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Geacht Buitenlid,

Wat is het jaar voorbij gevlogen! 
Ik kan me nog goed herinneren 
dat ik u ongeveer een jaar geleden 
voor het eerst mailde. Ik was 
waarschijnlijk net ingehamerd als 
Ab actis van het Chemisch Dispuut 
Leiden. Bij deze nobele taak hoort 
natuurlijk ook het coördineren 
van de Chimica Acta Lugduni. Een 
jaar lang heb ik met veel plezier 
dit gedaan. We hebben afgelopen 
jaar ook traditiegetrouw 
twee buitenledenborrels en 
een buitenledenactiviteit 
georganiseerd. Tijdens deze 
activiteiten ben ik de buitenleden 
steeds meer gaan leren kennen 
en hebben we erg veel plezier 
gehad. Met trots presenteer ik u 

daarom de speciale editie van de 
Chimica voor onze gewaardeerde 
Buitenleden. In deze editie kunt u 
alles lezen over de borrels en de 
activiteit, maar ook over andere 
activiteiten en bezigheden die 
het CDL afgelopen jaar heeft 
georganiseerd. Daarnaast zal het 
nieuwe bestuur aan u worden 
voorgesteld. 

Ik heb er de volste vertrouwen 
in dat het 87ste bestuur weer 
leuke activiteiten voor u zal 
organiseren!

Christine Visser
Redactie Chimica Acta Lugduni

Beste lezer, waarde buitenlid, 

Het studiejaar is net weer begonnen, de dagen worden weer korter en de warme 
dagen zijn officieel voorbij.  Wellicht begint u weer hard met werken na een heerlijke 
vakantie.  In het drukke leven, kunt u een moment rust vinden dooreze editie van de 
Chimica Acta Lugduni te lezen.

In deze editie van de chimica een overzicht van wat er  afgelopen jaar allemaal is 
gebeurd. Lees hier: activiteiten, lezingen, reizen en andere noemenswaardigheden. Zo 
blijft u op de hoogte wat er gaande is en blijft u verbonden met ons. Wist u bijvoorbeeld 
dat het curriculum veranderd is? Sinds het begin van Molecular Science & Technology 
(MST) zijn er twee majorrichtingen geweest. Om in te spelen op de wensen van de 
student zijn dit er nu drie. Daarover verder in deze editie meer. 

Ook is het CDL al bezig om waar mogelijk haar mening te geven over de faciliteiten van de Gorlaeus nieuwbouw 
fase 2. Hierin zal het CDL een nieuwe verenigingsruimte krijgen. Deze ruimte zal bijna twee keer zo groot worden. 
Meer ruimte voor de leden en het bestuur. Tevens een goede kans om nieuwe indelingen te proberen. De keuzes 
zijn nu natuurlijk gelimiteerd wat ruimte betreft. Ook komt er een nieuwe Science Bar. Deze zal groter zijn dan de 
huidige Science Club om de stijgende studenten/staff aantallen bij te houden. 

Het LCP, het labzalengebouw met de bekende binnentuin, is inmiddels met de grond gelijk gemaakt. Ook de 
hoogbouw moet eraan geloven. Op moment van schrijven is de bovenste verdieping bijna volledige ontmanteld. 
Dit alles volledig duurzaam. Tot slot wordt de Gorlaeus schotel ook gerenoveerd. Dit alles zou in 2023 gerealiseerd 
moeten zijn! 

Nu heb ik u al een glimps gegeven van wat er dit jaar is gebeurd en besproken. Lees snel verder en geniet! 
Ik hoop u snel te zien op een van onze activiteiten!  

Ted de Haas
e.t. praeses der Chemisch Dispuut Leiden
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Op 18 oktober 2018 werd er op de faculteit een NGL-publiekslezing 
(Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden) gehouden. Vele 
geïnteresseerden kwam af op deze lezing gegeven door Kavli-
prijswinnares Ewine van Dishoeck. In haar presentatie nam ze 
het publiek mee op een reisje door het heelal: de ontdekking van 
de eerste exoplaneten, interstellaire nevelwolken, waar water 
vandaan komt en hoe stofdeeltjes kunnen samenklonteren en zo 
moleculaire bouwstenen voor het leven kunnen vormen. De lezing 
gaf weer waar het vakgebied astrochemie zich mee bezighoudt en 
hoe adembenemende, moderne technieken ervoor zorgen dat we 
ons heelal tot op atomaire schaal kunnen bestuderen.   

Astrochemie wordt hier in leiden onderzocht in het Sackler 
Laboratorium voor Astrofysica. Met vier hoogleraren heeft 
de universiteit Leiden één van de grootste academische 
groepen ter wereld die onderzoek doet naar astrochemie. 
Door een verscheidenheid aan processen die plaatvinden 
rondom sterren en planeten is dit interdisciplinaire vakgebied 
ontstaan als een combinatie tussen astrologie, chemie en 
moleculaire fysica.  

De ruimte tussen en rondom de sterren in het heelal is niet 
leeg, maar gevuld met een zogenaamd bijna-vacuüm, de 
dichtheden van de gassen die zich daar bevinden zijn bijzonder 
laag. Door deze lage druk verlopen chemische reacties echter 
traag. Juist door de grote hoeveelheid straling, de extreem 
lage temperaturen en het enorme volume van reactanten die 
zich in bepaalde nevelwolken bevinden zijn de reacties die 
plaats vinden interessant om te bestuderen. Ondanks dat de 
processen vaak miljoenen jaren kunnen duren, ontstaat er 
een mix van grote en kleine moleculen, zowel uiterst stabiel 
als zeer reactief. 
  
Deze interstellaire wolken kunnen worden omschreven als de 
geboorteplaats van nieuwe sterren en planeten en bestaan 
voornamelijk uit waterstofatomen (90%) en heliumatomen 
(10%). In zeer kleine hoeveelheden (<0.01%) komen atomen 
als koolstof, zuurstof en stikstof voor. De eerste ‘simpele’ 
moleculen zoals CH, CH+ en CN werden tussen 1937 en 1941 
waargenomen. Meer-atomige moleculen zoals NH3 werden 
pas later, in 1968 waargenomen. Door de toenemende 
ontwikkelingen en innovaties in meetinstrumenten en 
telescopen kon men steeds gedetailleerder onderzoek doen 
naar deze interstellaire wolken en hun composities. 
 

Er zijn al meer dan 200 verschillende moleculen waargenomen. 
Je kunt echter niet zomaar de ruimte invliegen en wat gas 
en stof meenemen voor een snelle analyse in het lab. Het is 
mogelijk om moleculen op honderden lichtjaren afstand waar 
te nemen en te identificeren doordat elk molecuul infrarode 
straling en millimetergolven uitzendt. Elk van de stoffen heeft 
dus een eigen vingerafdruk die je kunt zien als een specifiek 
kleurenspectrum dat je dus werkelijk kunt meten. Ewine van 
Dishoeck is hier als hoogleraar Moleculaire Astrofysica mee 
bezig. Collega-Hoogleraar Harold Linnartz kijkt daarentegen 
naar laboratorium astrofysica. Hij stelt zich daarbij altijd de 
vraag hoe moleculen precies kunnen ontstaan in de ruimte. 
Deze onderzoeken gecombineerd kunnen inzicht geven in 
wat we precies zien in de ruimte en waarom we dat eigenlijk 
hier op aarde kunnen waarnemen. 

Alle data die wordt verzameld in onderzoeken rondom 
astrochemie leveren de puzzelstukjes op die nodig zijn 
om te begrijpen hoe het heelal in elkaar zit, hoe het zo 
heeft kunnen ontstaan en hoe het zich in de toekomst zou 
kunnen ontwikkelen. Ze vragen zich daarbij af hoe dus deze 
chemische evolutie eruitziet, of bijvoorbeeld de interstellaire 
wolken kunnen bepalen hoe een planeet eruit komt te zien 
en of het ontstaan van het leven gekoppeld kan zijn aan de 
porcessen die plaatsvinden tussen al deze stofdeeltjes. 

Zonder het gebruik van unieke telescopen en 
meetinstrumenten kan dit onderzoek zich niet ontwikkelen. 
Door gebruik te maken van onder andere de Hubble Ruimte 
Telescoop, de James-Webb Ruimte Telescoop en ALMA 
(Atacama Large Millimeter Array) gaat er ‘een hele nieuwe 
wereld’ voor ons open. 

De volgende keer dat je ’s nachts omhoogkijkt naar de 
sterren, denk dan eens aan alles wat zich daar afspeelt: de 
formatie van H2O om wel duizenden oceanen te vullen en het 
botsen van deeltjes die ooit uit zouden kunnen uitgroeien tot 
een nieuwe ster of planeet. Denk dan eens na over de vraag: 
bevinden zich daar, tussen de sterren, aanwijzingen die leiden 
naar ‘The Origin of Life’? 

Hugo Stegman 

Bronnen: 
Univerisiteit Leiden
The National Academy of Science

De ingewikkelde 
puzzel van het heelal
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Profiel: Ewine van Dishoeck 

Ewine van Dishoeck is hoogleraar Moleculaire Astrofysica 
hier aan de Leidse Universiteit. De nu 63-jarige hoogleraar 
begon haar carrière hier in Leiden. Door haar bachelors 
Scheikunde en Wiskunde succesvol af te ronden en haar 
mastergraad daarna te behalen in Chemistry, bekleedde 
ze vervolgens een PhD positie onder H.J. Habing en A. 
Dalgarno. De thesis waarmee ze deze periode voltooide 
ging al richting astrologie, astrochemie en -fysica: 
Photodissociation and excitation of interstellar molecules.  

