 
hele batch opnieuw moet worden uit-
gevoerd. Er is dan ook een uitgebreide 
controleprocedure (zowel geautoma-
tiseerd als handmatig) ontwikkeld om 
zulke fouten te voorkomen. 

De gemaakte medicijnen moeten 
ook goed verpakt worden. We komen 
in  een van de hallen waarin dat  
gebeurt. Op het moment van aan-
komst wordt een product verpakt dat 
nogal wat aandacht vergt: het mag 
niet nat worden en daarom wordt het 
verpakt in een aluminium welletje, 
waar normaal alleen het afdekfolie van 
aluminium is. De machine staat dus 
redelijk langzaam afgesteld, wat ons 
de mogelijkheid geeft rustig te kijken 
wat er allemaal gebeurt. 

Koen van der Ham

Op 28 april jl. vertrokken we met een grote delegatie (4 be-

stuursleden en 5 leden) voor het grote avontuur naar Apotex: 

een farmaceutisch bedrijf waar medicijnen gemaakt worden 

waarvan de patenten zijn verlopen. 
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SciPa II
Stein van Bezouw
assessor acquisitie

Waar het feest heel goed begon en er 
veel meer mensen aanwezig waren 
dan de commissie had durven dromen, 
en waar iedereen enthousiast was 
over de muziek die er werd gedraaid, 
viel deze ineens om 2:00 ’s nachts uit: 
overbelaste versterker. Dit weerhoudt 
mij er echter niet van terug te kijken 
op een heel mooie avond.

Als commissielid van de SciPa (voluit 
Science Party, de faculteitsbrede feest-
commissie) heb ik de hele organisatie 
van dichtbij meegemaakt. Het vorige 
SciPa-feest, in december, was druk-
bezocht en iedereen was behoorlijk 
enthousiast, ook over de gadget die 
iedereen kreeg, namelijk een kerst-
muts, die ook door bijna iedereen 
werd gedragen gedurende het hele 
feest.

Het thema van dit feest werd breder 
gekozen: Tijdreizen, zodat iedereen 
zich kon verkleden zoals hij of zij zelf 
wilde. Als gadget was ditmaal gekozen 
voor een zandloper, om de tijd weer 
te geven. Veel mensen kwamen uit-
zonderlijk goed verkleed in de mode 
van eind-twintigste eeuw en gingen 

daarmee toch nog een tijdje terug in 
de tijd (hoewel aangemerkt kan wor-
den dat de beta-faculteit sowieso wat 
achterloopt in de mode). Wij hadden 
vier DJ’s: drie van de Leidse Biologen 
Club en onze eigen Jos.

Op een gegeven moment kwam een 
hele groep eerstejaars van het CDL 
binnenlopen, massaal aangeschoten. 
Zij bleken vanuit de borrelcie-wissel 
van het TG te komen en na het wel-
komstdrankje (een door sommigen 
verafschuwde, door anderen veraf-
gode mix van jenever en vruchten-
siroop) deden zij gezellig mee op de 
dansvloer. Ikzelf mocht van, met name 
de Leide Biologen, bij het drinken van 
het welkomstdrankje verhalen horen 
over een bepaalde avond, onze dies, 
drie weken eerder...

Goed. Het feest was heel goed op 
gang, totdat de versterkers sprongen. 
Heel jammer, maar gelukkig gebeurde 
het wat later op de avond, en hoewel 
het feest zo iets eerder was afgelopen 
dan onze bedoeling was, was het wat 
mij betreft een mooie avond.

Het productieproces van medicijnen 
is natuurlijk heel erg interessant, maar 
heeft wel een hoog BFW-gehalte. 
Gelukkig word er ook scheikunde 
bedreven, want na het bezoek aan 
de verpakkingsruimte werden we 
gebracht naar het lab, waar mw. Guijt 
alles uit legde over de verschillende 
analysemethoden allemaal beschik-
baar waren. De belangrijkste hiervan is 
de bekende HPLC. Van deze machines 
waren er een stuk of acht te vinden in 
een relatief kleine ruimte. In het lab is 
ook een apparaat aanwezig wat de 
grootte en stevigheid van de tabletten 
test. Elke batch wordt getest. Voor elk 
verschillend medicijn is er een andere 
procedure mogelijk. 
Al met al was het een organisch lab, 
met veel glaswerk en apparatuur, erg 
vol, kortom: alles wat er in een lab 
hoort te zijn!

En zo stonden we na een prachtige 
en gezellige middag weer buiten, om 
in het zonnetje de reis naar het verre 
Gorlaeus te maken!

