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Praesidiaal

De Klassieke filosoof Heraclitus zei ooit “πάντα 
ῥεῖ”, alles stroomt. Plato, voortbordurend op deze 
gedachte, maakte hiervan “Men kan niet tweemaal in 
dezelfde rivier stappen, want het is steeds weer vers 
water dat u tegemoet stroomt”. Deze ruim 2000 jaar 
oude uitspraak is, op het verse water na wellicht, nog 
altijd waar. De wereld is aan continue vernieuwing 
onderhevig. Men wordt nooit tweemaal in dezelfde 
wereld wakker.
Deze voortdurende verandering is misschien nog 
wel extra aanwezig in het studentenleven. In theorie 
studeert er elk jaar 20% van de studentenpopulatie 
af en hoewel dit in de praktijk meer richting de  
12-15% gaat, brengen de nieuwe studenten elk jaar 
weer een zeer merkbare verandering met zich mee. Tel 
daar nog bij op dat de meeste uitgeleerde scholieren 
nog erg veranderen in hun studietijd en dat jongeren 
doorgaans erg proberen met hun tijd mee te gaan en 
de rivier van Plato is een kolkende aaneenschakeling 
van stroomversnellingen geworden. 
Als studievereniging is het onmogelijk te ontkomen 
aan de stroom veranderingen. Was het toen elf jaar 
geleden de statuten opgesteld werden nog niet meer 
dan logisch om een ALV-uitnodiging met de PTT 
te versturen (PTT werd TPG Post, werd TNT Post 
werd Post NL, over verandering gesproken), in het 
nieuwste voorstel wordt zelfs e-post een mogelijkheid. 
Was in 2006 Hyves helemaal hip, tegenwoordig heeft 
het CDL LinkedIn en worden activiteiten gepromoot 
via Facebook. 
Als bestuur probeer je haast vanzelfsprekend zoveel 
mogelijk te vernieuwen. Zo ook Santhé. Sommige 
veranderingen zijn duidelijk zichtbaar: de indeling van 
het hok is al twee keer veranderd, een nieuwe bank, de 
Belgiëreis gaat naar Duitsland, er zijn noodles en zelfs 
bapao is vaak op voorraad. Andere veranderingen 
zijn minder aanwezig. Zo zullen de statuten dit jaar 
gewijzigd worden, wordt er druk gezocht naar een 
nieuw boekhoudprogramma voor onze quaestor, 
is er een nieuwe database voor het ledenbestand en 
wordt er op de achtergrond al hard gewerkt aan een 
gloednieuwe website. 

Voor u ligt nog zo’n vernieuwing die door de, ook 
grotendeels vernieuwde, Chimicaredactie tot stand 
is gebracht. Nieuwe rubrieken, een nieuw logo en 
bovenal een geheel nieuwe lay-out van de Chimica 
acta Lugduni. Het is een eer hier als praeses van deze 
mooie vereniging het woord tot jullie te kunnen 
richten. Ik wens u dan ook vervuld van trots veel 
plezier met deze gloednieuwe Chimica en hoop u 
allen snel weer te zien bij ons CDL.

Anthe Janssen, 
Praeses der Chemisch Dispuut Leiden
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Delfts Blauw
Als onderdeel van het MATCH-toernooi stond voor 
vrijdag 30 september een leuke middag paintballen op 
het programma. Direct na eventuele colleges zijn we 
die dag dus gezamenlijk naar de trein getogen, waar we 
het de overige reizigers door het zingen van liederen 
zo goed mogelijk naar hun zin hebben proberen te 
maken. Na aankomst op station Delft-Zuid hadden 
we nog een flinke wandeling voor de boeg, aangezien 
het terrein waar het paintballen zou plaatsvinden niet 
bepaald dichtbij wat dan ook lag. Eenmaal aangekomen 
kregen we prachtige groene overalls aangeboden, en 
een serie plakkerige, natte gezichtsmaskers, die niet 
door iedereen evenveel gewaardeerd werden. Toen 
we uiteindelijk allemaal aangekleed waren kregen we 
een briefing over alle veiligheidsmaatregelen die we 
geacht werden in acht te nemen (“ten allen tijde je 
masker ophouden”, “plug in je geweer als je het terrein 
afloopt”), waarna we eindelijk weer naar buiten 
mochten, en we allemaal een gevuld paintballgeweer 
kregen uitgereikt. Tijdens de laatste ronde uitleg vielen 
al enkele schoten, gelukkig nog niet op elkaar gericht, 
zodra echter de twee teams tegenover elkaar stonden 
en het beginfluitje klonk veranderden de groepjes 
studenten plotseling in fanatieke bendes militairen, 
klaar om elkaars hoofd eraf te schieten (niet letterlijk, 
natuurlijk, maar sommigen hadden er zin in!). De 
verf vloog om ieders oren, de vlag werd bijna volledig 

genegeerd, totdat een van de twee teams bijna volledig 
was uitgeroeid. De volgende ronde, nadat van kant 
gewisseld was, herhaalde dit zich, alleen werd deze 
keer ook aandacht aan de vlag besteed, die in een 
heldhaftige actie zonder munitie op kamikaze-achtige 
wijze naar de overkant werd gebracht.
De laatste ronde, na een pauze waarin nog wat 
munitie bij kon worden gekocht, verliep iets anders. 
Na neergeschoten te zijn liep je gewoon weer terug 
naar achter om opnieuw te beginnen, net zolang tot 
je munitie op was. Tijdens deze ronde viel de eerste 
gewonde, toen een tegenstander besloot haar van 
achter te besluipen en op haar hoofd te schieten. 
Nadat zij het slagveld afgevoerd was ging voor de rest 
het gevecht echter gewoon door. Moe maar voldaan 
besloot men voor de terugweg naar het station toch 
maar de bus te nemen, en ging ieder zijns weegs.

Erik Buter
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Bier en vragen
“Shit, waar lag Ouagadougou ook alweer?”

Op woensdag 16 november was het tijd om niet 
alleen keiharde MATCH-punten te verdienen, maar 
ook een hoop eer te verdedigen. Aan het eind van de 
middag stroomde café Het Keizertje daarom ook vol 
met enthousiaste CDL’ers die niet konden wachten om 
hun kennis van nutteloze feiten te kunnen showen: de 
pubquiz kon beginnen.
Terwijl Anthe en Yorrick een hele waslijst aan vragen 
op ons afvuurden werd het soms pijnlijk duidelijk 
hoe weinig je eigenlijk weet van je eigen stad of land. 
Toegegeven, soms was de relevantie van de vragen 
wat ver te zoeken. Gelukkig wist de muziekronde 
veel goed te maken en bleek het ook nuttig om de 
almanak gelezen (of geschreven *kuch*) te hebben. 

Helaas was dit voor 
mijn “Woolloomooloo” 
niet genoeg en moesten 
we het nipt afleggen 
tegen “Roeren met die 
Umami”. De prachtige 
roze bureauset die we er 
aan overhielden maakte 
gelukkig veel goed.
Omdat met bier alleen 
onze magen niet gevuld 

konden worden, was het na de quiz tijd om naar 
Augustinus te gaan om daar van een maaltijd te 
genieten. Ondanks de trage en wat knullige service 
hebben we lekker gegeten. De stemming zat er dus 
ook na de maaltijd nog goed in, genoeg in ieder geval 
voor de consumptie van meer bier in de Einstein. Hier 
werd al borrelend en losgaand op de dansvloer alweer 
een geslaagde CDL-acitiviteit op een mooie manier 
afgesloten.

