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bladvulling
Spreekwoord

Wie een dezer dagen zaal 15 of
zaal 17 van het LCP binnenloopt, zal
daar op de zuurkasten enkele ver-
basterde spreekwoorden aantref-
fen.

Een paar ‘creatieve’ geesten – die
zich ook bezig houden met het
anorganisch DBP – hebben name-
lijk het plan opgevat om elke zuur-
kast te voorzien van een spreek-
woord. Hierbij gaat het natuurlijk
niet om de gewone huis-, tuin- en
keuken spreekwoorden, maar om
chemisch getinte gezegden.

Aangezien de Nederlandse taal
niet zo heel rijk is aan echte chemi-
sche spreekwoorden, hebben zij ze
zelf maar verzonnen. In feite is dit
namelijk heel makkelijk: je neemt
een Nederlands spreekwoord, je
vervangt enkele woorden door
‘Chemicus’, ‘vlo’ etcetera, en je
bent klaar.

Hoewel dit een erg flauwe manier
lijkt om gezegden te verbasteren,
zijn er toch enkele ‘pareltjes’ ont-
staan die ik u niet wil onthouden!

- Als de vlo verloren is, dregt men
het afvalvat…

- Al is de reactie nog zo snelt, de
chemicus achterhaalt haar wel.

-  Als de assistent van zaal is, dan-
sen de chemici in de zuurkast.

Er zijn natuurlijk nog veel meer – en
leukere – spreekwoorden te verzin-
nen, en daar zijn ze dan ook druk
mee bezig.

Reint Boer Iwema

PS.

Eureka!

Sinds een tijdje is de faculteit een
nieuw tijdschrift rijker: de Eureka!
Het wordt uitgegeven door Stich-
ting Impact, en is bij de Leidsche
Flesch (in het Wiskunde-gebouw)
te krijgen. �
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uit de kelder
Waarde leden,

Met de zomer in het vooruitzicht ko-
men de lentekriebels weer naar bo-
ven. Terrasjes pakken, lekker naar het
strand toe, met vrienden barbe-
knoeien, sporten, tentamens leren…
O wacht ja, de tentamens komen er
straks weer aan. Om de een of andere
reden lijken die overhoringen zich
steeds sneller op te stapelen alvorens
de vakantie kan beginnen. Waar voor
de een de spanningen niet te snijden
zijn, heeft de ander nergens last van
en pakt nog een biertje. Het is dan ook
de laatste groep die meestal niet zo
denderend veel studiepunten haalt.
Op zich niet erg; er is altijd weer een
volgende zomer. Erger wordt het als er
ook nog eens pratica om de hoek ko-
men kijken waar de aanwezigheids-
plicht hoog in het vaandel staat. Dat
sommigen zich dit realiseren blijkt wel
als we naar onze assessor kijken: hij
plant tijdens zijn anorganisch DBP een
tripje naar Amerika!

Dat het moeilijk is om in mooie tijden
als deze wat aan de studie te doen is
dus begrijpelijk, maar aangezien we
allemaal enorm gemotiveerd zijn moet
het wel goed komen! Laat ik u allen
even verblijden met een leuk verhaal.
De verregaande wereldse problema-
tiek heeft voor een grote alertheid ge-
zorgd bij de bevolking en met name bij
hun vertegenwoordigers de overheid.
Nadat de miltvuurrage voorbij leek te
zijn gegaan komt er een angst voor vo-
gelpest en terreuraanvallen bij. In het
kader van deze oplettendheid heeft
onze overheid in de hoedanigheid van
Herman Stout et al. besloten alle deu-
ren dicht te gooien. Dit zal die verve-
lende schavuiten wel tegenhouden!
Maar meneer Stout wist de nieuws-
gierige en verbaasde studenten nog
een reden te geven. Namelijk de stu-
denten zijn zelf de schavuiten. Verba-
zing alom. Wat blijkt? De studenten
zouden in eigen persoon beamers ste-
len. Kale uit het plafond stekende
draadjes in onder andere C1 bewijzen
het onmiskenbare treurige feit. Al met
al reden genoeg om de primaire func-
tie van 99% van de deuren weg te ne-
men. Moraal? Geen beamers meer
stelen!

Joris Kuipers
h.t. praeses

Wat kan hier aan gedaan worden? Vrij
weinig. Feit blijft dat er altijd wel een
paar lowlifes rondlopen met snode
plannen. Maar zou een dergelijke
maatregel helpen? Ik betwijfel het. Ik
bedoel, een moslimfanaticus met 5 ½
kiloton TNT en 3 Liter VX tubes rond
zijn lichaam kan ook veel schade aan-
richten als hij door de open hoofdin-
gang loopt. Beamers steelt men door-
gaans niet overdag en dus zouden de
deuren overdag wel beperkt openge-
steld kunnen worden. Een alternatief
is de hoofdingang ook dichtgooien en
dan wordt het heel gezellig hier.
Eigenlijk was dit helemaal niet zo’n
leuk verhaaltje, maar het illustreert
wel dat er facultair gezien rare dingen
kunnen gebeuren en dit is nog maar
het puntje van de enorme ijsberg. Een
ijsberg die direct te maken heeft met
de belangen van de studenten. Ik heb
me dan ook maar opgegeven als stu-
dentlid van de faculteitsraad waar
volgende maand verkiezingen voor
zijn. Kijken of het regime hier net zo
strak in elkaar steekt als dat van Sad-
dam. �
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Het Minnaert, waar het PAC
gehouden werd

Sascha Hoogendoorn

Te vroeg gaat de wekker en met een
slaperig hoofd vraag ik me af met
welk doel ik zo vijandig uit Dromen-
land word weggerukt. Langzaam
dringt het door; vandaag is het een
grote dag in het leven van mij als
Scheikunde sjaars. Ik mag mee naar
het PAC symposium, de 9de editie wel
te verstaan, helemaal in de grote stad
Utrecht en volledig in het teken van
“Lading”.
“Leuk”, zou je denken, en dat dacht ik
dus ook toen ik vol goede moed in de
te vroege trein van Zoetermeer naar
Utrecht stapte (geen rechtstreekse
verbinding natuurlijk, hoe kan het ook
anders)
En leuk was het. Aangezien ik de ove-
rige 8 edities niet heb meegemaakt,
heb ik vanzelfsprekend geen vergelij-
kingsmateriaal, maar uit een “korte”
impressie van deze dag mag eenieder
die conclusie voor zichzelf trekken.
Bij binnenkomst werd aan iedereen
een tasje uitgereikt met daarin onder
meer een schrijfblok (erg handig om

de show mee kunt stelen. Om een
voorbeeld te noemen: alcohol hoef je
niet per definitie te drinken om er toch
dronken van te worden…
De laatste plenaire lezing was in het
Engels en ongetwijfeld erg interes-
sant, maar mijns inziens niet geschikt
om de dag mee af te sluiten, gewoon-
weg omdat het grootste deel van de
zaal het niet meer kon volgen. Na  de
uitslag van de KNCV-posterwedstrijd,
die, ondanks ons objectieve stemge-
drag, werd gewonnen door een BFW-
er, kwam het gedeelte van de dag
waar iedereen toch ook wel stiekem
een beetje voor gekomen was: de bor-
rel, het eten en het feest.
Bonnen in overvloed en de bijbehoren-
de drank dus ook, tenminste tijdens de
borrel. Het eten was wat minder ple-
zant voor de portemonnee, aangezien
zelfs voor het al op de tafels aanwezi-
ge bronwater astronomische bedra-
gen moesten worden neergeteld (en
als naïeve low-budget student ga je
daar niet meteen van uit) Eten was
wel erg gezellig en er kwam zowaar
iets van integratie aan te pas (al was
het niet onverdeeld positief voor som-
mige collega’s van ons).
Het zogenaamde feest werd echter
gehouden in een te klein café, dat bo-
vendien niet afgehuurd was, dus na zo
snel mogelijk onze consumptiebonnen
voor drank te hebben ingewisseld, be-
sloten de overige CDL-leden terug te
keren naar Leiden om daar het feest
nog even door te zetten. Voor mij zat
de dag er echter op (lang leve het
nachtnet dat niet langs Zoetermeer
gaat) Zo lag ik uiteindelijk, behoorlijk
voldaan, nog redelijk op tijd in bed, en
hoera!, vrijdag was vrij, dus geen nare
wekker om mij te wekken! �

eventueel alle interessante, ooit nog
van pas komende, info in op te schrij-
ven) en, in het kader van de klanten-
binding, een heel mooi blauw sleutel-
koord (kunnen ze bij Scheikunde nog
wat van leren.
Als je voor de eerste plenaire lezing
nog niet helemaal wakker was, dan
was je het daarna wel, al was het al-
leen maar omdat het je letterlijk dui-
zelde van alle onbegrijpelijke (althans
voor mij) reacties die in no time over
het scherm vlogen. Nog lichtelijk be-
dwelmd restte mij daarna de fijne
taak om te kiezen welke van de paral-
lelle lezingen ik zou gaan volgen. Uit-
eindelijk besloot ik er eentje van het
blok Biochemie en eentje van het blok
Organische chemie te gaan volgen (de
andere mogelijkheid was Fysisch,
waar ik vriendelijk voor bedankte).
Vol (gedeeltelijk) nieuwe en moooooie
informatie over onze hersenen en re-
sistente micro-organismen, toog ik
naar de lunch, waar het zeer volwas-
sen CDL (ex-) bestuur zich totaal niet
kon inhouden bij het zien van al dat
lekkers (en vooral ook, afval) Gelukkig
was het niet direct na de lunch alweer
noodzakelijk  om serieus te zijn; we
werden verblijd met de komst van een
cabaretier, die grappig probeerde te
zijn en daar jammer genoeg niet totaal
in slaagde.
Het volgende blok parallelle lezingen
was er een waar ik in het bijzonder
naar uit had gekeken, Forensische
chemie. De eerste lezing van het blok
ging over vingersporenonderzoek en
was tevens een wervingspraatje van
het Forensisch instituut. De tweede
lezing was toch wel een stukje inte-
ressanter, grappig én het leverde ver-
halen waar je op een feestje nog eens

6 maart 2003
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1978 – 2003

Enkele maanden nadat we met een feest afscheid van hem hadden genomen toen hij voor zijn nieuwe onderzoeksproject
naar Israël vertrok, besloot Leon Bosman op 23 februari van dit jaar om ons definitief te verlaten.

Leon kwam in 1997 uit Gouda naar Leiden om scheikunde te studeren. Daarvoor had hij een vrij opmerkelijke weg begaan.
Vanwege dyslexie bleek havo / vwo te zwaar en ging hij naar de mavo. Hierna begon hij aan het middelbaar laboratorium-
onderwijs. Na het behalen van de eerste twee jaar wist hij aangenomen te worden op het hoger laboratoriumonderwijs,
en na zijn hbo-propedeuse waagde hij de overstap naar de universiteit. Dit was voor de meeste van zijn Leidse vrienden
het moment waarop Leon in hun leven kwam.

Leon betrok al snel een kamer in Leiden, aan de Haagweg. Gedurende lange tijd knapte hij zijn ruimte op. Tot grote
verbazing van ieder die langskwam toen het af was, bleek de kamer voornamelijk groen en paars geschilderd te zijn. Leon
was creatief, maar ook een perfectionist: hij had een surfplank bewerkt tot boekenplank, en zijn bed was opklapbaar
gemaakt; een extra stukje ruimte naast zijn kamer had hij ingericht als keukentje. Een bijzondere plek hadden de foto’s van
zijn kleine nichtje, op wie hij heel trots was.

Zijn studie in Leiden verliep voorspoedig. Het verschil tussen het HLO en de universiteit bleek kleiner dan hij had gevreesd
en daarbij beviel de academische aanpak Leon erg goed. Hij behaalde schijnbaar zonder moeite zijn propedeusediploma in
een jaar en ging op eigen houtje colleges quantumfysica en quantumtheorie bij de opleiding natuurkunde lopen, die hem
veel meer konden boeien dan het glaswerk en de zuurkasten waar hij al jaren tussen stond. Zijn draai vond hij pas echt in
de vakgroep waar hij zijn stage ging lopen. Het bestuderen en uitvoeren van solid state nuclear magnetic resonance
spectroscopy (SSNMR) had meerdere voordelen: Leon kon zijn theoretische ei kwijt én hij hoefde geen labjas meer aan! Al
snel begaf hij zich op delen van de chemie waar bijna niemand zich durfde te wagen. Samen met een voormalig promoven-
dus van de vakgroep en een hoogleraar in het Midden-Oosten kreeg hij de toepassing van Floquet-theorie in magic angle
spinning NMR in de vingers.

Leon Bosman
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in memoriam

Zijn onderzoek leverde hem aan het eind van zijn stageperiode de Franchimontprijs op voor de beste scheikundestudent
van het jaar. Inmiddels had hij een onderzoeksproject in het buitenland op het oog. De prijs kwam op het juiste moment:
Leon ging een kijkje nemen in Israël. Gedurende een week of twee heeft hij zich daar georiënteerd, maar ook gereisd. Het
feit dat hij dicht in de buurt was toen er een aanslag werd gepleegd in Tel Aviv kon hem niet weerhouden verder te werken
aan zijn droom: in Israël zou Leon gaan werken aan een onderzoeksproject. Leon rondde zijn stage in Leiden af met een
artikel als verslag en studeerde in de zomer van 2002 cum laude af in de scheikunde.

Al lang had Leon zich verheugd op wat hij na zijn studie zou gaan doen. Na het lezen van een bepaald boek was hij op het
idee gekomen om een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela te ondernemen. Leon bereidde alles goed voor en
bracht in korte tijd een grote verandering aan in zijn leven. Dit was het einde van zijn kamer in Leiden, zijn eigen plek. Zijn
spullen zette hij neer bij zijn moeder in Gouda, en zelf zwierf hij een paar weken rond tussen verschillende huizen van
vrienden en familie. Toen brak de dag aan van zijn reis. Leon reisde naar Frankrijk en zijn voetreis van honderden kilome-
ters, waarover hij twee maanden zou doen, begon. Verschillende vrienden hebben hem vergezeld op kleinere gedeeltes
van de tocht. Leon had de tijd van zijn leven. Toen hij terugkwam naar Nederland had hij nog een kleine week voordat hij
zou vertrekken naar Israël. In deze week werd er een afscheidsfeest voor hem georganiseerd, waarop bijna al zijn vrienden
aanwezig waren. Leon zag er erg goed uit, gebruind en gelukkig.

De eerste maand Israël zat er al snel op. Vanwege een speciaal familiefeest in Nederland kreeg hij een retourtje Tel Aviv-
Amsterdam van zijn vader cadeau zonder dat er verder iemand van afwist. Op een avond werden sommige van zijn vrien-
den naar een kroeg in Leiden gelokt, waar Leon plotseling voor hun neus verscheen. Het was alsof hij nooit weg was
geweest.

In de periode die hierop volgde hebben slechts weinig mensen wat van hem gehoord. En dit werd ook normaal gevonden:
natuurlijk moest hij wennen in Israël en zich op een geheel nieuw project richten. In januari van dit jaar gebeurde er iets
wat ons erg verbaasde. Leon stuurde een e-mail rond waarin hij vertelde dat het niet gelukt was in Israël, dat hij niet
begreep waarom en dat hij terug was in Nederland en tijdelijk bij zijn moeder verbleef. Iedereen was verbaasd, maar Leon
had duidelijk rust nodig om dingen voor zichzelf op een rijtje te zetten. Voor de mensen om hem heen was hij een raadsel.
Hij bracht de dagen door met wandelen en fietsen en vooral veel nadenken. Op een avond, nadat hij gegeten had met
vrienden, en nog wat had zitten praten met zijn moeder, ging hij een eindje fietsen. Hij kwam niet meer terug.

In de tijd dat zijn vrienden uit Leiden hem gekend hebben, zijn er veel dingen gebeurd. Leon was iemand die ervan hield om
zijn eigen dingen te doen op zijn eigen manier, op tijden dat het hem het beste uitkwam. Hiernaast leidde hij een uitgebreid
sociaal leven in Leiden, in Gouda of waar zijn vrienden dan ook woonden. Of het CDL nu afreisde naar Amsterdam, New
York, Brussel, Engeland of Oudega, Leon was er bij. In zijn groen-paarse kamer hebben we veel feestjes meegemaakt. Als
hij zijn verjaardag vierde, bleek opeens dat hij heel goed was in het maken van mokkataart. Mensen zaten binnen of
klommen zijn raam uit om te zitten op wat voor zijn balkon doorging. Leon hield van cola en gewone pils en vond andere
dranken maar onnodig ingewikkeld. Hij gaf de voorkeur aan eenvoudig, maar zocht voor zichzelf zelden een makkelijke
weg. Hij zette zijn studie en zijn onderzoek steeds op de eerste plaats en wilde dingen begrijpen waar velen zich niet eens
aan zouden wagen, maar hij slaagde er niet in zijn eigen doel te bepalen. Hij was niet ongelovig, maar ook niet religieus.
Hij had altijd een eigen mening, maar hield die voor zich als hij anderen ermee zou kwetsen. Leon was een goede vriend
met een warm karakter die we vreselijk missen.