Kort maar krachtig: zo kan het laatste SciPa-feest wel worden 

samengevat. 
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Mark Rood

Vragenvuur met Trudie Brouwer

Hoe bent u ama geworden en waarom?   
Jaren geleden werden er verschillende 
magazijnen in het LCP samengevoegd 
tot één centraal magazijn en ik was als 
uitzendkracht daarbij aanwezig om 
alle chemicaliën te registreren. Vervol-
gens heb ik de taken overgenomen 
van één van mijn collega’s die met 
zwangerschapsverlof ging. Toen ben 
ik weggegaan en een jaar later werd 
ik gebeld of ik interesse had om hier 
als ama aan de slag te gaan, dat was 
in 1998.

Wat zijn de leukste dingen aan dit vak? 
Het leukste vind ik dat het hier nooit 
saai is, er zijn altijd andere dingen te 
doen en geen dag is hetzelfde. De 
omgang met jonge mensen vind ik 
ook heel leuk, ik heb graag mensen 
om me heen en leuke mensen zijn 
hier genoeg.

En wat zijn de minder leuke dingen?
Er zijn niet echt nare dingen, maar we 
hebben wel een tijdje met onderzet-
ting gewerkt de laatste tijd en dan ben 
je gewoon moe aan het einde van de 
dag. We werken nu met z’n tweeën, 
maar er komen ama’s van de vakgroe-
pen om hier met de onderwijstaken te 
helpen en daar ben ik erg blij mee.

Is er veel veranderd de laatste jaren?
Er is nu een nieuw minor vak, Modern 
Drug Discovery, en de studenten die 
dat volgen zitten hier gewoon 4 of 5 
weken fulltime op zaal, dan leer je de 
studenten wel beter kennen. 
Door Leren Onderzoeken hebben 
de studenten alleen nog maar een  
Practicum Basisvaardigheden en 
daarna zie je ze bijna nooit meer, dat is 
wel anders dan de practica van schei-
kunde, waarbij de studenten hier het 
hele jaar door twee dagen per week 

zaten. Er is ook een practicum van LST 
verplaatst naar het Cell Observatory.
De zalen zitten nog steeds wel erg 
vol. De zaal van de apparatuur moet 
zelfs ontruimd worden om plaats te 
maken voor alle nieuwe studenten in 
september. De apparatuur moet dan 
allemaal verplaatst worden naar ons 
oude magazijn en daar komt dan ook 
gelijk een eigen 300 MHz NMR spe-
ciaal voor de studenten bij. Volgend 
jaar wordt het weer heel vol en het zal 
puzzelen met het rooster worden om 
alles te laten passen.

Bent u van plan dit nog lang te doen?
Ja zeker nog vele jaren, in ieder geval 
tot mijn 65e. Ik ben zelfs laatst meer 
gaan werken, dus aan stoppen wil ik 
nog niet denken. Er zijn plannen dat 
er over 4 jaar een nieuw practicum-
gebouw is en het zou me leuk lijken 
daarbij mee te helpen met de organi-
satie en de inrichting.

U bent erelid bij het CDL. Hoe bent u 
dat geworden?
Dat is een moeilijke vraag. Het was in 
de tijd dat het bestuur van het CDL 

hier nog altijd in de kelder zat en we 
de scheikunde studenten nog beter 
kenden dan tegenwoordig door alle 
practica. De studenten kwamen voor 
van alles en nog wat bij ons en wij ze 
bij van alles hielpen, vooral met de be-
sturen hadden we een goede band. 

Wat houdt u bezig naast alle bezighe-
den hier in het LCP?
Ik ga graag op vakantie en houd van 
reizen. Vorige week is mijn eerste klein-
kind geboren en ik hoop daar veel tijd 
aan te besteden. Ik houd vooral heel 
erg van buiten zijn en soms waag ik 
een gokje in het casino.

Wat is uw favoriete molecuul?
Ik heb geen favoriet molecuul, maar 
wat ik wel mooi vind zijn automatische 
pipetten. Ik ben wel een beetje van de 
biochemie tegenwoordig. Ik vind het 
mooi om zo precies met die kleine 
hoeveelheden te werken en ik produ-
ceer graag. Veel epjes vullen voor alle 
biochemie practica gaat echt enorm 
snel en handig met zo’n apparaat.

Hebt u zelf nog iets toe te voegen?
Ik vind het gewoon heel leuk om met 
alle studenten en docenten te werken. 
Hier wisselen de docenten en studen-
ten ook redelijk vaak. Ik ben nooit TOA 
geweest op een middelbare school, 
maar daar heb je altijd dezelfde docent 
om mee te werken en dan werk ik toch 
liever hier, ik houd van de afwisseling.

