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

expansie 
Die activiteit op chemisch terrein uit zich 
op velerlei wijzen zoals • de aanleg van 
een kolossale driehoek van pijpleidingen 

Slochteren-Botlek-Staatsmijnen, voor het 
transport van aardgas en benzine: de 
grondstoffen voor haar chemie • uitbrei
ding van het bestaande assortiment van 
kunstmest, plastics, grondstof voor nylon 
• bouw van geheel nieuwe fabrieken voor 
de kunsthars melamine, lysine voor vee
voer en grondstoffen voor rubbers • 
groeiende buitenlandse contacten (export 
van produkten, van "know how", vestigin
gen in andere landen). 

<~> AATSMIJNEN/DSM 
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In dit tweede nummer van CRIMICA AC
TA zijn enige artikelen opgenomen, die 
hoewel onafhankelijk van elkaar ge
schreven, door recente ontwikkelingen 
betreffende het eerstejaarsstudiepro
gramma, onverwacht met elkaar in ver
band zijn komen te staan. Wij doelen 
hier op het verslag van de openbare 
bijeenkomst van de Onderwijscommissie, 
het artikel van Pr<f. 
Staverman over de 
medezeggenschap van 
studenten in onder
wijs-aangelegenheden 
en het communiqué 
van de StuQ.ieraad. 

Oorzaak van één
en-ander is de in
troductie van het 
nieuwe eerstejaars
programma door de 
onderwijscommissie. 

De gevolgen hi·ervan zijn namelijk 
onder meer, dat: 

er wrevél heerst binnen de Studie
raad, 

- er misnoegen is ontstaan bij veel 
juniormen toren, 
de plaatselijke Kamer van Vereni
gingen ( het overkoepelend orgaan 
der studentenverenigingen) zijn be
zorgdheid heeft uitgesproken, 

en dit alles als uitvloeisel van het 
feit, dat met bovengenoemde instellin
gen geen overleg was gepleegd,waardoor 
de bezwaren, die er bestonden tegen 
het nieuwe programma, eerst nadat de 
plannen definitief hun beslag hadden 
gekregen, naar voren konden worden ge
bracht. 

Nu is het niet aan ons om , als 
niet ter zake kundigen, een standpunt 
in te nemen inzake de vraag in hoever-

re deze bezwaren reëel zijn. Zoals wij 
in ons eerste nummer ons enthousiasme 
over het propaedeusepracticum niet on
der stoelen of banken hebben gestoken, 
zo kunnen wij de invoering van een ge
integreerd collegerooster, mits deze 
niet leidt tot onnodige studieverzwa
ring,alleen maar toejuichen. Daarnaast 
twijfelt, dachten wij, niemand eraan, 

dat de maatregelen, 
zoals die genomen 
zijn 1uitsluitend ge
nomen zijn om tot 
een verbetering van 
de studieprestaties 
te geraken, 

Anderzijds kunnen 
wij evenwel ook be
grip hebben voor de 
bezwaren, die worden 
aangevoerd tegen een 
tè stringent studie

programma ( to·t 2 keer toe twee toetsen 
binnen een week na elkaar, te we1n1g 
gelegenheid om aan het gezelligheids
leven deel te nemen) maar nogmaals, 
wij achten onszelf niet in staat in 
deze gecompliceerde zaak een mening te 
hebben~ 

Des te meer betreuren wij het daar
om, dat zij, die daartoe wèl in staat 
geacht moeten worden - en hier zouden 
wij met name op de juniormentoren wil
len duiden - in eerste instantie on~ 
voldoende gelegenheid hebben gehad hun 
bezwaren kenbaar te maken . Inhakend op 
de vergelijking , die Prof. Staverman 
aanvoert · om de medezeggenschap van 
studenten in onderwijsaangelegenheden 
als irrelevant te bestempelen, kUnnen 
wij hier immers stellen,dat de junior
mentoren, hoewel zelf "reizigers", in 
hun hoedanigheid van men tor te maken 



hebben met een ander 'traject' , dan 
waarop zij thans 'reizen', een traject 
dat zij uit eigen ervaring van zeer 
nabij kennen en waarover zij, wellicht 
vanuit een heel ~~der gezichtspunt dan 
de betrokken stafleden. Men begrijpe 
ons niet verkeerd: wij zijn mèt Prof • 
Staverman van mening, dat medezeggen
schap in de onderwijscommissie veel te 
ver zou voeren, maar het zou, dachten 
wij, aan te bevelen zijn, indien met 
name de juniormentoren, die nota bene 
als betaalde krachten medeverantwoor
delijk zijn voor de studieprestaties 
der eerstejaars, voldoende gelegenheid 
kregen hun mening aangaande dergelijke 
ingrijpende vernieuwingen kenbaar te 
maken. Daardoor zouden, naar onze me
ning tal van onplezierige misverstan
den voorkomen hebben kunnen worden. 

Het is een oud chemisch principe, 
dat men , bij het uitvoeren van een 
nieuw experiment , de omstandigheden 
niet alleen zo kiest, dat de bedoelde 
reactie optimaal verloopt, maar tevens 
zo, dat complicaties veroorzakende ne
venreacties, zo veel mogelijk worden 
voorkomen. Wij hebben enigszins de i n
druk, dat men aan dit aspect niet in 
alle gevallen evenveel aandacht heeft 
geschonken. 

