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    Verhuizing CDL-kamer

Robert zorgt ervoor dat Blurp zich 
gelijk thuis voelt in de nieuwe CDL 
kamer.

De kaartjes hangen al!

Wouter voelt zich duidelijk al op zijn 
gemak in de CDL kamer.
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14 Lezing Mark Overhand

Op 14 november 2006 werd er in zaal C2 een lezing 
gegeven door Mark Overhand. De lezing was georga-
niseerd door het CDL in samenwerking met LIFE. 

6 Blurp!

Een duik in de rijke geschiedenis van de Chimica en 
haar geliefde en alom bekende mascotte Blurp.

Bladvulling

9 Hoe?Zo!

 Het  spannende  verhaal  van  de groep CDL leden die  
 uitgenodigd was de opnames van de quiz Hoe?Zo! bij  
 te wonen.  
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3 Excursie Shell Pernis

Het verslag van een bezoek aan de grootste en meest 
complexe raffi  naderij van Europa, gevestigd nabij Per-
nis, in het Rotterdams havengebied. 



2 chimica

Praesidiaal

Chantal Stoff elsma
praeses

Tijd noemen wij na hoogte, breedte 
en diepte de vierde dimensie. Dat wij 
niet zonder het weten van de exacte 
waarde van tijd kunnen, valt wel te 
zien aan de vele analoge en digitale 
klokken om ons heen. 

De eerste klokken waren de zogehe-
ten ‘elementaire’  klokken. Hieronder 
vielen bijvoorbeeld  de zandloper en 
de zonnewijzer.   Het grote   nadeel   
was  dat deze klokken alleen maar 
konden meten hoe lang een gebeur-
tenis duurde, en niet het exacte tijdstip 
waarop de gebeurtenis plaatsvond. 
Na eeuwen van ‘behelpen’ werd aan 
het einde van de dertiende eeuw dan 
eindelijk het mechanische uurwerk 
uitgevonden. Ondanks een nieuwe 
uitvinding waardoor de radertjes met 
een gelijke snelheid bewogen, was de 
precisie van deze uurwerken nog niet 
erg groot: ze moesten vrijwel dagelijks 
bijgesteld worden. Een zeer belangrijke 
uitvinding om de tijd nauwkeuriger te 
kunnen meten, was het welbekende 
slingeruurwerk van de Nederlander 
Christiaan Huygens. Reden genoeg 
om het Huygens Laboratorium naar 
deze uitvinder te vernoemen.

Met de verspreiding van de klok en het 
rondreizen van klokkenmakers, waren 
er in steeds meer steden en dorpen 
een (kerk)klok te vinden. Van oudsher 
werd de dag – van zonsopkomst tot 
zonsondergang – ingedeeld in twaalf 
gelijke uren. Dit systeem had een 
nadeel: omdat de dagen niet altijd 
even lang zijn, waren de uren dit ook 
niet. Klokken kunnen echter alleen 
uren van gelijke lengte meten. Een 
hervorming van de tijd vond daarom 
plaats, waardoor een uur, jaar in jaar 
uit, op elke willekeurige dag even 
lang zou duren. De klok zorgde in de 
negentiende eeuw voor een nog gro-

1. grootheid van de voortgang en opeenvolging van de 

gebeurtenissen als een ononderbroken stroom

                                                                      (Van Dale Woordenboeken)

tere hervorming: de invoering van de 
standaardtijd. Engeland liep voorop 
in deze ontwikkeling, zij hadden in 
Greenwich al een observatorium dat 
de Engelse standaardtijd bepaalde. In 
navolging hiervan ontwikkelde ieder 
land zijn eigen standaardtijd, het werd 
hierdoor noodzakelijk een wereldtijd 
in te voeren. In 1884 werd besloten dat 
de nul-meridiaan over Greenwich zou 
lopen omdat deze tijd al jaren op zee 
werd aangehouden. De standaardtijd 
wordt daarom tegenwoordig Green-
wich Mean Time (GMT) genoemd. 

Er is in de loop van de tijd veel voor-
uitgang geboekt in de nauwkeurig-
heid van klokken. Een van de meest 
nauwkeurige klokken die wij kennen 
is de atoomklok. De atoomklok maakt 
voor zijn tijdmeting gebruikt van de 
trillingen van atomen (vaak wordt 
cesium gebruikt). De frequentie van 
deze trillingen is zeer constant en niet 
afhankelijk van de omgeving, hierdoor 
bedraagt de afwijking van de atoom-
klok slechts 1 seconde per 60 miljoen 
jaar.

Tijd wordt, in tegenstelling tot boven-
staande objectieve beschrijving, vooral 
subjectief beleefd. Nu kan ik verzuch-
ten dat de tijd zo snel is gegaan en wij 
alweer toe zijn aan de tweede Chimica 
van dit jaar; de lezer kan het daarente-
gen als een lange tijd geleden ervaren 
dat hij voor het laatst dit tijdschrift 
thuisbezorgd kreeg. In deze periodiek 
staan zoals gewoonlijk de nieuwtjes 
en gebeurtenissen binnen het CDL en 
tevens valt er te lezen over de historie 
van ons verenigingstijdschrift en haar 
mascotte Blurp. Hopelijk zal tijdens het 
lezen van deze Chimica de tijd voorbij 
vliegen, want Time fl ies when you’re 
having fun!                                           �

Tijd (de ~ (m.), ~en)
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Excursie Shell Pernis
Rens Götz
assessor acquisitie

Dit betekent dat zij de meeste ton-
nen olie om kan zetten in industriële 
producten en daarnaast ook nog eens 
bijna alle mogelijke producten kan 
maken. Iedere dag verwerken de 
fabrieken op het terrein 416.000 vaten 
ruwe olie, dit komt neer op 44.000 liter 
per minuut. Een mooie plek voor een 
delegatie van onze leden om eens 
meer te weten te komen over de che-
mie rondom aardolie.