Trudie Brouwer is als TOA altijd in het LCP aanwezig om te as-

sisteren bij de practica voor eerste- en tweedejaars studenten. 

Alle studenten zullen haar kennen of in ieder geval herkennen. 

Trudie is erelid van het CDL. Tijd voor een interview.
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Marieke Guijt
assessor onderwijs

Op maandag 17 mei kwam een groep 
enthousiaste scheikundigen bij elkaar 
in zaal 6 van het Gorlaeus. Hier zou 
namelijk een lunchlezing gegeven 
worden als opening van de diesweek. 
Ikzelf was nog maar net terug van 
de buitenlandreis, en helaas lieten 
sommige anderen zich daardoor 
tegenhouden om naar de lezing te 
komen. Gelukkig was de lezing zeker 
interessant genoeg om bij wakker te 
blijven.
De spreker was Sander van Bavel. 
Hij werkt bij Shell Global Solutions. 
Hij vertelde dat hij in Eindhoven  
chemische technologie had gestu-
deerd, maar dat hij zich al snel van de 
echte technologie afkeerde om zich 
bezig te gaan houden met reacties aan 
oppervlakken. Hier is hij nog steeds 
mee bezig: bij Shell doet hij namelijk 
onderzoek naar heterogene katalysa-
toren voor het Fischer-Tropschproces. 
Bij dit proces reageren CO en H2 tot 
lineaire alkanen. Hierbij worden zowel 
methaan als hogere alkanen gevormd. 
De vorming van methaan is onge-
wenst; de katalysator moet daarom 

een hogere activiteit en selectiviteit 
voor hoge alkanen hebben.
Zoals dr. Van Bavel het zelf beschreef:  
“We gebruiken surface science (fun-
damentele research) om een beter 
beeld te krijgen waar de actieve sites 
op een katalysator deeltje zitten, en 
op welke manier we de kat intrinsiek 
een stuk actiever kunnen krijgen.” Om 
de katalysator te onderzoeken wordt 
hoog vacuüm gebruikt. Onder deze 
omstandigheden is goed te meten 
hoe de reactie verloopt en waar aan 
het reactieoppervlak de moleculen 
zitten. Het nadeel hiervan is dat het 
niet overeenkomt met de omstan-
digheden tijdens de echte reactie. 
Verder wordt vaak een modelmate-
riaal gebruikt in plaats van de echte 
katalysator. Er is dus sprake van een 
pressure gap en een material gap. Er 
werd daarom geprobeerd om met de 
echte katalysator metingen te doen, 
en bij een iets hogere druk. 
We kregen aardig wat spectra te zien, 
waarin inderdaad wat duidelijker werd 
welke invloed bepaalde factoren, zoals 
de ruwheid van het metaaloppervlak, 

Dies - Lunchlezing Shell

hebben op de activiteit en selectiviteit 
van de katalysator.
Uiteindelijk heeft Shell op basis hier-
van een nieuwe katalysator kunnen 
ontwikkelen, die een stuk beter is dan 
de oude. Helaas kregen we niet te 
horen wat dit precies is. Tja, bedrijfs-
geheimen… De lezing gaf een aardig 
inkijkje in hoe onderzoek wordt ge-
daan binnen een groot bedrijf. Ik vond 
het vooral interessant omdat het nog 
redelijk fundamenteel onderzoek was. 
Al met al een mooi inhoudelijk begin 
van de diesweek.

De Diesweek was nog maar net  
begonnen met een uiterst interes-
sante lunchlezing van Shell, of we 
gingen al snel door naar de volgende 
activiteit: De Spelletjesmiddag. De 
Diescommissie had de Scienceclub 
voor ons omgebouwd tot een ware 
speeltuin waar elk spel te spelen was. 
Naast alle standaard gezelschapsspel-
len had de Diescommissie ook een 
aantal… ‘onconventionele’ spellen 
voor ons in petto. Zo hebben we 
met z’n allen Hints gespeeld, maar  
uiteraard in Chemie Stijl! Veel frustraties 
voor degene die moesten uitbeelden, 
maar hilariteit alom. Probeer maar 
eens “Je moet een gegeven rotavap 
niet in de pomp kijken” uit te beelden. 