* Red. 
Overigens ZlJn W1J momenteel bezig 
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OVER COMMISSIES, RADEN EH VERAL\TTHOORDELIJKHEDE~r 
door Prof.Dr.A.J.Staverman 

In de eers te jaargang no .8 van CRI
MICA ACTA LVGDVNI stelt H.M.Bolle het 
probleem aan de orde van de verh ou
d ing tussen de Studieraad en d e On
derlfij scommiss ie. Hij stelt zich in 
dit duidelijke en stimulerende arti
keltj e niet tevreden met een analyse 
van de situ at i e en de obligate opmer
king, dat als iedereen van goede wil 
is alles goed zal gaan; in tegendeel, 
hij besluit het met h e t verfrissende, 
radicale voorstel de Studieraad op te 
heffen en enige studenten op t e nemen 
in de Onderwijscommissie. 

Aangezien doorde ze maatregel schrij
v er de zes van een funktie ontlast zou 
worden is het wel duidelijk dat het 
voorstel van Bolle hem emotioneel 
sterk aanspreekt. Het is echter de 
tragi ek van de man van wetenschap , d a t 
hij door aanleg en opleiding voorbe
s t emd i s de problemen die op zijn weg 
komen t e ontdoen van hun emotionele 
schil en door te dringen tot hun ob
jectieve kern. En in dit geval voert 
de koele ob j ee tieve analyse tot -een 
conclusie tegengesteld aan die van het 
vurige verlangen: vermenging van de 
funkties van Studieraad en Onderwij s
commissie zou niet alleen praktisch op 
gro te moeil ijkheden stuiten, maar ook 
principiee l onjuist zijn. 

Het probleem dat door Bolle word t 
ges t e ld b e treft de dra,,gwijdte van het 
geladen woord "medezeggenschap". In 
ons geval gaat het om medezeggenschap 
van studenten m de studie-organisatie 
het lijkt echte r gehee l analoog aan de 
medezeggenschap v an arb e iders in be
drijven en een hypothetische medezeg
genschap van de reizigers bij de Ne-

derlandse Spoorwegen. In feite zijn al 
deze situaties verge lijkbaar me t de 
medezeggenschap van de kiezers in d e 
r egering v ê.n ons l and . Hoe slecht ook 
onze volksvertegenwoordiging funktio
neert, niemand zal d e illusie koeste
r en dat men de kiezers een b e t ere in
spraak in de landszaken zou verschaf
fen door het parlement op te heffen en 
enige vo l ksvertegenwoordigers (als zo
danig!) in de regering op te nemen . 
Misschien i s echter deze situatie niet 
geheel analoog aan die van het voor
stel Bolle , mder meer doordat het par
lement duidelijk macht kan uitoe f enen 
die zelfs zover gaat, dat het de rege
ring naar huis kan s turen wanneer de 
inzichten over het te voeren b e l e id 
van regering en parlement onve renig
baar blijken. 

De insp r aak van 1-rerknemers in be
drijven vormt ook geen goed voorbeeld 
omdat de ze nu juis t h e t uitgangspunt 
i s van discuss i es over de organisatie
vorm van de ondernaming.Gok hier lijkt 
echter essentieel, d at voor het behar
tigen van belangen van p a.rt <•m, orga
nen l:.e s ta2.1; d i e v ersch:i.J.lsn var, (le vr 
g anen die bele idsveran tHoordelijl,heid 
dragen. Want het bele id behoort be
paald te worden door h e t belang van 
de onderneming a l s geheel en de ver
antwoordelijkheid voor dit beleid moe t 
duidelijk, ten goede of ten kwade, 
liggen bij functionarissen die niet 
ook partijbelangen moeten behartigen. 

Het - hel aas hypothetische ·- voor
bee ld v an de Nederlandse Spo<)~~: · -se:. is 
het duidelijks tJ hoe nuttig >k in
spraak van r e izigers in de d.. ,_,s tver
lening der N.S. zou z ijn, niemand kan 
serieus over 11egen de r eiz ieers zeggen-



schap te geven in de opstelling van de 
dienstregeling. In ons geval, waar het 
gaat over inspraak van studenten in 
studie-aangelegenheden, lijkt dit nu 
nog duidelijker doordat de studenten 
zolang ze "reizigers" (dus student) 
zijn, de preciese bestemming van hun 
reis nog niet kennen en bovendien maar 
éénmaal een hele reis meemaken. 

Mijn conclusie is wel duidelijk: 
1 . De studenten moeten zeer zeker in

spraak hebben in alle zaken die 
hun bestaan aan de Uni versj_tei t 
betreffen . (N.B. dus heus niet al
leen het collegerooster of de stu
die- indeling), 

2. Het orgaan, waarin deze insp;raak 
tot uitdrukking komt, de Studie
raad dus,moet frequent vergaderen, 
moet behoorlijke gedachtenwisse
ling mogelijk maken en moet zijn 
conclusies en adviezen op gemakke
lijke en indrtngende wijze kunnen 
voorleggen aan de instanties die 
organisatorische verantwoordelijk
heid dragen, 

3. Het orgaan, dat vorm geeft aan de 
inspraak van de studenten , mag 
geen organisatorische verantwoor
delijkheid dragen, 

4 . Wel kunnen individuel.e studenten, 
of studentenorganisaties,deelnemen 
aan taken van organisatorische
aard. Deze taken zijn dan echter 
principieel van andere aard dan de 
taak van de studenten in de Studie
raad . 