Op 20 oktober was het dan zover, 
vijftien leden gingen samen met een 
groep leden van ons zusje USS Proton 
(Utrecht) op excursie naar Pernis. Ie-
dereen kwam op eigen gelegenheid 
naar Schiedam Centraal waar een 
bus op ons stond te wachten. Helaas 
was de buschauff eur op een andere 
locatie gaan staan dan waar wij hem 
verwacht hadden, maar na enige 
speurtochten rond het station werd 
de bus gesignaleerd. De bus bracht 
ons naar de poorten van Pernis. Bij het 
hoofdkantoor van Shell Pernis moes-
ten we helaas nog enige vertraging 
dulden doordat de receptieleden geen 
rekening hadden gehouden met zo’n 
grote groep. Eenmaal binnen werden 
we naar de sprekersruimte gebracht 
op de 10e verdieping.

Nadat iedereen zich wakker geschud 
had met een cafeïne dosis kregen we 
de geschiedenis van de Nederlandse 
verrichtingen op het gebied van 
olieraffi  nage te zien. Al ruim 100 jaar 
bestaat in Nederland een levendige 
industrie, opgezet door het voormalig 
staatsbedrijf Koninklijke Nederlandse 
Petroleum Maatschappij. Nadat zij uit 

hun eerste terrein gegroeid waren kre-
gen ze een stuk land toegewezen nabij 
Pernis, onder de rook van het zich toen 
sterk ontwikkelende Rotterdam. 

Tijdens de depressie van de jaren 
20-30 werden hier grote petroleum-
havens uitgegraven in het kader van 
werkverschaffi  ng. Deze stap bleek 
een meesterzet en omdat zelfs tijdens 
de depressie de vraag naar olie bleef 
stijgen, bloeide de raffi  naderij uit tot 
een belangrijke werkgever in de om-
geving. Het gebied kende ook minder 
goede tijden, zo werd er weinig on-
derhoud gepleegd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en werden de fabrieken 
uitgebrand achter gelaten toen de 
geallieerden kwamen. Desondanks 
was het terrein één van de eerste suc-
cesvol herstelde projecten tijdens de 
wederopbouw. 

In de jaren negentig bleek dat er 
vernieuwingen nodig waren en werd 
er begonnen aan Per+, een project 
waarin de raffi  naderij moderne appa-
ratuur kreeg om nog beter te kunnen 
werken. Op dat moment bleek ook dat 
diesel een steeds populairdere brand-
stof werd en hier speelde Shell op in 
door de productie te verschuiven in 
de richting van diesel.

Na deze geschiedenisles kregen we 
een inleiding over hoe de ‘site’ in el-
kaar zat en hoe ervoor gezorgd werd 
dat de ruwe olie bijna tot op de laatste 
druppel werd verwerkt. 

Allereerst gaan de tonnen ruwe olie 
die aankomen per schip door een 
leiding. In deze leiding wordt de olie 
met 6 km/u naar twee Crude Destil-
lation Units (CDU’s) gepompt. Na de 
destillatie is 50 van de opbrengst al 
gezuiverd. De resten worden nog een 
keer onder hoog vacuüm gedestil-
leerd. Wat er verder nog overblijft gaat 
naar de ‘zwaardere’ fabrieken. Deze zijn 
speciaal ontworpen om de vervuilde 
ruwe olie resten te verwerken tot 
producten. Zo worden de lange kool-
waterstofketens gekraakt doormiddel 
van een met katalyse werkende ‘Cat-
cracker’ of een ‘Hydrocracker’, welke de 
ketens verzadigt en kraakt. 

Ook staat er op het terrein de enige 
‘Hycon’ fabriek ter wereld. De ‘Hycon’ is 

Naast één van de grootste havens van de wereld kent het 

havengebied van Rotterdam ook één van de grootste raffi  naderijen. 

De raffi  naderij van Shell Nederland Raffi  naderij, gevestigd bij 

het oude vissersdorp Pernis, is de grootste en meest complexe 

raffi  naderij van Europa.
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Excursie Shell Pernis

een door Shell ontworpen fabriek die 
het mogelijk maakt om zelfs de meest 
verontreinigde ruwe olie, welke nor-
maal alleen door zware industrie en 
oceaanschepen verstookt zou worden, 
te verwerken in lichtere producten. 

