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Bouwen in letterlijke, bouwen in figuurlijke
zin. Het is kenmerkend voor Staatsmijnen!
DSM als een van Nederland's grootste
chemische industrieën.

expansie
Die activiteit op chemisch terrein uit zich
op velerlei wijzen zoals • de aanleg van
een kolossale driehoek van pijpleidingen
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Redactiesecre1a~iaat:
Hogewoerd 129 , Leiden.

Welkom, gewaardeerde lezer, in dit
Nieuwe Jaar.

Als U er nog bent tenminste.
Dat wil zeggen: als U de dans bent

ontsprongen en zich niet, gelijk enige
onzer, dank zij 's Rijks nieuwe beur-
zenbeleid, genoodzaakt hebt gezien toe
te treden tot het legioen der kersver-
se scheikundeleraren,.dat thans op de
Middelbare Scholen dreigt te worden
los gelaten.

Gelukgewenst in dat geval.
Een woord van welkom speciaal aan

het adres der nieuwkomers, voor wie
dit nummer inhet bijzonder bestemd is.
Wij hopen met de informatie, die W1J
U in dit en alle volgende nummers den-
ken te geven, ons hele kleine steentje
te kunnen bijdragen tot een plezierig
verloop van Uw studie, iets dat wij U
vanaf deze plaats van harte toewensen.

Wist U trouwens, dat het getal der
Uwen dit jaar wederom niet onaanzien-
lijk is gedaald?Weliswaar stijgt hier-
door op den duur natuurlijk de markt-
waarde van de gemiddelde chemicus,maar
anderzijds betekent voor ons iedere
abonnee minder een daling van onze in-
komsten en daar zitten we toch al niet
erg ruim in. Bovendien, wat moeten we
straks met al die lege, splinternieuwe
laboratoria?

VERNIEUWING
Jawel, kommer en ellende; maar dit

alles is voor ons toch geen reden ge-
weest ons lijfblad niet drastisch te
vernieuwen. De voorpagina bent U waar-



schijnlijk reeds tegengekomen. Wel ,
daar zijn wij eigenlijk best een beet~
je trots op. En dat is dan voor ons
een reden te meer om onze bijzondere
dank uit te spreken voor de bereidwil-
ligheid, waarmee de Heer A. Kret,Hoofd
van de afdeling Pharmacie en Chemie
van het R,ijksmuseumvoor de Geschiede-
nis der Natuurwetenschappen, ten koste
van zijn eigen zenuwen, het leven van
zijn onvervangbare apparatuur in de
waagschaal heeft willen stellen.

Dan de inhoud:
De redactie heeft tot uitgangspunt

van zijn beleid gekozen het verstrek-
ken van praktische informatie over za-
ken, die bij de studie in de scheikun-
de van belang zijn. Dit houdt onder
meer in, dat:

- in werkgroep artikelen meer aandacht
zal worden besteed aan de praktijk van
het onderzoek: aard van de werkzaamhe-
den, werkmethodes, aangewende appara-
tuur etc.,
- met ingang van dit nummer, in een

rubriek "Mededelingen C.S.A." , gege-
vens over tentamendata, tentameneisen
etc. zullen worden verstrekt,
- het C.D.L. op twee, speciaal voor

dit doel gereserveerde, pagina's een
overzicht zal kunnen geven van zijn ac-
tiviteiten.
- er momenteel voorbereidingen getrof-

fen worden voor een reeks artikelen
over de scheikundestudie aan andere
Universiteiten,

- Met ingang van het volgende nummer
een reeks artikelen zoalworden gepubli-
ceerd, waarin "Oud-Leienaren" over hun
ervaringen in het bedrijfsleven vertel-
len.

Ziedaar de plannen, waarmee w~J ons
lijfblad tot het Uwe hopen te maken.
Wij dachten, dat het bestaan van Chi-
mica Acta (wij zouden het op prijs
stellen als er voortaan van "Chimica
Acta" en niet langer van "CAL" gespro-
ken zou worden) op deze wijze zijn nut
kon hebben.

HULDE!
Dan naderen wij nu het grote ogenblik:
het moment waarop wij Dank en Hulde
willen brengen aan de Groten van de
Oude Redaktie, de Pioniers,die uit een
hoop lege woorden "Chimica Acta Lvg-
dvni" hebben gecreëerd; die de moei-
lijke eerste jaargang glansrijk hebben
doorstaan en die ons, tijdens onze in-
werkperiode, zo voortreffelijk ter zij-
de hebben gestaan.Genietvan Uw wslver-
diende rust, indachtig één der unieke
Nieuw-Nederlandse zegsWijzen, door Uw
hoofdredacteurbij zijn aftreden gelan-
ceerQ.:
HEl''ISBETER TE LEZEN DAN TE SCHRIJVEN



"Het corrigeren van de fouten, die
momenteel aan het CDL kleven, is voor
mij niet zozeèr een zaak van Revolutie,
àls wel van Evolutie. Laten we zeggen,
dat van het bestuursbeleid tot nu toe
zo'n 30% niet juist was. In dat geval
heeft het, dacht ik, meer zin te trach-
ten deze 30% geleidelijk-aan te ve.rbebe-
ren, dan door middel van een "Revolutie
ook de resterende 70% radicaal over-
boord. te gooien en een volledig nieuw
programma in te voeren, waarvan achter-
af misschien maar 50% bruikbaar blijkt.
In feite zou zoiets neerkomen op een
achteruitgang."

L.V.(Victor) Gertenbach, h.t.praeses
CDL ,beeldvullend gesitueerd op de
rand van zijn sponde, geeft,in bedacht-
zaam geformuleerde zinnen, uitgesproken
met de specifiek Leidsche gutturale on-
dertoon, zijn visie op de huidige struc-
tuur van het CDL.

"Kijk, de moeilijkheden, waar het CDL
mee te kampen heeft, zijn eigenlijk te
herleiden tot twee fundamentele proble-
men, die U duidelijk uit elkaar moet
houden. In de eerste plaats is er het
verschijnsel, dat de studentenbelangen-
behartiging hoe langer hoe meer buiten
het CDL om plaatsvindt, en los daarvan
is er, in de tweede plaats, de kwestie
van het gebrek aan activiteit bij de
leden. Dit zijn dan ook de punten, die
in ons beleid extra aandacht zullen
krijgen."

HOLLE FRASE
De tafel verhuis t ledikantwaarts en er

wordt haastig een broodje geemeer-d ,
"Ik hoop, dat U het niet erg vindt,

maar ik heb nog geen tijd gehad om te
eten."

De rozebotteljam vindt kwistig zijn
,Teg naar het kadetje.

"Inderdaad is momenteel het gevaar niet

denkbeeldig, dat letterlijk iedere vorm
van studiebelangenbehartiging buiten
het CDL om gaat plaatsvinden. Nu al is
dit grotendeels eenzaak van de studie-
raad. We moeten in elk geval voorkomen,
dat het predicaat "Studievereniging"
voor het CDL een holle frase wordt en
dat,om de zaak eens extreem te stellen,
de studieraad eigen excursies zou gaan
organiseren" •

De aandacht richt zich op het kadetje
dat systematisch wordt versneden.

