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dnsdag 20 januari
CDL-lezing 16:00 Havinga-zaal
Ir. dr. Matthijs Leeuw van het Prins
Maurits Laboratorium (het grootste
onderzoekscentrum betreffende che-
mische wapens en preventie ertegen
in Nederland) zal een lezing geven
over de rol van chemische wapens in
de huidige maatschappij. De lezing is
geschikt voor alle studenten en mede-
werkers van de Universiteit Leiden.
De daaropvolgende lezing zal worden
gehouden op 17 februari. Het onder-
werp hiervan zal te zijner tijd bekend
gemaakt worden.

vrijdag 23 januari
Beta-Gala ‘Ivoor’
Het is zover. Het eerste onderdeel van
een (hopelijk) lange traditie. Dit gala
wordt georganiseerd door de 4 �-stu-
dieverenigingen De Leidsche Flesch,
de Leidse Biologen Club, Aesculapius
en natuurlijk jullie eigen CDL! Zoek
een partner (of niet), kleedt je in gala-
kostuum en bereid je voor op een
avond vol hapjes en drankjes, dansen,
gezelligheid en misschien nog wel
veel meer. Dit alles in de prachtig aan-
geklede ‘Elephant Club’ in Dekker Oli-
fant te Warmond. Je kunt je kaartje(s)
kopen in de bestuurskamers van de or-
ganiserende verenigingen.

donderdag 4 maart
PAC-symposium ‘Uit de Kunst’
Op donderdag 4 maart 2004 is het
weer zover, dan wordt voor de tiende
maal het PAC-Symposium georgani-
seerd. Dit evenement wordt al sinds
1993 georganiseerd door studievere-
nigingen ACD, CDL, Proton en sinds
2001 ook VCSVU.
Het PAC-Symposium zal ditmaal voor
de eerste keer worden georganiseerd
op de Vrije  Universiteit in Amsterdam.
Het thema voor dit jaar is “Uit de
Kunst”. Rondom dit thema wordt we-
derom een volledig dagprogramma
gepresenteerd, waarin alle denkbare
gebieden van de chemie blijk geven
van hun verbondenheid aan allerlei
vormen van kunst.

Iedere donderdagmiddag vanaf 15:30
tot 19:00
Borrel in de Borrelbunker
Vermoeid van een lange dag studeren
of werken? Geniet van een (goedkoop)
drankje in de Borrelbunker. De Borrel-
Bunker is dé manier bij uitstek om
even lekker te babbelen met je studie-
genoten of misschien wel iemand van
een hele andere studie. Natuurlijk
zijn, behalve studenten, ook mede-
werkers van de faculteit W&N van
harte welkom.

cdl agenda

lic agenda
vrijdag 16 januari
Oratie prof. dr. G.J. Kroes
De oratie zal aanvangen om 16:15 in
het Groot Auditorium in het  Acade-
miegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.
U wordt verzocht uiterlijk 10 minuten
voor aanvang aanwezig te zijn.

donderdag 22 januari
Startsymposium
Cyttron-programma
Meer informatie is te verkrijgen bij het
LIC-bureau.

8-10 maart
International Advanced Course
Protein Engeneering
Deze cursus is een satelliet bijeen-
komst van het 10de Netherlands Biote-
chnology Congress.

11 en 12 maart
10th Netherlands
Biotechnology Congress
Dit congres zal plaatsvinden in con-
grescentrum De Reehorst te Ede.
Meer informatie is te vinden op http://
www.nbvsite.nl/toegang/mede/
activ.htm.
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Werk aan de winkel

Je zit in de CDL-kamer en opeens
ontdek je dat je had beloofd een
kolom, uhh column dus (dat was
duidelijk een chemische afwijking),
te schrijven. En dat net op een mo-
ment dat ik in een vegetatief sta-
dium zit, omdat ik het gisteren voor
de verandering weer eens laat heb
gemaakt. Natuurlijk is dat geen re-
den om een college over te slaan,
want als CDL-bestuurslid moet je
het goede voorbeeld geven en veel
studiepuntjes binnen proberen te
halen. Nou ja, dat vind ik tenmin-
ste; dus ik kwam halverwege het
immer boeiende Bio-Informatica
binnengestrompeld met een enigs-
zins brak hoofd. Maar het bijwonen
van een college wil nog niet zeggen
dat je het college ook daadwerke-
lijk bewust meemaakt.

Terug naar de realiteit er is name-
lijk werk aan de winkel. Er komt
een �-gala en daar moeten kaart-
jes voor worden verkocht, de Chi-
mica moet binnenkort naar de druk-
ker, er moet nog meer nanoNaks
geproduceerd worden, we zijn be-
zig met het regelen van nieuwe le-
zingen en we moeten op de hoogte
blijven van de stand van zaken van
commissies als de PAC-commissie
en de buitenlandcommissie. Maar
voor mij nog wel het belangrijkste
is de samenwerking met TG met
betrekking tot SMST.  Daar ben ik
dan ook druk mee bezig. Eergiste-
ren heb ik zelfs met de SMST’ers
en een paar bestuursleden ge-
bowld. Dit is op zich niet heel bij-
zonder, maar het is wel erg leuk om
te zien dat de activiteit vanuit de
SMST’ers zelf kwam.
Maar zoals ik al eerder heb gezegd:
“Er is werk aan de winkel”. Daarom
wil ik nog één ding zeggen: “Dixi”.

Tom Provoost �
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papa praeses predikt

Beste boeren, burgers en bui-
tenlui,

Foei!
Dat is het enige terechte commen-
taar dat ik op mijn praesidiaal
schrijven in de vorige Chimica acta
Lugduni kan geven. Dat stukje stik-
te namelijk van de typefouten en
een fikse grammaticale vingertik
ik dan ook zeer op zijn plaats.

Zeker wanneer u bedenkt dat ik een
foutloos artikel zeer op waarde weet
te schatten. Niet voor niets probeer ik
– zoals het een taalpuristisch mug-
genzifter betaamt – op elke taalkundi-
ge foutieve slak een flinke dosis keu-
kenzout te deponeren. Doorgaans
heeft een dergelijk kommaneuken re-
delijk foutloze artikelen tot gevolg.
Waarom dan niet dit maal?

Haast! Dat is het enige juiste ant-
woord op die vraag. Aangezien de Chi-
mica bij de drukker afgeleverd moest
worden, had ik de tijd niet om mijn ei-
gen praesidiaal schrijven door te lo-
pen op allerhande fouten. Natuurlijk is
dit niet goed te praten, maar het is nu
eenmaal zo gegaan. En ik heb er lering
uit getrokken.