Sander Kalsbeek
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As we all know, the CDL does many things 
for its members in terms of education and 
relaxation. Anyone who has ever attended 
one of these activities can tell you that it is 
nice and fun, but that there is something 
missing: Master students. With the new 
Master Committee this is about to change.

To break with this “tradition”, the Master Committee“ 
MasterLIC Mooi!”was founded. This committee  
is responsible for organizing events focused mainly 
on Master students and Bachelor students in their 
third year or higher. These events may be purely fun 
based, but can also be very informative about the 
career opportunities of young Chemists-to-be. 

Game on!
The first activity that was held by the Master 
committee, was the gaming event on October 11th. 
This afternoon of playing board- and card games 
was the perfect opportunity to get to know the 
committee and meet other Master students in an 
informal setting. Of course, most people did not 
come just to chat so “Nice to meet you” soon became 
“Nice to beat you!”.
The second fun-based activity took place at Pool 

MasterLIC Mooi! 
For your fun and future

and Snooker Centre “Big Break”. On three pool tables, 
a group of skilled and not so skilled billiard players 
were competing for the fictional title of MBi, Master of 
Billiards.

On November 8th, our neighbors of OctoPlus came over 
for a lunch lecture. Anna Hotze, former Praeses of the 
CDL, presented not only the company she represents 
today, but also which career path she followed from 
when she was a Master student to the job she has 
now. Of course this lunch lecture included a free, and 
therefore greatly appreciated, lunch!

To PhD or not to PhD, that’s the question!
One of the most important things on our schedule for 
2012 is the “Masterdag”, a day especially for Master 
students who want to have a clear view of their career 
possibilities. The main topic of the day will be the 
question whether to do a PhD at the university, at a 
company or not at all. Several speakers will present their 
opinion and give insight in the world of promotions. 
Do not worry about missing classes or having to skip 
a day at your internship, the Masterdag on May 8th is 
included in the course schedule so every Master student 
should have the opportunity to come to the Masterdag. 

Yorrick van Bree
MasterLIC Mooi!
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8 November was het moment dan eindelijk 
daar, de statutenwijzigingen werden tijdens de 
ALV besproken. Nadat er de afgelopen jaren 
veel tijd besteed was aan het vernieuwen van 
onze statuten, was het voorstel nu afgemaakt. 

De ALV was niet al te best bezocht, maar de mensen 
die er zaten hadden hun huiswerk goed gedaan en 
de laatste puntjes werden op de I gezet. Zo werden 
de statuten voor de allerlaatste keer nog eens goed 
doorgekeken en punt voor punt besproken. Het 79ste 
bestuur had zo ook een puntje toegevoegd aan de 
statuten: “moties mogen niet ingaan tegen de wil van 
het bestuur”. Het duurde niet lang voordat vele leden 
het bestuur erop wezen dat dit natuurlijk echt niet 
door de beugel kon. De ‘test’ van het 79ste bestuur was 
dus geslaagd! Verder mag er nog een complimentje 
naar de Revicie, die zeer goed werk geleverd heeft. 
Na een lange ALV werden de statuten dan eindelijk 
goedgekeurd en kon iedereen afsluitend nog genieten 
van een heerlijk stukje arretjescake dat verzorgd werd 
door de Traktacie. Kortom ik denk dat het 79ste 
bestuur zijn handjes dicht mag knijpen met zulke hard 
werkende en betrokken leden. Voor alle leden die er 
(zonder goed excuus) niet waren, heb ik slechts een 
paar woorden: “Shame on you!” maar jullie kunnen 
met een gerust hart gaan slapen, de statuten zien er 
goed uit!

Arretjescake
De traktatie van een ouderwetse arretjescake viel 
erg in de smaak en er werd al snel gevraagd naar het 
recept. Daarom volgt dat nu hier, zodat jullie nog veel 
vaker kunnen genieten van deze traktatie.

Benodigdheden:
250 gr bruine basterdsuiker 
1 groot ei
5 eetlepels cacaopoeder 
250 gr roomboter 
250 gr droge biscuitjes
Bakblik voor cake
Lepels
(Stevige!) Mixer

Bereidingswijze:
1. Doe de basterdsuiker en het grote ei in een kom en 
mix deze met een mixer door elkaar 
2. Meng het cacaopoeder er lepel voor lepel bij en mix 
het ondertussen al roerend.
3. Smelt de roomboter langzaam in een pannetje, 
kruimel de biscuitjes in kleine stukjes. 
4. Voeg om en om de gesmolten roomboter en de 
biscuitkruimels bij het mengsel in de kom, en meng 
het met de mixer.
5. Doe het ontstane mengsel in een cakevorm (evt. 
met boter ingevet)
6. Zet de vorm in de vriezer voor minstens 2 uur, voor 
serveren eerst wat laten opwarmen buiten de koeling

Kimberley Zwiers

Allemaal Leuke Veranderingen
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Initiatief wordt beloond
De humor en logica van scheikundigen is 
soms van hoogstaand niveau. Zo ook de grap 
tussen Nicole, Maurits en Raisa: “Als we onze 
voorletters achter elkaar zetten krijg je NMR! 
We zouden eigenlijk een commissie op moeten 
richten alleen al om de naam!”.

De grap werd serieuzer en serieuzer en vervolgens 
gingen we op zoek naar ons C’tje. Een taak die  
Charlotte graag voor ons wilde vervullen. Dus na 
enig overleg over onze plannen voor het jaar staan we 
daar dan toch als C-NMRcie. Een officiële commissie 
van het Chemisch Dispuut Leiden onder de hoede 
van Ines, opgericht om feesten en activiteiten te 
organiseren. 

In vuur en vlam
En organiseren doen we! Zo hebben we onder andere 
het ‘Fireman, Ice cold with a heart of gold’ feest 
er alweer opzitten. Een feest op de verjaardag van 
onze Grootsche Leider. Een feest waar iedereen kon 
‘genieten’ van het welkomstdrankje. Een feest waar 
het maar goed was dat er zoveel brandweermannen 
en vrouwen aanwezig waren omdat de vonken 
ervan af vlogen bij alle paaldans acts verzorgd door 

verscheidene CDL’ers. Opvallend 
was toch wel dat enkele eerstejaars 
hier hun passie en leven in hadden 
gevonden. Nadat zij de paal eenmaal 

aangeraakt te hebben, lieten ze deze niet meer los. 
Dit heeft zeker mooie taferelen opgeleverd! Graag 
bedanken wij Flügel Nederland NV voor de prettige 
samenwerking tijdens het organiseren van dit feest 
en Tirsa Boekhoudt en Kelly la Fontaine voor hun 
geweldige paaldans act. 

C staat voor Christmas
Naast het Fireman feest hebben we ook al het Chique, 
Nevelige, Magistrale en Riante kerstdiner erop zitten. 
Dit kerstdiner stond in het teken van Serious Request 
en hiervoor is dan ook Serious geld ingezameld. Want 
zeg nou allemaal zelf, wat is er nou mooier dan geld 
aan een goed doel schenken en er zelf een mooie 
avond voor terug te krijgen? En een mooie avond 
was het. De wijn vloeide rijkelijk en na drie heerlijke 
gangen zijn we met de aanwezigen door gegaan naar 
het Glazen huis op de Beestenmarkt om daar de avond 
af te sluiten.