“This is chemistry literally out of this world! And at the same time 
chemistry forming the building blocks of New Worlds.” 

 
Ze bekleedde in de periode hierna functies aan verschillende 
buitenlandse universiteiten, zoals Harvard, Princeton en de 
California Institute of Technology. In 1990 keerde ze terug 
naar Nederland om vervolgens in Leiden verder te gaan 
met astrochemie: de zoektocht naar de geboorteplaats van 
sterren en planeten, de ‘Hunt for Water’ en werken aan onder 
andere supertelescopen. 

Als hoogleraar aan de universiteit en door haar inzet bij 
verschillende projecten wordt zij gezien als pionier in haar 
vakgebied.  Hiervoor heeft zij dan ook vele onderscheidingen 
en prijzen ontvangen. Zij ontving in 2000 de Spinozapremie, 
de belangrijkste wetenschappelijke prijs van Nederland. 
In 2018 werd zij zowel onderscheiden met de James Craig 
Watson Medal (US National Academy of Science) als met The 
Kavli Prize for pioneering advances in astrophysics. 

Van Dishoeck had ook een sleutelfunctie bij het coördineren 
van de ontwikkeling van het ALMA observatorium in Chili. 
De kennis en ervaring die ze heeft opgedaan doordat ze haar 
expertise hiermee heeft gedeeld en wetenschappers uit vele 
landen heeft overtuigd samen te werken, zal goed van pas 
komen als ze vanaf volgend jaar de functie van President van 
het IAU (International Astronomical Union) gaat vervullen. 

Hetgeen wat zij beschreef in een interview van The National 
Academy of Science beschrijft haar passie en gedrevenheid: 
“This is chemistry literally out of this world! And at the same 
time chemistry forming the building blocks of New Worlds.” 
 

The Paperless Laboratory

Als je reactiemengsel ineens van geel naar rood verkleurt, 
weet je niet hoe snel je je labjournaal moet pakken om je 
bevinding op te schrijven. Maar weet je dan ook nog op welke 
bladzijde je experiment staat of heb je geen ruimte meer 
op de bladzijde om iets op te schrijven. Het grote blauwe 
labjournaal of elk ander boekje heeft voordelen tijdens je 
werk op het lab, maar ook z’n nadelen. 

Al meer dan een halve eeuw, sinds 1964, bestaat de term 
Paperless Office. Een omgeving waar geen of zo min mogelijk 
papier wordt gebruikt om data te kunnen verwerken en te 
delen. Je hebt op deze manier minder fysieke ruimte nodig 
voor opslag, een meer milieubewustere houding, een beter 
overzicht van documenten en een betere samenwerking met 
anderen. Alleen met een betrouwbaar, overzichtelijk en goed 
functionerend digitaal systeem kan deze utopie doorgevoerd 
worden. Veel bedrijven maken deze grote stap niet meteen, 
maar richting zich met een nieuwe milieustrategie op een 
Less Paper Office. Is deze stap naar een laboratorium waar 
minder papier wordt gebruikt ook mogelijk en wenselijk? 

Op de vraag of een lab geheel papierloos kan zijn is het 
antwoord; nee! Terwijl bepaalde onderdelen al wel volledig 
geautomatiseerd zijn, zoals het doormeten van samples, is 
bijvoorbeeld het aanleveren van samples nog niet papierloos. 
Vaak werken laboratoria met verschillende type software 
die allemaal apart processen regelen of data bijhouden en 
beheren. Volgens rapporten kan zo’n setting toch zeker voor 
80% papierloos opereren als er systemen worden ingevoerd 
die overkoepelend met elkaar kunnen samenwerken. 

Om het idee van een Less Paper Office door te voeren, kan er 
begonnen worden met het doorvoeren van kleine veranderen 
die een stap zetten richting efficiëntie en datamanagement. 
Het werken met twee computerschermen kan al voorkomen 
dat er onnodig geprint wordt. Ook zijn er innovaties op het 
gebied van labjournalen. Sommige onderzoeksgroepen op 
de Leidse Universiteit zijn begonnen met het uitproberen van 
Electronic Lab Notebooks. Een programma waarmee je het 
labjournaal kunt bijhouden op de computer. Zo heb je alle data 
bij elkaar staan, kun je overzichtelijk werken en je voortgang 
delen met anderen. Praat eens met anderen over hoe je 
jouw werkplek kunt innoveren en kunt toewerken maar een 
omgeving waarin je niet door allerlei boekjes moet bladeren, 
maar je gegevens paraat hebt met één klik op de knop.  
 
Hugo Stegman 
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Op bezoek bij 
Sylveste Bonnet

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.”

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.”

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 helemaal niet. Wat ik wel een uitdaging 
vind is om de hele dag achter een bureau te zitten te combineren met je gezond-
heid. 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.”

Chantal Huisman

Photography: Elodie Burrillon I http://hucopix.com
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Uitkoken, nog een keer uitkoken, polijsten, elektrodes 
aansluiten, milligrammen afwegen, bubbelen. Alles waar je 
rekening mee moet houden om goede en bruikbare data te 
verzamelen. In de Gadget van deze uitgave van de Chimica 
wordt een techniek verder uitgelegd die centraal staat in de 
Highlight. In het besproken onderzoek maken ze gebruik van 
elektrochemie en halen ze data uit CV metingen. Hieronder 
zal worden uitgelegd wat deze techniek inhoud.
 
In onderzoeken waar gekeken wordt naar de elektrochemische 
activiteit van stoffen en waar dus de overdracht van 
elektronen centraal staat, wordt gebruik gemaakt van 
allerlei technieken die inzicht geven in reactiviteit of 
eigenschappen van onder andere anorganische complexen.  
Tijdens elektrochemische experimenten kun je 
elektronenoverdracht in verband brengen met chemische 
veranderingen. In anorganische chemie is dit vooral 
de oxidatie en reductie van metaalcomplexen. In 
de afbeelding hieronder zie je het resultaat van een 
succesvolle meting: een cyclic voltammogram (CV).  

 

 
De zogenaamde ‘Duck-vorm’ van deze grafiek geeft je 
informatie over de eigenschappen van je gemeten complex: 
is mijn complex actief onder deze omstandigheden, waar 
bevinden zich de oxidatie en reductie pieken en hoe groot 
is de stroom die ik ermee kan opwekken. Op de x-as staat 
de potentiaal (V) die je op het systeem aanbrengt en het 
resultaat op de y-as geeft de stroom (I) weer die het systeem 
opwekt. Wanneer je van een hoge naar lage potentiaal scant 
en je ziet dat de stroom op de y-as een piek vormt, is het 
complex wat je meet gereduceerd. Andersom, bij een piek 
van een lage naar hoge potentiaal, spreek je over oxidatie van 
het complex.  
 
Voordat je een CV’tje kunt opnemen, moet er heel 
wat gebeuren om de opstelling correct op elkaar af te 
stemmen. Je moet rekening houden met de opbouw van 
de elektrochemische cel, oplosmiddelen, elektrolyten en 
elektrodes. Vaak lees je in het Experimental van een paper 
welke setup is gebruikt voor de metingen. 
 
Bij het gebruik van oplosmiddelen moeten deze altijd voldoen 
aan de volgende eigenschappen: grote oplosbaarheid van de 
te analyseren verbinding en van een eventueel elektrolyt, 

blijft stabiel tijdens zowel oxidatieve en reductieve condities 
en reageert niet met de verbinding of het elektrolyt. Om 
de geleidbaarheid van de oplossing te verhogen kan een 
elektrolyt worden toegevoegd. Deze elektrolyten zorgen 
ervoor dat tijdens electron transfers aan de electroden, 
de oplossing in balans blijft. Veel gebruikte elektrolyten in 
anorganisch experimenten hebben ammoniumzouten als 
kation. Voor het anionische deel kan een verscheidenheid aan 
ionen gebruikt worden. 
 
Heel belangrijk voor een goede meting is het gebruik van 
de juiste electroden. Kies daarom de electrode die het beste 
past in het potentiaalbereik van je meting of die het best 
combineert met de te analyseren verbinding. Vaak wordt een 
drie-electroden setup gebruikt: ‘working electrode’ (WE), 
‘counter electrode’ (CE) en ‘reference electrode (RE). Aan de 
WE gebeuren de interessante reacties door op deze electrode 
de potentiaal te laten fluctueren. Veelgebruikte WE’s zijn 
glassy carbon, goud en platina. Met het gebruik van een RE 
heb je een referentiepunt voor je metingen. De RE heeft 
een goed gedefinieerde en stabiele potentiaal en dient als 
referentiepunt voor de potentialen van andere electroden. 
De potentiaal die je terugvindt in een CV is dus altijd ‘versus’ 
de specifieke referentie. Veelgebruikte RE’s zijn ‘saturated 
calomel electrodes’ (SCE), ‘standard hydrogen electrode’ 
(SHE) en de AgCl/Ag electrode. Zodra je een potentiaal 
aanlegt over dit ingenieuze systeem begint er een stroom 
te lopen over de electroden. De functie van de CE is om het 
elektrische circuit te sluiten. Wel zo handig! 
 
