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NL Guts

TOA’s Bedankt!

Omdat de 2e Jaars Scheikunde hun 
laatste practicum hadden afgerond 
werden de TOA’s met een speciaal 
kado bedankt voor hun inzet. Pauline 
had een prachtige klok gemaakt in de 
vorm van een watermolecuul. In de 
waterstofatomen is de Latijnse spreuk 
“DISCIPULI  POSTUMI  SCIENTIAE  
CORPUSCULIS” te lezen, wat zoveel 
betekent als: “Namens de laatste 
leerlingen van de wetenschap der 
deeltjes”. De H

2
O-klok was voorzien 

van bijzonder prijzige wijzers, daar 
deze bestonden uit echte platina 
elektroden! Trudie en Arjan namen de 
klok enthousiast in ontvangst.
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“The proof of the pudding is in the eating,” is een 
veelzeggend Engels gezegde. Met deze woorden in 
het achterhoofd ben ik dus ook op mijn über-hippe 
terrein-fi etsje het Londense verkeer ingedoken. 

6 AiO aan het woord

Paul de Hoog vertelt over zijn promotie-onderzoek 
naar bifunctionele antikanker-medicijnen.
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 Bond, James Bond. In één woord: geslaagd. In meer          
 woorden; het was fantastisch.  
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Donderdag 1 maart 2007 was het zover. In het F.A.F.C. 
Wentgebouw van de Universiteit Utrecht werd het 13e 
PAC Symposium, ‘Boiling Points’, gehouden.
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Praesidiaal

Chantal Stoff elsma
praeses

Lieve lezers,

De lente is weer begonnen. Voor velen 
symboliseert dit een nieuwe start, een 
fris begin. Maar laten wij nu eens in 
het verleden kijken, in plaats van naar 
de toekomst. Al lopend door Leiden, 
of zeg fi etsend van Centraal naar het 
Gorleaus kom je door en langs talloze 
straten en gebouwen die vernoemd 
zijn naar belangrijke (en minder be-
langrijke) historische personen. 

Als je het station uitkomt is daar, 
voor het LUMC, de Albinusdreef. 
Vernoemd naar de Leidse hoogleraar 
in de menselijke anatomie en chirur-
gie, Bernhard Siegfried Albinus (1697 
– 1770). Hij was een van de grootste 
anatomen in Europa tijdens de 18e 

eeuw en is vooral beroemd geworden 
door zijn anatomische atlas, waarin hij 
de homo perfectus had weergegeven. 
Daarnaast was een van zijn hob-
by’s het prepareren van menselijke 
lichaamsdelen.
Aan het einde van de Albinusdreef, 
start aan de linkerhand de Sandifort-
dreef. Net als Albinus staan vader en 
zoon Sandifort (Eduard en Gerard) 
bekend om hun voorliefde voor ana-
tomie en hun anatomische collecties. 
Gerard Sandifort (1779 – 1848) was 
daarnaast ook actief als kunstenaar, 
hij hield zich vooral bezig met het 
vastleggen van (en hoe kan het ook 
anders) de houding en beweging van 
het menselijke lichaam.

De Sandifortdreef gaat bijna onge-
merkt over in de Zernikedreef. Echter 
kun je daar ook op een andere ma-
nier komen, namelijk om het station 
heen, langs Naturalis. Dan wordt het 
Piet Paaltjenspad gepasseerd en de 
Darwinweg opgegaan. Piet Paaltjens 
(1835 – 1894) was het pseudoniem 
van de dichter François Haverschmidt. 
Hij studeerde theologie in Leiden en 
woonde in zijn studententijd op de 
Hogewoerd. In een van zijn werken 
schrijft hij met veel cynisme over deze 
periode. Wie Charles Darwin (1809 
– 1882) was, is bij eigenlijk iedereen 

wel bekend. Zijn evolutietheorie 
beschreven in “The origin of species” 
is na enige scepsis wereldberoemd 
geworden. 

Dan weer terug naar de Zernikedreef. 
Frits Zernike, is begonnen als schei-
kundestudent, hij heeft gewerkt bij 
een astronoom, uiteindelijk werd hij 
echter hoogleraar in de mathemati-
sche natuurkunde en de theoretische 
mechanica. In 1953 kreeg hij een 
Nobelprijs voor zijn uitvinding: de 
fasecontrastmicroscoop. 
Van de Zernikedreef slaan we dan af 
naar de Einsteinweg. Ook Albert Ein-
stein (1879 – 1955) behoeft natuurlijk 
weinig uitleg. De relativiteitstheorie, E 
= mc2, noem maar op. Einstein heeft 
veel bereikt in zijn leven, mede dankzij 
zijn buitengewoon grote nieuws-
gierigheid. Een van zijn bekende 
uitspraken is dan ook: “Met logica kom 
je van A naar B, met verbeelding kom 
je overal”.

