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bladvulling
Periodiek Systematische Taal

Veel chemici zullen er niet dagelijks
bij stil staan dat ze uit het Periodiek
Systeem heel veel woorden kunnen
halen. Toch is dat zo… Als je een
paar minuten staart naar het Sys-
teem komen de meest ‘vreemde‘
woorden boven borrelen.

Wie had ooit gedacht het woord
‘ThErMoDyNAmICa’ uit het Perio-
diek Systeem te halen was? Met
een beetje denkwerk kun je dit
woord zelfs verlengen tot het, ove-
rigens niet bestaande, woord ThEr-
MoDyNAmICa-PrOF-VAcAtURe. En
dat allemaal zonder een element
dubbel te gebruiken!

Maar ook ‘simpeler’ woorden als
UnoX-eTeN (Uno is tegenwoordig
Hs), Bh-BaNdJEs (J voor Jood is
mogelijk) of SiGaReNBaNd flitsen
al snel door je hoofd. En wat te
denken van BOTeRhAmPAsTa of
TiNWAsSErY?

Hoe zit het met de namen van de
elementen zelf? XeNoN is daar een
goed voorbeeld van. Jammer ge-
noeg is er geen element Um of M;
dit sluit alle -ium suffixen uit. Maar
bijvoorbeeld KOPEr,  TiN, AsTaAt en
NeON en het Engelse CaRbON en
ArSeNiC zijn toch mogelijk.

Zelfs als je slechts gebruik maakt
van de een-letterige elementen
blijft er een scala aan mogelijkhe-
den bestaan (mits de elementen
vaker gebruikt mogen worden):
Hiervan zijn biofysicus, bioscoop-
bon, konvooischip en Sisyphus wel
erg mooie voorbeelden.

Uiteraard zijn er nog veel meer  leu-
ke woorden te maken uit de ele-
menten, maar dat laat ik graag aan
uw eigen inspiratie over. En bedenk
daarbij dat u binnenkort gebruik
mag maken van het element Ds
(Darmstadtium), dat – als het aan
de IUPAC ligt – het oubollige ‘unun-
nilium’ zal gaan vervangen.

Reint Boer Iwema
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Waarde Leden,

De CDL kamer, bekend bij velen, huis-
vest een interessant ecosysteem. Op
allerlei wijzen speelt de symbiose een
zeer belangrijke rol. Zo ruimen quae-
storen allerlei zooi op die assessoren
vervolgens weer creëren, zo parasi-
teert de ab actis de computer en zo
power-dart de praeses wel eens te
hard. Toch kan er gezegd worden dat
er nuttige dingen gebeuren en dat is
een goede zaak.

Het jaarlijks terugkerende PAC sympo-
sium is een van de activiteiten die ons
binnenkort staat te wachten. Op het
programma staan onder andere lezin-
gen van vertegenwoordigers van Phi-
lips te Aken, het Nederlands Foren-
sisch Instituut en het Max Planck In-
stituut te Golm, Duitsland. De dag
wordt afgesloten met een diner en
feest in het teken van de werkelijke
integratie tussen scheikundestuden-
ten uit heel het land. De eeuwige dis-
cussies over welke universiteit beter,
welke studievereniging leuker of waar
het bier het lekkerst is, zijn kenmer-
kend voor het PAC. Uiteraard blijkt het
CDL al gauw, tot onvrede van de me-
debezoekers, de leukste onder de ver-
enigingen en Leiden de leukste stad
om te studeren. Wij staan echter be-
kend om onze tolerantie naar anderen
toe en zeggen natuurlijk dat het “bij
hen ook wel leuk is.” Dan geef je ze
een biertje of iets anders en dan is de

Joris Kuipers
h.t. praeses

uit de kelder

lucht weer opgeklaard. Na een nacht
feesten ga je naar je warme bedje
thuis om verlicht in slaap te vallen en
wijs verder door het leven te gaan.

Inmiddels stapelt de rotzooi zich hier
op. Almakken uit het jaar nul liggen nu
naast mijn linkerhand terwijl die ei-
genlijk in een archiefkast behoren te
liggen, verouderde post slingert wat
op de vergadertafel (waar we eigen-
lijk nooit kunnen vergaderen door de
puinhoop) en om de een of andere re-
den ligt er een enorm bloemstuk al
een week in onze prullenbak. Ach ja,
waar was ik?

Een snelle blik in het mooie mailpro-
gramma geeft inzicht in het hoe of
wat. Zo zien we al gauw dat de asses-
sor (ook wel de ass) beloofd heeft een
heuse lezing te organiseren en een
borrel. In principe zou deze dan ook
gauw moeten komen, maar echte
snelheid is niet bij hem te bespeuren.
Een mooi puntje voor weer eens een
BV’tje. Ook zien we dat de ONCS er-
aan zitten te komen. Daar het CDL vo-
rig jaar niet afgevaardigd was moet er
dit jaar maar eens een groot team ko-
men van echte trivianters of scheikun-
destudenten die wel een echte sport
willen doen. Tijd om even de inschrijf-
lijsten te pakken………………

OK, IK RUIM AL OP! �
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Tom Provoost

