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Praesidiaal 

Beste CDL’er, beste Lezer,

Begin dit jaar is in overleg met 
Fundament besloten om het aantal 
uitgaven van de Chimica terug 
te schroeven naar 3 uitgaven per 
jaar, zodat de grote hoeveelheid 
werk voor elke druk beperkt kon 
worden en de deadline niet in de 
tentamenperiode viel.

In praktijk heeft alleen het laatste 
punt stand gehouden. Qua moeite 
en werkdruk is het zeker niet 
minder geworden. Minder uitgaven 
betekende gewoon meer aandacht 
per blad voor ons. Trots kan ik 
concluderen dat ons periodiek 

dit jaar er behoorlijk op vooruit is 
gegaan. Daar wil ik graag ook de 
hele redactie voor bedanken, we zijn 
een hecht team en we hebben voor 
deze jaargang goed samengewerkt.

Binnen de redactie hebben we het 
Chimica Lustrum Comité opgericht. 
Deze subcommissie buigt zich over 
het aankomende Lustrum. Er komt 
een lustrumuitgave, een geweldig 
bal en een verticale borrel, ik kan 
nauwelijks wachten! 

Tot dan,

Bas Buise 

Editorial

Beste Leden,

Tijdens het schrijven van dit stukje schijnt de zon en staan de bloemen buiten in bloei. 
Het CDL is weer opgebloeid tijdens deze frisse lenteperiode met veel leuke activiteiten. 
Zo hebben we een kijkje genomen in veel verschillende landen tijdens de DIES met als 
thema ‘In 89 days around the world’. De verslagen hiervan vind je verderop in dit blad. 
Daarnaast werd er weer fanatiek gesport tijdens de ONCS en heeft iedereen Eindhoven 
afgetraind verlaten na een mooi weekend. We zijn dit jaar achtste geworden bij de ONCS: 
er stonden zelfs twee teams onder ons. 

Tijdens de verkiezings-ALV verkondigde het tegenbestuur Bombastisch: ‘Genoeg is 
genoeg!’. Helaas voor hen was het aantal stemmen dat ze kregen net niet genoeg om 
ingestemd te worden als bestuur van het CDL: de verkiezings-ALV is gewonnen door het 
kandidaatsbestuur! Bij dezen wil ik jullie nog veel plezier en succes wensen volgend jaar. 
Twee weken na de verkiezings-ALV was het tijd voor het jaarlijkse CDL voetbaltoernooi. 
Het was weer een spannende middag, met een fanatieke strijd tussen de teams van het 
CDL en het LIC. De middag werd afgesloten met een gezellige BBQ.

Afgelopen weken zijn de lustrumcommissies gevormd en begonnen met vergaderen. Het CDL viert volgend jaar 
namelijk haar achttiende lustrum en tijdens de verkiezings-ALV zijn de lustrumcommissie, lustrumreiscommissie, 
lustrumsymposiumcommissie en lustrumalmanakcommissie bekend gemaakt. Deze vier commissies zullen er 
voor zorgen dat er volgend jaar tijdens het lustrum genoeg leuke activiteiten zijn. Na de vakantie zal er meer 
informatie volgen over het lustrum, dus houd de posters in het Gorlaeus goed in de gaten.

Dit is de laatste Chimica van dit jaar, wat eigenlijk automatisch inhoudt dat dit mijn laatste praesidiaal is. Als 
ik terugkijk op het afgelopen jaar heb ik veel mooie herinneringen. Zo waren er vele mooie activiteiten die we 
zonder de hulp van al onze commissies nooit hadden kunnen organiseren, bedankt daarvoor! Ondanks dat het 
einde in zicht is, is het jaar nog niet afgelopen. Zo hebben we in de zomer nog een heel mooi EersteJaarsWeekend 
op het programma staan. De meesten van jullie zullen de tentamens achter de rug hebben, voor jullie alvast een 
fijne vakantie gewenst. Voor degenen die nog moeten herkansen: veel succes met de laatste loodjes!

En dan wil ik afsluiten met: CDL geil!

Damy Zwagerman
h.t. praeses van het Chemisch Dispuut Leiden
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Column

Zit ik dan toch weer met mijn 
laptoptje, op deze zwetende 
vrijdagmiddag. Weekend. Althans, 
dat zou je zeggen. Dit weekend 
wordt het weer lekker werken 
aan mijn Bachelor Thesis. 

Ik was laatst aan het denken 
om de dagelijkse dag van een 

MST’er in het EL CID of OWEE –boekje te zetten. Het lijkt mij 
hilarisch om angst te zaaien onder alle nietsvermoedende 
nullen (ook de alfa’s natuurlijk). Zien hoe ze reageren op de 
volle MST / Chemistry dagen die wij als echte scheikunde ‘Die 
Hards’ gewend zijn:

“’s-Morgens sta ik op om 8:15 uur. Ik prop snel een banaan naar 
binnen en fiets naar het Gorlaeus alwaar ik meteen verder 
mag met mijn project in het laboratorium. Hier moet ik helaas 
al om 16:30 uur mee stoppen omdat ik naar een Honours 
Class moet. Om 18:30 uur ben ik daarmee klaar en kan ik naar 
het hok van de studievereniging: commissievergadering! 
Vervolgens ben ik om 21:30 uur thuis en na nog snel even 
gesport te hebben, zijn er nog uren over om te chillen.”

Begrijp me niet verkeerd, ik heb geen problemen met deze 
volle dagen en hoef ook niet ‘drukker’ te zijn dan anderen 
(drukte blijkt een vaak gebruikt onderwerp om over op te 
scheppen). Ik krijg zelf een hoop energie van bezig zijn! De 
hele dag proberen resultaten te halen op het lab en vervolgens 
doortuffen naar een avondlezing over tumoren, ‘amazing’! 
Ik hoop dat de meeste Scheiko’s hier zo over denken. Dit is 
namelijk de C uit CDL, om te verwijzen naar de verkiezings-
ALV. Nu moet ik wel verklappen dat deze manier van denken 
in mijn eerste jaar echt een ‘crime’ zou zijn geweest en dat ik 
stiekem vaak ’s avonds toch wel een beetje moe ben. Daarom 
heb ik veel respect voor de jaren onder mij die het zo goed 
hebben volgehouden met het ‘beruchte’ blokrooster! 

Ik wil dan ook afsluiten met een ‘Keep up the good work!’ 
iedereen en kom volgend jaar vooral langs op het hok om alle 
‘ins and outs’ over scheikunde met het aankomende bestuur 
te delen! Of met Hugo natuurlijk want die zal over onderwijs 
gaan. 

Bert Beerkens

GENT – Onderzoekers van de universiteit van Gent hebben 
aangetoond dat de natuurlijke zoete aardappel genetisch 
gemodificeerd blijkt te zijn door de natuur zelf.

De bestudeerde zoete aardappels bevatten DNA sequences 
die overeenkomen met DNA sequences afkomstig uit de 
bacteriën Agrobacterium rhizogenes en Agrobacterium 
tumefaciens. Dit zijn bacteriën die bepaalde stukken DNA 
(T-DNA) kunnen overbrengen naar het genoom van planten.  
Deze eigenschap wordt gebruikt door biotechnologie 
onderzoekers over de hele wereld om genetisch 
gemodificeerde planten te creëren. 

De Gentse onderzoekers hebben aangetoond dat de 
aardappels niet alleen door het gebruik van biotechnologie 
genetisch gemodificeerd kunnen worden, maar ook door 
de natuur zelf. Dit hebben ze gedaan door verschillende 
stukken DNA uit de zoete aardappels te vergelijken met DNA 
van de Agrobacterium, gebruikmakende van PCR, Southern 
blotting, genome walking en chromosome library screening. 

Het argument dat de natuur op dezelfde manier planten 
genetisch modificeert als de mens kan een belangrijk punt 
vormen in de ethische discussie over gentechnologieën, 
gezien het feit dat Europa in 2013 nog een genetisch 
gemodificeerde aardappel verboden heeft. 

Bron: T. Kyndt, D. Quispe, H. Zhai, R. Jarret, M. Ghislain,  
Q. Liu, G. Gheysen, and J. F. Kreuze, 
Proceedings of the National Academy of Sciences (2015).

‘Natuurlijke’ GM 
aardappel
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Katalysator sterft op dezelfde 
manier als een rottende appel

UTRECHT – Hoewel het al langer bekend was dat een 
katalysatordeeltje sterft na verloop van tijd, hebben Utrechtse 
onderzoekers, in samenwerking met onderzoekers van Stanford 
Synchrotron Radiation Lightsource en Albermarle, de verschillende 
stappen van het sterfproces van het deeltje nu in kaart gebracht.

Het gaat hier om katalysatordeeltjes die op grote industriële 
schaal gebruikt worden bij Fluid Catalytic Cracking (FCC): een 
stap in het olieverwerkingsproces. Op dit moment zijn er meer 
dan 450 FCC installaties wereldwijd in gebruik die samen 2000 
ton katalysator per dag verwerken. De precieze samenstelling 
van de katalysator verschilt per bedrijf maar tot vandaag zijn de 
meest efficiënte katalysatoren  combinaties van zeoliet, matrix, 
filler en binder.

Tijdens het FCC proces  zorgt de accumulatie van metalen, die 
zich in de ruwe olie bevinden, naar katalysator voor ongewenste 
effecten in het proces, te wijten aan het ‘verouderen’ van de 
katalysator.

De Utrechtse onderzoekers hebben katalysatordeeltjes uit 
verschillende stappen in een verwerkingsproces geanalyseerd 
en zo in kaart gebracht hoe een katalysatordeeltje ten onder 
gaat. Dit hebben ze gedaan met x-ray nanotomography: een 
techniek die lijkt op x-ray microscopy maar dan met ‘hardere’ 
straling opgewekt uit de synchrotron.

Het resultaat is te zien op de bijgevoegde afbeelding: de 
langzame dood van een katalysatordeeltje is te vergelijken met 
het rottingsproces van een appel. Dit is de eerste keer dat een 
dergelijke analyse is gepubliceerd en vergelijkbaar onderzoek 
naar de dood van deeltjes zou een grote bijdrage kunnen 
leveren aan het onderzoek naar nieuwe katalysatordeeltjes.

Bron: F. Meirer, S. Kalirai, D. Morris, S. Soparawalla,  
Y. Liu, G. Mesu, J. C. Andrews, and B. M. Weckhuysen,  
Science Advances 1 (2015).

Katalysatoren simuleren

LEIDEN – Onderzoekers verbonden aan het Leiden Institute of 
Chemistry (LIC) en de Université de Lyon hebben onlangs met een 
artikel in Nature Chemistry een nieuwe manier laten zien om de 
oppervlakte van een katalysator beter te simuleren.

Tot voor kort hielden de gebruikte simulatiemodellen niet 
bepaald rekening met de vorm die een oppervlakte van 
een katalysator heeft tijdens de reactie. Hier is nu door de 
onderzoekers uit Leiden een handig trucje voor bedacht: 
er wordt een variabele aan de berekeningen toegevoegd die 
betrekkelijk het aantal atomen dat gecoördineerd is aan een 
bepaald metaalatoom telt. Deze uitkomst wordt vervolgens 
meegenomen in de berekeningen. 

De uitkomsten die uit dit model volgen, zoals bijvoorbeeld de 
grondtoestandsenergie, kunnen anders zijn dan de uitkomsten 
die volgden zonder deze variabele. Met deze nieuwe 
simulatiemethode hopen de onderzoekers er nog beter achter 
te komen wat het perfecte oppervlakte voor een katalysator zal 
zijn. 

Bron: http://science.leidenuniv.nl

T-Cel herkent gemodificeerd 
vaccin niet

LEIDEN – Onderzoekers uit de groep Bio-Organic Synthesis 
(BioSyn) verbonden aan het Leiden Institute of Chemistry (LIC) 
hebben een modelvaccin zo weten te modificeren dat het niet meer 
werd herkend door een soort T-cel (dit is een type afweercel). 

De onderzoekers kwamen hier achter door een aminegroep 
in het modelvaccin te vervangen door een azidegroep. 
Azidegroepen worden in de organische chemie vaak gebruikt 
omdat ze met niet veel andere chemische groepen reageren. 
Nu hebben de onderzoekers echter een azidegroep gebruikt 
als beschermgroep voor het modelvaccin. 

Door de azide vervolgens terug te laten reageren tot een 
aminegroep kon het modelvaccin weer herkend worden door 
de T-Cel. De onderzoekers hebben hiermee het nut van de 
beschermgroep aangetoond.