Tevens bleek dat wanneer er onder-
houd gepleegd moest worden aan 
één van de reactoren in een fabriek, er 
altijd een andere was die dan het werk 
over kon nemen. Zo kan er gezorgd 
worden dat er continu een stroom aan 
producten uit de fabrieken blijft lopen. 
De producten die gemaakt werden 
waren voor het grootste deel bedoeld 
voor verkoop aan Duitse industrieën. 
Om de producten daar heen te krijgen 
wordt gewerkt met binnenvaartsche-
pen en een pijpleiding die van Pernis 
naar Duitsland is gelegd.

Na deze informatieve presentatie 
kregen we een rondleiding van Hans 
Vroombout over het terrein. Dit ging 
per bus omdat het terrein veel te uit-
gestrekt was om over te lopen, en dit 
ook door de scherpe veiligheidsregels 
niet werd toegelaten. Toen we naar de 
bus toe liepen werd er nog iemand 
gewaarschuwd dat hij de leuning van 
de trap vast moest houden. 

Wanneer je zo rond rijdt op het terrein 
besef je pas hoeveel buizen er zitten 
in een raffi  naderij. Sommige fabrieken 
waren lastig te onderhouden omdat 

er buizen in de weg zaten of omdat 
er teveel in elkaar gebouwd was. De 
leidingen die over het terrein en in 
de fabrieken lopen hebben samen 
een lengte van meer dan twee keer 
de omtrek van de evenaar. Na een 
aantal fabrieken van formaat gezien 
te hebben komen we langs de con-
trolekamer. Vanuit deze bunker wordt 
de gehele ‘site’ in de gaten gehouden 
en bestuurd. Vroeger gebeurde dit 
per fabriek in afzonderlijke ruimten. 
Maar mede vanwege de strengere 
veiligheidseisen is gekozen om alles 
te centreren. 

Wat opviel tijdens de rondrit was dat 
er bijna geen mensen te zien waren. 

Om de ‘Hydrocracker’ lopende te hou-
den zijn slechts twee operators nodig. 
Hierdoor zijn slechts weinig mensen 
op het terrein nodig. Zoals iedereen 
kon zien waren de nieuwe fabrieken 
veel ruimer opgezet dan de oude, 
hierdoor is het stukken makkelijker ge-
worden om onderhoud uit te voeren. 
Vroeger was de plek waar je bij moest 
altijd net buiten bereik, maar nu kan je 
eigenlijk overal bij. 

Verder zijn we nog langs een aantal 
bedrijven gekomen die vroeger óf deel 
uit maakten van Shell Chemicals óf 
een stuk van het terrein pachten voor 
hun eigen fabrieken. Na het einde van 
de rondrit stond de lunch binnen op 
ons te wachten. We konden onze hon-
ger stillen met overheerlijk belegde 
broodjes en gefrituurde kroketten en 
kaassouffl  és.

Na de lunch stond de volgende uitda-
ging op ons te wachten. We gingen 
cases oplossen die Willem Groendijk 
en Ronny de Ridder zelf tegen waren 
gekomen in de tijd dat ze bij Shell 
Pernis aan het werk waren als pro-
cestechnoloog. Een van deze cases 
ging over de benodigde hoeveelheid 
koelvloeistof voor een fabriek. We kre-
gen een diagram te zien met de tem-
peratuur van het oppervlakte water 
waarmee gekoeld werd en de nodige 
gegevens om de warmte-energie te 
kunnen berekenen. Hierna konden de 
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Excursie Shell Pernis

meeste teams die gevormd waren dit 
probleem wel redelijk oplossen.

Vervolgens kregen we van Marije 
Nijkamp, oud-lid van USS Proton, 
uitleg over hoe het is om bij Shell 
te werken. Ze vertelde dat het er bij 
het onderzoekscentrum van Shell 
heel gemoedelijk aan toe ging. Haar 

onderzoek ging nog vooral uit naar 
het vinden van nieuwe katalysatoren 
voor de diverse processen die in Per-
nis plaats vinden. Dit sloot goed aan 
op haar promotie onderzoek aan de 
universiteit. 

Ook werd door Martijn van der Kroon 
een indruk gegeven van de mogelijk-
heden om bij Shell binnen te komen 
als afgestudeerde. Zo is het mogelijk 
eerst een stage te lopen, mee te doen 
aan het Gourami project of jezelf aan 
te melden voor een Shell Recruitment 
Day (SRD). Voor een stage moet je in het 
vierde of vijfde jaar van je studie zitten 
en zelf een onderwerp voordragen om 
te onderzoeken. Dit onderzoek moet 
én voor jezelf én voor Shell interessant 
zijn. Wanneer je meedoet aan Gourami 

of een SRD wordt je beoordeeld op je 
capaciteiten, teamwork met mensen 
uit andere landen, technische kennis 
en je vermogen succesvol doelen te 
bereiken. De voorkeur gaat niet ge-
heel uit naar mensen die veel weten, 
maar naar mensen die ambitieus zijn 
en snel leren. Mocht je het interessant 
vinden om bij Shell te werken dan kan 
je een uitgebreide curriculum vitae 
opstellen en sturen naar Shell via hun 
website.

