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Lieve lezer van de Chimica,

Dit is alweer de derde en laatste 
editie van dit collegejaar. De 
redactie heeft veel moeite 
gedaan om voor alle leden van 
het CDL weer een mooie uitgave 
te maken. Het thema is ‘Artificial’ 
en komt op verschillende plekken 
terug. Zo lees je op de volgende 
pagina’s in het Chemisch Journaal 
een stuk over de ‘art’ binnen 
artificial intelligence en over de 
mogelijke toekomst met robots 
op het lab. Met een beetje 
doorbladeren langs alle leuke 
activiteiten en foto’s, kom je bij de 
Science terecht. Hierin wordt een 
systeem beschreven waarmee de 
mens de natuur probeert na 

te bootsen om zo fotosynthese 
mogelijk te maken. 
Dankzij Sylvestre Bonnet is er 
nieuw licht op het gebied van 
kankertherapie, daarover is 
meer te lezen in het interview 
op bladzijde 14. Daarnaast zijn 
er in de loop der jaren heel wat 
CDL-huizen gevormd, neem 
hiervoor een kijkje in de Lijn 43. 
Vergeet ook niet na te genieten 
van de prachtige verjaardag van 
onze vereniging met de foto’s en 
verslagen!

Wij wensen je veel leesplezier.

Irene Eggink
Hoofdredactie Chimica Acta 
Lugduni

Lieve leden,

Het studiejaar loopt op zijn einde. De dagen worden langer, het aantal zonuren stijgt 
en de hunkering naar vakantie neemt toe. Voor de meesten van ons zal dit een prettig 
vooruitzicht zijn. Anderen zijn wellicht  nog aan het werk of bezig met een (onderzoeks-)
stage gedurende de zomerperiode. Voor deze mensen kan deze editie van de Chimica 
Acta Lugduni dan een moment van rust bieden. Neem een drankje en blader deze editie 
rustig door. 

Voor het vermaak van de lezer. Setting: een open podium avond met de verenigingen 
van de faculteit. Wie? Het CDL-bestuur. Wat? Een optreden in thema (Haasje Over) met 
eigen geschreven tekst en zang. Resultaat? Dat was er zeker, als we de aanwezigen 
kunnen geloven. Klinkt dit als een leuke situatie? Vergeet dan niet langs te komen 
volgend jaar tijdens de VerO Open Mic Night! Grote kans dat het volgende bestuur 
namelijk ook een optreden zal geven.

Nu was dit slechts een greep uit de vele significante gebeurtenissen van de afgelopen tijd. CDL is onder andere 
naar Lievelde afgereisd voor een weekend vol gezelligheid, grappen en spellen. Alsof dat niet ver genoeg is, zijn 
we ook naar Enschede gegaan voor de Open Nederlandse Chemie Sportdagen (ONCS) om onze eer te verdedigen 
tijdens deze jaarlijkse sportieve krachtmeting. 

Ook is het CDL een jaar in leeftijd gestegen. We zijn 93 jaartjes jong en gaan nog lang niet met pensioen. 
Ook noemenswaardig is dat rond de verjaardag van het CDL het opvolgende bestuur verkozen is tijdens de 
verkiezingsALV. Dit jaar zegevierde het door het huidig bestuur samengestelde kandidaatsbestuur in de fanatieke 
strijd tegen het tegenbestuur. Op moment van lezen zijn zij waarschijnlijk druk in de weer met het voorbereiden 
van hun jaar als 87e bestuur van deze mooie vereniging. 

Tot slot wil ik in mijn laatste praesidiaal iedereen bedanken die het CDL weer een stukje aangenamer heeft 
gemaakt dit jaar. Iedereen die dit leest draagt op zijn/haar eigen manier bij aan de vereniging, waarvoor bedankt! 

Veel leesplezier, succes met werk of stage, een fijne vakantie, maar bovendien: tot binnenkort! 

Ted de Haas
h.t. praeses der Chemisch Dispuut Leiden
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The portrait in its gilt frame depicts a portly gentleman, possibly 
French and — to judge by his dark frockcoat and plain white collar 
— a man of the church. The work appears unfinished: the facial 
features are somewhat indistinct and there are blank areas of 
canvas. Oddly, the whole composition is displaced slightly to the 
north-west. A label on the wall states that the sitter is a man 
named Edmond Belamy, but the giveaway clue as to the origins of 
the work is the artist’s signature at the bottom right. In cursive 
Gallic script it reads: 

This portrait, however, is not the product of a human mind. It 
was created by an artificial intelligence, an algorithm defined 
by that algebraic formula with its many parentheses. And 
when it went under the hammer it was sold for an incredible 
€387.000,-, signalling the arrival of Artificial Intelligence (AI) 
art on the world auction stage.

The painting, if that is the right term, is one of a group of 
portraits of the fictional Belamy family created by Obvious, 
a Paris-based collective consisting of Hugo Caselles-Dupré, 
Pierre Fautrel and Gauthier Vernier. They are engaged in 
exploring the interface between art and artificial intelligence, 
and their method goes by the acronym GAN, which stands for 
‘Generative Adversarial Network’.

‘‘The researches are surprised by the output every time they run 
it.”

The algorithm is composed of two parts, on one side is the 
Generator, on the other the Discriminator. The system is fed 
with a data set of 15,000 portraits painted between the 14th 
century to the 20th. The Generator makes a new image based 
on the set, then the Discriminator tries to spot the difference 
between a human-made image and one created by the 
Generator. The aim is to fool the Discriminator into thinking 
that the new images are real-life portraits.
 
Portraiture is an extremely tough genre for AI to take on, since 
humans are highly attuned to the curves and complexities of 
a face in a way that a machine cannot be. It turns out that 
the difficulty was part of the collective’s thinking. Elsewhere 
in the AI world, researchers are playing other art-historical 
games. The researches are surprised by the output every time 
they run it. An interesting question is: why is so much of the 
art abstract? Maybe it is because the algorithm has grasped 
that art progresses in a certain trajectory. If it wants to 

make something novel, then it cannot go back and produce 
figurative works as existed before the 20th century. It has to 
move forward. The network has learned that it finds more 
solutions when it tends toward abstraction: that is where 
there is the space for novelty.

This raises the intriguing notion that AI algorithms do not 
merely make pictures, they also tend to model the course of 
art history — as if art’s long progression from figuration to 
abstraction were part of a program that has been running in 
the collective unconscious for half a millennium. The whole 
story of our visual culture is a mathematical inevitability.
 

‘‘Some people are more inspired by the art that is done by a 
machine.”

No AI researchers are claiming that much just yet. They are 
still addressing the fundamental question of whether the 
images produced by their networks can be called art at all. 

One way to do that, surely, is to conduct a kind of visual 
Turing test, to show the output of the algorithms to human 
evaluators, flesh-and-blood discriminators, and ask if they 
can tell the difference.
 

The art in artificial

Portrait of Edmond belamy, 2018. 
Created by Generative  Adversarial  Network.
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Wetenschappers in de chemie kost het soms jaren om een 
nieuw medicijn te ontwikkelen. Aan Glasgow University hebben 
onderzoekers een robot ontwikkeld die Artificial Intelligence 
(AI) gebruikt om nieuwe medicijnen te maken. Hoe kan deze 
robot scheikundigen helpen?

De machine ontdekt chemische reacties, waardoor 
nieuwe medicijnen kunnen ontstaan. Met machine 
learning kunnen resultaten van chemische reacties 
worden voorspeld. De machine weet door ervaring met 
slechts een klein deel van de chemische interacties, wat 
andere chemische reacties zullen doen. Als er duizend 
mogelijke chemische reacties getest worden van achttien 
verschillende chemicaliën, heeft de machine maar 
honderd reacties nodig om de andere reacties te kunnen 
voorspellen. Er zijn op dit moment vier chemische reacties 
gevonden, alleen door de machine. Dit zal in de toekomst 
meer worden.

‘‘De mens blijft de expert en de robot helpt een handje mee.”

Dit lijkt niet bijzonder veel, maar daardoor kunnen 
wetenschappers zich extra focussen op de paar 
reacties die uit het oog springen. Uiteindelijk kan dit 
de ontwikkelingen van nieuwe medicijnen versnellen. 
Sommige wetenschappers vergelijken de AI robot met 
Columbus. Deze ontdekkingsreiziger zag land vanuit de 
verte, en voer erheen. De machine ziet de veelbelovende 
moleculen, en richt zich hierop.

Er zijn extreem veel moleculen. Deze kunnen allemaal 
gezocht en gemaakt worden. Een robot scheikundige kan 
dit proces wat versnellen. Hierdoor kunnen scheikundigen 
zich meer richten op de scheikundige taken, in plaats van 
veel handwerk te verrichten. Een robot maakt het proces 
daarnaast ook nog eens veiliger en goedkoper!

Wees niet bang: de robot zal echt niet de plaats van 
scheikundigen innemen. De mens blijft de expert en de 
robot helpt een handje mee.

They mixed human-generated art and art from machines 
and posed questions. The difference was measured in 
responses towards the human art and the machine art 
and found that there is very little difference. Actually, 
some people are more inspired by the art that is done by 
a machine.

“That whole thing is the art, not just the picture that comes 
out at the end.”

That leaves open the question of authorship. Is it really 
the algorithm, as the signature on the Belamy portrait 
implies? ‘If the artist is the one that creates the image, 
then that would be the machine,’ says Caselles-Dupré, 
one of the creators. ‘If the artist is the one that holds the 
vision and wants to share the message, then that would 
be us.’

If you look just at the form, and ignore the things that 
art is about, then the algorithm is just generating visual 
forms and following aesthetic principles extracted from 
existing art. But if you consider the whole process, then 
what you have is something more like conceptual art than 
traditional painting. There is a human in the loop, asking 
questions, and the machine is giving answers. That whole 
thing is the art, not just the picture that comes out at the 
end. You could say that at this point it is a collaboration 
between two artists — one human, one a machine. And 
that leads me to think about the future in which AI will 
become a new medium for art.