Patty Nieuwenburg en Sikke Kingma
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vrouwen: geil en verslaafd?
Ruben E. A. Musson

Heel lang geleden, toen er nog niet zo veel nare kookprogramma’s op t.v. waren,
sloeg een stelletje Olmecs in Midden-Amerika op een goede dag anno 400 v.Chr.
zelf maar eens bruut aan het refluxen. Een nieuw synthesebrouwseltje zag het
levenslicht, met als ingrediënten: geroosterde, gemalen cacaobonen, maïsmeel,
vanille en chilipoeder! Deze dikke, voedzame bagger kreeg de naam “chocolatl”,
en werd al snel erg populair. Het zag er verleidelijk uit, smaakte fantastisch en je
ging je er blij (uit te spreken met een langdurig ij-geluid) en energiek van voelen.
In 1528 werden voor het eerst cacaobonen naar Europa gescheept; het slobbe-
ren van chocolatl was echter voorbehouden aan leden van het Spaanse hof, daar
de voorraad cacaobonen beperkt was. Het recept werd overigens wel enigerwijs
aangepast; aangezien al die fragiele koninklijke darmpjes de consumptie van
grote hoeveelheden chilipoeder ietwat slecht trokken en er zodoende ’s nachts
nogal veel dekbedjes door de lucht vlogen, werd de chili vervangen door kaneel,
nootmuskaat en suiker.
Cacaoproducten waren ook de beste vriend van de beroemde Italiaanse vrou-
wenverslinder Giovanni Giacomo Casanova (1725-1798); volgens hem werkten
ze potentieverhogend en lustopwekkend, en als iemand daarin uit ervaring kon
spreken, was hij het wel. Alvorens aan een verse rooftocht te beginnen, nam hij
consequent een flinke slok chocoblubber tot zich; de ondeugende gevolgen hier-
van laten zich niet moeilijk raden.
Nu nog steeds staat chocola bekend als een beproefd afrodisiacum, maar daar
blijft het niet bij: zakdoeken, lieve woordjes en een arm over je schouder zijn
overbodig geworden, want chocola is voor veel mensen dé ultieme troostgever.
Zie je het even niet zitten, neem dan een stuk chocola, en je knapt weer hele-
maal op. Vooral vrouwen weten de weg naar dit bruine lekkers te vinden en
terwijl de halfverteerde resten van het ene stuk nog door hun bolle wangen klot-
sen, grijpen ze alweer begerig naar het volgende stuk, met twinkeloogjes die
voor zich spreken.
In dit verhaal wil ik de voedingschemische, toxicologische en farmacologische
aspecten van chocolade belichten. Uitgangspunt is: welke stoffen zitten er in
chocolade, wat kunnen die stoffen allemaal doen c.q. aanrichten en wat kunnen
die stoffen voor effecten hebben in de hoeveelheid waarin ze in een normale
reep chocola voorkomen? En in strijd met wat de titel van dit relaas zou kunnen
suggereren, geen halfzacht roddelbladgezwets, maar de complexe wetenschap-
pelijke waarheid.

Cafeïne en theobromine

De wetenschappelijke naam van de cacaoplant is Theobroma cacao (“goden-
voedsel”). Chocolade is dan ook een belangrijke bron van de stof theobromine,
net als zijn zusjes cafeïne – dat ook in chocola voorkomt – en theofylline een
xanthinederivaat, dat farmaceutisch gezien tot de groepen der spasmolytica en
der analeptica gerekend wordt. Spasmolytica zijn stoffen die een verhoogde
spanning van de gladde spiervezels van holle organen verminderen. Analeptica
of excitantia zijn opwekkende middelen.
De drie genoemde alkaloïden prikkelen het centrale zenuwstelsel – in het bijzon-
der de hersenschors – stimuleren de hartspier, verwijden de kransslagaderen en
de hersenvaten, verslappen de gladde spieren en hebben een licht diuretisch (=
vochtuitdrijvend) effect. Tot drie uur doorstuderen met een pot sterke koffie kan
dus voor sommige mensen betekenen dat ze de rest van hun zielige nachtje met
hun dekentje op de offerpot doorbrengen.
Pure chocolade, die vergeleken met melkchocolade en witte chocolade het
hoogste cacaogehalte heeft, bevat per reep gemiddeld zo’n 150 mg theobromine
en pakweg 10 mg cafeïne.

cafeïne

theobromine
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Van deze laatste verbinding is algemeen bekend dat zij aardig kan huishouden
tussen onze oren: allereerst is zij in staat om aan adenosinereceptoren in onze
hersenen te binden en zo adenosine competitief te antagoneren (Let op de grote
overeenkomst in structuur tussen adenosine en cafeïne; er bengelen alleen wat
andere substituenten aan!). Adenosine is een neuromodulator met verdovende,
anxiolytische (= angst wegnemende) en anticonvulsieve eigenschappen; door de
receptoren voor deze modulator te blokkeren, houdt cafeïne je niet alleen klaar-
wakker en alert, maar veroorzaakt tevens gevoelens van opwinding, nervositeit,
onrust, gejaagdheid en angst.

Deze verschijnselen worden vervolgens nog versterkt doordat cafeïne het af-
braakproces van cyclisch AMP, een belangrijke boodschapper in de signaaltrans-
ductie, om zeep helpt door het enzym fosfodiesterase te molesteren. En het gaat
nog verder: mede daardoor verhoogt het ook nog eens de secretie van norepi-
nephrine en de gevoeligheid van catecholaminereceptoren – inclusief de dopa-
minereceptoren in ons motorisch systeem, waardoor je als een drilboor in je
stoeltje komt te zitten. Bij serieuze cafeïnevergiftiging (LD50 = 120 mg/kg; ernsti-
ge vergiftiging kan al bij 14 kopjes koffie optreden) is een spuit valium (diaze-
pam) meestal wel effectief bij wijze van tegengif, zij het dat dat dan wel een
flinke spuit mag zijn, aangezien benzodiazepinen aan een eigen receptor binden
en de door cafeïne bezette adenosinereceptoren grotendeels ongemoeid laten.
Oftewel: cafeïne blijft nog net zo hard tekeergaan. Een klein intermezzo: benzo-
diazepinen als diazepam worden gebruikt als anxiolytica (= tranquillizers) of se-
dativa; ze zijn het meest actief in zenuwknooppunten in het limbisch systeem,
onze “emotiemachine”. Ze bevorderen daar de binding van de neurotransmitter
γ-aminoboterzuur (GABA) aan de postsynaptische receptoren. Onder invloed van
GABA dalen de celactiviteit en de prikkelgeleiding, waardoor we kalm worden
en in slaap kunnen sukkelen.
Laat ik even terugkeren naar de donkerbruine werkelijkheid: van de drie ge-
noemde alkaloïden heeft theobromine het minst stimulerende effect; je moet
wel een metertje chocolade aan gort knabbelen, wil je dezelfde effecten onder-
vinden als van één flinke mok koffie. Theobromine slaagt er namelijk niet goed in
om onze hersenen te bereiken.