Natuurlijk mag het gebouw waar wij 
colleges en practica volgen, onder-
zoek doen en waar de CDL-kamer zit 
niet in dit rijtje ontbreken: de Gorleaus 
Laboratoria. Vernoemd naar David van 
Goorle (1591- 1612), een fi losoof en the-
oloog die slechts 21 jaar oud werd. Zijn 
baanbrekende werk Ideae Physicae 
legde de basis voor de atoomtheorie, 
Gorleaus beschreef dat alle materie is 
opgebouwd uit de kleinste deeltjes. 
Hij raakte echter in de vergetelheid 
toen andere fi losofen (Descartes en 
Francis Bacon) met dezelfde ideeën 
kwamen. 

Teruggaand naar het heden, hoop ik 
dat het er vele mooie lentedagen zul-
len komen; zodat deze Chimica lekker 
buiten in het zonnetje gelezen kan 
worden!                                                
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Na opening door prof. dr. Andries 
Meijerink, gaf onze buitenlandse 
gast, professor István Horváth van de 
Eötvös Universiteit in Boedapest, de 
eerste lezing van het symposium. Hij 
vertelde enthousiast over de rol van 
kookpunten in de chemie en che-
mische industrie en in de menselijke 
maatschappij. Na deze plenaire lezing 
was er de mogelijkheid te kiezen uit 
series van drie parallele lezingen. Deze 
lezingen gingen over onderwerpen 
als plantcommunicatie, proceschemie 
bij Organon, microreactortechnologie, 
eiwitstructuren, (het ontbreken van) 
kookpunten in polymeren en parfums. 
Zoals je ziet voor elk wat wils en alle-
maal min of meer direct gerelateerd 
aan kookpunten. Als laatste vertelde 
prof. Bert Weckhuysen over zeolieten 
en hun toepassingen. 

Ten slotte mocht de juryvoorzitter van 
de posterwedstrijd, Alexander Duyn-
dam van het Chemisch2Weekblad, 
de prijzen van de posterwedstrijd 
uitreiken aan de gelukkige ontvan-

gers. Toen ook de publieksprijs was 
uitgereikt werd het offi  ciële gedeelte 
van het PAC symposium afgesloten 
met een borrel.  

Nadat dit offi  ciële gedeelte van de 
dag was afgelopen en iedereen gezel-
lig een drankje had gedronken bij de 
borrel was het tijd om de universiteits-
gebouwen te verruilen voor een wat 
minder studiegerelateerde omgeving. 
Meer dan 60 deelnemers hadden zich 
ingeschreven voor het diner in restau-
rant ‘Le Connaisseur’. Het diner was 
prima en er was ijs of koffi  e, en zelfs 
likeur voor de liefhebber, achteraf. 
Na het diner hebben we ons begeven 
naar Café Jan de Winter waar er een 
mooi feestje gebouwd werd. Met 
name het Happy Hour was een groot 
succes en heeft ons wederom versteld 
doen staan van de alcoholbestendig-
heid van studenten.  

Het PAC bestuur kan met grote te-
vredenheid terugkijken naar een ge-
slaagd symposium. Met een opkomst 

PAC Symposium 2007
Evert Bouman

Donderdag 1 maart 2007 was het zover. In het F.A.F.C. Wentgebouw van de Universiteit Utrecht werd 

het 13e PAC Symposium, ‘Boiling Points’, gehouden. Rond kwart voor negen ’s ochtends kwamen de 

eerste deelnemers aan (het waren natuurlijk CDL-leden) en tegen tienen was iedereen binnen. 

van meer dan 200 deelnemers, mooie 
lezingen, uitstekend diner en een 
goed feest was het een groot succes. 
Bij deze is iedereen van harte uitge-
nodigd om volgend jaar ook deel te 
nemen aan het PAC Symposium, dat 
dan gehouden wordt aan de VU in 
Amsterdam. 

Namens het PAC bestuur,

Evert Bouman
Penningmeester Stichting PAC 2007
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PAC Symposium 2007

KNCV Posterwedstrijd

Ieder jaar wordt tijdens het PAC Symposium tevens de KNCV posterwedstrijd 
georganiseerd. Dit jaar hadden 32 deelnemers zich ingeschreven. Zij presenteer-
den een scala aan onderwerpen aan de acht juryleden van de KNCV. Naast het 
behalen van eeuwige roem waren de prijzen ook niet mis. Door de jury werden 
prijzen van 750, 500 en 250 Euro uitgereikt en daarnaast was er de publieksprijs 
van 100 Euro te verdienen. 

Waarom ‘Boiling Points’?

Kookpunten zijn van groot belang in de chemie, zonder kookpunt is er bij-
voorbeeld geen destillatie, toch een van de belangrijkste en meest toegepaste 
scheidingstechnieken. Maar ook in de gewone natuur spelen kookpunten een 
rol. Zonder dat we het beseff en wordt overal om ons heen gebruik gemaakt 
van kookpunten. Planten kunnen bijvoorbeeld communiceren door bepaalde 
hormonen te methyleren, waardoor deze vluchtig worden en andere planten 
kunnen alarmeren. 