Irene Eggink

Robot op het lab
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 Diesco Natalis

Maandag (BBQ & Silent Diesco)
Het was weer zover, we mochten het bestaan van het 
CDL vieren tijdens de jaarlijkse Dies met als kick-off de 
traditionele barbecue. Het echte zomerweer liet nog op zich 
wachten maar om deze sfeer toch te brengen is gezellig 
barbecueën perfect. Nadat we een comfortabele plek onder 
de schotel hadden gevonden, het snijwerk gedaan hadden 
en de grillmeister klaarstond, kon de gezelligheid beginnen. 
We waren enorm trots dat het inschatten van de hoeveelheid 
boodschappen aardig gelukt was en naderhand konden we 
de calorieën wegfeesten want één activiteit was natuurlijk 
niet genoeg op de verjaardag zelf.

“De toch ietwat onzuivere noten die je hoort als je je koptelefoon 
afzet en de aangename chaos van iedereen die je seint constant 

van kanaal te wisselen ,geeft je feest een hele nieuwe laag 
entertainment.”

We mochten ook iets organiseren dat nog in populariteit aan 
het groeien is, een silent disco. Na wat organisatorische stress 
waren de koptelefoons gelukkig aangekomen. Het fijne is dat 
lekker feesten goed is tegen de stress, dus die mochten we 
lekker weg gaan dansen. De toch ietwat onzuivere noten die 
je hoort als je je koptelefoon afzet en de aangename chaos 
van iedereen die je seint constant van kanaal te wisselen 
geeft je feest een hele nieuwe laag entertainment. Met een 
kanaal vol met lekkere hitjes en een kanaal disco was het 
natuurlijk ook niet makkelijk kiezen voor iedereen. Het feest 
liep uiteindelijk op zijn einde dus we mochten trots nog een 
paar uurtjes slaap meepakken. Er stond de rest van de week 
nog meer leuks om te organiseren!

Nathan Jiscoot

Dinsdag (Lunch lecture, Vinyl & Chill en een Pubquiz)
De tweede dag van de Dies begon rustig met een zeer 
informatieve en leuke lunch lecture van Gert Wilgenhof die 
namens PerkinElmer wat kwam vertellen over het bedrijf waar 
hij voor werkt. Na deze lecture was er niets zo fijn als gewoon 
lekker neer te kunnen ploffen op een bank en genieten van 
wat goede muziek. Gelukkig had de Diescommissie hierover 
nagedacht en stond de platenspeler en heel wat platen al 
klaar voor iedereen om goed bij te komen. Toen ik aankwam 
had Tiemen al flink wat platen staan die menig haren overeind 
laat staan. Als fervent platenverzamelaar kon ik natuurlijk 
niet achterblijven en met albums als Fragile, Selling England 
by the Pound en het Duitstalige Schlagschatten waren er wat 
noemenswaardige bands aan de “playlist” toegevoegd. 

“Na deze lecture was er niets zo fijn als gewoon lekker neer te 
kunnen ploffen op een bank en genieten van wat goede muziek.”

Na nog wat fanatiek te hebben geklaverjast (het nieuwe CDL 
spel als je het mij vraagt) was het tijd voor een goede maaltijd 
roti en een pub quiz. De pubquiz had verschillende onderdelen 
met één overkoepelend thema: disco uiteraard. Van de naam 
bij de goede (foute) kledingstukken plaatsen en trivia over de 
gouden jaren van de disco tot het herkennen en opschrijven 
van de namen van de nummers en de dansmoves van Nathan 
en Quentin juist identificeren. Dit laatste werd totaal niet 
vermoeilijkt door de dans skills van de twee. Na een intense 
strijd hebben Lara, Jitske, Lennard en Fabian zegegevierd en 
gingen er met de felbegeerde ‘kanjer’ en ‘topper’ medailles 
vandoor. Al met al een hele relaxte dag!

Sjoerd Rieken
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...Follow the funky lights

Woensdag (Verkiezings ALV)
22 mei was het dan eindelijk zo ver, het moment waarop 
wij als KB hopelijk verkozen zouden worden tot f.t.! Na 
alle formaliteiten mochten we het opnemen tegen het 
tegenbestuur ‘Verlisen’. Onze eigen presentatie ging 
gesmeerd en na een aantal vragen van de leden was het de 
beurt aan het tegenbestuur om iedereen te overtuigen dat 
zij toch echt beter de touwtjes in handen kunnen nemen 
volgend jaar. Met beloftes als BSA verlagen naar 30 punten, 
de psychologie minor verbieden en doorzichtige nagellak op 
het hok was ik bijna zelf overgehaald om op het tegenbestuur 
te stemmen.  De stemming ging echter de andere kant op 
en 5 minuten later waren we dan officieel f.t. der Chemisch 
Dispuut Leiden. Dit moest natuurlijk gevierd worden en dat 
hebben we achteraf gedaan met drankjes in de Roebels.

Lise van den Bos

Donderdag (Diescover Leiden spel)
Nadat de Dies weken al waren afgetrapt met een grote 
barbecue en een spetterend silent diesco feest kon het 
natuurlijk al bijna niet meer mis gaan. De toon was gezet en 
de passe partout houders wisten wat hen te wachten stond. 
Op de donderdag was het tijd voor alweer de 6e activiteit 
van de Dies: Diescover Leiden. Het beloofde een spannend 
stadsspel te worden waarbij ieder team de taak had om de 
dief van de discobal te achtervolgen en te vinden. Het team 
dat dit als eerste lukte zou het spel, en daarmee ook de 
discobal, winnen. 

“Bepakt met een goed opgeladen telefoon met Google Maps, 
een tasje met smoeltjes en pakjes Wicky en een robuuste fiets 
kwamen we er al snel achter dat we overal puzzeltjes moesten 

oplossen.”

Alle vier de deelnemende teams werden om stipt 20:00 uur 
verwacht op verschillende locaties om Leiden heen. Om 20:05 
uur kon het spel beginnen. Bepakt met een goed opgeladen 
telefoon met Google Maps, een tasje met smoeltjes en 
pakjes Wicky en een robuuste fiets kwamen we er al snel 
achter dat we overal puzzeltjes moesten oplossen. Hiermee 
werden de coördinaten van de volgende locatie onthuld en 
op die manier racete alle teams in een sneltreinvaart naar 
café Einstein, waar de discobal gelukkig werd aangetroffen 
door het winnende team. Blij dat we met z’n allen waren dat 
de buit weer was teruggevonden vertrokken we met de hele 
groep richting het Van der Werff park om nog een borreltje 
te drinken. Een geslaagde avond en een mooi einde van de 
eerste Dies week. Gelukkig zijn we nog maar op de helft!

Yorick Baljeu
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 Diesco Natalis

Maandag (Comedy show)
Aangekomen op Amsterdam Centraal zijn we met de pond 
naar het burgerrestaurant gegaan waar we gingen eten. 
Het was een supergroot gebouw waar je goed kon zitten en 
chillen. De burgers waren verrukkelijk en we hebben er erg 
van genoten. Lopend naar het comedy café toe was er nog 
een opstootje tussen een bus en een man in de auto. Wij als 
studenten vonden dat al prachtig. Eenmaal aangekomen in 
het comedy café bestelde iedereen een drankje en gingen 
we rustig zitten. Er zouden vier stand up comedians op het 
podium komen en de mc was een man uit Schotland, hij wist 
toevallig wel alle vlaggen van alle landen uit zijn hoofd.

“De Nederlander was wel echt de grappigste vond ik zelf, 
misschien ook omdat het meer mijn humor was.”

Wij waren jammer genoeg het haasje van deze avond, want 
wij waren de studenten dus wij kregen best wat aandacht 
van de comedians. Het was een Engelstalige stand up show. 
Er was een Nederlander, Duitser, Amerikaan en een Britse 
mevrouw. De Nederlander was wel echt de grappigste vond 
ik zelf, misschien ook omdat het meer mijn humor was. Die 
was wat harder en plaagde ons als studenten meer. Ik had zelf 
nooit een stand up show meegemaakt en vond het wel voor 
herhaling vatbaar.

Quentin Cornelissen

Dinsdag (Dies receptie)
Traditiegetrouw vond tijdens de diesweek ook een receptie 
plaats, waar de leden van het CDL de kans hadden om ‘Haasje 
over’ te feliciteren met de 93ste verjaardag van onze mooie 
vereniging. 

Ook van andere verenigingen waren besturen aanwezig 
om het 86ste bestuur te feliciteren, en dit resulteerde 
in verschillende brasacties, waarbij eerst Sanne, en 
daarna de pedel het zwaar te verduren hadden. Ook de 
regenboog-glitter-eenhoorn die Prisma aan ‘Haasje over’ 
had geschonken, werd al snel gejat door LBC. Ondanks de 
verschillende pogingen, bleef zowel het boek als de pedel 
ongedeerd dankzij alle in labjas gehulde helden, en konden 
deze veilig worden gesteld door het f.t. Nadat Ted nog 
eenmaal op z’n hardst ‘CDL, GEIL!’ had geroepen, was het tijd 
voor het slotfeest van de Dies. De muziek ging aan, de lichten 
werden gedimd, en al snel stond niemand meer stil. Volgens 
mij heeft iedereen deze avond uitstekend z’n best gedaan om 
de volgende dag gepast aan te komen bij de laatste activiteit 
van de Dies: de uitbrakdag!

Maartje Zweers

Woensdag (Uitbrakdag)
Ja hoor, het was weer zo ver. Koppijn… Het was een 
topavondje geweest op Quintus na de Dies receptie van het 
CDL, maar toen was het tijd om gezellig uit te rusten in de 
Science Club op de uitbrakdag! Er stonden broodjes, hapjes, 
drankjes, banken, spelletjes en een hele hoop Netflix op ons 
te wachten. Kortom, een lekker lamlendig dagje om de ies 
mee af te sluiten en om weer tot kracht te komen voor de 
aankomende sportieve dagen in Enschede! Er werd tijdens de 
dag een Mario Kart wedstrijd gehouden, op waanzinnig hoog 
niveau geklaverjast en heel hard geslapen. Er was voor ieder 
wat wils. Het was precies wat een student op zo’n dag nodig 
had. Thanks Diesco!