Bron: http://science.leidenuniv.nl

Bert Beerkens
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Ouderdag

Op zaterdag 14 maart was het dan zover. De dag dat het tijd 
was voor ons eerstejaars om onze ouders mee te nemen naar 
de universiteit, zodat zij eens konden meemaken hoe het is om 
een dag in de collegebanken te zitten en op het lab te staan. Ook 
ik ben met mijn ouders naar de ouderdag geweest om te laten 
zien hoe het nu allemaal te werk gaat.

Toen we binnenkwamen werden we ontvangen met een 
warm kopje thee of koffie en konden we even gezellig 
praten totdat iedereen aanwezig was. Hierna zijn we 
met zijn allen naar een collegezaal begeleid, waar ons 
in het kort verteld werd wat we zouden gaan doen 
die dag. Onze groep begon in de collegebanken, waar 
de studieverenigingen en de eerstejaarscommissie, 
Explocie, zich voorstelden. In de tweede ronde kregen 
wij vervolgens een college waarin onze voormalige 
AAC docent Dr. E.M. Kelder letterlijk met behulp van 
Jip-en-Janneketaal vertelde waarom metaalcomplexen 
vaak zo kleurrijk zijn en waarbij ook een aantal leuke 
demonstraties te zien waren. 

Na een lunch met een paar lekkere bolletjes, een stuk 
fruit en een sapje gingen we vervolgens door naar het 
lab deel van de dag.  Hierbij kreeg onze groep eerst een 
aantal demonstraties, die uiteenliepen van knaljood, wat 
ontploft bij fysiek contact, het verzilveren van glaswerk 
tot een zogeheten bierfontein, waarbij de begeleiders 
iedere keer  het experiment net iets anders deden in een 
poging om het zo spectaculair mogelijk te maken. In het 
laatste deel van de dag gingen we zelf met onze ouders 
op het lab staan. Hierbij hebben we aspirine gemaakt, 
waarvan het potje met het resultaat nog steeds in de kast 
staat. Na deze drukke dag was er nog een borrel waarbij 
iedereen even kon uitblazen en napraten. 

Ik heb me vermaakt en mijn ouders ook. We vonden dat 
alles goed georganiseerd was en dat het programma goed 
gevarieerd was. Maar daarnaast vonden mijn ouders het 
vooral leuk om eens mee te maken wat ik doe iedere dag 
en om anderen van de studie te ontmoeten, zoals mijn 
medestudenten, mentor en studiebegeleider. Al met al is 
het dus een leuke dag geweest voor zowel mijn ouders als 
ik en is dat niet uiteindelijk waar het bij de ouderdag om 
draait?

Tim Jansen

OJW

De derdejaars hadden amper hun statistiek tentamen af, 
of ze zaten al in de trein richting de Achterhoek. Na enkele 
overstappen waren de CDL’ers aangekomen op station Groenlo/
Lichtenvoorde. Een kleine looptocht naar de slaapboerderij 
en ons ouderejaarsweekend kon beginnen. Nick had geweldig 
gekookt, een goede bodem konden we voor de rest van het 
weekend wel gebruiken.

’s Avonds waren we vrij en werden er spelletjes gespeeld. 
Voldaan gingen de CDL’ers naar bed. Een korte nacht 
later, op zaterdag, ging iedereen na het lekkere ontbijtje 
met ei op pad. Zo gingen Annechien, Eva en Sara een 
ronde lopen, Mark en ik gingen naar Winterswijk met de 
trein, en zo trok iedereen zijn of haar eigen plan. Je kon 
je van tevoren opgeven voor boerengolf, dat werd ‘s 
middags gedaan door menig CDL’er en was (naar verluidt) 
een groot succes. In Winterswijk was er een kleine lokale 
markt waar vooral veel Duitsers op afkwamen. Het 
was een lekker zonnige dag en we struinden door de 
Achterhoekse straatjes. Teruggekomen gingen we samen 
met Rosa zwemmen in een mooie plas naast het Zwarte 
Cross terrein. 

Toen de avond viel begon het echte programma, we 
gingen met de bus naar Groenlo. Daar stond een gids ons 
op te wachten voor een stadswandeling met borrels. Deze 
begon overigens in het Grol’s museum, waar we een film 
kregen te zien over de geschiedenis van deze fascinerende 
vestingstad. Daarna liepen we door de stad, we zagen het 
kanon wat wel eens gestolen wordt door Lichtenvoorde. 
Ook de wijk die gebouwd is op de grond van de oude 
Grolsch brouwerij trok aan ons oog voorbij. 

Eenmaal teruggekomen bouwden we een feestje op onze 
boerderij. De volgende dag was het helaas weer inpakken, 
het einde van dit fantastische weekend. OJWcie bedankt!

Bas Buise
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ONCS

Dit jaar waren de treinen naar Eindhoven weer helemaal vol 
met scheikundigen. Tijdens het Hemelvaartsweekend dit jaar 
was het weer Open Nederlandse Chemie Sportdagen.

Ook dit jaar waren we weer namens het CDL bij de 
ONCS aanwezig, ditmaal in het Brabantse Eindhoven. 
Aangekomen bij het sportcomplex werden we meteen 
doorgestuurd naar de welkomstborrel/feest bij 
studentenvereniging Demos, waar later op de avond ook 
een spannende act werd gegeven.

De volgende dag begon het sporten al vroeg in de 
morgen. In de lunch deed onze Fabian mee aan een 
hotdog-eetwedstrijd. Er was ook nog een kamasutra-
ballonnen-pop-wedstrijd, die wij als CDL mooi hebben 
gewonnen (waarschijnlijk dankzij het oefenen tijdens 
de Kings Battle). Deze twee opdrachten zouden ons 
de volgende dag tijdens het finalespel extra voordelen 
opleveren. Tijdens dit spel verkregen we dan ook gewoon 
de gedeelde tweede plaats (een wereldprestatie).
De laatste dag, waar we normaal al vroeg van vertrokken, 
werd deze keer wel doorgezet. We hadden namelijk 
bij diverse sporten nog echte kansen om punten te 
sprokkelen. Mede hierdoor hebben we nog van een 
strijd kunnen genieten tussen onze bestuursleden bij het 
Rummikub. Een keer niet laatste worden is toch ook leuk. 

Iedereen heeft zich wel echt vermaakt en de meesten 
zullen waarschijnlijk ook volgend jaar weer willen komen. 
Volgend jaar zijn de Amsterdammers van ACD aan de 
beurt om het te organiseren. Laten we hopen dat deze 
editie op z’n minst net zo goed wordt als die van dit jaar!

Bob van Meijeren 

Afgelopen woensdag 29 april was het zover, de allereerste 
enige echte koningsspelen van het CDL. Het beloofde een mooie 
dag te worden waarop enkele oud-Hollandse spellen beoefend 
zouden worden. Koekhappen en spijkerpoepen waren erbij 
zoals verwacht, maar het CDL had ook een eigen moderne draai 
aan de dag gegeven met een mini-cursus Kamasutra. Verder 
moesten we nog een ei-stafette lopen en werden er in de 
sportkantine nog wat vragen over het koningshuis beantwoord.

Als kers op de taart van deze mooie dag werd ook nog 
eens het roosachtige KandidaatsBestuur met een mooi 
filmpje bekendgemaakt! Hiermee was de Kings Battle 
overigens nog niet tot een einde gekomen, het zou 
nog gaan spannen om een titanenstrijd tussen de acht 
uitverkorenen van alle teams. De fluffy bunny challenge 
was het spel dat zou gaan bepalen welk team zich de 
koningen en/of koninginnen van het CDL mocht gaan 
noemen. Hoewel Leon de meeste spekjes binnen heeft 
weten te houden leverde dit niet genoeg punten op om de 
winst binnen te slepen. Het waren de T-rexen, bestaande 
uit Marije de Vos, Nicole Lambertina, Reinier de Rooij en 
ikzelf die er met de winst vandoor gingen. Nadat er een 
fles oranjebitter overhandigd werd aan de winnaars werd 
er nog even gezellig nageborreld om deze geslaagde dag 
af te sluiten!

Fabian Sies

KingsBattle
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89e CDL DIES

Woensdag 20 mei was het zo ver! De 89e Dies van het CDL was een 
feit en het CDL is weer een jaartje ouder geworden. Na maanden 
zwoegen door de 89e Diescommissie was het eindelijk tijd om de 
verjaardag van onze vereniging te vieren met borrels, speciale 
activiteiten en een overvloed aan voedsel. Het thema was al wel 
een tijdje bekend door een bekendmakingsborrel waar door middel 
van een meesterlijk filmpje het thema was gepresenteerd. “In 89 
days around the world - DIEStination unknown” is het knallende 
thema geworden en zo zou elke dag van de Dies zich in een ander 
land bevinden. De passe-partouts hadden een bijpasselijk uiterlijk 
van een heus gepersonaliseerd paspoort! Het enige verschil was 
dat je in plaats van een stempel een sticker kreeg bij een bezoek 
aan ieder ‘land’. Als vrolijke kinders vervolgden de CDL’ers hun 
wereldreis samen met de Diescommissie...

Dag 1 - Mexico, verjaardagsborrel

Dag 2 - Duitsland, Cantus & Après Ski feest

Dag 3 - Nederland, uitbraklunch

En het was weer zo ver, op woensdag 20 mei werd de 89e 

verjaardag van het Chemisch Dispuut Leiden gevierd.  
Deze Dies werd ingezet door een felicitatieborrel met een 
Mexicaans tintje.  Hier kon iedereen onder het genot van 
zomerse “Desperado’s” (van de aldi, TIP!) en een zonnige 
Tequila Sunrise de verjaardag van het CDL vieren. Ook 
ontvingen de passe-partout houders hun persoonlijke 
paspoorten. De gezellige sfeer hier beloofde iets goeds voor 
de aankomende week!

Op de tweede dag van het Dies bevonden wij ons in 
Duitsland. Deze donderdag hebben wij dan ook op typisch 
Duitse manier gevierd in Augustinus. Onder leiding van 
biermistresses Rudge en Kan, werd het bier rijkelijk 
geschonken en werden de liederen uit volle borst gezongen. 
De regels uit de codex waren duidelijk, maar regels zijn 
er natuurlijk om gebroken te worden. Al snel werd het 
chaos met knorrende mensen, schreeuwende zangers en 
verkeerde teksten. Maar uiteindelijk hebben we met zijn 
allen bewezen wie er het beste kunnen zingen in Leiden.

Deze avond waren we echter nog niet klaar in Duitsland. 
Na het luid brullen was het tijd om ‘rustig’ te après-skiën in 
de oude, vertrouwde Hut van Ome Henne. Hier heeft het 
rad van fortuin nog voor een paar personen mooie dingen 
geleverd en voor sommige juist niets. Het eerste feest van 
de Dies liep nog tot in de late uurtjes door, toch mooi dat er 
de volgende dag weer iets op ons stond te wachten.

Lennard van den Boon

Verwarde brakke hoofdjes, kapotte sjaarzen en nog meer 
verslagen ouwe lullen. “I’m too old for this stuff...” Zo zag 
de Science Club er uit de middag na de reis door Duitsland. 
Gelukkig was de Diescommissie op alles voorbereid! Fris 
en fruitig (ahem) stonden we daar klaar met pitchers 
knakworsten, een overvloed aan gebakken uitjes, bolletjes, 
duizend saus en augurkjes, maar ook warme pannenkoeken, 
nutella, bananen, stroop en poedersuiker. Ook werd er 
door de leden als dorstige puppy’s geslurpt van de koude 
melk en jus d’orange. Natuurlijk kreeg je ook hier voor je 
aanwezigheid een sticker, wat een schrale troost was op 
deze zware, zware dag. 