Bowlen met SMST

Zoals jullie allemaal weten is er een nieuwe studie van start gegaan in Leiden en
Delft, SMST. Het CDL heeft het genoegen om samen met het Technologisch Ge-
zelschap (TG) te Delft de studievereniging te zijn voor deze nieuwe studie. De
beide verenigingen stellen het zich tot doel om een ‘thuis’ te zijn voor de nieuwe
studenten. Daarbij hoort natuurlijk ook het organiseren van leuke activiteiten.
Na een BBQ in Delft zijn we met de SMST-ers gaan bowlen. Het was erg gezel-
lig. De opkomst was relatief niet zo heel erg hoog, maar procentueel was hij
uitstekend (da’s knap – red.). Er werd gebowld op twee banen. Het CDL-bestuur
liet zich van zijn beste kant zien, want de twee afgeronde potjes werden door
resp. onze praeses en ab actis gewonnen. De SMST-ers werden net verslagen
en ook het bestuur van TG kon onze triomftocht niet tegenhouden.
Nieuw opgestarte rondes konden helaas niet worden voltooid, maar het was
wel duidelijk dat het CDL-bestuur ook sportief kan zijn. Door een versnelling te-
rug te schakelen stonden zij dit keer namelijk niet op de eerste plaats maar gin-
gen anderen hun voor.
Hierna gingen een aantal SMST-ers, de drie TG-bestuurders en ikzelf nog wat
eten bij De Griek. Daarna werd er ook nog een kroeg opgezocht. Het plan was om
naar North End te gaan, maar helaas was die dicht. Vervolgens had een Fietsen-
maker het idee om naar een café te gaan waar hij al eens (a long time ago)  was
geweest. Nou, toen werd het een beetje een zooitje. Ik was de ‘leiding’ als enig
persoon uit Leiden totaal kwijt en ik werd geleid door een stelletje Fietsenma-
kers. Nou, ik kan jullie vertellen dat je dat nooit in Leiden moet laten doen.
Gelukkig zijn er veel cafés in Leiden, dus besloten we om toch maar ergens naar
binnen te gaan. Het werd nog erg gezellig en het was uiteindelijk een heel ge-
slaagde activiteit, want gelukkig kan je ook met Duften erg lachen. En natuurlijk
niet te vergeten met de SMST-ers, want die kunnen er ook wat van. �

Sinterklaas viering

Zoals elk jaar was er op 5 december weer de grootse CDL-Sinterklaasviering.
Helaas waren er maar drie aanmeldingen van eerstejaars en ook ouderejaars
stonden niet in de rij om mee te doen (grrr).
Ik denk dat je het je, als je niet komt, persoonlijk moeten aantrekken. Je komt
toch gewoon naar een activiteit als je kunt? Het was een gewone donderdag
borrel, dus dan kun je ook naar de Sint komen. En zeg niet dat je niet op de
hoogte was, want er was een ledenmail verstuurd en er hingen posters op dat op
5 december de Sinterklaasborrel zou zijn.
Maar goed, ondanks een niet al te hoge opkomst was het naar mijn bescheiden
mening hartstikke leuk. Er was ook dit jaar weer een Sinterklaas en deze had
voor het eerst in de CDL-traditie van het Sinterklaas vieren een kleurtje. Ja, nu
vind je het zeker wel jammer dat je deze primeur gemist hebt.
Natuurlijk waren er, zoals het hoort, een heleboel pepernoten en omdat deze
lekkernij onder (str/g)ooigoed gerekend wordt, werd het ook zo gebruikt. Op
sommige plaatsen raakten de pepernoten zo hard de muur dat er resten aan de
muur bleven plakken. �

cdl activiteiten
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Joris Kuipers

Het CDL - TG Café

Het was donderdagmiddag 30 januari
2003. Het Technologisch Gezelschap
te Delft besloot een borrel te geven
waarvoor ook het CDL uitgenodigd
was. Een leuk initiatief in het kader
van de verregaande integratie tussen
het CDL en TG. Na een inventarisatie
in de borrelbunker om te kijken wie er
meegingen bleek dat een aantal vaste
BorrelBunker-gasten “later zou ko-
men”. Dat zeggen er wel meer en ik
zal nu ook geen (echte) namen noe-
men (Weint, Berik, Plirk, gezellig jon-
gens!).

Maar goed, een aantal CDL leden -
waaronder ik - begaven ons naar Delft
om daar via een ‘korte’ wandelroute
van Jan-Willem zo in het TG-café te
belanden. Een luxueuze borrelruimte
met frituur, schone toiletten en zelfs
een douche verwelkomde ons. Genes-
teld met een biertje of wat werd er
leuk gesproken over het verschil tus-
sen Delft en Leiden (verrassend!).
Rake opmerkingen heen en weer gin-
gen samen met gelach, gedrink en
zelfs geflirt van Delftenaren met een
vrouwelijk CDL lid. Eigenlijk schanda-
lig, maar de sfeer werd naarmate de
avond vorderde steeds beter. Toen
een van onze leden daar de piano wil-
de bespelen besloten we maar weg te
gaan.

In Leiden hebben sommigen nog na-
geborreld (anderen [waaronder het
vrouwelijk CDL lid] borrelden verder in
Delft) om enigszins aangeschoten
naar bed te gaan. Desalniettemin was
het zeer gezellig en volgt er op korte
termijn een CDL-TG borrelbunker – als
het aan mij ligt.

PS. Op de TG pagina (bereikbaar via
link op de CDL pagina) staan meer fo-
to’s van het CDL-TG café. �

cdl activiteiten
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John Gauvin
eerstejaars scheikunde

Zo op de helft van het jaar zijn er van de sjaarzen nog slechts iets meer dan de
helft over. Dat is jammer, maar van de 20 sjaarzen is 12 overblijvers niet slecht.
In veel andere studies vallen er immers veel meer mensen af. Maar omdat de
regering toch naar procenten wil kijken - en niet naar aantallen - staat scheikun-
de al snel in een kwaad daglicht. Daarom heb ik een paar tips om de opleiding te
verbeteren.

Leren van je fouten.
Het lijkt misschien wel te laat, maar nadat je een toets hebt gemaakt kan het
vaak verhelderend werken om de juiste oplossingen te horen. En dan niet direct
na het maken van de toets, want dan heeft iedereen het nog te druk met het
verwerken van de gemaakte toets. Bespreek twee of drie weken na het maken
van de toets de stof. Iedereen heeft nog een deel van de stof ergens opgeslagen
en kan dus goed meedenken met de antwoorden. Docenten zijn immers ook
mensen en kunnen ook een foutje maken. Verder moeten de cijfers dan ook be-
kend zijn, waardoor studenten niet maanden later te horen krijgen dat ze die
(#^&*{) toets moeten herren.  Dan weet je ook dat de die aantekeningen niet
ritueel moet verbranden.