Over het PAC Symposium

Het PAC Symposium wordt georganiseerd door Stichting PAC. Het bestuur van 
de stichting bestaat uit leden van de vier scheikundige studieverenigingen van 
de universiteiten van Leiden, Utrecht en Amsterdam (VU en UvA). Het eerste 
PAC Symposium is in 1993 gehouden. Sinds een aantal jaren wordt het iedere 
eerste donderdag van maart georganiseerd. De locatie van het PAC Symposium 
wisselt ieder jaar tussen de vier universiteiten. Zie voor meer informatie: www.
pacsymposium.org



chimica 5

Casinomiddag

Het eerste half uurtje was het door 
de evaluatiebijeenkomst dus ook niet 
heel druk, maar hierna begonnen er 
mensen binnen te druppelen, deze 
werden ontvangen met een glaasje 
martini waarna ze een oefenpotje 
poker konden spelen danwel roulette 
of blackjack.  

Uiteindelijk kwamen er 28 mensen 
op deze middag waarvan er 26 mee-
deden aan het pokertoernooi, in dit 
toernooi werd er gespeeld om de 
abrahamscup en om een fl es wijn. De 
winnaar van dit toernooi was Cees Ha-
ringa, de persoon die de abrahamscup 
ook had aangeleverd. Hij wist het eerst 
aan zijn eigen tafel te winnen van zijn 
medespelers om daarna het ook te 
winnen van de winnaars en nummers 
twee van de andere drie tafels. 

De mensen die niet tot deze winnaars 
behoorden en er dus uitlagen na de 
eerste ronde konden toekijken bij de 
fi nale of een spelletje blackjack spelen 
of zoals velen deden nog een spelletje 
poker. 

Rond half zes was de casinomiddag 
ten einde en werd er begonnen met 
het opruimen. Al met al was het een 
geslaagde eerste eerstejaarscommisie 
activiteit met een opkomst die iets 
hoger was dan verwacht.                  

Johan Postema

Woensdag 7 februari was het dan zover, de eerste activiteit van de 

eerstejaarscommissie MST. Het werd een casinomiddag die gehou-

den zou worden direct na het college en de evaluatiebijeenkomst.
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AiO aan het woord

Kanker is een van de belangrijkste doodsoorzaken in de westerse 

wereld. Vandaar dat er heel veel onderzoek wordt gedaan om 

mensen volledig te genezen of hun levensduur te verlengen. Ver-

scheidene manieren, zoals chirurgie, bestraling, chemotherapie 

of combinaties daarvan worden gebruikt om mensen zo goed 

mogelijk, of zelfs geheel te genezen.

Ironisch genoeg leidde het gebruik 
van mosterdgas (fi guur 1) in de eerste 
wereldoorlog tot het besef dat, deze 
voor chemische wapens ontwikkelde 
moleculen, ook gebruikt konden wor-
den voor medicinale doeleinden. Door 
het zwavel van mosterdgas te vervan-
gen door een stikstofatoom werd de 
reactiviteit veel minder en kon het 
gebruikt worden in chemotherapie. 
Vele varianten zijn gesynthetiseerd 
van deze familie van medicijnen, maar 
chlorambucil (fi guur 1) bleek een van 
de meest effi  ciënte te zijn. Uit later 
onderzoek bleek, dat deze groep mo-
leculen reageert met DNA. Ze maken 
een dubbele link tussen de nucleoti-
den van de twee ketens. Sinds deze 
ontdekking is er veel interesse voor 
moleculen die interactie hebben met 
DNA. Voorbeelden van veel gebruikte 
medicijnen die reageren met DNA zijn 
Doxorubicine, Melphalan, bleomycine 
en cisplatina (fi guur 2). 

Cisplatina werd bij toeval ontdekt in 
1965 door Barnett Rosenberg. Hij was 
het eff ect van een elektrisch veld op 
de groei van bacteriën aan het bestu-
deren, maar ontdekte dat sporen van 

cisplatina (gevormd bij de elektrolyse) 
voor een vermindering in celgroei 
zorgden. Sinds 1969 wordt dit medicijn 
in chemotherapie gebruikt voor het 
genezen van bijvoorbeeld: zaadbal-
kanker, longkanker en eierstokkanker. 
Vele mensen zijn al volledig genezen 
door dit medicijn, zoals bijvoorbeeld 
Lance Armstrong. Na zijn genezing 
heeft hij maar liefst 7 keer de Tour de 
France gewonnen! Cisplatina coördi-
neert met twee naburige guanines, of 
met  een adenine en een guanine van 
DNA. Dit veroorzaakt een buiging in 
het DNA, waarna verschillende eiwit-
ten dit herkennen en proberen te re-

Paul de Hoog
CBAC

Figuur 1. Structuur van mosterdgas en 
chlorambucil.

Figuur 2. Structuur van Doxorubicine, Melphalan, Bleomycine en cisplatina.

pareren. Hierdoor wordt bijvoorbeeld 
de replicatie van DNA geblokkeerd 
en pleegt de cel geprogrammeerde 
celdood, oftewel apoptose. Helaas 
gaat de behandeling van cispla-
tina gepaard met bijeff ecten en wordt 
soms weerstand opgebouwd van de 
kankercellen tegen het medicijn. 

