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3 Terugblik
e.t. Praeses Chantal Stoff elsma onthult ons hoe zij vorig 
jaar haar bestuursjaar beleefde. Van constitutiekaartje tot 
bestuur-met-dates-uitje’, Thallium genoot ervan met volle 
teugen. 
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Praesidiaal

Chi Ting Fung
praeses

Waarde leden,

Een periode vol nieuwigheid en stress 
zal wel beetje voorbij zijn, nu de col-
leges bijna afl open en er een nieuwe 
periode van tentamens zal aanbreken 
in januari. Naast het besturen van de 
mooiste vereniging van Leiden heb ik 
me de afgelopen tijd beziggehouden 
met managementskills binnen fi nan-
ciele aspecten, marketing, human 
resource, projectmanagement en nog 
veel meer.. De cursus die ik hiervoor 
volgde gaf me een nieuw beeld over 
wat een bèta zou kunnen betekenen 
voor deze maatschappij. Naast het 
werken bij Shell, Akzo Nobel of Crucell 
zijn er tal van mogelijkheden voor een 
afgestudeerde bèta om een carrière te 
beginnen. 

Zoals iedereen inmiddels wel weet, is 
er al jarenlang een bèta-tekort in Ne-
derland, en probeert de overheid daar 
oplossingen voor te verzinnen. Men 
debatteert over nieuw bèta-onder-
wijs, het opleuken en promoten van 
de natuur- en scheikunde en ook de 
MS&T opleiding is ervoor om nieuw 
perspectief te bieden voor science 
studenten. Universiteiten zijn bezig 
met scholierenwerving voor de bèta 
richting en soms begint dit ook al bij 
de laatste klassen van het basisonder-
wijs. 

Het lijkt erop dat deze promotionele 
plannen beetje bij beetje aanslaan 
bij scholieren en dat scheikunde als 
tof gezien wordt om te studeren 
(scheikunde is natuurlijk altijd al tof 
geweest..). Ook de studieverenigingen 
zullen niet ontbreken in de promotie 
van bèta aan aankomende studenten. 
Een jaarlijkse Bètadag georganiseerd 
door alle vijf de bèta-studieverenigin-
gen van W&N (dus ook het CDL) zal in 
januari plaatsvinden. Deze dag zal de 
mogelijkheid bieden voor scholieren 
om proefj es te doen en lezingen te 
volgen op het Gorlaeus, om zo kennis 
te maken met de natuurwetenschap. 
Het belooft een spectaculaire dag 
te worden met het thema “Fantastic 
Four”.

Nog voordat het zover is hebben wij 
eerst een decembermaand te door-
staan. Wanneer wij aan de december-
maand denken, krijgen we een beeld 
van winter, kou, sneeuw, Sinterklaas, 
kerstboom, cadeaus, kalkoen, bon-
bons, dik, sporten, Sonja Bakkeren… 
enz.. Maar goed dat er na december 
een januari komt zodat wij goede 
voornemens kunnen bedenken om 
die vooral niet na te komen en te 
volbrengen. 

Misschien is het bovenstaande een 
beetje te vrouwelijk voorbeeld in onze 
bèta wereld die helaas toch vooral uit 
mannen bestaat (zoals ik het enige 
vrouwelijke bestuurslid ben, snif..). 
Maar dat betekent niet dat mannen 
geen goede voornemens kunnen 
hebben. Niet meer roken, minder 
zuipen, lief zijn voor de vriendin en 
vooral deze veel cadeaus geven (idee!) 
zijn vaak theoretische voornemens 
die maar niet concreet willen worden. 
Voor de wat algemenere studenten 
zijn de voornemens zoals meer stude-
ren (nog steeds dat hoofdstuk lezen 
uit Atkins..), vaker naar college komen, 
huiswerk maken en tentamens halen 
een goed begin van het jaar. Hope-
lijk gaan we het nieuwe jaar 2008 
tegemoet met concrete activiteiten 
en bezigheden wat betreft de studie, 
maar ook gezelligheid binnen het 
CDL. De vele nieuwe commissieleden 
beloven in ieder geval al spannende 
activiteiten en reizen. Ook het bestuur 
gaat natuurlijk haar best doen om hier 
zorg voor te dragen. 

Zoals in deze Chimica te lezen, heb-
ben we afgelopen periode veel leuke 
activiteiten gehad. De eerstejaars zijn 
o.a. op een reuze interessante excursie 
geweest, en ook werd er een poker-
middag georganiseerd in de alom 
beruchte borrelbunker. Ik wens jullie 
veel plezier met het lezen van deze 
Chimica. Natuurlijk zal ik jullie ook al-
vast veel geluk wensen in het nieuwe 
jaar. Succes met die voornemens en 
pas op met de chocolade taart; zo ook 
met knallende rotjes…

‘Hatchikidee… met kalkoen, 

chocola en cake, ben ik te-

vree…’
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Terugblik 
Chantal Stoff elsma

chimica 3

De Chimica-redactie vroeg mij 
een aantal weken geleden of ik 
een stukje wilde schrijven over het 
“Thallium”bestuur. Mijn eerste reactie 
was verbazing, want tegen de tijd dat 
deze periodiek bij de drukker vandaan 
komt, is de wisseling toch al weer een 
aantal maanden geleden. Na enig 
geaarzel zwichtte ik (terecht red.) toch 
voor de charmes van de redactie en 
beloofde ik een leuk stukje af te leve-
ren.

Tsja, nu is het de dag van de deadline 
en moet er toch echt iets op papier 
komen. Voor degene die vraagtekens 
boven zijn hoofd krijgt als hij “Thal-
lium” leest: met nog vier andere, ge-
weldige bestuursgenoten was ik vanaf 
september 2006 een jaar bestuur van 
het CDL, het “Thallium”bestuur. Het 
was een droevig moment toen ik af-
gelopen september mijn bestuurslint 
aan de huidige praeses, Chi, gaf; het 
betekende letterlijk het einde van een 
heel mooi jaar. Gelukkig heb ik aan ons 
bestuursjaar vele leuke herinneringen 
overgehouden.