Proeftentamens.
Sinds kort weet ik pas dat die er zijn en dat ze op de CDL-site staan. Deze zijn
echter al verouderd en (dat is heel slecht) niet door de docent gecontroleerd. Dat
is natuurlijk jammer. Hier zou meer aandacht zou voor moeten zijn. Ik ben zelf
iemand die veel probeert te leren van mijn fouten. Als ik een oude tentamen heb
gemaakt, dan scheelt dat enorm veel in het eindresultaat. Ten eerste weet ik of
ik op de juiste wijze heb geleerd en ten tweede weet ik wat ik niet begrepen heb.

Het aantal stoppende sjaarzen zal hiermee misschien niet direct afnemen - er
zijn immers veel meer redenen waarom mensen stoppen - maar het kan er wel
voor zorgen dat die personen die scheikunde willen doen er in ieder geval niet uit
ge-BSA-d worden.

Reactie van de tentamenbank commissie:

Aangezien de tentamenbankcommissie – na anderhalf jaar op zijn gat te hebben
gelegen – dit jaar weer wordt opgestart, en zij een gebrek heeft aan (actieve)
leden, is het niet zo verwonderlijk dat er op de site oude tentamens staan. Er
wordt op dit moment gewerkt aan het volledig opnieuw opzetten van de tenta-
menbank. Als jij daar een constructieve bijdrage aan zou willen leveren, dan zou
dat erg op prijs gesteld worden.

Namens de tentamenbankcie,
Reint Boer Iwema �

kritiek
Nieuwe rubriek in de Chimica

Met ingang van dit nummer is er
een nieuwe rubriek van start ge-
gaan in de Chimica: ‘een aio aan
het woord’. Hierin krijgt een aio de
mogelijkheid om een  wetenschap-
pelijk artikel te schrijven over het
onderzoek waar hij mee bezig is.

Op deze manier krijgen studenten
een klein overzicht van de vakgroe-
pen waar ze later stage kunnen
gaan lopen.

Het artikel mag maximaal 500 à
600 woorden tellen en het kan op-
gestuurd worden naar:
chimica@chemischdispuutleiden.nl.

De redactie �

oproep aan aio’s
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Na mijn studie Technische Natuurkun-
de in Delft ben ik in 2000 begonnen
als AIO in de groep biofysische organi-
sche chemie van prof. De Groot. In
onze groep gebruiken we Magic Angle
Spinning (MAS) NMR om vaste stof-
fen te onderzoeken, in het algemeen
met een biologische achtergrond.
Hieronder vallen bijvoorbeeld mem-
braaneiwitten die vele cruciale func-
ties vervullen, zoals de communicatie
tussen cellen. Vaste stof NMR werkt
wel wat anders dan NMR in oplos-
sing. In vloeistoffen worden richting-
afhankelijke interacties namelijk uit-
gemiddeld door snelle rotatie en diffu-
sie wat leidt tot scherpe pieken. In
vaste stoffen is dit natuurlijk niet het
geval. Als alle oriëntaties vertegen-

woordigd zijn, zoals in een poeder, zijn
de pieken dan ook zeer breed. Met de
MAS techniek wordt de stof in een
zgn. rotor snel geroteerd onder een
speciale hoek (de Magic Angle dus),
waardoor de vloeistof situatie als het
ware wordt nagebootst.

Maar nu iets meer over mijn eigen on-
derzoek. Sommige fotosynthetische
bacteriën maken gebruik van een spe-
ciaal soort antennesysteem voor een
efficiënte absorptie van zonlicht, de
chlorosomen genaamd. Dit zijn capsu-
les aan de binnenkant van de celwand
die gevuld zijn met chlorofyl (figuur 1).
Vroeger dacht men dat eiwitten ver-
antwoordelijk waren voor de structuur
van deze antennes, maar het blijkt nu
dat puur chlorofyl kan aggregeren tot
een geordend netwerk (figuur 2), dat
tevens gekromd is en zo de buisjes
vormt die de chlorosomen opvullen.
Dit is te reproduceren in de reageer-
buis door eerst het chlorofyl op te los-
sen in een sterk polair oplosmiddel en
vervolgens een overmaat apolaire
vloeistof toe te voegen. Dit systeem is
erg interessant met i.v.m. mogelijke
toepassing in kunstmatige fotosyn-
these als alternatief voor de dure zon-
necellen gebaseerd op halfgeleiders.
Om te bestuderen wat de chemische
eigenschappen zijn, die dit proces stu-
ren, is het molecuul zoals het in de
chlorosomen voorkomt in enkele op-
zichten aangepast. Zo is het Mg, wat
normaal in de ring zit, vervangen door

Cd. Verder is het molecuul 13C gela-
beld voor het NMR onderzoek.

Met MAS NMR is nu na te gaan wat
het effect is van de modificaties. Voor-
al een vergelijking tussen de chemical
shifts van 1H en 13C in het aggregaat
met het monomeer in oplossing ont-
hult veel over de structuur. Hierbij blij-
ken zeer sterke ring current shifts voor
te komen door overlap van de aromati-
sche ringen. Verder blijkt een 113Cd
MAS NMR spectrum informatie te be-
vatten over de coördinatie van Cd. Al
met al ziet het ernaar uit dat het net-
werk nog steeds zo in elkaar zit als in
de chlorosomen, waarbij ze zelfs dich-
ter op elkaar gepakt zitten. Er is echter
één groot verschil in de supramolecu-
laire structuur. Dit wordt duidelijk uit
een experiment dat we hebben ont-
wikkeld voor het meten van intermole-
culaire correlaties. Hieruit blijkt na-
melijk dat de lagen chlorofyl nu niet
opgerold zijn in buisjes, maar platte
vlakken vormen die op een simpele
kop-staart manier gestapeld zijn.