Daan Hoogers
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...Follow the funky lights

The Diesco would like to thank everyone for participating in this 
amazing week. Without you we could not have had such a great time. 

We hope to see you next year!
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Malse deuntjes, 

Open Mic Night
Beter laat dan nooit was het deze 3 april, vier maanden 
later dan gepland, weer tijd voor de Open Mic Night. Deze 
editie mocht ik met 3 andere meiden van verschillende 
VerO studieverenigingen deze avond organiseren. Met 
12 acts op het programma beloofde het een spectaculaire 
avond te worden. De avond begon om half 8 met een 
aantal rustige acts van solo’s en duo’s begeleid op gitaar of 
piano en later op de avond waren de bands aan de beurt. 
Tussendoor kwamen ook het bestuur van ,,Aesculapius”, 
de oud Praesides van LIFE en het CDL bestuur verkleed als 
haasjes traditie getrouw een prachtige act neer zetten. Ik 
denk dat ik namens iedereen kan spreken als ik zeg dat ik 
hier erg van heb genoten. Het hoogtepunt van de avond 
was natuurlijk de MST band “Molecular Sounds & Tunes” 
die in een nieuwe formatie het Open Mic podium weer 
eens kwam trotseren. Dit was, zoals we ondertussen wel 
van ze gewend zijn, weer een groot succes. 

“De avond begon om half 8 met een aantal rustige acts van 
solo’s en duo’s begeleid op gitaar of piano en later op de 

avond waren de bands aan de beurt.”

Om half 11 waren de acts afgelopen en een uurtje later 
verplaatsen de laatste paar toeschouwers zich naar de 
kroeg. Het was een zeer geslaagde avond en ik heb zeker 
zin in volgend jaar. 

Lise van den Bos

TG – CDL Feest: Party through the times!
14 maart 2019, tijd voor de zoveelste editie van het 
CDL – TG feest. Dit maal georganiseerd in Delft met 
als thema: Party through the times! Dit jaar was café 
De Tobbe de gastheer voor de feestende Chemici en 
Chemisch Technologen. De datum van dit altijd gezellige 
feest viel precies 1 dag na dat van het Labcoat feest in 
Leiden, waar menig CDL’er natuurlijk ook aanwezig was. 
Dit mocht de pret niet bederven, want de kaartverkoop 
was weer hard gegaan en ook in Delft was het CDL goed 
gerepresenteerd. Vanaf 22.00 uur gingen de deuren open 
en konden de voetjes van de vloer. Bij binnenkomst kon 
men genieten van een heerlijk welkomstdrankje en werd 
je meteen meegesleurd in de feestende mensenmassa. 
Toen de kleine uurtjes hun intrede deden liep het feest op 
zijn einde en vertrokken de meesten per bus en trein terug 
naar Leiden. Hier werd al druk gediscussieerd wanneer 
het volgende feestje weer zou zijn, ook deze keer was dit 
traditionele feest weer een succes!

Yorick Baljeu

VerO Science Quiz
Vrijdag 17 mei was in de Foo Bar weer de jaarlijkse science 
pubquiz, georganiseerd door de vijf studieverenigingen 
van FWN. De avond werd gestart met een pizza en 
gezellige borrel. Zoals elk jaar zijn de meeste teams gemixt 
met studenten uit verschillende studieverenigingen. In het 
begin was het vooral tijd om elkaar te leren kennen en de 
beste tactieken te bedenken om de quiz te kunnen winnen.  

“De vragen van de quiz waren erg moeilijk en iedereen was 
druk in overleg om de beste antwoorden te geven.”

Dit jaar was het thema van de quiz Black & White. 
Het was erg leuk dat dit thema gedurende de quiz 
de hele tijd terugkwam in de vragen. Ook tijdens 
de liedjes ronde waren de liedjes gekoppeld aan 
het thema, zoals Michael Jackson black or white.  
 
De vragen van de quiz waren erg moeilijk en iedereen 
was druk in overleg om de beste antwoorden te geven. 
Hier en daar werd de tactiek soms aangepast, “bij 
twijfel doen we maar gewoon A” “oh daar zit in 4 in, ja 
dat is vast het goede antwoord” en uiteindelijk was de 
eindstand bekend. Na een hele spannende einduitslag 
heeft een team van het CDL gelukkig gewonnen!  

Ik wil de organisatie van de science pubquiz bedanken 
voor het bedenken van de super originele vragen en het 
bezorgen van een leuke avond!

Chantal Huisman
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sportende CDL’ers...

Open Nederlandse Chemie Sportdagen
Na een geslaagde week vol Dies-activiteiten kon er nog 
geen rust gehouden worden. Het was namelijk tijd voor de 
ONCS, ook wel bekend als de Open Nederlandse Chemie 
Sportdagen. Dit jaar was de ONCS in het vere Enschede. 
Dit betekende dat er bijtijds vertrokken moest worden 
uit Leiden. Er stond namelijk een lange treinrit voor de 
boeg. Om de reis nog onverteerbaarder te maken reden 
de treinen onverwacht niet van en naar Leiden Centraal. 
Hierdoor moest er een omweg gemaakt worden, maar dit 
kon de pret niet bederven.

Uiteindelijk was het grootste deel van het CDL beland 
in Enschede en konden de shirts in ontvangst genomen 
worden. Tot grote vreugde kregen wij geen lelijke bruine, 
zoals verwacht, maar fleurige donkergroene shirts. Dit 
fantastische nieuws werd natuurlijk uitbundig gevierd bij 
het openingsfeest.

“Of je nu langs de petanquebaan, het volleybalveld of de 
sjoelbak liep, overal was het CDL hard aan het sporten.” 

De volgende ochtend stond iedereen fris en fruitig klaar 
om zich volledig in te zetten voor de sportactiviteiten. 
Of je nu langs de petanquebaan, het volleybalveld of de 
sjoelbak liep, overal was het CDL hard aan het sporten. 
Aansluitend aan het intensieve sporten werd er heerlijk 
gegeten bij de barbecue en vanzelfsprekend werd er 
afgesloten met een feest bij de Vestingbar.

Op de laatste dag was iedereen weer vroeg uit de veren 
om de laatste wedstrijden te spelen. Alhoewel iedereen 
zeer zijn best heeft gedaan om bij deze wedstrijden 
aanwezig te zijn, is dit niet altijd gelukt. Hierdoor heeft 
het CDL strafpunten gekregen die zeker geholpen hebben 
met onze fantastische nederlaag. Dit was uiteraard de 
perfecte afsluiting van de ONCS en daarom kijkt iedereen 
weer erg uit naar volgend jaar.

Joeri Schoenmakers

CollectCie Cake Lunch
Op 30 april was het zover: de Charity Cake Lunch. Het 
was de tweede activiteit van de CollectCie dit jaar. Elk 
commissielid had zijn uiterste best gedaan om de mooiste 
en lekkerste taarten te bakken. Ook het bestuur en de 
TraktaatCie hadden een taart gemaakt. Van appeltaart 
tot monchoutaart, en van cheesecake tot bosbessen-
amandeltaart: er was voor ieder wat wils. De CDL-taart 
van Ted en de biodynamische worteltjestaart van Christine 
konden natuurlijk ook niet ontbreken. In totaal zijn er 10 
(!) taarten gemaakt. 

“Elk commissielid had zijn uiterste best gedaan om de mooiste 
en lekkerste taarten te bakken.’”

Dit jaar zamelt de CollectCie geld in voor Edukans. 
Edukans zet zich in voor kansen in het onderwijs voor 
alle kinderen over de hele wereld. Helaas is het niet 
voor ieder kind vanzelfsprekend om te leren rekenen, 
lezen en schrijven. Edukans richt zich onder andere op 
de kwaliteitsverbetering van het onderwijs, onderwijs in 
noodsituaties en gelijke kansen voor meisjes. Wil je meer 
weten? Neem dan een kijkje op https://www.edukans.nl.
Het was zeker een zeer geslaagde lunch! Iedereen heeft 
kunnen genieten van de taarten en wij kunnen weer een 
mooi bedrag toevoegen aan het potje voor Edukans. 
Bedankt allemaal! 

Fleur van Loo 

FeminiCie escape room
Op 14 mei was het zover, we gingen met de FeminiCie naar 
een escape room! Nadat ik een lange dag op het lab bezig 
was geweest, had ik extra veel zin in een gezellig uitje. Met 
een grote groep meiden reisden we af naar Den Haag, om 
daar verschillende escape rooms te trotseren. Zo werd er 
een groep een mortuarium in gestuurd, een die op zoek 
ging naar namen van spionnen en zat ik in de groep die 
moest ontsnappen uit de beruchte Alcatraz gevangenis. 
Voordat we naar binnen gingen, werden we aan elkaar 
geboeid. Aan de hand van hints die een andere gevangene 
had achtergelaten, moesten we te zien ontsnappen. 
Omdat we in verschillende cellen werden opgesloten, 
was teamwork erg belangrijk. Na de cellen geopend te 
hebben, kwamen we in een kamer die ondersteboven was 
gedraaid en werd ik nog ‘geëlektrocuteerd’. Aan het einde 
moesten we door een laserdoolhof om te ontsnappen, dit 
vereiste nog wat lenigheid van de groep. Uiteindelijk zijn 
alle groepen met nog een ruime tijd op de klok ontsnapt! 
Naderhand zijn we met bijna iedereen lekker gaan eten 
bij de Very Italian Pizza en hebben we op de terugweg 
naar het station nog een lekker ijsje gehaald. Het was een 
geslaagde avond! 

Danique van Workum
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en pure ontspanning

Lasergamen AkCie
Daar waren we dan. Na een wandeling met 38 CDL-
leden door de donkere steegjes van Den Haag waren we 
aangekomen bij de WowZone om te lasergamen. Toen het 
terrein van een afstand te zien was, was iedereen meteen 
erg onder de indruk. Er stonden containers, auto’s en zelfs 
een onderzeeër in het donker te wachten als decor voor 
onze strijd. Na een korte uitleg over de wapens begonnen 
we met de drie spellen. Team Deathmatch waarbij je 
met je team zoveel mogelijk tegenstanders neer moest 
schieten, Domination waarbij je 3 plaatsen onder controle 
moest houden en VIP hunt waar ieder team één VIP had 
met 30 levens. Tussen elk spel zat een korte pauze om op 
adem te komen en om de score te bekijken. Ook werd er 
tijd genomen om uitgebreide tactieken te bespreken die 
de volgende ‘heat’ toch niet gebruikt werden.
 