Om iedereen kenbaar te maken  dat 
jij het nieuwe bestuur bent, wordt er 
een constitutiekaartje gemaakt. En 
geen constitutiekaartje zonder consti-
tutiefoto, dus togen wij op een mooie 
herfstdag in 2006 netjes in pak naar de 

Hortus Botanicus. Leuk plekje uitzoe-
ken, allemaal even lachen en klaar is 
de foto. Althans, dat was wat ik dacht. 
Zo gemakkelijk bleek het allemaal 
echter niet te gaan. Verscheidene bo-
men, planten en bloemetjes werden 
uitgeprobeerd als achtergrond; poses 
naast elkaar, achter elkaar of in een V. 
Uiteindelijk moesten er ruim dertig 
foto’s gemaakt worden, voor de ware 
erbij zat. Dit was er een waarop we 
allemaal lief en vriendelijk lachten, de 
zon die door de takken van de bomen 
scheen niet voor rare vlekken op onze 
pakken zorgde, we allemaal eens wél 
in de camera keken en er geen dichte 
oogjes te vinden waren. 

Een jaar bestuur zijn, betekent naast 
een jaar hard werken ook een jaar 
vol gezelligheid. Constitutieborrels, 
feestjes en vergaderingen in Leiden, 
Utrecht of zelfs Enschede: je gaat er 
samen met je bestuursgenoten heen. 
Dit alles zorgt onvermijdelijk (gelukkig 
maar) voor een bestuursband. Naast 
in de bestuurlijke omgeving, hebben 
wij getracht elkaar ook te zien bij meer 
ontspannende activiteiten. We gingen 
op bestuursweekend, we hadden een 
‘bestuur-met-dates-uitje’ en we ont-
beten een keer samen zodat er om 8 
uur (’s ochtends!) een bestuursverga-
dering gehouden kon worden. 

Om het nog maar eens te benadruk-
ken: een jaar CDL-bestuur doen was 
een geweldige ervaring, waar ik met 
veel plezier op kan terugkijken!
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Interview met prof. Lugtenburg

4 chimica 

Al vroeg wist Johan Lugtenburg dat 
hij de chemie in wilde. ‘Ik kom uit een 
boerenfamilie en ik was de oudste 
zoon. Maar ik was niet geschikt om 
boer te worden. Vanaf de derde klas 
vond ik chemie en biologie leuk. En 
om de biologie te leren begrijpen, 
moet je chemicus worden. Chemie 
is de taal der biologie.’ In 1960 begon 
Lugtenburg (geboren in 1942) daarom 
met zijn studie scheikunde in Leiden.

‘Het beste carrièreadvies dat ik ooit 
heb gekregen, ontving ik in de zomer 
na mijn derde jaar. Toen moest ik een 
hoofdvak kiezen. Ik vroeg aan mijn 
leermeester Havinga wat ik moest 
doen en die zei dat ik moest gaan wer-
ken aan de fotochemie van vitamine 
D.’ In 1970 promoveerde Lugtenburg 

dan ook op de chemische reacties 
waarmee vitamine D wordt gemaakt 
onder invloed van licht. 

‘Ik ben altijd in dienst van Leiden ge-
bleven. Ik heb na mijn promotie wel 
twee jaar in Groningen en één jaar in 
Amerika gewerkt, maar ik werd door 
Leiden betaald. Ik ben daarom nu 
het langst van iedereen van het LIC 
in dienst bij de universiteit Leiden: 45 

jaar. Bij terugkomst uit Amerika heb 
ik de vakgroep van bio-organische 
fotochemie opgericht om de proces-
sen achter het zien te ontrafelen.’ In 
1985 is hij benoemd tot hoogleraar 
bio-organische fotochemie.

Zien

De chemische processen die Lugten-
burg ging bestuderen, vinden plaats 
als er licht op het netvlies valt. Daar 
zitten gespecialiseerde cellen met 
daarin het eiwit rhodopsin. Rhodopsin 
bestaat uit het eiwitdeel opsin met 
daarin een afgeleide van vitamine A, 
retinal. Als er licht op rhodopsin valt, 
treedt een fotochemische reactie op 
waarbij retinal van de gebogen vorm 
(11-cis, A) verandert naar de rechte 

vorm (all-trans, B). Hierdoor verandert 
het hele eiwit rhodopsin van vorm. Dit 
zet een signaalketen in gang die zorgt 
voor een zenuwpuls naar de hersenen. 
Daar wordt het signaal geregistreerd 
en dan zien wij het licht.

‘Die chemische reactie van retinal is 
de snelste reactie van het universum: 
retinal in rhodopsin isomeriseert van 
cis naar trans in 200 femtoseconde 

na absorptie van licht. Samen met 
andere onderzoeksgroepen is het ons 
gelukt om structurele informatie te 
verkrijgen van het stofj e dat ontstaat 
na 200 femtoseconde. We gebruik-
ten hiervoor technieken waarmee 
je naar de structuur van moleculen 
kunt kijken zonder dat je de chemie 
verstoort:  NMR en vibratieanalyse op 
stabiele-isotoopgelabeld retinal. Je 
kunt overigens gemakkelijk aan veel 
rhodopsin komen om de processen 
van het zien te bestuderen: dat haal je 
uit koeienogen en die haal je gewoon 
uit het slachthuis.’ 

Met isotoopgelabeld retinal heeft 
Lugtenburg veel informatie kunnen 
achterhalen over de chemische reac-
ties die plaatsvinden bij het zien. Het 
grootste deel van zijn in totaal 420  
wetenschappelijke publicaties gaat 
hierover.

Emeritaat

Nu is Lugtenburg met emeritaat. Toch 
blijft hij doorwerken. ‘Toen ik met 
vervroegd pensioen mocht, vroegen 
de jongeren (prof. Overkleeft, 38 jaar 
red.) of ik college wilde blijven geven. 