Hoewel, datzelfde is ook het enige dat
ik later heb opgestoken – nu ja, ik gaf
me er opnieuw rekenschap van – bij
de nutteloze edoch verplichte cursus
(Leren), Presenteren & Communiceren
I (LPC I), die om zeer dubieuze redenen
nog steeds een obligatoir nummertje
vormt op het verder voortdurend ver-
anderende curriculum van de Leidse
chemicus: Als je ergens moet zijn om
iets belangrijks te doen (en je moet
vijf minuten fietsen om er te komen),
dan is het niet handig als je tot op het
moment van vertrek met heel andere
dingen plant en daar mee bezig bent.

En dat was wel het geval bij de vorige
Chimica. Vandaar dat ik nu maar iets
eerder aan mijn schrijven ben begon-
nen. Want als ik als Papa Praeses zo
nodig wil prediken, dan moet ik dat
wel foutloos doen! �

Reint Boer Iwema
praeses
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U kent hem wel: met vet doordrenkt
en besmeurd met poedersuiker. De
oliebol. Maar wat maakt die arme
stakker door als hij eenmaal je keelgat
gepasseerd is… Een vreselijke odys-
see staat hem te wachten als hij een-
maal door onze kiezen is fijngemalen.
Zoals misschien al bekend is, zitten er
in een oliebol heel triviale voeding-
stoffen die in het lichaam worden om-
gezet. De glucose in de poedersuiker
doorloopt de glycolyse en wordt uit-
eindelijk omgezet in pyruvaat. Daarna
komt het in de mitochondria in de ci-
troenzuurcyclus terecht en wordt er
ATP aangemaakt.  Als men te veel
oliebollen en niet te vergeten appel-
beignets eet, wordt het teveel aan
glucose omgezet in glycogeen dat op-
geslagen wordt in de lever. Bij te veel
kijken naar oudejaarsconférences en
te weinig sportieve activiteiten in de
nieuwjaarsnacht zullen ook de glyco-
geenreserves vol raken. De glycolyse
komt stil te liggen doordat ATP en gro-
te hoeveelheden citraat het enzym
fosfofructokinase-1 remmen. Glucose
wordt dan de pentosefosfaatweg in-
gejaagd, die de blokkering handig om-
zeilt en van glucose ook uiteindelijk
pyruvaat maakt. In tegenstelling tot
de glycolyse vindt in de pentosefos-
faatweg oxidatie door middel van
NADP+ i.p.v. NAD+ plaats; het NADPH
dat hierbij ontstaat wordt later gretig
gebruikt in de vetzuursynthese. Het
pyruvaat komt weer in de citroenzuur-
cylus terecht, maar ook daar ligt de
weg opgebroken, namelijk bij het en-
zym isocitraat dehydrogenase, dat ge-
blokkeerd wordt door de hoge concen-
traties ATP en NADH die rondzwem-
men als je “verzadigd” bent. Pyruvaat
wordt via glyceraldehyde-3-fosfaat

het drama van de oliebol
Annemiek Knijnenburg
Ruben Musson

omgezet tot citraat en aangezien het
citraat niet verder kan reageren, hoopt
het zich op en lekt de mitochondria uit.
Het wordt omgebouwd tot malonyl-
CoA en hoera, de vetzuursynthese
gaat van start! Met andere worden: te
laat, dat wordt weer sporten!
Nog even iets over oliebollen met sui-
ker en zonder suiker. Er is een theorie
dat er goede en slechte suikers zijn
oftewel langzame en snelle suikers.
Snelle suikers worden snel geabsor-
beerd en zorgen voor een snelle ver-
hoging van de bloedsuikerspiegel. De
eilandjes van Langerhans schieten
vervolgens onwijs in de stress en zor-
gen er alras voor dat de bloedsuiker-
spiegel omlaag gaat, door middel van
de afgifte van insuline.
Langzame suikers daarentegen be-
hoeven een langduriger afbraakpro-
ces. Onder langzame suikers worden
polysacchariden verstaan; suikers met
lange ketens, bijvoorbeeld zetmeel.
Zetmeel wordt enzymatisch gehydro-
lyseerd, o.a. door �-amylase dat in
speeksel voorkomt, �-amylase dat in
je twaalfvingerige darm rondspookt,
en �-amylase (of amyloglucosidase)
dat terminale �-D-glucoses van de ke-
ten afknipt. Dit proces verloopt op zijn
dooie gemakje, waardoor de bloedsui-
kerspiegel niet in een keer een opdon-
der krijgt, maar geleidelijk stijgt. De
eilandjes kunnen het daardoor wat
kalmer aandoen en gaan daardoor
waarschijnlijk ook wat langer mee,
waardoor je minder risico loopt op
type 2 diabetes en swingende vetrol-
len.
De interpretatie van deze theorie en
ons goede voornemen voor volgend
jaar: eet veel oliebollen, maar zonder
poedersuiker! �
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Uit de Kunst

Op donderdag 4 maart 2004 is het
weer zover, dan wordt voor de tiende
maal het PAC-Symposium georgani-
seerd. Dit evenement wordt al sinds
1993 georganiseerd door studievere-
nigingen Proton, ACD, CDL en sinds
2001 ook VCSVU.
Het PAC-Symposium zal ditmaal voor
de eerste keer worden georganiseerd
op de Vrije  Universiteit in Amsterdam.
Het thema voor dit jaar is “Uit de
Kunst”. Rondom dit thema wordt we-
derom een volledig dagprogramma
gepresenteerd, waarin alle denkbare
gebieden van de chemie blijk geven
van hun verbondenheid aan kunst.

Lezingen

De dag zal zowel beginnen als eindi-
gen met plenaire lezingen, die interes-
sant zijn voor het gehele publiek. Eén
plenaire lezing zal worden gegeven
door prof. dr. Fraaije, die het een en
ander zal verduidelijken over zelforga-
nisatie in glas.
Zowel s’morgens als s’middags is er
de keuze uit een drietal parallelle ses-
sies. Elke sessie bestaat uit twee le-
zingen van drie kwartier met een
kwartier pauze. Sessies met veelzeg-
gende titels als KUNSTstoffen, klein-
KUNST, en levensKUNST zullen aan
de orde komen. Ook doen we aan
KUNSTrijden en zullen we een tijdje
verkeren in hogere KUNSTsferen.
Deze sessies zullen o.a. worden inge-
vuld door dr. Van Dijken (Philips), die
zijn licht zal laten schijnen over de de
Light Emitting Polymers en prof. dr.
R.J. Vonck (Universiteit Groningen),
die alles weet over functional foods.
Verder zal dr. Blomberg (Shell) aardo-
lie analyseren met behulp van 2D-
chromatografie, zal prof. dr. Jaap
Boon de chemische analyse van olie-
verf in de schilderkunst aankaarten en
zal dr. Porck ons attenderen op het
probleem van papierveroudering. Dr.
Sander Houweling zal methaan in de
atmosfeer behandelen en dr. Wei zal
ons zijn visie geven op de chemie van
ijs. Dr. Verhaert (Organon) zal vertellen
over de laatste ontwikkelingen binnen
de proteomics.