Bleomycine is een natuurlijk product 
wat geïsoleerd kan worden uit Strep-
tomyces verticillus. Als medicijn wordt 

het ingebracht als het ligand, maar in 
de cel bindt het ijzer- of koper-ionen. 
Daarna bindt het aan DNA door mid-
del van intercalatie en waterstofbrug-
gen, vervolgens wordt het metaalion 
geactiveerd door zuurstof, waarna het 
DNA kan knippen. Door het succes 
van bleomycine zijn er verschillende 
synthetische moleculen gemaakt die 
ook DNA kunnen knippen. Een goed 
voorbeeld daarvan is Cu(3-Clip-Phen) 
(fi guur 3). Door middel van waterstof-
bruggen en intercalatie bindt Cu(3-
Clip-Phen) aan DNA. Na coördinatie 
van zuurstof kan het complex DNA 
gaan knippen. In tegenstelling tot 
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bleomycine kan het niet beide DNA-
ketens tegelijkertijd knippen, want 
na het knippen van 1 van de ketens 
verliest het de interactie met DNA. 
Dit is een groot nadeel, omdat het 
knippen van beide DNA-ketens, zoals 
bleomycine dat doet, veel moeilijker 
te repareren is voor cellen. 

Om de nadelen van cisplatina en Cu(3-
Clip-Phen) te reduceren of volledig te 
overkomen, heb ik deze twee molecu-
len aan elkaar geknoopt (fi guur 3). Hier-
door worden bifunctionele moleculen 
verkregen, die allebei een verschillend 
mechanisme hebben, maar wel dege-
lijk elkaar beïnvloeden. Een soort van 
heel kleine “smart bomb” om het DNA 
op een selectieve manier te slopen. Als 
het cisplatina-gedeelte aan DNA bindt, 
dan moet het Cu(3-Clip-Phen) binnen 
een paar basenparen knippen. Omdat 
de binding van het cisplatina gedeelte 
met DNA niet verbroken wordt, is de 
volgende knip weer in de buurt van 
het platinafragment. Hierdoor wordt 
de kans op twee knippen dicht bij 
elkaar in beide ketens veel groter. De 

Referenties
[1] M. Pitié, C. Boldron, G. Pratviel, in Advances In Inorganic Chemistry Including 
Bioinorganic Studies, Vol 58, Elsevier Academic Press Inc, San Diego, 2006, pp. 77.
[2] J. Reedijk, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2003, 100, 3611.

beschadiging die wordt veroorzaakt 
door de bifunctionele moleculen is 
dus anders vergeleken met alleen 
cisplatina of Cu(3-Clip-Phen). De cel-
len zullen dus ook anders reageren 
op deze familie van moleculen en 
daardoor is het mogelijk om een wij-
der spectrum van kankers te genezen. 
Voorbeelden van zulke verbindingen 
staan in fi guur 4. De eerste heeft een 
lange linker tussen beide actieve 
deeltjes, hierdoor kunnen ze allebei 
interactie hebben met hun geliefde 

AiO aan het woord

Figuur 3. Strategie achter mijn promotieonderzoek.

plek in DNA. Dit in tegenstelling tot de 
tweede verbinding, waar alleen maar 
een van de twee op de juiste plek 
komt. Experimenten hebben uitgewe-
zen dat het Cu(3-Clip-Phen)-fragment 
de winnaar is, want platina kan geen 
coördinatiebinding meer vormen met 
het DNA. Deze verbinding is ook meer 
actief dan cisplatina in het doden van 
kankercellen! De derde verbinding is 
trifunctioneel, want er zit ook het fl u-
orescerende anthraceen aan. Hierdoor 
kunnen we dit molecuul ook volgen 
in de cel. Deze verbinding is nog niet 
helemaal af, want ik moet het platina 
en de koper er nog aan binden, maar 
daar heb ik de laatste maanden van 
mijn promotie-onderzoek nog tijd 
voor. 

Figuur 4. Enkele Gesynthetiseerde moleculen.

Voor meer informatie kun je uiteraard 
langs komen op de vierde verdieping 
van de Gorlaeus hoogbouw of kun je 
kijken op de site van onze werkgroep.

http://cbac.lic.gorlaeus.net/Home/
FramesetHome.htm   
of 
www.chem.leidenuniv.nl/cbac
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Nadat het thema was vastgesteld kon 
de zoektocht naar een locatie en een 
leuke band. Via verschillende omwe-
gen kwamen we uit bij het Blesse Paard 
in Stompwijk, die ons de mogelijkheid 
gaf het gala af te kopen. Dankzij Thijs 
ontdekten we Trenchcoat, de perfecte 
band om voor een passende sfeer te 
zorgen. Door hun speelse combinatie 
van blazers en zang zou het feest zeker 
knallen. 