 ‘Om de biologie te leren begrijpen, moet je chemicus worden.’

Al in het eerste jaar van zijn studie scheikunde vond hij dat er iets niet klopte aan een bepaalde 

theorie voor chemische reacties, de transition state theorie. Na 33 jaar lang onderzoek aan de 

fotochemie van het zien weet prof. Lugtenburg wat: de theorie geldt niet bij snelle chemische 

reacties zoals de reactie die de basis vormt van het zien. Nu begint Lugtenburg de chemische 

processen achter het zien écht te begrijpen.

Elisabeth Meulenbroek

A
B

Isomerisatie van 11-cis retinal naar all-trans retinal bij het schijnen van licht.



chimica 5

Dat heb ik gedaan. En ik blijf tot mijn 
zeventigste wel werken. Of langer.’ 

Dat hij door is blijven werken blijkt 
zeker uit zijn publicaties. Zijn meest 
recente is van 5 oktober 2007 (samen 
met prof. dr WJ de Grip). Die gaat over 
chemisch gemodifi ceerd retinal dat 
net zo goed werkt als het natuurlijke. 
‘Tot nu toe was er geen enkel gemodi-
fi ceerd retinal gevonden dat zo goed 
werkt als het natuurproduct (stof A, 
red.). Toen kreeg ik het goede idee 
om retinal op een bepaalde manier te 
veranderen: met reductie van de 7,8 
dubbele band. Dat gemodifi ceerde 
retinal (stof C, red.) bleek even goed te 
werken als het natuurlijke retinal. Dit 
onderzoek helpt ons te begrijpen hoe 
het normale retinal werkt.’

De meest recente publicatie van Lug-
tenburg heeft mogelijk ook praktische 
toepassingen. ‘Er zijn veel mensen 
met afwijkingen in het zien. Die heb-
ben vaak mutaties in opsin. Soms lukt 
het om bij die patiënten aan opsin een 

red.). Dat gemodifi ceerde 9-cis retinal 
werkt effi  ciënter dan het gewone 9-cis 
retinal. Het is namelijk wat fl exibeler 
en past daardoor lekkerder in het eiwit 
opsin. Onze stof kan dan ook in kleine 
hoeveelheden worden toegediend en 
verstoort de normale dingen van het 
lichaam niet.’ Hiermee is dit een hoop-
gevende ontdekking voor patiënten 
met een bepaalde oogafwijking. 

Patent

Niet alleen de fotochemie van het zien 
heeft de interesse van Lugtenburg. Hij 
heeft ook gewerkt aan een bepaalde 
klasse moleculen, de porphyrines. 
Hierbij deed hij een ontdekking die 
een bestaande kankertherapie, de 
fotodynamische therapie, sterk kan 
verbeteren. 

‘De therapie is er al. De patiënt moet 
het medicijn, een porphyrine, in-
nemen. Dan bestraal je de patiënt in 
de buurt van een tumor met licht. De 
porphyrine komt dan in een aange-
slagen toestand en geeft zijn energie 
over aan zuurstof. Dat wordt dan heel 
reactief en eet alle kankercellen in de 
buurt op. Het reactieve zuurstof leeft 
kort en komt dus niet verder dan waar 
je bestraalde. Je kunt zo chirurgisch 
precies een tumor aanvallen.’ 

‘Mijn stofj e werkt beter dan het hui-
dige medicijn, want het is veel sneller 
het lichaam uit (al na 2 uur). Bij de 
huidige therapie is de patiënt twee 
weken lang lichtgevoelig. Ook kun je 
mijn stofj e met licht van 900 nm ac-
tiveren en dat is de golfl engte die het 
verste de huid doordringt. Daardoor 
kun je ook tumoren die dieper zitten 
aanvallen.’ 

Er is al een patent aangevraagd op 
deze ontdekking. Hoe gaat het daar-
mee? ‘Slecht. Om de therapie te ont-
wikkelen is geld nodig. Dat ontbreekt, 
omdat niemand erin wil investeren. Bij 
de huidige therapie weten de medici 
hoe ze de patiënten moeten behande-
len en daar gaan ze liever verder mee. 

C

D

E

Drie gemodifi ceerde retinallen uit het 
onderzoek van Lugtenburg.

variant van retinal te binden, 9-cis re-
tinal (stof D, red.). Maar bij die therapie 
moet je 1000 keer meer 9-cis retinal 
gebruiken dan je normaal aan retinal 
in je lichaam hebt. Dat is niet goed.’

‘Wij hebben de 7,8-dubbele band ook 
bij 9-cis retinal gereduceerd (stof E, 

Interview met prof. Lugtenburg

‘Ik sta aan het begin van een nieuw hoofdstuk van de chemie.’   

Maar als er geld is om de therapie met 
mijn stofj e verder te ontwikkelen, wil 
ik dat zeker doen.’ 

Magic year

Toch blijft de fotochemie van het zien 
het ultieme vakgebied voor Lugten-
burg. En 2007 is zijn ‘annus mirabilis’, 
zijn ‘magic year’ daarin. Opeens vallen 
de puzzelstukjes in elkaar. Hij zoekt 
oude literatuur op en kan eindelijk de 
waarnemingen van toen verklaren. 