Wanneer men deze conclusies als on
ontkoombaar aanvaardt, kan men zich 
toch nog wel zorgen maken over de mo
gelijkheid, dat met de inspraak van de 
studenten onvoldoende of in het geheel 
geen rekening zou worden gehouden. O
verigens is dat gevaar in het voorstel 
Bolle ook allerminst bezworen. Dit ge
vaar wordt niet bestreden door de Stu
dieraad op te heffen of van karakter 
te veranderen, maar door het overleg 
in de Stdusieraad te beschouwen a.l~de 
eerste instantie waarin de wensen van 
de studenten worden verdedigd . In ge
vallen waarin deze verdediging onvol
doende succes oplevert zullen er ver
dere stappen genomen kunnen worden,zo
als brieven gericht aan hoge, hogere 
en allerhoogste gezagsdragers of ande
re acties. Ook, wanneer het zover zou 
moeten komen, dan nog heeft de Studie
raad in zijn huidige vorm een belang
rijke functie door de mogelijkheid 
voor de studenten en de docenten om 
hun meningen en standpunten aan elkaar 
uit te leggen vóórdat er nog sprake is 
van een conflictsituatie. En het lijkt 
me zelfs mogelijk, dat er in de rusti
ge vergadering van een Studieraad be
ter naar de studenten wordt geluisterd 
dan naar het zoveel heviger lawaai dat 
studenten - wellicht mede als gevolg 
van de afwezigheid of het slecht funk
tioneren van studieraden? - soms op 
andere fronten ontketenen. 
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ALLE TAPE HEEFT TWEE KANTEN 
(zie hoe veelzijdig 3M is in het benutten daarvan) 

Meestal heeft tape één kleefzij de. Maar 3M heeft tape met fabuleuze 
kleefkracht aan beide zij den. Dat heet: Scotch-Mount double·coated 
tape. Deze wordt in diverse dikten en breedten op rollen ge leverd. 
Hiernaast enke le zeer praktische praktijktoepassingen. 

Alle inlichtingen worden u gaarne verstrekt door de 

~m I miNNESDTA [NEDERLAND] N.V. 
~- ROOSEVELTSTRAAT 55 • LEIDEN • TELEFOO N (01 710) 34541 

Maar 3M zou niet zo 'n groot internatio· 
naai concern zijn als ze daarmee alleen 
al tevreden zou zi jn. UildeAmerikaanse 
laborato ria 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. 



ONDERWSCOmiSSIE 
OPENBAAR 

Dinsdag 10 oktober jl. vond in de 
bibliotheek vari het gebou~ L.M.U.Y. 
een bijeenkomst plaats, waarin de le
den van de Onderuijscommi se i e de eer
s t e j aars en aan een niet onaan zienl i j k 
aanta l belane stel l ende- en bel cngheb
bende- ouderejaars een uiteenzetting 
gaven van het nieuwe eerstej aarsstu
dieprogramma. 

In zijn inleiding formuleerde Prof. 
Bosch, voorzitter van de Onderwijscom
missie, de bedoeling van deze bijeen
komst: de eerstejaars enig inzicht te 
verschaffen in wat hen op het gebied 
van practica en colleges te wachten 
staat en wat er van hen in hun eerste 
jaar verwacht zou worden. Het was de 
Onderwijscommissie, die verantwoorde
lijk is voor het eerstejaarsprogramma, 
gebleken, dat er vorig jaar, bij de 
uitvoering van het nieuwe propaedeuse
practicum,moeilijkheden gerezen waren, 
ten gevolge van een gebrek aan theore
tische kennis in bepaalde vakken. Dit 
heeft de Onderwijscommissie doen be
sluiten dit jaar een geïntegreerd col
legerooster in te voeren, een oollege
rooster,waarin alle fundamentele kant
en van de scheikunde in de vorm van 
inleidende colleges worden belicht. De 
kennis zal worden getest door middel 
van 'toetsen', tussentijdse'repetities' 
over de behandelde stof aan de hand 
van vragenlijsten. Deze toetsen moeten 
zeker niet beschouwd worden als deel
tentamens; ze wegen veel minder zwaar. 
De student mag, bij wijze van spreken, 
in z.ijn eerste jaar nog een keer 1 af
gaan'. 

Het toetsensysteem moet tevens wor
den gezien als een aansporing voor de 
eerstejaars om regelmatig te werken. 
De Onderwijsoommissie verwacht , dat 
van dit systeem een stimulerende wer-

king op de studie za l uitgaan. 
Dat het nodig was meer regelmaat in 

de studie van de eerstejaars te breng
en, was de commis sie gebleken uit een 
enquète, vorig j aar onder de eerste
jaars gehouden . Hieruit was gebleken, 
dat men ziJn tijd in het algemeen zeer 
onharmonieus indeelde: men besteedde 
veel te veel tijd aan het maken van 
verslagen; daarentegen te weinig aan 
het, zo belangrijk geachte uitwerken 
van collegedictaten. 