Nu het praktische gedeelte. Het is van groot belang om heel  
schoon en gestructureerd te werken. Van tevoren kook je al 
het benodigde glaswerk uit in MilliQ water om verontreiniging 
van je meting te voorkomen. Electroden moeten ook schoon 
zijn, daarom worden ze gepolijst; elektrochemisch of met de 
hand. Als laatste is van het van belang dat je controle hebt 
over de atmosfeer in de elektrochemische cel. Hoewel stikstof 
uit de lucht geen kwaad kan in de metingen is zuurstof juist 
een boosdoener. Zuurstof is namelijk niet inert onder deze 
omstandigheden en zal dus invloed hebben op de metingen. 
Daarom worden de oplossingen altijd een tijdje gebubbeld 
met het gewenste gas.  
 
Je hebt hier in vogelvlucht kunnen lezen wat CV inhoud, wat 
je ermee kunt meten en wat er allemaal bij komt kijken als je 
uiteindelijk ook de experimenten gaat doen. Elke stap die je 
neemt kan invloed hebben op de meting, dus ga zorgvuldig 
en secuur te werk! Wil je meer weten over elektrochemie en 
over CV? Neem dan eens een kijkje in onderstaande paper. 

Hugo Stegman 

Bron: 
J. Chem. Educ. 2018, 95, 2, 197-206
DOI: 10.1021/acs.jchemed.7b00361

Get to know: 
Cyclic Voltammetry
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 Diesco Natalis

Maandag (BBQ & 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 de zomersfeer toch te brengen is gezellig 
barbecueën perfect. Nadat we een comfortabele plek onder 
de schotel hadden, het snijwerk gedaan was 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 hele nieuwe laag 
entertainment.”

We mochten ook iets organiseren dat nog in populariteit aan 
het groeien is, een silent disco. Na een beetje organisatorische 
stress waren de koptelefoons aangekomen. Gelukkig is lekker 
feesten goed 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 hele nieuwe laag entertainment. Met een kanaal 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 want er stond de rest van de week nog meer 
leuks om te organiseren.

Nathan Jiscoot

Dinsdag (Lunch lecture, Vinyl & Pubquiz)
De tweede dag van de dies begon rustig met een zeer 
informatieve en leuke lunch lecture van Gert Wilgenhof die 
namens Perkin Elmer 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 Dies commissie 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 pub quiz 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

Woensdag (VerkiezingsALV)
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.

Christine Visser
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...Follow the funky lights

Donderdag (Stadspel)
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. 

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

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. Natuurlijk ging dit gepaard met de nodige shotjes 
jenever en gratis bier, dus de sfeer zat er al snel in. Ook van 
andere verenigingen waren besturen (of zelfs meerdere, 
*kuch* LBC) 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 de laatste 
shotjes jenever door de kelen van het 86ste besturen waren 
gegleden, en 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 dies 
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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hoeveelheden antibiotica in melk. Een erg diverse 
onderzoeksgroep dus, maar hierdoor ontzettend 
interessant. 

Nu konden we door naar de tweede bestemming van de 
BRC, namelijk Leuven!

Maartje Zweers

Donderdag - 7 februari

Donderdag stond op het vroege programma een 
stadswandeling door Leuven. 

Zo kwamen we zoal langs de universiteitsberg van 
de KU Leuven. Daarna was het door naar de grootste 
brouwerijgroep in de wereld, Stella Artois. In de brouwerij 
zagen we hoe Stella Artois en het bier zelf is ontstaan. 
Vermoedelijk zagen we hier ook een van de grootste 
batch-processen in chemische industrie mogelijk. Het 
bier werd namelijk met honderden hectoliters tegelijk in 
een vaatje gebrouwen. Het bottelen van al dat bier was 
natuurlijk een genot om te zien. 

Deze avond was het tijd voor het themafeest. Iedereen 
kwam zeer mooi in hun favoriete stripfiguur. Het was een 
geslaagde dag. 

Pepijn Lammers

Vrijdag - 8 februari

De vrijdag begon met een bezoek aan de 
Universiteitsbibliotheek. 

Eerst gingen we de bibliotheek in, die vanbinnen nog 
indrukwekkender was dan de buitenkant. Alles gemaakt 
van hout, met prachtig handsnijwerk en duizenden 
boeken. De bibliotheek heeft ook een toren, deze zijn 
we vervolgens gaan beklimmen. Na elke trap was op 
elke verdieping iets te lezen over de geschiedenis van de 
bibliotheek. Dit was erg leuk om te lezen. Bovenop de 
toren hadden we een mooi uitzicht over Leuven. 

Nadat er nog wat Belgische wafels genuttigd werden, was 
het toch echt tijd om terug te keren naar Nederland. 

Lise van den Bos

Maandag 4 februari

Op maandag 4 februari was het dan zover: De Belgiëreis 
ging beginnen. De eerste bestemming was Antwerpen. 

Het hostel lag mooi in het centrum, waar veel leuke 
kroegen en winkels omheen zaten. Al snel vertrokken 
we gezamenlijk met de bus naar Janssen Pharmaceutica 
van Johnson & Johnson in Beerse. Eenmaal aangekomen, 
kregen wij een presentatie over de verschillende takken 
van het farmaciebedrijf. Hierna trokken wij stofvrije 
pakken aan en gingen wij de productieprocessen van 
verschillende medicijnen bekijken. Hier zagen wij 
mensen die de hele dag stoffen afwegen, grote reactor-/
opslagvaten en verpakmachines, waar iedere OCD’er 
intens gelukkig van zou kunnen worden. Hierna was het 
tijd om weer terug naar het hostel te gaan. 

Joeri Schoenmakers

Dinsdag - 5 februari

De dinsdag begon met een bezoek aan het MAS, ofwel 
Museum aan de Stroom. 

Vervolgens stond het kleurrijke bedrijf Covestro op het 
programma. We kregen een presentatie over Covestro als 
piepjong bedrijf dat het over een andere boeg gooide dan 
het vaderbedrijf Bayer. Vervolgens werd er verteld over de 
verschillende producten van Covestro.

Na het praatje moest iedereen zich  omkleden in prachtige 
veiligheidskleding. We kregen een tour door de labo waar 
op kleine schaal wordt gekeken naar het proces wat in de 
fabriek gebeurt en hoe dat verbeterd kan worden. Hierna 
werden naar een kleine pilot plant gebracht waar het 
op ietwat grotere schaal bekeken werd en of de nieuwe 
technologieën op deze schaal ook rendabel zijn. We 
eindigde het bezoek met een lekkere lunch.

Sjoerd Rieken

Woensdag - 6 februari

Woensdag begon met een bezoek aan de Universiteit 
Antwerpen, hier kregen we een presentatie over 
de afdeling Chemie van de professor in Molecular 
Spectroscopyen en de groep Biochemical Green 
Engineering & Materials. Hierna mochten we twee labo’s 
bezoeken. Als eerst kregen we een rondleiding over 
het spectroscopielab. Het tweede lab houdt zich bezig 
met x-ray analysis en elektrochemie. Waar bijvoorbeeld 
onderzoek gedaan wordt naar oude schilderijen, het 
maken van een apparaat om de aanwezigheid van cocaïne 
aan te tonen en naar het detecteren van onwijs kleine 

Belgiëreis 2019
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Na 86 komt 87

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 leden 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 nóg meer foccusen op duurzaamheid. Dit kan bereikt 
woren door bijvoorbeeld minder plasticconsumptie 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. van het CDL organiseren. 

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 estaan 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 bestuur ‘Exhilarate’.  
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In my bachelor end project (BEP) I performed research in the 
reduction of CO2 in the group of Koper; Catalysis and Surface 
Chemistry (CASC). The electrochemical reduction of CO2 has 
gained much interest nowadays. In the future, these reactions can 
be used for energy storage through the production of synthetic 
fuels. When coupled to renewable energy sources, the utilization of 
CO2 by electroreduction to fuels could not only have the advantage 
of replacing fossil fuel-based energy sources, but also lowering 
CO2 emissions into the atmosphere. 

Nevertheless, the main reasons that hinder this reaction are 
the high overpotentials and the poor product selectivity. 
Therefore, it is highly important to find catalysts which reduce 
CO2 in an efficient and selective way to useful products. The 
useful product on which I focused on in this research was 
formic acid. Formic acid can be used directly as a building 
block for fine chemicals and as a fuel in direct formic acid 
fuel cells (DFACFs). Metals that are being used for producing 
formate and formic acid are TI, Hg, Sn, Cd, Pb, In and Bi. 

For my research, I used a Pt-Pd based catalyst. The goal 
of my research was to understand the mechanism of the 
electrochemical reduction of CO2 into formic acid. To retrieve 
this goal, a catalyst consisting of a single crystal of platinum 
and a palladium monolayer was used. When a monolayer 
of palladium is used, a better understanding of structural 
effects of the surface can be achieved. There are various 
intermediates involved in forming each product that are not 
clear at first sight. A single crystal gives than more clarity, 
and total control at the electrode surface is provided. The 
single crystals used in this research were Pt(111) and Pt(100). 
The catalysts used are Pt(111)PdML, and Pt(100)PdML. 
Our expectations for showing better features in producing 
formic acid, are laying with Pt(100)PdML, as it showed 
more promising results for the oxidation of formic acid than 
Pt(111) did. To get a better insight in the mechanism of the 
electrochemical reduction of CO2, different options were 
researched, including different electrolytes and pH. For 
electrolytes, HClO4, H2SO4 and KHCO3 were used. 

“Hence it can be said that the single crystal Pt(111) covered with 
the monolayers of palladium shows potential for producing formic 

acid.”