Nu we op de helft van het jaar zitten hebben jullie dus 
ook pas de helft van onze ambities gezien. Namens 
de C-NMRcie kan ik dan ook wel beloven dat er nog 
veel goeds op het programma staat. Houd dus goed de 
nieuwsbrieven en de poster op het hok in de gaten om 
je zo snel mogelijk in te kunnen schrijven voor onze 
volgende activiteit!

Maurits Brandt
C-NMRcie



Op 7 december heeft de C-NMRcie, de 
gloednieuwe commissie van het Chemisch 
Dispuut Leiden, het eerste CDL-feest van dit jaar 
georganiseerd met als thema ’Fireman: Ice cold 
with a heart of gold’. Dat dit thema zich prima 
leent voor een creatieve outfit bleek al wel toen 
de Vliegende Herten, de Squirtle Squad en de als 
cadeau verklede eerstejaars vrolijk door elkaar 
stonden te dansen.  

Het eerste feest georganiseerd door de C-NMRcie was 
een groot succes. Bij binnenkomst wachtte al een shotje 
Fireman op je voor een lekkere warming up. De Hut van 
Ome Henne was deels koud en deels warm aangekleed, 
wat goed paste bij het thema ’Fireman: Ice cold with a heart 
of gold!’. Toen iedereen lekker in de Fireman stemming 
was en de eerste tientjes uit de portemonnees verdwenen 
waren bleek er een spetterende act georganiseerd te zijn. 
Twee schaars geklede paaldanseressen hadden de taak 
het feest nóg heter te maken. Toen de dames eenmaal 
de paal opgewarmd hadden, waren vooral de mannen er 
niet meer vanaf te slaan. Een aantal spontane acts door 
sterke mannen zorgde ervoor dat de dames ook nog een 
hete avond kregen. Het feest eindigde zoals elk feest moet 
eindigen: met een portie snelle drum ’n bass en vieze 
dubstep. De C-NMRcie heeft de lat hoog gelegd voor de 
komende activiteiten die ze gaan organiseren, maar ik 
weet zeker dat na deze avond iedereen er met smart op 
wacht. 

Michel van de Graaff

Fireman: Niet meer te 
blusssen
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Als scheikundestudent loop je 
constant rond in een wereld die 
voornamelijk bestaat uit mannen. 
Tussen al dit geweld van testosteron, 
bier drinken, vrouwen beoordelen en 
over voetbal praten, kan een vrouw 
de aanwezigheid van een andere 
vrouw als een groot geschenk zien. 
Speciaal hiervoor is de Feminicie 
ooit in het leven geroepen. De naam 
zegt het al: for women only!

Op 30 november was de High Tea de eerste 
activiteit van de Feminicie dit collegejaar. 
Na lang beraad was besloten om over the 
top vrouwelijk te gaan, om het jaar goed in 
te luiden en meteen weer te weten hoe het 
voelt om een vrouw te zijn, ook al verkeer 
je grotendeels in een mannenmilieu. 
Dat is behoorlijk goed gelukt, de lieflijke 
vrouwelijkheid spatte er aan alle kanten 
vanaf.

In de gloed van sfeervolle (LED)kaarsjes 
waren de benodigdheden sierlijk 
uitgestald op de kleurrijke tafels overdekt 
met satijnen tafellakens. Veel geklets over 
mannen, schoenen en scheikunde onder 
het genot van een kopje thee, daarmee 
hebben de dames zich tot etenstijd 
goed vermaakt. Etenstijd is overigens 
grotendeels overgeslagen vanwege de 
overdaad aan heerlijke scones, muffins, 
sandwiches, truffels, en meer. 

Al dit lekkers was door jullie eigen 
Feminicie gebakken volgens traditionele 
recepten. Met iedereen gezellig aan tafel 
en mooie, intens gekleurde en versierde 
kopjes was het plaatje helemaal compleet. 
Kortom, het was een heerlijk gezellige 
middag!

Emma van de Ven
Feminicie

Women only



Pannenkoeken, chocolademelk 
met rum, glühwein en ijs  voor het 
goede doel

Dit jaar stond het glazen huis van 3FM 
voor de actie Serious Request in Leiden. 
Dat konden wij natuurlijk niet aan ons 
voorbij gaan! De bèta studieverenigingen 
CDL, LIFE, L.P.S.V. Aesculapius en De 
Leidsche Flesch hadden zich verenigd 
in de Glazen Huiscommissie om 
samen  een mooi bedrag op te halen 
voor moeders in oorlogsgebieden. 
Het begon al goed met twee geslaagde 
pannenkoekenlunches. Iedereen die trek 
had kon in de Scienceclub of in de Foo 
Bar voor een klein bedrag pannenkoeken 
eten die waren gesponsord door Sligro.  
 
Een week later was er voor alle 
verenigingen een borrel georganiseerd! 
Met chocolademelk met rum, glühwein, 
ijs van Stichting Rino en live muziek van 
onze eigen Leon en DJ Vincent werd 
het een geslaagde avond!Ook was er een 
loterij georganiseerd, met als hoofdprijs 
een fiets, die werd gewonnen door een 
huisarts die toevallig in het Gorlaeus 
aanwezig was vanwege een conferentie. 
Hij was zo vriendelijk om de fiets weer 

aan de commissie te schenken, waardoor 
hij dankzij een veiling nog meer opbracht. 

Vrijdag 23 december was dan, ’s ochtends 
vroeg om 8 uur, het moment om het 
opgehaalde geld aan te bieden aan de 
DJ’s in het glazen huis. Zoveel mogelijk 
mensen waren opgetrommeld om in 
labjas te verschijnen op de beestenmarkt, 
en daar mochten we, voor de camera 
van het glazen huis, €1537,79 
aanbieden voor de mama’s!

Shirley Wouters

Serious Request
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Nu de tentamenperiode afgelopen is kunnen 
we terugkijken op een mooi eerste halfjaar. 
Vele activiteiten zijn georganiseerd, van 
paintballen via een pubquiz tot een heuse 
ontwerpwedstrijd voor de nieuwe CDL-
vesten. Dit alles stond uiteraard in het teken 
van MATCH.

Hoe zei u?!?
MATCH (het Majestueuze Activiteiten Toernooi 
voor Chemisch Hoogopgeleiden) is dit eerste 
halfjaar een groot succes geworden. Vele groepjes 
hebben zich aangemeld om te strijden voor 
eeuwige roem en natuurlijk de hoofdprijs, een dagje 
naar het Tikibad. Ook dit jaar werden er mooie 
groepsnamen verzonnen, van ‘Roeren met die 
Umami’ tot ‘Paracetamoxyfrusebendroniomycin’ en 
‘Woolloomooloo’. 

CDL prikkelt creativiteit
Na het paintballen nam para(...)ycin gelijk de leiding 
door met alle deelnemers in het winnende team 
te zitten. Met de daaropvolgende activiteiten was 
er na bijna elke activiteit een andere leider in de 

MATCH-rankinglijst. Het eerste halfjaar bij MATCH 
toonde ook aan dat initiatief beloond wordt. Door 
middel van een ontwerpwedstrijd voor truien en een 
gedichtenwedstrijd werd de creativiteit van iedereen 
getriggerd, wat resulterende in de meest briljante en 
lachwekkende resultaten.