Met MAS NMR is de structuur van dit
aggregaat dus te bepalen. Deze gege-
vens levert ons kennis op over het ag-
gregatieproces. De grote vraag is na-
tuurlijk waardoor we platte vlakken
hebben i.p.v. buisjes. Hierop hoop ik
nog een antwoord te vinden, mogelijk
geholpen door aggregaten met andere
modificaties en/of computerbereke-
ningen aan modelstructuren. �

Fig. 1. Capsules met chlorofyl

Fig. 2. Netwerk van chlorofyl

Ido de Boer
aio biofysische organische chemie

een aio aan het woord…

MAS NMR aan een chlorofyl-
complex
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Keycords en andere troep.

In de Chimica jaargang 37 nummer 1 bemerkte ik op enkele plaatsen een schim
van onbehagen omtrent de positie van de studie scheikunde en haar toekomst.
Mijns inziens is daar geen aanleiding toe. Zonder de pretentie te hebben volle-
dig te zijn geef ik hier enkele redenen.

Scheikunde is leuk en interessant.
Het helpt ons om de dingen om ons heen te begrijpen. Zo kan het in redelijk
detail verklaren hoe ons gezichtvermogen werkt en waarom de blaadjes aan de
bomen groen zijn. De interesse in het vakgebied heeft u waarschijnlijk op de
middelbare school opgedaan. Zolang scheikunde dan ook op de middelbare
scholen onderwezen wordt, zullen er altijd scholieren blijven die zich hierin ver-
der willen verdiepen middels een studie. Een tijdelijk teruglopend aantal in-
schrijvingen wil niet zeggen dat de studie ten dode opgeschreven is. Ik verwacht
dat het teruglopende aantal meer te maken heeft met een minder dan optimaal
gebruik van goede chemische didactiek op middelbare scholen, een onduidelijk
beeld voor de scholier wat een chemicus kan doen en bereiken met zijn leven en
een negatief imago van de chemie onder de bevolking. Dit zijn allemaal proble-
men die verholpen kunnen worden.

Scheikunde helpt ons om het menselijk bestaan aangenamer te maken.
Mede vanwege de ontwikkeling van deze fantastische natuurwetenschap leven we langer, hebben en kunnen we meer.
Kijkt u maar om u heen naar alle materialen en stoffen die de chemie heeft voortgebracht en spotgoedkoop gemaakt om
voorbeelden te vinden. Of realiseert u zich dat deze tekst is gevormd uit een lieflijk chemisch goedje. Immers, de producent
van dit goedje heeft ervoor gezorgd dat deze letters de gewenste kleur hebben, dat de inkt snel genoeg droogde toen deze
Chimica gedrukt werd en dat de tekst zelfs leesbaar blijft na een foltering van koffiekringen te hebben ondergaan. Zolang
de mensheid zich blijft ontwikkelen en steeds hogere eisen stelt aan de materialen en stoffen om ons heen, blijft er een
noodzaak om de chemische wetenschap te verdiepen en verbreden met behulp van verbintenissen met andere weten-
schappen. Hiertoe blijft de opleiding scheikunde, zelfs met weinig inschrijvingen, noodzakelijk.

De chemische industrie is groot en heeft mensen nodig.
Nog niet zolang geleden zag ik een artikel waarin de Nederlandse chemische industrie aangaf dat bij de huidige instroom
aan studenten er jaarlijks meer vacatures in deze tak van industrie zullen komen dan afstudeerders van relevante opleidin-
gen. Deze opleidingen zullen dus moeten groeien (tenzij de chemische bedrijven de opleiding van hun werknemers aan het
buitenland wil overlaten) en met de juiste steun van de industrie (denk aan maatschappelijke perceptie of financiële steun
voor studenten of misschien zelfs voor opleidingen) zal dat vast mogelijk blijken.

Scheikunde heeft niets te vrezen van de ‘keycords en andere troep’ studies SMST en LST.
Aan het begin van dit jaar is er zelfs specifiek onder de 13 inschrijvingen voor SMST polshoogte genomen of ze scheikunde
als studie hadden overwogen. De enige inschrijving die het bewijs had kunnen leveren dat SMST kannibalistisch is, bleek
voor het eind van de eerste collegeweek te hebben besloten toch voor scheikundige technologie in Delft te gaan. Kortom,
er is geen significante competitie tussen de genoemde opleidingen om inschrijvingen. Dit is ook logisch, want zowel de
interesse als de verwachtingen van de scholieren die aan een initieel bredere studie zoals SMST beginnen, zijn anders dan
die van mono-disciplinair geïnteresseerden.

Naast de bovenstaande bestaat er waarschijnlijk nog een scala aan andere redenen om niet al te bezorgd te zijn over de
positie van de studie Scheikunde. De door de praeses toegejuichte positieve houding via het zich actief opstellen is naar
mijn mening het belangrijkste middel van een scheikunde student om te helpen het tij te keren. ‘Keycords en andere troep’
zijn geen wondermiddel. Een positieve attitude gecombineerd met het naar de middelbare scholier en de industrie tonen
dat studies zoals scheikunde, LST en SMST een blok van waardevolle studies aan de universiteit Leiden vormen zal bewij-
zen dat wel te zijn.

Hopelijk tot ziens op open dagen, studiefestivals, studiebeurzen, proefstudeerdagen en alle andere activiteiten waar u een
duidelijk verschil kunt maken! �

onbehagen

Ludo Juurlink
Studiecoördinator SMST
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Steven Verhelst

Ik lag languit op de bank te lezen in
de onlangs verschenen roman
Mank van Herman Brusselmans,
toen ik plotseling in mijn ooghoek
iets op televisie zag dat mijn aan-
dacht trok. Ik drukte op de mute
knop om het geluid weer in te scha-
kelen en viel midden in de bericht-
geving over de spaceshuttle Colombia, die bij het binnendringen van de damp-
kring in brokstukken uiteen was gevallen. Niemand van de bemanning had de
ramp overleefd. Alle astronauten waren in één moeite door gecremeerd en uit-
gestrooid.

Ik wil later ook worden gecremeerd en uitgestrooid.
En ik dacht terug aan de tijd dat ik nog astronaut wilde worden. Dat was op de

lagere school. De juffrouw van de eerste klas vroeg zowat iedere week aan ons
wat we wilden worden. Meisjes wilden nog gewoon moeder worden en jongens
brandweerman of politieagent.