Deze prachtige locatie had echter wel 
een klein nadeel, Stompwijk, voor 
diegenen die deze metropool niet 
kennen, is namelijk niet aangesloten 
op het zo beroemde nachtnet. Sterker 
nog, Stompwijk Centraal bestaat alleen 
in het rijk der dromen. Om ervoor te 
zorgen dat onze lieve gasten niet hele-
maal terug naar Leiden (of Delft in het 
geval van die rare gedeelde studies) 
zouden moeten lopen moest er dus 

Bèta Gala 2007

Om ook dit jaar weer een succesvol gala te organiseren werd er weer een nieuwe galacie aange-

steld, bestaande uit vijf enthousiaste bèta’s: Kirsten (DLF), Roger (LIFE), Nathalie (Aesculapius), Thijs 

(LBC) en ondergetekende MST’er. Meteen na de eerste vergadering werd onze een van onze grootste 

hindernissen al duidelijk: het Thema. Onder andere fl ower power, old skool en griekse goden kwa-

men voorbij, maar uiteindelijk werd toch voor een ‘actueler’ thema gekozen, James Bond. 

Anne van de Wouw

een oplossing gezocht worden. Hoe-
wel helikopters wel helemaal James 
Bond stijl zijn, bleek dit op fi nancieel 
vlak niet geheel haalbaar. Uiteindelijk 
werd er besloten dat het inzetten van 
bussen, hoewel minder imposant, een 
betere oplossing zou zijn. 

Het zoeken van sponsors verliep 
echter minder vlot, omdat er weinig 
interesse bleek te zijn. Na enkele mid-
dagen (natuurlijk in de stromende 
regen) gesprekken te hebben gevoerd 
met bedrijven was er nog maar weinig 
resultaat. Maar, zoals een goede gala-
cie betaamt is het uiteindelijk allemaal 
nog goed gekomen.
Zoals de gasten van het Bètagala 2007 
hebben gemerkt kwam alles uiteinde-
lijk weer op zijn pootjes terecht, wat 
leidde tot een vlekkeloos feest. 
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Bèta Gala 2007

Toen was daar de nacht zelf, eerst een 
leuk diner met date, en vervolgens de 
goede bus zoeken. Als je toen op Lei-
den Centraal kwam aanlopen als bur-
ger sloeg je steil achterover, ongeveer 
honderd man in gala die op een bus 
staat te wachten. We bezorgden de 
buschauff eur natuurlijk ook een hart-
aanval, op vrijdagavond gaat er een 
busvol studenten naar Stompwijk, had 
hij vast en zeker nooit meegemaakt. 
Jammer genoeg had die busreis wel 
zijn nadelen, zo kon niet iedereen in 
de bus, en werden sommige mensen 
helaas achtergelaten. 

Aangekomen bij Het Blesse Paard 
zagen we dat er al een hele rij was om 
naar binnen te kunnen, na een tijdje 
te hebben gewacht mochten we dan 
eindelijk naar binnen. Als je de zaal 
betreedt is het eerste wat je ziet de 
cocktailbar aan je rechterhand en de 
normale bar wat verderop, en aan de 
achterkant van de zaal een podium 
waar later op de avond een band zou 
spelen. Toen we binnen kwamen werd 
ons meteen een martini, shaken in de 
hand gedrukt, het thema was immers 
Bond. Na heerlijk genoten te hebben 
van de martini begaven we ons naar 
de bar, ik kan me voorstellen hoe vaak 
de barman te horen kreeg: “Kunnen 
we ook in fl essen bestellen?”, uitein-
delijk mocht het toch niet, dus werd 
een rondje sambuca besteld.

Na een tijdje ging ook de cocktailbar 
open, dus werden er ook veel cocktails 
besteld, dat duurde wel een tijdje aan-
gezien cocktails maken wel wat langer 

Avinash Malhotra

In één woord: geslaagd. In meer woorden, het was fantastisch.Ten 

eerste was daar het vooruitzicht van een mooie locatie waar al de 

drank was afgekocht en er werd zelfs vervoer terug geregeld naar 

Leiden en Den Haag, midden in de nacht, door dat alleen al kon 

het niet meer stuk. Dat gecombineerd met een mooi thema, “Bond, 

James Bond”, zorgde voor weken van spanning en verwachting.

duurt dan een normaal drankje. De 
cocktails waren echter wel het wach-
ten waard, omdat ze wel heel lekker 
waren. Daarna werd er besloten om 
een foto te laten nemen. Toen bleek 
dat er in de voorzaal ook een bar stond, 
dus werd er weer een rondje drankjes 
besteld om te nuttigen tijdens het in 
de rij staan voor de fotograaf. Terwijl 
wij nog in de rij stonden begon de 
band te spelen, de muziek viel meteen 
in de smaak, want mensen begonnen 
spontaan te dansen. Na de band be-

gon de DJ te draaien, ook hij deed het 
heel goed, met heel veel oudere num-
mers en klassiekers. Al met al, muziek 
om helemaal op los te gaan. 