Lina Kan
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“In 89 days around 
the world”

Op alweer de 4e dag van de Dies belandden we in het meest 
mysterieuze land van deze wereldreis: Atlantis. Om hier weer 
vandaan te komen, was het aan de deelnemers van die dag 
om te ontsnappen uit een heuse Escape Room! 
Hier word je met een groep opgesloten in een kamer en met 
de aanwijzingen en puzzels die hierin te vinden zijn, heb je 
dan een uur om er weer uit te komen. Wij probeerden de 
Escape Rooms in Den Haag uit van elk een eigen thema: 
Urban Legend, Crazy Doctor en de KGB-Kamer.
Vol goede moed en gebrand op de winst begon mijn groepje 
in de eerste ronde. Wij kozen voor de Crazy Doctor en 
wat was die ontzettend gaaf! Ik kan natuurlijk niet te veel 
verklappen, maar er was zeker genoeg spanning en avontuur. 
Toen er dingen op Mark begonnen te vallen, Bas begon met 
hysterisch geduw en er iets gebeurde met dode baby’s, was 
er zeker heel wat gegil te horen vanuit onze kamer. 
Wij, ietwat arrogante MST’ers die we zijn, dachten dat we 
wel even 1,2,3 de puzzels zouden kunnen oplossen om zo 
weer naar buiten te lopen alsof het niets was. Dat viel echter 
wel een beetje tegen. Teamwork en vooral gestructureerd 
werken zijn zeker nodig om met een redelijke tijd op de klok 
weer naar buiten te komen. Dat waren alleen niet bepaald 
onze sterkste punten en zo hadden wij dik drie kwartier en 
enkele aanwijzingen nodig om te ontsnappen aan de Crazy 
Doctor. 
Na ons was het de beurt aan de tweede shift, terwijl de rest 
samen even ging bijkomen in de McDonalds. Toen ook zij 
buiten waren, konden de resultaten vergeleken worden. Het 
bleek dat zowel de winnaars als de verliezers in de Urban 
Legend opgesloten hadden gezeten. De winnaars waren al 
na minder dan 40 minuten buiten, terwijl de verliezers nog 
maar 20 seconden op de klok hadden staan. Zelf gaven zij de 
schuld aan een kapot slot, maar of wij dit moeten geloven? 
Wel was iedereen, toen ‘ie nog vol adrenaline weer buiten 
stond, het over een ding eens: we moeten zeker nog eens 
terug om de andere twee kamers te kunnen spelen! 

Phebe van Langevelde 

Dag 4 - Atlantis, Escape Room Dag 5 - Noord-Korea, verkiezings-ALV
De verkiezings-ALV staat erom bekend de spannendste ALV 
te zijn, en ook dit jaar was dit zeker het geval! In Noord-
Korea waagde het CDL het toch een verkiezing te houden 
en o wat ging dit er toch ruig aan toe. Na de gebruikelijke 
mededelingen en dergelijke was het toch echt tijd voor 
hetgeen waar iedereen op zat te wachten: de presentatie van 
het kandidaatsbestuur en Bombastisch als tegenbestuur. 
Na deze fascinerende, prikkelende en medogenloze strijd om 
de macht, heeft het kandidaatsbestuur toch echt de harten 
veroverd van driekwart van de aanwezigen en  hiermee 
hebben zij dus ook hun plek in de bestuurszetel van het
83e bestuur verkregen.
Ondanks dat de verkiezing natuurlijk het hoogtepunt was 
van deze ALV, is dit niet het enige wat er gebeurd is. Ook  de 
Lustrumcommissies van het 18e lustrum werden tijdens de 
ALV ingeslagen. Dé Luco had zich zelfs gepresenteerd met 
een toepasselijk dansje compleet met bellenblaas, toeters 
en feesthoedjes.  Zet het dus in je agenda, aankomend jaar 
wordt het een jaar vol feesten, activiteiten, een verre reis en 
zelfs een heus CDL-symposium!

Lina Kan

Op woensdagmiddag 27 mei tijdens de lunch kwam Cynthia 
van Westerhuizen ons iets vertellen over AkzoNobel. Zij 
werkt daar al een paar jaar, het bedrijf waar ze al sinds haar 
studie wilde werken. Onder het genot van een broodje werd 
een leuke quiz gedaan met feitjes over AkzoNobel. Daarna 
heeft Cynthia ook verteld wat zij persoonlijk bij het bedrijf 
doet. Erg fijn om praktische verhalen te horen van mensen 
die ook scheikunde hebben gestudeerd.

Mark Kwakernaak

Dag 6 - Amerika, lunchlezing
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“DIEStination 
unknown”
Dag 6 - Amerika, BBQ

Dag 6 - Amerika, Diesreceptie en American party

Dag 7 - Japan, LAN party

Woensdag 27 mei stond de BBQ weer te roken in de tuin van 
het LCP. Onder het genot van de eerste zomerse zonnestralen 
en een vers getapt biertje, verschafte het mooiste Leidsch 
Dispuut hun leden met lekkere stukjes vlees. Dit ter ere 
van de 89e Dies. Het was een gezellige mix van meerdere 
jaarlagen, van sjaarsch tot PhD. Er gaan zelfs geruchten dat 
er meerdere twaarzen zijn gespot! Al voor het vlees de BBQ 
bereikte, werd er gulzig gebruik gemaakt van de tap. Toen 
ook de geluidsinstallatie arriveerde, beloofde deze BBQ een 
mooi begin te zijn van een nog mooiere avond. 
Een BBQ bestaat natuurlijk niet alleen uit vlees (vooral de 
vegetariërs zijn het hier mee eens). Zo konden we tussen het 
wachten door genieten van diverse salades en stokbroodjes 
met plakken kruidenboter. Deze staaf kruidenboter heeft wel 
enige messen overwonnen. Misschien had een kaasschaaf 
een eerlijker gevecht gehad. 
Deze BBQ bleek ook een goede gelegenheid om bij te praten 
met mensen die je door de vele labdagen niet meer had 
gezien. Dit resulteerde zich in een mooie ladder van jaren. 
Op de banken zaten de sjaarschen, de eerste tafel was gevuld 
met tweedejaars, de volgende met de besturen, etc. Gelukkig 
zorgden de biertjes er al gauw voor dat mensen nog gezelliger 
werden en meer begonnen te integreren. Dit zorgde er ook 
voor dat mensen zich toch nog lieten strikken om mee te gaan 
naar het feest, wetende dat ze meer spijt zouden hebben van 
hun afwezigheid dan de bijbehoorde kater.  Toen het eind 
van de BBQ naderde, werd de oude LCP boom ontsierd van 
zijn tassen en jassen decoratie. Hierin speelde natuurlijk mee 
dat mensen richting Quintus vertrokken om lekker op tijd te 

kunnen recipiëren en ervoor te zorgen dat de eigendommen 
van onze vereniging ook daadwerkelijk bij ons Leidsch dispuut 
bleef. Kortom deze BBQ bleek een mooie afsluiting van onze 
89e Dies. Niet snel zullen wij, de leden, deze internationaal 
georiënteerde week vergeten. 

Derk Sjoerdsma

Rode hoofdjes van het dansen en van de drankjes, 
plakkerigheid van het vele bier dat door de zaal zweefde, en 
bovenal een hele gezellige sfeer. Vandaar voor het feest een 
paar quotes om de sfeer weer op te halen!

Op de laatste dag van de Dies zijn we aangekomen in Japan, 
het land van origami, Mt. Fuji, kalligrafie, karate, sushi en 
natuurlijk technologie.
Juist dat laatste zou erg van pas gaan komen deze dag. 
Vanaf 11 uur, na de eerste college-uren stond de Science 
Club in het teken van gaming (alhoewel onze preases al om 
9 uur aan het oefenen was).  De laptops verschenen en er 
waren een Wii en een Playstation III. Daarnaast waren er veel 
versnaperingen die alle aanwezigen konden pakken, allemaal 
zeer goed geregeld. De grote verassing was de bestelde sushi 
halverwege, super Japans natuurlijk en het viel erg in de 
smaak (zeewier).
De typen games die gespeeld werden waren zeer divers, 
uiteenlopend van populaire MOBA’s tot Age of Empires en 
van Guitar Hero tot FIFA (Damy oefent te veel thuis). 
Alle aanwezigen hebben zich vast erg vermaakt, want ik heb 
niemand horen klagen, alhoewel dat zou kunnen door de 
intensiteit van de games.  Komt allen de volgende keer voor 
nog meer gezelligheid (of om Damy te verslaan met FIFA)!
Bedankt DIEScommissie voor de chille week en deze mooie 
afsluiting ervan. Sayōnara!

Bob van Meijeren

“Hopelijk wil Trudie haar labjassen niet terug...”

“Ik kan toch niet naar huis voor TG weg is?!”

“Betalen voor bier? Doe niet zo gek!” 

“Ik ga niet naar huis voor er nog minimaal 3x Parijs gedraaid 
wordt!”
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 Sjaars in Beeld 
  Reinier de Rooij vertelt

We waren nog maar net uitgerust van een weekje vrij toen voor 
ons de derde periode aanbrak. PBV was gelukkig afgelopen, maar 
hier voor in de plaats kwamen een aantal zware vakken. Eén van 
deze vakken was Chemische Thermodynamica (CTD). Dit vak bleek  
achteraf ook het moeilijkste vak te zijn! Naast CTD hadden we ook 
Kwantum Mechanica en Chemische Analyse Methoden (CAM). 

Eén keer  in de week zaten we in Leiden voor CAM, de andere 
twee vakken waren in Delft. Dit kwam voor mij goed uit omdat 
ik zelf in Delft woon, dus hoefde ik maar één keer per week 
de reis naar Leiden af te leggen. De vakken hadden allemaal 
dezelfde opzet, namelijk hoorcolleges in de ochtenden en 
werkcolleges in de middag. Met CTD maakten we tijdens 
de werkcolleges gebruik van het computerprogramma 
Mastering Chemistry. Op deze site maakte we oefenopgaven 
die hielpen om de stof beter te begrijpen en ook meetelden 
als cijfer. Na elk college moest je een aantal opgaven maken 
en kreeg je er online een cijfer voor, het gemiddelde van al je 
cijfers  telde voor 15% mee voor je eindcijfer. Dit lijkt een klein 
percentage, maar uiteindelijk heeft mij dit wel geholpen om 
het vak te halen.
 
De vakken kostten mij een hoop tijd.  Dit was te merken 
aan de weinig vrije tijd die ik overhield voor andere dingen.  
Onder andere voor DSC had ik een stuk minder tijd deze 
periode, één keer in de week borrelen was het maximaal 
haalbare. Wel ben ik in januari verhuisd. Met elf vrienden 
zijn we een nieuw huis begonnen. Het was wel even wennen, 
van twee huisgenoten naar elf: geen moment rust. Vooral in 
het begin vond iedereen het leuk om elkaar te keren, maar 
ik heb er zeker geen spijt van. Je moet gewoon zelf je rust 
opzoeken door bijvoorbeeld te gaan studeren in de UB.  Bij 
DSC zit ik bij DSHC, de hockeyvereniging van DSC. Ook 
tennis ik bij Obvius, een tennisclub van de universiteit zelf. Bij 
DSC heb je ook een tennisclub, namelijk DSLTC, maar ik heb 
gekozen voor Obvius omdat ik daar competitie kon spelen. 

Het combineren van de sporten is prima mogelijk, zolang je 
maar goed kan plannen.
Verder was er deze periode toch wel wat tijd voor leuke 
dingen tussen het studeren door. De Akcie had een super 
activiteit georganiseerd:  bij de Uithof in Den Haag gingen 
we lasergamen, karten en tot slot ook icekarten. Dit was echt 
super vet! Daarnaast heeft de eerstejaarscommissie Explocie, 
waar ik zelf deel van uitmaak als commissaris activiteiten, 
een uitje naar het Tikibad georganiseerd. Scheurend van de 
glijbanen af met een Explocieve zwembroek was een ware 
beleving. Na het Tikibad mocht iedereen vrijuit Duinrell in, 
waar elke achtbaan volledig werd uitgespeeld. 

Naast de activiteiten waren er ook nog knallende feestjes. 
Lorre XL en labdance waren twee feestjes die behoorlijk 
geëscaleerd zijn. Bij labdance waren er heel veel MST’ers 
aanwezig. Iedereen had hun mooiste outfits uit de kast 
getrokken en het werd een geslaagde avond. Ook was er nog 
het CDL-TG dictatorfeest, waar ik zelf niet bij was, maar de 
verhalen spraken voor zich. Hier was opnieuw genoeg alcohol 
te nuttigen. 
Kortom, was het zeker geen rustige periode, het zat bomvol 
met activiteiten. Daarentegen was het wel een geslaagde 
periode voor mij, want alle punten van deze periode zijn in 
de pocket!

Reinier de Rooij

“...alle punten van deze periode zijn in de pocket! “
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Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zien we 
de laatste jaren steeds meer investeren in allerlei middelen om 
scholieren naar de bèta-studies te trekken. Afgestudeerde bèta’s 
vinden sneller een baan, hebben bredere carrièremogelijkheden 
en ontvangen over het algemeen een hoger salaris. Maar eenmaal 
op die bètastudie aangekomen lijkt de arbeidsmarkt voor vele 
studenten nog ver weg. Ieder jaar organiseren Leidse studenten 
van verschillende studies daarom de bètabanenmarkt, een 
carrièrebeurs helemaal gericht op studenten. 