Of: “Op ieder kolfje past een stopje”. 
De diescommissie heeft zich dit jaar 
inderdaad creatief weten te uiten. 
Vervolgens gingen we ons met z’n 
allen wagen aan een potje Chemono-
poly, ontworpen door Anthe Janssen. 
Bij deze monopoly variant is het de 
bedoeling dat je patenten koopt van 
bepaalde stoffen en wanneer anderen 
daarop komen, moeten zij je betalen 
voor het gebruik van dat stofje. Geld 
stroomde alle kanten op, keiharde  
onderhandelingen werden uitgevoerd 
en concessies werden gedaan. Maar 
ondanks alles was het ontzettend  
gezellig en werd er veel gelachen. Ja, 
het was een middag die niet zo snel 
vergeten zou worden. Niet zo zeer door 

de excentrieke spellen die gespeeld 
werden en ook niet omdat Koen en 
ondergetekende hadden gewonnen  
met Chemonopoly. Maar vooral door 
het gezelschap dat aanwezig was. Er 
gaat niks boven een drankje drinken 
met mijn mede-CDL’ers, terwijl we 
in een deuk liggen omdat er iemand  
idiote bewegingen aan het maken 
is om ‘aceton’ uit te beelden. In deze 
grote vriendenclub sta je inderdaad 
nooit alleen. Als toekomstig praeses 
doet het mij goed om te kunnen  
zeggen dat ik mij nergens anders zo 
goed thuis voel als onder de CDL’ers. 
Inderdaad, op ieder kolfje past een 
stopje.

Meaux Bahida

Dies - Spelletjesmiddag
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Dies - BBQ
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Voor de filmmiddag op woensdag in 
de diesweek, ter ere van de 84ste dies 
van het Chemisch Dispuut Leiden 
was het de bedoeling dat iedereen 
die kwam om films te kijken, films 
meenam: uit deze films zou door 
de aanwezigen worden gekozen 
welke film zou worden vertoond. Zo  
gebeurde het onvermijdelijke: de  
assessor acquisitie werd, onderweg 
naar de ScienceClub waar de filmmid-
dag zou plaatsvinden gebeld door zijn 

Stein van Bezouw
assessor acquisitie

praeses: of hij snel om wilde keren en 
een hele hoop films kon gaan halen.

Zo gezegd zo gedaan en ik keerde om, 
racete naar huis en haalde een hele 
hoop films op die ik had liggen en 
waarvan ik de kans aanwezig achtte 
dat anderen die ook wel interessant 
zouden vinden. Tussen de vele Britse 
komedieseries stonden zowaar en-
kele leuke films zoals Braveheart en 
Burnt by the Sun, en de keuze viel 

op de bekende horrorfilm Se7en: er  
worden moorden gepleegd waarin 
een patroon blijkt te zitten, naar de 
zeven hoofdzonden. Met name bij 
de zonde Sloth (Traagheid) schrok-
ken een aantal mensen op toen het 
‘lijk’ ineens wakker werd en begon te 
schreeuwen. Ondertussen werden er 
drank en versnaperingen genuttigd. 
Tijdens de film kwam ook nog een  
enkeling binnenlopen die pas later 
klaar was met practicum of college.

Dies - Filmmiddag

Jos van den Elshout

Het Chemisch Dispuut Leiden kent 
een behoorlijk aantal tradities, daar-
van behoort de diesbarbecue zeker 
wel tot een van de mooisten. 

Vleesch, vuur en bier op de bin-
nenplaats van het LCP. We schrijven 
maandag 17 mei 2010, in de namid-
dagzon staan twee barbecues te  
roken. Een mengsel van koolstof-
dioxide, waterdamp, polycyclische 
aromaten en wat al niet meer, kringelt 
gestaag omhoog, de typische geur 
van barbecue verspreidend. 

Scheiko’s, verspreid over de tuintafels 
van de binnentuin, genieten van een 
biertje terwijl ze salade en stokbrood 
eten, in afwachting van vleesch. Dan 
begint de BBQuiz, eveneens een 
traditie. Uiteenlopende vragen pas-
seren de revue, van categorie ‘eitje’ tot 
‘dit-weet-je-niet-tenzij-je-wikipedia-
uit-je-hoofd-geleerd-hebt’. Gelukkig 
zijn er ook punten te behalen voor 
creativiteit. Smartphones zouden 
eigenlijk verboden moeten zijn. Komt 
die ene van dat andere team nou 
stokbrood halen, of was het een po-
ging tot afkijken? Na een gezellige en 
smakelijke avond zit de eerste dag van 
de diesweek erop. 
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Stefan de Weger

Come to my lab for the labdance! In 
de diesweek stond als een van de 
laatste activiteiten het feest op het 
programma. Op donderdag 20 mei, 
niet geheel toevallig ook de dies nata-
lis van het CDL, kwamen de dirty sexy 
chemie studenten naar de Hut van 
ome Henne voor een knallend feest. 