"Ja, ••Wat wij daaraan denken te doen,
.•Kijk! Het belangrijkste is,dat wij zo
intensief mogelijke contacten onderhou-
den zowel met de studieraad als met de
nieuwe studiecommissie. Waar wij dit
kunnen, zullen wij de activiteiten van
beide instanties voortdurend stimuleren
Anderzijds achten wij het één onzer be-
langrijkste taken, de leden van het CDL
op de hoogte te houden van de ontwikke-
lingen op dit gebied; in de eerste
plaats natuurlijk door deze zaken in de
Subdisputenraad aan de orde te stellen,
- tussen twee haakjes:wij zijn van plan
de Subdisputenraad veel meer dan andere
jaren· het geval was direct bij onze
eigen activiteiten te betrekke~-maar
desnoods ook door zélf vergaderingen
van subdisputen te bezoeken en erover
te discussiëren.

GEZELLIGHEID
Het berozebottelde brood verdwijnt

hap na hap naar binnen, ten gevolge
waarvan Gertenbach zichtbaar opleeft.

"Ach, een zekere mate van gezellig-
heid is, dacht ik, onontbeerlijk om een
vereniging draaiende te houden, maar U
zult uit het voorgaande toch wel hebben
opgemaakt, dat wij het nooit zover zou-
den laten komen, dat die gezelligheid
doel werd in plaats van middel. Trou-
w~ns, ik ben wel de laatste die lid zou



willen z1Jn van twee gezelligheidsvere-
nigingen. Nee, ik geloof, dat Bolle
~auw geneigd is te zwaar aan deze zaken
te tillen. Laat ik er dit van zeggen:
Het aantal "gezelligheidsactivi teiten"
zal dit jaar zeker niet toenemen. An-
derzijds meen ik, dat bepaalde "gezel-
ligheidsactiviteiten", zoals sportont-
moetingen met het personeel, waarbij de
zo noodzakelijke contacten tussen beide
groepen gelegd worden, wel degelijk on-
der het hoofdstuk belangenbehartiging
van de studenten vallen. In het alge-
meen dacht ik, dat gezelligheid mede
één van de factoren is, die bepalend
zijn voor de activiteit van de leden.

ACHTERWERK
Het Broodje Rozebottel is ten langen

leste geconsumeerd. De tafel wordt weer
naar zijn centrale plaats gedirigeerd
en de praeses CDL leunt, al spijsverte-
rend, gemoedelijk achterover.

"Tja, d i.e subdisputen .••Wel, er zijn
natuurlijk een paar goede, maar helaas
ook een paar, die, laten we het maar
rustig zeggen, op hun achterw~rk liggen
(U mag ook derrière zeggen als U dat
mooier vindt). Wij zijn van plan ons zo
snel mogelijk op de hoogte te stellen
van de situatie bij deze disputen om te
zien in hoeverre daar nog iets aan te
verbeteren is. Voorts vinden wij, dat
in principe ieder CDL-lid recht heeft
op een plaats in een subdispuut, en wij
zullen dan ook, wanneer de wenselijk-
heid daarvan zou blijken, de oprichting
van nieuwe subdisputen (waarin dan mi-
nimaal drie jaren vertegenwoordigt moe-
ten zijn) stellig stimuleren. Overigens
is het dan wel van belang, dat, willen
nieuwe subdisputen zich guns tig ontwik-
kelen, het beleid van het huidige be-
stuur in deze gecontinueerd- wordt door
volgende besturen. Een dergelijke con-
tinuering van het beleid,die op het ge-
bied van bv. excursies al jaren bestaat
is van het grootste belro,g voor een
eoed ·functioneren van het CDL".

KROID
"0, zeker ••• Bij subdisputen moet het

gezelligheidselement natuurlijk een
zeer belangrijke plaats blijven innemen

hoewel ik persoonlijk toch graag zou
zien, 'dat men zich op vergaderingen wat
meer met studieaangelegenheden bezig-
hield. Wij van het bestuur zullen, dat
heb ik trouwens al eens gezegd, discus-
sieonderwerpen op dit gebied aan de
orde stellen tijdens bezoeken aan sub-
dispuu tsvergaderingen."

"Inderdaad: ik weet, dat bij veel le-
den van subdisputen de opvatting heerst
dat woorden als "chemie" en "studie" op
vergaderingen taboe zijn. Ik ben het
daar niet mee eens ••.•"

Gertenbach zit nu recht overeind. Het
Brein des Praeses draait nu zichtbaar
op topcapaciteit. Hij zoekt moeizaam
naar woorden, duidelijk van plan om
ééns-en-voor-altijd met deze misstand
af te rekenen.

"Laat ik het zo zeggen ••."
Stilte

"Ja ..••: Louter gezelligheid is in
subdisputen niet op zijn plaats, gezel-
ligheid wèl; het doel is immers, dat
toekomstige chemici zich in het open-
baar verstaanbaar leren maken en welk
oefenmateriaal ligt dan meer voor de
hand dan de actuele studieproblematiek?
Wie louter gezelligheid wil, worde lid
van een gezelligheidsvereniging of make
zijn vrienden en vriendinnen in een
kroeg."

"Gertenbach zinkt tevreden achterover
Het lijdt geen twijfel, dat, na deze
"orale rectoratie",iedere volgende uit-
spraak van de functionaris een anticli-
max zou be tekenen. Daarom alleen nog die
éne vraag:

"Waarom Rozebotteljam?"
"Rozebotteljam?
Ach, vanwege het Ascorbinezuur."
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In de nu volgende korte systematische
uiteenzetting zullen alle Subdisputen
van het CDL de revue passeren; het
doel hiervan is, dat eerstejaars een
weinig meer dan alleen de naam van hun
toekomstig dispuut zullen kennen. Er
zullen zich paradepaardjes en achter-
werkdisputen ( zie vorige blz. ) onder
bevinden, maar alle kunnen ze goede
en/of actieve krachten nog ruimschoots
gebruiken.

Uw redacteur staat niet objectief te-
cenover de disputen, omdat hij zelf in
de activiteiten van twee ervan partici-
peert.

Alle feiten Z1Jn direct uit de mond
van dispuutsleden opgetekend, en daar-
na geïnterpreteerd.

ATOMOI
Het is jammer, dat dit ~ispuut de r1J

moet openen, want de enige rechtvaardi-
ging daartoe is.de beginletter. Toch
heeft juist dit dispuut ook zijn goede
kanten, omdat het een van de weinige
is, waar ouderejaars de jongere idem
van studieraadgevingen voorzien. Hospi-
tium aldaar valt mee, aangenomen word
je meestal toch wel. Mijn, oierigens
gerechtvaardigde, hoop is, dat zich dit
jaar geen vriendenkliek meer als zoda-
nig zal roeren: het was vorig jaar fu-
nest.

BACCHUS
ondertitel: ode aan een één-jaar oud

dispuut. Het is geboren 5-4-'66, en op-
gegroeid op practica, alwaar een aantal
jaargenoten zich tot Bacchant uitriep
door hun laboratoriumjas met genoemde
dispuutsnaam te sieren; met al zijn be-
ginfouten is het nu wel een echt dis-
puut-in-wording (oudere jaren ontbreken
echter voorlopig nog). Hun hospitium
~estaat uit het doen bij~onen van drie
vergaderingen, waarna men lid kan wor-
den; de typische sfeer zorgt er dan wel
voor, dat er positieve selectie plaats-
vindt. In hun korte bestaan hebben ze
al 20(!) vergaderingen gehad, telkenma-
le afgewisseld met een borrel. Regelma-
tig vinden er excursies plaats(o.a. U-
nilever), óók in Leiden, ter oriëntatie
(Biofysisch Lab.). De contributie is
nogal hoog (5x per jaar f 2,50-5,-),
hetgeen.zijn oorzaak vindt in genoemde
borrels met dispuutsrondjes. Er bestaat
een morele verpliohting om te komen,
die vooralsnog sterker is dan in alle
andere disputen. Hun studiebemoeienis-
sen beperken zich helaas nog tot een
levendige verslagenhandel.