Vetten

Veel mensen zijn er heilig van over-
tuigd dat je door het eten van veel
chocola van binnen compleet dicht-
slibt en een kuilenkop krijgt. Volgens onderzoekers valt dit echter reuze mee.
Cacaoboter bestaat voor 50-65% uit verzadigde vetten en voor 33-39% uit en-
kelvoudig onverzadigde vetten (oleaat) in de vorm van triacylglycerolen. Waar
onverzadigde vetten een positieve invloed hebben op onze cholesterolniveaus –
ze verlagen de hoeveelheid LDL-cholesterol (Low Density Lipoprotein, de slechte
vorm, die verantwoordelijk geacht wordt voor hart- en vaatziekten) en verhogen
de hoeveelheid HDL-cholesterol (High Density Lipoprotein, de brave vorm) –
doen verzadigde vetten juist het tegenovergestelde.
De in onze voeding veel voorkomende verzadigde vetzuren zijn palimitinezuur,
myristinezuur en laurinezuur. De verzadigde vetzuren die in cacaoboter voorko-
men zijn palmitinezuur en stearinezuur, in een verhouding van 4:5. De aanwezig-
heid van stearaat is min of meer bijzonder. In tegenstelling tot de drie eerderge-
noemde verzadigde vetzuren heeft stearaat geen slechte eigenschappen als het
gaat om cholesterolhuishouding. Het
verhoogt je LDL-cholesterol niet, en
verlaagt je totaal-cholesterol, zodat

adenosine

oleïnezuur

stearinezuur
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chocolade een stuk minder slecht voor je is dan je misschien zou denken. Niette-
min geldt ook hier het beroemde credo: “alles, doch alles met mate”.
Wat die kuilen betreft: huidonzuiverheden zijn niet primair voedingsgerelateerd.
Af en toe chocolade werkt dus in principe niet puistageen.

Flavonoïden

Flavo’s zijn tegenwoordig ‘in’ vanwege hun heilzame werking. Ze komen voor in
koffie, thee, wijn, groenten, vruchten, bloempjes en de gezondheidspagina’s van
de Privé, en zijn te herkennen aan hun felle, zomerse kleurtjes. Deze strandkleur-
tjes zijn het gevolg van het uitgebreide geconjugeerde π-systeem in hun struc-
tuur. Hun functie in planten is het absorberen van UV-licht om schade aan het
genetisch materiaal van de plantencellen te voorkomen.
Ook in veel cacaoproducten kunnen we flavonoïden op heterdaad betrappen,
met name catechine en epicatechine (als dimeer), twee zogeheten procyanidi-
nen. Een korte blik op de structuur van deze stofjes leert ons dat het polyfenolen
zijn; ze hebben een stevige antioxidant-activiteit – ze voorkomen oxidatieve
schade aan LDL-cholesterol – en gaan zo de vorming van stolsels in de bloedva-
ten en afzetsels aan de vaatwanden tegen, resulterend in een verlaagd risico op
ernstige cardiovasculaire aandoeningen. Daarnaast werken flavonoïden ontste-
kingsremmend, door de oxidatie van arachidonzuur tot prostaglandinen, leuko-
triënen en thromboxanen door de enzymen cyclooxygenase en lipoxygenase te
verhinderen. Als klap op de vuurpijl maken deze polyfenolen ook nog eens hele
korte metten met vandalistische mutagene heterocyclische amines en diverse
carcinogene verbindingen. Goed spul dus!

Salsolinol

Dat brengt ons dan bij salsolinol, een andere belangrijke stof in cacao. Salsolinol
(1-methyl-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline) is een ietwat rare knak-
ker.

Aan de ene kant is het een orthodifenol, met aangetoonde antioxidant-activiteit,
maar aan de andere kant heeft dit stofje in de literatuur niet echt het curriculum
vitae van een brave baas. Het wordt in ons lichaam gemaakt uit dopamine, in het
bijzonder na stevige alcoholconsumptie, en doet er vervolgens, als een soort
recalcitrante puber, alles aan om het dopaminesysteem zoveel mogelijk dwars
te liggen! Voorts heeft salsolinol een ongezonde interesse voor opiaatrecepto-
ren (= de receptoren waar stoffen als morfine en codeïne aan binden) en speelt
vermoedelijk mede daardoor een rol bij overactivatie en uiteindelijk depletie van
dopamineneuronen met als luguber gevolg dat deze neuronen uiteindelijk krim-
pen en door apoptose (= geprogrammeerde celdood) het loodje leggen. Ten slot-
te kan salsolinol ook nog door een methyltransferase-enzym omgezet worden in
N-methylsalsolinol, dat op zijn beurt weer geoxideerd kan worden tot een snode
quinoliniumverbinding, die het mitochondriaal elektrontransport verstoort en
daardoor ook apoptose kan veroorzaken. Bijproduct van deze oxidatie: een hydr-
oxylradicaal. Brrrr, da’s slecht nieuws. Lage dopaminespiegels, suïcidale neuro-
nen: u raadt het al, dit gaat naar Parkinsonachtige aandoeningen ruiken. Het zal
u niet verbazen dat veel tetrahydro-isoquinolineverbindingen daadwerkelijk als
neurotoxisch te boek staan.
Gelukkig zorgt de hoeveelheid salsolinol die je met het inladen van een reepje
godenvoedsel binnenkrijgt niet voor zo’n slagveld. Het werkt hooguit stimule-
rend op je norepinephrine-metabolisme en kan feitelijk geen kwaad. Klinisch
gezien voorkomt het gevoelens van gejaagdheid, en werkt, vanwege de ge-
noemde affiniteit voor opiaatreceptoren, licht ontspannend.

cyanidine

epicatechine

catechine

salsolinol
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Anandamide

Anandamide, een ander belangrijk bestanddeel van chocola, is een derivaat van
arachidonzuur en staat bekend als cannabimimeticum. Deze term zal diverse
bellen vrolijk laten rinkelen. Bij het woord cannabis denken we namelijk meteen
aan de hennepplant (Cannabis sativa), maar vooral aan haar alom in meer dan
wel mindere mate geapprecieerde producten: marihuana bestaat uit de ge-
droogde bladtoppen en bloemen van deze plant; hasj is de hars die de bloemen
en bladtoppen bedekt.
De werkzame stof in dit smakelijke plantje is tetrahydrocannabinol (THC). Deze
stof bindt aan de cannabinoïde receptoren in onze hersenen en heeft een verdo-
vende en pijnstillende werking. Daarnaast stimuleert het hongergevoelens, ver-
mindert misselijkheid, verlicht astma-aanvallen en verlaagt de oogdruk. De an-
dere kant van de medaille is dat THC je concentratie en tijdgevoel verstoort, en
je vatbaar maakt voor visuele en auditieve illusies en drogbeelden.

Anandamide komt gewoon doordeweeks al in onze hersenen voor; het vervult
daar voor de kost de functie van neuromodulator en lijkt, door af en toe eens vast
te gaan zitten aan de cannabisreceptor, een belangrijke rol te spelen bij de regu-
latie van hongergevoelens.

Phenylethaanaminen

Na al deze smakelijke antipasti volgt nu de hoofdschotel van dit epistel: een
buitengewoon ingewikkelde stoffenfamilie waar je niet alleen in de praktijk wild
van wordt, maar ook al als je er alleen nog maar over nadenkt.
In chocolade zit, naast het moedermolecuul phenylethaanamine (PEA), ook een
smakje serotonine (= een belangrijke neurotransmitter) en wat kleine pietsjes
tyraminen en tryptaminen. Al deze stoffen hebben als gemeenschappelijk struc-
tuurelement het Ph-CH2-CH2-NH2-skelet.
Phenylethaanamine is een endogeen neuroamine; dat wil zeggen dat het geen
lichaamsvreemde stof is, maar al van nature door je hersenen wandelt. Het ver-
hoogt je alertheid, je activiteit en reactiviteit op externe stimuli, maar kan je ook
verstrooid, vijandig en agressief maken. Het verhoogt de bloeddruk en de bloed-
glucosespiegel, vermindert depressieverschijnselen en verbetert je stemming,
net zoals amfetamine dat doet. Merk de grote structuurgelijkenis op tussen PEA,
amfetamine en norepinephrine en bedenk dat norepinephrine een neurotrans-
mitter is die vooral feestjes houdt in het limbisch systeem en de locus coeruleus,
twee sterk vertakte hersengebieden die betrokken zijn bij de verwerking van
emoties (minder vertakte neuronclusters zijn daarentegen verantwoordelijk voor
de logische en rationele hersenfuncties).

Onder invloed van PEA of amfetamine wordt de afgifte van norepinephrine uit de
presynaptische neuronen gestimuleerd en de heropname verlaagd; de daarop
volgende prikkeling van de postsynaptische neuronen veroorzaakt een gevoel
van opwinding en euforie. Vergelijk het maar met verliefdheid: als je verliefd
bent, giert de PEA door je hersenen. Ook dopamine- en norepi-niveaus zijn ver-
hoogd, waardoor je genoeg conditie hebt voor lange nachten zonder honger. Op-
vallend genoeg is bij verliefdheid je serotoninespiegel juist sterk verlaagd, het-
geen de obsessieve, extreme gedachten, de emotionele instabiliteit en de rozen-
blaadjestreknukken verklaart die je aan den lijve ondervindt als je in de wolken
bent.