Sommige spelers bleven rustig gedekt achter een 
container staan en anderen gingen vol in de aanval op de 
hoop dat ze niet geraakt werden. Wat je ook deed, er was 
sowieso actie. Het enige wat verschilde was hoe vaak je 
terug moest lopen om jezelf weer levens te geven.

“Er stonden containers, auto’s en zelfs een onderzeeër in het 
donker te wachten als decor voor onze strijd.” 

 
Na vallen, opstaan, glibberen en glijden door de modder 
was de strijd gestreden. Iedereen zat achteraf nog rustig 
na te praten, te genieten van een Bastogne koek en 
inspecteerde elkaars modderschade. Vervolgens ging 
iedereen weer terug door het donkere Den Haag naar 
huis. Al met al was het weer een erg geslaagde en actieve 
activiteit!

Joeri Schoenmakers

Ouderejaars weekend in Lievelde
Eens in de zoveel tijd moet je toch even al die drukte van de 
randstad achter je laten en een weekendje goed uitrusten. 
De OJWcie begrijpt dat maar al te goed en daarom wordt 
er al een paar jaar een mooi weekend opgezet voor de 
ouderejaars van het CDL waar alles voor je geregeld wordt 
en jij lekker kan genieten van quality time met je leukste 
vriendenclub. Dit jaar was het een speciale editie van 
het ouderejaarsweekend, het was namelijk op dezelfde 
locatie als het allereerste OJW van 5 jaar geleden, Beusink 
recreatie in het hart van de achterhoek. Omdat niemand 
zo’n lustrum editie zou mogen missen is zelfs het OJW 
omgezet in een AJW, een selecte groep eerstejaars 
hebben ons mogen vergezellen. Na een schappelijke 
treinrit van maar 3 uurtjes konden de tassen uitgepakt 
worden en werd er meteen lekker gesport/gechillt op 
het gras. Ondertussen werd er een heerlijke maaltijd 
bereid door onze resident chef en OJW expert. Een kleine 
locatiewijziging was wel benodigd vanwege exploderend 
keukenmateriaal.

“Eens in de zoveel tijd moet je toch even al die drukte van de 
randstad achter je laten en een weekendje goed uitrusten.” 

Dit weekend was er voor ieder wat wils: er waren 
kaartspellen, bordspellen, een prachtige trampoline en 
een oneindige voorraad aan boodschappen (inclusief 
frituur). De commissie heeft natuurlijk ook nog het 
een en andere op de planning staan dit weekend. Op 
zaterdagmiddag zijn wij lekker gaan zwemmen in een 
tropisch zwembad en die avond stond de headliner van 
ons weekend klaar: de Bonte Avond! Hier zagen wij wat 
voor speciale vaardigheden het CDL pas echt rijk was. 
Wij kunnen namelijk heel goed met diabolo’s spelen, 
Ted’s raadsels oplossen,  skibidi-dancen, de kazoo 
bespelen/ontcijferen, verwonderen over de mystiek van 
verschijningen, de diepste geheimen van het KB naar 
boven halen en natuurlijk elkaar judgen.

Op zondag zijn wij tevreden en uitgerust weer 
teruggekeerd naar de bevolking met maar 1 vraag in ons 
achterhoofd: “Wazooni, Wazini, wat was de uitkomst, 
grote Thijsini?”

Lennard van der Boon
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Op bezoek bij...

Dr. S.A. Bonnet doet onderzoek naar een nieuwe vorm van chemotherapie dat niet reageert totdat je het met licht bestraald. In 2008 ontving 
Bonnet een Veni grant, in 2012 de Vidi grant en nu in 2019 de Vici grant. Wij waren erg benieuwd hoe Sylvestre Bonnet over zijn onderzoek 
denkt en zijn bij hem langs gegaan om een paar vragen te stellen.

Wat heeft u vroeger gestudeerd en hoe bent u in Leiden terechtgekomen?
“Ik heb gestudeerd in Frankrijk. Ik heb daar heel veel wiskunde, natuurkunde en scheikunde vakken gevolgd. Ook een beetje 
biologie vakken maar niet zoveel. Mijn bachelor heb ik afgerond in Physical Chemistry. Tijdens mijn master heb ik onderzoek 
gedaan in transition metal chemistry and molecular engineering in Strassburg en tijdens mijn PhD heb ik onderzoek gedaan naar 
molecular machines activity by light. Na mijn PhD ben ik naar Nederland gekomen voor mijn postdoc in de katalyse. 
Mijn Veni grant heb ik uitgevoerd in Utrecht, deze groep deed onderzoek naar de scheikunde op membranen. Dit was voor mij de 
eerste stap richting de chemische biologie kant. Tijdens dit onderzoek werd er gekeken naar de beweging van kleine moleculen 
op een membraam oppervlak onder invloed van licht. Daarna ben ik naar Leiden gekomen en doe ik nu onderzoek in de groep 
Metals in Catalysis, Biomimetics & Inorganic Materials.  In deze groep heb ik twee grants ontvangen om onderzoek te doen naar 
licht geactiveerde antikanker moleculen.”

“Ons doel is niet om een nieuw geneesmiddel te vinden  
voor een kanker dat al een overlevingskans heeft van 90%  
maar we willen juist onderzoek doen naar de kankersoorten  
die misschien maar bij 15 mensen in Nederland voorkomen.”

Waarom heeft u gekozen om onderzoek te doen op een universiteit en niet de stap richting het bedrijfsleven gemaakt?
“Ik heb hier veel over nagedacht maar sinds ik klein ben heb ik altijd al onderzoeker willen worden. Ik ben heel nieuwsgierig en 
heb altijd het idee gehad dat in het bedrijfsleven je alleen goed onderzoek kan doen naar waar het product is en niet waar de 
nieuwsgierigheid je naar leidt.”

“Ik heb hier veel over nagedacht  
maar sinds ik klein ben heb ik altijd  

al onderzoeker willen worden.”

U heeft laatst een nieuwe grant ontvangen, de Vici grant, wat wilt u nu aan uw onderzoek gaan vervangen of misschien verbeteren? 
“Deze nieuwe grant maakt het mogelijk voor mij om me verder te ontwikkelen in het onderzoek waar we nu mee bezig zijn. 
Door de nieuwe financiering kan het onderzoek door gaan en kunnen er nieuwe onderzoeksvragen beantwoord worden. Om 
goed onderzoek te kunnen doen is het vooral belangrijk dat je lang genoeg over een vraag kan nadenken. Toen we begonnen 
met het werken van licht geactiveerde antikanker moleculen was vooral de vraag, kunnen wij een photochemische reactie 
toepassen in een biologische omgeving. Deze vraag kunnen wij nu beantwoorden en nu willen we ons vooral gaan richten op de 
verschillende soorten kankercellen die er zijn. De focus zal vooral liggen op de verschillende soorten kanker waar de doktoren 
nu nog niks mee kunnen. Juist op deze zeldzame soorten kanker wordt veel onderzoek gedaan in de hoop dat er een oplossing 
wordt gevonden. 
Als universiteit kan er juist gefocust worden op de zeldzame kanker soorten, ik heb nu weer een nieuw project opgestart naar 
het onderzoek in oogkanker. Ons doel is niet om een nieuw geneesmiddel te vinden voor een kanker dat al een overlevingskans 
heeft van 90% maar we willen juist onderzoek doen naar de kankersoorten die misschien maar bij 15 mensen in Nederland 
voorkomen.”
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Sylvestre Bonnet

Als laatste vraag, mist u het werken op een lab?
“Nee dit mis ik niet. Vroeger als postdoc vroeg ik mij af of ik het ging missen van postdoc naar professor maar ik mis het hele-
maal niet. Wat ik wel een uitdaging vind is om de hele dag achter een bureau te zitten te combineren met je gezondheid. Het 
is erg lastig om je werkplek op een goede manier in te richten. Op het lab was je altijd veel bezig, heen en weer lopen, dingen 
tillen, zitten en dan weer staan. Je bent fysiek bezig en dat is voor de gezondheid wel beter. 
Ik heb bijna 10 jaar op het lab gestaan en al heel veel onderzoek gedaan, als ik nu weer 10 jaar op het lab zou staan zou ik geen 
nieuwe dingen meer leren, het labwerk blijft hetzelfde. In de positie waarin in nu zit doe ik geen experimenten meer op het lab, 
maar ik doe wel nog steeds heel veel scheikunde. Regelmatig loop ik een rondje over het lab en kijk ik naar de resultaten van 
verschillende mensen. Ik ben dus niet volledig afgesloten van het laboratorium en dat vind ik wel heel fijn.”

“In de positie waarin in nu zit doe ik geen  
experimenten meer op het lab,  

maar ik doe wel nog steeds heel veel scheikunde.”

Chantal Huisman

Photography: Elodie Burrillon I http://hucopix.com 
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Redacteuren gezocht!

Heb jij de afgelopen jaren ook zo 
genoten van de Chimica en kan je 
bijna niet wachten tot de volgende 

uitkomt?

 Lijkt het je leuk om in team verband 
samen te werken aan de mooiste 
chemische glossy van Nederland?  

Stuur snel een mail naar:

Chimica@chemischdispuutleiden.nl



Educatief en 
      culinair

Ladies Career Night

Monday March 25th it was time for one of the best dinners 
of the year, the Ladies Career Night. We gathered at Van der 
Werff in a nice and cosy place of the restaurant, all dressed 
in our finest outfits, including the famous CDL bow. We were 
divided over several tables, such that we got to ask the women 
from several companies all our questions about the working 
life. 