Enkele uren voor het begin van het 
feest vond de receptie plaats. (Deze 
was dirty op zijn eigen manier red.) Na 
de receptie werd het voor sommigen 
te veel van het goede  om nog naar 
het feest te komen, maar de mensen  

die er wel waren bouwden er een top-
feest van. Van de eerstejaars tot aan 
de masterstudenten, iedereen had het 
naar zijn of haar zin. Het duurde even 
tot het feest op gang kwam, maar na 
enige tijd hing iedereen aan en om de 
paaldanspaal. Een betere invullig van 
het thema, ‘dirty sexy chemistry’, had 
niet gekund. 

Ondanks dat de derdejaars de dag 
erop, of beter gezegd een paar uur 
later, aan hun LO3 moesten beginnen, 
gingen we tot in de late uurtjes door 
en vloeide het bier rijkelijk. 

Dies - Feest

Dies - Filmmiddag

Na Se7en was het tijd voor een wat 
rustiger en luchtiger momentje: 
sketches van Rowan Atkinson! Als lief-
hebber had ik deze natuurlijk allemaal 
al tientallen keren gezien, maar ze  
blijven leuk. Rustig aan liep de zaal wat 
leeg en op het eind van de sketches 
zaten alleen het bestuur en Ines nog 
te kijken. Het was zeker een mooie en 
rustige onderbreking van de drukke 
diesweek!

Met de laatste activiteit, het ‘diesskien‘ 
(tip voor galgje), nog in het verschiet 
was het nu al een geweldige verjaar-
dag voor ons chemisch dispuut. Nog 
de hartelijke felicitaties en een luid 
‘CDL-geil!’
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Op 25 mei was het dan zo ver, de grote 
diesactiviteit. Dit jaar was er gekozen 
voor een avondje sneeuwplezier in de 
Uithof. Met een enigszins decadent 
gevoel reisden wij in onze T-shirtjes 
en zonnebrillen af naar de koudste 
plek van Den Haag. Daar aangekomen 
ontdekten wij al snel dat het aantrek-
ken van skischoenen niet over rozen 
gaat. Na deze beproeving succesvol te 
hebben doorstaan werden de eerste 
meters gegleden. Voor velen waren dit 
de eerste meters op een snowboard of 
ski’s, wat duidelijk te zien was aan het 
wisselende succes van de afdalingen. 
Waar sommigen al snel van de hoog-
ste helling naar beneden kwamen 
zoeven beperkten anderen zich tot 
het oefen hellinkje. Na enige uitleg 
van de wat ervarenere mensen kon er 
dan toch echt van de sneeuw genoten 
worden. Een enkeling sloeg de uitleg 
geheel over en daalde de eerste keer 
meteen af van de hoogste helling, 
hetgeen resulteerde in een spectacu-
laire manier van remmen onderaan 
de helling. Gelukkig bleef de schade 
beperkt tot een schaafwond. Naar 
mate de uren vorderden werd steeds 
sneller en fanatieker afgedaald, met als 
hoogtepunt het gebruik van de grote 
schans onderaan de helling. Na zo’n 
drie uur sneeuwplezier was het weer 
tijd om op te warmen wat natuurlijk 
gebeurde onder het genot van een 
biertje. Hierna werd met een voldaan 
gevoel de terugreis weer aanvaard. 

Dies - Skiën Entropie en de Economie
Rik Mom

Energie laat zich uitleggen als ‘het 
vermogen arbeid te verrichten’ wat 
letterlijk zegt dat energie de omgeving 
kan veranderen. Entropie is moeilijker 
in één zin te vatten. De Wiktionary 
omschrijft het als volgt: ‘een getal 
evenredig met de logaritme van het 
aantal realiseringmogelijkheden’. Uit 
deze omschrijving is net wat moeilijker 
te distilleren dat dit de mogelijkheid 
heeft het leven op aarde drastisch te 
beïnvloeden. Dat het dit wel degelijk 
doet, is gemakkelijk in te zien.