Nu snapt hij wat er mis is aan die ene 
theorie, de transition state theorie, 
die hij moest leren in zijn eerste jaar. 
‘Bij heel snelle reacties wordt het 
product helemaal niet bepaald door 
de energie die nodig is om in de 
overgangstoestand te komen. Dan 
bepalen de massa’s van de atomen 
en de benodigde verplaatsing van 
de atomen het product. Nu snap ik 
ook waarom de reacties van het zien 
alleen in eiwitten kunnen voorkomen. 
Ik sta aan het begin van een nieuw 
hoofdstuk van de chemie.’   
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AiO aan het woord 

In de chemische industrie wordt ook 
uiteraard ook steeds meer belang 
gehecht aan duurzaamheid. Een 
duurzamer proces is niet alleen beter 
voor ons milieu, maar ook voor de 
economie van een bedrijf; het wordt 
ook steeds kostbaarder om vervui-
lende afvalstoff en te verwerken. Duur-
zaamheid is op de lange termijn dus 
ook vaak de goedkoopste weg. Een 
belangrijke manier om dit te bereiken 
is door nieuwe routes te bedenken 
die een aanzienlijk kleinere (of beter: 
geen) afvalstroom genereren dan 
de bestaande processen. Men start 
vanuit andere beginstoff en om tot 
hetzelfde product te komen. Katalyse 
is het middel om dit te kunnen ver-
wezenlijken. Reacties die voorheen 
als niet mogelijk werden beschouwd, 
kunnen door middel van katalyse wel 
toegepast worden. Katalyse heeft al 
een enorm grote rol gespeeld in het 
verbeteren van vele processen en zal 
in de toekomst dit steeds meer gaan 

doen, aangezien er nog veel proces-
sen bestaan die ineffi  ciënt zijn en veel 
afval produceren. Mijn onderzoek 
richt zich op één van die industriële 
processen en dat is de productie van 
epoxyharsen.

Epoxyharsen worden veelvuldig 
gebruikt in verf, lijm en coatings. 
Ze worden in grote hoeveelheden 
geproduceerd en de grootste produ-
cent momenteel is Hexion (met een 
Nederlandse vestiging in Pernis), die 

alleen al ongeveer 400 kiloton per jaar 
produceert. De hedendaagse com-
merciële productie van epoxyharsen 
is gebaseerd op niet-katalytische 
chloor- en zoutchemie en levert grote 
hoeveelheden anorganische en orga-
nische chlorides op (fi guur 1). De orga-
nische bijproducten die in het proces 
gevormd worden, zijn extreem toxisch 
voor levende organismen, vooral voor 
die in het water leven. Bovendien zijn 
ze niet eenvoudig te verwerken en het 
is bijna onoverkomelijk dat ze in ons 
milieu belanden via de afvalstroom 
van de producenten. Het is dan ook 
van groot belang om onderzoek te 
doen naar een nieuw en fundamen-
teel afwijkend productieproces, dat 
geen organische en anorganische 
bijproducten oplevert; niet alleen 
om een schoner milieu te verkrijgen, 
maar ook om de epoxyharsindustrie te 
handhaven als een belangrijke econo-
mische drijfveer.

De door ons voorgestelde route 
(fi guur 2) gebruikt geen chloorgas 
en het levert geen chloorbevattend 
afval op door gebruik te maken van 
katalyse. De route bestaat uit twee 
delen: eerst een katalytische allylering 

Jimmy van Rijn
CBAC

In de huidige samenleving ligt de nadruk meer en meer op duurzaamheid vanwege de enorme 

druk die wij uitoefenen op onze leefomgeving. Energie moet op een duurzame wijze opgewekt 

worden vanwege de naderende klimaatscrisis (Nobelprijs voor de vrede 2007). Mensen worden 

gestimuleerd om producten te kopen die duurzaam worden geacht, zoals spaarlampen of ener-

giezuinige wasmachines en koelkasten.

Figuur 1. Hedendaagse route naar epoxyharsen

Figuur 2. Voorgestelde chloor- en zoutvrije route naar epoxyharsen



chimica 7

AiO aan het woord

van bisfenol-A (BPA) met allylalcohol 
en daarna een katalytische epoxidatie 
van een olefi ne. Zowel BPA als allylal-
cohol worden al op een schone wijze 
geproduceerd. Mijn project richt zich 
op de eerste stap die met behulp van 
homogene katalyse alleen water als 
bijproduct zou moeten genereren. De 
vervolgstap wordt bestudeerd door 
een Postdoc bij ons in de groep.

In het verleden zijn er al een aantal po-
gingen gewaagd om fenolen kataly-
tisch te allyleren. In de meeste gevallen 
echter wordt er niet gebruik gemaakt 
van allylalcohol, maar allylchloride of 
allylacetaat. Deze hebben beide een 
goede vertrekkende groep (in verge-
lijking met allylalcohol), hetgeen de 
reactie natuurlijk sterk vereenvoudigt. 
De reacties waarin allylalcohol wordt 
gebruikt als allylerend agens zijn weer 
niet effi  ciënt met fenol, dus de combi-
natie van beide is tot nu toe nog niet 
succesvol uitgevoerd.

Enige tijd geleden zijn er in onze groep 
experimenten gedaan waarbij rutheni-
umcomplexen gevonden werden die 
de reactie tussen fenol en allylalcohol 
tot fenyl-allylether enigszins kataly-
seerden. Deze rutheniumcomplexen 
waren dan ook het beginpunt van 
mijn promotieonderzoek. Na een se-
rie gemaakt te hebben van dergelijke 
rutheniumcomplexen en deze getest 
te hebben als katalysator in de reactie, 
kregen we een beeld van welke com-
plexen het goed deden en welke niet. 
Een structuur -activiteitsrelatie kon 
worden afgeleid en intussen weten 
we ongeveer wat we nodig hebben 
voor een goede katalysator. 

Het tot nu toe meest actieve complex 
is weergegeven in fi guur 3. Het betreft 
een ruthenium-cyclopentadienyl com-
plex met een bidentaat fosfi neligand. 
Dergelijke liganden (fi guur 4) blijken 
essentieel voor een goede activiteit 
en door middel van het wijzigen van 
substituenten op de fenyl ringen en 
op brug tussen de fosforatomen kan 
zowel de activiteit als de selectiviteit 
van de katalysator beïnvloed worden. 
Een uitdaging die we tegenkwamen 
in de reactie is de vorming van een 
aantal ongewenste bijproducten. De 
structuur van de liganden bepaalt 
echter de mate van vorming van deze 
bijproducten. Bij gebruik van een 
aantal liganden zien we alleen vor-
ming van de ongewenste producten, 
terwijl andere juist de weg naar de 
bijproducten blokkeren en dus erg se-
lectief het gewenste product vormen. 
Naast de gebruikte katalysator spelen 
factoren als temperatuur, oplosmiddel 
en de verhouding tussen reactanten 
ook een belangrijke rol en hier wordt 
uiteraard ook onderzoek naar gedaan. 