Er is één, nu wel begrijpelijke, re-
strictie: dames en andere vrouwsperso-
nen kunnen geen lid worden.

CHEMOPHOP
Zg. achterwerkdispuut; misschien is

het wel aardig voor een creatieve eer-
stejaars om er wat van te maken.



Dit dispuut kan bogen op de twee
laatst-uitgereikte 1e prlJzen op het
interdisputair concours en heeft daar-
enboven een uitzonderlijk goed contact
van oudere- met jongerejaars, óók, en
vooral, op studiegebied. Het hoge per-
centage actiéve eerstejaars in '66-'67
was frappant. Ditdispuut is volgens
de praeses: "non-conformistisch'!

Farce kent geen hospitium als zoda-
nig: men woont een vergadering bij en
wordt geacht deel te nemen aan de dis-
cussie, die daar na een lezing volgt;
verder wordt men 'alleen geacht de sfeer
tijdens zijn lidmaatschap niet ten na-
dele te beinvloeden.

ra FLECTAMUS
Dit dispuut heeft, naar eigen zeggen,

"toevallig" een zekere mate van "Corps-
gerichtheid; het is zuur bij het hos-
pitium, maar wijst vrijwel niemand af,
en geeft zeer veel compensatie in de
vorm van vrlJ veel borrels en enkele
lezingen per jaar. Het is een van de
beste en actiefste disputen, ook in
onderlinge dispuutskrachtmetingen.

QUEETAL
Queetal is als Io ietwat Corps-ge-

richt, en gezellig,d.w.z. dat het wei-
nig lezingen en veel borrels houdt.

Op een nogal zuur hospitium, waarvoor
de meisjes het onderwerp thuisgestuurd
krijgen, en de jongeheren het aldaar
voorgeschoteld krijgen, volgen weini~
afwijzingen. Het is nog conservatief,
maar na inside information bleek de ge-
dachte ook te heersen, dat de, sfeer
door afvloeiing van bepaalde types
sterk zou verbeteren. Het dispuut doet
vooralsnog weinig of niets aan studie,

houdt echter wel excursies.
QUINTA ESSENTIA

Een van de gunstige aspecten is, dat
zich onder de leden en in het bestuur
geschikte, gezellige mensen bevinden.
Het heeft een vrij zwaar hospitium. De
zg. oude kliek is autoritair; als reme-
die werd wederom, wellicht een juiste
opvatting, gegeven, dat afvloeiing
sfeeropvijzeling ten gevolge zou hebben

SN17
Een ronduit goed dispuut met nogal

veel vergaderingen,lezingen en lunches.
Het (geestige, niet chemisch gerichte)
hcspitium is zuur; onmiddellijk daarop
volgt echter een borrel. Men is actief
op het gebied van excursies: voor de
volgende maanden staan al een excursie
naar Uutricia en een naar de Keurings-
dienst van Waren te Amsterdam op stapel

In de hoop vooral de eerstejaars van
dienst te zijn geweest, en de oudere-
jaars niet teveel gekwetst te hebben,
sluit ik dit artikeltje, U allen een
uitermate gezellig dispuutsjaar toewen-
send.

KN



ALLE TAPE HEEFT TWEE KANTEN
(zie hoe veelzijdig 3M is in het benutten daarvan)

Meestal heeft tape één kleefzijde. Maar 3M heeft tape met fabuleuze
kleefkracht aan beide zijden. Dat heet: Scotch-äount double-coated
tape. Deze wordt in diverse dikten en breedten op rollen geleverd.
Hiernaast enkele zeer praktische praktijktoepassingen.

Alle inlichtingen worden u gaarne verstrekt door de~m I mINNESOTA [NEDERLAND] N.V..-:I....... ROOSEVELTSTRAAT 55. LEIDEN. TELEFOON (01710) 34541

Maar 3M zou niet zo'n groot internatic-
naai concern zijn als ze daarmee alleen
al tevreden zou zijn. Uit deAmerikaanse
laboratoria is nog een "Scotch-Mount"
naar voren gekomen, nu met kleefkracht
aan één zijde (en hóe!) en schuimplastic
aan de andere. De naam? Scotchfoam
single-coated tape. U begrijpt: 3M heeft
ook voor u de juiste tape.



STICHTING TER VOORZIENING VAN STUDIE-
MATERIALEN.

Na. een periode van betrekkelijke
rust, is men kortelings weer begonnen
met'het propageren van de uitgave van
gestencilde collegedictaten. De voor-
delen hiervan zijn onder meer, dat

- men de materie van te voren thuis
kan bestuderen, waardoor men meer van
het college zèlf opsteekt,

- men het college gemakkelijker kan
"bijhouden", zodat men sneller het ten-
tamen kan afleggen,
- de Hoogleraar meer tijd heeft om

belangrijke nevenaspecten van de mate-
rie te behandelen, etc.

Om tot verwezenlijking van dit doel
te komen, werd onlangs door de Facul-
teit de Stichting ter Voorziening van
Studiematerialen (her)opgericht. Het
doel van deze stichting is om, in sa-
menwerking met de betrokken Hooglera-
ren, alle, binnen de faculteit te hou-
den, voorcandidatencolleges in gesten-
cilde vorm te doen verschijnen.

D , hiervoor noodzakelijke,contacten
met de Hoogleraren zullen zo veel mo-
gel jk via studieraad en studiecommis-
sie tot stand worden gebracht.

W t onze subfaculteit betreft ka~ nu
reeds worden meegedeeld, dat de Stich-
ting eerstdaags het collegedictaat
"In iding tot de Fysische Chemie" van
Dr. Voorn zal uitgeven.

V or de uitgave van enkele andere
diot t n worden momenteel voorberei.-
din n g troffen, zodat, naar wij ho-
pen, te zijner tijd elkeen beslagen
ten ijs dwz. goed geïnformeerd in de
collegezaal zal kunnen verschijnen.

Red.



~ " I &)IleT's'H I
Q&GIN"CllfDit artikel is het eerste van een

reeks, waarin een groot aantal werk-
groepen nader belicht zullen worden.

Wij hebbem getracht in samenwerking
met Drs. J.J.C. Mulder een artikel o-
ver de afdeling Theoretische Organi-
sche Chemie sarnen te stellen, waarin
de toekomstige candidaten een grote
hoeveelheid practische informatie kun-
nen vinden. Wij hopen, dat dit experi-
ment aan zijn doel zal beantwoorden.

Red.

CUE, MIE

Bij de afdeling Theoretische Organische Chemie bestudeert men de chemischebm-
ding in organische moleculen, zoals deze tot uiting komt in de chemische en phy-
'sische eigenschappen van deze moleculen.

Hiertoe worden drie methoden aangewend: a.
b.

Physische meetmethodieken
Studie van bepaalde types chemische
reacties

c. Theoretische berekeningen.
Eni~e terreinen, waarop theoretische onderzoekingen verricht worden, Z1Jn:

- de ladingsverdelingen in de grond- en aangeslagen toestand van een molecuul,
- voorspellingen van spectraalovergangen van moleculen ter bepaling van de toe-

st~den, welke aangeslagen kunnen worden,
- bepaling van de totale energie van de moleculen met betrekking tot valentie-

isomerisaties, waarbij men n oonoreto kan denken aan fotochemische of thermi
sche ois-trans isomerisatie~, tevens wordt daarbij gelet op de energieën Vro1
de overgangstoestanden.