Neem een gemiddeld studenten-
huis aan het eind van een drukke 
week. Afwas, kruimels, lege verpak-
kingen van al dan niet alcoholische 
versnaperingen, kleding; het ligt 
allemaal verspreid door het huis. Het 
is, kortom, een pestbende. Het is uit 
puur energetisch oogpunt niet uit 
te leggen waarom het niet allemaal 
netjes geordend in rijtjes op de grond 
ligt, de energie is immers even groot. 
Het ‘aantal realiseringmogelijkheden’ 
is echter wel groter wanneer het een 
zooitje is. En dus zal elke ruimte, hoe 
groot of klein ook, vanzelf een rotzooi 
worden. Hoewel dit niet direct een evi-
dent voordeel heeft, er moet immers 
tijd en moeite in worden gestoken het 
huis weer toonbaar te maken voor een 
date dan wel je ouders, is het in grote 
mate de entropie die onze economie 
in leven houdt. Neem bijvoorbeeld 
de huishoudster. Wanneer opruimen 
geen moeite zou kosten zouden we 
het wel zelf doen en zou mevrouw 
werkeloos thuiszitten. Hetzelfde geldt 
voor de mensen die zwerfvuil oprui-
men: zonder entropie zou het vuil niet 
gaan zwerven maar gewoon netjes in 
groepjes bijeen gaan liggen. 

De sector die echter het meest profi-
teert van entropie is, hoe tegenstrijdig 
ook, de energiesector. Zonder entropie 

zouden de meeste processen gewoon 
met een rendement van rond de 
100% draaien, terwijl dat nu varieert 
van 5-75%. Grof gezegd zou Shell dus 
zeker zo’n $230 miljard per jaar minder 
verdienen, BP zo’n $125 miljard, Total 
zo’n $100 miljard en ExxonMobil zo’n 
$50 miljard. Een strop van 500 miljard 
dollar alleen al voor de vier groot-
ste oliemaatschappijen. Gazprom,  
Essent, Nuon en vele anderen leveren 
ook ongeveer de helft in. En wat te 
denken van tankstations? Toeleveran-
ciers? Olietankers? Simpelweg de hele 
chemische industrie zou een knauw 
krijgen en tot maximaal de helft van 
zijn omzet (en daarmee personeel!) 
kwijtraken. De Nederlandse chemie en 
energie sector zijn samen goed voor 
zo’n 200.000 banen, waarvan dus zo’n 
50-100 duizend dankzij de entropie! 

Het belang van entropie (of chaos) 
werd al door de oude Grieken erkend. 
Zij spraken van caoz het begin van 
alles, het begin van de tijd en het begin 
van de wereld. Het is een bodemloos 
gat waar alles eindeloos valt; niet naar 
beneden, want er is geen enkele ori-
entatie mogelijk, maar alle kanten op. 
Hieruit ontstonden de eerste goden 
en daarmee begon de wereld zoals wij 
die kennen. De beroemde Nederland-
se schrijver Willem Frederik Hermans, 
fysisch geoloog van huis uit, zag ook 
hoe cruciaal entropie in ons leven is. 
Dit bracht hem tot de uitspraak: ‘Er is in 
onze talen maar één werkelijk woord: 
chaos. Net als het woord “god” bete-
kent het alles en niets’. Wat kunnen 
we hieruit nou leren? Ten eerste biedt 
de realisatie dat de wereld streeft naar 
chaos troost. Als je het gevoel hebt dat 
je leven een chaos wordt of al is, ligt 
dat zeker niet aan jou. Ten tweede is 
het een mooi excuus als je je kamer 
niet hebt opgeruimd: het hele univer-
sum werkt je tegen.

Linus van Pelt

Een beetje scheikundig of natuurkundig opgeleid individu 

weet het zeker: er zijn in de thermodynamica twee drijvende 

krachten die onze wereld besturen. Energie en entropie.
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Buitenlandreis 2010 

Op reis met het CDL naar Denemarken. Wat heb ik zoal ge-

leerd? Het weer in Denemarken is altijd Kwalitatief Laaiend 

Onbehoorlijk Tegenvallend Erbarmelijk,

Jos van den Elshout

zeemeerminnen bestaan niet, de 
woeste Noormannen zijn in werkelijk-
heid maar kleine opdondertjes, brons 
bevat geen molybdeen, Carlsberg  
speciaalbiertjes smaken ook des 
morgens prima, grote negers met 
zonnebrillen lopen ook in de regen en 
de Eyjafjallajökull is niet te doen met 
hints.

In den avond van woensdag 12 mei 
verzamelden 28 CDL’ers zich op de 
CDL-kamer. Helemaal klaar voor ver-
trek naar København. Vlak voor vertrek 
kregen alle reizigers nog  een geheime 
enveloppe van Kim en Angela die een 
GOTCHA!-spel hadden opgezet! Al 
snel reed Evert van EE Tours de bus 
voor, zodat iedereen een of twee  
zetels kon claimen. 