Na een leuke avond werd er toch 
besloten om een bus terug te pakken, 
wat toch wel handig was, aangezien 
er vervoer terug geregeld was, en men 
niet zo makkelijk uit Stompwijk weg-
komt om twee uur ’s nachts. De weg 
terug naar een bed werd hierdoor wel 
aanzienlijk makkelijker. Terugkijkend 
op het gala kan ik als eerstejaars alleen 
maar zeggen, dat wordt moeilijk te 
overtreff en, mijn complimenten aan 
de organisatie.
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London Reint
Reint Boer Iwema

Na wat voorzichtige meters door 
een relatief rustig South Kensington 
bleek dat zo erg mee te vallen, dat 
ik niet veel later tijdens de spits de 
redelijk drukke Oxford Street onveilig 
maakte; soepel laverend tussen rijen 
dubbeldekkers en hackney-carriages, 
die duidelijk weinig ervaring hadden 
met fi etsers.

Door de bank genomen is fi etsen in 
Londen toch redelijk gemakkelijk, 
aangenomen dat je stalen zenuwen 
hebt. Want ook al hebben bus- en 
taxichauff eurs geen ervaring met 
fi etsers—ze kunnen wel rijden! En dat 
kun je van de gemiddelde Britse au-
tomobilist helaas niet zeggen: vooral 

het gebruik van deze auto’s; echter wel 
aan die bestuurders die het noodzake-
lijk vinden aan je spatbord te blijven 
kleven, terwijl er toch met gemak twee 
fl inke vrachtwagens elkaar kunnen 
passeren. Het vreemdst is nog wel dat 
nieuwe Mini’s de meeste problemen 
hadden met inhalen…

Gelukkig is fi etsen in Londen niet 
alleen maar kommer en kwel: het is 
heerlijk om na een lange werkdag er 
fl ink de sokken in te zetten en langs de 
oever van de Theems te fi etsen! Vooral 
als je andere weggebruikers verbaasd 
in je kielzog achterlaat.

Zoals de oplettende lezertjes wellicht 
uit mijn verhaal hebben kunnen op-
maken, heb ik een gedeelte van mijn 
studie aan Imperial College Londen 
doorgebracht, en wel aan het Centre 
for Biomolecular Electron Microscopy. 
In deze vakgroep wordt geprobeerd 
met behulp van transmissie elektro-
nen microscopie de drie-dimensionale 

structuur van eiwitten en virussen op 
te helderen.

Aangezien dit werk voor een groot 
gedeelte bestaat uit ellenlange com-
puter berekeningen, zijn de werktij-
den erg fl exibel. Zo stond ik de eerste 
maandag nadat ik in Londen was 
aangekomen ‘s ochtend om 9:30 op 
de stoep, om enigszins verbaasd tot 
de ontdekking te komen dat er ver-
der nog niemand was. Naast het erg 
relaxte werktempo, moest er ook af en 
toe geborreld worden in de Holland 
Club Bar. Deze bar is slechts een van 
de vele faciliteiten die Imperial rijk is: 
zo zijn er bijvoorbeeld grote kantines 
voor studenten en personeel en een 
gloednieuw sportcentrum dat gratis 
toegankelijk is! Daarnaast ligt Imperial 
ingeklemd tussen drie grote musea, 
Royal Albert Hall en Hyde Park, zodat 
je in je lunchpauze snel even een 
gedeelte van een museum kunt bekij-
ken, een lunch concert kunt bijwonen 

“The proof of the pudding is in the eating,” is een veelzeggend 

Engels gezegde. Met deze woorden in het achterhoofd ben ik 

dus ook op mijn über-hippe terrein-fi etsje het Londense verkeer 

ingedoken. “Levensgevaarlijk!”, vond iemand.  Een ander zei: “Je 

bent gek!”

het gedeelte van west Londen 
waar ik mijn werk aan Imperial 
College deed, herbergt een sig-

of gewoon wat frisse 
lucht opsnuiven.

Samen met mijn 
professor, Marin 
van Heel, heb ik 
een computer 
programma 
ontwikkeld voor 
het geautoma-
tiseerd zoeken 
naar deeltjes 

nifi cant hogere concentra-
tie aan Chelsea-tractors.

Ik verbind 
geen waarde 
oordeel aan 
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(de cirkels en rechthoeken in fi g. 1) 
in elektronen microscoop-opnamen. 
Om een structuur van een eiwit of een 
virus in 3D op te helderen, heb je vele 
duizenden van die deeltjes nodig, en 
die selecteer je liever niet handmatig! 
Het uitgebreid testen van het pro-
gramma kost vrij veel berekeningstijd, 
en dat laat je mooi de gelegenheid af 
en toe de buurt te verkennen.