Op 18 maart reisden vele bedrijven naar Leiden om daar 
die felbegeerde bètastudenten te mogen ontmoeten 
en hun bedrijf te presenteren. De hele dag door konden 
studenten onder het genot van een stukje van de enorme 
BBM-taart, een broodje of ander snoep of speelgoed uit de 
goodiebags verschillende workshops volgen, om zo meer 
te leren over de carrière en het solliciteren. Zo waren er 
sollicitatie- en CV-lessen, een presentatietraining en colleges 
over ondernemersschap en consulting. Er was de hele dag 
de gelegenheid om alles te weten te komen over de vele 
aanwezige bedrijven. En voor wie echt een één-op-één-
gesprek wilde met een bedrijf  had tijdens de speeddates 
even een paar minuten de tijd om een medewerker aan de 
tand te voelen.   Mensen die al echt wilden nadenken over 
hoe te solliciteren, konden een persoonlijke CV-check krijgen 
met advies, en de fotograaf die professionele foto’s maakte 
voor CV of LinkedIn was een groot succes. Na afloop van een 
lange dag was er een gezellige borrel met live muziek van 
de band ‘Vier voor half Jazz’, en won onze eigen Mayuur de 
BBM-fiets in de loterij. Met een recordaantal bezoekers en 
een reuze popcornmachine was de bètabanenmarkt 2015 
zeker een groot succes!

Shirley Wouters

Op een mooie maandagavond begaf ik mij zowaar weer eens 
richting de Science Club van het mooie Gorlaeus, dit maal met een 
iets serieuzer doel dan gebruikelijk. In samenwerking met Shell 
had het CDL namelijk een carrièreavond georganiseerd, waarin 
zou worden verteld wat de toekomst van een doorsnee MST’er, 
jawel zowel scheiko als technoloog, bij Shell zou kunnen zijn. Als 
niet zo’n doorsnee MST’er, namelijk zowel scheiko als technoloog, 
kon ik deze avond natuurlijk niet verstek laten gaan en ik was dan 
ook ontzettend benieuwd naar hun verhaal.

HR-recruiter Marianne Derksen begon met een algemeen 
verhaal over Shell. Wederom werd hieruit duidelijk dat Shell 
een ontzettend groot bedrijf is, dat heel veel geld investeert 
in research. Daarnaast vertelde zij over de mogelijheden 
binnen het Graduate Programme. Benadrukt werd dat als je 
geselecteerd bent voor dit programma Shell jou bestempelt 
als high-potential binnen het bedrijf en een hoge verwachting 
van je heeft. Binnen dit Graduate Programme is plaats 
voor enkele rotaties, zowel in de breedte als in de diepte, 
en wordt er ontzettend veel tijd geïnvesteerd in training en 
begeleiding.  

Vervolgens was het de beurt aan Margje Alberts die 
momenteel in het Graduate Programme zit, een bekend 
gezicht als oud MST’er! Zij is momenteel werkzaam bij Shell 
Pernis als Technologist. Enthousiast omschreef zij de vele 
uitdagingen die werken op een chemische plant met zich 
mee brengen en wat haar takenpakket inhoudt.

Vervolgens was het de beurt aan Tony Robertson, werkzaam 
als scheikundige bij de NAM. Uit zijn verhaal werd duidelijk 
welke mogelijkheden er voor scheikundigen liggen binnen 
Shell, buiten het ‘research centre’ in Amsterdam. Als ‘Process 
Chemist’ bracht hij zijn scheikunde kennis in de praktijk door 
zich vooral bezig te houden met alle chemicaliën die tijdens 
het proces worden gebruikt. Dit klonk voor mij als de ideale 
combinatie voor elke MST’er: Scheikunde, met een tintje 
technologie!

Sandra Wiegman

Bèta
Banen
markt

carrière 
avond
Shell
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PAC-symposium

Op donderdag 5 maart vond het 21e PAC-symposium plaats in 
Amsterdam. Het PAC-symposium is, voor degenen die het nog 
niet wisten, een jaarlijks symposium voor scheikundestudenten, 
georganiseerd door vier studieverenigingen: het Amsterdams 
Chemisch Dispuut, Chemisch Dispuut Leiden, Utrechtse Scheikunde 
Studentenvereniging ‘Proton’ en Vereniging van Chemie Studenten 
aan de Vrije Universiteit. Dit jaar was het thema van het symposium 
‘Serendipity’. 

Toen ik het voor het eerst las wist ik niet wat dat betekende, 
maar Wikipedia bood al snel een antwoord: Serendipity 
means a “fortunate happenstance” or “pleasant surprise”. 
De lezingen zouden dus gaan over grootse uitvindingen die 
per toeval zijn ontdekt. In trend van dit thema waren de zalen 
vernoemd naar Saccharin, Penicillin en Insulin. Ik wist zelf 
niet dat deze drie moleculen per toeval ontdekt waren! Toen 
iedereen een plek had gevonden in Penicillin, was het tijd voor 
de openingslezing, die dit jaar gehouden werd door niemand 
minder dan nobelprijswinnaar Prof. Robert Huber. Niet dat ik 
ooit van hem gehoord had, maar dat maakte het niet minder 
spannend. Ook bleek dat de andere nobelprijswinnaar die 
aanwezig was, Prof. Kurt Wüthrich, samen met Prof. Huber 
aan een project had gewerkt. Dat wist zelfs de organisatie 
van het symposium niet!

Na deze interessante maar toch te lange zitting, ging ik 
naar een lezing van dr. Peter Witte, werkzaam bij BASF. Dit 
was een praatje waar ik sceptisch naar toe ging. Ik nam aan 
dat het stiekem een promo-praatje ging worden voor zijn 
bedrijf. Gelukkig was dit niet het geval en was zijn lezing over 
colloïdale katalysatoren zelfs een van de leukste die dag. 
Door een foutje in de tijdsplanning kwam ik vervolgens met 
een groep andere studenten midden in de presentatie van dr. 
Tati Fernández-Ibáñez, waardoor ik niks meer kon volgen van 
haar lezing.

Na de lunch hoorde ik het praatje aan van dr. Evgeny A. Pidko, 
over het per toeval ontdekken van uitstekende katalysatoren 
en hoe hij er tijdens een congres achter kwam dat de 
katalysator die hij met trots had ontworpen, al gemaakt was 
door BASF. Wat een domper voor dr. Pidko. De lezing die 

hierna volgde werd gegeven door Joen Hermans. Hij probeert 
in feite te achterhalen wat er met schilderijen gebeurt als ze 
komen te vervallen en hoe dit te voorkomen is.
Als allerlaatste lezing gingen we wederom naar Penicillin 
waar Prof. Kurt Wüthrich aan het woord was. Hij legde 
de basisprincipes van NMR uit en ging ook in op zijn 
hobbies, waaronder voetbal en kwantummechanica. Prof. 
Wüthrich heeft namelijk, in ongeveer twee jaar tijd, zichzelf 
kwantummechanica aangeleerd door een boek op te pakken 
en die door te werken in zijn vrije tijd. Daarnaast is hij tien jaar 
skileraar geweest. TIEN JAAR van je leven skileraar als beroep 
en dan nog een nobelprijs winnen. Wat een baas. Met hem 
moesten we dan ook op de foto.

Chris van Nierop y Sanchez

Consultancy is misschien niet het eerste waar je aan denkt als 
bètastudent die zich aan het oriënteren is op een baan. Dat 
weerhield een flink aantal medestudenten (en mij) er echter niet 
van om een testcaseavond bij te wonen georganiseerd door Gupta 
in samenwerking met het CDL en S.V. LIFE.

Bij de introductie bleek er gelijk een flinke klus voor ons 
klaar te liggen: in de opdracht had een ziekenhuis te 
maken met teruglopende bezoekersaantallen waardoor de 
levensvatbaarheid van het instituut navenant achteruitging. 
Aan ons de taak om gewapend met allerlei data een gezond 
zorgbedrijf achter te laten! Na een (zeker niet onsmakelijke) 
Italiaanse maaltijd begonnen we in groepjes met de testcase, 
waarbij we informatie kregen over patiëntenaantallen per 
afdeling in het ziekenhuis zelf en in de rest van Nederland, en 
een prognose van de bevolkingsverdeling. Echter is niet alleen 
deze informatie genoeg. Bij spoedhulp is het bijvoorbeeld 
niet mogelijk om iemand naar een ziekenhuis verderop te 
vervoeren; je moet rekening houden met afwijkingen van een 
ideale markt en die verwerken in de besluitvorming (wat in 
het echte leven ook regelmatig misgaat…). Met rekenen en 
redeneren konden we uiteindelijk een passend voorstel doen.

Al met al een avond met veel stof tot nadenken, over 
marktwerking in de zorg én consultancy, en zeker voor bèta’s 
het proberen waard!

Selwyn Hanselman

Gupta 
Business 
Case
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DuPont, 
een Wereldbedrijf
Op een zonnige maandagmiddag werden we uitgenodigd bij DuPont 
om een interview af te komen nemen met projectleider Martijn 
Scheffers. Het gebouw staat zo dicht bij het Gorleaus, we konden 
erheen lopen. Scheffers vertelt ons over DuPont, hoe het is om er 
te werken en zijn eigen loopbaan op de universiteit en daarna. 

Dat DuPont Frans dient uitgesproken te worden, betekent 
niet dat het een Frans bedrijf is. De van oorsprong 
buskruitproducent is in 1802 opgericht in het Amerikaanse 
Wilmington, aan de oostkust. Hier staat het hoofdkantoor nog 
steeds. Sindsdien heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld. “In 
ieder geval tot de Tweede Wereld oorlog waren we nog één 
van de grootste leveranciers van buskruit, en momenteel zijn 
we vooral bekend vanwege de ontdekking van Nylon (1935), 
Teflon (1938) en Kevlar (1965),” licht Scheffers toe. DuPont 
is erg groot en kent door overnames veel verschillende 
takken en afdelingen wereldwijd. Op dit moment wordt 
de hoogste omzet in DuPont behaald in het segment van 
gewassen en pesticiden. “Dus gewassen resistent maken 

tegen bepaalde omstandigheden, zoals droogte. Dat is onze 
grootste business, wat neerkomt op ongeveer 12 miljard, 
van in totaal 35 miljard US dollars.” Deze tak van DuPont 
bestaat voornamelijk uit Pioneer, een Amerikaans bedrijf dat 
overgenomen is in 1999. 

Op dezelfde manier is het bedrijf waar Scheffers werkt ook 
overgenomen door DuPont. “Toen ik hier kwam werken, 10 
jaar geleden, heette het Genencor. Genencor is ontstaan in 
1982 na een fusie tussen Genentech en Corning Glassworks. 
Vanaf de start heeft dit bedrijf zich toegespitst op industriële 
biotechnologie, waaronder protein engineering en synthese 
van enzymen. Later, in 1995, is het door de overname van 
de industriële enzymendivisie van Gist Brocades (het ander 
gedeelte van Gist Brocades werd DSM) in Nederland terecht 
gekomen. “Toen ik er een jaar werkte werd het overgenomen 
door het Deense Danisco, Genencor bestond uit ca. 2000 
medewerkers, na de overname van Genencor groeide Danisco 
uit tot een bedrijf van ca. 10.000 medewerkers, en in 2011 zijn 
we door DuPont overgenomen en nu werken we in totaal met 
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ca. 60.000 medewerkers wereldwijd,” legt Scheffers uit. Op 
de Leidse locatie zitten er ongeveer 120 man.
a Na de overname is er een nieuwe business unit binnen 
DuPont opgericht genaamd  ‘Industrial Biosciences’, in 
het kort: IB. De vestiging in Leiden bestaat voor 99% uit 
medewerkers van Industrial Biosciences, en heeft vrijwel elke 
discipline in huis – van R&D tot applicatie, van marketing tot 
sales, customer relations, et cetera. De focus van IB is om 
enzymen te ontwikkelen die kunnen worden gebruikt in de 
productie van textiel, bioethanol (zowel eerste als tweede 
generatie (vanuit biomassa)), wasmiddelen.  “Waarschijnlijk 
zitten er in elk wasmiddel dat je in de winkel koopt enzymen 
die hier door dit gebouw zijn gegaan.”

Als je binnenkomt binnen het bedrijf binnen R&D of 
Applicaties, ga je in eerste instantie naar het lab om data te 
produceren in verschillende projecten. Er wordt geprobeerd 
om iedereen zolang mogelijk nog labwerk te laten doen. Hoe 
verder je komt hoe meer je  een bepaalde richting op gaat, 
de één gaat verder het onderzoek in en de ander wat meer 
bureauwerk. Dat hangt af van wat je zelf wilt. “Je kunt je 
enerzijds heel technisch ontwikkelen, dus in het lab veel werk 
doen, of meer richting de project management kant gaan.” 