Het puur-theoretische onderzoek neemt -hoe paradoxaal dit ook moge klinken - op
deze afdeling een relatief kleine plaats fn. Drs. M.ulder en Drs. V.d.Lugt houden
zich o vm , bezig met de bestudering van moleculen, waarbij zowel de cr-banden als
de~-banden in beschouwing moeten worden genomen. Dit n.a.v. een these van Prof.
Oosterhoff, dat bij reacties als die van cis-butadieen ~-band) tot cyclobuteen
(o--band) //_\\ ~ r=J" .
de symmetrie van de -orbitals een belangri~ ro1l speelt bij de bepaling van de
configuratie van de verkregen producten. Bij deze berekeningen worden de molecu-
lar orbital en valence bond methoden gebruikt. De resultaten worden vergeleken.

Het grootste deel van de afdeling houdt zich bezig met "practisch" werk. Hier-
bij kan men oen tweetal groepen onderscheiden.

In de eerste plaats is er de groep van Dr. Buckj.-waar- chemisch (synthetisch)



werk wordt verricht en waar onderzoeken worden gedaan met betrekking tot chemi-
sche reacties, die gepaard gaan met een overdracht van electro"10n,p1"otonen,
waterstofatomen en H--ionen. Een belangrijk deel van dit onderzoek wordt gevormd
daor de reacties van alkanen en aromatische koolwaterstoffen met benzyl- en
diphenylmethylcarboniumionen.Over dit onderwerp verscheen onlangs een publicatie
van de hand van Dr. Buck in het Chemisch Weekblad van 1 september '67, dit ter
gelegenheid van het feit, dat hem dit jaar de gouden K.N.C.V.-medaille was
toegekend.

MEETMETHODIEKEN
Naast, en deels ten dienste van deze chemische afdeling, vindt men een groep

(eigenlijk verschillende kleinere groepen) die zich bezig houdt met de meetme-
thodieken,die in de loop der jaren op de afdeling Theoretische Organische Chemie
zijn ontwikkeld.

Deze methodieken zijn:
- kernspinresonantie ( Drs. Sekuur, Drs. Kaptein ). Naast eigen research, en,

gezien het belang van de N.M.R. voor processen waarbij waterstofoverdracht
plaatsvind t, dienstverlening aan de afdeling van Dr. Buck , lferkt men hier nauw
samen met de organici bij het oplossen van specifiek organische problemen.
- electronenspinresonantie (Drs. Horsman, Drs. Huyser). Hier is een onderzoek ~

gedaan naar de gedragingen van radicaalionen van aromatische en gesubstitueerde
triphenylmethylradicalen(Drs.V.d.Hart).Daarnaast is er wederom serviceverlening,
bv . aan de afdeling van Dr. Buck en "e photochemieche groep van Prof. Havinga.

- optische rotatie~dispersie en circulair dichroisme (Drs. Eroeis,Kokke) , in
samenwerking met Organische Chemie (Drs. Jacobs); hier wordt een studie gemaaki
van optische actieve ketonen en thioketonen.

- lineair dichroisme (Drs. Varma); bij deze laatste methodiek worden moleculen
met een dipoolmoment in een sterk electrisch veld gebracht, waarna de absorptie
in het U.V. en het zichtbare gebied in twee onderling loodrechte richting en
gemeten wordt. Men kan aldus bij de in het veld geörienteerde moleculen de pola-
risatierichting van de overgangen met betrekking tot de richting van het elec-
trisch veld bepalen. Tevens kan men met behulp van het dipoolmoment in de grond-
toestand het moment in de aangeslagen toestand berek~nen.
- laagenergetische electronen (Mevr. V.d. Hart, Drs. Brongersrna, Drs. Aarts )

Deze groep houdt zich bezig met het exciteren van moleculen door electronen met
lage energie. Dit gebeurt met een electronenkanon, waaruit een bundel langzame
electronen een vat,gevuld met damp van een bepaalde stof (stikstof,benzeen) pas-
seert.'De moleculen van die stof worden aangeslagen. De twee aspecten,die
momenteei bestudeerd worden, zijn:de emissie van het aangeslagen deeltje (Aarts)
en het energieverlies van de electronen na een botsing (Brongersrna).Hieruit
verk~ijgt men gegevens over de aanslagenergieën.

Interessant is hierbij, dat allerlei selectieregels, die in actie komen bij
abg9rptie~hier niet blijken te gelden (overgang van singulet naar triplet etc.).
Dit onde1"zoekwordt (nog) verricht op het laboratorium tot Fundamenteel Onder-
zoek der Materie (Prof. Kistenmaker) te Amsterdam,maar er bestaan plannen het te
Leiden voort te zetten.

ZELFSTANDIG
Studenten, die na hun candidaats hun studie willen voortzetten bij de afneling

Theoretische Organische Chemie, zullen in het algemeen eerst enige tijd prac-
tisch werk verrichten in de groep van Dr. Buck. Dit kan zowel synthetisch werk
als spectroscopisch meetwerk inhouden. In deze periode zal de candidaat ruim
gelegenheid krijgen om zich binnen de afdeling te oriënteren. Het synthetische
werk is relatief vrij eenvoudig (geen gecompljceerde meertrapssynthesen) en



neemt in geen geval de meeste tijd in beslag.
Voor de hoofdvakker wordt in onderling overleg uiteindelijk een onderwerp ge-

kozen. Professor Oosterhoff stelt er prijs op elke candidaat zoveel mogelijk een
eiBen onderzoek te laten doen in plaats van hem te laten meelopen als assistent
van een promovendus. Een mogelijk verloop van een dergelijk onderzoek zoü zijn,
dat de candidaat begint een aantal verbindingen te synthetiseren, vervolgens aan
de aldus verkregeh stoffen metingen te verrichten, waarna hij het onderzoek af-
sluit met een theoretische interpretatie van de resultaten.

VEEL PROMOVENDI
Voor bijvakkers is, over het algemeen, de tijd voor een eigen onderzoek. te

kort. Men zal derhalve doorgaans bi j een lopend onderzoek worden ingeschakè .
Toch blijft ook hier een keuzemoeelijkheid bestaan tussen het verrichten V~l

practisch of meer theoretisch werk.
Het aantal mensen, dat Theoretische Organische Chemie als bijvak kiest, is de

laatste tijd gering. Wanneer mep hiertoe evenwel initiatieven ontplooit, is het
BomB mogelijk veel prof4jt van deze periode te hebben door enig theoretisch of
experimenteel werk te verrichten in verband met het hoofdvakonderzoek.

Het percentage promovendi is naar verhouding bijzonder hoog~ practisch ieder-
een, die het doctoraal heeft afgelegd, blijft aan de groep verbanden om er te
zijner tijd de promotiebul in ontvangst t,enemen. De tijd van het promotieonder-
zoek variëert van twee tot acht jaar met een gemiddelde van plus7minus vier jaar
Een-en-ander is echter sterk afhankelijk van het soort onderzoek.

AIB logische voortzetting van de reeks candidaats-doctorandus-d~ctor , komen
thans de toekomstmogelijkheden aan de orde. Deze zijn niet zeer veelsoortig,liJede
in verband met het feit, dat theoretische organici voor de meeste bedr~jven nog
een "luxe" vormen. Een groot gedeelte der theoretische organici blijft v:e:x:bonden
aan het wetenschappelijk onderwijs, de rest vertrekt naar een - beperkt - aantal
instellingen of industrieën (T.N.O., Philips, Shell).