Als je meer informatie wilt over dit onderwerp kun je altijd langskomen op de vijfde 
verdieping van de Gorlaeus hoogbouw of kun je kijken op de algemene internetpa-
gina van de vakgroep: http://www.chem.leidenuniv.nl/cbac

Figuur 4. Bidentaat fosfi neliganden

Figuur 3. Structuur van meest actieve 
rutheniumcomplex

Tenslotte willen we de werking van de 
katalysator kunnen beschrijven vanuit 
een mechanistisch oogpunt. 

Naast rutheniumverbindingen bekijk 
ik ook de mogelijkheid om palladi-
umcomplexen als katalysator te ge-
bruiken. Palladium wordt eigenlijk van 
“oudsher” gebruikt voor reacties waar-
bij een allyl groep aanwezig is. Voor 
palladium blijkt dat dezelfde liganden 
gebruikt kunnen worden als die bij de 
rutheniumkatalyse een belangrijke rol 
spelen. Een voordeel van het gebruik 
van palladium is dat synthese van de 
palladiumcomplexen eenvoudiger is. 
Een nadeel is dat palladium duurder is 
dan ruthenium en de stabiliteit van de 
complexen aanzienlijk lager is.

Op dit moment zijn we in bespreking 
met Hexion en het is erg geïnteres-
seerd in mijn resultaten. Misschien 
gaan we binnenkort wel een octrooi 
schrijven om de nieuwe kennis voor 
Hexion te beschermen.
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EJ BBQ

Naar traditie werd op de eerste don-
derdag van het academisch jaar een 
eerstejaars barbecue georganiseerd 
voor alle nieuwe studenten van de fa-
culteit. Dit jaar was dat op donderdag 
6 september. Zoals altijd hadden de 
TOA’s en enkele vrijwilligers alles goed 
geregeld en was er genoeg te eten 
voor iedereen. Op de geur van de bar-
becue kwamen ook andere mensen 
af, waaronder enkele AiO’s, enkele 
hoogleraren en natuurlijk de besturen 
van de studieverenigingen. Dit jaar 
was er voor het eerst bier uit de tap 
in plaats van bier uit de fl es en er kan 
worden gezegd dat het bier rijkelijk 
vloeide. Op het hoogtepunt stond de 
tap gewoon constant open vanaf het 
moment van aansluiten totdat het fust 
leeg was. De popcorn automaat was 
ook een goede zet, er zijn vele kilo’s 
maïs gepoft.
Het weer zat ook mee. Er was een 
kleine regenbui, maar die kon de pret 
niet bederven. Het lijkt mij dat de eer-
stejaars barbecue als verwacht weer 
een enorm succes was. Hopelijk is het 
weer volgend jaar weer zo goed.

Mark Rood
ab actis



chimica 9

Heineken excursie

Vrijdag 2 november was het al raak. 
De allereerste eerstejaarsexcursie van 
MST-2007(B’vo geil!) en we pakten het 
gelijk groots aan. De Heineken brou-
werij in Zoeterwoude moest eraan 
geloven.  Nu konden we eindelijk 
zien hoe onze goudgele levenssap-
pen werden geproduceerd en of we 
misschien de aanwezigheid van onze 
held Freddy Heineken konden voelen. 

De gelukkigen onder ons moesten 
om 12 uur verzamelen op Leiden 
Centraal. Daar wachtte (hoe kan het 
ook niet anders) de bus van Brouwers 
Tours op ons. De busrit leek eeuwig te 
duren, maar uiteindelijk arriveerden 
we op het mooie Heinekenterrein. We 
werden gedropt bij een cafe, waar we 
verwelkomd werden met een koud 
glas bier. We luisterden aandachtig 
naar de presentatie over het magische 
Heineken. Alles wat we wilde weten 
over Heineken werd beantwoord .

Vervolgens wachtte buiten een su-
pergepimpte, zeer comfortabele en 
stevige(..ahum) Heinekenbus op ons 
waarin we werden rondgeleid door 
het magisch terrein. Sommigen be-
zweken bijna onder de druk van al dat 
bier om ons heen, maar we hielden 
ons sterk. We mochten daarna een 
kijkje nemen bij het productieproces 
van het bier. We zagen immens grote 
silo’s bier, rinkelende fl esjes, torenhoge 
stapels kratten en… ik kan me voor de 
rest niet veel herinneren. Het voelde in 
ieder geval als hemel op Aarde. 

Het grote moment  was dan aange-
broken: de productconfrontatie. De 
barvrouw stond klaar om de perfecte 
biertjes te tappen en het duurde niet 
lang voordat de eerste paar biertjes er 
doorheen gingen. De verschillende 
soorten biertjes bevielen ons goed 
en we praatten nog wat na. Jammer 
genoeg kwam er ook een eind aan de 
excursie en moesten we alweer met 
de bus terug naar Leiden Centraal. 
Het was een gezellige dag en hadden 
weer veel geleerd. 