Na deze informatieve, indrukwek-
kende en gezellige dag werden we 
door de bus weer naar het station ge-
bracht alwaar de groep zich opsplitste 
in twee. In de trein naar Leiden werd 
nog volop nagepraat over de impres-
sies van de dag.                                  �

CDL-TG borrel

Op donderdag 9 november vond er 
weer een borrel plaats die bedoeld 
was om de CDL- en TG-leden meer 
met elkaar te laten integreren. Er was 
een grote afvaardiging van TG naar de 
Borrelbunker gekomen om een biertje 
te drinken en om een gezellig praatje 
te maken. Sommige mensen ergerden 
zich wel aan de hoeveelheid foto’s die 
gemaakt werden. Een selectie van de 
vele tientallen foto’s is natuurlijk te be-
wonderen op de CDL website en op 
de site van TG. Wanneer de volgende 
borrel zal zijn is nog niet bekend, maar 
deze zal waarschijnlijk in Delft plaats-
vinden.                                                  �

Mark Rood



6 chimica

Blurp!

Blurp is sinds de verbouwing van de 
Watson and Crick Lounge weg van 
haar vertrouwde plekje in de vijver, 
en staat nu in de CDL kamer waar zij 
dagelijks bezocht en bewonderd kan 
worden door de CDL-leden. Maar 
hoewel Blurp (net als de Chimica) er 
al zo lang is als wij ons kunnen heu-
gen, was er toch ergens een begin. En 
aangezien Blurp de mascotte van de 
Chimica is, zullen we daarom terug-
gaan in het verleden, naar de eerste 
jaargang van de Chimica. 

In de donkere kelders van het Gor-
leaus ligt het CDL-archief netjes achter 
gesloten deuren. Een speurtocht in 
het archief van de Chimica laat de 
vele gedaantewisselingen die het 
tijdschrift in de loop der jaren heeft 
ondergaan goed zien. In het eerste 
jaar (1966-1967) verscheen de Chi-
mica op A5 formaat, de inhoud was 
serieuzer en zowel de hoeveelheid 

als soort advertenties roept verwon-
dering op. Naast advertenties van 
grote chemische bedrijven als Shell 
en een aanbod voor een proefabon-

Blurp, de mascotte van de Chimica. Blurp het ethanolmolecuul, 

haar romp en hoofd bestaan uit 2 koolstofatomen en een 

zuurstofatoom, haar pootjes en snuitje uit waterstofatomen. 

Ze kijkt je aan met haar met lange wimpers omrande ogen, zo 

verleidelijk als alleen alcohol kan zijn.

nement op Vrij Nederland, was het 
vooral de lokale middenstand die de 

advertentieruimte vulde. Zo werden 
wij gesponsord door boekhandels, 
een slijterij, een ‘loempiaspecialist’ en 
zelfs door een kantoor gespecialiseerd 
in het afsluiten van bromfi etsverzeke-
ringen. 

In het eerste nummer van de tweede 
jaargang staat Blurp voor het eerst in 
de Chimica. Ze kijkt bij een aantal ru-
brieken goedkeurend toe en had zelfs 
haar eigen cartoon.

Als je echter een Chimica pakt van 
zo’n zes jaargangen later, is er geen 
spoor meer te bekennen van Blurp. 
Het tijdschrift had tevens een veel 
serieuzere ondertoon gekregen. 
De inhoud bedroeg voornamelijk 
artikelen over verkiezingen, zoals die 
voor de faculteitsraad. Het is ook in 
deze Chimica dat het opvalt dat er al 
meerdere Roorda’s onze Wouter zijn 
voorgegaan.  Ooit was ene dr. S.J. 
Roorda verbonden met het CDL en in 
1974 was er zelfs een Wouter Roorda 
die hoofdredacteur (!) was van onze 
Chimica. Het is deze Wouter goed ge-
gaan, zo blijkt, er staat zelfs een patent 
op zijn naam. Volgens onze quaestor is 
het echter geen familie.

Maar ook in de meest recente Chimica’s 
is Blurp helaas niet meer prominent 
aanwezig. En dat vraagt natuurlijk om 
verandering!                                         �

Chantal Stoff elsma
Praeses
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MST, een nieuwe studie, spiksplinternieuw. Het is nieuw voor de professoren, de 
universiteiten, de studieverenigingen en bovenal voor de studenten. Student 
zijnde merk je dat meteen, sommige dingen zijn minder goed geregeld, en op 
sommige vragen zijn er geen antwoorden, tenminste nog niet. MST is nieuw, net 
zoals een net gevonden diamant, je ziet dat er wat moois in zit, maar pas na veel 
werk en fl ink wat gepolijst zal het kunnen schitteren. 

Met dat polijsten is iedereen hard bezig. De professoren passen hun manier van 
colleges geven aan, de universiteiten en de studieverenigingen gaan nauwer 
samenwerken en de studenten, die laten alles over zich heen komen. De stu-
denten, eerstejaars zijnde, weten namelijk ook nog niet wat studeren inhoudt, 
wij geven voornamelijk feedback en het rare is dat men ook nog eens naar ons 
luistert.

De studie zelf is interessant, genoeg chemie in vergelijking met de andere vak-
ken, het is immers een chemische opleiding. Daarbij heb je practica in Leiden en 
in Delft, die totaal verschillend zijn, wat zorgt voor de nodige afwisseling. Het is 
vooral bij de practica dat men het verschil ziet tussen beide steden, de techni-
sche kant en de theoretische kant. Dat helpt ook heel veel bij het kiezen van een 
majorprogramma, naast de excursies die gerealiseerd worden door de studiever-
enigingen. De colleges zijn over het algemeen goed en goed verzorgd.