Spannende ontknoping!
Maar uiteindelijk kan er maar één groepje het beste 
zijn... Tijdens de kerstkaraokeborrel moest door 
middel van een TVOH-achtige sing-off de winnaar 
van MATCH bekend worden. Twee groepjes streden 
voor de titel; ‘Roeren met die Umami!’ en ‘Stroeve 
Sessie; adten is winnen, kotsen ook, ‘Bravo!’ gooiden 
bloed, zweet en tranen in de strijd. Nadat de stofwolken 
opgetrokken waren, bleek er één groepje de beste van 
allemaal. ‘Stroeve Sessie; adten is winnen, kotsen ook, 
Bravo!’ bleek de meest diehard MATCH-deelnemers 
te hebben. Bravo!

Maar het blijft niet bij het eerste semester, het tweede 
semester zal er wederom een majestueus toernooi 
georganiseerd worden. Geef je als groepje op en zorg 
dat jouw naam de volgende in de MATCH-Hall of 
Fame wordt.

Stefan de Weger
Assessor MATCH

MATCH



MATCH
Waardig gouden CDL-bestuur,

Dit jaar was het feest bij het CDL,
Er is namelijk weer een mooi spel,
Iedere chemicus kan zich hierin meten,
Wie het prominentst mag heten.
Telkens strijden de MATCH groepen weer,
Voor deze mooie en gouden eer.
Kandidaat is Stroeve Sessie,
Die strijden met progressie.
Elke keer komen ze hogerop,
Ja, ze stijgen zeker naar de top.
En ook al staat meedoen boven winnen,
Toch willen ze graag de prijs innen.
Reden dat zij dit pracht dicht schrijven,
Is dan ook dat ze aan de top zullen blijven.
Winnen is een hoger goed,
Wat alleen de beste doet.
In dit gedicht zal kort worden ingeleid,
Dat allang is gestreden deze strijd.
Natuurlijk zijn er ook nog de Groenteboeren,
Maar laat die maar lekker (ouwe)hoeren.
Na dat Stoeve Sessie is begonnen met het spel,
Rest hen slechts eenzaam spelen met hun kerstbel.
En dan bestaat Roeren met die Umami ook nog,
Zij winnen alleen maar met bedrog;
Natuurlijk win je met 2 bestuursleden de pubquiz,
Maar ach, laten we snel vergeten deze trieste gebeurtenis.
Woolloomooloo daarentegen zal jullie overladen met dichtgeblaat,
Een tip van de Sint, zorg dat je hier boven staat!
Eeuwig zijn zij al aan het studeren,
Toch kunnen ze nog wat van deze tweedejaars leren.
Want waardig zal Stroeve Sessie blijven strijden,
Tot aan het einde der MATCH-tijden.
Eenzaam maar trots staan zij bovenaan,
Uitdagingen zijn zij zegevierend tegemoet gegaan,
Laat er nou ook een tekening zijn gemaakt,
Ja, dat maakt onze overwinning volmaakt.

Ontzettend stout maar met een hart van goud,
Stroeve Sessie

Sintgedicht (tikt) 
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 Stuur voor 9 maart je antwoorden op naar 

chimica@chemischdispuutleiden.nl om 
kans te maken op een maand lang elke 
dag een gratis snack uit het assortiment 
van het CDL!

Prijsvraag

Ook de afgelopen periode zijn er weer flink wat 
leuke activiteiten geweest. In deze Chimica doen 
we goed ons best om in geuren en kleuren te 
vertellen hoe leuk/wild/nuttig/gezellig het was, 
maar een foto zegt nog altijd meer dan duizend 
woorden. Tenminste, de meeste foto’s... Maar deze 
fragmenten behoeven toch iets meer uitleg. Weet 
jij bij welke activiteit of gelegenheden deze 10 foto’s 
genomen zijn?  

1

2 3 4 5

6 7
8 9

10

Winnen, winnen, winnen! 

Wie wilde graag de lens van dichtbij bekijken? En waarom was Thomas zo blij? Zet je 
kennis om in een mooie prijs en doe mee!  



    
 Stuur voor 9 maart je antwoorden op naar 

chimica@chemischdispuutleiden.nl om 
kans te maken op een maand lang elke 
dag een gratis snack uit het assortiment 
van het CDL!



Eindelijk was het dan zover, de eerste 
tentamenweek was voorbij. Daar hoort 
naturlijk een excursie bij! Deze keer 
vertrekt het CDL naar de Yakult fabriek.
 
Na een kopje koffie op het CDL-hok om te 
bekomen van het net gemaakte tentamen, 

gingen we op weg naar het station. Daar 

stond toevallig een kraam 
met gratis vitaminewater, waar enkele mensen 
hun innerlijke Hollander de vrije loop lieten, 
door dan maar meteen drie flessen mee te 
nemen. Daar stonden we dan, allemaal in pak, 
met de CDL-das, op het perron, waar we werden 
begroet door het CDL bestuur. Een lange trein- 
en busreis later stonden we in Almere, voor de 
fabriek van Yakult. Daar kregen we een aantal 
presentaties over de geschiedenis van het bedrijf, 
de producten die het allemaal verkoopt in Japan, 
(Yakult cosmetica!), de milieudoelstellingen 
van het bedrijf, wat Yakult is en waarom het 
gezond voor je is. Natuurlijk kregen we ook 
nog een gratis sample om te proeven hoe het 
nou eigenlijk smaakt. Vervolgens kregen we 
een kleine rondleiding zodat we het gehele 
productieproces konden volgen, van het 
maken en het vullen van de flesjes, tot het 
inpakken in pallets. Hierna kregen we nog een 

presentatie over probiotica (bacteriën die 
darmflora bevorderen, red.) en waarom 
deze gezond voor je zijn. Yakult bevat er 

minstens 6,5 miljard per flesje. Hoewel er hier 
en daar zachtjes gemompeld werd dat dit toch 
wel gevaarlijk dicht in de buurt van LST (bah!) 
kwam, was het een leerzame en interessante 
presentatie. 

Yakult afterparty
Bij het weggaan kregen we nog een verrassing: 
een Yakult koeltas gevuld met twee packs van 
7 flesjes Yakult. De lange terugreis werd gevuld 
met Yakult ad-estafettes, "Wie kan alle veertien 
Yakult drinken voordat we thuis zijn" en hele 
slechte humor. Eenmaal weer in Leiden ging er 
een aantal mensen naar huis en werd besloten 
om met de overgebleven mensen pannenkoeken 
te gaan eten. Dit was een groot succes, maar het 
blijkt nog best lastig om te onthouden wat je 
nou net gegeten hebt. "Hoeveel pizza's staan er 
nou op de rekening?" Omdat sommige mensen 
na het eten van een pannenkoek ter grootte van 
een verkeersbord blijkbaar nog niet vol zitten 
werd het pannekoekenhuis opgevolgd door een 
bezoekje aan de McDonalds. Hierna is er nog 
een mini-kroegentocht gehouden met o.a. de 
Bonte Koe ("Zijn jullie van Minerva?"), Roebels 
("Zitten jullie bij Minerva?"), en als afsluiter van 
de avond club Next ("Waarom hebben jullie in 
godsnaam een pak aan?"). Al met al was het een 
leerzame en erg leuke excursie. Iedereen die er 
niet bij was wil ik dan ook zeker aanraden om 
met de volgende excursie wél gewoon mee te 
gaan!