Eén jongetje zei: ‘Treinmachinist.’ Zijn vader was ook machinist.
En ik? Ik wilde astronaut worden. Ik wilde de ruimte in.
Niemand uit mijn klas had een idee wat ‘de ruimte’ inhield. Battlestar Galacti-

ca was nog niet op TV. Tenminste, niet op de Nederlandse. Het ging hun voor-
stellingsvermogen te boven.

Het meisje waar ik stiekem verliefd op was, verklaarde me voor gek toen ik
beweerde dat de zon een ster was. ‘De zon is de zon,’ zei ze. ‘Sterren zie je alleen
’s nachts.’

Domme gans. Ik had het zelf gelezen in een wist-je-dat-boekje dat mijn moe-
der gratis gekregen had bij de Albert Heijn. Er waren 32 verschillende. Eén ervan
ging over ruimtevaart. Over Gagarin en Armstrong. Zij lieten zich zonder te we-
ten wat hun te wachten stond, de ruimte in schieten. De mensen op aarde
– vrijwel net zo onwetend als mijn klasgenootjes – bleven in spanning achter.
Gagarin werd bij terugkeer gevraagd of hij God had gezien.

Tegenwoordig staat een ruimtereis synoniem voor hard werken. Een biertje drin-
ken op zaterdagavond of gezellig met God kletsen is er niet bij. Al helemaal niet
voor de eerste Israëlische astronaut, Ilan Ramon. Hij bekende in een interview
vanuit het ruimteveer dat hij zelfs de sabbat vergeten was.

De moderne astronaut is een wetenschapper. Geen futuristische ontdekkings-
reiziger. De romantiek is verdwenen. Ruimtestations zijn vandaag de dag uitge-
rust met allerlei luxeartikelen. Zoals de door Wubbo Ockels uitgevonden astro-
nautenslaapzak. Daarin word je zo strak vastgebonden, dat  je nauwelijks last
hebt van de gewichtsloosheid. Of het vacuümtoilet. Dat zuigt de behoefte zo
snel mogelijk weg. Vroeger ging dat wel anders. Toen moest je bij wijze van
spreken met een vlindernetje achter je eigen drol aan.

Moderne ruimtevaart, ik vind het niks. Het lijkt op kamperen in een caravan
met climate control, vier gaspitten en een schotelantenne. Je kunt net zo goed
thuis blijven.

Niemand uit mijn klas is uiteindelijk brandweerman of politieagent geworden.
Alleen dat ene jongetje is bij de NS gaan werken. Zal ook wel minder romantisch
zijn dan hij had verwacht…

En ik? Ik weet nog steeds niet wat ik wil worden. In elk geval geen astronaut.
Het was zaterdagavond. Ik trok een biertje open, zette de televisie af en ging

verder met lezen in Mank van Herman Brusselmans. �

astronaut
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Ruben E. A. Musson

Histamine en zijn vriendjes

Het ziet er angstaanjagend uit; ie-
mand die het ene moment braaf op
wat pindaatjes of een salade zit te
knagen en het volgende moment van
zijn stoel stort en snakkend naar adem
op de grond ligt te kronkelen, omdat
hij zwaar allergisch is voor pinda’s of
noten. Toevallig is er een dokter in de
zaal, die het slachtoffer prompt een
spuitje geeft. In dit spuitje zit adrenali-
ne, een belangrijke stof die meer ver-
dient dan uitsluitend onderdeel te zijn
van de uitdrukking “de adrenaline
giert door je lijf”. Tijd dus om adrenali-
ne stevig in de bloemetjes te zetten.

Eerst enige tekst en uitleg voor wat
betreft de naam: adrenaline is afge-
leid van het Latijnse ad en renes; je
renes zijn je niertjes en ad houdt in dat
er nog een ding aan of op die niertjes
vastgeplakt zit, namelijk, heel verras-
send, je bijniertjes: de plaats waar
adrenaline geproduceerd wordt, en
wel in een stuk weefsel dat de medul-
la genoemd wordt. Voor de Graecofie-
len onder ons: epinephrine vindt zijn
oorsprong in het Griekse epi en
nephros; de betekenis is hetzelfde.
Het ietwat onheilspellend klinkende
voorvoegsel “nor” betekent “non-radi-
cal”; norepinephrine heeft dezelfde
structuur als epinephrine, maar mist
de N-methylgroep (zie afbeelding).

Edoch genoeg over die twee schitte-
rende, zij het natuurlijk in bepaalde
opzichten dodelijk versleten talen
(middelbare schoolbewoners conver-
seren bijvoorbeeld tegenwoordig al-
leen nog maar in een met Nederland-
se tussenwerpsels en oerkreten ver-
rijkt Engelsachtig taaltje van zeer twij-
felachtig allooi, en schijnen elkaar
dan nog daadwerkelijk te begrijpen
ook); laten we eens naar de natuurwe-
tenschappelijke kenmerken van deze
twee zusjes gaan koekeloeren. Che-
misch gezien zijn epinephrine en nore-
pinephrine zogenaamde catecholami-
nen; maar hierover in een volgend
epos meer. In de farmacie worden epi-
nephrine en norepinephrine gerekend
tot de groep der sympathicomimetica;
een verzameling van stoffen die de-
zelfde werking hebben als een sympa-
thicusprikkel. Om te begrijpen wat
zo’n prikkel precies is en doet, zal ik u
trakteren op een update over de wer-
king van ons zenuwstelsel.