We started with a great mustard soup and I sat at the 
table with a woman from ExxonMobile. She could give 
me great advice on constructing a full career, with a lot 
of trips going abroad. She showed with her life story that 
having ambition in your career is totally fine and that 
sometimes your career will lead you to awesome places. 
Then I got to enjoy the main course, at the table with a 
fresh mom working at DSM. She inspired me with her 
story about working a full-time job in combination with 
raising a son. She also indicated that you really have to 
follow your dreams in your career, in her words ‘ you 
should work hard and party hard!’. The dessert was also 
yummy, with the company of Lina Kan, who just started  
working for Capgemini. She showed that with a chemistry 
background, you can end up at many different companies 
in IT. And last, I truly enjoyed my cup of fresh mint tea 
with someone from Young Capital Next. She could really 
tell me how I should present myself on the job market and 
how to stand out in a job application. 

“She could give me great advice on constructing a full 
career...”

Overall, the Ladies Career Night was an inspiring dinner 
with lovely food and great company.

Dana Rademaker

Graduating, What Next?

“Afgestudeerd, wat nu..?”, “Graduating, what next..?”: de 
alumni avond heeft aardig wat vage namen te verduren 
gehad, maar uiteindelijk komt het op het volgende neer: 
oud-scheikunde studenten komen vertellen waar hun 
loopbaan hen gebracht heeft. Zo zul je zien dat niet 
elke scheikundige gegarandeerd het onderzoek in gaat!

De editie van 2019 bracht een diverse groep naar voren. 
De avond werd afgetrapt door Maarten Laurs, die bij 
ieders favoriete bedrijf werkt: de NS. Hij had gelukkig 
wel een interessante en handige portefeuille, hij werkt 
namelijk mee als software engineer aan de ontwikkeling 
van de NS-app. Esther Koppejan was de volgende en zij 
heeft een erg diverse loopbaan gehad.  Met haar verhalen 
nam ze ons mee naar de brandweer en politie tot aan haar 
eigen bedrijf dat ze uiteindelijk heeft weten te verkopen.

Uiteraard mocht de hardcore scheikundige ook 
niet ontbreken: onze eigen Jeroen Codee kwam 
vertellen hoe hij bewust dan wel onbewust zijn 
huidige positie als associate professor ingerold is. 
Sébastien Oldenbroek werkt op dit moment als project 
manager bij Nationale Nederlanden, een functie die 
hij uitgebreid beschreef en daarbij nog wat tips gaf.

“Van sjaars tot afstudeerder: meld je vooral volgend jaar 
aan!”

De verschillende ervaringen maakten van de alumni 
avond een diverse en interessante avond. Zeker het eten 
en de borrel achteraf waren goede gelegenheden om 
deze professionals informeel te kunnen spreken. Van 
sjaars tot afstudeerder: meld je vooral volgend jaar aan! 

Loes Meyberg
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succesvolle carrière

CDLIFE Career Night

Op 23 april kwamen de mensen van CDL en LIFE bijeen op 
de CDLIFE career night. Voordat de interessante lezingen 
begonnen, werd er eerst heerlijk chinees gegeten door de 
aanwezigen. Daarna begonnen de lezingen van drie mooie 
bedrijven. 

Er was voor iedere student wat wils. Genmab vertelde 
over hoe zij onderzoek doen naar antibodies om ziektes 
als kanker effectief te behandelen. Er wordt onderzoek 
gedaan naar de antibodies zelf, maar ook naar efficiënte 
manieren om ze in grote getalen te produceren en om ze 
zo specifiek mogelijk de tumor te laten behandelen,zonder 
de rest van het weefsel aan te tasten. Ook was er 
SkylineDx die onderzoek doet naar tests waarmee op 
basis van genen bepaald kan worden welk medicijn het 
beste bij de patiënt past. Hiermee kunnen mensen met 
het meest effectieve medicijn behandeld worden.  Dit 
kan de behandelingskosten drastisch omlaag brengen, 
maar kan bovendien ook veel levens redden door het 
meteen toepassen van de beste medicijnen. Als laatste 
was ook Shell aanwezig. Shell concentreert zich op haar 
klimaatimpact en het oplossen van de groeiende vraag 
naar energie, terwijl de traditionele energiebronnen 
zoals gas en olie opraken. Nadat de carrièretijgers van 
het CDL en LIFE enthousiast naar de sprekers hadden 
geluisterd, konden ze onder het genot van een drankje 
en wat snackjes in gesprek gaan met de mensen van de 
verschillende bedrijven. Er zijn veel vragen gesteld en 
gingen met grote interesse in gesprek met de sprekers. Al 
met al was het zeker een geslaagde carrière avond.

Jesse Orta

titelSamenwerken voor een
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Master Lunch Lecture

On Tuesday the 14th of May I was one of the attendants of 
the lunch lecture that was organized for master students 
of Chemistry and LST. This lunch was a perfect (and tasty) 
break from my work on the lab, but mostly, the lunch was 
very informative. The master committee had invited Ilse 
Huiskens from the Leiden Science Career Service to tell 
us all the do’s and don’ts we, as masters, need to know 
before we graduate. 

“Ilse encouraged us to really start thinking about our career 
paths and start setting goals of where you want your career 
to be in 5 to 10 years and make plans on how to reach those 

goals.”

Her presentation consisted of all aspects that you need to 
pay attention to when you start looking for a job: going 
from ways how to find vacancies, to how to make up your 
CV, and then how to prepare for a job interview. From 
a quick poll it seemed that only two of the attendants 
actually had applied for a job and that the rest had not 
thought about their career paths at all. So, Ilse encouraged 
us to really start thinking about our career paths and start 
setting goals of where you want your career to be in 5 to 
10 years and make plans on how to reach those goals.

“...before we graduate, there’s still much preparation to do!”

We could fire all our questions and Ilse was more than 
happy to answer them. Despite the fact that the lecture 
took only 45 minutes, I think we can say that we’ve already 
learned a lot. This lecture made us master students more 
aware of the facilities that the Science Career Service 
has to offer and that they are really there for you to help 
you plan your career! Summing up, before we graduate, 
there’s still much preparation to do!

Iris de Bruin

Interfacultair Congres (InFaCon) 

Het CDL heeft in samenwerking met verschillende 
studieverenigingen uit Leiden van diverse faculteiten het 
Interfacultair Congres georganiseerd. Het congres werd 
georganiseerd in samenwerking met het Studie Overleg 
Platform (StOP), het overkoepelende orgaan van alle 
studieverenigingen in Leiden. Het congres is druk bezocht 
door ongeveer 200 studenten van alle faculteiten van de 
Universiteit van Leiden (en daarbuiten). 

“Wat motiveert jou om te studeren? Hoe blijf je gemotiveerd? 
En hoe is het om te werken op een hoge positie binnen een 

mondiaal bedrijf?”

Het congres stond volledig in het teken van motivatie. Wat 
motiveert jou om te studeren? Hoe blijf je gemotiveerd? 
En hoe is het om te werken op een hoge positie binnen 
een mondiaal bedrijf? Deze vragen werden beantwoord 
tijdens het congres door sprekers vanuit alle hoeken van 
de samenleving. Van een ex-crimineel en sterrenkundige 
tot een seksuoloog en CEO, tijdens het congres werd er de 
mogelijkheid geboden om met alle gasten in gesprek te 
gaan en het thema ‘motivatie’ te discussiëren. Daarnaast 
werd er een workshop aangeboden door een organisatie 
die gespecialiseerd is in het motiveren van studenten.  
Het formele gedeelte van de avond werd afgesloten 
door een plenaire lezing van de directeur van de 
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), Onno 
Eichelsheim. Het was een zeer inspirerende en bovenal 
motiverende lezing. De avond werd afgesloten met een 
gezellige borrel die tot in de late uurtjes doorging. Tijdens 
deze borrel konden alle deelnemers in een informele sfeer 
in gesprek met de verschillende sprekers van de avond. 
Al met al was het een zeer motiverende avond en waren 
de lezingen en workshops zeer interessant. De commissie 
kan terugkijken op een mooi congres. 

Christine Visser

titelsuccesvolle carrièreSamenwerken voor een
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Artificial Photosynthesis
Renewable energy has been a major research topic throughout 
the past decade. One promising renewable energy source is solar 
power. Photosynthesis used by plants is a well-known biological 
process which incorporates sunlight to produce fuels without 
generating excess greenhouse gases. (1) In recent studies, artificial 
photosynthesis is suggested to be the solution for incorporating 
sunlight as a renewable energy source. This is due to the fact that 
artificial photosynthesis mimics the biological photosynthesis of 
harnessing sunlight by integrating light-sensitive molecules in 
photocatalysis. (2) Photocatalysis catalyzes thermodynamically 
unfavorable reactions using light.

Artificial photosynthesis is a process which requires sunlight 
to form valuable molecules, one of which is hydrogen 
gas. Within artificial photosynthesis, the water splitting 
reaction is considered, as stated in equation 3, to be the 
thermodynamically uphill reaction. The energy required 
for the water splitting reaction is ∆G°= 237.2 kJ/mol. (2) 
This photosynthetic reaction involves splitting of water 
electrochemically into hydrogen and oxygen catalyzed by 
sunlight. The produced hydrogen gas can be oxidized to 
reproduce water while the released energy in the form of 
electricity can be consumed as fuel. (3)

2 H2O (l) -> 4 H+ (aq) + O2 (g) + 4 e-          (1)
4 H+ (aq)  +  4 e- -> 2 H2 (g)                    (2)

The overall efficiency of artificial photosynthesis regarding 
the water splitting reaction is determined by three primary 
reaction processes. The first reaction process is referred to 
as the light-harvesting process which is mostly achieved via 
a light-sensitive protein or molecule. A well-known example 
of a light-sensitive protein is Rhodopsin, which is found in the 
eyes of humans and animals. (1,4) The second process entails 
the charge generation and separation processes. Charge 
separation is considered to be the most challenging step since 
charge recombination is competing due to the attraction of 
opposite charges. The final reaction process encompasses the 
catalytic process for the photochemical reaction that enables 
the thermodynamically unfavored product to be formed over 
the thermodynamically favored product. (1) 

The optimal photocatalyst for artificial photosynthesis would 
be able to implement the three previously discussed processes 
in one system to keep the complete system as simple as 
possible. This means that two molecules should have a light-
sensitive part, a charge generation and separation part and 
a catalytic center to catalyze one half reaction of the water 
splitting reaction. Ultimately, this will result in the formation 
of hydrogen and oxygen. Two molecules are required to form 
a complete system because such a system requires both a 
photocathode and a photoanode. 