Na een half jaar lijkt de nieuwe studie al op een studie die men al jaren kan 
volgen, wat niet opmerkelijk is aangezien de expertise er al was in de drie voor-
malige studies, ST/BT, SMST en scheikunde. Velen hadden ook niet gekozen voor 
MST, maar voor één van de voormalige studies, na de samenvoeging blijkt dat 
wat van iedere studie behouden is gebleven. MST blijkt een studie waar ik voor 
zou kiezen, en met mij vele anderen, hopelijk blijkt dat ook met de volgende 
lichting studenten.

Al met al hebben wij het beste van drie studies, twee universiteiten en twee 
studentensteden.  Met  de  snelheid  waarmee  dingen  veranderen,  hopen  we 
binnenkort   te   kunnen   schitteren   als   een   goede,   degelijke,   volwaardige 
opleiding.                                                                                                                        �

Avinash Malhotra

Spiksplinternieuw
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TEFKAB
Mark Rood

Op donderdag 16 november vond dan 
eindelijk The Event Formerly Known 
As Bèta-eindfeest (TEFKAB) plaats. Het 
feest was eigenlijk gepland aan het 
eind van het vorige studiejaar, maar 
door enige miscommunicatie was het 
uiteindelijk verplaatst naar november. 
Hierdoor konden ook de nieuwe eer-
stejaars gezellig meefeesten. De ver-
schillende bèta-studieverenigingen 
hadden het feest georganiseerd.

Van tevoren was er een goed bezochte 
donderdagborrel in de Borrelbunker, 
de TEFKAB pre-borrel, zodat de sfeer 
er bij velen al goed in zat voordat het 
feest daadwerkelijk was begonnen.

De Four Reasons was prachtig versierd 
naar het thema: Jungle Madness. Dit 
hield in dat de muren en het plafond 
behangen waren met netten met bla-
deren.  Enkele feestgangers waren ook 
in thema, maar de meeste durfden het 
niet aan. 

Over de band waren de meningen erg 
verdeeld, ondanks dat heeft iedereen 
een gezellige avond gehad. De vol-
gende ochtend hadden velen weer 
vroeg practicum of college, wat niet 
voor iedereen even goed uitkwam. 
De volgende TEFKAB zal waarschijnlijk 
aan het eind van dit collegejaar plaats-
vinden, en dat zal weer een groot feest 
worden.                                                 �
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Hoe?Zo!
Wouter Roorda
quaestor

Hevige discussies laaiden op met 
betrekking tot de mogelijke special 
guests / VIP’s / BN’ers welke we die 
avond misschien wel in levende 
lijve zouden zien. En zoals dat altijd 
gaat met treinen en de NS: de trein 
ging zo mogelijk nòg langzamer dan 
gepland. Een sprintje naar de bussen 
zorgde ervoor dat we toch nog in de 
juiste terecht kwamen. Toen was het 
wachten geblazen op de halte waar 
wij uit zouden stappen. De bus reed 
verder en verder de bewoonde wereld 
uit, een bedrijventerrein werd gepas-
seerd; en ja hoor, daar was dan onze 
uitstaphalte aan de kant van de weg. 

We waren in de spreekwoordelijke 
‘middle of nowhere’  beland en het 
enige dat wij konden zien naast een 
weg, auto’s en een bushokje, was een 
verlaten tuincentrum. Maar gelukkig, 
wij waren niet alleen: uit de bus waren 
ook twee aardige jongens gestapt die 
wel wisten hoe we er moesten ko-
men. Maar helaas, een paar minuten 
later en een benzinestation verder 
vonden zij het nogal moeilijk worden 
zich aan het CDL-tempo aan te passen 
en werd de ruimte tussen ons en hen 
zichtbaar groter. Maar niet getreurd, 
zonder die twee duistere fi guren met 
bril zouden wij er ook wel komen. Een 
bizarre wandeling over een verlaten 
bedrijventerrein voerde ons uitein-
delijk naar de plek waar wij moesten 
zijn. De opname studio Baarn ,alwaar 
wij de opnames van het programma 
Hoe?Zo! zouden bijwonen.

Nadat we waren ontvangen met een 
voor ons welkome gratis koffi  e en 
thee, en nadat menigeen de fotoknop 

op zijn mobieltje uitvoerig had getest, 
konden we eindelijk naar binnen. 
Omdat we besloten dat we niet volop 
in de camera’s te zien wilden zijn en 
de excuusallochtoon daar al was 
neergezet, gingen wij bovenin zitten. 
Prima plaats opzich, echter een beetje 
jammer dat hier de afstand tot de wel 
erg warme spotlights minimaal was.

De opnames begon met een zoge-
noemde peptalk en het oefenen van 
het natuurlijk zeer belangrijke applaus. 
Vervolgens begonnen de opnames 
met het introduceren van de gasten 
en de presentator Bart Peeters. Al 
snel bleek dat al onze stoute dromen 
werkelijkheid werden. Jamai en de 
barman van Onderweg naar morgen 
bleken de gasten. Genieten dus! Na 
ons hoofd gebogen te hebben over 
vele vraagstukken  zoals : ‘welke stof  
loopt het snelst door een scheitrech-

ter, thee, melk of citroenjenever?’ of 
‘wat zeggen dolfi jnen nou precies 
tegen elkaar?’ Kwamen er drie bolides 
binnenrijden. 