Om de verdere werking van al deze aminen te illustreren, zou ik pagina’s vol
kunnen leuteren over de werkingsmechanismen van enerzijds MDMA (= het
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hoofdbestanddeel van xtc) en anderzijds SNRI’s (=
serotonine norepinephrine reuptake inhibitors; een

klasse antidepressiva, e.g. venlafaxine). Ik bewaar dat verhaal tot een volgende
keer, maar ik wil wel enige aandacht besteden aan zogenaamde “endorphinen”,
een klasse peptiden die door ons lichaam worden gebruikt als zelfgemaakte
pijnstiller. Er zijn drie soorten endorphinen: β-endorphine, enkephaline en dynor-
phine. Onder invloed van bepaalde intense zintuiglijke signalen (met name pijn)
worden ze en masse losgelaten, en induceren naast pijnverlichting ook gevoe-
lens van tevredenheid, intimiteit en geluk. Langdurige lichamelijke inspanning,
maar ook de reactie van ons smaakzintuig op zeer scherpe verbindingen als
capsaïcine, dat voorkomt in Spaanse pepers, schakelen het endorphinemecha-
niekje in. Een stuk chocola blijkt dit ook te kunnen; waarschijnlijk door een com-
binatie van zijn sexy uiterlijk (!?) en de smeltsensatie van zo’n grote brok bruin
spul in ons smoeltje.

Over het algemeen zou je kunnen stellen dat endorphinen vrijkomen als een or-
ganisme bezig is met soorteigen, soortbeschermend gedrag. Vluchten, vechten,
maar ook seks zijn oorspronkelijk bedoeld om de eigen soort in stand te houden.
Endorphinen zorgen ervoor dat het organisme zich vol energie en concentratie
compleet op deze taken kan storten, zonder door pijn afgeleid te worden. Ze
binden daartoe aan opioïde receptoren in onze hersenen; de reeds eerder ge-
noemde analgetica morfine en codeïne, twee endorphine-na-apers, doen het-
zelfde en voorkomen zo de transmissie van pijninformatie in onze hersenen.
Goed, de prangende vraag blijft of vrouwen nu echt botergeil van chocola wor-
den, of dat mannen dat alleen maar heel erg graag zouden willen. Wetenschap-
pers hebben belangrijke aanwijzingen gevonden dat onder invloed van rondsui-
zende endorphinen de productie van testosteron – met name bij vrouwen – toe-
neemt, en zo’n testosteronshot schijnt juist bij vrouwen daadwerkelijk libidover-
hogend te werken! Ben je hier dus een beetje gevoelig voor, dan kun je een fraai
staaltje baltsgedrag gaan vertonen.
Voor alle duidelijkheid: niet alleen vrouwen maar ook veel mannen kunnen beze-
ten zijn van chocolade. De uiteindelijke “bijwerkingen” verschillen alleen een
tikje.

Verslaving?

De “verslavende” werking die chocola bij sommige mensen lijkt te hebben,
wordt vaak toegeschreven aan het feit dat er opiaatachtige stoffen inzitten, die
in werking op morfine lijken.

Toegegeven, opiaten zijn verslavend: na langdurig gebruik raak je eraan gewend
en moet je steeds grotere doses door je strot, longen of aderen persen wil je
dezelfde effecten ondervinden. Er treedt dus tolerantie op, en wel door verschui-
ving van de ligging van het homeostase-evenwicht (= de stoffenbalans) in je
hersenen. Chocolade bevat in alle redelijkheid echter te weinig psychoactieve
stoffen om daadwerkelijk een permanente verschuiving van dit evenwicht te be-
werkstelligen. Veel van deze psychoactieve stoffen worden bijvoorbeeld al zeer
snel door allerlei enzymen stukgeknipt of versierd met extra armpjes of beentjes.
Chocolade bevat daarnaast wel enkele precursors van bepaalde neurotransmit-
ters, maar ook slechts in kleine, vrij onbeduidende hoeveelheden.
Tegenwoordig vermoedt men dat hevig “chocolaverlangen” – laten we het zo
maar noemen, aangezien het dus enigszins dubieus is om over verslaving en
afhankelijkheid te spreken – voortkomt uit een combinatie van de volgende fac-
toren:

vrouwen: geil en verslaafd?
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- HORMONALE SCHOMMELINGEN (bij vrouwen)
Extreem chocolaverlangen komt vaak premenstrueel voor, maar is niet direct
gerelateerd aan de instortende progesteronniveaus of aan spanningen. Per-
soonlijke gevoeligheid zal hierbij waarschijnlijkheid een betekenisvolle rol spe-
len.

- DE SAMENSTELLING EN HOGE VOEDINGSWAARDE

Cacaoproducten zijn rijk aan magnesium en calcium. Tevens bevat een stuk cho-
cola veel vet en koolhydraten.

- DE ZINTUIGLIJKE KARAKTERISTIEKEN

Door haar bijzondere samenstelling smelt cacaoboter bij lichaamstemperatuur,
over een kort temperatuurtraject, en onder warmteonttrekking aan de mondhol-
te, hetgeen resulteert in intense zintuiglijke sensaties in de mond; een belangrij-
ke rol is weggelegd voor pijnzenuwen, die deze prikkels doorgeven aan onze
hersenen, waar vervolgens de eerder beschreven endorphine-mallemolen in
gang gezet wordt.
Ook het knappende geluid waarmee zo’n mooi stuk chocolade breekt – de vetten
zijn namelijk grotendeels gekristalliseerd – wordt door veel mensen als zeer
aangenaam ervaren, en helaas in bepaalde reclamespotjes op zo’n afschuwelijk
extreme manier uitgebuit dat de rillingen zowel longitudinaal als transversaal
over je rug lopen.

- LAGE NEUROTRANSMITTERNIVEAUS

Lage serotoninespiegels – serotonine staat bekend als de “stemmingsneuro-
transmitter” – worden in verband gebracht met depressie; lage dopaminespie-
gels – dopamine staat bekend als de “beloningsneurotransmitter” – met balo-
righeid en ontevredenheid. Het eten van chocola verhoogt de bloedsuikerspiegel
en geeft tegelijkertijd deze twee neurotransmitters een kortstondige oppepper.
Sommige wetenschappers menen uit de schuldgevoelens die sommige vrouwen
hebben als ze weer eens een reep gekaapt hebben, te moeten opmaken dat je
serotoninespiegel na de tijdelijke verhoging daalt tot onder de oorspronkelijke
waarde, maar persoonlijk lijkt mij hier enige scepsis op zijn plaats. De balans
tussen de verschillende neurotransmitters is een erg delicate, óók als we op
hele korte termijn kijken; als depressieve mensen maandenlang serotonine-her-
opname-inhibitoren moeten slikken (dit zijn overigens gewoon kleine pilletjes
hoor) alvorens ze resultaat gaan merken, vind ik het iets te simpel gedacht dat
een stuk chocola als een olifant op cowboylaarzen even door je neuroporselein-
kast kan walsen en je serotonineniveaus keihard heen en weer kan laten zwab-
beren.

Enerzijds ligt een combinatie van psychische en zintuiglijke factoren, anderzijds
de voedingswaarde ten grondslag aan het feit dat chocola zo’n populair product
is. Een en ander vertaalt zich ondubbelzinnig in de gretigheid waarmee vandaag
de dag een doos  bonbons (mits het fatsoenlijke zijn) in ontvangst wordt geno-
men en achter elkaar wordt leeggeschrokt. Verslaving aan chocola is mogelijk
deels fysiologisch, maar voor het grootste deel psychologisch. �

Literatuur

- Een verhelderend artikel over de
neurochemie van isoquinolines is
“ROLE OF NO RADRENERGIC SYSTEM IN THE

MECHANISM OF ACTION OF ENDOGENOUS

NEUROTOXIN 1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUI-
NOLINE: BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL STU-
DIES”, door Jerzy Michaluk et al.
(Pol. J. Pharmacol., 2002, 54, 19-
25)

- Referentie voor het stuk over de
vetsamenstelling van chocola is de
website HTTP://EUROPA.EU.INT/COMM/
AGRICULTURE/PROM/OLIVE/MEDINFO/NL/
FACTSHEETS/FACT1D.HTM; een artikel
van professor Gerd Assmann over
ons lipidenmetabolisme.