De afdeling Theoretische Organische Chemie biedt de ca~didaat vele mogelijkhe-
den om, gedurende zijn hoofdvakperiode, veelal geheel zelfstandig, een, weten-
schappelijk zeer interessant, onderzoek te verrichten. De, met een wiskunde-
knobbel begaafde, pionier zal zich hier naar hartelust bL~nen uitleven.

Red.

NRedagelijkse bijdrage tot
genuanceerde meningsvorming
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Een jaar geleden was de subfaculteit scheikunde getuige van één van de meest
ingrijpende hervormingen op het gebied van het studieprogramma voor precandida-
ten: de invoering van het nieuwe propaedeutisch chemisch practicum.

Over het doel van dit practicum schrijft practicumleider Dr. D.P. den Os:
"Binnen het kader van de gereorganiseerde studieprogramma' s voor kandidaats-

e~amens S1 tlm S4 heeft het propaedeutisch chemisch practicum de volgende func-
tles:

a. De student practische bekwaamheden aan te leren, die als basis dienen voor
de voortgezette studie;

b. De student practisch inzicht te verschaffen in zoveel mogelijk facetten van
de chemie."

Bij dit l~atste wordt dan in het bijzonder de nadruk gelegd op het feit, dat
veel van deze facetten bij meerdere takken der chemie een rol spelen en dus - om
i.etste noemen - zowel organisch als anorganisch als fysisch-chemisch bèlangrijke
aspecten hebben.

Nu is het ingrijpende van de vernieuwing niet zozeer gelegen in deze theoreti-
sche doelstellingen als zodanig,als wel in de, voor Nederlandse begrippen, nogal
revolutionaire practische realisering ervan. Men schakelde (n.a.v. een Utrechts
experiment) over op de geïntegreerde practicumvorm, wat hierop neerkomt dat

men de studenten een aantal proevenseries laat doen, waarin allerlei disciplines
binnen de chemie op logische wijze aan de orde komen. Aan de hand van de theore-
tische achtergrond der experimenten worden de gevonden resultaten vervolgens in
verslagen verwerkt.

WETENSCHAPPELIJK
Wij, ouderejaars, die destijds in ons eerste jaar weleens het gevoel hadden,

dat wij werden opgeleid tot titreerautomaat c.q. Kipptoestelkranendraaier, kun-
nen nu met vreugde (c.q. afgunst) constateren, dat de huidige eerstejaars een
aro1tal systematisch samengestelde experimenten op wetenschappelijk niveau krij-
gen voorgeschoteld, waarbij niet alleen een uitgebreid overzicht van het door de
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chemie bestreken terrein wordt gegeven, maar tegelijkertijd een compleet arse-
naal aan onontbeerlijke chemische technieken aan de orde komt, variërend van het
wegen op een Mettlerbalans tot het terugzoeken van de litteratuur via trefwoor-
den en Chemical Abstracts. Het enorme belang van een practicum op deze basis is,
dat de student meteen in zijn eerste jaar het gevoel krijgt, dat hij werk ver-
richt op wetenschappelijk niveau, wat een' geweldige stimulans voor zijn verdere
studie kan betekenen.

VERSCHEIDENHEID
Het practicl~ bestaat uit twee gedeelten. In het eerste gedeelte staat bij

elke proevenserie een bepaald type verbindingen centraal (ijzerverbindingen, vet
en zeep, eiwitten en aminozuren) terwijl in het tweede gedeelte de proeven ge-
groepeerd zijn rond begrippen, die voor de gehele chemie van belang zijn (macro-
moleculen, isomerie, reactiesnelheid en evenwicht). Ter illustratie volgen hier-
onder twee voorbeelden - van elk practicumgedeelte één - uit het propaedeutisch
practicum van de cursus '66-'67, waaruit blijkt hoe constructief de onderwerpen
in deze proevenserie belicht worden:

IJZERVERBINDINGEN MACROMOLECULEN
1 Bereiding 0, 1N FeSOd uit Fe en H2SO4
2 Stellen van 0,1N FeS04 met KMnO
3 Bepaling van de evenwichtsconstinte

van Nit+ Fe++~ Ag + FeT++
4 Bereiding Mohr's zout
5 Potentiometrische bepaling van Fe++

in Mohr's zout
6 Gravimetrische Fe bepaljngen in

Mohr's zout
7 Bereiding van FeCl uitde elementen
8 Bereiding van Fe(O~)~-SOl uit FeC139 Dialyse van Fe(OH) -sol

10 Uitvlokking van Fe(àH)3-s01 met NaCl
en N~S04

_De verscheidenheid aan chemische technieken, die in het kader van deze twee
onderwerpen alleen al aan de orde komen, spreekt, dachten wij, voor zichzelf.

1 Droogvriezen van lever
2 Isolatie van nucleïnezuren
3 Hydrolyse van nucleïnezuren , frac-

tionering van de nucleotiden over
een ionenwisselaar

4 Isolatie van eiwitten
5 Fractionering van eiwitten, isolatie

van melkzuurdehydrogenase
6 Bepaling van de activiteiten van

melkzuurdehydrogenase (~zymkine-
tiek)

7 Gelfiltratie
8 Gelelectroforese

INFORMATIE
Een goede aansluiting op het practicum vormt de, dit jaar bijzonder lijvige,

handleiding, waarin, alweer in het kader van het integrale geheel, naast de prac-
ticumvoorschriften een uitgebreide behandeling van de theoretische achtergro~d
der proeven zijn plaats gevonden heeft.<Hij verschaft op duidelïjke en over-
zichtelijke wijze de informatie (en meer dan dat) die voor het doen der experi-
menten nodig is.

Tenslotte is het, speciaal voor de eerstejaars, wellicht van belang te weten
op welke gronden zij straks bij dit practicum beoordeeld zullen worden. Deze
zijn:

1 Pr-ae tische bekl,aamheid
2 Theoretische kennis (getoetst aan de hand van beurten over het, de proef

betrekking hebbende deel van de handleiding)
3 Verwerking van de verkregen gege-vens in een verslag.
Een,op zo wetenschappelijke georganiseerd,propaedeuseprac ticum betekent
dachten wij, een zeer belangrij'ke stap VOOTI'Taarts in:de ontwikkeling van de

scheikundestudie. Moge het voor menig toekomstig chemicus het hechte fundament
van zijn carriere vormen.
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ACTIVITE ITEN
Alvorens aan de CDL-activiteiten ruime
aandacht te gaan schenken, willen wij
constateren, dat zulks mogelijk is ge-
worden,door de ruimte, die Chimica Ac-
ta in nieuwe opmaak ons biedt.Wij wil-
len hier onze bewondering uitspreken
voor de nieuwe redactie, die, dank zij
haar enthousiasme deze opmaak tot stand
heeft wet~n te brengen. (dank U, red.)
~fijwensen haar - en dat niet alleen in
redactioneel opzicht - veel succes.

CDL-ACTIVITEITEN KOMEN WEER OP GANG
Enkele dagen na de overdracht werd de vanouds bekende viswedstrijd tussen het

personeel en - helaas - maar twee (2!) studenten gehouden. De beker verviel be-
grijpelijkerwijze aan het personeel. Het had heel anders kunnen zijn en dat zal,
naar wij hopen, in de toekomst, bijvoorbeeld bij de komende kegelwed~trijd, ook
het geval zijn.