Omdat ik vrij snel een fi ets had, was 
dat sowieso redelijk gemakkelijk. Ook 
al is het openbaar vervoer in Londen 
prima geregeld, zie je weinig van de 
stad als je vele meters onder de grond 
in de metro zit.
Het is dan ook erg plezierig om te 
voet door centraal Londen te struinen. 
Groot Londen is erg uitgestrekt, maar 
de meeste toeristische attracties liggen 
niet zo ver uit elkaar in het ‘centrum’, 
en dichtbij de rivier. En wandelen 
langs de zuidoever van de Theems is  
een aangename tijdsbesteding, vooral 
ook ‘s avonds als de terrassen van alle 
cafés gevuld zijn.
Als je met de fi ets de Theems nog een 
stuk verder stroomafwaarts volgt, zit 
je zo in Greenwich Village. Dit dorpje, 
een van de vele waar Groot Londen 
uit is ontstaan, is een ware oase van 
rust en schone lucht. En doordat 
het ook met het openbaar vervoer 
gemakkelijk te bereiken is, is het een 
standaard uitstapje voor zowel inwo-

Fig. 1: : Een elektronen microscoop-op-
name van Keyhole Limpet Hemocyanin; 
de cirkels en rechthoeken zijn verschil-
lende aanzichten van KLH-deeltjes.

ners van Londen als voor toeristen die 
de nul-meridiaan komen bekijken. En 
de schone lucht is een verademing 
als je dagelijkse de bedorven lucht 
in de metro of langs drukke straten 
inhaleert.

Zelf woonde ik met een aantal erg 
gezellige huisgenoten in een redelijk 
rustige buurt van zuid Londen, op 
nog geen kwartiertje fi etsen van de 
Big Ben.  Dat was voldoende om de 
grootsteedse hectiek achter je te laten, 
maar alsnog zat je zo in het ‘centrum’.  
En dat is wel erg gemakkelijk!

Mijn professor woonde ook in een 
van de dorpjes in zuidwest Londen 
en stelde regelmatig zijn huis (en de 
bijbehorende lap grond) beschik-
baar voor borrels en feestjes. Als een 
van de weinigen in Londen kon de 
vakgroep daarom tijdens Guy Fawkes 
Night—een feest ter nagedachtenis 
aan een mislukte aanslag op de En-
gelse koning—als een van weinigen 
genieten van een groot vreugdevuur. 
In de rest van Londen ‘beperkten’ de 
festiviteiten zich op last van de brand-
weer tot grote hoeveelheden profes-
sioneel vuurwerk.
Daar waren ze in Londen trouwens so-
wieso vrij goed in. Het vuurwerk en de 
lichtshow tijdens Oud en Nieuw was 

London Reint
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London Reint
een waar spektakel, en ook Chinatown 
pakte tijdens het Chinese nieuwjaar 
fl ink uit! Dat was erg gaaf om mee te 
maken…

Nu ik weer terug ben in Nederland kan 
ik terugkijken op een zeer geslaagde 
tijd in Londen. Het is erg de moeite 
waar om een kijkje te nemen in de 
keuken van een andere universiteit—
waar een kersverse professor bij zijn 
oratie zijn kinderen met behulp van 
een schommel een NMR-experiment 
liet simuleren, in plaats van een droog 
verhaal op te lezen. Daarnaast is het 
opsnuiven van een andere cultuur een 
erg leuke en leerzame ervaring!

Op de voorgrond het oude gebouw 
van Scheikunde, dat inmiddels deels is 
vervangen door de glazen kolos op de 
achtergrond. Het andere oude gebouw 
van Imperial dat nog overeind staat is 
Queen’s Tower, waar je een schitterend 
uitzicht over Londen hebt.
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De beweegredenen waren divers, van 
een trauma door het avontuur vorig 
jaar tot eenvoudige Hollandse gierig-
heid. Zij fi etsten naar de geboorte-
plaats van wijlen Theo van Gogh met 
slechts één doel voor ogen: lekker 
zwemmen in het Tikibad. Na een fi ets-
tocht van bijna een half uur kwamen 
zij op de plaats van bestemming aan, 
alwaar zij een ietwat groter groepje 
studiegenoten, dat met behulp van het 
openbaar vervoer was aangekomen, 
aantroff en. De tweede groep nam 
dankbaar gebruik van het feit dat de 
fi etsers zeiknat waren geregend, door 
hen fl ink uit te lachen. Nadat de vrede 
was hersteld, traden zij gezamenlijk 
door de entreepoortjes, die vrolijk en 
intrigerend kwaakten, naar binnen. 

Nadat eenieder zijn kleding had ver-
wisseld voor een bikini/zwembroek, 
kon het echte zwemfestijn van start 
gaan. Hoewel sommigen zich buiten-
gewoon vermaakten met een bijna 
eindeloze cyclus van trap klimmen en 
naar beneden roetsjen, waren andere 
studenten meer tevreden met relaxen 
in het bubbelbad of elkaar omgooien 
in de Lazy River. Hierbij was door een 
student ‘zwaar’ hoofdletsel opgelopen 
door toedoen van een ander, maar 
deze greep gelukkig zelf snel in om 
erger leed te voorkomen. De meeste 
hadden tussendoor behoefte aan 
een versnapering, die de snackbar ter 
plaatse succesvol bevredigde. Na een 
speels avontuur van enkele uren had 
iedereen het wel weer bekeken en 
was de tijd rijp om huiswaarts te ke-
ren. Helaas was het weer in de tussen-
tijd nog niet verbeterd, waardoor de 
fi etsers voor de derde maal die avond 
nat werden. Maar ja, dat is het risico 
waarvoor men altijd gewaarschuwd is 
in Nederland.