Onze hersenen en ruggenmerg vor-
men het centrale zenuwstelsel. Dit
staat via het perifere zenuwstelsel in
contact met de rest van ons lichaam:
de interne organen, spieren, huid en-
zovoort. Het perifere zenuwstelsel be-
staat uit een somatisch en een auto-
noom gedeelte. Terwijl het somatisch
zenuwstelsel onze vrijwillige functies
(beweging en tastzin) controleert, ver-
zorgt het autonome zenuwstelsel onze
‘onvrijwillige’ functies: activiteiten
van ons lichaam waar wij zelf niet bij
stilstaan en niet bewust controle over
hebben. Gelukkig maar, want als wij
iedere seconde bewust ons hart de
opdracht zouden moeten geven om te
slaan en onze maag opdracht zouden
moeten geven om wat halfverteerde
voedselkwakjes in ons duodenum
(twaalf vingerige darm) te spugen,
dan zouden we – met gevoel voor un-
derstatement – een vrij turbulent le-
ven hebben. Je zal het maar eens een
keer vergeten.
Maar goed, u raadt het al, het autono-
me zenuwstelsel is ook weer opge-

Epinephrine

Norepinephrene

de pinda shock
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deeld in twee systemen, en wel in de
sympathicus en de parasympathicus.
Kort door de bocht gezegd is de pa-
rasympathicus ons eet- en rustmecha-
niekje (‘rest and digest’); we hebben
er een regelmatige spijsvertering
door, onze tikker doet het allemaal
kalmpjes aan en af en toe doen we
eens een plasje ofzo.
Als de sympathicus (‘fright and flight’)
daarentegen wakker wordt, ondervin-
den we het effect van de spreekwoor-
delijke Spaanse peper in onze cloaca
(ahum, de mens is toch een zoogdier?
red.): voedselvertering en darmgereu-
tel stagneren, we worden waakzaam,
ons hart trekt een sprintje, onze bloed-
vaten vernauwen zich, de luchtpijp
verwijdt zich, we gaan hijgen en zwe-
ten, en allerlei energieleveringsyste-
men treden op volle kracht in werking:
zwaailicht aan, opperste staat van pa-
raatheid, klaar om te vechten!
In stress-situaties, als de sympa-
thische activiteit sterk toeneemt, ko-
men sowieso grote hoeveelheden epi-
nephrine vrij die bovengenoemde fy-
siologische veranderingen induceren.
Norepinephrine daarentegen vervult
in ons lichaam vooral de rol van neu-
rotransmitter. Waar de parasympa-
thische zenuwvezels cholinergisch
zijn – dat wil zeggen dat de stof ace-
tylcholine de synaptische transmissie
reguleert –, zijn sympathische zenuw-
vezels adrenergisch: hier is norepi-
nephrine de eigenlijke overdrachts-
stof.

Laten we nu nog eens terugkomen op
onze pindashock. De grote hoeveelhe-
den histamine die vrijkomen bij een
ernstige allergische reactie, kunnen in
extreme gevallen voor een krampach-
tige vernauwing van de luchtpijp (het-
geen leidt tot ademhalingsmoeilijkhe-
den) en een verwijding van de perifere
bloedvaten zorgen. Dit heeft een le-
vensgevaarlijke bloeddrukdaling en
verstoring van de circulatie tot gevolg,
bekend onder de naam anafylactische
shock. Epinephrine is dan zo’n beetje
de enige redding. Vandaar dat er spe-

Enkele onzinnige vragen aan ama
Jasper:

Wat is het meest erntige ongeval
dat je meegemaakt hebt?
Een gasfles die is ontploft.

Wat is je grootste blunder?
Perslucht op een opstelling zetten
in plaats van vacuüm: hierdoor
schoot een kolf kapot tegen het dak
van de zuurkast.

Vind je je zuurkast vol?
Nee.

Wat is het duurste glaswerk op je
breukbon?
Een Dewar vat met stikstof.

Welke student is het meest irri-
tant?
Martijn Risseeuw (hij is gewoon
vervelend!).

Hoe vaak vries je een labjas in?
Eén keer in het jaar met Sinterklaas
en voornamelijk bij provocerende
studenten (“don't touch my labcoat
or else...”).

Wat is je leukste practicum?
Biochemie II.

Hoeveel uur per week slaap je in je
zuurkast?
Twee uur.

Door een klein probleempje konden
we Jasper niet met zijn zuurkast fo-
tograferen. Hij besloot toen een
foto te laten maken met het
GelDoc-systeem uit zaal 19. �

ciale zogeheten “Epi-pennetjes” in de
handel zijn voor met name mensen die
allergisch zijn voor wespensteken; in-
dien nodig kunnen deze mensen zich
direct met een stoot epinephrine in-
jecteren als eerste redmiddel, alvo-
rens ze helemaal opzwellen. Na de
noodzakelijke aanvullende behande-
ling met antihistaminica en ontste-
kingsremmers (corticosteroïden), dar-
telen ze vervolgens doorgaans al snel
weer rond.
De werking van epinephrine en nore-
pinephrine op spieren, bloedvaten en
organen, geschiedt door binding aan
receptoren. Er zijn twee typen
adrenerge receptoren te onderschei-
den, namelijk de a-receptoren (perife-
re bloedvaten) en de b-receptoren (op
de luchtpijpspieren en het hart, onder
te verdelen in b1 en b2). Norepi-
nephrine heeft hoofdzakelijk a-effect,
epinephrine heeft zowel a- als b-ef-
fect en is daardoor – maar ook vanwe-
ge zijn snelle werking – middel van
eerste keus bij anafylactische shock-
toestanden of bij ernstige astma-aan-
vallen. �

de zuurkast van…
de ama’s
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Maarten Laurs

Vlak voordat ik naar Leiden kwam om hier aan de universiteit scheikunde te stude-
ren heb ik een tijdje gewoond en gewerkt in Cambridge, Engeland. Ik liep daar
stage in het  Addenbrooke’s Hospital. Uiteraard kwam ik tijdens mijn verblijf regel-
matig in contact met studenten van de beroemde universiteit en zo gebeurde het
meer dan eens dat ik werd meegevraagd naar een gastcollege van een of andere
coryfee. Op die manier heb ik heel wat Nobelprijswinnaars en andere vooraan-
staande wetenschappers horen spreken over hun onderzoek. Natuurlijk waren die
praatjes van het populair wetenschappelijke niveau, zodat elke toehoorder het
idee kreeg dat hij tenminste iets van het verhaal had begrepen. Mijn contacten met
de studenten beperkte zich tot de ouderejaars en aio’s, maar ik heb begrepen dat
eerstejaars studenten van die universiteit uitsluitend college krijgen van de meest
ervaren docenten. Het idee hierachter is dat alleen een zeer ervaren docent in
staat is om voldoende afstand te nemen van de stof, zodat hij zich kan concentre-
ren op de manier waarop hij die stof overbrengt.Het geven van college is een kunst
en dat heeft men in Cambridge blijkbaar goed begrepen.