Ton Vo
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Na een rustig begin van het college-
jaar qua bètafeestjes was het op 11 ok-
tober dan eindelijk zo ver: Een feestje 
van CDL en DLF! Het thema, Ranzig 
Roze, deed al vermoeden dat het 
niet zomaar een feestje ging worden. 
Iedereen had zowaar zijn best gedaan 
om er zo roze en/of ranzig mogelijk 
uit te zien en om een of andere duis-
tere reden bleken opeens wel erg veel 
mensen enge hoedjes, strakke korte 
roze truitjes en andere interessante 
roze voorwerpen in hun kledingkast 
te hebben. Het Duftse CH-bestuur kon 
deze kans natuurlijk niet voorbij laten 
gaan om hun roze vestjes te showen, 
de mannen van het DLF-bestuur za-
gen er zachtst gezegd eeh.. ‘feestelijk’ 
uit met hun strakke roze panty’s en 
waar onze John die roze kamerjas 
vandaan had is me ook nog steeds 
een raadsel. Uiteindelijk was er ook 
een prijs voor degene die het ranzigst 
roze gekleed was, en was Frank van 
DLF de gelukkige (?) winnaar. De rest 
van de avond was ook erg gezellig, er 
werd een hoop geregeld (iedereen 
zag er ook zo onweerstaanbaar uit) en 
hoe laat het afgelopen was kan ik me 
niet meer herinneren....

Ranzig Roze
Eva Rogaar
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Het Chemisch Dispuut Leiden heeft 
een groot aantal commissies, die elk 
jaar opnieuw ingevuld en bemand 
worden. Elk jaar organiseren wij de 
‘commissie interesse borrel’ waar onze 
leden (vooral eerstejaars) informatie 
krijgen over allerhande commissies, 
vragen kunnen stellen aan oud-
commissieleden en de mogelijkheid 
krijgen om zich voor één of meerdere 
commissies in te schrijven. Natuurlijk 
mogen leden ook altijd een eigen 
commissie oprichten, elke bijdrage 
aan de vereniging is welkom!

Op 18 oktober jl. vond de ‘commissie 
interesse borrel’ plaats in de beruchte 
borrelbunker. De borrelruimte was 
voor deze gelegenheid mooi opge-
doft in felle kleuren en informatie en 
inschrijff ormulieren werden verspreid. 
Al snel liep het storm in de borrel-
bunker en hadden er veel eerste- en 
tweedejaars zich opgegeven voor 
verscheidene commissies. Dit jaar 
zijn er enkele nieuwe commissies 
bijgekomen zoals de feestcommissie 
en diescommissie. Dit belooft leuke 
activiteiten en feestjes! Intussen staan 
de nieuwe leden van het tappersgilde 
al achter de bar en is het resultaat 
van de nieuwe redactieleden in deze 
uitgave van de chimica te zien. De 
eerstejaarscommissie is al druk bezig 
en heeft al meerdere leuke activitei-
ten georganiseerd. Daarnaast geven 
de college-respons-commissies vaak 
hun mening over het onderwijs wat 
veel betekent voor het CDL. Al met 
al kan ik zeggen dat de ‘commissie 
interesse borrel’ goed geslaagd is en 
wens ik iedereen veel succes met de 
organisatie van activiteiten en andere 
bezigheden! Moge we lekker veel 
actieve commissies hebben en leuke 
dingen doen naast het studeren!

Commissie interesseborrel
Chi Ting Fung
praeses

Almanakcommissie

BakCie

Bètabanenmarktcommissie

Belgiëreiscommissie

Boekenmarktcommissie

Buitenlandreiscommissie

Chimica redactie

College van Voorzitters

Collegeresponscommissie

Comcie

Diescommissie

Eerstejaarscommissie

Eerstejaarsweekendcommissie

FAC

Fotocommissie

Gala

Liedcommissie

Lustrumcommissie

Lustrumreiscommissie

PAC

Reprocommissie

Squiz

Strepen op Kousen Commissie

Tappersgilde

TEFKAB

Tentamenbank
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Pokermiddag

Op donderdag 15 november verza-
melde een groep fanatieke pokeraars 
zich in de borrelbunker voor een 
krachtmeting. Deze wedstrijd werd 
mede mogelijk gemaakt door Hewitt. 
Namens Hewitt waren er ook twee 
mensen gekomen om de eer te ver-
dedigen. Helaas moesten zij roemloos 
naar huis aangezien ze geen prijs in 
de wacht hadden weten te slepen. 
Maar er was wel een groep fanatieke 
eerstejaars die duidelijk op de roem 
en de prijzen uitwaren! Silvan hield 
nog lang stand en verdedigde moe-
dig de eer van de derdejaars maar 
moest toch uiteindelijk toegeven. Hij 
eindigde derde. De fi nale ging toen 
tussen twee eerstejaars. Het werd een 
enerverend man-to-man duel, waarin 
Ruben uiteindelijk als winnaar uit 
kwam. Hij pakte de eerste prijs. Roel, 
die goed tegenstand had geboden, 
won de tweede prijs. Na het pokeren 
gingen 18 mensen eten in restaurant 
La Bota. Dit was zeer gezellig en na het 
geconsumeerde bier op de pokermid-
dag smaakte het eten nog beter. 

Ruud Kortlever
assessor acquisitie
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Broertjes-zusjesborrel

Donderdag 20 november was het 
weer zover, de jaarlijkse broertjes-
zusjesborrel. Al was het niet zo druk 
bezocht, was het toch weer erg gezel-
lig. Het is natuurlijk altijd leuk om je 
broertje, zusje danwel iemand anders 
mee te nemen om te laten zien wat 
je nu eigenlijk doet en waar je waar-
schijnlijk nog wel een aantal jaar zal 
doorbrengen om je diploma te halen.
Om ongeveer half vijf kregen we van 
Mark, in hoogsteigen persoon, een 
zeer uitgebreide rondleiding. Hierbij 
kwamen we langs de practicumzalen, 
in de hoogbouw, de CDL-kamer en in 
de schotel. Bij elke bezienswaardigheid 
wist Mark wel een aantal leuke details 
te vertellen. Zo wist Mark te vertellen 
dat het grote 750 MHz NMR-apparaat 
twee weken na de installatie alweer 
kapot was en dat het dak eraf moest 
om het apparaat voor reparatie op te 

kunnen sturen. In de hoogbouw zijn 
we naar de tiende verdieping geklom-
men om van daaruit over het mooi 
verlichtte Leiden heen te kunnen 
kijken. In de CDL-kamer aangekomen 
kon iedereen even in hét reken- en re-
gelcentrum van het Chemisch Dispuut 
Leiden kijken en Blurp bewonderen. 
Na de rondleiding gingen we weer 
terug naar de kelder om in de Borrel-
Bunker de borrel voort te zetten. Om 
ongeveer 18.00 was de borrel alweer 
afgelopen, al bleven er zoals gewoon-
lijk wel weer een aantal mensen nog 
even plakken. 