Borrel, Diner en Feest

Zoals gebruikelijk zal de dag in sfeer
worden afgesloten met een borrel op
locatie (vanaf 16:45), een diner (kos-
ten slechts 10,- voor drie gangen in-
clusief één drankje; het menu zal op
onze website te vinden zijn) en een
feest (21:30 - 01:00) op sfeervolle lo-
catie op loopafstand van het Centraal
Station, waar drankjes tegen  studen-
tenprijzen genuttigd kunnen worden.
Om het feest compleet te maken zal
Stichting PAC tijdens het feest een
gratis fust aanbieden. Bij elk van deze
gelegenheden is er voldoende tijd om
kennis te maken met studiegenoten
uit andere steden en alle mogelijkheid
om na te praten over de interessante
lezingen van deze dag.

Toegangsprijzen
(inclusief lunch en borrel)

Leden ACD/CDL/Proton/VCSVU € 5,-
Overige belangstellenden € 6,-

Iedereen kan zich eenvoudig inschrij-
ven via het digitale formulier op onze
website www.pacsymposium.org. Je
kunt je ook inschrijven bij één van de
vier  studieverenigingen. Na 26 fe-
bruari kan deelname aan het diner
niet meer gegarandeerd worden. Be-
talen kan contant, bij de verenigingen
of op de dag van het symposium of tot
1 maart via de bank (rekeningnummer
55.87.07.246 t.n.v. Stichting PAC te
Utrecht) �
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Elke avond meteen in slaap vallen – ik
zou er een moord voor doen. Of mis-
schien toch niet: moordenaars slapen
slecht.

In elk geval kan ik, hoewel ik een ta-
melijk onschuldig burger ben, ’s
nachts moeilijk in slaap komen. Vaak
lig ik uren wakker, en wanneer ik een-
maal in slaap ben gevallen, moet ik na
een paar uur weer mijn bed uit om te
plassen. Het zal mijn prostaat wel zijn.
Ik ben beland, al ben ik slechts zeve-
nentwintig jaar oud, in het proces van
algehele lichamelijke aftakeling.

Mijn huisarts, daar ga ik niet meer
heen. Ik vertrouw hem voor geen cent.
Een tijd geleden ben ik bij hem langs
geweest voor m’n hartkloppingen, die
zich steeds vaker voordoen wanneer
ik ’s avonds slapeloos op bed lig. Mijn
huisarts haalde zijn stethoscoop te-
voorschijn – het meest overschatte
medische apparaat – en luisterde aan
mijn borst.

‘Ik hoor niets,’ zei hij.
‘Dan ben ik er nog slechter aan toe

dan ik dacht.’
De dokter kon er niet om lachen. ‘Je

bent kerngezond,’ zei hij.
Ik dacht daar anders over. Maar mis-

schien was dat een onderdeel van
mijn patiënt-syndroom. Bij elke ziekte
die in een TV-documentaire werd uit-
gelegd, meende ik namelijk de symp-
tomen bij mijzelf te herkennen. Naast
slaapstoornissen, prostatitis, haaruit-
val en zwemmerseczeem, dacht ik dat
ik leed aan suikerziekte, geheugenver-
lies, hartritmestoornissen en herpes
genitalis. Hoe ik aan die laatste aan-
doening zou moeten komen, was mij
een raadsel, want ik deed het altijd
veilig. Maar als volgens de bisschop-
pen het Aids-virus door het materiaal
van een condoom heen kan dringen,

slapeloos

dan kan het herpes-virus dat waar-
schijnlijk ook. Blij toe dat ik geen ka-
tholiek ben. (Een ander onderdeel van
mijn patiënt-syndroom is mijn seksu-
ele voorkeur voor het ‘type verpleeg-
ster’ – vooral hen die niets onder hun
uniform dragen – maar dit terzijde).

M’n huisarts heeft me ooit doorver-
wezen naar de psychiater. En die ver-
wees me weer door naar de psycho-
loog. Doorsturen, dat is het enige
waar artsen echt goed in zijn.

Mijn psycholoog was een vreemd,
dik mannetje met een kale knar, die
zich overdreven aardig en begrijpend
voordeed. Dat was namelijk z’n be-
roep, maar ik prikte er feilloos door-
heen.

‘Kunt u mij niet doorverwijzen naar
het casino?’

Zolang de verzekering betaalde,
dacht ik, vind ik alles best.

Hij schudde zijn hoofd.
‘En Yab Yum?’ vroeg ik aarzelend.
Ook dat ging niet door.
Misschien was het goed dat hij dat

niet deed, want ik heb aanleg voor
gokverslaving, seksverslaving, drugs-,
eet- en drankverslaving. (Tijdens het
schrijven van deze column heb ik weer
een fles moutwijnjenever leeggedron-
ken. Maar gelukkig zat er slechts een
bodem in.)

Elke maand – ik was een licht geval –
moest ik bij de psycholoog langsko-
men. Aan het eind van elke sessie
nam hij vijf minuten om het gesprek te
evalueren. Dan moest ik op de gang
wachten. In die tijd rookte hij snel een
sigaret. Dat vermoedde ik tenminste,
want als ik teruggeroepen werd,
stond er altijd een raam open.

Voordat ik weer vertrok, gaf hij me
een opdracht mee. Dan zei hij bijvoor-
beeld: ‘Als je voortaan op straat loopt,

moet je doen alsof er camera’s op je
gericht zijn en je de hoofdrol in een
Hollywood-film speelt.’

Maar ik wilde niet in een Hol-
lywood-film spelen. Ik wilde een be-
roemd schrijver worden.

Iedere sessie verzon hij weer iets
nieuws, die psycholoog van mij. Fan-
tasie had hij wel, maar ik twijfelde er-
aan of hij zelf helemaal fris in zijn
hoofd was.

‘Ik wil mijzelf niet voor de gek hou-
den met dit soort trucs,’ zei ik op een
dag, toen hij me weer een vreemde
opdracht had gegeven.

Het was even stil.
‘Maar als je je beter voelt, zelfs al

houd je jezelf voor de gek!’ riep hij. Op
zijn bleke, kale schedel stonden klei-
ne, glimmende zweetdruppeltjes. ‘Het
gaat om het resultaat!’