Prof. Bosch wees ook op de taak van 
de juniormentoren in deze: zij dienen 
door persoonlijke informele contacten 
met ~un oliënten er op toe te zien,dat 
deze 1Dt een regelmatige studieindeling 
komen en moeten, zo er iets mis dreigt 
te gaan, dit pogen te corrigeren. 

Hij besloot zijn inleiding met de 
uitspraak, dat men het als een groot 
voorrecht moet besohouwen scheikunde 
te kunnen studeren in Leiden. 

Vervolgens gaf Dr. Kronenberg,nadat 
hem gebleken was,dat men hem goed ver
stond, een overzicht van de eerste
jaarscolleges. Hij stelde zich de vol
gende vragen: 
a. wat beoogt de docent met zijn col

leges. 
b. is het nuttig deze colleges te vol-

gen. 
De antwoorden op deze vragen formuleer.,
de Dr. Kronenberg als volgt: Het doel 
van de docent is, te komen tot een be
ter contact tussen hem en de studenten. 
Het is de bedoeling, dat de studenten 
zich actief bij het college betrokken 
voelen en o.m. vragen stellen. In dit 
verband valt het klassieke gezegde:'Er 
bestaan geen domme vragen! ' 

Het antwoord op de tweede vraag: Na
tuurlijk bestaan er goede boeken, maar 
speciaal voor de eerstejaars blijkt 



het moeilijk uit deze boeken de hoofd
zaken te lichten. Het nut van colleges 
is nu, dat de docent deze hoofdzaken 
apart kan nemen en toelichten. 

Het collegerooster is voor de studie
richtingen S1t/m S4 in het eerste jaar 
gelijk. Over de colleges zullen in to
taal tien toetsen worden afgenomen: 5 
toetsen alsmede het 1e deeltentamen 
natuurkunde en het 1e deeltentamen 
wiskunde in het eerste semester en 5 
toetsen plus het 2e deeltentamen wis
kunde in het tweede semester. 

Van de tien toetsen moeten de acht 
beste , waaronder in elk geval anorga-· 
nische chemie , gemiddeld voldoende 
zijn. Heeft men daarnaast of zi jn 1e 
deeltentamen wiskunde of het deelten
tamen natuurkunde voldoende,dan krijgt 
men aan het eind van zijn eerste jaar 
de propaedeuseverklaring uitgereikt.Om 
de tweedejaarspractica te kunnen volg
en moet men evenwel ook de toetsen o
ver deze vakken afzonderlijk voldoende 
hebben (voor het practicum organische 
chemie zelfs de toetsen organisch én 
biochemisch). 

Dr. Kronenberg wijst erop, dat de 
tentamina wiskunde en natuurkunde vaak 
een groot struikelblok vormen. Daar 
zij voor de verdere studie onontbeer
lijk zijn, raadt hij de eerstejaars 
aan, hieraan de nodige aandacht te be
steden, o.a. door voorbereiding van de 
colleges . 

Dr. Kronenberg : "Chemie is een fy
siek zware studie; hiertegenover staan 
evenwel lange weekends en lange acade
mische vakanties, waarvan U verstandig 
gebruik moet maken. Wanneer het U nu 
lukt regelmatig te studeren , dan krijgt 
U ui te indelijk meer vrije tijd'l 

Dr. Den Os verstrekte vervolgens de 
nodige informatie over de practica. 
Hij illustreerde de belangrijke plaats 
van de practicadoor te stellen, dat deze 
tweemaal zoveel tijd in beslag namen 
als de colleges, terwijl er bovendien 
aanwezigheideplicht is. "Een actieve, 
geïnteresseerde deelname van de eer-

stajaars zou een stimulans Z1Jn van 
de activiteiten der assistenten." 

Verslagen zouden ditmaal, in t egen
stelling tot vorig jaar, zoveel moge
lijk op de practica gemaakt worden. 

Dr. Den Os kondigde een reorganisa
tie van het natuurkundepracticum aan: 
tot Kerst doet men 6 proeven,waarbij 
men ter voorbereiding- een vragenlijst 
dient in te vullen. Op het practicum 
worden de verslagen gemaakt; hierbij 
hoeft men geen foutenberekening uit te 
voeren. Tijdens de laatste 3 middagen 
krijgt men werkcolleges, waarin fou
tenberekeningen over de 6 uitgevoerde 
proeven aan de orde komen.Over de fou
tenbeschouwingen volgt dan een toets. 
Na Kerst volgen dan nog 4 proeven vol
g~ns het klassieke recept alsmede een 
aantal werkcolleges. 

Ten aanzien van de vraag of het Pro
paedeusepracticum niet te overladen was 
werd nog opgemerkt, dat: 

- meer gelet zal worden op de kwali
teit dan op de kwantiteit, 

- de beoordeling bedoeld is objectief 
te zijn (voor de eisen zij men ver
wezen naar het vorige nummer), 

- in december een tussentijdse beoor
deling zal worden gegeven als waar
schuwing. 