EC 2007/2008

Een week of wat terug stond het 
kerstreces voor de deur en konden we 
lekker twee weken lang naar mamma 
of naar de sneeuw. Jezelf ongans eten 
aan multikilo kalkoen of juist lekker 
die besneeuwde bergen aframmend. 
OF NIET? 

NEE! Want maandag 17-12 had de 
Eerstejaarscommissie voor jullie een 
prachtige laatste activiteit met zijn 
allen georganiseerd: De kerstchinees. 
Voor ieder die het wat vreemd vond, 
gewoon gezellig chinees eten en 
biertjes drinken in Ekast, vind iedereen 
leuk. Iedereen?JA! Iedereen.  

En dat brengt mij meteen op het 
motto van de EC. Het is een kwestie 
van erbij zijn. Bij de EC? Bij MST? Ge-
woon er? Nope. Het is een kwestie van 
bij de activiteiten zijn. Want deze leuke 

krenten uit de pap organiseert de EC 
voor jou. Dat doen ze niet omdat ze 
het leuk vinden om met zijn zevenen 
een fi lmpje op de bank te chillen, dan 
waren we wel bij mij thuis gaan zitten. 
Nee de EC organiseert leuke dingen 
voor jou en mij. En daar moet je bij zijn. 
Om het met zijn allen leuk te maken. 

Het is een kwestie van erbij zijn. Die 
hadden we net iets eerder moeten uit-
vinden. Want de opkomst op de nogal 
gezellige gratis fi lmmiddag was niet 
om over naar huis te schrijven. Naja, 
dat is niet echt van deze tijd, zeg maar 
om naar huis te smsen ofzo. Desalniet-
temin was het wel gezellig. En er was 
uiteindelijk meer popcorn de neus! 
Na het overwicht der mannen werd 
uiteindelijk toch de inspirerende fi lm 
“The Illusionist” gekeken. Een ruime 
twee uur, popcorn en wat biertjes later 

ging iedereen met een gezellig gevoel 
naar huis. Want dat heb je, als je leuke 
dingen met elkaar doet. 

’t Is een kwestie van erbij zijn! 

Bart Smorenburg 
Namens de EC 2007/2008

Bart Smorenburg

kwestie van erbij zijn

John van Paridon
quaestor
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Wiens stekje ligt op dit plekje?
Het wiens-stekje-ligt-op-dit-plekje-Team-2008

Op veler verzoek hier wederom de Wiens-stekje-ligt-op-dit-plekje-prijsvraag! 
Het daverende succes van deze rubriek vindt zijn oorsprong in Chimica nummer 
1 van jaargang 40. Toen bedacht het Wiens-stekje-ligt-op-dit-plekje-Team-2005 
dit geniale concept. Destijds trokken 3 leden van het CDL in een zoektocht naar  
‘levenswijsheid, jolijt ende vermaeck’ naar het ouderlijk huis van een der CDL’ers 
om daarvan een reportage en prijsvraag te publiceren. En jawel, zoals dat gaat 
met goede concepten uit het verleden, ze keren uiteindelijk gevraagd dan wel 
ongevraagd weer terug. 

Op de onderstaande foto (fi guur 1) ziet u het huis van een prominent lid van 
het Chemisch Dispuut Leiden. Het gaat hier om het ouderlijk huis en er woont 
een groot gezin. Zoals u ziet is het een groot huis in een zéér ruime wijk buiten 
Leiden. Weet u aan wie dit huis toebehoort? Stuur dan snel uw antwoord naar 
per e-mail naar chimica@chemischdispuutleiden.nl en wie weet sleept u de 
geweldige, alombekende en begeerde wiens-stekje-ligt-op-dit-plekje-prijs in 
de wacht!

Figuur 1. Het wiens-stekje-ligt-op-dit-plekje-huis in kwestie. 
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Eerder in deze Chimica kwam u al 
een “gouwe ouwe” tegen, te weten 
‘Wiens stekje ligt op dit plekje’ . Nog 
een fascinerende rubriek, die in deze 
uitgave zijn wederopstanding vindt, 
is u ongetwijfeld direct opgevallen 
onderaan deze pagina. Jawel Blurp is 
terug! De redactie heeft Siebe Bluijs 
bereid gevonden de strip over de 
mascotte van de Chimica nieuw leven 
in te blazen. Daarvoor zijn we hem erg 
dankbaar.

Blurp verscheen voor het eerst in 
Chimica nummer 1 van jaargang 2. 
De oplettende lezer heeft natuurlijk 
meteen  opgemerkt dat ons favoriete 
ethanolmolecuultje dit collegejaar 
dus 40 is geworden!

Blurp is terug!