Ik ben weggegaan en niet meer terug-
gekomen. Nu verzin ik mijn eigen op-
drachten. Veel verder dan ‘een een-
maal ontkurkte fles, moet leeggedron-
ken worden’ kom ik niet. Maar dat is
voor mij genoeg. Ik denk dat alcohol
alles geneest. Want wie kent zijn ei-
gen lichaam beter dan degene die het
bezit?

Mensen zouden meer aan zelfdia-
gnose moeten doen. De ziektekosten
zouden dalen, de wachtlijsten zouden
slinken, en iedereen werd vanzelf ge-
lukkig. De meeste ziektes gaan im-
mers over zonder of het volgen van
therapie of het innemen van dure me-
dicijnen. Daarom drink ik ’s avonds
één of twee borrels en lees ik een ho-
meopathische bladzijde Nederlandse
literatuur tegen mijn op de loer liggen-
de depressiviteit.

En als ik ooit de slaap niet meer mag
kunnen vatten, dan pleeg ik de moord
die mij voorgoed ten ruste legt… �

Steven Verhelst
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Eiwitten spelen een cruciale rol in vrij-
wel alle biologische processen. De di-
versiteit aan functies die vervuld wor-
den door eiwitten is enorm. Denk bij-
voorbeeld aan de katalyse van bepaal-
de reacties door enzymen, maar ook
aan transport en opslag van kleine
moleculen of ionen door transportei-
witten of zelfs aan herkenning van
lichaamsvreemde stoffen door de ei-
witten van het immuunsysteem. Deze
enorme diversiteit aan functies wordt
weerspiegeld door de hoge mate van
complexiteit van eiwitten. Met behulp
van relatief simpele bouwstenen – de
aminozuren –  wordt een complexe
drie-dimensionale structuur opge-
bouwd. In deze structuur spelen vele
factoren een rol die samen de functio-
naliteit en reactiviteit van het eiwit
bepalen. Daarnaast beschikken veel
eiwitten over zogenaamde co-facto-
ren die essentieel zijn voor het func-
tioneren van het eiwit. Dit kunnen
kleine organische moleculen zijn maar
ook metaalatomen. Een zeer breed
spectrum van metalen wordt hiertoe
door de natuur ingezet. Het meest
voorkomende metaalatoom in eiwit-
ten is ijzer, onder andere bekend als
co-factor in het eiwit hemoglobine,
gevolgd door koper. Maar ook metalen
als nikkel, zink, calcium en zelfs vana-
dium en chroom worden met regel-
maat aangetroffen in eiwitten.

Het zijn juist zulke metaalbevattende
eiwitten die in de Metalloprotein &
Protein engineering Group (MetProt)
bestudeerd worden. Deze metallo-ei-
witten kunnen wij niet allen met de
klassieke technieken uit het eiwiton-
derzoek bestuderen, maar ook met
een aantal andere spectroscopische
technieken. Veel metallo-eiwitten zijn
door de aanwezigheid van een metaal
intens gekleurd. Hierdoor kunnen
technieken als UV-Vis en Resonantie
Raman spectroscopie ons de nodige
informatie over de structuur van het
eiwit rond het metaal verschaffen.
Door de aanwezigheid van paramag-
netische metaalcentra kunnen ook
magnetische resonantie technieken

als EPR en NMR ons van extra infor-
matie voorzien. Eén van de eiwitten
die in onze groep bestudeerd worden
is het eiwit azurine. Dit eiwit behoort
tot de klasse van zogenaamde ‘blau-
we koper eiwitten’. Het bevat één ko-
peratoom in het actieve centrum.
Wanneer het eiwit in de geoxideerde
toestand is (d.w.z. Cu2+), is het intens
blauw gekleurd. Vandaar ook de licht
poëtische naam van het eiwit! Door-
dat het koperatoom zowel een 1+ als
2+ lading kan dragen kan het functio-
neren in elektronentransport tussen
eiwitten.

Voor een goed inzicht in het verloop
van elektronenoverdracht tussen ei-
witten is het nodig de complexvor-
ming tussen de betrokken eiwitten te
begrijpen. Dit is echter niet zo eenvou-
dig doordat de levensduur van zulke
complexen meestal slechts zeer kort
is. Door de eiwitten covalent aan el-
kaar te verbinden is het toch mogelijk
zulke normaal gesproken kort levende
complexen te bestuderen. Azurine is
een uitvoerig bestudeerd eiwit en is
als zodanig zeer geschikt als modelei-
wit voor het bestuderen van deze rela-
tie tussen eiwit-complexvorming en
elektronentransport. Hiertoe wordt
met behulp van gerichte mutagenese
op het oppervlak van azurine een
cysteïne geïntroduceerd. Cysteïnes
zijn door de aanwezigheid van een –
SH groep zeer reactief. Wanneer twee
cysteïnes voldoende dicht bij elkaar
kunnen komen, zullen ze een disulfide
brug vormen. Wanneer een cysteïne
aan het oppervlak van één azurine
molecuul reageert met een cysteïne
aan het oppervlak van een ander azu-
rine molecuul zullen de twee molecu-
len een covalent gebonden dimeer
vormen. Wanneer één van de koper-
atomen in zo’n dimeer geoxideerd en
de andere gereduceerd is, is elektro-
nenoverdracht binnen de dimeer mo-
gelijk. Uiteraard is elektronenover-
dracht in zo’n dimeer geen fysiolo-
gisch relevante reactie. Immers, het
nettoresultaat van de reactie is nul.
Als modelsysteem is dit echter een bij

aio aan het woord
Thyra de Jongh
MetProt
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uitstek geschikt systeem doordat de
analyse ervan versimpeld wordt door
het feit dat de elektronenoverdracht in
een dergelijke homodimeer een zoge-
naamde �G = 0 reactie is. Dat wil zeg-
gen: doordat de redoxpotentiaal van
de twee moleculen gelijk is, is de ver-
andering in vrije energie in het verloop
van de reactie in het totale systeem
nul.

Bestudering van elektronenoverdracht
in een homodimeer is op het eerste
gezicht niet zo eenvoudig. Op macro-
scopische schaal verandert er als ge-
volg van de reactie tenslotte niets.
Een techniek die ons desondanks in
staat stelt de reactie te volgen is ge-
baseerd op 1H NMR. Bepaalde proto-
nen in het eiwit zijn zeer gevoelig voor
de oxidatietoestand van het koper-
atoom in het eiwit. Wanneer het ko-
peratoom geoxideerd is zal dit proton
bij een bepaalde frequentie resone-
ren. Wanneer het koperatoom geredu-
ceerd wordt zal de resonantie van dit
proton echter bij een iets andere fre-
quentie liggen. Indien er geen elektro-
nenoverdracht tussen de twee koper-
atomen in een dimeer is, zullen de
protonen in de afzonderlijke helften
van de dimeer elk bij hun eigen fre-
quentie resoneren. Zodra er echter
een snelle uitwisseling van het elek-
tron tussen de twee koperatomen op-
treedt zullen de protonen als het ware
een gemiddelde omgeving tussen ge-
reduceerd en geoxideerd in voelen. Op
grond van de lijnbreedtes en de piek-
posities van deze protonresonantie
kan de snelheid waarmee de over-
dracht plaats heeft dan bepaald wor-
den.