Deze gepimpte sportauto’s bevatten 
immense subwoofers. De uitdaging 
voor deze auto’s was dan ook om met 
behulp van deze subwoofers achterin 
de auto, de autoruit proberen te bre-
ken. De vraag was dan, door welke 
toon, een hoge of een lage, de ruit het 
makkelijkst zou breken. Door de enor-
me herrie moest iedereen gehoorsbe-
schermers op, en wij volgde deze raad 
graag op. ( Dit was niet te zeggen van 
de eigenaar van de pimpshop, die er 
vlakbij stond en zonder bescherming 
zijn apparatuur vast niet voor de eer-
ste keer in werking stelde). Echter tot 
ieders spijt bleek het raam wat taaier 
dan gedacht en moest het studio-
hulpje met een hamer eerst een klein 
sterretje maken zodat de proef op tv 
toch nog geslaagd leek. 

Na een kwartier te hebben getrild in 
onze stoel werd het langzaam tijd 
voor de grote fi nale. De verliezer van 
de twee gasten (goh, was dit echt 
Jamai?) moest een houten huisje 
betreden. Hieropvolgend werd deze 
ingespoten met een laag polymeer 
die zoveel water bevat dat het als een 

Daar in het donker langs een weg met voorbijrazende auto’s liep 

een groepje CDL leden met al een lange reis achter de rug. De reis 

was gestart op het Centraal Station van onze mooie stad en begon 

na een calorierijk en ongezond  avondmaal (omstreeks vier uur ’s 

middags) in een tergend langzame stoptrein. 
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Hoe?Zo!
brandwerend middel zou werken. 
Jamai kreeg een heus brandweerpak 
aan, de studio wilde blijkbaar niet dat 
onze mooi bebrilde ster iets zou over-
komen. Degene die het brandwerende 
middel moest aanbrengen dacht hier 
schijnbaar anders over. Nadat de 
jongen met de vlammenwerper het 
huisje wilde ‘opwarmen’ besefte het 
hoofd van de studio dat het hulpje 
misschien toch niet genoeg van het 
spul had aangebracht. Nadat Jamai 
weer was bijgekomen van de schrik 
werd de proef uitgevoerd. Jamai kwam 
(tot bijna intense opluchting van ons) 
weer heelhuids het huisje uit.

Omdat we toch echt graag die nacht 
nog thuis zouden willen komen, deel-
de iemand een van de gastvrouwen 
mee dat we helaas zouden moesten 
vertrekken en daarom niet bij nog een 
tweede opname aanwezig konden 
zijn. Na de nodige ophef hierover, 
mochten we uiteindelijk toch gaan. 
Tevens vielen we nog in de prijzen 
omdat men net versnaperingen aan 
het uitdelen was. Ondanks het feit dat 
we weldra weg zouden gaan, konden 
wij onze echte Hollandse eetlust (ja 
het is toch gratis!) niet weerstaan. 
Er werden door ons dan ook meer 
blikjes en repen uit de mand gepakt 

dan door de rest van het publiek bij 
elkaar. Dit kwam echter wel goed uit, 
de haastige tocht naar de bus bleek 
geheel onnodig omdat de bus die wij 
hadden willen nemen net weg was. 
Gevolg: nog zo’n 45 minuten bij een 
temperatuur van 7°C (koud) bij een 
bushokje hangen. De onderwerpen 
van onze conversaties kregen een die-
pere wending en wederom leerden 
wij elkaar wat beter kennen. Wie had 
er bijvoorbeeld gedacht dat Rens naar 
Dr. Phil kijkt? De bus was een welkome 
verandering van omgeving, hier waren 
namelijk stoelen en het was er warm. 
Een kwartier wachten en een terugreis 
met de langzame stoptrein later, waren 
wij weer waar onze reis gestart was: 
op Leiden Centraal, met een ervaring 
rijker.                                                      �      
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2e Jaars fysisch practicum
N a a r  a a n l e i d i n g  v a n  d e  n i e u w e  p r a c t i c u m s t r u c t u u r  v a n  M S T,  h e b b e n  w e  d e z e  d e z e  

e d i t i e  v a n  d e  C h i m i c a  e e n  s p e c i a l  o v e r  h e t  t w e e d e j a a r s  F y s i s c h  p r a c t i c u m .  T i j d e n s  

d i t  p r a c t i c u m  g a a n  s t u d e n t e n  e l k e  w e e k  a a n  d e  s l a g  b i j  e e n  a n d e r e  w e r k g r o e p .  

H i e r  d e  e r v a r i n g e n  v a n  t w e e  s t u d e n t e n  o v e r  h u n  e e r s t e  w e e k .  

Gelukkig werd het zodra ik aankwam 
een stuk duidelijker. We gingen X-ray 
gebruiken om de structuur van eiwit-
ten op te lossen! Hoewel... duidelijk? 
Hoe los je de structuur van een eiwit 
op met behulp van X-ray??