Martijn Scheffers heeft eerst biochemie gestudeerd op HBO-
niveau en heeft toen uit interesse de stap gemaakt naar 
universitaire chemie waar hij als keuzevakken toch steeds 
weer koos voor biochemie en farmaceutische vakken. Na 
een stage in Zweden heeft hij nog een promotieonderzoek 
gedaan bij ‘Humane Genetica.’ Hier heeft hij gewerkt aan het 
karakteriseren van eiwitten die een rol spelen bij de vorming 
van cysten in de nieren. Hij wilde altijd al iets doen met 
karakteriseren en enzymen, toen er bij DuPont een plekje vrij 
kwam. Heel veel ervaring had hij niet op dit gebied, maar was 
genoeg gelegenheid om dat verder te ontwikkelen.   

“Je komt sowieso eerst op het lab terecht, wat je ook 
doet,” garandeert Scheffers, “of je nu een bachelor, of 
master degree hebt of gepromoveerd bent.”. Je wordt 
gestimuleerd om in je eerste jaren zoveel mogelijk data 
te genereren. Elk jaar komen er redelijk wat master 
chemie studenten uit verschillende steden en landen 
het bedrijf  binnen, veelal voor stages en het opdoen 
van bedrijfservaring.  Ieder krijgen ze een plek binnen 
een project met eigen ontwikkelingsmogelijkheden. 
“Je komt bijvoorbeeld binnen als research assistent en 
kunt je helemaal opwerken tot scientist”. Verder kun 
je twee kanten op: je kunt als technisch specialist hele 
dagen op het lab staan of juist meer in de richting van 
project management werken wat meer bureautaken 
met zich meebrengt.  

Nu werkt Martijn voor Industrial Biosciences (IB) die 
enzymen produceert voor industriële applicaties. 
Er wordt gesleuteld aan enzymen om deze beter 
en sneller te maken. Een techniek die ze hierbij 
ontwikkeld hebben is om per plek in een enzym alle 
twintig verschillende aminozuren uit te proberen. Zo 

krijg je per positie twintig verschillende varianten, waaruit de 
beste gekozen moet worden.   

Er wordt nauw samengewerkt met afdelingen in andere 
landen, zoals de R&D afdeling in Palo Alto, California, die 
bijvoorbeeld analytischer gericht is en de R&D afdeling in 
China waar genen uit allerlei organismen gekloneerd worden. 
In het DuPontgebouw aan de Archimedesweg waar wij zaten 
wordt alleen onderzoek gedaan, het opschalen gebeurt 
elders. “Het gaat om fermentoren van zo’n 200 a 300 m3, 
die zitten hier niet,” lacht Scheffers. Over de hele wereld 
heeft het bedrijf fabrieken staan : Finland, China, Argentinië 
en de Verenigde Staten. “Je moet je voorstellen dat daar 
gewoon truckloads aan vrachtwachtwagens met enzymen 
(in vloeistof- of poedervorm) uit die fabrieken naar de klanten 
toe rijden.”  

Wij waren onder de indruk van wat er allemaal gedaan wordt 
binnen dit bedrijf. “Je zult hier nooit een 9 tot 5 baan hebben.” 
Vooral door alle conference calls met het buitenland, waarbij 
het voor de een 6 uur in de ochtend is en voor de ander 10 uur 
’s avonds, vragen om flexibele werkuren. 
Maar, je krijgt er veel voor terug. Collega’s over de hele 
wereld, verscheidene ontwikkelingsmogelijkheden, een baan 
met een open structuur, bijscholingen en niet te vergeten al 
het reizen wat erbij komt kijken. 

Verder zorgen de wekelijkse vrijdag middag ‘zymes’ 
(komt van het woord enzyme, en staat voor borrel)  en de 
maandelijkse afdeling ‘zymes’ voor een goede integratie van 
de verschillende afdelingen en een gezellige sfeer binnen 
DuPont. Ook is er de jaarlijkse Amazing Challenge, dit jaar in 
het thema van “cultuur”, waarvan we de Mexicaanse vlaggen 
al hadden zie hangen bij de ingang.  Deze Amazing Challenge 
heeft ook nog eens een maatschappelijk doel. Participatie 
aan de activiteiten wordt beloond met punten die uiteindelijk 
een groot geldbedrag oplevert wat wordt geschonken aan 
goede doelen.

Bas Buise en Nicole Lambertina

“Genencor was 1000 man, na de overname van Danisco werd het 
10000 man, en in 2011 zijn we door Dupont overgenomen en werd 
het 60000 man wereldwijd” 
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Met onlangs de viering van de 89e verjaardag van hét Chemisch 
Dispuut Leiden, bloeit de verenging al wat langer dan menig lid 
oud is. Maar hoe ging het er bij het CDL aan toe toen de huidige 
leden ter wereld kwamen en begonnen met bloeien? De Historicie 
zocht het uit en rapporteert hieronder een korte analyse van de 
overeenkomsten en verschillen van het CDL tussen ’92 en ’96, en 
het huidige CDL!

Borrelen tussen 1992 en 1996

In 1992 was er nog geen eigen borrelruimte voor het CDL 
aanwezig op het Gorlaeus. Het was dus niet vanzelfsprekend 
om elke donderdag vrolijk in de Science Club te staan. Om 
toch gezelligheid in de vereniging te brengen was er de CBC: 
een borrelcommissie die elke maand een borrel organiseerde 
in Leiden. Vóór 1994 vonden deze plaats in de Droomfabriek, 
de Branderij of de Cheers. In ’93 – ‘94 had de CBC er echter 
voor gekozen om een locatie te kiezen: de WW. 
Na 1994 was het niet meer nodig om borrels te organiseren 
in het centrum van Leiden: het CDL kreeg zijn eigen 
borrelbunker! Deze lag in de kelder bij het LCP, naast het 
destijdse hok. De borrels werden nu elke week gehouden 
en werden dan ook druk bezocht door de leden. Voor meer 
informatie over de borrelruimtes zie: Chimica jaargang 47 
editie 4. 
http://chemischdispuutleiden.nl/

Zeilweekenden

Op dit moment geheel onbekend bij het CDL, maar destijds 
erg populair: het jaarlijkse CDL zeilweekend georganiseerd 
door de Zeilcie. Dit was in eerste instantie eerste bedoeld 
voor de eerstejaars (1993 +1994). Echter door een daling van 
het aantal eerstejaars in 1995 werd vanaf toen besloten om 
dit weekend ook voor ouderejaars toegankelijk te maken: 
OJW meets EJW. 

Het zeilweekend van 1994 moest wegens slecht weer 
helaas afgeblazen worden. Gelukkig was er een alternatief 
programma met zwemmen en een dropping!

Het CDL ten tijde van 
onze geboorte 

“De erlenmeyer is prominent 
aanwezig op deze destijdse 
decoratie.’’
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Koekhappen: Toen VS Nu :

Besturen

Een jaartje bestuur doen in de jaren ’90 zag er net wat 
anders uit dan tegenwoordig. De jaren liepen gewoonlijk 
van december tot december en waren niet geheel 
fulltime. Daarnaast werden er ook minder Algemene 
Ledenvergaderingen gehouden dan dat nu het geval is.  

De samenstelling van het bestuur was ook niet uitsluitend 
praeses, ab actis, quaestor, assessor externe betrekkingen 
en assessor onderwijs, zoals wij het nu kennen. In de 
verschillende jaren varieerde de samenstelling van zes tot 
zeven man. Een praeses, ab actis en quaestor waren er altijd 
bij. De rest van de functies die werden toegewezen waren 
bijvoorbeeld een assessor extern of een assessor intern. 

Foto’s!

De komst van de digitale camera heeft de mogelijkheid tot 
het maken foto’s fors laten groeien. Ondanks de afwezigheid 
hiervan 20 jaar geleden, zijn er een heleboel foto’s gemaakt 
tijdens de verschillende CDL activiteiten. Bijvoorbeeld de 
foto’s op deze pagina’s.
Onderaan op pagina 18 vind je een oud-EJW foto. 
Meer EJW op  de onderstaande foto: nuldejaars proberen hier 
een tampon uit te beelden.

Hierboven foto van de Algemene Leden Vergadering ten tijde 
van een bestuurswissel.
Linksonder een vergelijking: Koekhappen, Toen versus Nu!
Tot slot onderstaande foto van het CDL-hok, dat tot ongeveer 
1996 zich nog op de 10e verdieping van de hoogbouw bevond.

De Historicie

Technische hoogstandjes

- In het jaar ’92 – ’93 was het CDL in staat om een 
antwoordapparaat te bemachtigen! Gezien het bestuur 
maar een uur per dag op het hok was en e-mail niet zo 
vanzelfsprekend was, was dit een erg nuttige aanwinst 
voor de vereniging. 

 - In studiejaar ’94 – ’95 kreeg de CDL kamer een nieuwe 
computer mét netwerklink, superhip! Dit betekende 
namelijk dat er e-mail kon worden gelezen op het hok. 

- De Chimica Acta Lugduni had een eigen computer op 
het hok. Deze werd (na overleg) gedeeld met het bestuur 
zodat er efficiënt gebruik van gemaakt kon worden. 
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CDL Extern: 
international edition

In this edition of CDL Extern, we asked Elisa Nicolosi, an international 
student of the Chemistry master of science at Leiden University, 
about her experiences in the Netherlands so far. If you are an 
international student who is interested in telling your story to the 
rest of the students, please contact the ‘Chemisch Dispuut Leiden’ 
(CDL), Or just feel free to just drop by and chat over a nice cup of 
coffee.

My name is Elisa and I come from Italy. I moved to the 
Netherlands in February 2013 in order to start my master in 
Chemistry at Leiden University. When I was on the way to 
finish my bachelor in my home town I started to be inquiring 
of discovering new places and cultures. At that time I did not 
know which could have been the best choice for me, because 
I knew so little about universities abroad, so I asked advice to 
a trustworthy professor. His answer was ‘Leiden!’.

When the time to move arrived I was really excited, but at 
the same time a bit scared. The new semester started and 
some doubts came into my mind. At the beginning it was 
really hard for me to get along with Dutch people, especially 
at university. I come from one of the warmest countries in the 
entire world, and I was used to have a different relationship 
with my classmates. We used to help each other, going out 

together and having fun during the breaks (sometimes even 
during the lectures). 
Here everything was different: few people during the lectures, 
I was the only international and no one was talking with me. A 
nightmare. But month by month the things changed. I met a 
lot of new people from everywhere and I built up a network at 
university that helped me during the exam sessions.

Of course the relationship with classmates is not the only 
problem that I had during my studies. When you come from a 
different study system, you need time to adapt yourself to the 
new one. For example, back to my bachelor I used to have only 
oral exams, while in the Netherlands there are more written 
exams and assignments during the courses. Moreover, here I 
was responsible of my master’s plan: I had to built up my own 
study program depending on my interests, while in Italy this 
is not possible, and it took me time to understand what was 
more suitable for me.

“At that time I did not know which could have been the best choice 
for me because I knew so little about universities abroad, so I asked 
advice to a trustworthy professor. His answer was “Leiden!”.”

But let’s talk also about the advantages of my experience in 
Leiden. Every time I talk about my experience abroad I say 
that it is necessary to do it at least once in your life. Living 
abroad makes you facing different cultures, and this changes 
your way of seeing the world. Living abroad improves your 
self-confidence, problem-solving skills and makes you much 
stronger. Living abroad makes you appreciate what you have 
left behind. Living abroad is simply amazing.

Furthermore, the Netherlands is the land of opportunities. In 
here, if you are a valuable person, you have the possibility to 
grow and make your career. The Netherlands is the land of a 
healthy life: biking around the city, lots of gardens and parks 
everywhere, few car and motorbikes. In here you can really 
breath clean air. The Netherlands is also in a perfect position 
to travel easily and with few money.

“Every time I talk about my experience abroad I say that it is 
necessary to do it at least once in your life. Living abroad makes 
you facing different cultures, and this changes your way of seeing 
the world”

In conclusion, if your question is ‘would you suggest to a 
friend of yours to move to the Netherlands?’, the answer is 
‘Yes!’.

Elisa Nicolosi
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Bedrijf of PhD

Zoals iedereen, en zeker zoals enkele alumni die mij hier voorgingen, 
heb ik mij gedurende mijn studie afgevraagd wat ik na mijn 
afstuderen zou gaan doen. Dat ik scheikunde erg leuk vond en vind 
stond wel vast, maar wilde ik dit buiten of binnen de academische 
wereld bestuderen? En wil ik me echt nog met chemie, bedrijven of 
enkel met gerelateerde zaken bezig houden? 