Let dus allen op de aankondigingen en weest aanwezig! De CDL-evenementen kun-
nen zeer gezellig zijn, ook zànder U, maar, in Uw eigen belang, liever mèt U.

Door de Philosofische Faculteit daartoe in staat gesteld en mede dank zij de
welwillende medewerking van Professor Staverman, Dr. Roorda en Dr. Den Os, moch-
ten wij de nieuwe eerstejaars enig inzicht geven in de scheikundestudie en hen
vertrouwd maken met hun toekomstige werkplaatsen.

Het aantal eerstejaars vertoonde wederom een daling.
KOMENDE ACTIVITEITEN

BIEREXCURSIE
De koude winters van de Laa tste .ia1"enin aanmerking nemende ,hebhen wi i het he-

ter geoordeeld de traditionele bierexcursie dit jaar vroeg in de herfst te laten
plaatsvinden. Binnenkort zullen via de mededelingenborden nadere aankondigingen
worden gedaan.
EERSTEJAARSWEEKEND

Medio oktober zal het eerstejaarsweekend women georganiseerd. Voor een goede
oriëntatie in het exclusieve wereldje der chemici is het van het grootste bel2~g
dat iedere eerstejaars hieraan deelneemt.

Het weekend duurt van vrijdagavond tot zondagochtend en wordt meestal gehouden
in een riant buiten in de bossen. Nad at U daar gearriveerd bent en Uw gezellige
slaapplaats heeft bekeken, zult U kennis kunnen maken met vertegenwoordigers van
de wetenschappelijke staf en een keur van ouderejaarsstudenten, die alles in het
werk zullen stellen U een paar nuttige en gezellige dagen te bezorgen, zodat U
dit weekend niet licht zult vergeten.

Meer gegevens zult U binnenkort op de mededelingenborden kunnen vinden.
CHEMISCH FEEST

Tweedejaars opgelet!
De verwachtingen van heel Chemisch Leiden z1Jn thans hooggespannen. Aan U dit

jaar de dankbare taak het Chemisch Feest te organiseren. Velen ven U .Tijden zich



reeds enige tijd vol enthousiasms aan
de organisatie van dit, voor Leiden u-
nieke, feest, doch niet allen.

Wanneer U behoort tot die groep twee-
dejaars, die nog niets of nauwelijks
iets aan de voorbereiding van het Che--
misch feest heeft gedaan, wendt U dan
zo snel mogelijk tot Mej. A.R. Wiersma
Rapenburg 122. Goede jaren werken in
hun geheel mee aan dit feest.

Wanneer U niet muzikaal bent,
dan kunt U wel timmeren,

Wanneer U niet kunt timmeren,
dan kunt U wel oa-g anLse r-en,

En wanneer U niets ran dit alles kunt
dan moet U maar eens met ons komen pra-
ten •••

STUDIECOMMISSIE
Op de jongste jaarvergadering werd

door het nieuwe besD1ur voor de e0rRte
keer de studiecommissie geïnstalleerd.
Deze commissie heeft als doel de stu-
dentIeden van de studieraad v~~ fei-
tenmateriaal te voorzien, zodat deze
zich bij hun overleg in de studieraad
door exacte gegevens geruggesteund we-
ten.

De studiecommissie bestaat uit ver-
teeenwoordigers van de eerste vier ja-
ren, onder wie enige candidaten. Een
studentlid van de studieraad ~~idt de
vergaderingen van de studiecommissie.

Deze functie zal dit jaar door de
~eer H.M. Bolle worden vervuld. -

lfijhopen, dat deze n+euwe commissie
aan haar doel zal eaan beantwoorden en
zullen, waar nodig, alles in het werk
stellen om p-en-en-ander to otimul l' n.

R.P. D In
CDr,h ,t . a ao ti

ST"oiER AA b?
i~"'AT?•

1. "Onverminderd het bepaalde j.narti-
ke l,81 der wet dragen de faculteiten,
f.n t rfaculteiten, subfaculteiten en
~ect.is zorg dat door haar vertegen-
vroor leers, tezamen met de vertegen-
woordigers van de lectoren en het be-
stuur van de betrokken afdeling van
het t fconvent, regelmatig overleg
tro rd g pl gd in studieraden met de
daar 0 arp vaardige studente~, in za
ken b treffende het onderwijs en e-
xamen."
? "D overleg vindt ook plaats in-
dien de daartoe afgevaardigde studen-
ten zulks verzoeken."
(Ar ik 1 40 van h t Bestuursreelement
van d 1. idA Universiteit)
Bn di is dan in het kort weerGegeven
j,'at n studieraad is. Alleen schuilen
or in artikel 40 nog een a~~tal zin-
sneden, die nader omschreven dienen te
worden om de niet-jurist een beeld te
geven van een studieraad, i.c. de stu-
dieraad-chemie.

DOEL
h j k het doel van ~-

nwk urlp;omschreven gezien.
ook nl t eenvoudig dit in een

el m nt of wet vast te leggen. Hier-
mee zou de voor elke vorm van overleg
noodzakelijke soepelheid verdwenen
zijn.
Kort gezegd komt het er op neer, dat
docenten en studenten tezamen dienen
te ijveren voor een beter onderwijs-
nrogramma en studieklimaat.Dit in bei-
der belang.
Het is voor de docenten van belang te
',retenhoe de studenten het door hen
'eboden programma opnemen e" de stu-

(lc,.,tflnhebben een geïnstitntionali-
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seerde 'ieg om hun grieven te bestemder
plaatse te krijg&n. Door het overleg
leert men tevens elkaars standpunten
begrijpen. Dit kan tot een betere ver-
houding docent-student leiden.

SAMENSTELLnm
De studieraad bestaat uit twee hoog-
leraren,waarvan één als voorzitter op-
treedt, één lector, twee stafleden en
drie studenten. Mej. Schanstra notu-
leert de vergaderingen en draagt zorg
voor alle .administ~atieve werkzaamhe-
den.
De zittingsperiode van de leden is ter
wille van de continuiteit minimaal
twee jaar.

ONDERWERPEN VAN OVERL:EXJ
Zoals het aangehaalde artikel 40 voor-
schrijft gaat het overleg over het on
derwijs en de examens. In feite over
alles wat maar enigzins met de studie
te"maken heeft. Het spreekt vanzelf,
~at de studieraad zich alleen met min
of meer algemene problemen bezig kan
houden.lndividuele moeilijkheden dient
mcn direct met de betrokken. do~ent te
bespreken.- Slechts als dit tot niets
leidt kan de studieraad in actie ko
men.
To;engreep uit de onderwerp"••Vt:l.l'l het
afgelopen jaar: Juniormentoraat, hoor-
colleges ,eerstejaarsprogramma, toetsen-
s:'!steem,nieuwestudieprogramma (S1 tlm
SI1), enz •••
ne Dnderwerpen van discussie kunnen op
verschillende manieren op de apenda
terecht komen. De meesto gesprekontof
wordt door de studentleden aan d ord
gesteld, hetzij op eigen initiati f,
hetzij op verzoek van een deel van hun
achterban.