- Op WWW.CHEMSOC.ORG/CHEMBYTES/
EZINE/1997/CHOCKIE.HTML vind je een
heel aardig verhaaltje over de ge-
schiedenis van cacao en chocola-
deproducten.

- Peter W. Atkins, hoogleraar fysi-
sche chemie in Oxford, en tevens
de man die zowat de helft van onze
studieboeken heeft geschreven,
heeft in 1987 een alleraardigst
werkje geproduceerd met de titel
“MOLECULEN: CHEMIE IN DRIE DIMENSIES”.
Dit boek bevat interessante, begrij-
pelijke informatie over diverse
veelvoorkomende psychoactieve
stoffen.

- De genoemde wetenschappelij-
ke onderzoeksresultaten zijn af-
komstig uit de PubMed/Medline
databases.

- Kijk ook gerust eens in een psy-
chologieboek, e.g. over Functieleer;
hier staat meestal wel het een en
ander in over de mechanismen van
neurotransmissie.

Ik houd mijzelf van harte aanbevo-
len voor vragen, opmerkingen en
correcties: mail naar RUBEN@REAM.NL

of kijk op WWW.REAM.NL.
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Sikke M. Kingma

Al jarenlang blijk ik onzin te verkopen aan mijn bijlesleerlingen, maar ik ben niet de enige. Ook in hun schoolboeken staat
vermeld dat water en olie niet kunnen mengen, doordat water polair is en olie apolair. Fysisch chemici zijn natuurlijk al lang
bekend met emulsies, maar een colloïdale oplossing van druppels koolwaterstof in water die niet ontmengt, blijkt niet
gemakkelijk te maken zonder stabiliserende additieven (surfactanten). Chemicus Richard Pashley van de University of
California heeft nu laten zien dat een stabiele additief-vrije emulsie van olie in water heel goed mogelijk is wanneer de
opgeloste gassen maar eerst worden verwijderd.

In beginsel is het wel waar, wat de schoolboeken beweren. Het verbreken van waterstofbruggen om oliemoleculen toe te
laten kost een hoop energie, en dat wordt niet gecompenseerd door het vormen van sterke bindingen tussen olie en water.
Toch kunnen colloïdale oplossingen worden gemaakt, waarin microscopische druppels olie enige tijd stabiel blijven en niet
samengaan tot grotere druppels. De heersende theorie gaat er vanuit dat ook “onbeperkt houdbare” colloïdale oplossin-
gen mogelijk zijn. De oliedeeltjes mogen hierbij niet te klein zijn (want dan klonteren ze samen door kinetische botsingen)
en ook niet te groot, want dan ondervinden ze te veel last van de opwaartse kracht, veroorzaakt door het verschil in
dichtheid tussen olie en water. Voor deeltjes die daar in grootte tussenin zitten (in de orde van 300 nm), zouden die
problemen echter geen rol mogen spelen. Volgens de theorie wordt colloïdale stabiliteit veroorzaakt doordat hydroxyl-
ionen, ontstaan in het autoprotolyse-evenwicht van water, zich aan het oppervlak van de oliedruppels hechten. De elektro-
statische potentiaal van zo’n –50 mV die hierbij aan het oppervlak van die druppels ontstaat, zorgt ervoor dat de oliedrup-
pels elkaar gaan afstoten met een kracht die veel groter is dan de aantrekkende Van der Waalskrachten tussen de drup-
pels. Hierdoor wordt ontmenging van het mengsel tegengegaan.

In de praktijk blijkt weinig van die onbeperkte stabiliteit terecht te komen en treedt ontmenging van olie-in-water-emulsies
al vrij snel op, ook wanneer de oliedruppels de door de theorie voorgeschreven optimale grootte hebben. In 1980 stelden
Pashley en zijn collega Jacob Israelachvili vast dat dat kwam doordat de oliedruppels elkaar over betrekkelijk grote afstan-
den (tientallen tot honderden nm) aantrokken. Helaas is het nog niet gelukt deze “hydrofobe wisselwerking” goed model-
matig te beschrijven.

In de jaren negentig bleek uit een aantal experimenten dat het wegpompen van opgeloste lucht een positief effect had op
de stabiliteit van emulsies. De aanwezigheid van gas zou dus wel eens een rol zou kunnen spelen bij het veroorzaken van
de mysterieuze interactie. Pashley nam de proef op de som en besloot de aanwezige lucht (bij kamertemperatuur en
atmosferische druk circa 20 mL lucht per liter oplossing) te verwijderen. Dit bereikte hij door een mengsel van zeer zuiver
water en dodecaan (C12H26) een aantal maal achter elkaar te bevriezen in vloeibare stikstof, vacuüm te zuigen en weer op
kamertemperatuur te brengen. Ter controle werd het experiment ook uitgevoerd met een mengsel van water en het wat
zwaardere, nog slechter oplosbare en veel viskeuzere squalaan (C30H62). Beide koolwaterstoffen bleken in water, spontaan
of na hevig schudden, een emulsie te vormen nadat de lucht was weggepompt, die veel langer stabiel bleef dan in meng-
sels waar de lucht nog aanwezig was.

Het meest opvallende aan het experiment was, dat het weer toevoegen van lucht ná het vormen van de stabiele emulsie
niet tot gevolg had dat de oliedruppels alsnog samengingen tot grotere druppels. Blijkbaar is de rol van de hydrofobe
wisselwerking het belangrijkst bij het loslaten van oliedruppels vanuit de apolaire fase; wanneer de druppels eenmaal
gevormd zijn en in de waterlaag door het adsorberen van hydroxyl-ionen voldoende lading hebben gekregen, kan de
vreemde kracht niet alsnog de emulsie destabiliseren.

Pashley vermoedt dat de hydrofobe wisselwerking iets te maken heeft met het feit dat apolaire deeltjes goede bindings-
plaatsen zouden kunnen zijn voor opgeloste gassen. Hoe dit precies werkt, is echter nog niet opgehelderd en dit onderzoek
roept ook andere nieuwe vragen op: wat voor effect heeft het verhogen van de concentratie hydroxylionen? Hoe hangt de
sterkte van de hydrofobe wisselwerking af van het soort gas dat in water aanwezig is? Is een stabieler mengsel te ver-
wachten wanneer de dichtheid van de olie vergelijkbaar is met die van water? In elk geval zou de ontdekking van Pashley
best eens nuttige toepassingen kunnen hebben: in de industrie worden nu allerlei additieven gebruikt om emulsies te
stabiliseren. Mogelijk kan dat in sommige gevallen achterwege gelaten worden wanneer de mengsels eerst van opgelost
gas worden ontdaan.

R.M. Pashley, Effect of Degassing on the Formation and Stability of Surfactant-Free Emulsions and Fine Teflon Dispersions,
J. Chem. Phys. B 2003, 107 (7), 1714-1720 �

water en olie mengen wél
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Steven Verhelst

Kleine gebeurtenissen hebben vaak
grote gevolgen. Zeker als je zelf nog
klein bent. Natuurkundigen noemen
dat de chaostheorie. Anderen noemen
het toeval. Ik wist niet hoe ik het moest
noemen. Ik was acht en zat in de derde
klas van de lagere school. Het leven
moest nog beginnen. Ik was nog te
jong om na te denken over het heelal,
reactievergelijkingen, elementaire
deeltjes, toeval, het menselijk egoïs-
me,  de evolutietheorie, zelfmoord, en
of er meisjes bestonden die wel mak-
kelijk klaarkwamen. Maar in mijn den-
ken zou snel verandering komen.

Een belangrijk toeval in mijn leven
vond plaats toen ik acht was. Ik kwam
zowat elke week in de bibliotheek. Uit
gewoonte. In die tijd lazen kinderen
nog voor hun plezier. Je werd niet voor
nerd uitgemaakt als je klasgenoten je
toevallig met een boek over straat za-
gen lopen.

Een boek kopen was er niet bij. Ik
had boeken altijd geassocieerd met
de bibliotheek. Sterker nog, ik wist
niet eens dat er boekhandels beston-
den. Als je een boek wilde lezen, ging
je naar de bibliotheek. En als je een
boek wilde herlezen, leende je het nog
een keer.