Gebleken is dat voor azurine een di-
recte koppeling via een disulfide brug
veel sterische hindering in het com-
plex geeft. Hierdoor worden de twee
koperatomen zo ver van elkaar ge-
drukt dat een snelle elektronenuitwis-
seling binnen de dimeer onmogelijk is.
Als alternatieve methode kunnen de
twee moleculen ook verbonden wor-
den door middel van een cysteïne-

reactieve organische linker. In een de-
gelijke dimeer is door de grotere flexi-
biliteit van de linker de sterische hin-
dering opgeheven. De twee koperato-
men kunnen nu wel voldoende dicht
bij elkaar komen en snelle elektronen-
uitwisseling is mogelijk (fig.1).

Een volgende stap is nu te kijken of
we deze koper-koperafstand kunnen
variëren. Zo bestuderen we de invloed
hiervan op de snelheid van elektro-
nenoverdracht terwijl de rest van het
systeem gelijk blijft. Een mogelijkheid
om dit te doen is het aanbrengen van
geladen groepen in het grensopper-
vlak van de twee helften van de di-
meer. Bij lage pH zijn deze groepen
geprotoneerd en hebben geen lading.
De dimeer zal zich naar alle waar-
schijnlijkheid net zo gedragen als in
het zojuist beschreven systeem. Bij
hoge pH echter, worden deze groepen
gedeprotoneerd en krijgen een nega-
tieve lading. De verwachting is nu dat
door elektrostatische afstoting tussen
deze groepen de dimeer zich ‘opent’

en de koper-koperafstand toeneemt.
Als gevolg hiervan zal de snelheid van
elektronenoverdracht moeten afne-
men. Op deze manier kan een pH af-
hankelijke ‘redox-switch’ gemaakt
worden die ons op een eenvoudige
manier in staat stelt de relatie tussen
conformatie en elektronenoverdracht
te bestuderen. De eerste resultaten
laten zien dat de snelheid van elektro-
nenoverdracht voor deze dimeer inder-
daad pH-afhankelijk is. Een verdere
bestudering van de verschillende di-
meer-conformaties bij hoge en lage
pH, bijvoorbeeld met behulp van kris-
tallografie of bepaalde EPR technie-
ken, zal ons hopelijk meer inzicht ver-
schaffen in deze relatie tussen struc-
tuur en reactiesnelheid.

Wie belangstelling heeft in dit onder-
zoek of in ander onderzoek dat verricht
wordt in de METPROT groep kan eens
bij ons langskomen (1e verdieping,
LMUY) of een kijkje nemen op onze
website wwwchem.leidenuniv.nl/
metprot. �

aio aan het woord

figuur 1. Azurine dimeer verbonden door organische linker
(de koperatomen zijn als bolletjes weergegeven).
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gevaarlijk gezwam
Ruben Musson

Vele weken geleden hing ik op een vrijdagavond voor de t.v., kansloos zappend
totdat het eindelijk tien voor half 11 geworden was. Ik maande de batterijen van
mijn afstandsbediening tot een laatste krachtinspanning, waarna ze prompt hun
laatste adem uitbliezen. Geen probleem: de t.v. zou voorlopig toch nog wel op
Nederland 1 blijven staan, want ER (Emergency Room) was begonnen.
De meningen over deze hectisch overkomende ziekenhuisserie zijn verdeeld.
Veel mannen vinden het een doorsnee-vrouwensoap, veel vrouwen vinden het
ook een doorsnee-vrouwensoap. Toch ben ik al sinds het begin der tijden volle-
dig verslingerd aan deze serie. Het opduiken van Kellie Martin als Lucy, een paar
seizoenen geleden, gaf nog een nieuwe dimensie aan deze verslingerdheid.
Daarbij bleef haar gefriemel aan dokter Carters stethoscoop nog zodanig binnen
de perken dat ik me niet jaloers hoefde te voelen.
Op een droeve vrijdagavond werd arme Lucy echter neergestoken door een of
andere schizofrene lolbroek. Diep geschokt keek ik toe, ook al had ik haar nood-
lot reeds uit de gids mogen vernemen (onbewust hoop je dan vurig dat het tóch
anders loopt, bij iedere herhaling die je ziet). Ze hield het nog twee afleveringen
vol, maar kreeg uiteindelijk, na een lange operatie, een longembolie en ging
vervolgens, grofweg gezegd, de serie uit en d’r kistje in.
Na het verscheiden van Lucy ben ik vreemd genoeg toch trouw blijven hangen…
Of dat nou komt omdat ik boven alles wil weten of dokter Carter nog vaak aan
haar denkt, of omdat ik het gevoel heb dat ik Lucy in de steek laat door niet meer
te kijken, is me nog niet geheel duidelijk.
En zo kwam het dat ik vele weken geleden, op een vrijdagavond, voor de t.v.
hing, kansloos zappend totdat het eindelijk tien voor half 11 was geworden en
ER begon en mijn afstandsbediening ophield.
De bewuste aflevering ging over een jonge vrouw, die met lichte verschijnselen
van geelzucht en haar man naar het ziekenhuis was gekacheld. Dokter Greene
wist niet goed wat hij met haar aan moest, want hoewel haar leverenzymen en
haar bilirubine (= afbraakproduct van heem) wel wat verhoogd waren, voelde ze
zich verder prima. Ze had alleen de dag ervoor nogal hevige diarree en darm-
krampen gehad. “Oei”, dacht Greene, en informeerde tussen neus en lippen door
of ze de afgelopen dagen soms spaghetti alla carbonara bij de FSW had gegeten
(je weet maar nooit natuurlijk). Dat bleek niet het geval, maar uiteindelijk be-
dacht mevrouw zich dat ze een paar dagen terug op wat paddestoeltjes geknab-
beld had; ze had daar niets kwaads achter gezocht, aangezien ze ’s anderen-
daags pas ziek werd.
De brave dokter voelde nu de bui al hangen, en kwam na kort onderzoek met de
verfrissende mededeling dat mevrouw het, ondanks het feit dat ze zich nu best
goed voelde, niet lang meer zou maken. Een levertransplantatie zou haar enige
redding zijn…

Om de enigszins paradoxale ogende situatie waarin deze mevrouw beland is te
kunnen begrijpen, moeten we even een duik nemen in de chemie achter de pad-
destoel.
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Amatoxines