Tim Bellers

  Listen to your gut
Na lang wachten is het dan bijna zover: het 18e PAC-symposium zal dit jaar plaatsvinden in 
Leiden onder het thema ‘Breaking Boundaries’. Zoals elk jaar wordt het scheikundige PAC- 
symposium georganiseerd door Stichting PAC. Stichting PAC bestaat uit zeven leden van de 
vier deelnemende verenigingen: CDL (UL), ACD (UvA), U.S.S. Proton (UU) en de VCSVU 
(VU).

Op dit grensverleggende symposium zijn er plenaire en parallelle lezingen. De inhoud van 
deze lezingen is op elkaar afgestemd zodat er voor iedereen wel wat leuks tussen zit. Voor 
deze lezingen worden altijd onderzoekers gezocht die de meesten zullen aanspreken en 
waarvan een aantal zelfs nog wel eens bekend voor kunnen komen. Voor de plenaire lezin-
gen hebben we dit jaar onder andere Thomas Moore en Peter Atkins.

Stichting PAC geeft jonge onderzoekers graag de kans om hun onderzoek te presenteren. 
Dit jaar krijgen zij weer deze kans aan de hand van de jong KNCV Posterwedstrijd. Hiervoor 
kan je je inschrijven via onze website. Onder de winnaars worden er vier prijzen weggegeven 
waarvan de hoofdprijs €500,- bedraagt!

Ondanks de ontzettend leuke lezingen, ben je na een dag luisteren ook wel toe aan een 
beetje ontspanning. Ook hier is aan gedacht. De lezingen worden afgesloten met een gezel-
lige borrel waarbij er de gelegenheid is een praatje te maken met de sprekers. Na afl oop van 
de borrel zal er een 3-gangen diner plaatsvinden in de Oude Harmonie. Om deze geweldige 
dag af te sluiten zal er gefeest worden op de sociëteit van V.S.L. Catena.

Je kunt je inschrijven via onze website, www.pacsymposium.nl. Komt dus allen!

Namens het PAC-bestuur,

Sifra Vos
Commissaris promotie

Wat: PAC-symposium
Waar: het Gorlaeus Laboratorium te Leiden
Wanneer: donderdag 8 maart 2012
Kosten: €5,- voor het symposium en €15,- voor diner
Inschrijven: www.pacsymposium.nl
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Alweer een jaar geleden stonden we met 
duizenden op het Malieveld te protesteren 
tegen de kabinetsplannen die ons als 
studenten zouden treffen. Hoe staat het daar 
nu mee? En laten we ook eens naar onszelf 
kijken, hoe doen wij het? Allemaal vragen 
die je prima kunt stellen aan de assessor 
onderwijs.

Tegenvallend of gewoon kritisch?
Zoals elk jaar werd ook afgelopen jaar de Nationale 
Studenten Enquête afgenomen. Een selectie van deze 
resultaten wordt jaarlijks gebruikt door Elsevier om 
een overzicht van de “Beste studies” te maken. Dit 
jaar werden daarin onder andere de opleidingen 
voor scheikunde en scheikundige technologie 
onder de loep genomen en natuurlijk werd ook 
MST meegenomen. Als je dan de beoordeling van 
MST vergelijkt met die van de andere opleidingen 
in Nederland, dan schrik je daar wel van. Op bijna 
alle gebieden scoort MST in de onderste regionen. 
Ook de medewerkers van Elsevier is dit opgevallen 
getuige de volgende opmerking over MST: “De 
studenten zijn minder tevreden dan aan andere 
universiteiten. De organisatie en communicatie 
binnen de opleiding, en ook bekwaamheid, inzet, 
bereikbaarheid en begeleiding van docenten scoren 
relatief laag.” 

Hoe kunnen wij het onderwijs 
verbeteren?
Natuurlijk valt het te betwisten hoe goed cijfers van 
de verschillende universiteiten met elkaar vergeleken 
mogen worden en ook de tekst is, als je de cijfers 

goed bekijkt, wel erg kort door de bocht. Maar laten 
we deze beoordeling vooral niet wegwimpelen en 
op de oude voet doorgaan. Er is altijd ruimte om 
jezelf te verbeteren en deze enquête geeft ons net 
weer wat meer informatie over op welke gebieden 
we daar het beste aan kunnen werken. Natuurlijk 
probeer ik als assessor onderwijs via bijvoorbeeld 
de College Respons Commissies achter de zwakke 
punten binnen onze opleiding te komen. 

Een ander effectief orgaan om problemen te laten 
bespreken zijn de Opleidingscommissies. Hierin 
zitten studenten samen met docenten en de 
opleiding om de tafel, om onder andere alle vakken 
te bespreken aan de hand van de resultaten van de 
CRC’s, evaluatiebijeenkomsten en de enquêtes die 
na de tentamens afgenomen worden. Daarnaast 
komen ook onderwerpen als de Nationale Studenten 
Enquête aan bod en staat het iedereen natuurlijk 
vrij om eigen onderwerpen in te brengen. Zo is 
vorige vergadering bijvoorbeeld aangekaart dat het 
bij sommige vakken wel erg lang duurt totdat de 
tentamenresultaten bekend zijn. Mocht je zelf dus 
ergens mee zitten waarvan je denkt dat de opleiding 
verbeterd kan worden? Geef dit dan door aan de leden 

van de opleidingscommissies. 

  What’s in it for us?

“De organisatie en 
communicatie binnen 
de opleiding, en ook 
bekwaamheid, inzet, 
bereikbaarheid en 

begeleiding van docenten 
scoren relatief laag.”

Elsevier “Beste studies” over MST



Voor de master Chemistry zitten daar dit jaar Yorrick 
van Bree, Michael Meijer en Stefan van der Vorm 
in. Voor de Bachelor MST zijn dit Elise Burggraaff 
(1e jaar), Kimberley Zwiers en Pauline van Deursen 
namens de major scheikunde en Toon Nieboer en 
Joey Matla namens de major technologie. Daarnaast 
zijn ook de studieverenigingen vertegenwoordigd, 
maar zij hebben net als de opleiding geen stemrecht 
in deze vergaderingen.

En hoe denkt de overheid dat te doen?
Het zijn roerige tijden tegenwoordig, al een aantal jaar 
slepen we ons van crisis naar crisis en staat het nieuws 
bol van bezuinigingen, reddingsplannen en alwéér 
een volgende Euro-top. Ook voor ons ziet het er naar 
uit dat we de dans niet meer kunnen ontspringen bij 
de bezuinigingen. Hierbij de plannen van de overheid 
op een rijtje om wat orde te scheppen in de chaos. 