The experiments were carried out in pH 3 and pH 7. All 
experiments were carried out in an electrochemical cell using 
a three-electrode assembly at room temperature and for 
online detection of products dissolved in the electrolyte as a 
function of applied potential online high-performance liquid 
chromatography (HPLC) was used. In this research I’ve found 
that the catalysts PdMLPt(111) and PdMLPt(100) are able to 
produce formic acid from the reduction of CO2. The trends 
from the graphs of PdMLPt(111) for producing formic acid 
from the reduction of CO2, are similar in comparison 

with the trends from the graphs from the research from our 
group. As they are comparable, our catalyst PdMLPt(111) is 
also showing promising features for the production of formic 
acid. Hence it can be said that the single crystal Pt(111) 
covered with the monolayers of palladium shows potential 
for producing formic acid. It is therefore also shown that 
already with one monolayer of Pd deposited on the Pt(111), 
formic acid is produced, while when only Pt(111) is used, 
CO would be produced. Another catalyst, PdMLPt(100), 
was also tested for the production of formic acid, from the 
reduction of CO2. However, we expected that this catalyst 
showed more encouraging results, as it oxidates formic acid 
better at a lower onset potential than PdMLPt(111) does. 
Unfortunately, the results from the reduction of CO2 with 
PdMLPt(111) didn’t show detectable different features. When 
the trends of the graphs from the production of formic acid 
from PdMLPt(100) are being compared with the trends of the 
graphs from PdMLPt(111), no noticeable difference is spotted. 
The trends look too similar to detect any significant contrast. 
Therefore our hypothesis is rejected. Future prospects for 
this research would be to perform DFT calculations, to get a 
better understanding of the mechanism at the surface. Also 
determining the faradaic efficiencies of these two catalysts, 
to determine the exact amount of formic acid produced.

Halana Vlaming

Story of a BEP
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Mijn naam is Maarten en ik zit in het tweede jaar van de master 
Chemistry. Hiervoor heb ik de bachelor MST gedaan waarbij ik in 
het tweede jaar heb gekozen voor de Leidse richting. Binnen de 
master volg ik de research track en daarnaast volg het HRSMC 
masterprogramma. Aan het begin van dit collegejaar ben ik 
begonnen aan mijn masterproject bij de groep van dr. Hetterscheid. 
Deze groep is een samenwerking tussen de Catalysis and Surface 
Chemistry (CASC) groep en de Metals in Catalysis, Biomimetics 
& Inorganic Materials (MCBIM) groep en er wordt voornamelijk 
onderzoek gedaan naar op enzym gebaseerde katalysatoren voor 
elektrochemische processen. 

Voor het project waar ik aan werk proberen we een kobalt 
complex via een covalente binding vast te maken aan 
het oppervlakte van een elektrode. De reden dat we dit 
complex willen vastzetten is dat door het vormen van een 
geconjugeerd systeem de energieniveaus van de elektrode 
en het complex op gelijke hoogte komen. Het voordeel van dit 
geconjugeerde systeem is dat de overdracht van elektronen 
naar het substraat een stuk gemakkelijker en sneller gaat. 
De bedoeling is dat het geïmmobiliseerde complex zuurstof 
om kan zetten in water. Deze reactie is eenvan de half 
reacties die plaatsvindt in een brandstofcel. Op dit moment 
is deze reactie een limiterende factor voor de efficiëntie van 
brandstofcellen en daarbij is de katalysator die gebruikt 
wordt, platina, relatief duur. 

“Het is juist deze combinatie van synthese en elektrochemie wat 
het onderzoek is deze groep erg leuk maakt voor mij.”

De ontwikkeling van een goedkopere en efficiëntere 
katalysator voor deze reactie wordt daarom gezien als een 
belangrijke stap richting een duurzame infrastructuur in de 
toekomst. 
Het onderzoek bestaat voor mij globaal gezien uit twee 
onderdelen: het synthetiseren van het complex en het meten 
van de elektrochemische activiteit van het geïmmobiliseerde 
complex. De synthese begint voor mijn project met 
organometallische reacties om het complex te maken wat 
er in de praktijk op neerkomt dat je op het ene moment 
bezig bent met (harde) organische chemie en vervolgens 
de mooiste kleuren voorbij ziet komen omdat je een 
metaalcomplex hebt gevormd. Het tweede deel bestaat uit 
het meten van de katalytische activiteit van het complex op de 
elektrode. De activiteit meten we onder andere met cyclische 
voltammetrie, waarbij de stroom die door de elektrode loopt, 
gemeten wordt, terwijl de aangelegde spanning wordt 
gevarieerd. Door de gemeten stroom te vergelijken van een 
schone elektrode met een elektrode waarop een complex 
zit, kunnen we bepalen wat voor effect het complex heeft 
op de reductie van zuurstof. Het is juist deze combinatie van 
synthese en elektrochemie wat het onderzoek is deze groep 
erg leuk maakt voor mij. 

Tijdens mijn bachelor heb ik ook bij deze groep een 
project gedaan en ik merk dat ik nu als masterstudent 
meer verantwoordelijkheid en vrijheid krijg over het 
onderzoeksproject. Zelf vind ik dit erg leuk, omdat het meer 
voelt als je eigen onderzoek. Mocht je meer willen weten over 
dit of een ander project binnen de groep, dan kun je altijd 
langs lopen. 

Maarten Stam

Story of a MEP
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M.A.T.C.H.

M.A.T.C.H., wat is het?
Het toernooi daagt de deelnemende teams uit om te zegevieren met 
hun intellect, creativiteit en inventiviteit! Dat zijn de eigenschappen 
die een waarlijk geniale scheikundige bezit. Gedurende de periode van 
22-10-2018 tot 14-01-2019 (periode 2 + een beetje) vinden veel leuke 
activiteiten plaats voor MST’ers en Masters Chemistry. De M.A.T.C.H. 
maakt deze nóg interessanter door er opdrachten aan te koppelen 
waarbij je punten kunt verdienen! De teams verdienen punten door 
zich bijvoorbeeld het mooist te verkleden bij een feest, of door het 
meest poëtische Sinterklaasgedicht te schrijven. Daarnaast zijn er 
wekelijkse opdrachten en raadsels die de teams kunnen oplossen om 
hun score de lucht in te doen schieten. Het team dat aan het einde van 
de rit de meeste punten bezit krijgt niet alleen de titel “Kampioenen 
der M.A.T.C.H.”, maar wint ook een fantastische, ludieke prijs!

De teams
Dit jaar gaan maar liefst tien 
M.A.T.C.H.-groepjes de strijd met elkaar aan! 
De teamnamen zijn dit jaar als volgt:

• Brenda’s Borrel Bitches
• Bond, hydrogen Bond
• De Malse Mannen
• Peppie en Co(ckies)
• Triompheren kan je leren

• In our element
• Marije is er niet
• Rood ‘vo!
• Tinder
• Fabulara

Opening
Maandag 22 oktober is het 
Majestueuze Activiteiten Toernooi 
voor Chemisch Hoogopgeleiden, 
oftewel de M.A.T.C.H., officiëel van 
start gegaan! Tien teams hebben zich 
ingeschreven om de spannende strijd 
met elkaar aan te gaan. 

    And the winner is…
Na de voorlaatste weekopdracht stond 
het eerstejaarsteam “In Our   Element” 
ruim bovenaan, maar iedereen wist na de 
M.A.T.C.H. Casino Night alles anders kon zijn.
Uiteindelijk kwam “Marije is er Niet” op de 
eerste plaats terecht met 1 punt verschil t.o.v. 
de tweede plaats!
Gefeliciteerd team “Marije is er Niet” met de 
winst van de M.A.T.C.H. 2018-2019.
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Voetbaltoernooi

Dinsdag 11 juni was het weer tijd voor het jaarlijkse CDL-
voetbaltoernooi voor studenten, onderzoeksgroepen en 
bedrijven. Dit jaar speelden er ongeveer 100 personen 
mee, verdeeld over 12 teams. Tijdens de voorrondes 
probeerden iedereen een plek te bemachtigen in de halve 
finales. 

“Na een spannende wedstrijd werden de TG TiGers van hun 
troon gestoten, en was het ... die er met de winst vandoor is 

gegaan.”

Na deze te hebben doorstaan, speelde het team Very 
Nice en de TG TiGers tegen elkaar in een bloedstollende 
finale. Na een spannende wedstrijd werden de TG TiGers 
van hun troon gestoten, en was het team Very Nice die 
er met de winst vandoor is gegaan. Deze mogen zich de 
winnaars van het CDL-voetbaltoernooi 2019 noemen. 
Ze verdienden eeuwige roem en een mooie trofee. Deze 
trofee heeft het einde van de dag niet helaas gehaald, 
omdat hij blijkbaar toch niet gooi-bestendig is, maar goed 
dat het geen wisseltrofee is. 

Langs de lijn kon men genieten van de wedstrijden onder 
het genot van een stukje fruit en een flesje water. Na 
de uitreiking kon iedereen gezellig napraten met een 
welverdiend koel drankje en een stukje (vega)vlees van 
de BBQ. Al met al was het een prachtige dag en het weer 
was heerlijk! AkCie en crew, bedankt voor deze geweldige 
activiteit!

Lise van den Bos

Beat  the Professor Pubquiz

Op vrijdag 25 januari was het zover: de Beat the Professor 
pubquiz. 45 teams, waaronder Team-O (Timo, Lara, 
Joran en ikzelf), gingen de strijd met elkaar aan om de 
felbegeerde Leiden Science powerbanks te winnen. 
Nadat we nog wanhopig wat Wikipedia-artikelen hadden 
gespeedscand en heel Google hadden afgezocht op 
nutteloze feitjes en vage wereldrecords, was het tijd om 
te beginnen. 
De vragen hadden veel verschillende onderwerpen, maar 
niet alle vragen vielen in de smaak. De chemievragen 
konden op weinig positieve reacties rekenen, maar bij de 
vlaggenronde was men in alle staten. Zoals elke pubquiz 
bevatte ook deze muziekvragen, maar bij ons gingen 
die rondes vrij matig. De hints ‘er wordt in dit nummer 
gefloten’ of ‘de titel of artiestennaam bevat de naam 
“John”’ hielpen ons niet erg veel.
Na elke ronde nam de spanning toe: hoe hoog zouden we 
eindigen? 

“De hints ‘er wordt in dit nummer gefloten’ of ‘de titel of 
artiestennaam bevat de naam ‘John’ hielpen ons niet erg 

veel.”

De nabespreking van de vragen leverde veel hilariteit 
op, of eigenlijk moesten mensen meer lachen om de 
antwoorden die ze gegeven hadden. Op de vraag ‘Onder 
welke naam is Carlos Irwin Estevez beter bekend?’ 
bijvoorbeeld was ons antwoord Esteban Julio Ricardo 
Montoya de la Rosa Ramirez, maar dat bleek niet goed te 
zijn, het was Charlie Sheen. 
Na 8 ronden, 80 vragen en 80 -niet altijd goede- 
antwoorden, kon de jury de einduitslag vaststellen. Team 
MacBio, dat al een paar keer tweede was geworden, won. 
Wij eindigden op de elfde plaats, waar we best blij mee 
waren. Het was een erg leuke avond en wat ons betreft 
voor herhaling vatbaar.

Luuk Stringer

Jaarlijkse tradities
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Eerstejaarsexcusrie naar Avery Dennison

Maandagochtend, het hok stroomt vol met eerstejaars 
in pak, tijd voor een leuk tripje naar het bedrijf Avery 
Dennison! Eerst een stukje lopen door de kou, gevolgd 
door een warm welkom in het mooie gebouw van Avery. 
Badges, check, trapleuning, check, Let’s go! De dag 
begon met een introductielezing waarbij de waarden 
van Avery Dennison centraal stonden, ook ging het over 
de producten van het bedrijf en het nieuwe streven naar 
een “sustainable” oplossing voor al het afval dat wordt 
geproduceerd bij het maken van de stickers. Onze ogen 
werden hierbij ook geopend, we hebben namelijk een 
heleboel producten van Avery Dennison thuis staan! In 
een gemiddeld huishouden tot wel 250 producten! Ofja, 
de labels ervan in ieder geval. Na de lezing kregen we de 
tijd om de labzalen met al de meetapparatuur te bekijken. 
Stickers werden hier aan allerlei testen onderworpen, 
onder allerlei temperaturen en luchtvochtigheden. We 
kregen ook de kans om de producten uit te testen; we 
mochten een auto ‘wrappen’ met het plastic van Avery! 
De eigenschappen van deze pvc-auto-stickers werden 
gedemonstreerd en we konden zelf proberen om een 
auto prachtig, zonder vouwen en zonder luchtbellen, 
in te pakken. Na dit plakkerige avontuur keerden we 
terug naar de zaal waar de dag begon. Hier kregen we 
als afsluiting een lezing over de carrièremogelijkheden 
binnen het bedrijf Avery Dennison. Heel interessant 
allemaal. We hebben veel gezien in het grote bedrijf en 
zo een beeld gekregen wat er later allemaal kan met zo’n 
leuk scheikunde-diplomaatje!

Daan Hoogers

Exursion to DuPont on the BioSciencePark 

We went to visit DuPont at their Leiden site on January 
the 15th in the afternoon. It was just a short walk from the 
Gorlaeus laboratories on route towards the train station. 
We were with about 15 people, all sharply dressed with 
a CDL bow or tie. Martijn welcomed us whom we know 
from the lunch lecture about DuPont last year. He gave 
us a  quick overview about DuPont (and their merge with 
DOW) and the Leiden site and its history. 

“One of the machines could even automatically pipette up to 
several hundred cups at the same time!”

After everybody finished their cup of coffee, tea or hot 
chocolate, we went upstairs to the labs, where we were 
split into two groups. The first group started with a tour 
by Emma, who is a masters student Chemistry in Leiden 
and also a CDL member, and she is doing her internship at 
DuPont. Her research focused on biodegradable coatings 
for paper cups, airplane trays etc. 

After about 30 minutes, we switched, and Martijn gave us 
a tour through all the other labs, and showed us the (really 
cool) equipment they use. One of the machines could 
even automatically pipette up to several hundred cups at 
the same time! This made me feel like my biochemistry 
lab during my first year was a complete waste of time… 
The tour was now coming to an end, and after Sanne gave 
the CDL goodies to Martijn, we were off back to the ‘CDL 
hok’.

Tom Lammers

Leerzame excusries naar 
DuPont,  
Avery Dennison... 
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... en een casestudie van 
Albermarle

Albermarle casestudie

De eerste dinsdag na de vakantie zag er voor de tweedejaars iets anders uit dan een gemiddelde dinsdag. Op deze dag werd 
namelijk het katalyse college vervangen door een casestudie in samenwerking met Albemarle. Twee CDL’ers, Irene en Maarten, 
hadden voor ons een casestudie bedacht om de kennis die we de afgelopen periode over allerlei aspecten van katalysatoren 
hebben vergaard, toe te passen. 

“Al met al was het een leerzame middag waarin we veel hebben kunnen leren over het maken van katalysatoren.”

De middag begon met een korte lezing van Eelco Vogt, die ons van alles vertelde over het werk dat Albemarle verricht. De 
afwegingen die de medewerkers van Albemarle dagelijks maken, over bijvoorbeeld kosten, veiligheid en duurzaamheid, werden 
toegelicht. Hierna was het de beurt aan ons om een zo gunstig mogelijke katalysator te ontwerpen voor het hydrodesulphurization 
proces. Hierbij mochten we zelf bepalen welke eigenschappen van de materialen we het belangrijkste vinden. 

Zo waren er groepjes die extra focus legden op de recyclebaarheid van de metalen, terwijl anderen juist keken naar hoe makkelijk 
de werving van de materialen is, en of er überhaupt genoeg van de grondstof wordt geworven om alle fabrieken van deze 
katalysator te voorzien. Tijdens de korte pitch die elke groep aan het eind van de middag gaf, kwamen dit soort verschillen naar 
boven, wat voor nieuwe inzichten zorgden. Al met al was het een leerzame middag waarin we veel hebben kunnen leren over het 
maken van katalysatoren. Een leuke afwisseling tussen de colleges door!

Maartje Zweers 
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Minor

During the CDL Christmas dinner in 2017 I got an email from the 
international office that I was placed at the University of Calgary 
for the Fall 2018 semester. I was of course super excited as this 
was my first choice. Now the seemingly endless preparation could 
start, but I shall not bother you with that. 

I left the Netherlands in the first week of August, and I first 
went to Arkansas in the USA for a few weeks (don’t ask…), 
before I went to Calgary. Once arrived in Calgary, I got stuck 
at the immigration services because they needed proof that I 
was actually going to study, and I forgot to print my admission 
letter… After that was all settled, I still had a few hours to 
spare in Calgary before taking the bus to Jasper National 
Park. It was a Sunday afternoon, there was nothing to do, and 
everything was closed, even though Calgary has 1.3 million 
inhabitants. Not the best first impression one could have. 
Anyways, I arrived in Jasper in the very early morning and 
temperatures were close to freezing (quite a shock, coming 
from 35 degrees weather in Arkansas). Jasper was in one 
word amazing and I never hiked this much in my life before, 
nor was I ever as sore as I was there. 

“As I’m a speed skater myself, I was super excited about the 
Olympic Oval (The Fastest Ice in the WorldTM)”

In the week after Jasper, my life at the University of Calgary 
started. I moved into my slightly overpriced room on the 
campus and the introduction days started. These were 
boring and nothing like the EL CID. Thankfully I did meet 
some amazing people in the first few days, who had the 
same motive to come to Calgary: mountains. The first few 
weekends we would rent a car, drive into the mountains and 
camp and hike there. During the second trip we already found 
out how cold and harsh the weather in the mountains can be, 
as it snowed all weekend long . 

Meanwhile, classes started as well. The classes I took were 
‘Environmental Chemistry’, ‘Inorganic Chemistry’, ‘Advanced 
Organic Chemistry’, ‘Physical Chemistry of Interfaces’ and 

‘Introduction to Nanoscience & Nanotechnology’. I realized 
fairly quickly that the classes weren’t very hard (apart from 
Organic, which looked more like Quantum Mechanics the first 
few weeks. Thankfully it got easier). Especially Environmental 
and Nanoscience were a joke, with the first one being a recap 
of high school chemistry and the latter one being a ‘Science’ 
course, open for all science majors and thus not in depth what 
so ever. Though the classes were significantly easier than in 
Leiden, two of my courses (Organic and Inorganic) did have a 
lab component, which did require a ton of work. At one point 
I felt like the only thing I was doing was writing lab reports 
(I pretty much had to hand a report in every week for both 
courses). 

On a brighter note, campus life was amazing. Literally 
everything was within a few minutes’ walk (apart from the 
grocery store…). As I’m a speed skater myself, I was super 
excited about the Olympic Oval (The Fastest Ice in the 
WorldTM) and all my expectations came true. The Olympic 
Games of 1988 were in Calgary, and the university campus 
was used as Olympic village, thus the Oval was on campus, 
right next to my dorm! Additionally, the public speed skating 
hours were super quiet, with about 20 people on the ice 
(sometimes I was even the only one). Another great thing 
about life on campus was that all the people you meet live 
right around the corner, literally. I think there was a party 
somewhere on my floor about every weekend.

“NB: I believe I forgot to mention that it’s true, Canadians are super 
nice.”

As the semester passed by, I did have to put some effort in 
my courses, as I kind off had to pass my midterms and finals. 
In November there was the so called ‘reading week’, in which 
you don’t have any classes and are supposed to already 
study for your finals in December. But just like all the other 
exchange students, who thought of this week as vacation, I 
had my girlfriend come over to road trip through the Rockies 
to Vancouver (10/10 would recommend). 

Abroad
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Science in Society
Afgelopen half jaar heb ik de minor Science and Technology in 
Society gevolgd. Ik was gevraagd om hier een kort stukje over te 
schrijven dus bij dezen! 

De minor volgde ik op de faculteit sociale wetenschappen 
en ging zowel over de cultuur binnen de academische 
wereld én over nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, 
als over de technieken om de ‘waarde en opbrengst’ van 
wetenschappelijk werk te beoordelen(zoals universitaire 
ranglijsten).Tijdens de minor kregen we een spoedcursus in 
hoe men ‘de wetenschap’  kan beschrijven vanuit een sociaal 
wetenschappelijk oogpunt.

“Het is denk ik ook zeker goed, dat studenten aan de universiteit 
een breed beeld hebben en weten van het reilen en zeilen van de 

andere faculteiten op de universiteit.”

Ik had de minor gekozen, met het idee om een verbreding van 
mijn ervaring binnen de universiteit te krijgen. Het leek mij 
een leuke manier om te leren hoe ik de kennis die ik tijdens 
mijn opleiding als scheikundige opdeed te kunnen zien in een 
groter perspectief. Binnen je eigen opleiding kom je namelijk 
veel gelijk gestemde tegen en het leek mij interessant 
om te zien hoe dat beeld was in vergelijking met dat van 
andere faculteiten. Door de minor heb ik ook zeker mijn 

‘academische horizon’ verbreed, ik heb geleerd dat de manier 
van onderzoek doen behoorlijk verschilt per faculteit. Het is 
denk ik ook zeker goed, dat studenten aan de universiteit een 
breed beeld hebben en weten van het reilen en zeilen van 
de andere faculteiten op de universiteit. In dit opzicht is de 
minor dan ook erg geschikt voor studenten van MST. 

“Het bovendien mooi om te ontdekken hoe leuk je je eigen opleiding 
vindt als je het kan vergelijken met een andere faculteit.”

Waar het doen van een verbredende minor je aan de ene 
kant dus de mogelijk geeft nieuwe dingen te ontdekken, kan 
het ook een punt zijn waar je er achter komt dat je hart toch 
echt bij de natuurwetenschappen ligt(en in het bijzonder de 
scheikunde). Het laatste was bij mij het geval. Wat ervoor 
zorgde dat ik de minor uiteindelijk niet bijzonder leuk vond. 
Dit is echter, denk ik, wel iets wat per persoon verschilt. 
Achteraf gezien heb ik er toch behoorlijk van geleerd en is 
het ook interessant geweest om de academische wereld 
vanuit een ander oogpunt te zien. Het bovendien mooi om te 
ontdekken hoe leuk je je eigen opleiding vindt als je het kan 
vergelijken met een andere faculteit. 

Laurens de Jong

The exam period itself was a weird, last-minute studying to 
pass your exam, but in the mean time going to all the goodbye 
parties of people that finished their exam period before you 
did (Resident services is harsh, they kick you out in 24h after 
your last final). I also had to start packing in between, because 
my parents would arrive in Calgary right after my last exam. 
Over the Christmas holidays I showed them around where I 
lived, introduced them to Tim Hortons and we went skiing in 
Sunshine Village (they have the only ski lift with a bubble in 
Canada!) and Lake Louise. My parents visit also marked the 

end of my amazing time in Canada, as I would fly back to the 
rainy flatlands called The Netherlands on New Year’s Eve, 
landing the next day in 2019. Happy New Year.

NB: I believe I forgot to mention that it’s true, Canadians are 
super nice.

Tom Lammers
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High Beer & Wine

Vrijdag 14 december 2018 vond de eerste buitenledenborrel 
plaats van het collegejaar 2018-2019. De borrel vond plaats in, 
de bij menig buitenlid bekende, Keyzertje op de Kaiserstraat 
te Leiden. Tijdens de avond werden veel verhalen verteld over 
mooie afstudeerborrels die op deze plek werden gehouden.  

Het bestuur had in de bovenzaal van de kroeg een bier- en 
wijnproeverij georganiseerd. Men kon kiezen tussen deze 
twee proeverijen en door de gehele zaal stonden zelfgemaakte 
hapjes. De avond begon met een welkomstpraatje van 
Ted waarna Tiemen het overnam om te vertellen over het 
eerste soort bier, de Korenwolf. Gulpener Korenwolf is een 
zacht witbier met een citrusachtige smaak en koriander. 
Het is gebrouwen in een dorp in Zuid-Limburg en het 
perfecte biertje om de avond mee te beginnen. Ondertussen 
vertelde Christine een verhaal over de eerste wijn, een 
milieuvriendelijke Peter Yealands sauvignon blanc uit het 
Nieuw-Zeelandse Marlborough. Een interessant weetje: 
het wijnhuis heeft meer dan 100 scharrelkippen rondlopen 
op de wijngaarden. De meeste hiervan zijn geadopteerde 
ex-batterijkippen. Ze fungeren als natuurlijke vorm van 
ongediertebestrijding.

“…bij de eerste slok heeft het bier een sterke bitter hopsmaak, 
hierna komt de heerlijke zoete nasmaak van de trippel naar boven 

met toetsen van vanille, proost!”

Nadat we hadden genoten van de eerste bieren en wijnen, 
gingen we natuurlijk door naar de volgende ronde. Het bier 
werd iets zwaarder, een Triple Karmeliet. Een typisch Belgisch 
speciaalbier uit Bruggenhout. Tiemen vertelde weer een zeer 
boeiend verhaal: ‘…bij de eerste slok heeft het bier een sterke 
bitter hopsmaak, hierna komt de heerlijke zoete nasmaak 
van de trippel naar boven met toetsen van vanille, proost!’ 

De wijnproevers konden genieten van de Zuid-Afrikaanse 

Kumala Reserve Chardonnay. Het was een volle wijn met 
de smaak van ananas en boterbabbelaars. De naam Kumala 
komt voort uit een combinatie van lokale dialecten en 
betekent: ‘dingen anders doen’. 

Tussen de rondes door werden er hapjes geserveerd zoals 
meloen met parmaham, bruschetta en een kaasplankje, 
allemaal huis (lees: hok) gemaakt!

“Ter gelegenheid van de 150-jarige verjaardag van de Italiaanse 
eenheidsstaat ontwikkelde de Toscaanse producent Piccini een 
speciale wijn die symbool staat voor de eenheid van het land.”

Na de eerste twee rondes zat de sfeer er goed in, er werden 
veel verhalen gedeeld over het CDL. We leerden veel over 
de historie van het CDL en het bestaan van SN17. De laatste 
ronde bestond uit het zwaarste bier, een St. Bernardus Abt 
12, wederom een Belgisch speciaalbier. Tiemen kon er veel 
over vertellen, omdat hij zelf deze brouwerij heeft bezocht. 

De laatste wijn was een erg bijzondere rode wijn, de Piccini 
Memoro Rosso 2018. Ter gelegenheid van de 150-jarige 
verjaardag van de Italiaanse eenheidsstaat ontwikkelde de 
Toscaanse producent Piccini een speciale wijn die symbool 
staat voor de eenheid van het land. Memoro Rosso is 
namelijk een blend van vier verschillende druivensoorten uit 
vier verschillende uithoeken van het land.

Na de proeverij werd er nog lang na-geborreld en werden 
er nog veel verhalen gedeeld. Al met al was het een zeer 
geslaagde avond!

Tiemen van Daalen

Van een bierproeverij...
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...tot een ‘reis’ naar Japan!

‘Reis-door-de-tijd’ pubquiz 

De tweede buitenledenborrel van het jaar vond wederom 
plaats op een bekende plek. De Science Club in het Gorlaeus. 
De Science Club was omgetoverd tot een werkelijk museum. 
Het bestuur had het archief uitgezocht en bijzondere 
stukken en voorwerpen tentoongesteld. Iedereen was zeer 
geïnteresseerd in de historie van het CDL. Om ieders kennis 
over het CDL te testen was er een echte archief-pubquiz! 

Onder het genot van echte Science Club biertjes streden vijf 
teams voor de eeuwige roem. Het was wellicht een verloren 
strijd, omdat Anthe in zijn bestuursjaar het archief volledig 
had uitgezocht en gesorteerd. Desalniettemin kwamen er 
veel verhalen boven naar aanleiding van de quiz en heeft 
iedereen veel geleerd. Wist u bijvoorbeeld dat de naam van 
het subdispuut SN17 haar oorsprong kent bij de SN1 en SN2 
reacties en er waren 17 leden bij oprichting. Er gingen ook 
geruchten dat de ‘S’ voor scheikundigen zou staan.

Één van de leukste dingen die ik terugvond in het archief 
was een activiteit die door SN17 werd georganiseerd. Er was 
een handgeschreven poster gemaakt om de activiteit aan te 
kondigen: houthakken! De deelnemers moesten zorgen voor 
stevige schoenen en warme kleding om vervolgens op de 
fiets naar het Leidse Hout te vertrekken. Wellicht wordt deze 
activiteit ooit nog herhaald in de toekomst!

“Wist u bijvoorbeeld dat de naam van het subdispuut SN17 haar 
oorsprong kent bij de SN1 en SN2 reacties en er waren 17 leden bij 

oprichting.”

In 1986 bestond het CDL 60 jaar, hierover was zeer veel te 
vinden in het archief. Er was een lustrumreis naar Hongarije, 
een symposium over polymeren en een spetterend eindfeest 
(een kaartje hiervoor koste toentertijd 60 ct.). 

De quiz werd uiteindelijk gewonnen door het team van Anthe, 
en zij werden beloond de enige echte CDL-notitieboekjes! 

Ted de Haas

Japanmuseum Sieboldhuis

Zaterdag 28 juni 2019 10:30 uur: het is een heerlijk zonnige 
dag in Leiden en langzaam verzamelen er verschillende 
buitenleden en bestuursleden bij het Japanmuseum 
Sieboldhuis. Nadat alle deelnemers zich hadden verzameld 
gingen we snel naar binnen.  

De reis begon met een audiotour door een kamer vol met 
verzamelingen die Dr. Siebold tijdens zijn leven heeft 
verzameld.  Philipp Franz von Siebold (1796-1866) heeft 
tussen 1823 en 1829 tijdens zijn verblijf op Deshima, de 
Nederlandse handelsnederzetting bij Nagasaki in Japan, 
veel voorwerpen verzameld die tentoongesteld staan in het 
museum. Het museum fungeert mede hierdoor als museum 
van de Japanse Cultuur. Na de kamer vol rariteiten volgde 
er een film over het leven van Dr. Siebold en een kamer vol 
opgezette Japanse dieren!

Naast de vaste tentoonstelling was er een speciale collectie 
genaamd ‘Japans Naakt’. De tentoonstelling liet de 
ontwikkelingen zien in de Japanse naaktfotografie vanaf de 
19e eeuw tot vandaag. Meer dan 30 topfotografen, onder 
wie Araki Nobuyoshi, Moriyama Daido, Hosoe Eikoh, Izu 
Kenro en Honjō Kōrō tonen in deze expositie hun artistieke 
visie op het menselijk lichaam. De invloed van het westen 
en veranderende ideeën in de Japanse maatschappij over 
gender, naaktheid en seksualiteit waren te zien in meer dan 
honderdtwintig foto’s.

Na het interessante bezoek aan het Sieboldhuis zijn we 
naar een voor veel buitenleden bekende plek gegaan: Café 
Barrera. Hier hebben we de dag afgesloten met een goede 
kop koffie en een lekkere lunch. Al met al was het een zeer 
geslaagde buitenledenactiviteit!

Christine Visser
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Titel

Throughout history the multidisciplinary nuclear medicine is been 
refined by a number of physics, chemists, engineers and medical 
doctors. (1) John Lawrence “the father of nuclear medicine” 
administrated an artificial radionuclide (P-32) to patients with 
leukemia. (2) In 1938, the metastable isotope Technetium-99m 
(Tc-99m) had been isolated by Emilio Segrè and Glenn T. Seaborg 
for the first time. (3) This discovery opened a new world for 
radiopharmaceuticals, since the decay of Tc-99m consists of 
almost completely internally converted gamma ray transition. (4) 
This newly discovered gamma emission led to the development of 
the early gamma cameras or scintillation camera and the early 
footsteps to radio imaging as we know today. 

The most commonly production route of Tc-99m is via the 
parent nuclide Molybdenum-99 (Mo-99). Mo-99 is mainly 
extracted from the fission products created in the neutron-
irradiated Uranium-235 (U-235) reactors, which are the most 
common reactors. Another, smaller established production 
route is via the neutron activation of naturally occurring Mo-
98. (6) Due to the extensive demand of Tc-99m and the lack 
of supply, different production routes have been established. 
For example, the usage of particle accelerators to produce 
instantly Tc-99m and two neutrons via the bombardment of 
Mo-100 with a proton. (7) Additionally, cyclotrons are used to 
produce Mo-99 from Mo-100. (8)

Figure 1. The three different main route to produce 
Molybdenum-99, which is the parent nuclide of Technetium-
99m. The routes consists of the fission reaction of 
Uranium-235, the neutron capture of Molybdenum-98 and 
the particle accelerator reaction of Molybdenum-100. (9)

Continually, the parent nuclide (Mo-99) is recovered via a 
high-purity solution of Mo-99 and formed into capsules to 
send to the radio pharmacy. In the radio pharmacy the Mo-99 
is placed in a Tc-99m generator, which will produce Tc-99m on 
site. As the half-life of Tc-99m is 6 hours, the transport cannot 
be executed. (10) 

The commercially available Technetium-99m generators 
make use of column chromatography using alumina. Mo-
99 is placed on the column chromatograph as molybdate 
(MoO42-) and will decay to pertechnate (TcO4-), which is less 
tightly bound to alumina, due to the single negative charge 
and causes that the pertechnate can be eluted from the 
alumina, much earlier than molybdate.  A large percentage of 
the Tc-99m is generated in the first 3 parent half-lives, which 
is 60 hours for 99-Mo. Therefore, clinics have to purchase at 
least one Tc-99m generator per week. 

Figure 2. The commerically available Technetium-99m/
Molybdenum-99 generator. 

After the Tc-99m is recovered, the Tc-99m is adjusted to the 
right concentration and administered in the patients and 
functions as the radiotracer. The book of Klaus Schwochau 
lists 31 radiopharmaceuticals based on Tc-99m for either 
an imaging or functional study on the brain, myocardium, 
thyroid, lungs, liver, gallbladder, kidneys, skeleton, blood and 
tumors. (11)
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6 h Tc99
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Hence, the importance of the Tc-99m discovery. The half-life 
of Tc-99m is around 6 hours until it decays to Tc-99, which will 
by emitting of beta-minus decay to 99-Ru, which is a stable 
isotope.  

The use of Tc-99m will results in radiation exposure to 
technicians, patients and even people just walking by. This 
is due to the effective range of gamma radiation and the 
disability to stop the penetration of gamma radiation.  The 
radiation doses results in exposure of around 10 mSv, which 
corresponds to over 500 chest X-rays. This level of radiation 
exposure can cause solid cancer or leukemia in 1 of 1000 
patients, where younger have a higher risk and older people 
have a lower risk. Since, the radiation source is administered 
in the patient, the radiation source will travel around for a few 
days. This can lead to second-hand radiation exposure and 
can even lead to an exposure of 0.01 mSv. 

In conclusion, the discovery of Tc-99m has contributed 
towards the imaging techniques we use nowadays. Due 
to the high demand of Tc-99m and the low supply other 
production routes towards Tc-99m should be investigated 
and established. The major advantage of Tc-99m is that is has 
a considerable low half-life and decays towards a stable 99-
Ru isotope. Hence, the second-hand exposure is minimal with 
Tc-99m compared to other gamma emitters. 

Samantha Groeneveld

(1) Edwards, C. L. (1979, Jul.). Seminars in Nuclear   
 Medicine (Vol. 9, pp. 186-189). 
(2) Williams, J.E. (1999, Jan.). The Journal of Nuclear  
 Medicine (Vol. 40, pp. 16-20).
(3) Seaborg, G. T., & Segrè, E. (1939). Physical Review  
 (Vol. 55, pp. 808).
(4) Silva, C. R., et al. (1998). The Yale journal of biology  
 and medicine. (Vol. 71, pp. 7-14) 
(5) National Research Council (2009). National   
 Academies Press. ISBN 978-0-309-13039-4.
(6) Ephraim, L., & Gemmill, W. J. (1968). U.S. Patent  
 No. 3,382,152. Washington, DC: U.S. Patent and   
 Trademark Office.
(7) Schaffer, P. et al. (2015). Physics Procedia. (Vol. 66,  
 pp. 383–395)
(8) Scholten, B., et al. (1999). Applied radiation and   
 isotopes (Vol. 51, pp. 69-80).
(9) www.physicsworld.com written by Andrew Williams  
 and published in February 2015
(10) Dilworth, J., & Parrott, S. (1998). Chemical society  
 reviews (Vol. 27, pp. 43-55).
(11) Schwochau, Klaus (2000). Wiley. ISBN 3-527-29496- 
 1.
(12) Bedetti, G., et al. (2008). Journal of the American  
 College of Radiology (Vol. 5, pp. 126-131).
(13) National Research Council. (2006). Health risks   
 from exposure to low levels of ionizing radiation:  
 BEIR VII phase 2 (Vol. 7). National Academies Press.

25



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)

Artificial Photosynthesis

26



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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Chemie in de 
achterhoek

Vooruit, Deventer ligt er officieel net buiten, maar het ligt in ieder 
geval een goed eind in het oosten van ons kleine kikkerlandje. In 
tegenstelling tot wat een groot deel van de mensen denken, is er 
verrassend veel moois te vinden in deze contreien waaronder het 
welbekende natuurgebied de Veluwe en wordt er zelfs een knap 
staaltje scheikunde ontwikkeld en toegepast bij een vestiging 
van AkzoNobel Specialty Chemicals. Sinds kort staat deze 
aftakking beter bekend als Nouryon na de overname door een 
investeringsbedrijf eerder dit jaar. Via het zogeheten ‘Topsector 
Chemie’ programma gedirigeerd door de vereniging van de 
Nederlandse chemische industrie (VNCI), kwam ik in contact met 
verschillende bedrijven en kreeg niet veel later de mogelijkheid om 
bij de Research & Development (R&D) afdeling aan de slag te gaan 
als stagiair. 

Met mijn achtergrond in organische synthese kwam ik bij de 
polymeren afdeling terecht en kreeg ik al gauw de ruimte en 
vrijheid om verschillende moleculen in elkaar te gaan klussen. 
Het team was klein, maar de sfeer was er zeker niet minder 
om. De vele koffiepauzes en lunchloopjes waren dan ook 
ideaal om even stoom af te blazen. Er was ook absoluut geen 
sprake van een hiërarchie, wat het erg makkelijk maakte om 
hulp te vragen wanneer er een bepaald obstakel opgelost 
moest worden. Tijdens de zes maanden dat ik daar heb mogen 
rondlopen, werden de verschillen tussen het academische 
wereldje en de industrie mij dan ook eindelijk duidelijk. 

Allereerst is de schaal waarop gewerkt wordt al gauw een 
stuk groter dan je in de meeste labzalen op een universiteit zal 
tegen komen. Tijd is uiteindelijk de kostbaarste ‘grondstof’, 
dus alle benodigde chemicaliën en apparatuur is beschikbaar 
of kan zonder veel problemen worden aangeschaft. Ik voelde 
me ook als een klein kind in een snoepwinkel wanneer ik in het 
enorme magazijn mocht gaan winkelen waar werkelijk waar 
alle benodigdheden te vinden waren. Een keerzijde van deze 

doelgerichtheid is echter dat er een stuk minder aandacht is 
voor de achterliggende mechanismen. Als het werkt, is het 
goed. Het overgrote deel van de ontwikkelingen wordt niet 
gepubliceerd, maar juist goed geheim gehouden aangezien 
een patent een verjaringstermijn van maar 25 jaar heeft. 
Vertrouwlijkheidsovereenkomsten zijn daarom dus ook een 
belangrijk onderdeel van de industrie en dat is aan het begin 
zeker even wennen. Het is gevaarlijk om gegevens en andere 
belangrijke resultaten ergens rond te laten slingeren of open 
te laten staan op je computer. Soms gaat het zelfs zo ver dat 
collega’s van een andere afdelingen bepaalde specificaties 
niet te weten mogen komen. 

Ondanks dat veiligheidsvoorschriften ook steeds belangrijker 
worden op universiteiten, is het bij lange na niet zo strikt als 
in de industrie. Afhankelijk van je werkzaamheden moeten 
er met regelmaat verschillende veiligheidsmodules worden 
doorgenomen. Aangezien er in Deventer ook veel wordt 
gewerkt met organische peroxides, die onder andere bekend 
staan om hun explosieve eigenschappen, zijn de protocollen 
nog niet iets strenger dan elders. In specifieke gebieden 
waren mobieltjes ten strengste verboden en moesten er 
speciale werkschoenen en antistatische kleding gedragen 
worden. Gelukkig waren voor mijn werkplek enkel de 
standaardregels van toepassing, wat het werk toch weer een 
stukje makkelijker maakte. 

Desalniettemin heb ik tijdens de zes maanden daar veel 
kunnen opsteken in een gevarieerd project en gelijktijdig een 
goed beeld kunnen krijgen van de industrie. Over één ding 
ben ik in ieder geval zeker, er liggen veel mooie kansen voor 
ons scheikundigen! 

Hugo Minnee
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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. Hij laat zijn echtgenote Ellie, zoon Willem en dochter Rosanne in verslagenheid achter.

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 student-
en 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 betrokken-
heid toonde Mathieu met het door hem ontwikkelde onderwijsprogramma voor PABO-studenten, de weekend-bi-
jscholingslessen 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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Het onderwijs van 
het collegejaar 

2018-2019
Onderwijs leeft! Op alle niveaus, van studie-gerelateerde zaken 
tot landelijke gebeurtenissen, treden er ontwikkelingen op met 
uiteindelijk doel om voor elke student een opleiding te bieden van 
de hoogste kwaliteit. Als studievereniging staan wij daar middenin 
en hebben we de kans om de stem van de student kenbaar te 
maken bij dit proces. Daarnaast bieden we studenten natuurlijk ook 
een steuntje in de rug: evenementen en workshops waarmee ieder 
zichzelf verder kan ontwikkelen om het meeste uit de studietijd te 
halen. In dit stuk staat uiteengezet welke ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden in het onderwijs gedurende academisch jaar 2018-
2019 en wat CDL heeft kunnen betekenen voor het onderwijs.

Aan het begin van het jaar is opleiding Molecular Science 
& Technology bezocht door de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO). Op basis van de oordelen 
van dit overheidsinstituut worden opleidingen erkend en 
krijgen studenten een waardig diploma. Een studentenpanel 
heeft deelgenomen aan een interview tijdens de visitatie van 
het NVAO en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. MST heeft 
het geweldige nieuws mogen ontvangen dat het voor nog 
eens zes jaar geaccrediteerd is!

“Om MST’ers een beter beeld te geven van de onderzoeksgroepen 
van het LIC hebben er dit jaar meerdere evenementen 

plaatsgevonden.”

Een van de onderwerpen waar de commissie erg enthousiast 
over is, is de vrijheid van studiekeuze voor studenten. In 2019-
2020 konden tweedejaarsstudenten voor het eerst kiezen uit 
drie keuzerichtingen: materialen, synthese en technologie. 
De verhouding van studentenaantallen per richting is 
uitgekomen tot respectievelijk 25%, 25% en 50%. De nieuw-

geïntroduceerde vakken Chemie & Fysica van Vaste Stoffen 
(CFVS) en Fysiologische Chemie (FC) zijn goed ontvangen 
door studenten. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten voor 
het nieuwe curriculum. Een van de besproken veranderingen 
is de wisseling van de vakken Structuur en Eigenschappen van 
Materialen (SEM) en Energie, Recycling en Veiligheid (ERV) 
om een logischere opvolging van vakken te bewerkstelligen.

Om MST’ers een beter beeld te geven van de 
onderzoeksgroepen van het LIC hebben er dit jaar meerdere 
evenementen plaatsgevonden. Een daarvan was de 
projectenmarkt “Re@LiC” (Research at LIC). Voorheen ging 
dit evenement onder de noemer “Meet the Mentor”, maar 
om meer prijs te geven van de inhoud van het evenement, 
is het advies gegeven de naam te veranderen. Naast Re@
LiC heeft CDL een tour georganiseerd naar het laboratium 
van dr. Juurlink (CASC). Tijdens deze tour is er gefocust op 
het koppelen van collegestof aan de toepassing ervan in het 
laboratorium, zodat eerstejaarsstudenten een beter beeld 
krijgen van ‘wat zij nu eigenlijk leren’. De tour is druk bezocht 
en blijkt een herhalingsvatbaar concept.

“Voor studenten die een vak nét niet in één keer halen, bieden de 
trainingen veelal het beetje vertrouwen dat de studenten nodig 

hebben.” 

Enkele studie-ondersteunende evenementen die CDL 
dit jaar heeft georganiseerd zijn hertentamentrainingen 
voor de vakken Algemene Anorganische Chemie (AAC), 
Organische Chemie en Structuuranalyse (OCS) en Chemisch 
Thermodynamica (CTD). 
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Deze trainingen hebben studenten geholpen bij het 
halen van de struikelvakken, door nog eens grondig de 
belangrijkste onderdelen van de vakken door te nemen aan 
de hand van een oefententamen. Voor studenten die een 
vak nét niet in één keer halen, bieden de trainingen veelal 
het beetje vertrouwen dat de studenten nodig hebben. Voor 
Chemische analysemethoden (CAM) is op verzoek van de 
docent een tentamentrainging georganiseerd. Ook is er met 
de workshop LaTeX ruimte gemaakt voor het ontwikkelen 
van academische vaardigheden, zoals het opmaken van 
wetenschappelijke artikelen.

“.Het project heet “WORK” - Write, Orient, Reflect, Know - en 
bestaat uit het maken van (reflectie-)opdrachten, het bijwonen 
van workshops, het deelnemen aan excursies enzovoorts. Vanaf 

2019-2020 is het project opgenomen in het Onderwijs -en 
Examenreglement van Chemistry en LST.”

Samen met de opleidingsdirectie van de Master Chemistry 
is een project opgesteld waarmee masterstudenten zich 
bewuster oriënteren op de arbeidsmarkt die zij zullen 
betreden wanneer ze zijn afgestudeerd. Dit alles binnen 
de universiteitsbrede wens om arbeidsmarktoriëntatie 
meer aan het licht te brengen. Het project heet “WORK” - 
Write, Orient, Reflect, Know - en bestaat uit het maken van 
(reflectie-)opdrachten, het bijwonen van workshops, het 
deelnemen aan excursies enzovoorts. Vanaf 2019-2020 is het 
project opgenomen in het Onderwijs -en Examenreglement 
van Chemistry en LST.

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen heeft 
dit jaar ook afscheid genomen van vice-decaan en 
onderwijsportefeuillehouder Han de Winde. Hij zal zijn 
carrière vervolgen bij Instituut Biologie Leiden als hoogleraar 
Industriële Moleculaire Biotechnologie.

Binnen MST hebben we ook nieuwe gezichten mogen 
verwelkomen. Sietske Sibie versterkt vanaf dit jaar het 
kwaliteitszorgteam van MST als studieadviseur en collega 
van Nynke Penninga.

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