In mijn herinnering (na m’n eindexa-
men, Spaansche Costa) waren bus-
reizen niet comfortabel, maar dit keer 
viel het me alles mee. Ik heb best een 
paar uurtjes mijn ogen dicht gehad, 
dus de reis ging vlot. Reeds bij het  
ochtendgloren verlieten we Deutsch-
land per veerboot om korte tijd later 
vanuit het Deense Rødby door te rij-
den naar de Deense hoofdstad. Precies 
zoals gepland kwamen we rond 11 uur 
aan. Het weer was er niet bepaald 
briljant te noemen.

Nadat eenieder zijn tas had gedumpt 
en wat gelunchd had, ving de stads-
wandeling aan. Alsof zij proffessionele 
reisleiders waren, deden Rick en Yorrick 
ons allen versteld staan van de kennis 
die zij tentoon wisten te spreiden over 
alle indrukwekkende gebouwen die 
Kopenhagen rijk is. De Ronde Toren 
(dé plek waar Bassie en Adriaan, B-100 
te grazen namen met veel ballen) en 
de gekleurde gevels van de Nyhavn 
waren twee van de hoogtepunten van 
onze rondwandeling. Bij terugkomst in 

het hostel werden de kamers verdeeld 
en kreeg iedereen de kans zich te ver-
bazen over de de geringe grootte van 
de dubbele stapelbedden, dan wel de 
beweeglijkheid van dezen.

Een avondmaal werd in de stad 
genuttigd, waarbij de uitgereikte 
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reisboekjes natuurlijk bijzonder goed 
van pas kwamen om het goede ge-
recht te bestellen. Na het diner werd 
in het hostel nog een potje gepokerd, 
ge tafelvoetbald of gepoold.  Vroeg 
kropen we onder de wol om de vol-
gende dag fit te zijn voor het drukke 
dagprogramma. Wie niet langer was 
dan 1,65, wie geen last had van in-
anti-fase-snurkende-kamergenoten, 
wie onder- en/of bovenburen had 
die in het geheel niet bewogen of 
wie gewoon geen last had van bewe-
gingsziekte, sliep uitstekend. 

Het ontbijtbuffet werd door rennende 
oosterse dames keurig bijgehouden. 
Er was khooohffiiiieh! En dat was hard 
nodig om toch een beetje wakker te 
worden. Plaatselijke lekkernijen als 
soort-van-warm-lever-gehaktbrood 
en knekkebreut waren voor handen, 
maar ook meer algemeen geaccep-
teerde vormen van ontbijt konden 
worden gebruikt. 

Onderweg naar de Carlsberg brouwerij 
was de inheemse fauna te bezichtigen. 
Denen, een eekhoorn en een vogel. De 
aandacht voor die laatste twee koste 
tenminste een deelnemer een nat pak 
vanwege een geslaagde gotcha-kill. 
In de brouwerij was te zien hoe het 
brouwproces er in vroeger tijden aan 
toe ging. Naast een indrukwekkende 
collectie bierflesjes was Carlsberg 
uitgerust met een state-of-the-art  

laboratorium. In de tuin was een re-
plica van de zeemeermin te zien, de 
echte zeemeermin die in de haven 
hoorde te staan was tijdelijk verhuisd 
naar de wereldtentoonstelling. De 
productconfrontatie kon natuurlijk 
niet ontbreken, ook al was het nog 
ochtend. Voor iedereen was er een 
bonnetje om een speciaalbiertje 
en een gewoon biertje te laten in-
schenken door een Deensche schone. 

Na de lunch ging het programma 
verder bij het National Museet. Onder 
de topstukken waren er onder andere 
een gouden helm, een groot viking-
schip en een echte mummie! De col-

lectie van het National Museet was 
zo uitgebreid en interessant dat ter 
plaatse democratisch werd besloten 
om het bezoek aan het museum voor 
moderne kunst te laten vervallen. 

Na het avondmaal volgde een kroe-
gentocht. Hoewel wij ons volgens 
de ANWB-kaart niet bevonden in het 
deel van de stad dat later op de avond 
“homo-achtig” werd, kwamen we 
toch terecht in een gay-bar. Een paar 
biertjes verder zetten we onze tocht 
voort. Het duurde even voordat een 
leuke dance-club was gevonden. Het 
publiek was wederom overwegend 
homo, maar een band speelde er 
aardige muziek. Het was al weer vroeg 
toen we in het hostel aankwamen. 