Allereerst natuurlijk de langstudeerboete. Ondanks 
hevig protest van de studenten is deze inmiddels 
daadwerkelijk ingevoerd en zal hij in het studiejaar 
2012-2013 voor het eerst uitgedeeld gaan worden. 
Voortaan moet je fors meer collegegeld betalen als je 
langer dan nominaal+1 jaar doet over je studie. Ga je 
dus je 5e jaar Bachelor of 4e jaar Master in, dan betaal 
je bovenop het normale collegegeld nog eens € 3.063,- 
extra. 

Daarnaast staat voor de masterstudenten ook de 
afschaffing van de basisbeurs op het programma.  
Dat zou betekenen dat je vanaf 1 september 2012 als 
masterstudent de basisbeurs alleen nog kunt lenen. 
De aanvullende prestatiebeurs die je kunt krijgen als 
je ouders niet voldoende kunnen bijdragen aan je 
studie, blijft wel in de huidige vorm bestaan. 
Deze maatregelen besparen de overheid natuurlijk 
een hoop geld, maar zullen er waarschijnlijk ook voor 
zorgen dat er meer geleend gaat worden. De termijn  
om deze lening terug te betalen wordt daarom 
opgerekt van 15 naar 20 jaar. Voor beide plannen 
geldt dat het komend collegejaar in zou moeten gaan, 

maar dat er eerst nog over gestemd moet worden in de 
Tweede Kamer en Eerste Kamer. 

Onbezorgd van A naar B?
Ook de veelgebruikte OV-kaart wordt gezien als een 
punt om eens flink in te gaan snijden. Het voorstel 
is om de duur hiervan met twee jaar te verkorten tot 
studieduur+1 jaar. Met een tweejarige master zou dit 
er dus op neer komen dat je straks maximaal 6 jaar 
recht hebt op de OV-kaart. Voor diegenen die nu al 
langer bezig zijn dan deze 6 jaar wordt, na invoering 
van de regel, de OV-kaart stopgezet per 1 september 
2012. De OV-kaart blijft dan nog wel een gift als 
binnen 10 jaar je diploma haalt. Ook over dit voorstel 
moet nog gestemd worden in de Tweede Kamer en 
Eerste Kamer.
Tot slot wordt er nog gesnoeid in het bos met 
regelgeving over de studiefinanciering. Zo wordt de 
partnertoeslag afgeschaft, wordt de regeling voor 
studenten met onvindbare of weigerachtige ouders 
afgeschaft en spelen de studieschuld van je ouders en 
het aantal minderjarige kinderen dat zij verzorgen 
geen rol meer in de bepaling van de hoogte van je 
studiefinanciering. Ook over dit voorstel moet nog 
gestemd worden in de Tweede Kamer en Eerste 
Kamer.
Al met al staat er dus een hoop te gebeuren. Het 
is dan zeker aan te raden om in het kader van je 
studieplanning de invoering van deze regelingen goed 
in de gaten te houden; voor je het weet kost je studie je 
nog veel meer geld dan dat het nu al doet.

Leon Jacobse
Assessor Onderwijs der Chemisch Dispuut Leiden
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“Studenten moeten meer 
investeren maar daar staat 

niet beter onderwijs tegenover”
Insterstedelijk Studenten Overleg (ISO)



De kater van je afstudeerborrel bleek 
gelukkig niet permanent, het geluk van 
nooit meer tentamens zweeft nog in je 
hoofd rond en nu ga je het helemaal 
maken. Maar waarin? Blijf je in de 
vertrouwde academische wereld, of ga 
je je geluk proberen bij een bedrijf? Een 
moeilijke keuze, maar om je niet helemaal 
in het diepe te gooien vroeg de redactie 
Marc Koper (Universiteit Leiden), 
Jacques Wijenberg (TATA Steel) en Ilja 
Portegies Zwart (TATA Steel) naar de 
belangrijkste verschillen tussen het werken 
bij een bedrijf en bij een universiteit. 
  
Carrièrepad
Zoals in het figuur links te zien is, is het carrièrepad 
van een academicus een rechte lijn waar je, 
afhankelijk van je talent en geluk, hoger of lager 
op de ladder eindigt. De variatie zit hem in de 
eerste treden van de ladder, waar het gebruikelijk 
is om te switchen tussen universiteiten of over te 
stappen op een bedrijf. Wanneer je eenmaal een 
vaste aanstelling (assistent-professor of professor) 
hebt, is switchen minder gebruikelijk. 
Als je als afgestudeerde bij een bedrijf gaat 
werken, start je gewoonlijk in het onderzoek. 
Na één tot enkele jaren is er de mogelijkheid 
om over te stappen op een andere tak van sport, 
zoals recruitment, sales of management. Tenzij 

je het bedrijf waarvoor je 
werkt onprettig vindt is 
het echter ongebruikelijk 
om naar een ander 
bedrijf over te stappen. 
Gewoonlijk maak je dus 
carrière binnen het bedrijf 
waar je gestart bent. Of 
dit ook betekent dat je 
vaak van baan switcht, 
hangt af van wat je wilt. 
‘Zo werkt Portegies Zwart 
ruim 12 jaar binnen de 
researchafdeling, waarin 
hij zich heeft ontwikkeld 
van onderzoeker 

tot kennisgroepleider en projectleider. 
Bij grotere bedrijven wordt ook veel 
overgestapt tussen verschillende 
vestigingen, al dan niet in het buitenland. 
 
Onderzoek
Als onderzoeker bij een universiteit of bedrijf 
zul je duidelijk verschillende onderwerpen 
tegenkomen. Waar het doel van een universiteit het 
vergaren van kennis en het opleiden van mensen 
is, is voor een bedrijf vooral het praktisch nut van 
belang. Bij universiteiten draait het dan ook om 
publiceren en bij bedrijven om patenteren. “In 
onze wetenschappelijke publicaties staan alleen 
zaken, die onschuldige informatie bevatten”, aldus 
Wijenberg. Onderzoek binnen een bedrijf is veelal 
niet gericht op hoe een reactie werkt of waarom 
het product bepaalde eigenschappen heeft, maar 
hoe een reactie of product gebruikt kan worden. 
Bedrijfsonderzoek staat dan ook vaak in het teken 
van opschaling, stabiele procesvoering, health 
safety and enviroment en andere praktische 
zaken. Echter, “het is niet zo dat, ook al ben je niet 
als technoloog opgeleid, dat je niet zou worden 
aangenomen” volgens Wijenberg.
Hoe een onderzoek is gestructureerd is ook 
zeer verschillend. Op een universiteit werken 
doorgaans enkele experts aan hetzelfde 
onderwerp. Bij een bedrijf echter wordt doorgaans 
in projectgroepen gewerkt met mensen van 
verschillende afdelingen. 

Dagelijks werk
Als universitair medewerker zal je werk aan 
het begin van je carrière vooral uit onderzoek 
bestaan, maar in de latere stappen komen ook 
steeds meer andere zaken bij je werk kijken. Zo 
moeten subsidies worden aangevraagd, externe 
partijen bij je onderzoek worden betrokken en 
krijg je onderwijstaken. “Als hoogleraar moet je 
een duizendpoot zijn” aldus Koper. 
Bij bedrijven worden wellicht minder 
duizenpootkwaliteiten gevraagd, maar door het 
werken in projectgroepen zal er veel interactie 
zijn met mensen van verschillende takken van 
sport. Als onderzoeker, zeker als gepromoveerde, 
is het tevens vaak zo dat je zult werken met 
laboranten die proeven voor jou uitvoeren. In het 

Labjas of stropdas? 