“A well-known example of a light-sensitive protein is Rhodopsin, 
which is found in the eyes of humans and animals.”

Dye-synthesized photoelectrochemical cells (DS-PECs) can 
mimic natural photosynthesis by implementing two DS-
PECs working as the photocathode and the photoanode. In 
DS-PECs, the light-sensitive part (herein referred to as dye 
molecules) are linked to the water oxidation catalysts (WOCs). 
The WOCs reduce the dye molecules back to the ground 
state. Subsequently, the water is oxidized to form oxygen 
and protons at the photoanode established in equation 1. 

“Artificial photosynthesis is a process which requires sunlight to 
form valuable molecules, one of which is hydrogen gas.”

The generated protons diffuse through the proton exchange 
membrane (PEM), while electrons move through the external 
potential. The photocathode promotes the formation of 
hydrogen, according to equation 2, through the hydrogen-
evolving catalysts (HECs) and the second dye molecule. 
The two dye molecules should be sensitive towards natural 
sunlight to mimic natural photosynthesis. A schematic 
overview of artificial photosynthesis using DS-PECs is 
depicted in Figure 1. (5) 

“Ruthenium is extremely expensive.”

The most challenging catalytic step is the formation of 
oxygen. The reason is that oxygen formation requires a 
double bond between the two oxygen atoms. This half 
reaction requires two water molecules, which are oxidized 
by the WOC. Therefore, a well-performing WOC is crucial for 
the water splitting reaction. Several DS-PEC systems have a 
ruthenium atom as catalytic center for the WOC. (5,6)

2 H2O (l) ->  2 H2 (g) + O2 (g)                 (3)
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Figure 1. Schematic overview of two DS-PECs working together to create a 
complete system. The two half reactions of the water splitting reaction are 
separated by the PEM. This configuration resembles closely the biological 
photosynthesis mechanism. WOC: water oxidation catalyst. HEC: hydrogen-
evolving catalyst. PEM: proton exchange membrane. Figure adapted from Z. Yu 
et al. (5)

One particular catalyst shows great potential for the water 
splitting reaction. This catalyst has a Faraday efficiency of 
83% for oxygen formation. (6) The downside of this particular 
WOC is that the metallic center comprises a ruthenium 
atom.  Ruthenium is a rare transition metal categorized in 
the platinum group of the periodic table. Consequently, the 
natural abundance of ruthenium is low and, hence, ruthenium 
is extremely expensive. 

“Two molecules are required to form a complete system because 
such a system requires both a photocathode and a photoanode.” 

Other transition metals for the catalytic center have to be 
chosen in order to establish sustainable hydrogen formation 
based on artificial photosynthesis using DS-PECs. This 
metallic center should consists of a transition metal with 
a high natural abundance to make the catalyst inexpensive 
and more sustainable. Examples of such transition metals 
are nickel, copper and iron. In addition, catalysts based 
upon these transition metals should have a lifetime to the 
magnitude of the current car catalysts to be economically 
feasible. 

In conclusion, hydrogen can operate as a non-carbon fuel 
since hydrogen produces an electric current in a fuel cell by 
way of a redox reaction. However, hydrogen gas is difficult 
to store and/or transport. Therefore, in situ formation of 
hydrogen gas would be the ultimate solution. 

Artificial photosynthesis might be a sustainable solution for 
the formation of hydrogen gas, due to the fact that artificial 
photosynthesis meditates natural sunlight for the water 
splitting reaction. This reaction entails the electrochemically 
splitting of water to form hydrogen and oxygen. The 
requirements for artificial photosynthesis are light-sensitivity, 
charge generation and separation and catalyzation of the 
water splitting reaction. 

“The produced hydrogen gas can be oxidized to reproduce 
water while the released energy in the form of electricity can be 

consumed as fuel.”

The ultimate system would consist of a molecule which can 
perform all these three processes. Such system might be 
based upon dye-synthesized photoelectrochemical cells (DS-
PECs). One part of this system are the dye molecules that are 
excited by natural sunlight and the charges are separated. 
Additionally, the system mimics natural photosynthesis using 
two molecules as a photocathode and a photoanode. The 
water oxidation reaction is the rate limiting step in the water 
splitting reaction. Therefore, a catalyst is required to speed 
up this particular reaction. The catalytic center consists of a 
metallic atom. Although, currently ruthenium is the metallic 
atom of choice for the water oxidation catalyst (WOC), less 
expensive transition metals are crucial to make the artificial 
photosynthesis economically viable. Iron, nickel and copper 
have high natural abundance. Hence, catalysts based 
upon these transition metals would be ideal for artificial 
photosynthesis to be profitable and sustainable. 

Samantha Groeneveld 
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Als scheikundige bij
 geneeskunde

Science communication 
in Japan

For my science communication internship, it was possible for me 
to go to Japan. Going abroad for a project has always been one of 
my goals/dreams.  It took quite a bit of planning and late-minute 
stress, but in the end everything went just fine. 

In the end of March I was finally ready to go, off to Tokyo, 
which we coincidentally also visited last CDL trip. The culture 
shock of polite people, no garbage bins and trains that 
actually ride on time had less impact on me due to my past 
experiences. Luckily, it still impressed me.

Having arrived in Japan I started by finding my way to my 
housing facility. I had to take 3 trains and a bus, in total three 
and a half hours, without accidentally falling asleep. I didn’t 
even leave the city, yeah it is that big. My housing facility is 
on the grounds of NAOJ (National Astronomical Observatory 
of Japan). In the morning I only have to walk two minutes to 
my office. 

NAOJ is the main source of outreach for astronomical 
discoveries in Japan and they are also involved in the 
educational system by offering internships and courses to 
students from Tokio University. For their outreach program, 
think about: websites, leaflets, stargazing excursions, tours 
along the telescopes and one of my favourites; making 
programs and objects for the visual impaired so they too can 
have a ‘feel’ at what our galaxy is about. 

“But you are a chemist!?”

My job however was slightly different and had a more 
educational approach. The last decades the number of 
children is rapidly declining all over Japan. This also means less 
students that will apply to the university. For budget reasons 
a lot of teaching staff at universities is risking to lose their 
job. Education for the not overwhelmingly popular studies in 
science, like astronomy and physics, are combined into the 
same study. This means that a lot of specialized astronomy 
courses are taught by ‘regular’ physics teachers. This does 
not have to be a bad thing as long as the teachers knows their 
stuff. However, this appears to be the big problem. The level 
of astronomy knowledge among the physics department 
is not at the same level as their astronomy counterparts. 
The result is that students that gain a degree in astronomy 
actually learn a lot less than their peers abroad. There are 
even courses that only mention ‘space’ in the title, while not 
even discussing it in the course material.

To solve this problem, my colleagues at NAOJ did a huge 
curriculum survey among more than 600 Japanese higher 
education institutions to present a plan to the government 
on how to tackle this issue. Plans are in the making, but 
bureaucracy is not that fast.

This is where I come in. For the sake of comparison, I 
investigate the curricula of all universities in the Netherlands, 
the USA, the UK and South Africa, in the same matter as they 
did for Japan. With the information that I gather and the study 
among Japanese universities they should be able to create 
new policies, to get the future generations of astronomers 
on par with the international astronomical standards for 
graduated students. 

So the first question I get is usually not really a question: But 
you are a chemist!? Science communication is universal, just 
like the specialization in Leiden, which is shared by the whole 
TNW faculty. Luckily, I actually do not need to know in-depth 
astronomy to be able to survey the curriculum.

Spoken about different locations, living in Japan is a lot 
different than being here on for short trip. I am lucky that 
my housing is very cheap, only 30.000 ¥ (€290) a month. 
This is outrageous for Tokyo prices,although the prices of 
‘healthy’ food like vegetables are high. Similar to a lot of 
Asian countries it is actually cheaper to go out for dinner 
every day than to cook yourself. Also for obvious reasons, the 
observatory is located far from the city center and the party 
places, but it was manageable to go to places like Shibuya 
and Roppongi in the weekends. My stay was also interrupted 
by the golden week, which is an annual free week This year 
it was extra special because the emperor switched, and thus 
the era. I was at Shibuya at the era change, not knowing what 
would be happening at midnight. When trying to cross the 
famous big crossing, I was halted by police officers at around 
23:00. I could not pass, but on the other hand it was also so 
crowded with umbrellas (at chin height) that I could not walk 
backwards. I was stuck in the mass for about an hour. Then at 
midnight literal riots started among the usually super docile 
japanese. There were about a thousand police there with all 
manners of fences and ropes, but they were not able to hold 
the 70.000 people gathered there to run onto the plaza and 
start doing all kinds of random stuff. Best memory of the trip.

“Greetings from the land of the Rice and the Sun.”

Bob van Meijeren
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Als scheikundige bij
 geneeskunde

Tijdens de bachelor MST heb ik een half jaar doorgebracht op de 
Erasmus Universiteit, faculteit Geneeskunde. Daar heb ik de minor 
Geneeskunde voor technische studenten gevolgd.  
 
In mijn 3dejaar stond ik voor de keuze; wil ik een verdiepende 
of juist een verbredende minor volgen? Het was een moeilijke 
keuze, omdat er zoveel verschillende minors werden 
aangeboden. Na een tijdje het internet te hebben afgezocht, 
kwam ik terecht bij deze geneeskunde-minor; daarop viel dan 
ook mijn keuze. Deze minor zou je kunnen omschrijven als 
een zowel verdiepende als verbredende studie. Je gebruikt 
bij deze minor de kennis die je al hebt opgedaan tijdens de 
bachelor, voor mij dus mijn scheikundige kennis, maar leert 
juist hoe je deze kennis kunt vergroten en toe te passen in 
een totaal ander vakgebied, de geneeskunde. Het initiatief 
voor deze minor komt bij de Medical Delta vandaan. Dit 
is een organisatie die zich richt op het samenbrengen van 
technologie en geneeskunde binnen de Leidse, Delftse en 
Rotterdamse universiteiten en medische centra. 
 