Op zaterdag had de commissie een 
leuke speurtocht uitgezet. Allerlei op-
drachten leverden punten op, terwijl 
in ieder groepje een mol (jawel, fa-
milie van Adje Gadro) de opdrachten 
juist probeerde te saboteren. Puzzels, 
foto-opdrachten, het bemachtigen 
van voorwerpen door ruilhandel, 
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tekenopdrachten en zoekopdrachten 
door de stad. Zo moesten deelnemers 
bijvoorb eeld op de foto met een grote 
neger met zonnebril. Helaas regende 
het weer.Toch trotseerden alle groep-
jes het hondeweer, waarvoor hulde! 
Na enige tijd werd het toch te ernstig 
met de regen, en werden de laatste 
delen van de speurtocht afgehandeld 
in een winkelcentrum en in het hostel. 
Vooral de hints opdrachten waren 
hilarisch.

De laatste dag was een vrije dag. Ieder 
mocht voor zich beslissen wat hij of 
zij zou gaan doen. De een ging hip-
pies kijken in de vrijstaat Christiania, 
de ander bedwong de Ronde Toren. 
Ook de hortus botanicus was een 
geliefde attractie. Andere deelnemers 
bekeken het koninklijk paleis eens van 
dichterbij, of maakten hun tour in het 
National Museet af en aanschouwden 
alsnog de moderne kunst in het SMK.
Nadat iedereen zijn laatste kronen had 
uitgegeven aan versnaperingen voor 
in de bus, vertrokken we weer uit Ko-
penhagen. Heul, heul vroeg kwamen 

Buitenlandreis 2010

we maandag aan op het Gorlaeus. 
Naar huis, slapen. Opladen voor de 
diesactiviteiten die deze dag zouden 
aanvangen met een lezing. 

Als commissie hebben we een goed 
gevoel overgehouden aan de reis. 
Ondanks dat de Kopenhaagse univer-
siteit en AkzoNobel zich op het laatste 
moment terugtrokken, hebben we 
toch een leuk programma gedraaid. 
Ook de afwezigheid van de meermin 
en de zon hebben het succes van de 
reis niet in de weg gestaan. 
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Therre van Blerck

Blurp!

Het futurum tempore CDL bestuur

Het future tempore CDL bestuur:  
Geschikt of ongeschikt?

Door onze verslaggever

Dinsdag 18 mei jongstleden was de 
Dies-ALV. Kharma heeft er al weer 
bijna een vol bestuursjaar op zitten 
en heeft zich uitgesloofd om tijdens 
de Dies ALV een nieuw bestuur te  
kunnen presenteren en, met goedkeu-
ring van de ALV, te kunnen verkiezen. 
Er moet wel gezegd worden dat het 
bestuur zich dit jaar in een luxe positie 
bevond: er was keuze. Uit betrouwbare 
bron heeft de redactie vernomen dat 
er zeker negen leden aanwezig waren 
op het bestuursinteresse etentje! Uit 
de geïnteresseerden zijn er vijf naar 
voren gekomen, vijf namen die voor 
altijd aan het CDL verbonden zullen 
worden, vijf namen die het 78e bestuur 
der Chemisch Dispuut Leiden gaan 
vormen.

Met gepaste trots presenteren wij 
de vijf die uw hagelnieuwe bestuur  
zullen worden:

  • Mohamed Bahida   
   f.t. praeses
  • Freek Hoekstra  
   f.t. ab actis
  • Bas Buskermolen   
   f.t. quaestor
  • Charlotte van Gaans  
   f.t. assessor acquisitie
  • Rik Mom    
   f.t. assessor onderwijs

De bestuursnaam, logo en kleur (van-
zelfsprekend puur speculatief )

Beginnend met een vliegende start 
is het 78e hard gaan filosoferen over 
een beleid maar veel belangrijker nog 
over een naam en bijbehorende logo 
en kleur. Met een praeses genaamd 
Mohamed die echter stug de bijnaam 

Meaux erin probeert te krijgen, lig-
gen de namen voor het oprapen. 
Brainstormsessies hebben ideeën 
als Motion, Momentum, Molybdeen, 
Molecule, MO-theorie, Moker(slag), 
Motivatie, Mozaïek, Monarchie, Mo-
daal en velen anderen voortgebracht. 
Hoewel het 78e zal blijven ontkennen, 
lijkt één van bovenstaande het te 
worden, afwachten blijft, welke dat is. 
Bijbehorend logo zal vanzelfsprekend 
een M bevatten. De kleur van het be-
stuur zal vermoedelijk (donker) blauw 
zijn, naar verluid de lievelingskleur van 
onze lievelings f.t. praeses.

Anthe Janssen

TvB
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