 

Academie

Promovendus

(Post-doc)

Veni-grant

Vidi-grant

Vaste aanstelling

Professor (evt. Vici 
grant)



algemeen ben je als bedrijfsmedewerker dus al 
eerder bezig met het uitzetten van lijnen. Tevens 
zul je, zelfs als onderzoeker, businessgericht 
moeten zijn. ‘Voor “leuk” onderzoek is 
ook maar beperkt budget beschikbaar. 

Externe contacten
Zowel bedrijven als universiteiten werken 
niet alleen intern samen, er zijn ook externe 
contacten. In het geval van universiteiten zijn 
dit andere onderzoeksgroepen, bedrijven 
en subsidieverstrekkers. Waar het veelal 
om gaat is je te profileren en je kennis te 
verspreiden. Samenwerkingsverbanden met 
andere onderzoeksgroepen zijn dan ook heel 
gebruikelijk en open. 
Bij bedrijven zijn het doel en dus ook de 
contacten anders. Allereerst heb je natuurlijk 
te maken met leveranciers en klanten. Vooral 
met de laatste categorie is intensief contact, 
soms worden producten zelfs samen met een 
klant ontwikkeld. Samenwerkingsverbanden 
in onderzoek zijn bij bedrijven zijn echter  iets 
minder algemeen en ze zijn goed afgebakend 
om intellectueel bezit te beschermen.    

Werksfeer
Elk bedrijf of universiteit heeft zijn eigen 
werksfeer. “De werksfeer vind ik echt ook bepaald 
worden door je directe collega’s” aldus Wijenberg. 
Je kunt het dus meer of minder treffen. Toch 

zijn er wel duidelijk verschillen in gemiddelde 
samenstelling van een onderzoeksgroep versus 
een bussiness unit. Op universiteiten is ongeveer 
50% van je collega’s buitenlander, wat bij 
bedrijven duidelijk minder is. De gemiddelde 
leeftijd die je aantreft in een onderzoeksgroep is 
ook duidelijk lager, evenals de kans voor langere 
tijd met dezelfde mensen samen te werken (op 
vaste universitaire staf na). 
  
Hopelijk heeft dit overzicht je een duidelijker beeld 
gegeven van de verschillen en overeenkomsten 
tussen bedrijven en universiteiten. Maar 
natuurlijk is het altijd aan te raden je eigen mening 
te vormen op een inhouse dag of carrièrebeurs! 

Rik Mom

Bedrijven

Research and operation

sales Human resources

management

Grootste verschillen 
 
Bedrijf 
Spinweb aan carrièrepaden 
Praktisch gericht onderzoek 
Zeer multidisciplinair 
Vooral intern contact 
Collega’s van alle leeftijden 
Vooral NL collega’s

Universiteit 
Recht carrièrepad, op diverse locaties
Onderzoek gericht op begrijpen 
Diversiteit aan taken (vb. onderwijs)
Contacten over de hele wereld
Vooral jonge collega’s
Internationale collega’s
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Accountants, wat heeft een zinnige 
wetenschapper met dat volk te maken? 
Gladde figuren zonder inhoud. Ze zijn het 
symbool van alles wat onnodig is aan moderne 
bedrijfsvoering. Ze kosten alleen maar geld 
zonder dat ze van nut zijn. 
Maar klopt dat beeld? Ik nam de proef op de 
som en woonde de lunchlezing bij van TopDesk.

Nadat iedereen de nodige broodjes had gepakt en 
ook voldoende drinken had ingeschonken konden 
we beginnen met waar het echt over ging (dus niet 
de broodjes, hoewel veel mensen daar anders over 
dachten). Een goedgeklede accountant van TopDesk 
stond ons te woord. Spekglad, zou je denken. Maar 
de werkelijkheid was heel anders: hij vertelde ons 
een duidelijk verhaal, en zei ook waar het op staat. 
Enthousiast vertelde de vertegenwoordiger ons wat het 
nut is van accountants, vertelde hij ons over zijn eigen 
ervaringen, maar toonde zeker ook waar de grenzen 
liggen van het vak.
Het begint allemaal met een goede voorbereiding, zowel 
voor een bedrijf als voor het accountancybureau zelf. 
Onder het genot van een broodje kaas hoorde ik hoe 
accountants kunnen helpen met de voorbereiding, de 
doorvoering en de uitvoering van reorganisaties. In alle 
fasen hiervan is wel een accountant aanwezig; zij het 
fysiek, zoals in de vroege planning, zij het telefonisch, 
ter ondersteuning bij de uitvoering. Niet alleen met 

ondersteuningsdiensten, zo bleek, maar ook 
met software (tja, dat krijg je 

met informatici die 

presentaties houden). 
Zo levert TopDesk 
zijn eigen programma’s voor 
projectmanagement, maar wordt er zeker 
ook veel gebruik gemaakt van Excel.
Excel, dat is toch dat vervelende programma dat 
je moet gebruiken in het eerste jaar voordat je met 
Maple aan de slag mag en die spreadsheets nooit meer 
nodig hebt? Tijdens het broodje gezond bleek het 
tegendeel. Alhoewel, vervelend is wel op zijn plaats: 
veel accountants beginnen als een soort “Excel-slaaf ” 
aan hun loopbaan. Excel is namelijk ook erg handig om 
tabellen op te stellen, dus vandaar. De spreker beschreef 
dit als een eerste stap in een evolutie, van aap naar 
halfmens naar H. electronicus (vanwaar die laptop?). 
Domweg toepassen is pas het begin, in het proces 
meegaan is al beter, maar als geëvolueerde accountant 
moet je jezelf ook kunnen aanpassen aan alle situaties. 
Zelfs al betekent het dat je blijkbaar moet vergroeien 
met jouw werk!
Niet dat ik de presentatie vervelend vond, maar ik raakte 
zo langzamerhand vergroeid met mijn stoel. Uiteindelijk 
kwamen toch nog de vragen, net tijdens het pellen van 
mijn mandarijn. Het kwam wat langzaam op gang, 
maar er bleken toch nog flink wat bedrijfskundigen in 
spe in de zaal te zitten met allerlei kritische vragen. Dat 
bracht de presentatie tot een einde, en de lezing was de 
gemiste pauze zeker meer dan waard.

Selwyn Hanselman

Top Lunch
De evolutie van aap naar halfmens naar 
H.  electronicus tot accountant





Kanker is een van de belangrijkste 
doodsoorzaken wereldwijd. Aangeboren of 
tijdens ons leven verkregen (epi)genetische 
defecten spelen een belangrijke rol bij het 
ontstaan van kanker. De komende decennia 
zal het aantal mensen, dat aan kanker zal 
sterven toenemen. De reden is simpel en cru 
tegelijkertijd. Naarmate wij ouder worden 
kan ons DNA meer schade oplopen en cellen 
ontsporen tot kankercellen. Kanker is niet 
één ziektebeeld en er liggen vele verschillende 

moleculaire defecten ten grondslag aan het 
ontstaan van kanker. Figuur 1 geeft een overzicht 
van het voorkomen van de meest bedreigende 
vormen van kanker (Bron: Nederlandse Kanker 
Registratie, 2003). Mede door de complexiteit 
van de verschillende typen kanker is er nog 
veel werk te verzetten voor de ontwikkeling van 
effectievere en veiligere antikankertherapieën.