“Diagnostiek met behulp van een Wii Balanceboard.”

De minor was anders opgebouwd dan dat ik gewend was hier 
in Leiden, wat de ervaring nog leuker maakte. Allereerst was 
het opgedeeld in 2 stukken. De eerste periode was bedoeld 
om basale kennis op te doen met vakken als anatomie, 
celbiologie, ziekteleer en genetica. In deze eerste periode leg 
je dus de basis van kennis die je nodig hebt voor het tweede 
blok. Dit tweede blok focust voornamelijk op de klinische 
toepassing van de opgedane “geneeskunde”-kennis. Tijdens 
deze periode gingen we aan de slag met allerlei casestudies 
om te ondervinden hoe je theoretische kennis kunt toepassen 
in de praktijk.

Naast de theoretische hoor- en werkcolleges wordt er dus ook 
veel geleerd over de praktijk door middel van casestudies en 
verschillende practica. Centraal hierbij staan de technische 
toepassingen binnen de geneeskunde.

 
“Het Erasmus MC, waar de geneeskunde-faculteit is gehuisvest, 
is de ideale plek om in contact te komen met de wereld van de 

geneeskunde.” 

Tijdens deze periode zijn er voor mij drie dingen geweest die 
deze minor zo leuk maakt: de projectweken, de gave practica 
en het Erasmus MC. Tijdens deze minor heb je twee keer 3 
weken om aan een project te werken. Samen met een andere 
student krijg je een project naar jouw voorkeuren toegewezen 

waarbij je je steentje bij kan dragen aan een kwestie waarop 
de artsen en onderzoekers zelf vastlopen. Ik heb bijvoorbeeld 
een project gedaan over data-analyse van de Actiwatch. Zo’n 
Actiwatch verzamelt heel veel informatie over de activiteit 
en blootstelling aan licht van patiënten die lijden aan de 
zeldzame lichtziekte EPP. Het was heel indrukwekkend 
om te werken met zulk soort persoonlijke data en contact 
te hebben met de patiënten en onderzoeksteams binnen 
het ziekenhuis. Andere bijzonderen projecten hielden zich 
bezig met onder andere virtual reality, de ontwikkeling van 
verschillende soorten apps en zelfs diagnostiek met behulp 
van een Wii Balanceboard.
 
“We leerden meer over de anatomie door het bestuderen van 

échte lichamen in de snijzaal.”

De practica die we kregen naast de colleges nam de studenten 
mee naar de praktijk, waarin we onze vers opgedane kennis 
konden toepassen. We leerden meer over de anatomie door 
het bestuderen van échte lichamen in de snijzaal, we hebben 
onszelf getest op de Helicobacter pylori bacterie om onze 
aanleg voor maagzweren te onderzoeken en een aantal 
hebben zich als proefkonijn aangemeld om een fitheidstest 
te doen waarbij we alles van het hart konden meten door 
middel van ECG-apparatuur. 

“Er gaat een nieuwe wereld voor je open tijdens het studeren aan 
een andere universiteit!“

Het Erasmus MC, waar de geneeskunde-faculteit is 
gehuisvest, is de ideale plek om in contact te komen met de 
wereld van de geneeskunde. Je krijgt college van de beste 
artsen en onderzoekers van het ziekenhuis, je komt op plekken 
waar je anders nooit zou komen zoals een operatiekamer en 
de snijzaal, en er gaat een nieuwe wereld voor je open tijdens 
het studeren aan een andere universiteit! 
 
Heb je altijd al interesse gehad in geneeskunde en vind je het 
leuk om je horizon te verbreden, dan is het zeker de moeite 
waard om een kijkje te nemen bij deze minor. 

Hugo Stegman

Science communication 
in Japan
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Studeren bij het CDL
Het aankomend bestuur streeft ernaar om aankomend jaar meer studie-
gerelateerde activiteiten te organiseren. Denk hierbij aan lunchlezingen, 
workshops en loopbaanactiviteiten. Daarnaast is het de bedoeling om meer 
samen te werken met de organen en middelen die de universiteit biedt, 
zoals de Leiden Science Career Service. Op deze manier hoopt het bestuur 
een grotere diversiteit te creëeren binnen onze mooie vereniging, het CDL. 
Natuurlijk blijft er ook veel ruimte en tijd voor ontspannende activiteiten 
zoals borrels, feestjes en actieve uitjes. 

Duurzaamheid
Het CDL wordt groener! Het 86ste bestuur ‘Haasje Over’ heeft hier al een 
goed begin aan gemaakt. Het 87ste bestuur wil deze trend graag doortrekken 
en nog meer foccussen op duurzaamheid. Dit kan bereikt woren door 
bijvoorbeeld minder plastic consumptie op het hok, minder vlees tijdens 
activiteiten en het organiseren van een duurzaamheidsweek. 

M.A.T.C.H.
Na het grote succes van de M.A.T.C.H. in 2019, wil het aankomend bestuur 
dit nogmaals organiseren. De M.A.T.C.H. staat voor Majestueus Activiteiten 
Toernooi voor Chemisch Hoogopgeleiden. Het 87ste bestuur zal de 6de 
M.A.T.C.H. editie van het CDL organiseren. 

Na 86 komt 87
De tijd is voorbij gevlogen, in september is het tijd voor ‘Haasje Over’ om het stokje definitief over te geven aan het 87ste bestuur der 
Chemisch Dispuut Leiden. Het 87ste bestuur zal bestaan uit Lara van der Poll, Jitske Hubert, Sjoerd Rieken, Chantal Huisman en Danique van 
Workum. Op deze pagina vind je de belangrijkste speerpunten van het aankomend bestuur. 
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CDL-huizen
Huize Jutjulaar
Lieve CDL’ers, wij zijn Christine Visser, Chantal Huisman en Lara van der 
Poll, en sinds 15 februari 2019 hebben wij de sleutels van dit geweldige 
huis in het Pieterskwartier in Leiden. We hadden van tevoren eigenlijk 
niet heel veel gepraat over samenwonen. We wisten alleen van elkaar 
dat we eigenlijk alle drie iets nieuws zochten, maar dat we niet heel veel 
haast hadden. Op een vrijdag had Christine een berichtje op Facebook 
gezien over dit huis, en had meteen gereageerd. Gelukkig mochten 
we zaterdag komen kijken, na dit eerste bezoek waren we meteen 
compleet verliefd op het huis. Zondag mochten we nog een keer kijken, 
en maandag kregen we te horen dat we er mochten gaan wonen! 
Twee weken later zijn we alle drie op dezelfde dag verhuisd, deze dag 
zullen we niet snel meer vergeten. Was het omdat een kledingkast niet 
door het trapgat paste en dus ter plekke doormidden moest worden 
gezaagd? Of misschien omdat het Sjoerd, Derk en Lennard (die zo lief 
waren om te komen helpen) een uur aan luide discussie gekost heeft 
om onze kapstok precies waterpas op te hangen? Het CDL is goed 
terug te vinden in ons huis, niet alleen hebben we een fotomuur waarop 
meerdere CDL activiteiten zijn vastgelegd, we hebben ook onze bullen 
opgehangen in de woonkamer. Het heeft na de verhuizing nog wel een 
even geduurd voordat alles op z’n plek stond, hoewel eerlijk gezegd nog 
steeds niet alle dozen zijn uitgepakt, maar het voelde al vanaf het begin 
als thuis! Al met al hebben we super veel geluk gehad met dit huis, en 
zijn we echt heel erg blij dat we hier mogen wonen.

Chantal, Christine en Lara

Huize Vollersgracht
Het weekend van 4 en 5 mei zijn wij in dit mooie huisje getrokken, 
wat ons het jongste CDL-huis maakt. Daarnaast hebben wij de 
directeur van het LIC als onze overbuurman. De thermostaat staat 
op warme dagen al snel op zo’n 26 graden waardoor onze eeuwige 
waterijsjes voorraad goed van pas komt. Helaas is er door alle drukte 
nog geen housewarming geweest. Gelukkig heeft het gebrek aan een 
housewarming de instroom van CDL’ers niet tegengehouden en is 
er zelfs al een uitgebreid diner gekookt voordat wij met een aantal 
CDL’ers naar een gala zijn gegaan. Helaas wel met flink wat vertraging 
omdat de brandweer nodig was om iemand uit de badkamer te 
bevrijden.

Daan en Sanne

Huize Zwavelbrug
Drie jaar geleden kregen we te horen dat Fabian een 
driekamerappartement tot zijn beschikking kreeg in het 
nieuwbouwcomplex achter de Breestraat. Een geweldige locatie in 
deze mooie stad! Hij koos ervoor om dit huis te vullen met Marije en 
Irene, de geboorte van een echt MST-huis (later ook wel het f.t.-huis 
genoemd). Onze zomer bestond uit verven, laminaat leggen, gordijnen 
ophangen, IKEA-tripjes en noem maar op. Maar, alles was het waard 
want hierna konden we heerlijk genieten van alle chille dingen binnen 
het huis. Commissie etentjes, chill avonden, bestuurseten, Dies en 
CoBo opslaghuis, een wc tijdens het chillen in het park in de achtertuin 
(kan ook op de galerij trouwens) en vergaderingen: alles was mogelijk! 
Binnenkort ga ik het huis verlaten om ergens anders een CDL-huis op te 
richten maar gelukkig blijft het f.t.-huis bestaan omdat niemand minder 
dan Iris mijn plekje overneemt. Is dat zielig voor Yorick? Nee hoor, we 
kwamen er laatst achter dat hij vaker geslapen in ons huis heeft geslapen 
dan sommige andere mensen in het complex!