Om dit te bestuderen heb ik in mijn (research) master 
Chemistry twee stages gedaan. De eerste bij Bio-
Organische Synthese aan de universiteit, de tweede (ook 
een onderzoeksstage) bij ASML, de chipmachine fabrikant 
in Veldhoven. Behalve voor interessant onderzoek kwam ik 
daar vooral om te kijken hoe de sfeer is binnen een business-
gedreven onderzoeksafdeling en hoe dat verschilt met de 
universiteit.

Na vijf maanden full-time bij ASML gewerkt te hebben was 
het voor mij wel duidelijk wat de verschillen zijn. Ik raad 
het je zeker aan om het voor jezelf uit te zoeken als je met 
dezelfde twijfel rondloopt. Maar dit is wat mij het meeste 
opviel: diversere samenstelling van een afdeling (men werkt 
daar meer dan 4 jaar), iets (maar niet veel) hogere werkdruk, 
meer intensieve samenwerking (hogere doorloopsnelheid 
van projecten nodig dus ook meer mensen op één project) en 
bovenal minder ruimte voor nieuwsgierigheid. 

Dat laatste is het best te illustreren met een voorbeeld. 
Ongeveer halverwege mijn stage liep ik tegen een 
onduidelijkheid aan binnen de theoretische beschrijvingen 
die ik gebruikte. Of eigenlijk was wat ik nodig had om mijn 
polymeer goed te beschrijven nog door niemand uitgezocht. 

Omdat dit niet heel veel werk was leek het mij leuk om dit 
grondig uit te zoeken en, als er iets samenhangends uit 
kwam, op te schrijven en misschien zelfs wel te publiceren. 

Hier werd door mijn begeleiders echter op de rem getrapt. Ik 
mocht het gerust uitzoeken maar alleen voor zover het nuttig 
was voor mijn project, te veel theorie eromheen uitzoeken 
was nergens goed voor. Voor mij was dit een verhelderend 
moment: ik wilde graag mijn nieuwsgierigheid volgen en dit 
goed uitzoeken!

“Na vijf maanden full-time bij ASML gewerkt te hebben was het voor 
mij wel duidelijk wat de verschillen zijn. Ik raad het je zeker aan om 
het voor jezelf uit te zoeken als je met dezelfde twijfel rondloopt.”

Uiteindelijk waren mijn ervaringen bij de twee stages samen 
doorslaggevend in de keuze om op zoek te gaan naar een 
promotieplek. Niet enkel op het lab (stage 1) en niet enkel 
achter de computer (stage 2) maar een leuke combinatie. 
Deze heb ik uiteindelijk gevonden onder supervisie van 
Mario van der Stelt (Bio    -Organische Synthese). Hier ga ik 
mij de komende jaren storten op het ontwerp, de synthese 
en karakterisering van nieuwe DAG-lipase inhibitoren 
(zie ook Chimica 49-2, p. 27). Hiervoor zijn zowel binnen 
als buiten de groep al verscheidene tools ontwikkeld, van 
chemische probes tot biochemische assays. Mijn doel wordt 
onder andere om hier ook de computermodellen bij te gaan 
betrekken. Het streven is om met behulp van docking en 
andere berekeningen de al bekende moleculen nog potenter 
en selectiever te maken, of juist hele nieuwe klassen van 
moleculen te vinden. Deze moleculen moeten dan natuurlijk 
ook gemaakt en in vitro worden getest. Uit eindelijk moeten 
deze moleculen gaan leiden tot een beter begrip van het 
endocannabinoïde systeem, wat een grote rol speelt in 
talloze aandoeningen.

“Voor mij was dit een verhelderend moment: ik wilde graag mijn 
nieuwsgierigheid volgen en dit goed uitzoeken!”

Nu ik bijna een jaar bezig ben kan ik overtuigd zeggen dat 
ik nog geen spijt heb (of gehad) van mijn beslissing aan een 
PhD te beginnen. Promoveren is nog veel afwisselender dan 
stage lopen! Je hebt meerdere projecten lopen, moet veel 
meer zelf je plannen maken en daarnaast ook nog studenten 
begeleiden. Een hele klus, maar niet eentje waar je snel op 
uitgekeken raakt. Voor mij is het voorlopig leuk om uit pure 
nieuwsgierigheid iets uit te zoeken, ook als daar niet direct 
nieuwe producten mee zijn gebaat.

Anthe Janssen
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Net zoals ieder mens, hebben ook landen vaak een bloeiperiode, 
waarin de handel kunst en wetenschap opleven. Nederland heeft 
ook zo’n bloeiperiode gekend in haar Gouden Eeuw. In deze eeuw 
liep Nederland op veel gebieden voorop in de wereld. Namen als 
Leeuwenhoek, Swammerdam en Leeghwater zijn bekend uit die tijd. 
Zelfs de Universiteit Leiden is opgericht in de Gouden Eeuw.  In de 
Gouden Eeuw zijn een aantal belangrijke ontdekkingen gedaan die 
de menselijke blik op de wereld veranderd hebben.

In Nederland werd in de Gouden Eeuw al aardige aanzet 
gegeven tot de verlichting. Nederland had een tolerant 
klimaat voor de uiting van meningen. Dit is vrij zeldzaam 
gebleken in de wereldgeschiedenis. Door dit tolerante 
klimaat maakte opiniërende tijdschriften, een bloeiperiode 
door. Ook religie en wetenschap hebben veel baat gehad 
bij deze tolerantie. Nederland had hierdoor hét klimaat 
voor ondernemers. Dit vertaalde zich in grote havens die 
wereldwijde handelshubs vormden. 

De Universiteit Leiden is net voor de Gouden Eeuw opgericht. 
Willem van Oranje wilde een universiteit in Nederland. Hij 
vond dat deze in Leiden gevestigd moest zijn. Algemeen 
wordt gedacht dat Leiden gekozen is, omdat Leiden 
trouw is gebleven aan hem tijdens de Spaanse bezetting. 
Het was in de Noordelijke-Nederlanden belangrijk dat de 
geestelijken goed werden opgeleid. De universiteit is betaald 
met geconfisqueerde bezittingen van de katholieke kerk. 
Door de Universiteit Leiden was er Nederland een platform 
voor de bloeiende wetenschap in de Gouden Eeuw. Veel 
wetenschappers uit Europa zijn in de Gouden Eeuw in Leiden 
geweest.  

Christiaan Huygens studeerde in Leiden rechten en wiskunde. 
Hij is één van de bekendste Nederlandse wetenschappers. Hij 
heeft de ringen van Saturnus ontdekt. Ook ontdekte hij de 
grootste maan van Saturnus, Titan. Vele jaren later werd op 
deze maan een zee van methaan en ethaan ontdekt. Door de 
extreem lage temperaturen kunnen deze stoffen vloeibaar 
zijn. Titan is de enige plaats in ons zonnestelsel, buiten de 
Aarde, waar een vloeistof ontdekt is op het oppervlakte. Het 
extra leuke aan deze ontdekking is, dat hij gedaan is door een 
ruimte-probe die de naam van Huygens draagt, de Cassini-
Huygens. Ook heeft Huygens het slingerwerk uitgevonden. 
Hierdoor kon tijd preciezer worden gemeten. Dit werd ook 
steeds belangrijker in een meer verbonden wereld.

De studies naar Saturnus waren niet mogelijk zonder de 
uitvinding van de telescoop. Deze werd uitgevonden voor 
Galileo Galilei. Zijn ontdekking was weer niet mogelijk 
geweest zonder de ontwikkeling van de Hollandse kijker, 
overigens een Zeeuwse uitvinding. Galilei heeft de grootste 
manen van Jupiter ontdekt. 

De eeuw van bloei

“Zijn ontdekking was weer niet mogelijk geweest zonder de ontwik-
keling van de Hollandse kijker, overigens een Zeeuwse uitvinding.”

“Door de Universiteit Leiden was er Nederland een platform voor 
de bloeiende wetenschap in de Gouden Eeuw. “
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Het grote plaatje van ons universum was door deze 
ontdekkingen zeker veranderd. Door de telescoop en 
de manen van de planeten, werd ze opeens een ‘andere 
wereld’. Iets wat de fantasie van mensen de eeuwen 
daarna geprikkeld heeft. Toch zijn de kleinste dingen in 
het universum niet vergeten. Er zijn in Nederland twee 
microscopen uitgevonden, die ons voor het eerst een inzicht 
gaven in het rijk van de micro-organismen. Deze zijn bedacht 
door Zacharias Jansen en door Antoni van Leeuwenhoek. Ook 
deze studies veranderden de wijze waarop men de wereld 
zag. De moderne medische wetenschap is hier voor het 
eerst vormgegeven. De ontdekking van micro-organismen 
zorgde ervoor dat mensen meer inzicht kregen in ziektes en 
aandoeningen. Tot op de dag van vandaag plukken we hier de 
vruchten van.

Verder gaf Simon Stevin vorm aan het decimaalstelsel voor 
breuken. Hierdoor kon er veel sneller gerekend worden. Dit 
was ook belangrijk in de waterbouwkunde. Hierin is Stevin 
ook een belangrijke naam. Jan Adriaanszoon Leeghwater 
is een andere belangrijke naam. Hij leidde diverse 
inpolderingsprojecten in de Nederlanden, hij heeft het 
Hollandse landschap vastgelegd.

Internationaalrecht is tegenwoordig van groot belang om de 
orde op Aarde te handhaven. Hugo de Groot is de eerste die 
zich over deze rechten en wetten heeft gebogen. Dit alles 
deed hij in de Gouden Eeuw. Hij bedacht het concept van de 
vrije zeeën. Dit idee werd bestreden door Engeland, waar 
Nederland op dat moment mee aan het concurreren was om 
de wereldzeeën te beheersen. Het concept van vrije zeeën 
heeft het echter gewonnen. Tegenwoordig noemen we de 
vrije zeeën internationale wateren.

Kortom, Nederland was in de Gouden Eeuw duidelijk het 
middelpunt van de wereld. In deze tijd was er in Nederland 
ruimte om jezelf te ontwikkelen. Dit is hetzelfde concept wat 
we vandaag nog hanteren. Hiermee proberen we iedereen 
aan te moedigen om unieke talenten te ontplooien, waarvan 
uiteindelijk iedereen profiteert. 

Mark Kwakernaak

“Ook deze studies veranderden de wijze waarop men de wereld 
zag.”
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Overkleeft - Biosyn
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Hermen Overkleeft zijn kantoor is te vinden achter één van 
de laboratoria, de ramen van zijn ruimte bieden uitzicht op de 
zuurkasten. Zoals zijn kamer direct aan de onderzoeksruimte 
vast zit, zo betrokken lijkt hij ook met zijn werk. De 46-jarige – en 
daarmee nog vrij jonge – professor in de biomoleculaire chemie 
vertelt in het interview enthousiast over Biosyn, wat staat voor 
Bio-organische Synthese.

Hier worden moleculen gemaakt en ontworpen, die een 
biologische betekenis hebben. “Van oorsprong maakten we 
hier nucleïnezuren, suikers, polysachariden. Die moleculen 
maken we nog steeds, daar zijn ook allerlei b-vormen van, zoals 
glycopeptiden en glyconucleïdes. Dan ontwerpen we daar 
ook de synthese route, om biologisch materiaal te verkrijgen 
dat biologisch niet te verkrijgen is.” Met de gesynthetiseerde 
stoffen kunnen vervolgens biologische proeven gedaan 
worden. Om te kijken wat de veroorzaakte effecten zijn. Dat 
kan met behulp van fluorescentie of massaspectroscopie. Er 
wordt dan gekeken waar stoffen in een cel aan binden en waar 
juist niet. Moleculen die in de natuur te vinden zijn worden 
nagemaakt en eventueel verbeterd, “Verbeteren om te kijken 
wat de biologische betekenis is”, licht Overkleeft verder toe, 
“eigenlijk proberen we zo weinig mogelijk moleculen te 
maken die geen biologisch vraagstuk achter zich hebben.”