De Universiteit van Leiden heeft net als die van Cambridge een reputatie hoog te
houden op het gebied van de wetenschap. Toponderzoek wordt ook hier in Leiden
bedreven en in tijden van bezuinigingen betekent het uitblijven van resultaten dat
er een punt achter het onderzoek gezet wordt. Dat daardoor ook goede docenten
aan de kant worden gezet is een dieptrieste werkelijkheid waarvan iedereen op de
recente Diesviering van onze universiteit getuige was. De winnaar van de onder-
wijsprijs van de Leidse Studentenraad was dit jaar een docent die zojuist te horen
had gekregen dat hij zijn baan als docent was kwijtgeraakt. De wens van de facul-
teit W&N om voorop te lopen als het gaat om het wetenschappelijk onderzoek
staat blijkbaar op gespannen voet met de onderwijstaak die zij heeft.

Het onderwijs aan onze faculteit wordt eens in de vijf jaar tegen het licht gehouden
door een onderwijsvisitatiecommissie van de vereniging van universiteiten
(VSNU). Daarnaast houdt een onderwijscommissie bij elke opleiding een vinger
aan de pols. Die commissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de andere
helft uit docenten. Zij bespreken onder andere de uitkomsten van de welbekende
enquêtes die na elk tentamen door de studenten ingevuld kunnen worden. De kwa-
liteit van het onderzoek daarentegen wordt continu gecontroleerd door weten-
schappers van over de hele wereld en de resultaten daarvan worden ieder jaar
gepubliceerd in citatie-indexen waaraan onze universiteit heel veel waarde hecht.
Dat dit in geen verhouding staat tot de kwaliteitscontrole van het onderwijs is
volgens mij de reden ervan dat het onderwijs aan onze faculteit steeds verder in de
verdrukking komt. Wanneer goede docenten de deur wordt gewezen ten bate van
het onderzoek moet er bij ons een alarmbel gaan rinkelen!

De opleidingsdirecteuren binnen onze faculteit zijn verantwoordelijk voor de kwa-
liteit van het onderwijs en zij zouden, wat mij betreft, in staat moeten zijn docenten
te belonen wanneer zij goed onderwijs geven, of anders moeten stimuleren dat te
verbeteren. Twee procent salaris inleveren als je colleges knudde zijn en twee pro-
cent erbij als je het wel goed doet. De mening van de studenten zou hierbij betrok-
ken moeten worden. Ook zou het voor de onderwijsdirecteur mogelijk moeten zijn
om docenten aan te trekken die speciaal voor het geven van college zijn opgeleid
en die zich niet bezig hoeven te houden met het doen van onderzoek. Hun inbreng
zou ook waardevol kunnen zijn bij het verbeteren van de lesprogramma’s van elke
opleiding. Daarnaast zou er bij het aanstellen van een nieuwe professor gekeken
moeten worden naar de onderwijskwaliteiten van de sollicitanten en niet alleen
naar hun reputatie als wetenschapper. Potentiële professoren geven bijvoorbeeld
nooit een proefcollege. Zij houden in de regel alleen een praatje over hun werk en
dat is niet het zelfde als het geven van college. Het onderwijs verdient het om
serieus genomen te worden en nu is het moment om dat te bewijzen. Dan kunnen
we er straks als de eerste masters beginnen de vruchten van plukken en blijft de
reputatie van Leiden als topuniversiteit behouden. �

aandacht voor onderwijs
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Wat is het?
Het PAC is een stichting die 11 jaar
geleden is opgericht. Het is een sa-
menwerkingsverband tussen de stu-
dieverenigingen van scheikunde van
de UvA, de UU en van onze universi-
teit. Sinds kort zit ook de VU erbij. De
doelstelling is om het contact tussen
de scheikunde studenten van de 4
deelnemende universiteiten te ver-
sterken. Om dit voor elkaar te krijgen
is er ooit voor gekozen om dit te doen
in de vorm van het organiseren van

een symposium met aansluitend een diner en een feest. Deze mooie traditie zal
dit jaar al weer voor de negende keer gaan plaatsvinden.
De letters P, A en C zijn een afkorting van de namen van drie studieverenigingen,
welteverstaan: Proton (Utrecht), ACD (Amsterdam) en het Chemisch Dispuut
Leiden. Waar is dan de letter van de 4e universiteit zul je denken? Tja, die is er
niet! De VCSVU is pas twee jaar geleden in de stichting opgenomen en met
name het feit dat de V niet echt te combineren viel met PAC heeft er toe geleid
dat de naam gewoon hetzelfde is gebleven.

Thema?
Het thema is “Lading”. Dit woord is op verschillende manieren te interpreteren,
namelijk als een + en – lading, of als een beladen onderwerp. Ook kan lading
gezien worden als een vracht die vervoerd moet worden.
Deze drie gegevens komen terug in de diverse lezingen die gegeven gaan wor-
den. Zo zal een lezing gaan over de “stroompjes” in je lichaam (de moleculaire
neurobiologie), of over chemische oorlogsvoering. Door de mogelijke oorlog te-
gen Irak is dit weer een zeer actueel onderwerp geworden.