De zieke geesten die in de veronderstelling verkeren dat amatoxines een be-
paald excreet van onze onvolprezen ama’s zijn, moet ik helaas teleurstellen. De
amatoxines vormen een familie van bicyclische octapeptiden, die ernstige lever-
schade veroorzaken en je in de meeste gevallen op een enkeltje naar de eeuwi-
ge jachtvelden trakteren. Ze vallen de celkern binnen, vernietigen de nucleolus
en immobiliseren RNA polymerase II  (pol II) en in mindere mate RNA polymera-
se III, die verantwoordelijk zijn voor de synthese van messenger-RNA, hetgeen
resulteert in ophoping van koolhydraten en vetten in de levercellen. Deze cellen
sterven vervolgens massaal af. Naast de lever worden ook andere organen
waarin grote hoeveelheden eiwitten gefabriceerd worden aangedaan, met
name de hersenen, de nieren en de alvleesklier.
Amatoxines, met als meest notoire voorbeeld �-amanitine, komen voor in o.a.
Amanita phalloides (de groene knolzwam), Amanita virosa, Amanita verna (de
voorjaarsknolzwam) en Galerina autumnalis. Karakteristiek voor deze toxines is
de lange periode (6-48 uur) waarin de patiënt symptoomvrij is. Het eerste sta-
dium van de vergiftiging dient zich aan in de vorm van plotselinge aanvallen van
koliekachtige buikpijn, braken, waterige diarree, polydipsie (= extreme dorst) en
achterblijvende urineproductie. Daarnaast komen koorts, hypotensie (= te lage
bloeddruk) en hyperglycemie (= te hoge bloedsuikerspiegel) voor. Vervolgens lijkt
herstel op te treden, maar na gemiddeld anderhalve dag krijgt de patiënt te ma-
ken met het tweede stadium: ernstig krachtverlies en pijn in het hele lichaam.
Ondertussen vinden ernstige verstoringen plaats in het functioneren van lever
en nieren, hetgeen zich uit in verhoogde serumniveaus van de leverenzymen
(e.g. trans-aminases), vanwege het feit dat deze uit de kapotte levercellen de
bloedstroom in lekken. Na nog eens twee tot drie dagen treedt het derde sta-
dium in; er ontstaan geelzuchtverschijnselen, delirium, cyanose, coagulopathie
(= stoornis in de bloedstolling) en hepatische encefalopathie (= toestand waarbij
de hersenen als het ware stikken in hun eigen afvalstoffen, omdat de lever niet
meer bij machte is om deze af te breken). Meestal krijgt het slachtoffer ademha-
lingsmoeilijkheden, raakt in coma en bezwijkt uiteindelijk aan gebroederlijk
hart-, nier- en leverfalen.
Écht goede behandelingsmethoden zijn er niet voor amatoxines. Toedienen van
geactiveerde kool, het leegpompen van de maag en hemodialyse zijn alleen nut-
tig kort na het binnenkrijgen van het gif. Bij dieren zijn penicilline G (verhindert
de binding van amatoxines aan het serumeiwit albumine, waardoor de nieren
het kunnen uitscheiden), silibinine (voorkomt vermoedelijk de opname van ama-
nitine in hepatocyten), cytochroom c en �-lipoïnezuur (een coënzym en antioxi-
dant, toegepast bij diverse metabole aandoeningen) redelijk effectief, maar bij
mensen valt dit behoorlijk tegen en is het klinische nut nog niet bewezen. Een
vrij actueel kunstje is behandeling met silymarine succinaat, maar het mecha-
nisme hiervan is nog niet begrepen; wellicht wordt RNA polymerase hierdoor
gestimuleerd. Verder vermag alleen intensieve toediening van grote hoeveelhe-
den vocht soms nog wat uithalen.
Vervelend genoeg zijn deze toxines uit Amanita phalloides ongevoelig voor pest-
acties als koken; daarnaast blijven ze ook aanwezig in gedroogde specimina. De
fatale dosis is minder dan 0,1 mg per kilo lichaamsgewicht. Gezien het gegeven
dat 200 gram van deze paddestoel moeiteloos 40 – 80 mg toxine kan bevatten, is
deze grens dramatisch snel bereikt.
Een levertransplantatie wordt overwogen bij voortdurende stoornissen in de
handhaving van de bloedsuikerspiegel, een continu te hoge bilirubineconcentra-
tie of een gevaarlijk lange prothrombinetijd (= bloedstollingstijd). Vaak is het,
zelfs na een levertransplantatie, nodig om de rest van je leven medicijnen te
blijven slikken.
Amatoxines kunnen aangetoond worden door middel van Melzer’s reagens: een
oplossing van KI, I2 en chloraalhydraat (2,2,2-trichloorethaan-1,1-diol) in water.

gevaarlijk gezwam

Met name Hypro-2 en Ile-6 zijn van
belang voor de binding van a-ama-
nitine aan pol II.
De hydroxylgroep van het hydroxy-
prolineresidu heeft H-bruginterac-
tie met Glu-A822; het isoleucinere-
sidu past precies in een hydrofobe
pocket in het enzym.
Binding van amatoxines aan pol II
verhindert de translocatie van DNA
en RNA die nodig is om de active
site weer vrij te maken na iedere
aangeregen bouwsteen. De voor-
deur van het enzym, waardoor nu-
cleotiden de active site kunnen be-
reiken, blijft gewoon wagenwijd
openstaan, en ook de affiniteit van
het enzym voor zijn substraat blijft
gehandhaafd.

D.A. Bushnell, P. Cramer, R.D. Korn-
berg, PNAS, 2002, 99, 1218-1222
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Phallotoxines