Tikibad
Mark Rood

Op 6 maart 2007, een van de regenachtige dagen waar Nederland 

bekend om staat, waagden een luttel aantal dappere scheiko’s hun 

leven door naar Wassenaar te fi etsen.
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CDL-TG Borrel
Avinash Malhotra

De CDL-TG borrel wordt eens in de 
zoveel tijd georganiseerd. Het is een 
leuke manier voor ons, de eerstejaars, 
om te zien hoe beide besturen met 
elkaar omgaan. Zo ook was er laatst 
een borrel georganiseerd in de E-Cast, 
in DelftChemTech. Om vier uur, toen 
ik naar binnen liep, was er nog bijna 
niemand, een paar ouderejaars en de 
eerstejaars die met mij waren. We zijn 
toen vrolijk gaan borrelen terwijl de 
rest van het bestuur van het TG bin-
nendruppelde, na wat rondgevraagd 
te hebben naar het bestuur van het 
CDL, zijn we erachter gekomen dat zij 
pas om vijf uur zouden arriveren. Het 
bestuur van het TG had ook een paar 

planken en gereedschap klaarliggen 
om een borrelmeubel te klussen, hier 
werd ook vrolijk aan begonnen, uitein-
delijk zou ik de constructie die er aan 
het eind van de avond stond niet echt 
een borrelmeubel noemen.

Toen het CDL bestuur aankwam was 
het al opmerkelijk drukker en werd er 
fl ink geborreld. Toen werd er ook be-
gonnen met het jenever drinken met 
het bestuur van het TG. Mede door 
al de drank die er vloeide ontaardde 
het in een leuke en gezellige borrel. Al 
met al een geslaagde samenwerking 
tussen het CDL en het TG.

Hup Saké

Woensdag 7 maart, de dag van de 
Bètabanenmarkt, werd goed afgeslo-
ten. In Stampa organiseerden de alle 
bèta-studieverenigingen uit Leiden 
samen een groots feest voor wel 250 
man. Het thema was Hup Saké en het 
zou een Aziatisch feest worden. Zoals 
gebruikelijk, hielden slechts enkelen 
zich aan het thema, sommige dames 
hadden hun haar opgestoken, de 
rest kwam gewoon lekker feesten. De 
geruchten dat gasten bij entree een 
glaasje saké zouden krijgen waren he-
laas niet waar. Er was wel de mogelijk 
om voor slechts 50 cent een cocktail te 
krijgen. Deze chemisch groene, onbe-
kende substantie viel niet bij iedereen 
in de smaak. Desondanks is te zeggen 
dat iedereen een geslaagde avond 
heeft gehad, dat was aan sommigen 
de volgende ochtend goed te merken. 
Het volgende grootse feest van deze 5 
studieverenigingen zal naar alle waar-
schijnlijkheid het TEFKAB zijn aan het 
eind van het jaar.

Mark Rood
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De Bètadag is in zes steden in Ne-
derland georganiseerd, te weten 
Eindhoven, Groningen, Utrecht, Delft, 
Enschede en Leiden, en elke stad 
heeft zelf de opzet en het thema van 
de dag bepaald. In Leiden hebben 
we als thema voor “Mythbusters” ge-
kozen, omdat dit tot de verbeelding 
spreekt en erg bekend is onder mid-
delbare scholieren. 160 scholieren uit 
3,4 en 5 VWO werden uitgenodigd op 
de Universiteit om op 5 april de hele 
dag mythes te ontkrachten dan wel 
te bevestigen door zelf proefj es te 
doen of goed op te letten tijdens de 
showcolleges.

Bij de afdeling scheikunde deden de 
scholieren onderzoek naar aspirine en 
bananenolie (die ze ook zelf konden 
produceren). Ook gingen ze ‘hot-
packs’ nader bekijken, mochten ze 
met stikstof spelen en werd knaljood 

De Bètadag is een landelijk initiatief van bètastudieverenigingen 

om bèta’s en de bètastudies in een beter daglicht te zetten onder 

scholieren. 

Bètadag 2007

tot ontploffi  ng gebracht. Bij biologie 
kregen de leerlingen de opdracht 
een niet-bestaand dier te bedenken, 
daar een tekening van te maken en 
er allerlei biologische vragen over te 
beantwoorden. Bij het theoretische 
natuurkunde blok werden alledaagse 
mythen aan de kaak gesteld. Bij het 
experimentele natuurkunde blok 
bepaalden de scholieren met behulp 
van een zelf gebouwde spectroscoop 
het spectrum van een tl-buis.

Aan het eind van de dag kwam één 
groepje als winnaar uit de bus. Als prijs 
kregen zij elk twee toegangskaartjes 
voor Nemo in Amsterdam. Al met al 
was het een erg geslaagde dag, waar 
een aantal scholieren het ‘bètalicht’ 
hebben gezien, en vele anderen ge-
woon een mooie dag hebben gehad.

Namens de Bètadagcommissie 2007. 
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Studieboeken zijn al duur genoeg,
laat je niet langer oplichten! 

 Profiteer jij al van de scherpste prijzen op je 
  studieboeken? Bestel ze bij CDL! 
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