Tot slot verweet Dr. Den Os de eer
stejaars, dat zij niet beheerst genoeg 
omsprongen met het nieuwe gebouw , met 
name in de hal tijdens de lunches . Hij 
hoopte, dat hierin snel verbetering zou 
komen. 

Dr . Roorda haakte in op de laatste 
opmerking van Dr . Den Os . Hij deelde 
o.m . mee,dat pe~ jaar ruim een ton aan 
chemicaliën werd verbruikt. Hij drong 
daarom aan op een verantwoord gebruik 
van chemicaliën en glaswerk. Hij memo
reerde het relatieve personeelstekort 
op het lab. en vroeg nogmaals alles zo 
veel mogelijk schoon te houden . 

Als laatste verstrekte Dr . Ruigrok 
nog enige informatie over de Centrale 
Studenten Administratie. 

Red . 



Op initiatief van de Utrechtse Chemische Club vond op 26 oktober te Utrecht 
een landelijke bijeenkomst van studenten, zitting hebbend in de diverse studie
raden c.q.-commissies Chemie, plaats. De opkomst was zeer bevredigendz behalve 
Groningen, Delft en Twente waren alle Universiteiten en Technische Hogescholen 
aanwezig. 

Wanneer wij het programma van deze studiedag bekijken, dan waren de belang
rijkste agendapuntenz 
11.30 u. Overzicht van de activiteiten en plannen der diverse studieraden 
13.30 u. Discussie over mogelijke punten van samenwerking tussen de studieradene 
15.30 u. Rondleiding door de laboratoria . 
20.00 Uo "Teach-in" over het nieuwe studieprogramma, dat met ingang van septo'68 

in Utrecht zal wordon ingevoerdo 

Tijdens de ochtendbijeenkomst werd een soort 'inventarisatie' gehouden van wat 
er aan studieraden c.q.-commissies bij de diverse Universiteiten en Hogescholen 
bestaat. Hierbij bleek, dat in de meeste gevallen de structuur overeenkomt met 
die welke in Leiden bestaat. Met name de Gemeentelijke Universiteit van Amster
dam (zie elders in dit nummer)heeft een opbouw in Studieraad en Studiecommissie, 
die vrijwel identiek is met de Leidse structuur. In de meeste gevallen fUnctio
neren de studieraden goed, wel werd ons duidelijk, dat in een aantal andere 
steden de co5rdinatie tussen de studieraad en studievereniging aanmerke lijk 
beter verloopt dan zulks hier ter stede het geval is. In vergelijking met het 
Amsterdams Chemisch Dispuut blijkt het CDL nog veel te weinig als studievereni
ging actief te zijn. Wij zouden graag zien, dat hierin enige verandering komt. 

Tijdens de middagvergadering kwam een grote verscheidenheid van onderwerpen 
aan de ordez 

Er werd meegedeeld, dat de O.C.S,N, een voorlichtingaboekje in voorbereiding 
heeft, waarin een overzicht zal worden gegeven van de onderzoeksgroepen aan de 
diverse Universiteiten en Hogescholen. De gegevens voor dit boekje zijn, aldus 
de O.C.S.N., via de plaatselijke studieverenigingen verkregen. Een pikante bij
zonderheid is hierbij, dat tot nu toe niemand weet, wie het Leidse aandeel in 
dit boekje voor zijn rekening heeft genomen,, , 



Nu ook 

~assen 
uit voorraad leverbaar 

97 GASSEN in sterke, veilige cylindertjes 

( 5 x 33 cm. of 7,5 x 15 cm.) 

en iedere cylinder voorzien van een naaldventiel, 

Meer informatie zenden wij U graag toe. 

NOURV-BAKER N.V. 
POSTBUS 1 DEVENTER 

TELEFOON 05700-11341 



De Chemische Subfaculteit van de Vrije Universiteit geeft een boekje uit voor 
middelbare scholieren, onder de titel: " Scheikunde studeren aan de VU". Hierin 
wordt de nodige informatie gegeven over de aard van de scheikundestudie op aca
demisch niveau, iets, wat bepaald niet overbodig is. Tijdens de middagzitting is 
overleg gep l eegd om te komen tot een landelijke uitgave van dit boekje, dat dan 
ieder jaar via schooldecanen in omloop zou moeten worden gebracht. Er werdwege
zegd, dat over dit onderwerp contact zou worden opgenomen met de K.N.c.v. 

De vergadering had nogal wat kritiek op he t feit, dat het dagelijks bestuur 
van de o.c.s.N. zich te weinig actief betoonde t.a.v. studieaangelegenheden en 
onderwijszaken ( waar hebben we dat meer gehoord? ). Men stelde voor om in de 
O.C.S.N. één man te plaatsen, speciaal belast met de onderwijszaken, een man, 
die dan tevens zou fungeren als coördinator tussen de studieverenigingen. De 
o.c.s.N. bleek in principe bereid aan dit voorstel te voldoen! 

Ook werd a öndacht besteed aan de stages.De vergadering was algemeen van mening 
dat er een ruimere mogelijkheid tot het lopen van stages diende te komen. Tevens 
vond men, dat de stages in he t algemeen qua inhoud best wat zinvoller zouden 
kunnen worden. ~~en drong er op aan zowel lij het bedrijfsleven als bij de Univer
si t e i t en meer aandacht te vragen vo or dit .onderHerp. 