Naast amatoxines bevatten de meeste Amanita – met daarnaast enkele Galeri-
na’s en Lepiota’s – ook phallotoxines, een zootje peptiden met een structuur die
vergelijkbaar is met die van de amatoxines, maar dan met een aminozuurtje min-
der. De pater familias van deze groep stoffen is phalloïdine.
Eenmaal opgenomen in de cel stort phalloïdine zich gretig op actinefilamenten:
dynamische polymeren die geassembleerd en gedeassembleerd worden in het
cytoplasma en verantwoordelijk zijn voor vormveranderingen en bewegingspro-
cessen, met als bekendste voorbeeld spiercontractie. Als phalloïdine zichzelf op
een actinepolymeer parkeert, maakt het depolymerisatie onmogelijk, doordat
het de hiervoor benodigde ATP-ase-activiteit onderdrukt. Het evenwicht tussen
los G-actine en gepolymeriseerd F-actine verschuift daardoor wel heel eng naar
de kant van F-actine.
Dit alles heeft vervelende gevolgen: doordat de laag actine aan de binnenkant
van het celmembraan niet meer van vorm kan veranderen, gaat hij scheuren; op
deze plaatsen raakt het membraan ernstig verzwakt, of beter gezegd: zo lek als
een mandje. Er ontstaan vacuoles, het osmotisch evenwicht raakt de kluts kwijt
omdat calcium- en kaliumionen naar buiten sijpelen en de cel legt het loodje.
Mensen met een grondige phallotoxinevergiftiging zijn doorgaans in het niet al
te benijdenswaardige bezit van een gezwollen lever die er uitziet als één grote,
onsmakelijke bloeduitstorting. Daarnaast wordt de gal-afgifte bij deze mensen
ernstig belemmerd. Gelukkig wordt phalloïdine vrij slecht geabsorbeerd door het
menselijk darmkanaal, waardoor de vergiftigingsverschijnselen snel in hevig-
heid afnemen. Een fatale afloop van phalloïdinevergiftiging komt zodoende wei-
nig voor.

Orellanine

Doorgaans komen in paddestoelen ook nog legio andere gifstoffen voor. Orella-
nine (3,3’,4,4’-tetrahydroxy-2,2’-bipyridine-N,N’-dioxide) is er één van. Deze stof
wordt geproduceerd door de Cortinarius orellanus, de Cortinarius rubellus en
een paar van hun broertjes. Van vergiftiging door orellanine merk je wrang ge-
noeg de eerste 3 tot 14 dagen feitelijk niets. De eerste symptomen kondigen zich
in volle glorie aan in de vorm van een onstilbaar dorstgevoel, een branderig ge-
voel in je keel en polyurie (= stevig doorpissen), na enige tijd overgaand in oligu-
rie (= nauwelijks urineproductie). Tevens komen constipatie, hoofdpijn, misse-
lijkheid, hevige spierpijn, rillingen, stuiptrekkingen en zelfs bewustzijnsverlies
voor. Ondertussen worden je nieren zo’n beetje weggevreten: omdat orellanine
in de proximale tubuli-cellen het enzym alkalische fosfatase platlegt, daalt de
productie van ATP en wordt het celmetabolisme ernstig verstoord. Ernstige ne-
crose van de niertubuli, interstitiële nephritis, oedeem, nierfalen, orgaanonste-
kingen en heel af en toe leverdegeneratie behoren tot de portfolio van orellani-
nes vergiftigingsverschijnselen. Hij heeft het er maar druk mee.
Het gifarsenaal van de Cortinarius strekt zich overigens nog wat verder uit: de
paddestoel schijnt – voor de volledigheid: hier zijn de meningen over verdeeld –
ook een handjevol nefrotoxische cyclische peptides te bevatten, die luisteren
naar de buitengewoon snoezige naam cortinarines. Vergeleken met orellanine
zijn deze peptides echter kleine jongens.
Net als bij de amatoxines valt er weinig te doen tegen de gifstoffen van de Cor-
tinarius. Geactiveerde kool kan het toxine adsorberen en zo opname voorkomen;
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door middel van hemodialyse kan het gif verwijderd worden uit de bloedstroom
– mits deze klus binnen 20 uur na het nuttigen van de gewraakte paddestoel
plaatsvindt – en tegen de neurologische verschijnselen kunnen eventueel ben-
zodiazepines gegeven worden. Daarmee houden de behandelingsmogelijkheden
wel zo ongeveer op; voorkomen van vergiftiging blijft dus absoluut hoofdzaak.
De aanwezigheid van orellanine in een paddestoel kan worden aangetoond met
behulp van een zure FeCl3-oplossing, waarin het een grijs-blauw complex vormt.
Tevens laten toxische Cortinarius-exemplaren een sterk blauwpaarse fluores-
centie zien onder UV-licht.
In zowel chemisch als toxicologisch opzicht doet orellanine denken aan de herbi-
ciden paraquat en diquat, twee collega-bipyridines. Van orellanine is de ortho-
semiquinon anion radicaalvorm aangetoond en deze is stabiel gebleken. Moge-
lijk speelt orellanine dus ook een rol bij het ontstaan van allerhande oxidatieve
schade. De N+–O– grensstructuur van orellanine is in staat om aluminiumionen
te complexeren en dus in feite te “ontgiften”. Dit zou kunnen verklaren waarom
de Cortinarius rubellus voorkomt in sterk vervuilde bossen, met name in het
noorden van Scandinavië, waar massa’s aluminiumionen in het grondwater
rondzwemmen.

Muscarine

Zoals u reeds in een eerder verhaaltje hebt kunnen lezen, bestaat ons autonome
zenuwstelsel uit het sympathische en het parasympathische systeem. Beide
systemen maken tot de zogenaamde “ganglia” (= een soort knopen waar de uit-
loper of axon van de zenuwcel die in het centrale zenuwstelsel zijn oorsprong
vindt, contact maakt met de zenuwcel waarvan de axon in een effector-orgaan
uitkomt) gebruik van de neurotransmitter acetylcholine, die kan binden aan nico-
tinereceptoren. Daarna echter gaat de prikkeloverdracht bij het sympathische
systeem plaatsvinden door norepinephrine, en bij het parasympathische sys-
teem door muscarine (2-methyl-5-(trimethylammoniomethyl)-tetrahydrofuran-3-
ol).
Veel paddestoelen uit de familie Inocybe of Clitocybe bevatten een flinke hoe-
veelheid van deze verbinding. Bij mensen leidt de inname van muscarine binnen
15-25 minuten tot de specifieke verschijnselen van stimulering van de postgang-
lione cholinerge receptoren: overvloedig zweten, overmatige speekselafschei-
ding en traanproductie, en vernauwing van de pupillen. Bij hoge doses kunnen
ook maag- en darmstoornissen, vertraging van het hartritme, ademhalingsmoei-
lijkheden en vertroebeld zicht voorkomen. Na een paar uur zijn deze verschijnse-
len vaak weer grotendeels weggetrokken. In ernstige gevallen wordt wel atropi-
ne (= een parasympathicolyticum) als tegengif gegeven. Bij gevaarlijke vernau-
wing van de luchtpijp kunnen een paar pufjes Ventolin (= albuterolsulfaat, stimu-
leert �-adrenerge receptoren) soelaas bieden.
Aangezien muscarine geladen is, kan het de bloed-hersenbarrière niet zonder
loods passeren, waardoor het geen effect heeft op het centrale zenuwstelsel.
Wel blijft het tamelijk lang in je lichaam aanwezig, aangezien acetylcholines-
terase – het enzym dat acetylcholine in tweeën splitst – muscarine niet kan
afbreken. In tegenstelling tot organofosfaatverbindingen (zenuwgassen, pestici-
den) werkt muscarine niet aanvullend op nicotinereceptoren. wordt vervolgd

Het vervolg van dit artikel zal worden geplaatst in het volgende nummer van de
Chimica acta Lugduni dat in maart zal verschijnen. �
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Het is mij verboden om nog verder over kutjes te schrijven. Daarom zal ik niet uitweiden over de eerste keer dat ik met een
meisje naar bed ging. In tegenstelling tot wat ik in veel verhalen geschreven heb, was het meisje in kwestie nogal lelijk.
Dat kwam, ik was in die tijd nogal lelijk. En ik ben nog steeds lelijk. Tenminste, dat heb ik mij vorige week nog door een
meisje laten vertellen. Normaal gesproken hecht ik niet zoveel waarde aan wat vrouwen zeggen. Vrouwen bazuinen over
het algemeen onzin rond. Net als mannen trouwens - maar dit terzijde.