Wat kan ik verwachten?
Naast de diversiteit aan lezingen van (inter-)nationale sprekers, zal er ook een
posterwedstrijd plaatsvinden. Deze wordt georganiseerd door de KNCV en is
een goede mogelijkheid voor studenten die in de laatste fase van hun studie
zitten om hun onderzoek te presenteren. Hierbij vallen ook dit jaar weer prijzen
te winnen. Een achtkoppige jury gaat op zoek naar de beste poster. Degene met
de beste poster mag naar huis gaan met € 750,-! Ook is er een tweede en derde
prijs t.w.v. respectievelijk € 500,- en € 250,-! De deelnemers van het sympo-
sium mogen beslissen wie de mooiste poster heeft gemaakt. Deze gaat met de
publieksprijs naar huis t.w.v. € 100,-
Verder wordt je tussen de middag voorzien van een heerlijke lunch. Het sympo-
sium wordt afgesloten met een borrel en voor wie dat wil kan hij/zij zich opge-
ven voor het diner. De dag eindigt met een feest op een mooie locatie in de
binnenstad van Utrecht, waar tot in de vroege uurtjes gefeest kan worden.
Voor meer informatie kan je kijken op de website van het PAC:
www.pacsymposium.org

Waar kan ik me inschrijven?
Je kan je inschrijven door je inschrijvingsformulier op te sturen naar het CDL,
t.a.v. Stichting PAC, of door hem in te leveren bij iemand van het CDL-bestuur.
Ook kan je je inschrijven via de website van het PAC: www.pacsymposium.org
Voor deelname aan de posterwedstrijd kon je je vóór 22 februari 2003 opgeven
bij de KNCV. Een link naar de KNCV vind je op de website van het PAC. �

Wie?

Het bestuur wordt ingevuld door
studenten van de 4 universiteiten.
Deze mensen zorgen onder andere
voor het regelen van zalen, het vin-
den van sprekers, het geld, de pos-
ters/flyers/symposiumboeken, een
goede lunch, een goed diner en een
spetterend feest.

Wanneer?

Donderdag 6 maart 2003 vindt het
plaats. En je hoeft je geen zorgen te
maken dat je niet kan komen, want
op de UL is die dag vrijgeroosterd.

Waar?

Dit jaar is het in Utrecht, in het
Minnaert-gebouw in de Uithof.

Hoeveel kost het?

Voor niets gaat de zon op en daar-
om zijn we tot het besluit gekomen
om de volgende bedragen te vra-
gen aan deelnemers:

Symposium:
- Studenten

- Lid van het CDL: € 5,-
- Overigen: € 6,-

- AIO’s / Prof’s / andere geïnte-
resseerden: € 10,-

Diner: € 15,-

het pac-symposium
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Maarten Laurs

Gisteren vertrok ik met de trein van
19:05 vanuit Leiden naar Rotterdam.
Ter hoogte van station Delft kwam
een man de coupé binnen gelopen.
Zijn leeftijd schat ik op een jaar of der-
tig, maar hij zou ook veertig geweest
kunnen zijn. Hij droeg een baard waar-
van ik me afvroeg of die daar vrijwillig
gegroeid was. Ik kon het me niet voor-
stellen. Op het moment dat hij langs
mijn zitplaats gelopen kwam, richtte
de man het woord tot zijn toehoorders
– de passagiers in de coupé – waar-
van hij geweten moet hebben dat zij
niet snel zouden weglopen.

Tijdens zijn verhaal bleef de man in
mijn buurt staan en dit deed zijn ver-
haal weinig goeds, want hij verspreid-
de een ongelofelijke stank waardoor
ik me niet op zijn verhaal kon concen-
treren. Op zo’n moment probeer ik in-
stinctief mijn adem in te houden, maar
dat houd ik maar een minuutje vol en
daarna begin ik naar adem te snakken.
Zo ook deze keer en tegelijkertijd dat
mijn longen zich volzogen met zijn zu-
rige lucht begon de baard weer te lo-
pen. Hij liep naar de andere kant van
de coupé. Een luide knal, want naast
mij vloog een raam open. Enigszins
gegeneerd vanwege hun luidruchtige
actie wisselde mijn buren enkele blik-
ken met hun directe omgeving. Zij za-
gen dat hun reactie nergens voor no-
dig was geweest, want iedereen leek
de huidige verandering van het kli-
maat te waarderen.

De man was inmiddels aan de andere
kant van de coupé gekomen en begon
zich langzaam om te draaien. Toen hij
eenmaal volledig was omgedraaid
wierp hij me een blik toe waarbij een
groot deel van zijn verdriet en grief

aan mij ontbloot werd. Direct hierop
begon hij opnieuw aan de bede die hij
eerder vlakbij mij had gehouden. Dit-
maal had ik minder moeite zijn verhaal
te volgen, maar ik probeerde daarbij
wel zijn blik te vermijden.

Het verhaal dat de man vertelde
kwam erop neer dat hij vandaag al
drie keer naar Den Haag was gereisd
en weer terug naar Rotterdam. Tijdens
die zes trips, waarvan dit de laatste
van de dag zou zijn, had hij niet vol-
doende geld verzameld om een slaap-
plaats te kunnen betalen. Hij was hier-
om dus genoodzaakt om buiten één
van de opvangcentra te overnachten.
Hij zou op straat moeten overnachten
en heel waarschijnlijk kon hij een war-
me maaltijd ook wel vergeten. Dit
laatste was eigenlijk nog maar net te
verstaan, want hij barstte min of meer
in tranen uit en smeekte nog een laat-
ste keer om onze hulp. Daarbij zonk hij
langzaam door zijn knieën totdat deze
de grond raakten en liet vervolgens
tergend langzaam zijn hoofd tot vlak
boven de grond zakken.

Een hartverscheurend spektakel, zon-
dermeer. Er was echter niemand in de
coupé die aanstalten maakte om wat
kleingeld aan deze arme drommel te
geven. Helemaal niemand. Keihard.
De man stond niet veel later op,
wendde zich van de coupé af en liep
vervolgens luid vloekend naar de vol-
gende coupé. Zijn vloek bestond eruit
elke ziekte naar ons hoofd te slingeren
die hij zich maar bedenken kon – en
dit waren er heel wat. Toen de rust in
de coupé zich wat hersteld had dacht
ik bij mezelf: voor zo’n bestaan kies je
toch niet. Waarom leven mensen ei-
genlijk op straat? Ik weet het niet. �

waarom leven mensen op straat?
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