Maar goed, op de desbetreffende
woensdagmiddag stond ik met een
boek in mijn handen tussen de rekken
van de Vlaardingse bibliotheek, toen
er plotseling een jongen op me toe
liep met een gemene grijns op zijn ge-
zicht.

‘Ik wil dat boek!’ gromde hij. Hij was
een kop groter dan ik en zag er behoor-
lijk dom uit. Ik vroeg me af of hij wel
kon lezen.Hij griste het boek uit m’n
handen en trok een willekeurig ander
uit het rek. ‘Neem jij deze maar.’

Voordat ik iets kon zeggen, was de
jongen weggerend. Ik keek naar het
boek dat hij mij gegeven had en las de
achterkant. Leonie Kooiker. Het malle
ding van bobbistiek. ‘Bobbie en zijn
broer bouwen een soort eivormig heli-

dronken op het balkon

koptertje van bobbistiek. Dat is een
kleiachtig spul dat Bobbie heeft uitge-
vonden toen hij verdwijnpasta wilde
maken. Ze vliegen ermee naar een bos
waar een vreemd mannetje woont…’

Ik heb het boek wel vijf of zes keer
achter elkaar gelezen. Het leek me
trouwens veel makkelijker als ik zelf
een had in plaats van elke keer naar
de bibliotheek te moeten gaan om het
boek te verlengen. Ik begon het boek
over te schrijven, maar kreeg na één
bladzijde al een lamme hand. Mijn
oudere zus, die met een schrijfmachi-
ne leerde omgaan, wilde het boek niet
overtypen.

‘Het is een goede oefening,’ zei ik
nog. Want ik wist dat ze veel moest
oefenen.

Uiteindelijk ben ik zelf een soort Bob-
bie geworden. Ik ging boeken lezen
over onderwerpen die Bobbie ook leuk
vond, zoals elektriciteit, planeten en
dinosauriërs. Ook heb ik ooit een to-
verdrank gemaakt van allerlei bloem-
pjes. Ik nam het mee naar school in
een leeg pillenpotje uit mijn moeder
haar medicijnkastje, maar het deksel-
tje was gaan lekken.

Mijn klasgenoten keken naar de nat-
te plek in mijn broek.

‘Het is een toverdrank,’ zei ik, maar
ze wilden het niet geloven.

En die gebeurtenis was wellicht het
begin van mijn pessimistische kijk op
de medemens.

Maar mijn leven had helemaal anders
kunnen zijn, als die jongen mij een an-
der boek had gegeven. Wanneer ik op
mijn balkon een biertje zit te drinken,
fantaseer ik daar wel eens over. Dan
was ik geen scheikundige geworden,
maar wereldreiziger, dichter, chef-kok,
hulpsinterklaas, postbode, alcoholist,
schilder, filmster, buschauffeur, foto-
graaf, tuinman, journalist, architect,
bestuurder van een onderzeeër… �
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Jeroen Codée

Het zijn zware tijden op het Gorlaeus.
Overal wordt er gesneden, gesaneerd,
wegbegroot en rollen er koppen. Over-
al? Nee er is nog een vakgroepje dat
dapper verzet biedt en zelfs beschikt
over meerdere professoren en docen-
ten! Helemaal achter in het LMUY, in
de oude practicumgebouwen, is het
dringen in de zuurkasten. Want naast
de ruime overhead loopt er ook menig
stagestudent rond in deze contreien,
die een groot deel van het ‘beulen op
moleculen’ voor hun rekening nemen.
Ergens tussen de twee eerder ge-
noemde categorieën loopt in hiërar-
chisch opzicht het AIO volk dat zich tot
doel heeft gesteld een boekje te
schrijven over het klussen aan mooie
stofjes. Inderdaad gaat het hier over
de vakgroep bio-organische synthese,
waar onder leiding van professor Jac-
ques van Boom, professor Hermen
Overkleeft, Gijs van der Marel, Mark
Overhand en Gerrit Lodder de molecu-
len des levens in elkaar worden gezet.
Deze moleculen des levens kunnen
desgewenst in drie categorieën wor-
den verdeeld in de nucleïnezuren, ei-
witten en suikers. Er zijn natuurlijk
nog veel meer stoffen, zonder welke
het leven onmogelijk zou zijn en die
helaas buiten deze hokjes vallen,
maar die worden hier voor alle duide-
lijkheid buiten beschouwing gelaten.
De nucleïnezuren kent iedereen in de
verschijningsvormen van DNA en RNA

aio aan het woord

 
   

  
   

  
  

 
  

 
  

  

 
   

  
  

 
    

  

 
   

 
  

 
   

  
   

 

  
  

 

 

 

  

  

  
  

 
  

   

 
    

 

  

 

 
  

en peptiden vormen zoals iedereen
weet de machinerie in iedere levende
cel. En dan de suikers, de primus inter
pares, de mooiste der biomoleculen.
Natuurlijk onmisbaar als energiebron
en bouwsteen maar minimaal even
cruciaal in de veelvoud van biologi-
sche processen die ze aansturen. Ze
remmen, stimuleren, activeren, her-
kennen, lokaliseren en verenigen ei-
witten en cellen. Suikers zijn dus over-
al en doen van alles en zijn daarom
buitengewoon interessant als synthe-
se doel. Want we moeten ze eerst
kunnen maken voordat we hun doen
en laten kunnen onderzoeken en ma-
nipuleren.
Nu wordt het dus echt interessant en
zijn we bij het eigenlijke onderwerp
van dit artikel en mijn promotieonder-
zoek: de synthese van de suikers, sac-
chariden ende carbohydraten. Suikers
vormen voor een organisch syntheti-
cus vanwege hun grote structurele di-
versiteit en overeenkomst een grote
uitdaging. De verschillende hydroxyl
groepen aanwezig in een suiker, lijken
allemaal op elkaar maar zijn net even
anders en kunnen/moeten dus ge-
bruikt/misbruikt worden door de sui-
kerchemicus. Verder zijn de chiraliteit
van de hydroxyl-groepen en de suiker-
bandjes van grootsch belang. Vooral
de suikerbandjes verdienen hier en in
mijn onderzoek speciale aandacht. De
inter-glycosidische band verbindt het

anomere centrum van de ene suiker
met een van de alcohol functies in de
andere suiker. Oligo-sacchariden wor-
den dus opgebouwd door het aan el-
kaar koppelen van suikers via het ano-
mere centrum van de ene suiker (de
‘donor’ suiker) aan een hydroxyl-groep
van de andere (de ‘acceptor’ suiker).
De uitdaging is natuurlijk dit zo effi-
ciënt en elegant mogelijk te doen. In
dit kader hebben we in ons lab een
nieuwe methode ontwikkeld om ge-
bruik makend van thiosacchariden
(donorsuikers met een zwavelgroep
op het anomere centrum, zie figuur 1)
en 1-hydroxyl suikers (donorsuikers
met een OH op het anomere centrum)
verschillende synthesesequenties te
ontwikkelen die het mogelijk maken
zeer efficiënt suikers aan elkaar te rij-
gen. De ene methode is gebaseerd op
het selectief activeren van een thios-
accharide en die te koppelen op een
ander thiosaccharide, wat op zijn
beurt weer verder gekoppeld kan wor-
den. Op deze manier kan een suikerke-
ten soepel aan elkaar geregen wor-
den. De tweede methode maakt ge-
bruik van de activatie van een 1-hydr-
oxyl suiker, die vervolgens gekoppeld
wordt aan een thiosuiker, waarna in
dezelfde kolf de zwavelgroep geacti-
veerd wordt en het disaccharide ver-
lengd wordt tot een trisaccharide. Dit
alles in een pot dus!
Naast dit soort nieuwe koppelstrate-
gieën worden er in de groep natuurlijk
fantastisch mooie en ingewikkelde
suikers in elkaar gezet, die dan vervol-
gens getest worden op hun biologi-
sche activiteit, bijvoorbeeld in het
LUMC, bij farmaceuten als Organon
en Solvay of bij TNO. Zelf ben ik bezig
om met behulp van bovengenoemde
synthesestrategieën heparines in el-
kaar te klussen. De heparines vormen
door hun extreem grote diversiteit (ze
zijn opgebouwd uit 3 verschillende
suikers en bevatten verschillende OH,
O-sulfaat,  NH3

+, NH-acetyl, N-sulfaat
en COOH groepen) een grote synthe-
tische uitdaging, waar ik me de laat-
ste maanden van mijn promotie op
kan stuk bijten. �fig. 1. Synthese van een trisaccharide
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Klaas (de lelijke baas)

Ik ging er zonder verwachtingen heen,
naar het Kinky Pinky feest. Dat is altijd
goed, ergens heen gaan zonder ver-
wachtingen. Een paar weken geleden
was ik met Marco uitgegaan in Rotter-
dam. Ik had me er niks van voorge-
steld. Diezelfde nacht nog lag ik met
twee meisjes in bed. Lesbische meis-
jes, dat wel. Ze wilden wel eens een
jongen uitproberen.