Bij het oplossen van de structuur van 
eiwitten komen we theoretisch niet 
heel ver. We weten de volgorde van de 
aminozuren en de eigenschappen van 
de zijketens van deze aminozuren. Op 
basis daarvan kunnen we voorspel-
lingen maken over hoe een eiwit zich 
opvouwt, maar vaak is het zo dat die 
voorspellingen niet toereikend zijn om 
de werkelijke structuur te beschrijven. 
We moeten dus van andere technie-
ken gebruik maken om de structuur 
van eiwitten te bepalen. X-ray is een 
techniek die bij de opheldering van 
eiwitten een toepassing vindt voor 
het oplossen van de tertiare structuur. 

Om de structuur van een eiwit op te 
lossen door middel van X-ray moet 
het eiwit eerst gekristalliseerd worden. 
Dit is belangrijk omdat het kristal-
rooster waarin het eiwit zich bevindt, 
gebruikt wordt bij de berekeningen 
waarmee we de structuur oplossen. 
Het eiwit dat wij hebben gebruikt, 
lysozyme, kan binnen een nachtje 
kristallen opleveren die groot genoeg 

Kim Rooimans
assessor onderwijs

zijn om gebruikt te kunnen worden 
voor metingen. Onze kristallen waren 
ongeveer 0,2 mm groot. De door ons 
gegroeide kristallen zijn weergegeven 
in afbeeldingen 1 en 2. Niet alle eiwit-
ten vormen zo snel zulke bruikbare 
kristallen. Er zijn eiwitten die er jaren 
over doen om kristallen te vormen die 
groot genoeg zijn. Kristallen groeien 
die mooi en groot genoeg zijn om aan 
te meten is dus al een kunst op zich. 
Het vaststellen van de structuur van 
eiwitten vereist dus veel geduld.

Wanneer er een bruikbaar kristal ge-
groeid is, kan er aan het kristal geme-
ten worden. Het kristal wordt in een 
X-ray machine geplaatst en de inten-
siteit en plaats van de door het kristal 
verstrooide X-rays wordt gemeten. 
Aan de hand van deze metingen kan 

de tertiare structuur van het gekristal-
liseerde eiwit bepaald worden. 

Om te kunnen begrijpen hoe deze 
X-ray metingen kunnen leiden tot de 
vasstelling van de tertiare structuur, 
moet ik eerst teruggrijpen naar na-
tuurkunde van de middelbare school 

Toen ik op mijn lijstje van practica keek en X-ray zag staan, dacht ik 

gelijk aan het ziekenhuis. Ik vond het nogal moeilijk om me voor te 

stellen welke chemische toepassing X-ray in godsnaam zou heb-

ben. 

Afbeelding 1: kristallen van lysozyme

Afbeelding 2: kristallen van lysozyme

Afbeelding 3: propagatie van een golf door tralies A en B
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en wel naar het principe van tralies. 
X-ray is namelijk een golfverschij-
ning. Als een golf door twee of meer 
“tralies” of openingen moet, ontstaat 
het patroon zoals in afbeelding 3 is 
weergegeven. Dit plaatje laat propa-
gatie van een golf zien die door twee 
tralies gaat, A en B. Door dit patroon, 
kunnen twee golven elkaar tegenko-
men als de een in zijn maximum zit, 
en de ander in zijn minimum. Als dit 
gebeurt doven de twee golven elkaar 
uit. In het plaatje zijn de delen waar 
dit gebeurt aangegeven met C, D, E 
en F. Door deze doving vormt het licht 
aan de andere kant van de tralies een 
patroon waaruit de grootte en positie 
van de tralies bepaald kan worden. 

Als een electronenwolk groot genoeg 
is, kan deze dezelfde werking heb-
ben als een tralie. Met behulp van 
X-ray en metingen aan de diff ractie 
die een kristal veroorzaakt, kunnen 
de posities van de electronenwolken 

in het eiwit worden vastgesteld. Met 
berekeningen en vergelijking met 
bekende eiwitstructuren kan dan een 
model van het eiwit worden gevormd. 
Een samenvatting van het proces is 
hiernaast schematisch weergegeven 
in afbeelding 4. 

Het eiwit dat wij hebben bekeken was 
het eiwit lysozyme. Lysozme is een 
eiwit dat bacterien doodt, en wordt 
vaak het lichaamseigen antibioticum 
genoemd. Het is onder andere in tra-
nen te vinden. Lysozyme is een relatief 
klein eiwit wat makkelijk te kristallise-
ren is en waarvan de structuur door 
velen is onderzocht. Het perfecte eiwit 
voor studenten om op te oefenen dus. 
De structuur hiervan is weergegeven 
in afbeelding 5. Zelf hebben wij de 
electronendichtheid van lysozyme 
geprobeerd vast te leggen. Onze 
bevindingen zijn weergeveven in 
afbeelding 6.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_crystallography
http://en.wikipedia.org/wiki/Diff raction
http://en.wikipedia.org/wiki/Lysozyme

Afbeelding 4: schematische weergave

Afbeelding 5: structuur van lysozyme

Afbeelding 6: electronendichtheid lysozyme
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Rens Götz
assessor acquisitie

Met infrarood spectroscopie kun je 
niet alleen vaststellen dat er bepaalde 
groepen in een molecuul zitten, maar 
je kunt bijvoorbeeld ook een opper-
vlakte bepalen of kinetische tests met 
het apparaat doen.