WERKWIJZE
Heeft een onderwerp eenmaal de agenda
hereikt, dan treedt de studieraad als
(eheel pas in werking. Als één of een
a8ntal der leden in de vorm van een
nota of memo over een onder"\lerphe ft
gezorgd voor een a~~tal uitcanrspunt n
voor de discussie,tracht de r ad I')
00.': aantal conclusies te komen j d i e al
-ocr-st.eLl.en-of een verzoek aan de bo-

trokken instantie worilt voorgelegd(a.o-
centl onderwijscommissie of subfacul-
teit). Ook de leden van de raad kun-
nen trachten bepaalde ideeën ten uit-
voer tbrengen.
Na afloop van elke vergadering geeft
de e udjeraad een communiqué uit, zo-
dat 110 betrokkenen op de hoogte zijn
van d resultaten. Een overzicht van
dez oommunjqués zal voortaan in chi-
mio Acta worden opgenomen.
Dit ween kort overzicht over de
gang vpn zaken binnen de studieraad
chem . Tn dit bestek was het niet mo-
gelijk oen-en-ander al te kritisch te
beaoh uwen en suggesties ter optimali-
seriril' van zijn "lerk te doen.
De s tr-uc tuur- van de subfacul teit en de
or ani tie van het onderwijs speelt
hier Ij en belangrijke rol. Wellicht
kan (I L 1 r nog eens aan de orde ko-
"len.
De a tud n tl den etaan in ieder geval
open oor alle suggesties en problemen
die voor de studieraad in aanmerkine
komen.

H.M •.Bolle
Studentlid studiera&1.

De n 1 uwe samenstelling van de Stu-
di r-and is als volgt:

Prof. Dr. A.J. Staverman, Voorzitter
Prof. Dr. W.M.H. Sachtler
Ir. L.W. Hessel
Dr. E.M.J. Jaspars
Dr. D.P. den Os
Mej. G .1,.Schanstra - secretaresse

Studentleden
H.M. 1(\11 , Hoagweg 50, Leiden
R .•r , d Ki v i , Plantsoen 17, Leiden
M .I, M.A.C.R. ,warttouw, Haarlemmer-

trn 107, Liden.
Indien U zaken hebt die U ter tafel

gebracht zoudt willen zien,kunt U zich
altijd wenden tot de studentleden, of
tot de Centrale Studenten Administra-
t ie .

• •



EN

Vraag: Als je op het nieuwe Chemiecomplex rond-
loopt , het gemoed bezwaard door studieproblemen ,
en Je hebt toevallig trek in koffie, WAT DOE JE DAN?

Het antwoord op deze vraag ligt meer
voor de hand dan menig student zich wel
bewust Ls vHe t luidt: stap eens bij"Juf-
frouw Schanstra" binnen, of ,wat offici-
ëler geformuleerd: vervoeg U eens bij
de "Centrale Studenten Administratie".

Dit bureel,tot voor kort beter bekend
als het "VoorKandidatenBureau" ,fUngeert
namelijk als coördinatiecentrum tussen
de verschillende groeperingen binnen de
Subfaculteit en heeft als zodanig, in
de vrij korte periode van zijn bestaan
reeds bewezen in vele, vele gevallen,
waar-In zich moeilijkheden voordoen, een
uitweg uit de doolhof te kunnen vinden.

Een niet te onderschatten factor is
hierbij,dat de C.S.A. (de naamsverande-
ring is een gevolg van het feit, dat
het Bureau zich voortaan ook met de na-
candidaatsstudie zal gaan bezighouden)
gedirigeerd wordt door een drietal on-
verbeterlijk lieve Dam olJuffrouw Schan
stra "herself" (r od TI in tituut op
zich), vo rtr rr 11jl<R n end rd door
de Dames Blok n [) I Jp r,

COORDINATIE
Eén van de voornaamste doelstellingen

van de "C.S.A." is het verzamelen van
zoveel mogelijk gegevens betreffend
het studieprogramma uit zoveel mogelijk
geledingen van de Subfaculteit, waarbij
gegevens over de studieresultaten van
de individuele student voorop gaan.
Het belang hiervan is,dat op deze wijze
eventueel optredende moeilijkheden kun-
nen worden opgespoord en zo moeelijk
ondervangen.

Het is derhalve van het grootste ge-
wicht, dat juist de studenten er aan
meewerken, dat d07e e evens de C.S.A.

tijdig bereiken. Wanneer, om maar iets
te noemen, de data van twee tentamina
(te) dicht op elkaar volgen, blijf dan
niet morrend rondlopen, maar breng de
C .S.A. op de hoogte. zèlfs lfetenschap-
pelijke Ambtenaren kunnen weleens een
foutje maken!

UITKOMST
Ook als er

een gegeven moment noe-dan-ook niet in
staat zou zijn een bepaald practicum te
lopen, dan blijkt daar in het algemeen
sneller een mouw aan gepast te kunnen
worden dan U eigenlijk wel had gedacht.
Het is in elk geval wel aan te raden
de C.S.A. op de hoogte te brengen, wan-
neer de studie door ziekte of iets der-
gelijks vertraging dreigt te ondervin-
den.

INFORMATIE
Behalve met het oplossen van proble-

men houden de Dames van de C.S.A. zich
voorts nog onledig met het verschaffen



van uIl r l In I'or-ma't.ie op studiegebied
n a=at eel; v 1111 over tentamendata, ten-
tameneia 11 1'0 terwijzieingen, spreek-
uren eto., ti U voortaan ook in Chi-
mica Aat( taantreffen, betekent
zulks t e nw ordig ook, dat men kan
putten ui n, door juffrouw Sahanstra
persoonlijk nngelegde, collectie oude
te~tamenop v n! Waarlijk niet iets om
zomaar aan voorbij te lopen.

Mocht U inmiddels nog niet van het

MEDEDELINGEN Gt~c.~.~.
EXAl.iEHDATA

belang van de "Centrale Studenten Ad-
ministratie" overtuigd zijn, dan rest
mij nog slechts één advies: ga Uzelf
ter plaatse overtuigen ( gebouw K& 0,
kamer 6). De dames zullen U (als U het
handig aanlegt, onder het genot van
een kop koffie) gaarne te woord staan,
want ze willen nog weleens om een praat-
je verlegen zitten ••••

GvL

De eerstvolgende gelegenheden tot het afleggen van examens zullen zijn op de
dinsdagen:

19 september
2 oktober

17 oktober
31 oktober
14 november

Wanneer U een examen wilt afleggen, dient U zich minstens 14 dagen van te vo-
ren te wenden tot de Centrale Studenten Administratie (gebouw KO, kamer 6) ter
verificatie van Uw studieresultaten. Vervoleens gaat U naar het Faculteits Bu-
reau, Rapenburg 46, dat geopend is van 9.30 tot 11.30 uur".

TENTAMENS
6 oktober 1967.
"Inleiding tot de biochemie" voor studenten sche:!':unde,aangekomen in 1966.
Het tentamen wordt gehouden in de Dependance van het Kamerlingh Onnes Laborato-
rium, Herenstraat 37, van 9.00 tot 11.00 uur.
9 oktober 1967.
"W:j,skunde"voor studenten scheikunde, aangekomen }'1 1965 of eerder (herkansing).
Het tentamen wordt gehouden in het Collegegebouw, 1e Binnenvestcracht,zaal I van
14.00 tot 17.00 uur.
21 oktober 1967.
"Moleculaire Natuurkunde" voor studierichtingen E en F.
Het tentamen wordt gehouden in de Dependance van het Kamerlingh Onnes Laborato-
rium, ~erenstraat 37, van 9.00 tot 12.00 uur.
"Inleiding tot de Fysische Chemie".
Studenten Scheikunde, aangekomen in 1960/67, die dit tentamen nog moeten afleg-
een, kunnen zich tot Dr. M.J. Voorn wenden voor het maken van een afspraak.