Bijdrage van moleculair genetici 
en chemici
Welke rol kan een onderzoek- en 
onderwijsinstituut als het LIC spelen bij 
het begrijpen van het ontstaan van kanker 

en bijdragen tot een nieuwe verbeterde 
antikankertherapie? Hoe kunnen chemici 
als prof Reedijk en prof Hermen Overkleeft 
en moleculair genetici als prof Brouwer en 
ikzelf een bijdrage leveren? Al jarenlang 
wordt chemotherapie zoals cis-platinum 
toegepast in de kliniek. Een probleem is 
helaas dat kankerpatiënten resistent kunnen 
zijn voor dergelijke therapieën. In dergelijke 
gevallen moet men op zoek gaan naar andere 
“chemical compounds”. De laatste decennia 
heeft fundamenteel moleculair en cellulair 
onderzoek (in)direct bijgedragen tot het 
begrijpen van het ontstaan van kanker en 
mogelijke nieuwe antikanker therapieën 
aangereikt. Denk aan de opheldering van het 
humane genoom, het in kaart brengen van 
de cellulaire signaleringsroutes in gezonde 
versus ontspoorde tumorcellen. Het in kaart 
brengen van de moleculaire ontsporingen die 
leiden tot kankercellen vormen een mogelijk 
aangrijpingspunt voor een verbeterde 
chemotherapie die efficiënter en minder 
bijwerkingen heeft. Medewerkers van het LIC 
zoeken naarstig naar nieuwe bio-organische 
componenten die aangrijpen op bijvoorbeeld 
ontspoorde proteasoom processen, die de 
kankercellen o.a. groeivoordelen kunnen geven. 
Het toepassen van in de natuur voorkomende 
eiwitten en andere biomoleculen is een andere 
mogelijkheid.
 
“Hallmarks of Cancer”
Het artikel “Hallmarks of Cancer” van de 
Amerikaanse onderzoekers Hanahan en 
Weinberg (Cell 2011, 144, 646-674) beschrijft 
de essentiële processen die ten grondslag 
liggen aan het ontstaan van meer dan 100 
verschillende vormen van kanker. Kenmerkend 
voor het betoog van de wereldvermaarde 
kankeronderzoekers is dat niet 1 verstoord 
proces ten grondslag ligt maar een 8-tal 
verstoorde processen die ontstaan zijn door 
(epi)genetische mutaties en samengevat 
“genetic instability” worden genoemd. 
Deze zogenaamde “hallmarks of cancer” 
zijn weergegeven in kader 1 op de volgende 
pagina.  

  Figuur 1. Overzicht van de 10 meest voorkomende invasieve 
  tumoren onder mannen en vrouwen.

Wetenschap in Leiden: Kanker
De huidige stand van zaken in het onderzoek naar kanker
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De therapieontwikkelaars moeten samen met de  
fundamentele onderzoekers op zoek gaan naar bij 
voorbeeld verbeterde “chemical compounds” die 
aangrijpen op een van de beschreven “hallmarks”. 
De enorme waarde van het artikel van Hanahan 
en Weinberg is dat zij voor het kankeronderzoek 
wereldwijd de wegen naar succesvolle therapieën 
hebben gewezen. 
De waarde van het LIC, en breder getrokken 
onze faculteit, is dat de benodigde verschillende 
onderzoeksdisciplines voor succesvol kanker-
onderzoek dicht bijeen in min of meer één gebouw 
zitten. Een mooi voorbeeld hiervan is het steeds 
drukker wordende “Cell Observatory” gevuld met 
chemici, fysici, genetici, celbiologen, farmaceuten 
en informatici.

“Proteins killing tumor cells” 
Een van de problemen van een antikankertherapie 
is, naast de veelvoorkomende resistentie tegen 
kankermedicijnen, de bijwerkingen. Eind vorige 
eeuw ontdekten wij in Leiden een viruseiwit dat 
selectief celdood induceert in tumorcellen, maar 
gezonde cellen ongemoeid laat. Een aantal andere 
eiwitten volgden. Met behulp van deze bijzondere 
eiwitten probeert men nu wereldwijd verbeterde 
antikankertherapieën te genereren of te gebruiken 
als “tool” voor het in kaart brengen in kankercellen 

ontspoorde processen. De preklinische resultaten 
zijn hoopvol. In verschillende muizenmodellen 
werd in samenwerking met een onderzoeksgroep 
van de Huazhong Universiteit in Wuhan, China 
aangetoond dat een lokale behandeling met het 
eiwitpreparaat ptd4-apoptin de kankercellen 
wel doodgingen, maar de gezonde cellen niet. 
Even zo belangrijk is de constatering dat een 
combinatietherapie van het ptd4-apoptin eiwit 
en dacarbazine synergetisch werkte en tot 
verminderde bijwerkingen leidde. Momenteel 
zijn we in Leiden dankzij het eiwit apoptin op 
het spoor van een aantal ontspoorde moleculaire 
kankerprocessen. Figuur 2 toont dat de tumorcellen 
(bruine kleur) afsterven en de gezonde cellen niet.

Ons onderzoek en dat van onze collega’s in 
het LIC en FWN leidden hopelijk in de nabije 
toekomst tot de zo benodigde nieuwe en 
verbeterde antikankertherapieën. De combinatie 
van fundamenteel en toepast chemisch onderzoek 
en andere onderzoeksdisciplines zijn hiervoor 
noodzakelijk. 

Prof Mathieu Noteborn –Moleculaire Genetica, 
LIC –FWN – Universiteit Leiden

 Hallmarks of Cancer. 
Kankercellen…
1. kunnen zonder 
groeistimulatoren 
     groeien  
2. zijn ongevoelig voor  
     groeiremmende signalen 
3. kunnen geprogrammeerde  
     celdood omzeilen  
4. kunnen ongeremd delen 
5. kunnen bloedvaten   
     rekruteren 
6. zijn invasief en/of
     metastaserend  
7. kunnen metabolisme 
     veranderingen ondergaan 
8. kunnen het immuunsysteem 
     misleiden

Kader 1. Hallmarks of Cancer

Figuur 2. In muizen tumormodellen is gevonden dat 
Ptd4-apoptin eiwit tumorcellen doodt (rechts, bruine 
cellen), maar gezonde cellen ongemoeid laat (Int. J 
Cancer 2009, 124, 2973-2981).   
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Extra informatie
Artikelen zien verschijnen in de volgende 
oplage van de Chimica Acta Lugduni? 
Lever deze dan uiterlijk 4 maart 2012 in bij 
een van onze redacteurs, bij voorkeur via 
de mail in Word bestand naar ons mailadres: 
chimica@chemischdispuutleiden.nl, 
eventuele afbeeldingen gelieve als losse 
bestanden bijsturen. De Chimica is 
het nieuwsorgaan van de opleidingen 
Molecular Science and Technology en 
Chemistry gecombineerd met nieuws uit de 
scheikundige wereld en wordt verzorgd 
door het Chemisch Dispuut Leiden (CDL), 
de studievereniging van de opleidingen 
Molecular Science and Technology en 
Chemistry van de Universiteit Leiden. 
Anonieme artikelen zullen niet worden 
geplaatst.
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