Zowel bij de VU als de Universitei t van Nijmegen bestaat veel enthousiasme -..oor 
de overziehtscolleges Natuurfilosofie en Geschiedenis der Natuurwetenschappen, 
die aldaar gegeven worden. Dit is voor de Leidse Studieraad een reden om te pro
ber en een dergelijk college ook hier in te voeren. De redactie van Chimica Acta 
juicht zulks bijzonder toe. 

De avonduren w·erden gewijd aan een " teaeh-in " van Utrechters-onder-elkaar, 
vrijblijvend in-,a~- en opgevuld door "buitenlanders", over het nieuwe Utrecht
se studieprogramma. 

Van studentenzijde kwam·en hierbij de volgende verlangens ter tafel: 
Een geheel nieuwe opzet, geen oppo~en van de huidige studieregeling. Dit 
geldt zowel voor de inhoud van het onderwijs als voor de wijze van doceren. 

- De l~jn van het proefpracticum ( te vergelijken met ons propaedeusepracticmn) 
moet doorgetrokken worden. 
Afschaffen van onrendabele colleges en nieuwe instellen: Chemische techno
logie, natuurfilosofie, maatschappelijke aspecten der chemie. 

- Objectieve beoordeling aan het eind van het eerHte jaar. 
- Betere communicatie tussen stafleden onderling en tussen stafleden en studen-

ten. 
Voorwaar, verlangens die niet alleen voor Utrecht actueel zijn I 
Interessant was het, te vernemen, dat Utrecht beschikt over een " subfacul

tei tsdecaan", een academicus, die zich uitsluitend bezighoudt met onderwijspro
blemen (ook waar het privé-moeilijkheden van de studenten betreft). 

Resumerend , kunnen we stellen , dat de leden der diverse s tudieraden terug 
kunnen blikken op een bijzonder informatieve dag, op uitmuntende wijze georgani
seerd door de Utrechtse Chemische Club. Het was dan ook , zacht gezegd , vreemd 
te ervaren dat de o.c.s.N. het niet nodig had gevonden deze studiedag te subs~ 
diëren. Je zou je haast gaan afvragen waarom je landelijk georganiseerd bent,,. 

red. 
in samenwerking met H.M. Bolle 

* Zou de 0 .C .S.N. er niet bij gebaat Zl.Jn mumeer er een landelijk chemisch perio-
diek bram? Wij houden ons aanbevolen. red. 



CQÖKDINAI I€·CHEf1tE 
Het principe, dat de werkgroep coördinatie-chemie, welke onder leiding staat 

van Dr. H .1. Groeneveld, ten grondslag ligt is het bestuderen van metaalionen, 
die zijn omgeven door organische of anorganische moleculen of atomen. 

De geboorte ligt ongeveer in 1948 toen een v an de onderwerpen van Prof. van 
Arkel een niet-icnogeen bleek te zijn. Dit onderzoek naar de covalente band is 
in die tijd overgenomen door Dr. Groeneveld, hetgeen resulteerde in een proef
schrift over polyvalente chloriden. Men heeft hierna onderzoekingen verricht 
naar niet-waterhoudende oplosmiddelen en via de complexe groepen, welke hierin 
voorkwamen is het huidige programma ontstaan. 

Deze ontwikkeling valt geheel samen met de grote groei van de belangstelling 
voor de covalente anorganische chemie, welke de laatste vijftien jaar heeft 
plaatsgevonden: in 1953 waren op een congres in Kop enhagen slechts veertig man 
aanwezig; tegenwoordig zou het aantal bij vrije inschrijving twee duizend belo
pen. 

KATALYSE 

Hebben de stoffen, die in dit v.erband bestudeerd worden, reeds als zodanig be
tekenis, men denke bijvoorbeeld aan de verfstoffenindustrie -- een belangrijk 
deel van de toepassing wordt gevonden bij de res earch in de katalyse, welke voor 
het grootste deel op de werking van de d-electronen der complexe verbindingen 
berust. De beide soorten katalyses, heterogene en homogene, worden bij de Hoog
~e~aren Sachtler en Kooyman onderzocht. Samenwerking uit zich onder meer in een 
onderlinge uitwisseling van hoofd- en bijvakstudenten. Met betrekking tot de ka
talyse is er een zeer uitgebreid scala van industriele belangstelling, welke 
zich van Shell en Staatsmijnen kan uitstrekken tot leerlooierijen; ook met be
trekking tot de waterzuiveringen en ontharding van water zijn er veel techni
sche toepass ingen, b.v. bij textielindus trieën. 

Een tak, die vooral in het buitenland reeds grote opgang gemaakt heeft en nu 
ook in Nederland steeds meer in de belangstelling komt is die van de geneesmid
delenindustrie en de biochemie, dit laatste vooral met betrekking tot enzymreac
ties. Deze enzymen zijn nl. complexerende stoffen, wier werking veelal berust op 
het daaraan gebonden metaalion. Gecomplexeerde metaalionen verplaatsen zich dik
wijls zeer snel door het lichaam~ ook is afscherming van het ion mogelijk, waar
door het onwerkzaam wordt, b.v. bij de toxicologie. 