Irene, Fabian en Marije
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Commissie uitgelicht:

Velen van jullie zullen jullie eigen eerstejaarsweekend nog haarscherp op jullie netvlies hebben staan. De drie en een halve dag vol nieuwe 
indrukken, gekke spelletjes, gezellige mensen, toffe feestjes en een epische cantus, zijn voor veel MST’ers hun eerste kennismaking met de 
studie, de twee verenigingen en de ouderejaars. Op het stationsplein in Leiden werd je verwelkomd door acht zuur kijkende mensen met een 
megafoon, oftewel de EJWcie. De Eerstejaarsweekendcommissie organiseert het EJW van begin tot eind, en hier komt meer bij kijken dan je 
je waarschijnlijk voor kan stellen.

De EJWcie bestaat uit zes tweedejaars en wordt geQQt door zowel het CDL als het TG. Al in januari vond onze eerste vergadering 
plaats. Wat waren we excited voor deze nieuwe uitdaging! Sindsdien vergaderen we minstens elke twee weken, maar regelmatig 
nog eens tussendoor, want er moet een hele boel geregeld worden. Ten eerste moet er een thema worden bedacht, en dit is 
nog best wel lastig. Na verschillende themasessies zijn wij er toch uit gekomen, en konden we door naar het verzinnen van een 
bijpassende outfit. Hier hoorden een tripje naar de stoffenwinkel in Den Haag, een grote bestelling bij AliExpress en verschillende 
passessies voor de vestjes bij, maar ondertussen zijn we hartstikke tevreden met onze outfit voor het weekend! 

Vanzelfsprekend is het weekend meer dan alleen een thema en een outfit, dus zijn we ook hard bezig met praktische zaken. 
Denk hierbij aan de catering, het aanvragen van offertes voor honderd en één verschillende dingen, en het zoeken naar de beste 
deals voor drankjes. Daarnaast is het EJW natuurlijk niet compleet zonder aankomend eerstejaars, dus zijn we ook bezig met de 
inschrijvingen. Omdat de aankomend eerstejaars elkaar nog helemaal niet kennen, worden er veel verschillende (kennismaking)
spellen bedacht, waardoor er tijdens dit weekend al een basis wordt gelegd voor vriendschappen tijdens de rest van hun 
studententijd.  

Ook de mentoren kunnen niet ontbreken en ondertussen hebben we al twee mentorbijeenkomsten achter de rug. Op de eerste 
college dag na de voorjaarsvakantie konden alle eerstejaars opgeven of ze zouden willen helpen tijdens het EJW, en hier is een 
gezellige en gevarieerde groep mentoren uit gekomen. Onze lieve mentoren zijn essentieel om in het begin de ongemakkelijkheid 
tussen de aankomende eerstejaars te verbreken, de EJWcie te helpen en natuurlijk voor het loeihard meezingen met al onze 
leuke liedjes. Dit hebben ze tijdens de tweede mentorbijeenkomst al even mogen oefenen, en volgens mij gaat het weekend wel 
een succes worden met deze leuke groep!

Als lid van de EJWcie heb je dus onwijs veel verschillende sub-taken, en er is eigenlijk altijd wel iets dat je kan doen. Daarnaast is 
goed samenwerken en veel communiceren onmisbaar, wat de EJWcie een hele leerzame commissie maakt. Verder is gezelligheid 
binnen de groep natuurlijk ook hartstikke belangrijk, en gelukkig is daar alle tijd en ruimte voor. In het Pinksterweekend zijn we 
samen een paar daagjes gezellig weg gegaan om zo een nog hechtere groep te worden, zodat we tijdens het EJW perfect op 
elkaar ingespeeld zijn. We hebben nu al heel erg veel gelachen en al een heus EJWcie-stickerpack samengesteld, dus volgens mij 
moet dat wel goedkomen! Wij hebben in ieder geval ontzettend veel zin in het EJW en hopen zo veel mogelijk van jullie tijdens de 
commissiespellendag op zondag 11 augustus te zien!

Maartje Zweers 
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Het thema van het EJW 2019 is geworden…

Oftewel een jaren ’19 ‘20 thema! Denk aan de roaring 
twenties, kijk nog een aflevering van Peaky Blinders, en 

je hebt een beeld van het thema van het komende EJW.

   de EJWcie!
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In memoriam Professor 
Mathieu Noteborn

Op 5 april 2019 is onze collega, hoogleraar en goede vriend Professor Dr. Mathieu Noteborn overleden. In januari van dit jaar 
werd bij Mathieu een darmtumor geconstateerd, en chirurgisch verwijderd. Aansluitend onderging Mathieu chemotherapie en 
hoewel deze therapie ingrijpend was leek Mathieu deze goed te ondergaan. Hij bleef op de voor hem bekende wijze optimistisch 
en sprak zelfs al van een bezoek aan het lab, om zijn collega’s te ondersteunen bij het afsluiten van de succesvolle evaluatie van 
zijn opleidingen. Het mocht niet zo zijn. Op vrijdagochtend 5 april werd Mathieu onwel. Kort daarop is Mathieu thuis overleden. 
Mathieu is 64 jaar oud geworden.

Mathieu heeft jarenlang de leiding gehad van de Bacheloropleiding Life Science & Technology (LST). Deze positie 
bleek voor hem het startpunt te zijn van een glanzende carrière als gedreven onderwijsbestuurder en begenadigd 
docent.

Als geen ander wist Mathieu bestuurlijke en organisatorische aspecten van het Bacheloronderwijs (en vanaf 2009 
ook de Master Chemistry waarvan hij ook opleidingsdirecteur werd) te combineren met het geven van veel en goed 
onderwijs. Hij vervulde zijn onderwijstaken met hart en ziel en stond niet boven, maar tussen studenten en docenten. 
Zijn passie voor het vak en zijn gevoel voor humor maakte van Mathieu een zeer geliefd persoon, zowel bij studenten 
en collega’s alsook bij universitaire bestuurders en collega’s van ondersteunende diensten. Het onderwijzen en 
uitdragen van de moleculaire celbiologie in de breedste zin van het woord bleef voor Mathieu zeker niet beperkt tot 
de LST-curricula. Hij stond aan de basis van het ‘Reizend DNA Lab Leiden’ binnen welk kader door de jaren heen een 
groot aantal middelbare scholen in heel Nederland zijn bezocht en scholieren warm gemaakt zijn voor de schoonheid 
van de moleculaire biologie.

Vanaf 2012 was Mathieu directeur van het Junior Science Lab, en bouwde hij dit programma, waarbinnen scholieren 
kennis maken met de basisbeginselen van de chemie (‘wat zijn moleculen, wat is DNA, wat is de chemie van het 
leven’) uit tot wat het vandaag de dag is: meer dan 3000 leerlingen die de Gorlaeus laboratoria jaarlijks bezoeken. 
Mathieu was actief lid en geruime tijd voorzitter van het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden. Zijn sociale 
betrokkenheid toonde Mathieu met het door hem ontwikkelde onderwijsprogramma voor PABO-studenten, de 
weekend-bijscholingslessen die hij voor kinderen uit sociaal zwakkere kringen heeft opgezet en de door hem 
georganiseerde wetenschapsdag (2017) voor in Leiden gevestigde Syrische vluchtelingen.

Met het overlijden van Mathieu is ons een zeer gewaardeerd en geliefd docent en bestuurder ontvallen. We wensen 
zijn achtergebleven familie, vrienden, collega’s, studenten en leerlingen veel sterkte met het verwerken van dit grote 
verlies.
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Education

The near future of education for Chemisch Dispuut Leiden is in 
clear sight, now that my successor Danique has been voted in 
favour of at the last general meeting of the members. Yet, if we 
look further, the haze seems to envelope our vision upon what is 
taught, how it is taught and who it is taught by. With the ever-
on-going changes in education the scenery of the lecture hall 
might change drastically: will humanoid robots with excellent 
facial expressions be able to convey the same messages as the 
chalk-breaking teachers of today? Based on what I have seen at 
the last convention for education innovation, I don’t believe they 
will. Nevertheless, technology will undeniably be integrated into the 
many facets of the ways we learn. This Chimica I will try to shape 
an impression of how Artificial Intelligence (AI) may slowly become 
commonplace in the lives of students.

As students of Molecular Science and Technology have 
already experienced, computer-based grading systems 
promise to be very desirable. Currently, the system ANS is 
used for the course General & Inorganic Chemistry (AAC). 
After scanning the students’ worked out test papers, teachers 
and assistants correct the work digitally and give their 
comments. Advantage: the time efficiency of not having to 
arrange multiple requests for inspection, all students can 
simultaneously see what they did well and where they can 
improve. AI might easily step in here, given that optical 
character recognition software (= computers reading text in 
a picture) are getting more and more advanced. Moreover, 
proper interpretation software could be implemented to 
figure out which question types a students struggles most 
with and to provide the best-fitting comments. Combining 
existing technologies might lead to split-second test grading 
that students can use to reflect on to improve.

“Fun fact: plans are being made to expand ANS to other courses!”

Of course, the seeming utopia of the first paragraph bears 
with it some disadvantages as it is presented here. The role 
of the teacher as a guide in human qualities is lost. A sort 
of ‘symbiosis’ of computer and human would be ideal to 
facilitate creativity and empathy, for example. The efficiency 

gained from “hands-free” testing could grant teachers extra 
time to get more involved with students who need special 
attention: think of students who lack behind, students who 
need a boost in confidence or students who excel! 

Apart from grading and feedback, AI can of course be of 
great assistance during the studying-process itself as well. 
Learning environments could be adaptive to how a student 
performs in relation to the group. Based on this performance, 
the software could, for example, provide better-suited 
exercises to make. Or perhaps AI will use your health data 
(blood pressure, glucose level, oxygen concentration) to 
schedule studying when you are most likely to be productive, 
essentially enabling you to learn a set amount in less time.

Whether we will notice the changes ourselves is still the 
question. Anyhow: technological advances, especially in AI, 
may prove to be extremely valuable to how and what we 
study. It can automate basic activities in education, such as 
grading, leaving more time for teachers to interact with the 
students who need it most. A combination of human and 
computer effort can lead to optimization of learning through 
all aspects of a students’ life.

Thijs Klein
h.t. assessor onderwijs der Chemisch Dispuut Leiden
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