’s Middags was ik naar de borrelbun-
ker gegaan. Ter afsluiting van het DBP
was er gratis bier op de binnenplaats.
Ik had vier biertjes gedronken, en was
daarna pizza gaan eten bij Donatello’s.
Alleen.

Niets is erger dan in je eentje in een
restaurant zitten. Het wachten tus-
sendoor is deprimerend. En als je naar
de wc gaat, loop je de kans dat ie-
mand je tafel inneemt.

In je eentje naar een feest gaan is ook
verschrikkelijk. Behalve als je half
dronken bent. Ik was half dronken
toen ik aankwam bij de Antoniushal-
len. Mijn horloge wees 22:00 aan.

Binnen dook ik meteen de toiletten
in, waar ik me vooroverboog en moest
kotsen. Het kon me niet schelen. Als
je aan het begin van de avond moet
kotsen, kan er je de rest van de avond
niets overkomen. Je zit alleen met die
zure lucht in je neus opgescheept.

Ik trok een strook toiletpapier uit de
houder om mijn neus te snuiten. Ik
spoelde mijn mond, waste mijn han-
den en bette mijn gezicht met water.
Daarna haalde ik een pakje sjek uit
m’n kontzak en draaide een joint, die
ik langzaam oprookte.

Op een gegeven moment begon er
iemand op de deur te bonken. ‘Op-
schieten!’

‘Ik zit te kakken!’ riep ik. ‘Daar moet
je de tijd voor nemen.’

Er zijn een paar dingen in het leven
die de moeite waard zijn om de tijd
voor te nemen. Wiet roken is er één
van.

Toen de joint op was, opende ik de
deur. De jongen die had staan bonken,
was weg. Het feest kon beginnen,

eenzaam feest

maar ik zag niemand die ik kende. Be-
halve de barman. Het was de bouw-
vakker die vroeger wel ’ns in het Gor-
laeus rondliep. Hij droeg altijd een
prikkelende zweetlucht met een
zweem van pyridine bij zich.

Ik kocht tien consumptiebonnen, en
bestelde twee bier, waarvan ik de eer-
ste in vijf teugen naar binnen sloeg.
Met het tweede biertje in mijn hand
slenterde ik naar de zaal waar een
band stond te spelen. Rechte rug.
Beetje nonchalant. Sommige meisjes
bepalen aan het begin van de avond al
bij wie ze die nacht willen slapen.

In de zaal stonden her en der kleine
groepjes studenten te praten, sommi-
gen in roze, de meesten in gewone
kleding. Niemand danste.

Opeens werd ik op mijn schouder
getikt. Het was Rens, een beetje een
sukkel, die ik nog kende uit mijn EL
CID-groepje. Hij deed LST.

‘In Delft zijn de wijven veel geiler,’
was het eerste dat hij zei.

‘Dat zal wel niet door jou komen.’
Hij kon er niet om lachen.
We zwegen. Er liep een meisje in

een roze badjas langs. Ze had ook
badslippers aan. Comfortabel zal het
niet zijn, dacht ik, maar je krijgt geen
last van zweetvoeten.

‘Ik zie daar een bekende,’ zei ik te-
gen Rens, en liep van hem weg. Ik
ging naar de bar en bestelde twee
nieuwe biertjes.

Aan een tafeltje vlak bij de toiletten
zat een Aziatisch meisje op een bar-
kruk. Ik zette een biertje voor haar
neer. Ze heette Yoshihime. ‘Maar ie-
dereen noemt me Joyce.’

Ze nam voorzichtig een slokje bier.
‘Normaal drink ik geen bier,’ lachte ze.
‘Daar word ik dronken van.’

Twee biertjes later lazerde ze van
haar kruk. Het was kwart voor elf. Ik
tilde haar op en bracht haar naar de
uitgang.

‘Gaan jullie al weg?’ vroeg de jon-
gen van de kaartjesverkoop.

Ik schudde mijn hoofd. ‘Ze is ziek ge-
worden,’ zei ik. ‘Ik breng haar even
naar huis, en kom straks weer terug.’
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Joyce kon niet meer fietsen, en samen
liepen we naar haar huis. Ze woonde
op het stationsplein. Op haar kamer
trok ik een voor een haar kleren uit. Ze
liet het giechelend toe.

Nog voor twaalven was ik terug op het
feest. Dronken Aziatische meisjes zijn
leuk, maar niet voor langer dan een
uur.

Het was drukker in de zaal en de
muziek was harder. Vooraan bij het
podium stonden een paar scheikunde
aio’s met wilde bewegingen te dan-
sen. Het zag er niet uit.

Dansen is de menselijke vorm van
baltsen - mits goed uitgevoerd. An-
ders maak je je slechts belachelijk.
Maar zelfs dan zijn je kansen nog niet
verkeken. Sommige vrouwen vallen
op belachelijke mannen. Dat het hier
om belachelijke vrouwen gaan, hoef ik
niet te vertellen.

Bij de bar kwam ik M. en J. tegen. Ze
zaten op de krukken waar ik met Joyce
had gezeten. Ik haalde drie bier.

‘We gaan de zaal in,’ zei ik. ‘Beetje
dansen.’

J. draaide een sigaret. ‘Ik ben tot
veel bereid tegenwoordig. Maar dan-
sen hoort daar niet bij.’

‘Als je alleen maar aan sjekkies wil
frummelen moet je vooral blijven zit-
ten.’

Ik stond op en begaf me tussen de
dansende menigte. De DJ was klote.
Feitelijk was het geen DJ, maar een
plaatjesdraaier. De buurjongen van de
broer van de praeses van de studiever-
eniging. Alleszins geen professional.

Op het podium stond een vent van een
jaar of zevenendertig te dansen. Dan-
sen kon je het eigenlijk niet noemen.
Hij droeg een zilverkleurige pet en een

eenzaam feest

niets verhullend, strak, glimmend
sportbroekje. Wat een loser!

Ik danste tussen de mensen door op
zoek naar geschikte meisjes. Onder
mijn schoenen hoorde ik het gekraak
van scherven.

Uitkijken, dacht ik. Met breakdancen
haal ik m’n handen open. Maar er viel
niks te breakdancen. Traag dreunende
R&B klonk uit de speakers. Fok!

Inmiddels werd het steeds drukker
op het podium. Een jongen met een
zweep werd luid toegejuicht. Die
kreeg de publieksprijs voor de best
geklede persoon, of zoiets. Zielig. Ook
het meisje in de badjas kreeg applaus.
Ze knoopte het badstof kleed open,
maar in plaats van haar tieten, kregen
we een klein, blauwgroen jurkje te
zien. Weinig opwindend, maar het pu-
bliek vond het prachtig.

Naast mij stonden een jongen en
een meisje te zoenen. Ze waren alle-
bei nogal lelijk. Smerig gezicht is dat
eigenlijk, lelijke mensen die elkaar
zoenen. Laat staan lelijke mensen die
met elkaar neuken. Dat is de reden dat
ik nooit naar de hoeren ga. Die hebben
spiegels boven hun bed.

Ik ging weer bier halen aan de bar, en
kwam al drinkend terug in de zaal.
Achterin werd een dik meisje in haar
tieten geknepen door een jongen. In
plaats van te gaan schreeuwen, kuste
ze hem op zijn neus.

Overal begonnen zich stelletjes te
vormen. Als ionen met tegengestelde
lading trokken ze naar elkaar toe.

De vleesmarkt is gesloten, dacht ik.
Tijd om naar huis te gaan.

Ik dronk mijn bier op en haalde mijn
jas. Mijn fiets stond er nog. Eenzaam
slingerde ik door de kille nacht naar
huis. �
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