ZELFSTANDIG ONDERZOEK 

Binnen deze werkgroep wordt door de promovendi en doctorandi over het algemeen 
een eigen onderzoek verricht. Zo hebben onderwerpen als sulfoxyde- complexen -
voor welk onderzoek ook het buitenlan~grote belangstelling toont --,fosfor- oxy
verbindingen , methylcyaniden als oplosmiddel, tertiaire aminen , verbindingen 
tussen boor en stikstof, stikstof en zwavel, zwavel en fosfor pas in een later 
stadium echte raakvlakken. Het doel is hierbij een onderzoek naar de wissel
werking van metaaldeeltjes met liganden en omgekeerd, hetgeen gedaan wordt door 
o.a . veranderingen van het veld om ionen door liganden ·;;,, bestuderen,de ver 
schillen hierin te interpre teren om zodoende tot een theoreti s ch bindingasysteem 



te kunnen geraken. 
In de praktijk geschiedt dit door metingen te verrichten over veranderingen in 

het infra-rood en zichtbaar spectrum ten gevolge van substitutie in verschillen
de liganden der complexen. Deze complexen Z1Jn over het algemeen slecht bekend 
en zullen derhalve meestal zelf gesynthetiseerd moeten worden. 

Allereerst zal echter hierbij de synthese zo opgesteld dienen te worden, dat 
de gewenste stof zonder veel werkzaamheden in zuivere toestand verkregen kan 
worden,dus zonder min of meer ingewikkelde scheidingsmetheden toe te passen, die 
verontreinigingen in de hand werken. Dit kan gebeuren door het 'kiezen' van gun
stige oplosbaarheidsvoorwaarden. 

Een bijkomende moeilijkheid is, dat soms energie-rijke verbindingen gevormd 
kunnen worden, waardoor men met grote reactiviteiten rekening moet houden. Ook 
zullen vele reacties in een systeem uitgevoerd moeten worden dat afgesloten is 
van de buitenlucht, niet alleen vanwege de reactiviteit met water en zuurstof , 
maar ook die met stikstof. Deze afgeslotenheid maakt tussentijdse veranderingen 
moeilijk. 

Zijn er vaak al pittige experimentele problemen bij de synthese, in veel ge
vallen is deze zelfs niet bekend in de litteratuur. Daarom zal de experimentator 
een veelzijdig syntheticus moeten zijn om deze problemen tot een goed einde te 
kunnen brengen. Een voorbeeld in dit verband is de synthese van vaste alcohol
complexen. Deze gelukte in weerwil van vele experimenten op geen enkele wijze! 
de reden bleek te zijn, dat al het alcohol moleculair door het water verdrongen 
we~d, terwijl bovendien alcohol een te polair oplosmiddel was voor de alcohol
complexen. Toen dit eenmaal was opgehelderd werd ortho-formiaat toegevoegd zo
wel om al het water te binden als om als oplosmiddel te dienen, en het alcohol 
complex kwam er zonder meer uit. 

DOCTORAALSTUDIE EN PROMOTIE 

Indien een candidaatstudent besloten heeft bij deze werkgroep zijn studie te 

willen voltooien zal hij in bijna alle gevallen een eigen onderwerp krijgen, 

waarbij naar eigen keuze de nadruk kan vallen op synthese dan wel op fysisch

chemische methodieken. In dit verband zal hij nauwe samenwerking ondervinden met 

de Hoogleraren Kooyman en Sachtler, Dr. Welters en Dr. Louw en, sedert een twee

tal jaren, met de werkgroep "Metaal-organische verbindingen en Coördinatie- ver

bindingen" van de Stichting Scheikundig Onderzoek Nederland. Bovendien zal op 

korte termijn coördinatie met de röntgenanalyse worden verwezenlijkt, terwijl 

dit hopelijk ook met de biochemie zal plaats vinden. 

Vaak wordt hierbij als tweede en derde richting een keuze gemaakt uit werk

zaamheden bjj Prof. Kooyman, Prof. Oosterhoff en Dr. Maaskant. De tentamina wor

den in de reg61 door Dr. Groeneveld en Dr. Maaskant ( Problemen bij metaalionen) 

afgenomen, al dan niet gevolgd door een tentamen bij Prof. Gorter. 

Bijvakkers kunnen kiezen tussen een eigen onderwerp en meewerken met een pro

movendus resp. hoofdvakstudent, waarbij in de regel de laatste mogelijkheid ge

kozen wordt; men verkrijgt hierdoor immers een snelle en goede entree in de 

problematiek. _ 



Is het doctoraal-examen met goed gevolg afge l egd , dan zal in bijna alle geval 
l en een promotie- ondervrerp volgen, ~Velk i n gemidde ld t~Vee j aren beëindigd kan 
;-ror<l en. Reeds tijdens deze periode en soms daarvoor, zullen contacten met de in
dustrie kunnen z ijn; enerzijds omdat er grote vraag is naar afgestudeerden in 
deze t ak van lie t enschap van~Vege de grote dienstbaarheid aa.."l andere onderzoeking
en, anderzijds door de s t eeds groeiende b elangs telling van de kant van de bio
chemie. 