‘... Maar ook in de meest recente Chimi-
cae is Blurp helaas niet meer prominent 
aanwezig. En dat vraagt natuurlijk om 
verandering!” Zo sprak Chantal vorig 
jaar in een achtergrondartikeltje over 
Blurp. Bij dezen geven we dan ook 
graag gehoor aan de oproep van 
Chantal die in iedergeval binnen de 
redactie breed gedragen werd. Ho-
pelijk wordt Blurp ook door u, lezers,  
andermaal hartelijk ontvangen. 
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Jos van den Elshout
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Kim Rooimans
Wouter Roorda
Eva Rogaar
Avinash Malhotra
Pieter Bikker

Verder...
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 1 maart 2008, bij voorkeur als Word-document als bijlage per 
e-mail naar chimica@chemischdispuutleiden.nl, eventuele afbeeldingen als losse bestanden bijvoegen. Chimica 
is het nieuwsorgaan van de opleiding Scheikunde en wordt verzorgd door het Chemisch Dispuut Leiden (CDL), de 
studievereniging voor Scheikunde, SMST en MST van de Universiteit Leiden. Chimica wordt uitgegeven voor alle 
studenten en medewerkers van de opleidingen Scheikunde, SMST en MST van de Universiteit Leiden. Anonieme 
artikelen zullen niet worden geplaatst. �

Oplage
430 exemplaren

Drukkerij
Mostert en Van Onderen!
Zandstraat 10
2312 PK Leiden
t: 071 - 523 14 11

Sponsoren
ß-Banenmarkt, Hewitt, NewBricks  

.... sommige mentorpapa’s misbruik maken van hun macht.

.... het Tappersgilde van de Alcoholi van Life heeft gewonnen tijdens de tappersintro.

.... HSVL hun gastenboek mist.

.... het CDL bestuur wel weet waar dat gebleven is.

.... het bestuur een soort van “puntensysteem” bijhoudt.

.... hier toch een zweem van mysterie omheen hangt.

.... waarschijnlijk John noch Chi bovenaan zullen staan daar zij beiden een vaste relatie hebben.

.... het drapopvangbakje van de koffi  eautomaat in de CDL-kamer onderdak biedt aan allerlei vreemde en  
     kleurrijke levensvormen.  
.... er tijdens de Eerstejaars BBQ, ondanks haar onheilspellende titel, geen kannibalisme wordt gebezigd.
.... deze Eerstejaars BBQ weer bijzonder goed georganiseerd was.
.... de eerstejaars tijdens een excursie opzoek gingen naar goudgele levenssappen.
.... Het nachtvolleybalteam goed heeft gepresteerd in Groningen.
.... dit team zowaar de halve fi nale bereikte.
.... het Ranzig Roze feest zeer geslaagd was!
.... John een érg roze kamerjas heeft. 
.... akelig veel mensen er heel ranzig, dan wel roze uitzagen.
.... De prullenbak naast de bank in de borrelbunker een logische plaats is om je gsm te verliezen.
.... de lente dit jaar erg vroeg lijkt te zijn begonnen voor veel CDL’ers.
.... CDL de banden met DLF innig aanhaalt.
.... dit niet alleen op zakelijk vlak gebeurt.
.... Jos desondanks niet met Jeroen (DLF) wilde zoenen.
.... Angela daarentegen hier minder problemen mee had.
.... Mark hier enorm van baalde.
.... Ruben een zeer goede pokerface heeft.
.... Kim wel bitterballetjes zou willen bakken in een olie-gekoelde PC.
.... Blurp eerder dit collegejaar 40 is geworden.
.... om dat te vieren het stripje van Blurp weer terug is.
.... dit al de derde rubriek is die nieuw leven ingeblazen wordt in deze Chimica. 
.... wist-je-datjes per e-mail aangeleverd kunnen worden op chimica@chemischdispuutleiden.nl.

Wist je dat... ?
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Meer informatie over diverse functies en over werken bij Hewitt vind je op www.hewitt.nl

“ The strongest principle of 
growth lies in human choice.” 

Kies je eigen weg 

Hewitt Associates is een wereldwijd opererende HRM Consulting en Outsourcing-organisatie met zo’n 23.000

mensen in meer dan veertig landen. In Nederland (350 collega’s) helpen we onze klanten met actuarieel

advies, pensioenuitvoering en complete HRM-consultancy. Wij doen ons werk met passie, wat bij ons staat

voor intellectuele uitdagingen, optimale kwaliteit en interessante klanten. Maar ook voor plezier in je werk,

groei en een eigen koers. 

WisKids en bèta’s 
op zoek naar meer dan boeiend werk, helpen we goed op weg

Wij zijn een bedrijf waarvan je mag verwachten dat het weet wat mensen beweegt in hun werk en wat ze in een carrière zoeken.

Daarom vind je hier geen verhaal over targets en hoe we telkens weer weten die te bereiken. De weg erheen vinden we veel

belangrijker, omdat die het beste in mensen boven brengt. Bij Hewitt is dat een pad dat je in hoge mate zelf uitstippelt. En waar

elke bestemming een nieuw begin is. 

Ben jij afgestudeerd in een bètarichting? Ben jij ook benieuwd waarom het maar zo weinig mensen lukt om actuaris te 

worden? Zouden jouw adviezen ook miljoenen kunnen besparen? Ambieer je werk op een hoog analytisch niveau, waarin je 

alle ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen? En ben jij pas tevreden als de klant dat is? 

Dan is Hewitt voor jou de juiste optie. We zijn voortdurend op zoek naar mensen die -net als wij- voor de beste kwaliteit gaan.

Die persoonlijke en professionele groei belangrijk vinden. Die eigenzinnigheid combineren met teamgeest. En die hun eigen

weg kiezen. 

Wij helpen jou op het carrièrepad dat aansluit op jouw talenten en ambities, en we coachen je op de weg die je zelf uitzet. 

Bij ons vind je ruimte voor initiatief, een informele cultuur, continue uitdagingen en mogelijkheden om werken en studeren 

te combineren. Bij ons mag je - sterker nog, móet je jezelf zijn. Want pas dan haal je het beste uit jezelf. Pas dan ben je in 

staat om je eigen koers uit te zetten. 

Meer informatie over de diverse functies bij Hewitt Associates vind je op www.hewitt.nl of stuur een brief met CV naar 

Hewitt Associates B.V., ter attentie van Linda Willemsen, afdeling Human Resources, postbus 12079, 1100 AB Amsterdam. 

Per mail naar nlpz@hewitt.com kan ook.

George EEliot