Door je ‘normale’ IR apparaat om te 
bouwen tot een ATR-IR (Attenuated 
Total Refl ection Infrared) spectrometer 
kunnen refl ecties van oppervlakten 
gemeten worden. Dit is met name 
handig bij stoff en die normaal bijna 
geen transmissie hebben, bijvoorbeeld 
omdat ze te dik zijn. Op de spectra van 
deze methode zijn stoff en te zien die 
zich in de bovenste micrometers van 
het oppervlak bevinden.

Om een kinetische test te doen moet 
je gebruik maken van een methode 
die veel scans in een korte tijd kan ma-
ken. Dit is bijna niet haalbaar met de 
klassieke manier van IR, waarbij steeds 
naar een aparte golfl engte gekeken 
wordt. Ook hiervoor zul je iets moeten 
verbouwen, of een ander apparaat 

nemen en dan kan je een zogenaamd 
Fourier Transform Infrared spectrum 
opnemen. Deze scant in één keer alle 
golfl engtes en laat achteraf een com-
puter berekenen wat de absorptie was 
per golfl engte van het ingestraalde 
infrarood. Door de huidige generatie 
processors is dit binnen een aantal 
milliseconden uitgerekend en kunnen 
er dus makkelijk over verloop van tijd 
spectra worden genomen. Eén van 
de mogelijkheden van deze vorm 
van kinetische IR is het meten van 
het verbreken van een ester. Hierbij 
verdwijnen de pieken die specifi ek zijn 
voor esters en verschijnen de pieken 
van de producten.

Het mag dus duidelijk zijn dat IR 
veel meer te bieden heeft dan een 
weinigzeggend spectrum dat je 
krijgt wanneer je het resultaat van je 
practicumexperiment hebt gescand. 
Dat Blurp anders denkt over IR dan ik 
op dit moment kan je terugzien in de 
eerste editie van de Chimica van het 
academisch jaar 2001/2002.              �

Infrarood Spectroscopie.... Nu hoor ik je gelijk al denken: “Oh, is dat 

niet die analyse methode waar je bijna niets uit kunt conclude-

ren?”. Dat dacht ik in ieder geval wel altijd, maar niets blijkt minder 

waar.
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Lezing Mark Overhand

De lezing had als onderwerp de 4 gro-
ten der aarde: gras, micro-organismen, 
insecten en de mens. Dhr. Overhand 
vertelde eerst hoe het komt dat gras 
zich verdedigt tegen lemmings door 
een trepsine-remmer te produceren. 
Deze remmer bindt aan het protease 
van de van een lemming, zodat deze 
veel moeite moet doen om het gras 
te verteren. De lemmings proberen 
dan over het water naar een eiland te 
trekken waar nog wel verteerbaar gras 
is, maar doordat lemmings slecht kun-
nen zwemmen, sterven er veel bij elke 
trek. Door veel organisch onderzoek 
is men erachter gekomen welke stof 
het gras produceert en hoe dat aan 
protease bindt.

De insecten horen ook bij de grote 
4, omdat er heel veel van zijn, ook 
heel veel verschillende soorten. We 
hebben het geluk dat insecten over 
het algemeen geen lang leven is be-
schoren, anders hadden de insecten 
kunnen heersen over de aarde.

De micro-organismen zijn voor een 
bio-organisch onderzoeker zeer inte-
ressant, omdat er veel verschillende 
zijn, en omdat de meeste relatief mak-
kelijk te kweken zijn. Dhr. Overhand 
ging vooral in op de ontdekking en 
werking van penicilline. Helaas kun-
nen bacteriën resistent worden voor 
antibiotica zoals penicilline. Hierdoor 
moeten er steeds weer nieuwe anti-
biotica onderzocht worden. Dhr. 
Overhand verbond dit met  actueel 
onderzoek aan de Universiteit Leiden 
aan anti-biotica die het celmembraan 
aanvallen. 

Na de lezing, was er gelegenheid voor 
het drinken van een kopje koffi  e en wat 
na te praten over de lezing.              �

Op 14 november 2006 was er in zaal C2 een lezing door Mark 

Overhand. Deze lezing was georganiseerd door het CDL in 

samenwerking met LIFE, toch was de opkomst erg laag. Naast de 

2 besturen was het aantal geïnteresseerden minimaal. 

Mark Rood
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Verhuizing CDL-kamer
Kim Rooimans
assessor onderwijs

Er wordt hard gewerkt aan de muur 
die ons gaat scheiden van LIFE. 

Het oude vertrouwde CDL logo. 

Het Major Line logo in de oude CDL 
kamer... Jammer dat we die niet gelijk 
mee konden nemen.
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Verhuizing CDL-kamer

De deur konden we helaas niet mee-
nemen...

Het duurde maar een paar uur en ons 
oude vertrouwde CDL hok zag er zo 
leeg en ongezellig uit... :(



    Verhuizing CDL-kamer

Hoewel het verhuizen zelf snel gedaan 
was, duurde het tot orde brengen van 
de chaos, die was ontstaan, een stuk 
langer...

Chantal is duidelijk tevreden over hoe 
snel de verhuizing verlopen is.
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