De onderzoeksgroep is qua expertises erg divers. “Zo 
onderzoek ik meer de moleculaire en biologische processen,” 
legt Overkleeft uit, “terwijl Gijs van de Marel zich meer 
bezighoudt met de synthese kant.” De groep bestaat uit 
verschillende takken, en door die diversiteit loopt het type 
onderzoek, van fundamenteel tot toepassingsgericht, ook 
erg uit een. “Dat verschilt per project. Uiteindelijk willen we 
wel een bijdrage aan een nieuw medicijn leveren. Maar dat 
is een zaak van de lange adem. We zullen nooit een pilletje 
in het doosje leveren. Wel kunnen we bijvoorbeeld helpen 
in het ophelderen van een ziekte proces, en een verbinding 
maken die uiteindelijk tot een medicijn kan leiden.” 
Overkleeft vertelt dat het hem persoonlijk, en eigenlijk heel 
de groep, niet zo gaat om het verschil tussen fundamenteel 
of toepassingsgericht onderzoek: “mij gaat het meer om 
het begrijpen en beheersen van biologische processen. Dat 
kan door verbindingen te maken en ontwerpen. En dat is de 
gemene deler binnen onze groep.”

De groep, bestaande uit 7 kleinere groepen, is bij elkaar best 
groot. Alle groepjes hebben ook overlappende gebieden, 
“ik probeer alle kennis natuurlijk wel zoveel mogelijk te 
mengen. Daarom zijn we ook nog echt specifiek één groep, 
en niet verschillende kleine.” Als je als bachelor student 

binnenkomt voor bijvoorbeeld je bachelor eindproject, hangt 
het af van wat je wilt en welke begeleiders er vrij zijn, waar je 
terecht komt. “Er lopen hier heel veel studenten rond, zowel 
bachelors als masters, internationale, en Erasmus studenten, 
soms van de hogeschool. Dus het is altijd een beetje passen, 
ook met de zaalruimtes. De meeste projecten zijn goed in te 
delen in óf synthetisch, óf biologisch.”

Af en toen wordt de groep benaderd door ziekenhuizen of 
biologische onderzoeksgroepen voor de vraag naar een 
bepaalde stof. “Als het een verbinding is die we wel leuk 
vinden dan maken we die natuurlijk wel, ook als die niet 
te moeilijk is.” Verder werken ze ook met andere groepen 
samen. Maar over het algemeen zoeken ze wel zelf naar 
problemen en nieuwe stoffen waarmee ze kunnen werken. 
Gevonden stoffen worden gelabeld en opgeslagen volgens 
een bepaald systeem. Als een bepaalde stof nodig is, die 
eerder gesynthetiseerd is, kan deze zo gepakt worden.

Overkleeft komt oorspronkelijk uit de Achterhoek. Hij is 
chemie gaan studeren in Amsterdam, waar hij later ook 
gepromoveerd is. Na een poosje als postdoc te hebben 
gewerkt in Leiden ging hij naar Bosten voor een paar jaar. 
Toen hij in 2001 terugkeerde naar Leiden, kwam hij met 
de onderzoeksgroep Biosyn. Biosyn is een brede gezellige 
groep. Er wordt geborreld bij een publicatie, verjaardagen of 
andere redenen. Rond kerst hebben ze ook altijd een uitje.

Bas Buise

Synthetiseren om de 
wereld te begrijpen

“ Mij gaat het meer om het begrijpen en beheersen van 
biologische processen” 

“Er lopen hier veel studenten rond, zowel bachelors als masters, 
internationale, en Erasmus studenten” 

Professor Hermen 
Overkleeft - Biosyn
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PhD aan het Woord

Na het behalen van zijn bachelor Molecular Science and Technology 
is Thomas Beenakker in Leiden gebleven om de master Chemistry te 
volgen. Als onderdeel van de master liep Thomas stage bij de groep 
Bio-organische synthese (Biosyn), waar hij onderzoek deed naar 
teichoïnezuur, een bouwsteen van celwanden van Gram-positieve 
bacteriën. Deze masterstage was goed bevallen, met name de 
combinatie van organische synthese en biologische toepassingen 
sprak hem erg aan. Na zijn master wilde Thomas dan ook graag 
verder bij Biosyn, waar hij op dit moment promotieonderzoek 
doet bij professor Overkleeft. In dit interview vertelt hij over zijn 
onderzoek.

Glycosidases zijn de enzymen die verantwoordelijk zijn 
voor de hydrolyse van glycosidebindingen. Ze spelen een 
belangrijke rol in de afbraak van glyco(sphingo)lipiden in de 
lysosomen. Als deze enzymen niet of niet goed genoeg de 
glycolipiden afbreken, stapelt het bijbehorende substraat 
zich op in de cel, wat vervolgens leidt tot een lysosomale 
stapelingsziekte.

Eén van deze stapelingsziektes is de ziekte van Fabry, een 
erfelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een deficiëntie in 
a-galactosidase A, waardoor globotriaosylceramide niet meer  
goed wordt afgebroken. Er zijn heel veel mutaties bekend die 
de ziekte van Fabry kunnen veroorzaken, en men vermoedt 
dat de symptomen van de ziekte worden veroorzaakt door de 
opstapeling van globotriaosylceramide. Er is echter nog geen 
direct verband gevonden tussen enzymactiviteit, opslag 

van lipiden, de aard van de ziekte of de leeftijd waarop de 
symptonen van de ziekte merkbaar worden. 

Om meer over deze ziekte te weten te komen, zal gebruik 
gemaakt worden van Activity Based Probes (ABPs) 
a-Galactosidase A is een retaining galactosidase, wat 
betekent dat de anomere koolstof in het substraat en het 
product dezelfde conformatie heeft. De hydrolyse van het 
substraat gebeurt in twee stappen (Schema A). Eerst valt 
aspartaat (D) 170 aan op het anomere koolstof, terwijl D231 
de vertrekkende groep protoneert. Hierdoor ontstaat een 
intermediair waarbij het substraat covalent gebonden zit aan 
het enzym. In de volgende stap wordt de binding tussen het 
substraat en het enzym verbroken met water en het enzym 
weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Door een molecuul te maken dat op het substraat lijkt, 
is het mogelijk om het enzym te ‘foppen’. Cyclophellitol, 
met een aziridine in plaats van een acetaal, kan nog steeds 
reageren tot een covalent gebonden product (schema B). 
Het gevormde product kan echter niet meer gehydrolyseerd 
worden, en zit covalent vast aan het enzym waardoor het 
enzym definitief geremd wordt.

Het is mogelijk om aan de remmer een ander nuttig molecuul 
vast te maken, bijvoorbeeld een fluorofoor om het gebonden 
enzym te visualiseren door middel van fluorescentie. In dat 
geval spreekt men van een ‘activity based probe’.

ABPs zijn ontzettend handig in onderzoek, omdat ze 
gebruikt kunnen worden om enzymactiviteit mee te meten. 
Hiermee kan dus onderzocht worden in welke celtypes actief 
galactosidase aanwezig is en wat de precieze verschillen zijn 
tussen gezonde personen en Fabry patiënten. 

Tenslotte, kunnen ze misschien gebruikt worden om 
de effectiviteit te bepalen van mogelijk therapeutische 
chaperones, moleculen die er voor zorgen dat het 
galactosidase enzym beter gaat werken, en de opbouw van 
globotriaosylceramide in Fabry patiënten minder wordt.

Bron afbeelding galactosidases: 
Jounal of the American Chemical Society  
2015, 136, 33:11622-11625

Jacob van Hengst 
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Highlight:  
Visualization and Quantification of Transmembrane Ion 
Transport into Giant Unilamellar Vesicles

In ‘Highlight’ we briefly discuss an important or special publication 
from scientists working at the Leiden Institute of Chemistry. In 
this editon, this is the paper from Hennie Valkenier, Néstor L ópez 
Mora, Alexander Kros, and Anthony P. Davis in Angewandte Chemie 
International Edition, about a new method that allows direct 
observation and quantification of the transmembrane  transport 
of chloride ions into Giant Unilamellar Vesicles (GUVs), which are 
similar in size to living cells. 

While cell membranes are intrensically impermeable to 
ions, intake and excretion of charged species is important 
for metabolism, prevention of osmolysis and for also to 
perform specialistic functions. For this reason, deficiencies in 
transport systems are the cause for multiple diseases. One of 
those diseases is Cystic Fibrosis, where the transmembrane 
transport of chloride ions is lacking.

Biological transmembrane ion transport is usually mediated 
by proteins, ion channels more specifically. But it is long 
known that there are also small molecule agents that 
can influence ion transport, like the ionophore antibiotics 
derived from natural products, which promote the transport 
of cations across cell membranes. Recently, it has been 
shown that transport of anions is also achievable through 
synthetic systems. Those systems could be an interesting 
strategy for the development  of new therapeutic agents for 
“channelophaties” like Cystic Fibrosis.

Transmembrane transport of ions mediated by small 
molecules is usually performed using large unilamellar 
vesicles (LUVs) which are spherical assemblies of lipids circa 
100–200 nm in diameter in which the membrane isolates 
a small volume of interior aqueous solution. There are 
relatively easy techiques to study LUVs available, but they 
have several disadvantages for quantitative ion transport 

experiments. One of which is that LUVs are too small to 
observe directly with light microscopy. These disadvantages 
are here circumvented by the use of GUVs. GUVs have a 
diameter between 40 and 60 µm, which means that they 
are similar in size as human cells and also that they can be 
observed directly with light microscopy.

The process of measuring ion transport is depicted in the 
scheme above. GUVs were grown from 1-palmitoyl-2-
oleoylphosphatidylcholine (POPC) and cholesterol in a 7:3 
ratio. The inner aquatic layer contains NaNO3 and lucigenin 
(2), a green fluorophore that is sensitive for the prescence of 
chloride ions. The outer aquatic layer contains NaCl. 

Bis(thioureido)decalin (1) is an anion carrier (anionophore), 
that mediates the Cl-/NO3

- exchange. Before the addition of 
the anionophore, the GUVs have a green fluorescence due to 
the presence of lucigenin (b). After the addition of the carrier, 
chloride ions are transported into the GUVs, and when they 
come close to lucigenin, the fluorescence is quenched (c). To 
maintain the charge balance, nitrate ions are transported out 
of the GUVs. This method allows direct observation of the 
transmembrane transport of anions, and by measuring the 
fluorescence decay in the presence different concentrations 
carrier, it is possible to quantitatively measure the 
performance of small molecule anionophores.

In this initial demonstration the method has been used to 
study chloride/nitrate exchange by an anion carrier. However,
it is reasonable to suppose that other types of ion transport
could be investigated similarly.

The complete story: 
Angewandte Chemie International Edition 
 2015, 54, 7:2137-2141

Jacob van Hengst



Ik ken dit gevoel precies, waarom ben ik hier in vredesnaam. 
Deze situatie heeft zich eigenlijk al te vaak voorgedaan. Afgelopen 
weekend dacht ik er nog aan toen ik naar m’n ouders ging. In 
Emmen pakte ik de bus naar Borger, laatste stuk van de rit. Het 
was een warme dag, de koelte van de trein had een groot contrast 
met de warme lijnbus. Eenmaal aangekomen bij m’n halte stonden 
de druppeltjes op m’n voorhoofd. Ik stapte uit en zag daar de 
schoonheidssalon “Equilibrium”, die op de hoek van mijn straat 
staat. Als ik weer eens thuis-thuis ben wordt ik altijd overvallen 
met een vlaag melancholie. Equilibrium. Ik was nog jong toen 
die zaak geopend werd. Met mijn AVI-niveau van 6 stond ik voor 
het bord: “Ekui-li-bri-um.” Wat moest dat dan betekenen? Waar 
bedoelen ze hiermee? Ik besloot dat dit toch wel de aller gekste 
naam was die je aan je zaak kon geven. Die tent moest geen kans 
van slagen hebben met zo’n rare naam. Zoiets kunnen mensen toch 
helemaal niet onthouden? Achteraf besef ik me dat ik er geen reet 
aan vond omdat ik het simpelweg niet begreep. Misschien had ik dat 
gevoel toen wel voor het eerst.

In ieder geval niet voor het laatst. In groep acht had ik mezelf 
voorgenomen nooit te gaan roken en drinken. Waarom zou 
ik? We werden blootgesteld aan een enorme haatcampagne 
tegen drugs en alcohol, roken hoorde daar dan ook bij, één 
pot nat. Daan liet bij zijn spreekbeurt over roken plaatjes 
van verkoolde longen zien, gadver. Er kwam een mevrouw 
vertellen over alcoholgebruik onder jongeren. Dat was echt 
heel slecht voor je, je hersens werden erdoor vergiftigd, begin 
er zo laat mogelijk aan. Misschien dan maar helemaal nooit, 
dacht ik. De therm ‘jongeren’ ben ik ook met iets negatiefs 
gaan associëren, door die hetze tegen alles wat jongeren 
zouden doen. Later zag ik ’t anders, wil je op je 15de erbij 
horen en niet suf genoemd worden, ga dan maar gewoon 
braaf wat mee drinken. Ik begreep er niets van in groep 8.