Het redactiesecretariaat is voor de
jaargang '67-'68 gevestigd op:
HOGEWOERD 129a (middelste bel).
U wordt vriendelijk verzocht adreswijz~
gingen ten spoedigste aan het redactie-
secretariaat te doen toekomen!
Het tot stand komen van de omslagfoto
hebben wij mede te danken aan de wel-
willende acrobatiek van de WelEedelGe-
booren Heer, de Heer, R.H. Barents.

Wïj raden U de alchymistische apparatuur
die onze voorpagina siert, te gaan be-
wonderen in het Rijksmuseum voor de Ge-
schiedenis der Natuurwetenschappen.
Dit nummer zal bij wijze van uitzonde-
ring de geplande 24 pagina's bevatten.

( Lm.)
Jong ,veelbelovend scheikundestudent,
wegens Rijksbezuiniging thans zonder
toelage, zoekt rijke, excentrieke, ou-
de Dame (kasteel geen bezwaar), om
hem voor zijn verdere studieduur ( 3
jaar) van een renteloos voorschot te
voorzien. Teruebetaljng binnen 8 jaar
na beëindicing van de studie.
Onze dank aan Peter Leenheer voor zlJn
assistentie bij het maken van het om~
slagontwerp •
Ingezonden stukken voor het tweede num-
mer dienen uiterlijk 20 oktober in het
bezit van de redactie te zijn.

4 SEPTm.;BER 1967
Candidaatsexamen letter G
De Heer R.T. Stuker.

19 SEPTEMBER 1~67
Doe toraalexamen
Mej. R.W. Bouwknegt,
Mevr. M.H.G. Overhoff-Zandman,
Mej. A.M.J. van Tilburg,
de Heren
W.C.M.C. Kokke,
P. Tavenier.

Candidaatsexamen letter F

De Heren
T.B. Heybroek,
R.P. Dessing.
idem letter G
De Heren
G. Groothuis,
R. Heytink.

REDACTll::
G. van Logehem,
Mej. Q.Th.M. Disseldorp,
N. de Boer;
J.B.J. Geise,
K. lT()t.p.bil,
:;.H.A. Stapel.
ILLUSTRATIE:
B.D.K. Codée.

Doet:D.M. de Vries



PERKIN-ELMER
Atomaire-Absorptie Vlamfotometers
Ultra-violet Spectrofotometers
Infra-rood Spectrofotometers
Spectrofotofluorimeters
Raman-Laser Spectrometers
Massa-Spectrometers
N. M. R. - Spectrometers
Gaschromatografen
D. T. A. - Kalorimcters
Monochromatoren
Polarimeters
Osmometers
Hoog en Ultra-Hoog Vacuum Apparatuur
Instrumenten voor Ruimteonderzoek
CHN Analysatoren
Lasers
Computers PERKIN - ELMER NEDERLAND N.v.

van Foreestweg 4. tel. 01730-35916
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cOmmUNIQUE STUDIERAADVERGADERING VAN 20 mEI 1967.
Door de O.C. is aan de docenten in het eerstejaar gevraagd:
1. een opgave van de inhoud van het college
2. hun mening over het toetsensysteem zoals dat door Dr. Kronenberg is

toegepast.
Dr. Van den meydenberg, Dr. Jaspars en Dr. Voorn achten voor hun colle-
ges toetsen niet gewenst.
Pröf. Oosterhoff en Prof. murre hebben over ad 2. geen mening gegeven.
De O.C. zal zich verder in deze zaak verdiepen.

Studeerruimte. Dr. Roorda stelt voor met de juniormentoren te overleggen
of de bibliotheek 's-avonds opengestelrl kan worden teneinde de studenten
de gel~genheid te geven rustig te studeren. Als de mentoren willen mede-
werken lijkt het plan goed uitvoerbaar.

Voorlichting. C.D.L.-Bestuur ~n Subfaculteit zullen zich bezig gaan hou-
den met de voorlichting voor rie studiekeuze Sl t/m S4 en voor de studie
na het. c9ndidaats.

Taakomschr.ijv ing juniormentoren.
1. De juniormentoren zullen de gelegenheid krijgen de Propaedeusecommissie

in kennis te stellen van omstandigheden die van belang kunnen zijn bij
de beoordeling voor de eerstejaarsverklaring

2. Vooral in het begin van het cursusjaar wordt zeer regelmatig contact
tussen jm-en ·en coordinatoren wenselijk geacht.

3. De jm-en zal gevraagd worden een verslagje 0 ver hun bevindingen te
schrijven.

4. Er wordt om een goede controle-regeling voor het jm-aat gevraagd.

Uilslag amens. r zal bij Prof. Oosterhoff en Dr. Ydo op aangedrongen
worden de uitslag van tentamens eerder bekend te maken.
In verband met een goede planning van de studie is een snelle uitslag van
groot belang.

Ienta.m.§li1.s,,KF~~_t_aJ.C?_h,e_mie_v,a_n.P.2'.o! .•.. G~,rt~r_.e,n_~"p.!.Se}~J1.0rg ..•_,Çl1.f.3!T1_i~van
Dr. Groeneveld. In de Studiegids staat dit als twee aparte tentamens aan-
gegeven: 19 en 19a. Er wordt om een duidelijke definitieve regeling gevraagd.

Tweedejaars practicum natuur~unde. Natuurkunde-studenten behoeven geen ver-
slagen meer te maken. Is dit voor chemici ook niet mogelijk ? Op het memo-
randum van de studentleden aan Dr. Van den meydenberg is nog geen antwoord
ontvangen. Dr. Van den ffieydenberg zal hierover nogmaals worden benaderd.

S4. De heer Van Santen deelt mede, dat Prof. Oosterhoff het met hem eens
was, dat S4 meer natuurkunde behoeft.

mEDEDELINGEN VAN HET VKB OVER TENTAmENS:- ~~._----~-~
Het 2e deeltentamen ELEmENTAIRE NATUURKUNDE voor le jaars studenten Schei-
kunde zal op 1 September 1967 van 14.00 tot 17.00 uur in de Dependance van
het Kam. Onnes Lab., Heerenstraat 37 worden afgenomen op 2 manieren:
1) Tentamen, gebaseerd voor de helft op het werkcollege en voor de helft

op de collegestof na Kerstmis;
2) Tentamen, gebaseerd op het werkcollege en op de gehele collegestof.

z.o.z.



-2-
Diegenen die een 4 of minder voor het Is deeltentamen hebben behaald,
moeten deelnemen aan het 2e deeltentamen volgens de tweede manier. Bij
het behalen van het eindresultaat wordt voor hen geen rekening gehouden
m~t het eerste deeltentamen.

TENTAMEN ELEMENTAIRE NATUURKUNDE voor 2e jaars studenten F en G.
Oe laatste herkansing is nu in overleg met de studenten bepaald op 2 Sep-
tember 1967 van 09.00 tot 12.00 uur in de Dependance van het Kamerlingh
Onnes Lab~, Heerenstraat 37.

Zie voor TENTAmEN FYSISCHE CHEMIE VOOR 3e JAARS E,F en G, pag. 20 van
.Ch.irn.Lca Acta.

VERGEET U NIET TENTMilENKAARTEN MEE TE NEMEN.

TENTAmEN mOLECULAIRE NATUURKUNDE (Prof. Beenakker) voor STUDENTEN E, ~ en G.
Dit tentamen wordt afgenomen op 21 October 1967 van 09.00 - 12.00 ~~r in
de Dependance van het Kam. Onnes t.ab , , Heerenstraab 37