Het meisje zat alleen aan een tafeltje in de borrelbunker, en ik ging bij haar zitten en zette een glas bier voor haar neer.
Ze had een nogal grote neus. Maar verder was er niets mis met die neus. Hij glom niet, hoewel ik dat bij dit licht niet
helemaal duidelijk kon zien. In elk geval zaten er geen pukkeltjes of mee-eters op. Ze vertelde dat ze scheikunde studeerde.
Vreemd vond ik dat niet; we zaten per slot van rekening in de borrelbunker.

‘Ben jij feminist?’ vroeg ik.
Ik gebruikt die vraag wel vaker als opening. Ik heb ooit iets gehad met een feministe. Dat duurde één week. Als ik in de

kroeg een biertje voor haar haalde, schreeuwde ze: ‘Studeer jij voor ober ofzo? Denk je dat ik mijn eigen bier niet kan
halen?’

Ook deed ze aan voetballen. ‘Als ik thuiskom van training,’ zei ze, ‘ben ik altijd enorm geil.’
Daar heb ik nooit iets van gemerkt. Ik leerde haar kennen in de winterstop.

Het meisje in de borrelbunker schudde haar hoofd. ‘Ik ben beslist geen feminist,’ zei ze.
‘Dat rijmt.’
Ze lachte.
Voor haar lag een pak kaarten.
‘Speel je kaart?’ vroeg ik.
Ze knikte.
Een vrouw die kan klaverjassen, dacht ik, dat is de ideale vrouw. Klaverjassen is synoniem met bierdrinken en je bek

houden. Er wordt alleen iets gezegd als er roem valt. Of als het bier op is. Een vrouw die haar bek houdt en bier drinkt... Hoe
mooi kan het leven zijn?

‘Wil jij mijn partner zijn?’ vroeg ik.
Ze glimlachte. ‘Ik wil best je partner zijn,’ zei ze. ‘Maar er is niemand om mee te kaarten.’
Op de bank in de hoek zaten een paar lelijke apen onderuitgezakt te drinken, en aan de bar stonden twee buitenlandse

studenten met hun stagebegeleider halve liters bier weg te tikken.

Klaverjassen ging dus niet door. Ze wilde trouwens liever praten. De meeste meisjes willen liever praten. Dat komt mij
slecht uit. Ik ben niet zo’n verhalenverteller.

Ik besloot dan maar het verhaal te vertellen van het castingbureau. Ik heb een tijdje ingeschreven gestaan bij zo’n
bureau. In die tijd trok ik een beetje met mijn oog - een zenuwtic. Dat komt, ik heb vroeger veel moeten hoesten. Of
eigenlijk was het meer kuchen. Een korte, droge kuch. En dat heel vaak per dag. M’n ouders waren bang dat ’t astma was
en brachten me naar de dokter.

‘Het is een zenuwenkuchje,’ zei de dokter. ‘Dat leert hij vanzelf wel af.’
Mijn ouders zijn het me actief gaan afleren, met de televisie als stok achter de deur. Na een week hoestte ik niet meer.

Maar toen trok ik dus met mijn oog.
Door het castingbureau werd ik opgeroepen voor een dropreclame. ‘De droprollen van Venco zijn de lekkerste van Neder-

land.’ Dat moest ik zeggen. Of iets van die strekking. De jury die me beoordeelde zat achter een tafel. Eén van de juryleden
had nog de tranen in de ogen van het lachen om de vorige kandidaat. Die had ‘droplullen’ gezegd in plaats van ‘droprollen’.

Ik hoefde niet te lachen. Ik zei mijn tekst, en werd afgekeurd. Ik trok te veel met mijn oog.
‘Sindsdien ben ik nooit meer opgeroepen door het castingbureau,’ zei ik tegen het meisje. ‘Want dat ene jurylid schreef

het op: “Hij trekt met zijn oog.”’
‘Misschien komt het wel omdat je zo lelijk bent, dat je nooit meer wordt opgeroepen,’ zei het meisje plotseling.
Toen was het even stil.
‘Ik ga naar huis,’ zei ze plotseling. Ze stond op, dronk haar glas leeg en zette het op tafel. Pats.
En ik? Ik bleef nog tot sluitingstijd zitten. �

vier uur borrelbunker
Klaas (de lelijke baas)
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Verder...

Kopij voor het volgende nummer in-
leveren vóór 5 maart 2004, bij
voorkeur als Word-document op
diskette of als bijlage per e-mail
naar chimica@chem.leidenuniv.nl.
Zet duidelijk uw naam op de disket-
te! De kopijbus bevindt zich in de
postkamer bij de portier.

Chimica is het nieuwsorgaan van
de opleiding Scheikunde en wordt
verzorgd door het Chemisch Dis-
puut Leiden (CDL), de studievereni-
ging voor Scheikunde en SMST van
de Universiteit Leiden.
Chimica wordt uitgegeven voor alle
studenten en medewerkers van de
opleiding Scheikunde van de Uni-
versiteit Leiden.
Anonieme artikelen zullen niet wor-
den geplaatst. �

colofon
Verzopen

Ik heb de drank voorgoed vaarwel gezegd,
toen ik van De Plantage kwam gereden
en met fiets en al de gracht in ben gegleden -
morgenochtend word ik opgedregd.

Klaas (de lelijke baas)

chemische poëzie

kleur blurp

Te laat!

Weliswaar verschijnt deze kleurplaat
net een paar dagen te laat, maar dat
maakt voor het idee niks uit. Naast
een prettig kerstfeest wenst de Chimi-
ca-redactie u ook een voorspoedig
2004!

Kleur

1 Zwart
2 Rood
3 Groen
4 Geel
5 Lichtblauw
6 Wit

Breng kleur in uw Chimica acta Lugduni! Vandaar deze kleurplaat:




