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Het is december, en dat betekent 
dat het tijd is voor een speciaal 
kerstnummer! Lees hierin wat 
Newton met de Kerstman te maken 
heeft, welke postzegellijm je het best 
kunt gebruiken voor kerstkaarten, 
en of de (kerst)sterren het goed met 
je voor hebben deze maand. Heb 
je nog wat inspiratie nodig voor je 
kerstdiner? Blader dan door naar 
Studentenhaver voor heerlijke 
kerstmutsbrownies, of leer wat Petra 
de Jongh doet met Kerstmis in het 
interview met deze hoogleraar.

Ben je niet zo’n kerstmens? Dan kun 
je genieten van de Behind the Labs, 
waarin demiwater dit keer centraal 
staat. Of lees het verhaal van PhD in 

the Picture, waarin Anna Hoekstra’s 
onderzoek naar het metabolisme van 
immuuncellen wordt uitgelicht. 

Uiteraard blikken wij ook terug op 
de activiteiten van de afgelopen tijd, 
in deze editie vind je verslagen van 
het Laserquesten, de LAN-party 
en het Breekweekweekend. Was je 
bij een van deze Protonactiviteiten 
aanwezig? Dan zou het zomaar 
kunnen dat je jezelf terug ziet op de 
fotopagina. Dit en nog veel meer vind 
je allemaal terug in deze editie, dus 
veel leesplezier!

Liefs,
De Hoofdredactie

Nu de winter eraan komt en de eerste hagel al tegen de ramen slaat, is het tijd voor 
warme dekens, een kop thee, en het nieuwste nummer van De Chemograaph!
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Uit de bestuurskamer
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s Nou, dit is het dan. Mijn allereerste stukje voor De Chemograaph ooit! Ik heb de eer 

gekregen om deze pagina te mogen vullen met mijn stroom aan onzinverhalen dus ik 
hoop dat jullie mijn stukje leuk vinden.

Op het moment van schrijven is 
Matt foto’s aan het filteren van 
Breekweekweekend. Wat was het 
een mooi weekend met veel leuke 
mensen en gezelligheid. Ik heb 
voor het eerst bij een post gezeten 
tijdens de hike, en het was vet koud, 
maar wel heel erg leuk! Ik heb hard 
gelachen om de manier waarop 
sommige ballonnen kapot gemaakt 
werden. Het avondeten was heel erg 
lekker, en ik wil iedereen die heeft 
bijgedragen aan het maken van de 
puzzel daarvoor bedanken. Al met al, 
ik heb genoten.

Ik heb ook heel erg genoten van het 
bowlen! Ondanks dat deze activiteit 
in de tentamenweek viel, zijn er veel 
mensen gekomen, en het was erg 
gezellig. Sommige mensen gooiden 
alleen maar strikes, anderen gooiden 
alleen maar in de goot. Bowlen is en 
blijft een kunst. Laura had de mooiste 
score van ons allemaal, namelijk 
precies 32 punten (totaal niet expres 
natuurlijk)! Naderhand was er een 
snaaisessie bij de McDonalds.  Onder 
het genot van een kipnugget of een 
burger werd er nog even gezellig 

gekletst over wie er nou de beste 
bowler was. 

Ondertussen is Marco weer aan 
het meezingen met zijn eigen 
muziek. Dat doet hij altijd als hij in 
de bestuurskamer zit te werken. Ik 
hoop dat hij een keer zanglessen gaat 
nemen, want voor nu klinkt het nog 
nergens naar. 

Maar goed, ik zit lekker achter mijn 
computer te werken hier. Iedereen is 
druk bezig met zijn eigen taken. Matt 
is op zijn knie gegaan om Laurens 
en Laurens te vragen voor de KasCo, 
en ze hebben ja gezegd! Kristel is 
bezig met het maken van een poster, 
Laura is hard aan het werk aan de 
notulen. Ties is weer eens nergens te 
bekennen, hij zal wel een vergadering 
hebben. En als laatste Marco, die is 
natuurlijk hard bezig aan de ALV. 
Ik ga zometeen weer bedrijven 
bellen dus ik moet mijn stukje gaan 
afronden. Ik hoop dat jullie het 
leuk vonden om mijn willekeurige 
verhalen te lezen, ik vond het in ieder 
geval leuk om iets te schrijven. Veel 
leesplezier verder! 
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Protonderwijs
Ti

es
 B

ak
ke

r De eerste periode is voorbij en iedereen zit lekker in het studieritme. De bomen zijn hun 
bladeren verloren en het kerstgevoel begint langzaam op te bloeien. Iedereen kijkt uit 

naar de kerstvakantie om even bij te komen van de eerste helft van het studiejaar.

Deze maand heeft voor mij in het 
teken gestaan van het schrijven van de 
voordracht voor de docentenprijs. Wij 
zijn hard aan het werk om Krijn de Jong 
voor te dragen voor de docentenprijs 
van de universiteit. Dit is een prijs die 
jaarlijks wordt gegeven aan de beste 
docent van de Universiteit Utrecht. Om 
deze voordracht compleet te maken 
zijn er twee aanbevelingsbrieven nodig 
van docenten die beschrijven hoe zij 
Krijn als docent zien. Daarnaast is er 
een brief nodig van een student, die 
betoogt waarom Krijn de beste docent 
van de Universiteit Utrecht is. Met 
deze laatste brief heb ik mijzelf deze 
laatste weken beziggehouden, maar 
dat is natuurlijk niet het enige wat er 
heeft gespeeld binnen het onderwijs.

Dit jaar werd het eerstejaars vak 
Organische Chemie 1 voor het eerst 
gegeven door Bert Klein Gebbink. Hij 
heeft met veel enthousiasme het stokje 
overgenomen van Leo Jenneskens en 
zijn colleges zijn goed ontvangen door 
de eerstejaarsstudenten.

Het volgende punt is vooral belangrijk 
voor tweede- en derdejaarsstudenten. 

De regels rondom inschrijvingen voor 
vakken zijn veranderd. Vanaf de derde 
periode van dit collegejaar wordt er 
gekeken of studenten die zich voor 
drie vakken hebben ingeschreven 
daadwerkelijk al deze vakken volgen. 
Vanwege capaciteitsproblemen komt 
het helaas voor dat sommige vakken 
vol zijn en dat een deel van de studenten 
die zich hebben ingeschreven niet 
wordt geplaatst. Als een deel van 
de geplaatste studenten niet komt 
opdagen bij een vak, had een deel van 
de niet geplaatste studenten het vak 
wel kunnen volgen. Dat is natuurlijk 
zonde. Daarom wordt er aan studenten 
die bij drie vakken ingeschreven staan 
gevraagd om zich uit te schrijven voor 
het vak dat zij niet verwachten te gaan 
volgen.

Dit zijn drie van de onderwerpen die 
mij gedurende de afgelopen periode 
bezig hebben gehouden. Bij de uitgave 
van deze editie komt de kerst al steeds 
dichterbij, dus alles wat mij rest te 
zeggen is een fijne kerstvakantie 
toegewenst en een gelukkig nieuwjaar.
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Recent afgestudeerden
Namens Proton willen wij de volgende mensen van harte feliciteren met het behalen 

van hun bachelor- of masteropleiding:

Bachelor Scheikunde

Youri Huijzer
Bas Roovers

Erika Broekema
Inge Faro

Jim de Ruiter
Oscar Brandt Corstius
Andries van Hattem

Elena Höppener
Sam Huizing

Maaike van Ittersum
Huygen Jobsis 

Wens Kong
Suzan Schoemaker

Thom Snoeren
Dirk Floris Zwarts

Kelly Brouwer
Jan Jurre Harsveld van der Veen

Sandrine Heijnen
Jeroen Huijben

Mariska de Ruiter
Arnoud Visseren

Kari-Anne van der Zon 
Willem Eijsvogel

Onno van der Heijden

Kristiaan Helfferich
Thimo Jacobs

Harm van Kuppevelt 
Nathalie Ligthart
Yoni Nederstigt

Robin Vogel
Thijs Engberink
Stefan Crielaard

Maartje Koppelman
Sjoerd Kuiper

Karel van der Weg
Joren Dorresteijn

Lucas Gyurik
Raoul Hopman

Oscar van Veenhuizen
Daniël de Bruin 

Brecht Herremans
Laurens Vedder

Renate Mols
Laura van den Bosch 

Mehmet Demirci

Master GSLS

Max Covtun
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Even voorstellen
Met elke nieuwe jaargang komen er ook nieuwe commissieleden bij; dit jaar waren het 

er zelfs vijf! Zij stellen zich graag aan jullie voor.

Nicolette Maaskant: Sinds kort zit ik bij 
de redactie van De Chemograaph. De 
Chemograaph die je nu leest is de eerste 
editie waarvoor ik iets heb geschreven. 
Spannend! Nu je, zo nu en dan, een 
zogenaamd ‘schrijfsel’ van mij kunt 
lezen, lijkt het me gepast dat ik me even 
voorstel. 

Mijn naam is Nicolette, ik ben 21 
jaar oud en ik ben derdejaarsstudent 
Scheikunde. Ik ben geboren en getogen 
in Houten en inmiddels gelukkig 
inwoner van de stad Utrecht, waar ik 
volop van het (studenten)leven geniet.

Naast De Chemograaph zit ik ook 
in de Ouderdagcommissie, waarvan 
vergaderingen meer als bijeenkomsten 
van vrienden voelen. Ook ben ik 
voorzitter van het 24e bestuur van 
Stichting PAC, waarmee ik met veel 
plezier werk aan het organiseren van 
het welbekende PAC-symposium, 
dat op 8 maart 2018 zal plaatsvinden 

(like ook onze 
facebookpagina). 
Verder ben ik elke 
vrijdagavond te 
vinden aan de rand 
van het zwembad, 
om snorkeltraining 
te geven (‘Nee, niet 
rennen, zei ik toch!’). 
Na het geven van die training train 
ik zelf ook nog wel eens. Dat is dan 
een duiktraining, maar eerlijk gezegd 
vind ik het duiken in een zwembad 
een beetje saai. Veel liever ga ik naar 
Zeeland, om daar de onderwaterwereld 
te verkennen. Als ik me niet bezig 
houd met één van de voorgenoemde 
activiteiten lees ik een boek, kijk ik een 
serie, bak ik taart met vrienden of doe 
ik andere leuke dingen. 

Dit alles gezegd hebbend, hoop ik dat 
jullie genoeg over mij weten. Ik kijk 
ernaar uit stukjes voor jullie, de lezers 
van De Chemograaph, te schrijven!

Winnie Henderson: Hoi allemaal! 
Ik ben Winnie, een eenentwintig jaar 
oude derdejaars MLS-student, die 
besloot toch maar eens actiever te 
worden binnen Proton en het eigenlijk 
ook heel erg miste om te schrijven. En 
één en één is twee, dus meldde ik mij 
present bij De Chemograaph. Ik zal dus 
vanaf nu onze lieve, gezellige redactie 
versterken. Naast schrijven vind ik het 
fijn een beetje rond te trompetteren 
en toneel te spelen. Ook heb ik een 

Instagramaccount 
waarop ik foto’s 
zet van mijn mooie 
a a n t e k e n i n g e n 
(mensen volgen dat, 
nee, echt, serieus). 

Ik heb negentien 
jaren van mijn leven 
in Rotterdam gewoond, maar spreek 
ondertussen redelijk ABN. Al woon ik 
sinds een jaar in Kanaleneiland, dus 
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Diederik Bloemendal: Net zoals de 
andere nieuwe redactieleden, ben 
ik afgelopen zomer begonnen bij De 
Chemograaph. 

Ik ben Diederik, heb een tijdje geleden 
mijn negentiende verjaardag gevierd 
en probeer onder de radar rustig mijn 
eerste jaar MLS af te maken, nadat 
vorig jaar mijn studie Geschiedenis 
een minder succesvol einde kende. Ik 
ben geboren, getogen en woonachtig 
in Driebergen en spendeer mijn vrije 
tijd aan het vrijwillig helpen op een 
buitenschoolse opvang, als ik eens tijd 

naast mijn studie 
heb. Verder ben ik 
actief bij mijn lokale 
sportclub, en als ik 
daarnaast tijd over 
heb, verkwist ik die 
graag aan een serie, 
game of boek! 

Ik ben altijd aan te spreken, gewoon 
zoeken naar de persoon met wallen van 
5 centimeter dik.

Pascale Ooms: Hallo lieve allemaal! Ik 
ben Pascale en ik ben dit jaar een nieuw 
redactielid van De Chemograaph. Ik 
kom oorspronkelijk uit het prachtige 
Den Haag, maar woon ondertussen al 2 
jaartjes in het idyllische Utrecht. Ik heb 
hiervoor geprobeerd Geneeskunde te 
studeren, maar kwam er daar achter dat 
de keiharde Scheikunde toch meer mijn 
ding is.

In mijn vrije tijd ben ik op drie plekken 
te vinden. Ik zou beginnen met 
zoeken bij mijn bed, waar ik vele uren 
doorbreng op Netflix. Daarna zou ik op 
zoek gaan naar comfortabele banken/
stoelen of hoekjes in het huis, waar ik te 
vinden ben met een goed boek en een 
grote mok groene thee. Als ik daar niet 
te vinden ben, zou ik doorrijden naar de 

schaatsbaan, want 
dan zal je me daar 
vinden schaatsend 
achter een puck aan 
in een veel te groot 
pak voor zo’n klein 
meisje.

Als kind, puber 
en ‘jongvolwassene’ is het lezen van 
verhalen en boeken één van mijn 
favoriete tijdsbestedingen geweest en 
ik heb ook altijd geprobeerd om zelf 
verhalen en stukjes te schrijven, maar 
hier heb ik nooit echt iets mee gedaan. 
Ik heb daarom heel veel zin om het hier 
eens goed uit te proberen en ik hoop 
een aantal leuke stukjes voor jullie te 
kunnen schrijven de komende jaren! 
XOXO Pascale

Koen Vermeulen: Lieve lezers, het 
is tijd dat ik mijn best moet gaan 
doen om een goede eerste indruk te 
maken als nieuw redactielid van De 

Chemograaph. Ik, Koen Vermeulen, 
ben eerstejaarsstudent Scheikunde en 
ben te herkennen aan mijn ‘bed hair’, 
overmatig gebruik van scheldwoorden 

het is wel achteruit aan het gaan. Als 
je me bij het volgende Protonfeest na 
mijn vierde biertje spot, ben ik meestal 

al onverstaanbaar. Is leuk om te horen, 
echt een aanrader.
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In the News
On October 4, the 2017 Nobel Prize in Chemistry was awarded to Jacques Dubochet, Joachim 
Frank	and	Richard	Henderson	“for	their	development	of	an	effective	method	for	generating	
three-dimensional	images	of	the	molecules	of	life”.	The	name	of	this	effective	method	is	cryo-
electron microscopy or cyro-EM in short. In this edition of In the News I will give a review of 

the development of cryo-EM and of the work of the Nobel Prize winners.

Biomolecules are difficult to analyse, 
due to their large molecular weight 
and complicated structure. Before the 
advent of cryo-electron microscopy, 
the main methods for the structural 
determination of biomolecules, such 
as DNA, RNA and proteins, were 
X-ray diffraction and nuclear magnetic 
resonance spectroscopy. These methods 
are powerful and are still widely 
used, but their significant limitations 
make them unsuitable for some 
analytes. Nuclear magnetic resonance 
spectroscopy is impractical for large 
biomolecules, whereas to be able to 
use X-ray diffraction, one needs to 
make crystals of the analyte, which is 
often a time-consuming task. With the 
invention of cryo-electron microscopy, a 
useful third new method was added to 
the arsenal of available techniques.

As the name suggests, electron 
microscopy (EM) is a microscopy 
technique in which electrons are used 
instead of photons. Due to the small De 
Broglie wavelength of electrons, their 
use allows for a much higher imaging 
resolution, even up to atomic resolution, 
compared to the typical resolution 
attainable with optical microscopy. 
However, this high resolution comes 
with a price: the energetic electron 
beam can damage the sample and it 
is necessary to place the sample in a 
vacuum. When one would consider 
using electron microscopy for structural 
determination of biomolecules, these 
two problems are highly prohibitive. 
Biomolecules are vulnerable and easily 
destroyed by the high-energy electron 
beam; one can try to reduce the intensity 
of the beam, but this will also worsen 
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en chronisch slaaptekort (wellicht 
bestaat er een verband tussen de drie). 
Toen ik ongeveer heel veel jonger was 
heb ik een horrorverhaal geschreven 
voor school, na dit spetterende debuut 
leek het me leuk om nogmaals pen op 
papier te zetten en dus ben ik bij De 
Chemograaph beland! 

Wanneer ik thuis niet diep weggezakt 
in mijn knalgele stoel mijn ziel aan 

Netflix aan het 
verkopen ben, val 
ik mijn huisgenoten 
nog weleens lastig 
met mijn matig 
muzikale talent. 
Mocht je nog 
een vraag voor 
me hebben, dan 
zal ik deze graag beantwoorden met 
onverstaanbaar gemompel!
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the image resolution, and organic 
materials already suffer from poor 
contrast. Furthermore, biomolecules 
tend to change shape when placed 
in a vacuum as the water evaporates, 
so their conformation on EM images 
might be completely different from 
their native conformation.

Nowadays, it is still impossible to 
make high-resolution micrographs 
of biomolecules directly, but much 
structural information can be gathered 
using several clever tricks, developed 
by the winners of the 2017 Nobel Prize 
in Chemistry.

Richard Henderson entered the story 
when he was trying to elucidate the 
structure of a membrane protein called 
bacteriorhodopsin. Membrane proteins 
are often hard to analyse by X-ray 
diffraction, since such proteins cannot 
be crystallised without removing the 
membrane, which usually disrupts the 
structure of the protein. Henderson had 
this problem as well. He then thought 
of using electron microscopy, which, 
at that time, was not a very promising 
technique for his purposes. Instead of 
purifying the protein, he decided to put 
the entire membrane under the electron 
microscope, covered by a glucose 
solution to protect it from the high 
vacuum. Henderson made micrographs 
of large stretches of membrane 
containing many bacteriorhodopsin 
molecules, without having to irradiate 
each individual molecule to the point of 
combustion. Within the membrane, the 
bacteriorhodopsin molecules formed 
a well-ordered structure; this allowed 
Henderson to determine a rough 
structural model of bacteriorhodopsin 

by Fourier analysis, despite the poor 
contrast of the EM images. Over 
the years, he continued improving 
his model, using many electron 
microscopes around the world, which 
finally resulted in a fully resolved 
structure with atomic resolution in 1990. 
He also noted several shortcomings of 
the electron microscopes of that time, 
and suggested improvements which 
would improve the chances of electron 
microscopy becoming a routine 
technique in biochemistry.

Henderson was lucky in two ways: the 
protein he researched formed ordered 
structures by itself, which facilitated the 
analysis, and he was able to protect the 
membrane by covering it with a glucose 
solution. However, a more general 
method was needed in order to enable 
EM analysis of an arbitrary protein. 
Obviously, not all proteins align so 
conveniently as bacteriorhodopsin and 
the glucose method did not work for 
other proteins. 

It was Joachim Frank who tackled 
the problem of analysing arbitrary 
collections of biomolecules without 
any crystalline order. He developed 
a sophisticated algorithm that takes 
as its input a collection of electron 
micrographs, not necessarily of high 
resolution, containing the images of 
many biomolecules, which do not 
need to have an ordered structure. 
The algorithm could sort these by 
comparing image features using 
statistical techniques. Then, it could 
reconstruct a three-dimensional 
molecular model from them. Frank thus 
laid the groundwork for the analysis of 
cryo-EM images. 
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Then, the problem of water evaporating 
in the vacuum had to be solved. Many 
people had thought of simply freezing 
the aqueous samples (the ‘cryo’-part 
in ‘cryo-EM’). Cooling seemed to have 
the added benefit of reducing radiation 
damage by the electron beam. It turned 
out, however that normal crystalline ice 
diffracts electrons too strongly, making 
the biomolecule itself invisible. Jacques 
Dubochet, then, invented a sample 
preparation technique in which a thin 
layer of aqueous sample is frozen so 
quickly that the water is not allowed 
to crystallise; instead, it retains the 
amorphous structure it has before 
freezing, resulting in a glassy state 
called ‘vitrified’ water. The vitrified 
water scatters electrons much less 
strongly; furthermore, due to the rapid 

Prof. Feringa immediately proved to 
be an excellent and inspiring speaker 
and began by talking about his own 
inspiration: the beauty of science 
and nature. His work on molecular 
machines is for a large part inspired 
by rotating proteins found in cellular 
membranes, such as ATP-synthase, 
which functions as a rotary catalyst 
in ATP synthesis. Although he looks 
at the incomprehensibly complex 
machineries used in nature, he does 

not seek to improve upon these, but 
to use a simplified form of these 
processes for use in a broad scientific 
spectrum. They can, for example, be 
used as drug delivery devices that can 
be switched on and off by light, they 
can “swim” through the bloodstream 
as light activated switches for self- 
assembling nanotubes or, as prof. 
Feringa said himself, they could be 
used for applications we cannot think 
of yet. 

cooling, the chance that the structure 
of the biomolecule is disrupted by 
the freezing process is lower. The use 
of samples in vitrified water is now 
standard in the cryo-EM field.

Nowadays, cryo-electron microscopy 
is becoming an increasingly common 
biophysical technique. Recently, 
structures of entire viruses determined 
by cryo-EM have been published with 
sub-nanometer resolution, and the 
accuracy of the technique will only 
increase in the following years. Due 
to the work of the 2017 Nobel Prize 
winners, biochemistry is awaiting a 
bright future.

Sj
oe

rd
 K

ui
pe

r On November 16 around 16:50, there was a long line of students in front of the Theatron 
lecture hall in the Educatorium. PhDs, postdocs and professors were all waiting for 
the doors to open. There was excitement among the 500 chemists and physicists, that 
became more visible as they were invited into the lecture hall, as they were going to 
listen to arguably the biggest name in Dutch chemistry from the past decade: prof. Ben 
Feringa. The introductory talk showed how honoured the Debye institute was to host 

the Nobel Laureate in the annual Debye Lecture.

Debye Lecture by Ben Feringa
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But how does a molecular machine 
work? Many of the switches and 
motors which the group of prof. 
Feringa designed and synthesised, 
work by light induced cis-trans 
isomerisation. In switches this 
means that after irradiation with 
light of different wavelengths a 
conformational change can be 
observed. In motors it means that 
illumination with light of certain 
wavelengths results in a cycle of cis-
trans isomerisations, controlled by 
steric strain and other intramolecular 
interactions, resulting in a defined 
direction of rotation. The most 
compelling and inspiring way prof. 
Feringa has used this is in a nanocar 
with four-wheel drive. This car of 
4x2 nm is more a proof of concept 
than something that can actually be 
used already, but seeing how these 

directional rotations can be used 
to propel a device across a surface 
caused a spontaneous applause.

Prof. Feringa concluded his lecture by 
promising the amazing possibilities 
this field has to offer and by inviting 
students to do internships in his lab. 
He was given an applause worthy of 
his innovations and achievements. 
After the questions, there was the 
opportunity to discuss this inspiring 
lecture, while enjoying some drinks 
and snacks.

In conclusion, this year’s Debye 
Lecture was a great success, thanks 
to the amazing lecture of Ben Feringa, 
the organisation and the excitement 
shared by the students and staff. We 
look forward to next year’s Debye 
Lecture.

Fig. 1: Molecular machines, powered by light. Extension of the aromatic core can cause 
a red shift of the excitation wavelength.
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Keuzevak: Mineralen & Magma’s
Wanneer we als scheikundigen buiten lopen en om ons heen kijken, zien we allerlei 
processen die we door middel van onze studie kunnen begrijpen. De lucht is blauw door 
scattering,	strooizout	zorgt	er	in	de	winter	voor	dat	de	weg	minder	glad	wordt	en	een	
autokatalysator beperkt de uitstoot van NOx. In de buitenwereld zijn ook stenen volop 
aanwezig, maar onze kennis hierover kan nog wat bijgeschaafd worden. Daarom ben ik 

lekker gaan stenenlikken bij een vak van Aardwetenschappen.

Zoals de naam al doet vermoeden gaat 
het vak over mineralen én magma’s. 
In de eerste helft van de periode gaat 
het over mineralen. Om te beginnen 
worden de manieren om kristallen 
te beschrijven uitgelegd. Zo komen 
symmetrie en Miller indices aan 
bod. Vervolgens worden de dichtste 
bolstapeling (HCP en CCP), interstitial 
sites, d-orbitalen, röntgendiffractie 
en structuren van enkele mineralen 
behandeld. Met name de silicaten 
worden wat uitgebreider besproken. 
Voor het eerste deel krijg je ook een 
doos met allerlei mineralen mee naar 
huis, het is dan aan jou om uit te zoeken 
welke mineralen dit zijn en om hier een 
verslag over te schrijven. 

Naast de colleges en de mineralendoos 
zijn er natuurlijk ook “practicals” die 
elke week ingeleverd moeten worden 
en meetellen voor het eindresultaat. 
Dit kan van alles zijn: gewoon opgaven  
over de collegestof, het nabouwen 
van dichtste bolstapelingen en 
mineraalstructuren met plastic bollen, 
of stenen observeren met het blote oog 
of in thin sections onder de microscoop. 
Je leert dan om verschillende mineralen 
in een steen te herkennen. Aan het begin 
is dit nog vrij lastig, het is dus aan te 
raden om een zetel naast een wat meer 
ervaren stenenlikker te bemachtigen. 
 
In het tweede deel zijn de practica 
vergelijkbaar, maar wordt de focus 
meer gelegd op het ontstaan van stenen 

uit magma. Wanneer magma afkoelt, 
groeien er kristallen die uiteindelijk een 
steen vormen. Er komt wat terminologie 
bij kijken, maar belangrijker zijn de 
fasediagrammen. Hier wordt uitgebreid 
aandacht aan besteed, aangezien 
de composities van de zogenoemde 
“melt” en gevormde kristallen hiermee 
voorspeld kunnen worden. Het 
uiteindelijke doel is om aan de hand van 
de samenstelling, isotoopverhoudingen 
en de textuur een gok te kunnen wagen 
naar de oorsprong van een steen. 
Natuurlijk is er ook nog een college over 
vulkanen! 

Al met al is het een leuk en 
interessant vak dat wordt gegeven 
door enthousiaste docenten. Wel 
moet erbij vermeld worden dat het 
eerste deel erg veel overlap heeft met 
scheikundevakken zoals Anorganische 
Chemie  en Röntgendiffractie en 
Electronenmicroscopie. Voor degenen 
die Fysische Chemie 2 hebben gevolgd 
zullen de fasediagrammen van het 
magmagedeelte ook makkelijk te 
begrijpen zijn. Houd er dus rekening 
mee dat dit vak dan niet echt een 
uitdaging meer is.

Cursusnaam: Mineralen
en Magma’s
Cursuscode: GEO2-1205
Periode: 3
Faculteit: Geowetenschappen
Niveau: 2
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Interview Petra de Jongh
Sinds 2004 werkt Petra de Jongh bij de Universiteit Utrecht, waar zij in 2014 aangesteld 
werd als hoogleraar bij de groep Anorganische Chemie en Katalyse. In dit artikel kom je 

meer te weten over haar loopbaan en over de persoon achter het onderzoek.

Waar bent u opgegroeid?
Ik ben in Utrecht geboren, de mooiste 
stad van heel Nederland, maar ik ben 
in Gouda naar de middelbare school 
gegaan en toen ben ik weer in Utrecht 
gaan studeren. 

Waarom bent u scheikunde gaan 
studeren?
Ik vond eigenlijk heel veel dingen wel 
leuk op de middelbare school, ik heb 
ook aan archeologie, muziektheorie 
en materiaalkunde gedacht. Een van 
de doorslaggevende dingen was mijn 
enthousiaste scheikundelerares op de 
middelbare school. Ik moet zeggen 
dat ik geen moment spijt heb gehad 
van mijn keuze.

Wat is de leukste herinnering uit uw 
studententijd?
Ik ben als derdejaars bachelorstudent 
voor een jaar op uitwisseling naar 
Canterbury gegaan, dat vond ik echt 
fantastisch. Ik heb daar scheikunde 
gedaan, maar ook allerlei andere 
colleges gevolgd, zoals cryptografie 
en Duits. Dat vond ik heerlijk, een 
periode waarin je van alles en nog 
wat kan uitproberen, maar ook 
vrienden voor het leven maakt.

Wat heeft u na uw studie gedaan 
en hoe bent u uiteindelijk weer 
teruggekomen in Utrecht?
Ik ben gepromoveerd op de 
elektrochemie van halfgeleiders bij 

Gecondenseerde Materie, nu CMI. 
Dat was toen een groep waar vier 
hoogleraren waren, twee fysici 
en twee chemici, dat was een van 
de dingen die mij erg aansprak. 
Daarna ben ik het bedrijfsleven 
ingegaan en ben ik bij Philips 
gaan werken. Ik kwam terecht op 
het natuurkundig laboratorium, 
of NatLab, in Eindhoven, als 
uitvinder, wat geweldig leuk was. 
In het bedrijfsleven had ik veel 
mogelijkheden om zelf te kijken wat 

Fig. 1: Petra de Jongh
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bij me paste. Zo heb ik bijvoorbeeld 
gewerkt aan batterijen, elektrochrome 
materialen, magnetische coatings, 
optische materialen, en ook aan chips. 
Ik heb zelfs een tijdje in Singapore 
gewerkt aan strijkijzers. Het is 
heerlijk om je te ontwikkelen en van 
alles en nog wat te doen, dat paste mij 
uitstekend. 

Je beweegt natuurlijk wel mee met 
een bedrijf. Op een gegeven moment 
begon Philips zich vooral bezig te 
houden met Life Sciences en Health 
Care. Dat was niet helemaal mijn 
ding, dus ben ik rond gaan kijken of 
ik wat anders kon gaan doen. Toen 
stond er in de krant een advertentie 
dat ze in Utrecht een plek hadden 
in de katalysegroep, dus heb ik 
gesolliciteerd en ben ik aangenomen. 

Naar welke onderwerpen doet u op 
dit moment onderzoek?
Mijn onderzoek gaat voornamelijk 
over nanodeeltjes, oftewel deeltjes 
kleiner dan 10 nanometer, en over 
nanoporeuze materialen. Dit is 
minder toepassings-gedreven, ik vind 
het voornamelijk heel interessant 
om fundamenteel te kijken naar 
deeltjesgrootte-effecten en naar 
grenslaageffecten. Er is nog zoveel 
niet begrepen aan wat er verandert 
als je een deeltje kleiner maakt of wat 
er verandert als je iets in nanoporiën 
stopt. Dat leidt ook tot interessante 
toepassingen, zoals katalyse. 

Eén van mijn grote onderzoeken gaat 
over de stabiliteit van katalysatoren. 
Dat betekent dat ik kijk naar kleine 
metaaldeeltjes op een drager en hoe 
bijvoorbeeld de mobiliteit daarvan 

beïnvloed wordt. In een van mijn 
andere projecten kijk ik fundamenteel 
naar hoe een katalysator precies 
werkt: wat hij doet en waarom hij dat 
doet.

Die projecten zijn klassieke katalyse, 
maar ik heb ook gewerkt aan 
waterstofopslag. Daaruit kwam per 
toeval ook een tak van onderzoek 
die gerelateerd is aan duurzame 
energieopslag en -conversie. Ik ben 
materiaalexpert, maar of ik mijn 
kennis gebruik voor katalyse, voor 
waterstofopslag of voor batterijen, 
daar ben ik heel flexibel in.

Wat vindt u het leukste aan uw 
huidige baan?
Ik doe onderzoek samen met mijn 
promovendi en het is fantastisch om 
met deze mensen samen te werken. 
Wat ik ook heel leuk vind is dat ik een 
aantal promovendi heb die ik samen 
met iemand van een andere vakgroep 
begeleid. Dat is het mooie aan het 
Debye Instituut, de interactie tussen 
verschillende groepen. Daar maak ik 
dan ook steeds meer gebruik van. 

Ook onderwijs geven vind ik 
ontzettend leuk. Waarom? Omdat je 
mensen ziet groeien. Je ziet mensen 
in hun eerste jaar binnenkomen, 
om uiteindelijk te zien wat een 
fantastische onderzoekers en mooie 
mensen zij zijn geworden. 

Verder is mijn drijvende kracht 
ook echt nieuwsgierigheid, ik ben 
immens nieuwsgierig en dat ben ik 
altijd al geweest.
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Als u een totaal andere baan zou 
moeten kiezen, wat zou dit dan zijn?
Ik vind muziek fantastisch, dus iets 
met muziek zou ik zeker ook leuk 
vinden. Ik wil graag een baan met 
grote vrijheid, een baan waar je zelf 
richting aan kunt geven, en een baan 
waarmee je echt iets bij kunt dragen. 
Je doet, begrijpt of bedenkt iets wat 
nog nooit iemand gedaan heeft. Dat 
is enorm spannend en draagt wellicht 
bij aan de vooruitgang.

Wat voor soort muziek vindt u leuk?
Ik houd erg van klassieke muziek. 
Ik speel cello en piano en ik vind 
het vooral erg leuk om met mensen 
samen te spelen. Als student zat ik in 
een orkest, maar daar heb ik nu de tijd 
niet meer voor. Ik doe nog wel vaak 
projecten, ik speel bijvoorbeeld in een 
trio en geef af en toe workshops.

Heeft u een wetenschappelijk idool?
Er zijn veel mensen in Utrecht waar 
ik veel van leer. Ik vind mensen 
inspirerend op verschillende 
manieren, sommige mensen op 
wetenschappelijk gebied en anderen 
op de manier waarop ze met mensen 
omgaan. Als ik een persoon zou 
moeten noemen, zou ik Avelino 
Corma zeggen, een ere-hoogleraar 
van de Universiteit Utrecht. Hij is 
een fantastisch goede en creatieve 
wetenschapper, maar ook een 
ontzettend aardige man die heel 
betrokken is bij zijn mensen. 

Wat doet u verder in uw vrije tijd?
Ik heb wisselende hobby’s, maar de 
voornaamste is muziek. Daarnaast is 
er niet zo veel vrije tijd, want ik heb 

ook nog twee kinderen. Met hen, mijn 
man en met vrienden doe ik graag 
leuke dingen. Ik ben bijvoorbeeld dol 
op spelletjes. Recentelijk ben ik talen 
gaan leren, de afgelopen drie jaar 
heb ik Frans geleerd en nu probeer ik 
mijn Duits te perfectioneren. In mijn 
studententijd bracht ik een deel van 
mijn vrije tijd door bij Proton, waar 
ik in de Sportcommissie en in de 
Introductiecommissie heb gezeten.

Wat is uw favoriete boek?
Boeken die toen ik jong was grote 
indruk hebben gemaakt zijn “Davita’s 
Harp” van Chaim Potok en de boeken 
van Kafka, maar “Eens was ik een 
mens” van Primo Levi maakte de 
meeste indruk. Ik lees het liefst 
boeken die aan het dromen en denken 
zetten.

Wat zou u doen met een miljoen?
Met mijn huidige salaris kan ik alles 
doen wat ik wil, dus het zou voor een 
groot deel naar een goed doel gaan. 
Een lange vakantie zou leuk zijn, ik 
ben dol op reizen, maar daarvoor is 
tijd meer de limiterende factor. 

Heeft u een favoriete kersttraditie?
Voor mij is Sinterklaas het leukste 
feest van het jaar. Dat vieren wij nog 
altijd met vrienden, met cadeautjes 
en gedichten, waarin alle rare dingen 
die het afgelopen jaar gebeurd zijn 
voorbij komen. Kerst vieren we 
tamelijk traditioneel: een kerstdiner 
met de familie. Het mooiste van kerst 
vind ik de kerstvakantie, waarin je 
veel tijd hebt om door te brengen met 
vrienden en familie.
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Dutch Beer Night
A night filled with Gezellig and Mannenliefde
October	marked	 the	 birth	 of	 the	Master’s	Club	–	 a	 collaboration	 of	 first	 and	 second	
year master students with the aim of bringing perspective and current GSNS and 
GSLS master students together. To celebrate this, a Dutch craft beer night was held 
in	the	Protonkamer.	It	was	an	evening	to	remember,	filled	with	craft	beer	from	all	over	
the Netherlands, Dutch food and games. This was a great opportunity for the master 
students to make new acquaintances or establish a deeper connection with on-going 
friendships.	And	what	better	way	to	do	this	than	over	a	cold	craft	beer	and	a	frikandel.

Ten delicious Dutch craft beers 
were carefully hand-picked by 
the members of the Master’s Club 
from breweries located all over 
the Netherlands. These included 
cities such as Amsterdam, Haarlem 
and even Utrecht. A range of well-
established and newer breweries were 
selected such as Maximus, Jopen, 
Oedipus, and Het Licht to provide a 
rounded taste of the type of craft beer 
available here in the Netherlands. To 
assist in this hefty decision process, 
information booklets were made for 
when the expert opinions of the club 
members (a.k.a. devoted beer lovers) 
were not enough. Within the booklets, 
the attendees received information 
about the beer’s originating brewery 
such as its history and motto, the beer 
aroma and taste. This was carried 
out for the functioning alcoholics 
as well as for those in denial about 
their alcoholic status to learn more 
about the beers they are drinking. 
Perhaps some people found their new 
favourite beer or learned about the 

origins of their favourite beer.  While 
some beers were more popular than 
others, with Mannenliefde being the 
most coveted beer of the night, much 
to Marco’s excitement, there was not 
a single beer left by the end of the 
night. 

Some classic Dutch games were 
also played during the night with 
sjoelen taking precedence. This 
gave the international attendees the 
opportunity to become engrossed in 
some typical Dutch culture and the 
Dutch attendees to show-off their 
honed sjoelen skills.   

On behalf of the Master’s Club 
(Patrick, Angela, Mark, Thimo, Jim, 
Nathalie, Kelly, Danisha and Matt) 
I would like to thank everyone who 
joined us on this gezellige night. 
This only marks the beginning of the 
Master’s Club, of course, with another 
event coming up in January. We hope 
to see you all there again. 
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Proteomics group, supervised by Celia Berkers. She started her PhD nearly three years 
ago. According to herself, she likes cooking and baking, both in the lab and in the kitchen. 
That is appropriate, as her research also has to do with food; the food of immune cells.

Anna’s work is part of a research 
programme of the Institute for 
Chemical Immunology (ICI); 
within this programme, chemists 
and immunologists collaborate on 
immunology-related research. Her 
research is about metabolomics. 
Metabolomics is the study of 
biological systems and cells by the 
analysis of the small molecules 
(metabolites) that are produced and 
consumed by the cells. Biological 
cells need fuel and building 
blocks to sustain themselves, and 
metabolomics is concerned with the 
study of these chemicals and the 
chemical transformations that they 
undergo in the cell. Examples of such 
chemicals are glucose, as well as 
amino acids and nucleotides. 

Anna’s research focuses on the 
metabolomics of certain immune 
cells, called T cells. As might be 
known to the reader, the function 
of the immune system is to prevent 
the human body from external 
pathogens. Anna researches two 
types of T cells: conventional T cells, 
or “Tconvs” in short, and regulatory 
T cells, or “Tregs” (according to Anna, 
these are not related to dinosaurs). 
Tconvs are involved in the actual 
immune response when an external 
stimulus is detected, whereas Tregs, 
as their name suggests, serve to 

regulate the immune response; they 
can, in particular, stop the immune 
system from attacking the body’s 
own cells. There are many diseases 
in which the immune system is 
involved, either being too active 
and attacking cells from the own 
body, or not being active enough; in 
patients suffering from rheumatism 
or multiple sclerosis, for instance, 
the immune system is overactive, 
whereas tumours tend to deactivate 
the immune system by attracting an 
excess of Tregs or converting Tconvs 
into induced Tregs by chemical 
signals, hampering the anti-tumour 
immune response. 

The main question of Anna’s research 
is how the metabolic pathways in 
T cells change when the cells are 
exposed to a stimulus that triggers 
an immune response. Then, the cells 
suddenly have to proliferate quickly, 
for which they need enough energy 
and building blocks for new cells. To 
provide this energy, the metabolism of 
the cells has to change. Furthermore, 
Anna is interested in the metabolic 
differences between Tregs and 
Tconvs. To address these questions, 
she uses mass spectrometry. Detailed 
knowledge of the metabolism of T 
cells could aid the development of 
targeted drugs which can specifically 
activate or deactivate either Tregs 
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or Tconvs. Such drugs could revive 
or suppress the immune system by 
restoring the balance between the 
two types of immune cells when that 
balance is disrupted due to some 
disease.  

An experiment consists of pelletising 
the T cells by centrifugation, washing 
them once to remove extracellular 
metabolites from the cell culture 
media, then lysing them open with 
acetonitrile, water and methanol and 
extracting the contents of the cell. 
The resulting samples contain the 
cell metabolites; the protein debris 
is removed by a centrifugation step 
and discarded. The samples are then 
loaded on a high-performance liquid 
chromatography column in tandem 
with an electron spray ionisation 
mass spectrometer (HPLC-MS). 
Then, the HPLC-MS starts its merry 
job of turning the samples into an 
abundance of data. The metabolites 
in the extracted sample are separated 
by the HPLC, based on their 
hydrophilicity, and subsequently 
their mass- to-charge ratios (m/z) are 
measured by an Orbitrap detector in 
the mass spectrometer. By comparing 
the m/z-value and retention time with 
a reference standard, metabolites 
are identified and quantified. In a 
typical experiment, there are about 
30 samples, obtained from treating 
different cell types with different 
stimuli or drugs and taking samples 
at different points in time. To analyse 
30 samples, the HPLC-MS has to run 
for about 24 hours. 

Anna is working with human 
primary T cells, cells which are 

harvested directly from donated 
blood from the Sanquin blood bank 
(Anna tells us that she is not a blood 
donor herself, as she cannot stand the 
sight of blood, but encourages others 
to become donors). These cells are 
isolated by immunologist Sander de 
Kivit, with whom Anna collaborates, 
and then sent to her. There are 
usually enough Tconvs, because 
these are more abundant in blood, 
but the Tregs are rare. Growing the 
Tregs takes about two weeks, but 
unfortunately, the process is not 
always reliable. Frustratingly enough, 
there are sometimes not enough 
Tregs to work with, or the cells do not 
function properly anymore.  

Until recently, therefore, Anna also 
worked with a tumour T cell line to 
increase the number of experiments 
she can do. However, she eventually 
found out that these do not resemble 
normal T cells well enough for her 
purposes; she wants to study the 
reaction and proliferation of T cells 
after a stimulus, but the T cells from 
tumours already proliferate without 
a stimulus, making the differences 
between the stimulated and 
unstimulated cells very small. Now, 
she has learnt to produce Tconvs and 
induced Tregs from primary T cells 
by herself.  

Anna’s research is special in that 
she does much by herself. The cells 
are isolated by someone else, but 
the rest of the work is done by her. 
She can decide to feed the cells 
whatever she likes and then decide 
how to do the analysis as well. For 
instance, a powerful technique used 
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by Anna to obtain more detailed 
information about the metabolic 
pathways in T cells is 13C flux: feeding 
13C-isotopically labelled molecules, 
such as glucose, to the cells. This 13C 
enters the normal metabolism of the 
cell resulting in isotopically labelled 
metabolites, which can be traced on 
the mass spectra by their deviating 
m/z-value.

In this way, Anna can also do time-
resolved experiments by taking 
samples at well-defined time intervals. 
From these 13C flux experiments, even 
larger amounts of data are generated, 
since each metabolite can now contain 

different numbers of 13C atoms and 
all of these different versions of the 
metabolites show up at different m/z-
values. Therefore, the data analysis is 
challenging and Anna is still working 
on techniques to handle the large 
data sets and translate them into clear 
conclusions. 

Anna says that she still has much 
to discover and she has many 
interesting ideas which she wants to 
pursue, although the slow production 
of T cells is a limiting factor. For now, 
the analysis of all her data gives her 
enough food for thought.

Fig. 1: Anna with her mass spectrometer



De Chemograaph 21

Genmab bedrijvenborrel

Een delegatie van Proton 
verzamelde tegenover het befaamde 
Androclusgebouw om kennis te 
vergaren over dit bedrijf. Daarnaast 
was er ook een groep afgevaardigden 
van Mebiose. Het feit dat Mebiose 
meeging, geeft al weg dat er hier 
over een biochemisch of zelfs meer 
biotechnologisch bedrijf gesproken 
kan worden. Het bezoek aan Genmab 
begon met een uitgebreide presentatie 
over de lopende onderzoeken en de 
structuur van het bedrijf. Ook werd 
er veel verteld over de toekomst van 
het bedrijf en zijn onderzoek. 

Na de presentatie werd de groep 
meegenomen naar waar het dan echt 
gebeurt: de labzalen! Hier mocht 
iedereen een kijkje nemen om alle 
analyseapparatuur van dichtbij te 
bekijken. Nadat iedereen de ÄKTA 
en SDS-PAGEs van dichtbij bekeken 
had, was er een passende afsluiter: 
de borrel. Onder het genot van een 
drankje en een borrelhapje kreeg 
iedereen de kans om met werknemers 
te praten. Na de borrel en chemisch 
verantwoordelijke babbel verlieten 
we Genmab. Het was een geslaagd 
bedrijvenbezoek, zeker voor mensen 
met interesse in biochemische en 
biotechnologische velden. Het 
bezoek sloot dan ook goed aan op 
vakken als ‘Biomoleculaire chemie’ 
en ‘Moleculair Biologische en 
Biochemische Technieken’. 

Over Genmab  
Genmab is gespecialiseerd in het 
onderzoek naar antlichamen die 
gebruikt kunnen worden voor de 
bestrijding van kanker. Ze hebben 
al 2 serieuze producten op de markt 
gebracht, namelijk DARZALEX®, een 
antilichaam dat gebruikt kan worden 
tegen multipel myeloom, en Arzerra®, 
een antilichaam dat gebruikt kan 
worden in de behandeling van 
chronische lymfatsiche leukemie. 

Antilichamen binden aan antigenen, 
lichaamsvreemde stoffen zoals 
virussen of bacteriën, en kunnen 
deze antigenen daarmee onschadelijk 
maken. Door recombinant-DNA-
technieken kunnen verschillende, 
specifieke antilichamen worden 
gemaakt. Door deze in vitro en in 
vivo te testen, kunnen bedrijven als 
Genmab verschillende effecten van 
de antilichamen bepalen. Om de 
concurrentie voor te blijven probeert 
Genmab erg kritisch te blijven op 
eigen producten en hun huidige 
antilichamen te optimaliseren. 
Uiteindelijk is het onderzoek van 
Genmab vooral gericht op het 
bestuderen van nieuwe antilichamen 
en op het verder ontwikkelen van 
bindende antilichamen voor proeven 
op dieren en mensen.
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n Op 17 Oktober was het tijd voor de bedrijvenborrel bij Genmab. Dit bedrijf staat bekend 
om zijn onderzoek naar antilichamen om kanker tegen te gaan.
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Agenda
14 december  S.O.S.: Er waren eens studenten die verdwaald waren in de 

grote boze ICT-wereld. Toen kwamen ze aan bij het tweede 
S.O.S. van dit jaar, waar hun alles verteld werd over de 
verschillende apps die de UU aanbiedt. Er ging een (digitale) 
wereld voor de studenten open. 

14 december  Eerstejaarscommissie: Haal je kerstboom maar in huis, 
want de eerstejaarscommissie gaat kerstballen versieren (of 
hang hem in de kerstboom op de Protonkamer)! Of je nou 
glitters, Protonstickers of psalmen op je kerstbal wilt, alles is 
mogelijk! 

21 december  Kerstdiner: Om het jaar goed af te sluiten zal het Kerstdiner 
georganiseerd worden in de Baracuda! Het is bijna kerst, dus 
tijd om intens veel te eten! Trek je mooiste en feestelijkste 
outfit uit de kast en geniet met je Protonfamilie van een 
overheerlijk driegangenmenu speciaal gemaakt door het 
bestuur. 

9 januari  Nieuwjaarslezing: Na maar liefst twee weken zonder 
Protonactiviteiten, is het tijd om het nieuwe jaar feestelijk in 
te luiden met de Nieuwjaarslezing. Bas de Bruin, professor 
aan de UvA, zal vertellen over de chemie van vampieren. 
Wat dit ongetwijfeld spannende onderwerp precies inhoudt, 
zal nog even een mysterie blijven, dus kom langs als jij ook 
wilt weten hoe je in een vampier kunt veranderen! 

10 januari  Prégalaborrel: Bij een gala draait alles om voorbereiding. 
Niet alleen de kleding, het haar, de corsage, ook de 
dansmoves moeten worden voorbereid. En daarvoor hebben 
wij een heuse Prégalaborrel! Resoneer met je galadate 
(of gewoon een vriend of vriendin) op de muziek van een 
nog geheime stijldans tijdens de dansworkshop van de 
Prégalaborrel. 

11 januari  BorrelCie: Even bijkletsen over je wilde ski-avonturen, de 
vele kilo’s die erbij zijn gevlogen door het kerstdiner, of je 
explosieve vuurwerkexperimenten? (Doe wel een labbril op.) 
Dan is dit je kans. Kom naar de eerste Protonborrel van 2018! 
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13 januari  Tafelmoment: Heb je opmerkingen, klachten of feedback 
over je vakken? Laat het dan weten bij het tafelmoment! De 
OAC is te vinden in de gang bij collegezaal Cosmos, en uit 
betrouwbare bronnen hebben we vernomen dat er koekjes te 
vinden zullen zijn. 

16 januari  Galajurken passen: Het is al bijna zover: het gala van Proton! 
Laat de chemie ontstaan en je enthousiasme exploderen 
wanneer je een nieuwe galajurk mét korting koopt bij het 
jurken passen! Op deze manier ben je helemaal klaar voor 
het gala! Nu alleen nog een date zien te vinden. 

18 januari  SportCie: De SportCie zal een activiteit organiseren waarbij 
je je aan al je goede voornemens kunt houden. Wat we gaan 
doen, is nog even geheim, maar het zal ongetwijfeld erg 
sportief worden! 

25 januari  Bestuursactiviteit: Onze tweede bestuursactiviteit komt 
er al aan! Het blijft nog even spannend wat we gaan doen, 
maar het wordt ongetwijfeld erg gezellig! 

26 januari  Carbon Masterdag: Op de Carbon Masterdag kun 
je alvast een kijkje nemen bij chemisch gerelateerde 
masteropleidingen aan andere universiteiten. Stel al je 
vragen bij de kraampjes in het Koningsbergergebouw of 
volg een lezing over netwerken of het schrijven van een 
motivatiebrief! Je kunt ook alvast kijken op masterdag.kncv.
nl. 

1 februari  COz: De Commissie Onderwijszaken is hard op zoek naar 
zoveel mogelijk vreemde wetenschappelijke feitjes en 
explosieve experimenten om haar jaarlijkse vrije activiteit 
neer te zetten! Waarschijnlijk wordt dit weer een quiz. Een 
uitgelezen kans om je chemische kennis te testen, dus mis 
hem niet! 
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Chemie in het dagelijks leven
Het is tegenwoordig helemaal niet meer zo normaal om een brief te posten, een e-mail 
of	appje	is	nu	eenmaal	veel	sneller.	Desondanks	is	er	één	posttraditie	waar	we	ons	in	
Nederland massaal aan houden: het versturen van kerstkaarten. In de voor PostNL 
drukste dagen van het jaar (midden december) worden er ongeveer 20 miljoen 
kerstkaarten per dag verstuurd. Alle kerstkaarten hebben, zo persoonlijk als ze zijn, toch 

allemaal	één	ding	gemeen.	Er	moet	namelijk	nog	altijd	een	postzegel	op.
Een postzegel die het afgelopen 
jaar zijn herintrede maakte, onder 
het mom van ‘lekker authentiek’, 
is de likzegel. Wellicht herinneren 
sommigen van ons nog de tijden 
achter de keukentafel waarin onze 
tongen overuren maakten om maar 
alle kaarten van papa en mama te 
kunnen zegelen, om vervolgens een 
rare smaak aan je tong te houden tot 
aan het kerstdiner. Maar hoe werkt 
deze lijm nu eigenlijk? En waarom 
werkt het likken zoveel beter dan een 
watersponsje? 

Laten we even teruggaan naar de 
oorsprong van de postzegel. De eerste 
klevende postzegel, de Penny Black, 
werd in 1840 uitgegeven in Groot-
Brittanië. Bij deze postzegels werd 
er gebruik gemaakt van arabische 
gom, een zetmeel dat je misschien 
kent als bindmiddel in bijvoorbeeld 
drop. Arabische gom werd tot ver in 
de vorige eeuw nog gebruikt als basis 
van postzegellijm. 

Arabische gom bestaat grotendeels 
uit een polymeer van arabinose 
en galactose. In je speeksel zitten 
enzymen die dit polymeer kunnen 
afbreken tot kleinere fragmenten.  
Wat bijzonder is aan de lijm, is dat het 
arabinose de enzymen in het speeksel 

juist inhibeert, waardoor relatief 
weinig ketens verbroken worden. 
Dit is ook de reden dat likken aan 
postzegels zoveel effectiever is dan 
een natte spons gebruiken. Als je aan 
een postzegel likt, wordt de Arabische 
gom deels afgebroken, waardoor 
deze kleverig wordt. Deze plakkerige 
substantie gaat niet snel kapot, en 
is ideaal voor de postzegel, die snel 
geplakt moet worden, maar ook langs 
honderden andere brieven schuift en 
door weer en wind gaat en dus niet 
snel los mag laten. 

Maar waarom werkt de lijm dan ook 
als deze met water nat wordt gemaakt? 
Dat komt doordat het water werkt als 
zuur. De bindingen tussen alle ketens 
worden gehydrolyseerd. De lijm lijkt 
nu wel plakkeriger, maar zal sneller 
van de kerstkaart afglijden of loslaten 
in de brievenbus. De hydrolyse is ook 
de reden dat een postzegel loslaat als 
je hem boven stoom houdt, maar dat 
hij na opdrogen weer bruikbaar is.  

Er zijn nog veel postzegels waar 
arabische gom op gebruikt wordt, 
al is er tegenwoordig een alternatief 
gebaseerd op polyvinylalcohol en 
dextrine. De reden hiervoor is dat 
het arabinose een bijzonder goed 
medium is voor bacteriën om op te 
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groeien. Het wordt dan ook gebruikt 
op agarplaten. Het brengt echter 
geen groot gezondheidsrisico met 
zich mee, dus is het niet verboden. 
De nieuwe zegels werken prima met 
water, omdat het polyvinyalchol niet 
gehydrolyseerd kan worden met de 
hoeveelheid water die gebruikt wordt. 
Nu worden dus alleen de bindingen 
bij dextrine verbroken, wat de lijm op 
dezelfde manier stevig houdt als bij 
speeksel en gom. Een leuk feitje is dat 
deze nieuwere lijm ook zoeter smaakt. 

Naar wie je een kerstkaart ook maar 
stuurt, onze lieve suikerpolymeren 
zullen helpen ervoor te zorgen dat hij Fig	1:	Beatrix	likt	een	postzegel

Behind the Labs
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solvent in analytical dilutions or for cleaning glassware. But did you ever wonder where 
the distilled water from a distilled water tap comes from? And how it is possible that this 

distilled water stock never seems to be running out?

In most laboratories, automatic water 
distillers are attached to a water line 
to continually produce pure water. 
In contrast to a filter, a water distiller 
removes the water, leaving the 
impurities, such as minerals, metals 
and viruses behind.  

First, the incoming water goes into a 
boiling chamber. The water is heated 
by a heating element and the water 
starts boiling. The created steam goes 
into pipes that are cooled by a fan 
through which condensation occurs. 
After that, the water goes through a 
filter and is stored in a tank, while the 
impurities are flushed to a drain.  

The machine is controlled by floats. 
When the storage tank empties, the 
boiling chamber fills and when the 
storage tank is full, no water flows 
to the boiling chamber. This way, 
distilled water is always available!

Fig. 1: A distilled water tap

op de juiste plek aankomt. En met een 
beetje geluk nog ongestempeld ook.
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Breekweekweekend
Na maanden van (tentamen)stress, verslagen schrijven en reacties goed laten verlopen, 
was iedereen helemaal klaar met de eerste periode. Gelukkig was dat al voorzien door 
de Weekendcommissie, die in het weekend na de laatste tentamens een kamp had 
georganiseerd in de vrije natuur van Brabant. Op vrijdag stapte iedereen in de trein naar 

Eindhoven met maar één doel: de eerste periode zo snel mogelijk vergeten. Lukte dit?

Toen we na een wandeling op de 
locatie aankwamen was dit nog 
niet het geval. De tentamens bleken 
ontzettend veel gespreksstof te 
bieden. Gelukkig dwaalde men al snel 
af naar opbeurendere onderwerpen, 
geholpen door de ruime hoeveelheid 
versgebakken friet. Er is heel wat 
gekaart, alleen onderbroken door het 
nachtspel met o.a. het uitschieten van 
waxinelichtjes met een waterpistool. 
Sommigen deden hier vrij lang over, 
anderen hadden aan hun psychische 
krachten (of de wind) genoeg. Hoe 
dan ook was het spel zeer geslaagd. 

Na een paar uur slaap werd 
iedereen wakker gehardstyled met 
muziek in het thema “Sjakie en de 
Chocoladefabriek”: echt genieten in 
de vroege ochtend. Gelukkig werden 
er tijdens het ochtendspel heerlijke 
boeddhistische keelklanken ten 
gehore gebracht, wat natuurlijk veel 
fijner was. Verder werden er ballen 
belopen, ballonnen kapotgetrapt en 

blinddoeken omgeknoopt. Na dit 
fascinerende schouwspel werd er 
geluncht en werd er wijn ingeslagen 
voor het middagprogramma: de 
traditionele hike. Deze tocht door de 
ongerepte natuur van Brabant voerde 
ons langs opdrachten die onschuldig 
begonnen (chubby bunny challenge), 
maar steeds iets meer escaleerden. 
Hier kan ik niets over zeggen: what 
happens in Brabant stays in Brabant. 
De dag werd afgesloten met een 
chocoladefontein en een toneelspel. 

Na nog een prettig ontwaken met 
nog meer hardstyle, verscheen men 
zondag in meer of mindere mate 
van brakheid aan het ontbijt. Zelfs 
de tosti’s met ei deden weinig om de 
sterkste katers te verlichten, maar ze 
werden toch zeer gewaardeerd. Na 
een paar inspirerende speeches was 
het tijd om in te pakken en terug 
naar huis te gaan. De eerste periode 
was helemaal vergeten. Doel gehaald, 
weekend geslaagd.
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Vraag het De Chemograaph
Lieve Chemograaph, hoe komt 
het dat bitterkoekjes nooit bitter 
smaken? 
Bitterkoekjes kun je maken met 
amandelen, poedersuiker, bitter 
amandelextract en eiwitten. Het 
zou kunnen dat jouw bitterkoekjes 
niet genoeg bitter amandelextract 
bevatten. Je kan ze zelf bitterder 
maken door ze te mixen met kinine, 
koffie of witlof. Wij kunnen niet 
garanderen dat de koekjes dan nog 
steeds lekker smaken. 

Als een kuikentje nog in het ei zit, 
ademt het dan? 
Het kuikentje in het ei heeft een 
speciaal membraan, dat van zijn 
ingewanden naar de binnenkant van 
de eierschil loopt, de zogenaamde 
“allantois”. Zuurstof kan via diffusie 
door de schil geabsorbeerd worden 
in de vele bloedvaatjes die aan de 
binnenkant van de schil van een 
bevrucht ei lopen. Via de allantois kan 
dit zuurstofrijke bloed het kuikentje 
bereiken. Een kuiken in het ei kan 
dus verdrinken als je een bevrucht ei 
in het water legt! 

Lieve Chemograaph, waarom?
Omdat de IJzeren Hertog (de Hertog 
van Alva) in 1566 de landvoogd van 
de toenmalige Nederlanden werd 
en poogde om orde te herstellen en 
het katholieke geloof te verplichten. 
Nadat verschillende edelen onder 
zijn bevel waren onthoofd, probeerde 
Willem van Oranje hem uit Brussel te 
verdrijven zonder dat dit een poging 
was om van het Spaanse gezag af te 

komen. Het ging dus puur om Alva 
zelf. Een vers uit het Wilhelmus, ‘De 
koning van Hispanje heb ik altijd 
geëerd’, verwijst hier nog naar. 

Waarom zei Niels Bohr volgens het 
citatenboekje: ‘Pnz pnz pnz...pnz 
pnz’? 
Dit was niet Niels Bohr, maar Naud 
van Bunningen. 

Waarom verspilt Naud zoveel 
papier? Waarom stelt Naud altijd 
zoveel vragen? 
Omdat hij een speciale band heeft 
met Niels Bohr.

Wie heeft het leukste Nederlandse 
accent? 
a. Celso de Mello Donegá 
b. Alexandre Bonvin 
c. Andrei Petukhov 
C, maar alleen omdat Stefan Rüdiger 
niet tot de mogelijkheden behoorde. 

Namens de Toneelcommissie, hoe 
moet je shitty fluten? 
Vraag het de AlmanaCie! 

Lieve Chemograaph,  
Dit is een vraag aan alle lezers van 
De Chemograaph! Ik ben namelijk 
de grootste fan van de winnaar 
van de Nobelprijs voor Scheikunde 
2016, Ben Feringa, en heb daarom 
de Fan Feringa club opgericht! Dus 
lieve medelezers en medefans, join 
the Fan Feringa Fanclub! Mail me! 
FanFeringa@fanclub.com. 
Liefs Fangirl 
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t De jaarlijkse winterse feestdagen staan voor de deur. Dat betekent dat het tijd is om, 

samen met al je vrienden en familie, te eten tot je erbij neervalt. Nu is het niet altijd 
even makkelijk om te bepalen wat precies te eten. Ook het klaarmaken is vaak zo’n gedoe. 
Daarom, speciaal voor jou bedacht en uitgezocht, alvast een paar ideeën om ‘gewone 

gerechten’ wat kerstmagie of sinterklaasvreugde mee te geven.

Opwarmdrankje voor Sinterklaas
Wat zijn de feestdagen zonder 
warme chocolademelk? Maak het op 
je favoriete manier, neem een extra 
grote toef slagroom en strooi er wat 
speculaaskruiden overheen. Door de 
wildere sinterklaasgangers, kan een 
scheutje Stroh Rum erdoorheen erg 
gewaardeerd worden.

Sinterklaastoetje
Van welk zoet toetje houd jij het 
meest? Grote kans dat pepernoten er 
prima bij smaken. Ooit vanillevla met 
pepernoten geproefd? Of misschien 
kan je een pudding opdienen met 
pepernoten eromheen. Gewoon een 
chocoladeletter als toetje, daar is ook 
echt niets mis mee. 

Fig. 1: Kerstmutsbrownies brengen de 
kerstmagie jouw keuken in

Waarom is technetium als nummer 
43 in het periodiek systeem altijd 
instabiel? 
Technetium heeft het soms een beetje 
moeilijk met zichzelf en wordt daar 
wat instabiel van. Best wel zielig 
eigenlijk. 

Wat vinden jullie zo vet aan de 
AlmanaCie? 
De hoeveelheid triglyceriden, maar 
ook hun talent voor shitty fluten.

Is het koenk of koek? 
Bij de redactievergadering zullen we 
hier uitgebreid over discussiëren. 
Hopelijk onder het genot van koekjes, 
meegebracht door Koen. 

Waarom was Leonardo da Vinci 
zo discriminerend tegen blinde 
mensen?
Je kunt het hem niet kwalijk nemen, 
da Vinci gewoon grappig om te doen.



De Chemograaph 29

Kersttaart
Een kersttaart maken is eigenlijk heel 
simpel: bak je favoriete taart, maar 
versier hem kerstig. Mijn persoonlijke 
favoriete methode begint met het 
uitknippen van kartonnen sterren, 
kerstbomen en andere gewenste 
kerstvormen. Die vormen leg je 
op de taart. Vervolgens laat je het 
poedersuiker sneeuwen met een 
zeefje, boven de taart. Verwijder 
het karton en tada, daar zijn je 
kerstvormen. Deze methode geeft het 
mooiste resultaat als je de taart eerst 
bedekt met een donkere kleur d.m.v. 
bijvoorbeeld marsepein of chocola. 

Kerstsalade
Dit is makkelijk: maak een salade 
zoals je hem normaal maakt, maar 
gebruik alleen rode en groene 
groenten. Ingrediënten die ik zelf zou 
gebruiken zijn o.a. rucola, paprika, 
komkommer en tomaat. Dien het op 
in de vorm van een kerstkrans, als je 
daar zin in hebt; zo niet, dan creëeren 
het rood en groen genoeg kerstsfeer.

Kerstmutsbrownie
Aardbei en chocola, een klassieke 
combinatie, die met een beetje 
creativiteit zo omgetoverd 
kan worden tot een prachtige 
kerstmutsbrownie.  Bak brownies in 
muffinvormpjes en snijd de top eraf 
(zodat het lekker recht wordt én, nog 
veel belangrijker, zodat je vast wat te 
snoepen hebt). Terwijl de brownies 
in de oven staan maak je een witte 
topping (witte chocoladeganache, 
slagroom, botercrème, wat jij lekker 
vindt) en haal je de kroontjes van de 
aardbeien af (evenveel aardbeien als 
brownies). Bedek de bovenkant van 
de afgetopte brownies, nadat deze 
zijn afgekoeld, met de topping. Zet 
de aardbeien ondersteboven op de 
topping en doe daarbovenop nog 
een toefje topping. Dit zou moeten 
resulteren in kerstmutsbrownies, 
zoals ze op het plaatje te zien zijn.

LAN-Party
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IC/TC wederom een LAN-party: 
een avond vol met digitale spellen. 
Eerst kon er genoten worden van 
een lekkere pizza, en daarna kon 
het speelplezier beginnen. Door het 
KBG heen waren op diverse plaatsen 
beamers en schermen beschikbaar 
om op te gamen, en extra leuk was 
dat ook het grote scherm in de hal 
kon worden gebruikt. Daarnaast 
had een aantal mensen een laptop 

mee waarop o.a. League of Legends 
gespeeld werd. Naast spellen als 
Call of Duty en de wat oudere 
klassiekers als Super Smash Bros 
Melee en Mario Kart, kon men de 
artiest in zich naar buiten laten met 
Sing Star, waarbij onder andere veel 
liedjes van ABBA gezongen werden. 
Voor snacks en drinken was door de 
IC/TC goed gezorgd. Al met al was 
het een gezellige avond met een leuke 
opkomst.
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Isaac Newton was an English 
mathematician, physicist, 
astronomer and theologian. He 
was born in Woolsthorpe Manor, 
near Lincolnshire. His father was a 
yeoman farmer who could not read 
or write and died three months 
before Newton was born. His mother 
remarried when Newton was three 
years old, leaving him to be raised 
by his grandmother. He eventually 
went to Trinity College in Cambridge 
where he got a scholarship in 1664. In 
1666, he discovered the composition 
of light by shining with a light source 
on a prism. The prism decomposed 
white light into the colours of the 
spectrum. As a result, he concluded 
that colour is essentially light. He 
later published his findings in his 
edition called ‘Opticks: or, a treatise of 
the	 reflexions,	 refractions,	 inflexions	and	
colours of light’ in 1704.

At some point, Newton’s ideas were 
criticized by Robert Hooke, which 
made Newton withdraw from public 
discussions. Hooke asked Newton 
why the orbits of planets around 
the sun are elliptical. Newton 
investigated this question and, 
before he reached the age of 26, he 
created the mathematical framework 
of calculus in order to formulate 

an answer. In his study of the laws 
of universal gravitation, ’De motu 
corporum in gyrum’, he examined 
these elliptical orbits mathematically 
in great detail. His findings were 
later helpful to Edmond Halley, who 
estimated the orbit of Halley’s Comet. 

In his famous work ‘Philosophiæ 
Naturalis Principia Mathematica’ 
or ‘Principia’ for short, Newton 
published his three laws of 
motion, as well as the universal 
law of gravitation, creating the 
foundation of classical mechanics. 
The universal law of gravitation 
states that particles attract each 
other by a force that is proportional 
to the product of their masses and 
inversely proportional to the square 
of the distance between the objects 
(F = GNm1m2r-2). Imagine Santa and his 
reindeer flying through the sky with 
his sleigh; the gravitational force of 
the earth would pull them down to 
the surface immediately.  

Newton was a very religious man. 
However, he kept his faith to himself 
and that is why his beliefs are still 
being resolved. Recently, Newton’s 
private manuscripts were deciphered 
and it was found that he was 
obsessed with religion and devoted 

At	 the	 editorial	 meeting	 for	 this	 edition	 of	 De	 Chemograaph,	 we	 briefly	 considered	
whether it would be possible to write about a memorable man in conjunction with the 
Christmas theme. Unfortunately, Santa Claus has not been memorable in science, even 
though	he	was	indeed	memorable.	However,	his	ability	to	fly	and	bring	gifts	all	over	
the world is against the laws of motion. Isaac Newton, born on Christmas day, 25 

December 1642, was not Santa, but he did formulate these physical laws.

Memorable Men in Science
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of physics that we still use today. 
The doctors, who attended Newton 
on his deathbed, said that Newton 
had never been passionate about 
anything. He did not search for the 
company of women and common 
humane weaknesses did not seem to 
affect him. It was even believed that 
Newton died a virgin. Nevertheless, 
he is one of the most memorable men 
in science to this day and we will 
remember him on his birthday, next 
to Santa Claus.

Fig. 1: Isaac Newton in his natural habitat

to the occult. He determined that the 
end of days would be in 2060, in order 
to put a stop to other predictions of 
the Apocalypse, as he believed that 
earlier predictions failed and were 
a disgrace to the sacred prophesies. 
However, he later changed the date 
to 2016 after an argument with other 
famous theologians.  

Some people may say that Isaac 
Newton was connected to the 
universe in ways we cannot even 
imagine. He invented the foundation 

Tabula Periodica Obscura
In 1902 Bohuslav Brauner suggested that there exists a then-undiscovered element 
with properties between those of neodymium and samarium. Fourteen years later 
Henry Moseley, who had experimentally measured the atomic numbers of all the known 

elements,	confirmed	that	there	was	a	gap	in	between	these	two	elements.
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In 1926 two different groups claimed 
to have found the missing element, 
but the spectrum they attributed to 
the element was found to belong 
to impurities. During a nuclear 
experiment in 1938, unknown 
radioactive nuclei were produced that 

were not neodymium or samarium, 
but there was not enough evidence 
to prove that the 61st element had 
been found. In 1945, the element was 
finally produced and characterised 
by researchers of the Oak Ridge 
National Laboratory and it was 
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beginnen. Terwijl de durfallen van 
Helix de strijd aangingen tegen de 
welgevormde linies van Proton, 
konden de overige deelnemers op de 
schermen in de hal meekijken hoe 
het spel verliep. De wedstrijd van 
tien minuten leek wel uren te duren 
door alle indrukwekkende acties 
en bloedstollende momenten. De 
lasers vlogen iedereen om de oren 
en speler na speler werd genadeloos 
beschoten (soms, of zelfs regelmatig, 
door teamgenoten). Na tien minuten 
zwoegen en zweten kwam de uitslag 

Dit jaar was de strijd spannender dan 
ooit tevoren: er zouden vier rondes 
gespeeld worden, in tegenstelling 
tot de gebruikelijke twee potjes.  
Vol spanning wachtten de dappere 
krijgers van Helix op het moment 
dat ze het konden opnemen tegen 
onze vrijmoedige titelverdedigers. 
Gelukkig zorgde dit niet voor een 
ongemakkelijke stilte voor de storm, 
maar was iedereen vol motivatie hun 
tactieken aan het bespreken. 
Uiteindelijk was het zover: de 
eerste match van de avond ging 

19 oktober was het zover: het was tijd voor de jaarlijkse strijd tegen de NWSV Helix. 
Nadat we een jaar lang de grandioze beker in ons bezit hebben gehad, was het tijd om te 
vechten voor deze door iedereen gewilde prijs. Aangekomen bij Ozebi was de strijdlust 
van de natuurwetenschappers niet te missen; ze waren vol moed en vertrouwen komen 
opdagen bij de competitie voor de door Proton in 2016 gewonnen wisseltrofee. Gelukkig 
was er namens Proton een groep chemici en MLS-studenten, die met vuurrode passie 
en onverschrokkenheid de titel ‘kampioen Laserquesten’ zouden verdedigen, koste wat 

het kost.

Laserquesten
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named promethium, after the Greek 
titan Prometheus, upon suggestion 
of one of the researchers’ wives.  
Promethium is the only lanthanide 
that has no stable isotopes. The most 
stable isotope of promethium is Pm-
145, although Pm-147 is the only 
isotope commercially used. Examples 
of uses for promethium include 
atomic batteries, and, in combination 
with phosphor, luminous paint. In 
the paint, the phosphor absorbs the 
beta-radiation Pm-147 emits, which in 
turn is emitted as light. Promethium 

halides form pink, purple or red 
crystals. Promethium has been 
identified in the spectrum of several 
stars. The element has low natural 
abundance, but can be formed by 
alpha decay of europium-153 or by 
spontaneous fission of uranium-238. 
Promethium-147 can be produced by 
shooting neutrons at uranium-235, 
or by producing neodymium-147, 
which quickly decays into Pm-
147. Due to the instability of 
promethium, research into its 
chemical properties is incomplete. 
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van de eerste ronde: Proton had haar 
kansen optimaal benut waardoor we 
met zo’n tienduizend punten verschil 
de winst van de eerste ronde in onze 
zak konden steken! 

Nu was dit een reden om een 
moment te juichen, maar nog niet om 
de overwinning te vieren; er waren 
nota bene nog drie rondes te spelen. 
Van beide teams betrad de tweede 
groep het speelveld en zodra het 
startsein luidde, gingen de teams als 
echte rivalen hun lot tegemoet. Na 
tien minuten alles gegeven te hebben, 
kwam de uitslag tevoorschijn en 
ja hoor: in de tweede ronde werd 
wederom door de heldhaftige 
Protonezen gezegevierd.  

Horoscope
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Sagittarius (November 22 - December 
21)
Unlike your friends, you are 
already getting excited for next year. 
Unfortunately, this is a side-effect 
of problems with the ventilation of 
your fume hood. Immediately flush 
eyes with running water for at least 
15 minutes, do not induce vomiting. 
Loosen tight clothing such as a collar, 
tie, belt or waistband and go into a 
well-ventilated area. Seek immediate 
medical attention. 

Reindeer (December 22 – December 26) 
December is always the busiest time 
of year for you, but it is important that 
you do not let the stress get to you. If 

you work too hard, your body may 
not take the stress very well. Buy some 
paracetamol and tissues in preparation 
for a cold that may leave your nose 
bright red. 

Capricorn (December 27 - January 19)
Mars moved from the 4th house to 
the house of Stark. This might lead to 
strife, family problems and general life 
problems. Make sure to keep an eye on 
your siblings and do not forget: Winter 
is coming. 

Aquarius (January 20 - February 18)
Your lucky Christmas colours for this 
year are 505 nm, 644 nm and 1052 
nm. Unfortunately, not all of these 

Zodra de strijd van de derde ronde 
lostbarstte dachten de Protonezen dat 
de overwinning onvermijdelijk zou 
zijn. Deze zelfoverschatting leidde 
tot een net te laag puntenaantal om 
de overwinning al vroegtijdig te 
bevestigen. Gelukkig werd de focus 
herpakt in de laatste tien minuten 
met wederom een ruimschoots 
puntenverschil in het voordeel van 
Proton als gevolg. 

Het stond vast: De Utrechtse 
Scheikundige Studentenvereniging 
‘Proton’ had, nu voor het tweede jaar 
op rij, de overwinning van de strijd 
tegen NWSV Helix gerealiseerd en is 
daarmee wederom voor een jaar lang 
kampioen in het Laserquesten!
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Cancer  (June 21 - July 22)
This is not your month. It is cold, icy 
and windy, and did I mention cold? 
Wrap yourself up in some blankets to 
make a warm burrito home to stay in 
for the rest of the winter. 

Leo (July 23 - August 22)
If you come across a bearded stranger 
offering you candy this month, walk 
away. It could be Santa, but it could 
also be just some creep. Do not go home 
with him, and do not lick any of his 
candy canes. 

Virgo (August 23 - September 22)
Sometimes you feel like your life 
is chaotic and disordered, but it is 
important to realise that this is a 
normal feeling. Experiencing the 
second law of thermodynamics is 
something everyone goes through 
during their life. The solution: do not 
isolate yourself, interact with others 
and enjoy the energy and warmth that 
friends can give you.  

Libra (September 23 - October 22)
Young man (or woman), there’s no need 
to feel down. I said: young man (or 
woman), pick yourself off the ground. 
I said: young man (or woman), ‘cause 
you’re in a new town. There’s no need 
to be unhappy! 

Scorpio (October 23 - November 21)
Maybe it is time to cut down a little 
on the calories this Christmas, and 
slow down with the ethanol. We all 
remember what happened last year at 
the Christmas party, do we not? What?.. 
You do not remember? But of course...

colours are visible to the naked eye, 
and it may be advised to pick your 
Christmas decorations carefully to 
avoid disappointment. A safe bet is 
to light up the old-fashioned wood 
fire for some festive atmosphere and 
broadband black-body radiation. 

Pisces (February 19 - March 20)
If you have to do experiments in 
December, you can increase your 
yield by quietly singing “All I want for 
Christmas is you” to your Erlenmeyer 
flask. This might not be very effective, 
but it will not do any harm either, 
right? 

Aries  (March 21 - April 19)
As the year comes to its end, your 
chances of encountering gruesome 
monsters of snow (GMOs) increase 
exponentially. The stars tell you to 
stay rational and focus on the happier 
things in life. However, it might be 
wise to carry some rock salt, just in 
case. 

Taurus  (April 20 - May 20)
The following month, you will endure 
a few days with a lot of rain. That sucks. 
But if it is raining cats and dogs outside, 
just be glad it is not raining deer. These 
so called raindeer can weigh up to 100 
kg and are determined to crush you if 
you go outside. Our advice is to stay 
inside when it rains. 

Gemini  (May 21 - June 20)
Dear Gemini, people love X-mas! This 
is why the letter X is widely considered 
to be safe and secure. Why not use this 
to your advantage and call your newly 
synthetized compound chemical X to 
gain public approval? 



De Chemograaph 35

Het was eerste kerstdag. Ik ............... (manier van voortbewegen, vt) over een 
fietspad langs het ............... (gebouw op de Uithof). Het regende ............... 
(zelfstandig naamwoord 1) en het was heel erg koud. Er was geen mens te 
bekennen, maar dat was niet het ergste. Ik was vergeten mijn ............... 
(kledingstuk) aan te trekken. “............... (uitroep)” riep ik toen ik het me besefte. 
Terwijl ik zocht naar een ............... (zelfstandig naamwoord 2) om mezelf warm 
te houden, zag ik plots een ............... (zelfstandig naamwoord 3) voorbijkomen. 
Ik besloot dat ik het nodig had. Het was een lange tijd, wel ............... 
(tijdseenheid) geleden, dat ik het voor het laatst ............... (zintuigelijk werkwoord 
vt. dw.) had. Toen ik het wilde pakken, was het alweer weg. Een ............... 
(gezichtsuitdrukking) verscheen op mijn gezicht, omdat ik me ............... (emotie) 
voelde. Ik keek om me heen, maar zag het nergens meer. In de verte zag ik wel 
iets dat leek op een lichtgevende ............... (zelfstandig naamwoord 4). Ik ging er 
............... (zelfde manier van voortbewegen onv. dw.) op af. Waarschijnlijk deed ik 
dit te haastig, want ik stootte mijn ............... (lichaamsdeel) tegen een stoepje. 
Ik dacht dat ik mijn doel nooit zou bereiken. Ik voelde me nog meer in de 
steek gelaten dan tijdens het ............... (vak) tentamen. Denken aan ............... 
(favoriete molecuul/atoom) gaf me de kracht om overeind te komen. Het beeld van 
............... (zelfstandig naamwoord 4) werd steeds duidelijker. Het stond achter een 
raam op de ............... (getal)e verdieping van ............... (studentenflat).	Ik klom 
omhoog en toen ik voor het raam hing, hoorde ik het geluid van het openen 
van een ............... (drankje). ............... (hoeveelheid) studenten zagen me voor 
het raam hangen en lieten me binnen. Ik vertelde ze mijn ............... (bijvoegelijk 
naamwoord) verhaal, zittend aan een met ............... (etenswaar 1) en ............... 
(etenswaar 2) gevulde tafel. De volgende dag om ............... (tijdstip) waren we 
voldaan en als dank gaf ik ze een ............... (zelfstandig naamwoord 5). “Maar 
die is nog van ............... (naam), mijn overleden ............... (dier) geweest!” zei 
een van de studenten toen ze me ............... (werkwoord onv. dw.) van geluk in 
de armen viel. Het was voor iedereen een mooie kerst.

Invulverhaal
Ook deze editie hebben wij een prachtig invulverhaal. ‘Kerstwonder op de Uithof‘ gaat 
over een student die zoekt naar... Ja, naar wat eigenlijk? Vul de lege plekken in het 

verhaal in en kom er achter. Veel plezier!
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Tot slot
De triomf des Konings des Winters 

-of- 

Waarom de winter het beste seizoen is

Het is winter. Kortere dagen, koude handen en dikke truien, Sinterklaas, kerst en 
natuurlijk de warm verwelkomde vakantie. Hoewel de steeds vroeger ondergaande zon 
voor sommige mensen reden is voor druilerig gedrag of zelfs chagrijn en gemok over 
de	kou,	is	het	voor	anderen	een	reden	om	te	genieten	van	een	warme	kop	thee	of	koffie,	
terwijl	ze,	gehuld	in	een	dikke	deken	en	enorme	sloffen,	kijken	naar	de	kerstfilms	die	al	
op TV te zien zijn. Voor iedere persoon heeft de winter een eigen betekenis, en ik ken net 

zoveel mensen die ervan houden als mensen die de winter verafschuwen.

Persoonlijk ben ik van mening 
dat de door de kou aangespoorde 
vermeerdering van de lagen kleding 
alleen al een veel betere invloed heeft 
op mijn humeur dan de moeite die 
soms te ondervinden is vanwege de 
bijna-vriezende temperaturen buiten. 
Immers, als men de relatief koude 
wintertemperaturen vergelijkt met 
de veel warmere zomertemperaturen, 
moet de conclusie getrokken worden 
dat het makkelijker is om op te 
warmen dan om af te koelen; de 
verwarming een tandje hoger zetten 
of een extra laag aantrekken is zo 
gedaan, terwijl in de zomer het aantal 
lagen dat uitgedaan kan worden op 
een gegeven moment begrensd is. 

Dan rest nog het argument dat men 
in de zomer in ieder geval de dag 
buiten fatsoenlijk kan doorbrengen, 
en dit de mogelijkheid geeft voor 
het uitbundiger vieren van het 
einde van tentamenweken of andere 
feestelijke omstandigheden. Ik breng 
daartegenin dat binnenshuis jezelf 
klemzuipen ook zijn eigen charme 
heeft; en dat de alcohol op koude 
dagen zijn zoet brandende warmte 
zich veel beter van pas laat komen 
dan op een al kleffe zomeravond, 
waarbij ik het extra branden van de 
ethanol liever kwijt dan rijk ben. De 
winter doet dus op geen enkel vlak 
onder voor de andere seizoenen, en al 
helemaal voor de zomer niet.
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