Herinneringen aan dit soort momenten van onbegrip 
komen vooral van de middelbare school. Heel de brugklas 
was al gewoon helemaal vaag. Zodra de bel ging moest je 
bij je groepje blijven, anders was je al meteen verdwaald 
in het nieuwe gebouw. Soms miste ik de tijd dat ik nog op 
de basisschool zat. Alles was eenvoudig, de juf was lief in 
plaats van moeilijk streng. Ik hoefde niet 10 km te fietsen 
maar ik ging lopend de straat uit. Geen groepjes waarbij je 
je van ellende bij moet aansluiten omdat je anders alleen 
bent. Gewoon je groep vrienden. Dit was een nieuwe wereld 
voor mij. Niet meer spelen in de pauze maar praten. Praten 
over wat eigenlijk? Met je grote Kiplingtas door de gang 
banjeren, tegen de muur geduwd worden. Altijd gezeik bij de 
kluisjes, als ouderejaars boeken ‘per ongeluk’ naar beneden 
lieten vallen. Mijn kluisje was uiteraard helemaal op de vloer. 
Uiteindelijk werd ik wel steeds handiger in het ontwijken 
gelukkig. Zo werd de brugklas door het jaar heen alleen maar 
chiller, ik wist mezelf ietsje beter een houding te geven in dat 
gebouw. Inmiddels begreep ik wat m’n plaats was tussen al 
die scholieren.

Later in de vierde klas voelde ik me weer even misplaatst. 
Wat deed ik in vredesnaam bij N&T? Natuurkunde gaat 
nog wel, maar scheikunde was wel het debielste vak ooit, 
dit had ik jammer genoeg niet zien aankomen in de derde. 
Waar had die vent het in vredesnaam over met z’n mollen? 
Dit is een mol, dat is een mol, als ik dan vroeg: “Meneer, wat 
is nou eigenlijk een mol?” Dan kreeg ik een antwoord als 
6.002 x1023 deeltjes. Goed, boeiend getal. “Kunnen we niet 
gewoon rekenen met 1000 en 10000 enzo?” Waarom juist 
dit getal zo handig was moest nog even bij me doordingen. 
Maar dat dacht ik niet, ik dacht vooral: “Juist, hier snap ik 
geen reet van, laat maar, toch een kut vak.” Op deze houding 
zijn mijn eerste scheikunde cijfers natuurlijk ook netjes 
afgesteld.  Als je mij toen gezegd had dat ik later scheikunde 
zou gaan studeren, had ik je uitgelachen. “Ja dahag, beetje 
tussen van die debielen gaan zitten.” Ik zag al bruin met grijze 
collegezalen voor me, stoffige docenten die half schreeuwend 

Totdat je begrijpt
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Totdat je begrijpt

Ditmaal hebben we weer vier bieren: Amstel Radler, Hoegaarden 
Grand Cru, Zatte van brouwerij ’t IJ en de Gouden Carolus Tripel. 
Over de Amstel Radler valt weinig te zeggen: Het is eerder 
citroenwater dan bier en is dus eigenlijk vooral voor de mensen 
die geen zin hebben in bier en willen genieten van het mooie weer, 
wat goed uitkomt gezien het feit dat er weer buiten geborreld kan 
worden. De rest van de bieren hebben we weleens eerder gehad 
in de Science Club en keren met goede reden terug. 

De Hoegaarden is een witbier, maar een stuk complexer dan 
het standaard witbier van Hoegaarden. De biersmaak komt 
een stuk meer terug en er komen veel meer smaken in voor 
dan alleen citroen. 

De Zatte is het oudste biertje van brouwerij ’t IJ en met een 
goede reden nog steeds één van de meest populaire. Het is 
een goede tripel welke prima past tussen Belgische tripels, 
ook al is het een Amsterdamse. Tevens komen er hele lichte 
citroenachtige smaken in voor die je een beetje doen denken 
aan een witbier. Vergis je overigens niet, dit is zeker geen 
licht witbiertje wat je in de zon gaat zitten drinken. 

Als laatste hebben we dan de Gouden Carolus. Wederom 
een tripel en een wat lichter en fruitiger biertje, al is hij qua 
smaak wel zwaarder dan de Zatte. De smaak is moeilijk te 
omschrijven en zou je gewoon moeten proeven. Naar mijn 
mening één van de beste bieren die ik ooit geproefd heb en 
heeft met een goede reden al meerdere malen verschillende 
prijzen gewonnen. Al met al een lekkere zomerse en wat 
lichtere line-up dan we gewend zijn. Mocht u ze allemaal 
willen proeven dan raad ik u aan om ze in voorgaande 
volgorde te drinken.

Nick Gerrits

Bier 
Special

over hun saaie moleculen zitten te zeuren. Nee dit vak was 
niets voor mij, bovendien snapte ik er niet zoveel van.

Al die voorvallen hebben allemaal dezelfde kern: onbegrip. 
Het lijkt wel het grootste probleem te zijn dat periodiek 
terugkomt in mijn leven. En ik weet zeker dat ik niet de 
enige ben die dat ervaart. Het is een beetje als abstracte 
kunst, je vindt het maar niets, of zelfs lelijk, totdat je het 
wel begrijpt. Maar ach, wat heb ik daaraan? Wat heb ik 
aan die conclusie, nu, hier, op deze plek. Voor me ligt een 
blaadje van Statistische Thermodynamica. Inmiddels de 3de 
herkansing die ik neem. Wat een ... vak. 

Bas Buise



Ik denk dat er twee soorten mensen zijn: De mensen die 
deze vragen in de volgorde van punt 1 naar 3 beantwoorden 
(locatie is belangrijk) en de mensen die van punt 3 naar 1 
gaan (onderzoek is belangrijk). Ik ben zelf een persoon die de 
locatie belangrijker vond dan het onderzoek en begon dus bij 
punt 1. En mijn antwoord op deze vraag? Berlijn! Een culturele 
stad met een interessante geschiedenis uit de Tweede 
Wereldoorlog, dichtbij genoeg zodat mijn vriendin vaak 
langs kan komen en ik hoorde dat de feestjes ook wel aardig 
waren. Maar welk soort persoon je ook bent, ik denk dat het 
antwoord op punt 2 voor iedereen hetzelfde is. Stuur gewoon 
een mailtje naar de professor van de onderzoeksgroep die je 
hebt uitgekozen en de rest gaat vanzelf. (of niet, maar dan 
probeer je het gewoon bij je tweede keus).

“Ik denk dat niemand van deze mensen de vraag “hoe was het?” 
beantwoordde met een: “mwha”.’’

Als je dan uiteindelijk goedkeuring hebt gekregen van de 
Universiteit Leiden en de te bezoeken universiteit, begint de 
volgende stap: de papieren rompslomp om de beurzen rond 
te krijgen. En ondanks de vele waarschuwingen die ik kreeg, 
had ik de hoeveelheid werk hiervoor nog steeds onderschat. 
Maar hé: gratis geld! Dus het was het uiteindelijk waard.

“Ondanks de Duitse werkmentaliteit die hier heerst, ben ik nu al 
super blij dat ik deze stap gemaakt heb en raad ik het zelf ook 
iedereen aan!’’

Dan was het eind januari toch eindelijk tijd om aan het 
avontuur te beginnen. En ondanks de Duitse werkmentaliteit 
die hier heerst (gemiddeld 10 uur durende werkdagen, beat 
that BioSyn!) ben ik nu al super blij dat ik deze stap gemaakt 
heb en raad ik het zelf ook iedereen aan!

Maurits Brandt

Ieder semester zag ik weer allerlei mensen om mij heen vertrekken naar het buitenland om daar een half jaar stage te lopen of vakken te 
volgen. En ik denk dat niemand van deze mensen de vraag “hoe was het?” beantwoordde met een: “mwha”. Voor al die mensen was het altijd 
een enorm vet half jaar geweest en iedereen raadde het mij aan om ook te doen. Dit speelde dus altijd wel in mijn achterhoofd, maar ik nam 
nooit de stap om het ook waar te maken. Totdat ik plots tegen het einde van mijn master begon aan te lopen en zag dat het nu of nooit was! 
Maar punt 1, waar wilde ik dan precies naartoe? Punt 2, hoe kon ik aan een stage komen? En punt 3, in welke onderzoeksgroep wilde ik een 
half jaar doorbrengen?

Last minute naar 
Berlijn
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Met de deadline voor de drukker al in het zicht werd mij gevraagd 
een onderwijsstuk te schrijven. Nou vind ik dat het onderwijs terug 
hoort te komen in elke uitgave van de Chimica, maar waar ga je 
dan over schrijven? Het is toch al zo’n twee jaar geleden dat ik 
mijn laatste college volgde. In dit stuk dus geen laatste nieuws over 
tentamenuitslagen of studiefinanciering, maar meer een algemene 
beschouwing van de universiteit als speelbal van de politiek.

Een aantal weken geleden kwam er een rapport uit van 
de Algemene Rekenkamer met kritische analyse van de 
bezuinigingen bij de AIVD. Zo rond 2012 was het relatief rustig 
in de wereld en dus werd er door Den Haag flink gesnoeid 
in het budget van de AIVD. Anno 2015 rukt Islamitische 
Staat steeds verder op en lijkt de koude oorlog terug van 
weggeweest; onze veiligheidsdienst krijgt er weer geld bij. 
Maar volgens het rapport blijkt dan dus dat bezuinigingen 
bij zo’n kennisintensieve organisatie moeilijk zijn om terug 
te draaien. Hiermee zijn dus alle meerjarenplannen de nek 
omgedraaid, iets wat nog jaren gemerkt zal worden.

Wie de discussies in onderwijsland de afgelopen jaren 
gevolgd heeft, herkent zeker het jojoën van de overheid. Toen 
ik, in een bijna grijs verleden, assessor onderwijs van het CDL 
was, stonden we aan het begin van allerlei veranderingen 
in ons onderwijs. Denk hierbij aan het blokrooster, selectie 
aan de poort, aanscherping van BSA regelingen en een 
minimaal aantal Honours College studenten. Dit alles om 
het onderwijs efficiënter te maken. Hoe die efficiëntie dan 
precies gedefinieerd is laten we maar even in het midden. 
Kort door de bocht worden de universiteiten afgerekend 
op de prestaties van hun studenten. Dit is een perverse 
prikkel. Natuurlijk kan iedereen aan zien komen dat in een 
maatschappij waar ‘iedereen moet kunnen studeren’ en 
dan dus een zo groot mogelijk percentage van ‘iedereen’ 
ook een diploma moet halen, dit wel moet leiden tot lagere 
eisen aan de studenten. Dit kwantiteit-boven-kwaliteit beleid 
slaat nergens op als je kijkt naar de internationale rol van 
Nederland. Die lange-termijn effecten zijn alleen totaal niet 
relevant voor de politiek. Tegenwoordig mag je als kabinet 
namelijk al lang blij zijn als je je termijn af maakt, dus verder 
vooruitkijken dan de volgende verkiezingen is zinloos.

In eerste instantie ging de universiteit mee met de politiek. 
De vice-rector is op een gegeven moment zelfs nog uit 
komen leggen dat we in ruil voor een tweedejaars BSA een 
verbetering van het onderwijs terug zouden krijgen. Dat die 
verbetering voornamelijk inhield dat het minimale aantal 
contacturen tussen student en docent op 12 (!) kwam te 
staan, geeft natuurlijk te denken. De laatste tijd hoor je 

echter steeds meer het geluid dat de universiteiten af willen 
van de prestatieafspraken. Zelfs minister Bussemaker is 
inmiddels tot de conclusie gekomen dat het moeilijk is om 
prestaties te meten en universiteiten daar op af te rekenen. 
Volgens haar moeten er naast prestatieafspraken ook nog 
kwaliteitsafspraken komen om het plaatje compleet te 
maken. 

Na de bezuinigingen op de AIVD was er niet direct een serie 
aanslagen in Nederland. Zo ook betekent het weer bijsturen 
van de onderwijsplannen niet dat er nu een hopeloze generatie 
chemici is afgeleverd. Het betekent wel dat er door veel 
mensen kostbare tijd verspild is om plannen uit te werken die 
maar kort of zelfs niet van de tekentafel af geweest zijn. Ook 
is het erg moeilijk om de effectiviteit van alle afzonderlijke 
maatregelen te meten, want goed vergelijkingsmateriaal 
is er nauwelijks. Het zou zo maar zinnig kunnen zijn om de 
efficiëntie van de politieke besluitvorming te vergroten 
in plaats van dat iedereen maar mee moet buigen met de 
ideeën van vandaag. 

Leon Jacobse
o.t. assessor onderwijs

De uni als speelbal 
van de politiek