De werkgroep coördinatie-chemie, die zowel door haar e i gen research als door 
haar dienstverlenende karakter een grote plaats in de chemische sector zal gaan 
Ji.nnemen, biedt interessante mogelijkheden aan studenten met een voorkeur voor 
synthese en katalytische prob lemen. Degenen, die binnen een kleine groep afwis
selend en zelfstandig werk willen verrichten, zullen hier een plez i eri ge afstu
deerrichting aan treffen. 

NRC dagelijkse bijdrage tot 
genuanceerde meningsvorming 

De twe ede jaars hebben gemeend dit jaar onder de uitdruk-kelijke titel "DRUG
our·• een tot nog toe nogal verwaarloosd aspect van de Chemie aan de orde te moe
ten brengen, namelijk de wereld van "drugs", "pot" en "stuff ", van"to be or not 
to be stoned", van "op de klont gaan" e.d., om maar enkele vaktermen uit de 
hippe blitz van de " floeierpoeier" te citeren. 

HoeHel de "stuff" op de chemische laboratoria nog steeds niet vrijelijk te 
verkrijgen is (schande!),zullen de tweedejaars niettemin door parapsychologische 
overbrenging van de transcendente meditatie proberen U van Uw geestelijke laag
bouw naar de Hoogbouw te transporteren . Helaas kunnen de heren Lennon en McCart
ney, die een lezing over Zen-Boeddhisme zouden houden m.m.v. Ravi Shankar, niet 
aanwezig zijn. 

Laten wij degenen, die zich voor een dergelijke hallucine·rende " trip" te oï.rl. 
voelen, echter geruststellen: na de pauze zal men U vergasten op een chemisde 
micromusical op macromoleculaire basis, waarin allerlei wan- en andere toets
standen aan de orde zullen komen. 
Wij hopen U vrijdagavond 1 december klokke halfnegen in de zaal van het Sint 
Antoniusclubhuis te ontmoeten. 

Red. 

p'.s .: De kopers van de eerste honderd toegangskaarten ontvangen gratis de "DRUG
OUT"-affiche! 
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In de artikelenserie, die hier een aanvang neemt, zal worden getracht U enig 
inzicht te verschaffen in de wijze, waarop aan de andere Nederlandscha Universi
teiten scheikunde wordt gedoceerd, gepracticeerd en 'gestudeerd'. 

Het bestuur van het Amsterdams Chemisch Dispuut voorzag ons vo.or dit artikel 
van het nodige materiaal over studie- en gezelligheidsleven; onze dank hiervoor 
is groot. Vergelijking met Leidse toetstanden wordt grotendeels aan de lezer 
overgelaten. 

In dit studiejaar vraagt ook "Arnsterdam",d.w.z. de chemische subfaculteit van 
de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, zich· af, waarom er in het aantal 
eerstejaars scheikunde wederom een significante daling is opgetreden (1965: 128 
1966: 115 - 1967:90 ) .Men onderzoekt de mogelijkheid in hoeverre verschuivingen 
binnen de faculteit hiervan de oorzaak kunnen zijn. Van deze 90 hebben 70 gepar
ticipeerd in een gezellig weekend te Enkhuizen, dat volgens Amsterdamse logica 
dit jaar op woens'dag en donderdag diende te vallen. 

FASENREGEL 

Zoals in Leiden in alle openbaarheid geschiedde in en na een vergadering van de 
onderwijscommissie met eerste- en ouderejaars, zullen we het Amsterdams praecan
didaatsprogramma enigszins kritisch pogen te beschouwen. 

Welaan dan: de praecandidaatsstudie is opgebouwd uit twee fasen, waarvan de 
eerste voor een ieder gelijk is, d.w.z. 1i- 2 jaar algemene scheikundestudie,en 
pas in het derde jaar splitsing van S1 - S4. ~Ta het eerste jaar vindt er een 
toets plaats, die voor de verdere studie in waarde vergelijkbaar is met de eer
stejaarsverklaring ••• 

De inrichting van de eerstejaarsstudie is als volgt: 
Tot kerstmis college en werkcollege (2! uur p.w.) wiskunde,gevolgd door een ten
tamen. Dit is, voorzover het de S2 1 ofwel G, mensen betreft, alles! De anderen 
krijgen in de tweede fase van hun praecandidaatsstudie nog een wiskunde II te 
verwerken. (lie roepen nu overigens wel ter bezwering van vele ouderejaars Leiena
ren de Bond tegen het Vloeken aan) 

Organisch college tot april, met werkcollege van maart tot mei, het geheel 
gevolgd door een tentamen. 

Anorganisch tot rnaart,waarna een tentamen. Vanaf kerstmis tot maart WPrkcolleges 
waar o.a. oude tentarnenopgaven wordon behandeld. 

Na kerstmi s fysische chemie, waarover in juni een tentamen wordt afgenomen. 
Vanaf rnaart tot juni worden er werkcolleges gegeven (2 uur per week), waarop 
7 schriftelijke werkjes worden afgenomen, d~e het tentamen kunnen vervangen. 
Het college fysische chemie behand.el t in de eerste maanden chemische thermo
dynamica (!), aan de hand van Bijvc,.at, Peerdeman en Wiebenga, om zodoende de 
wiskundige basis van de student nif.<; te snel en te zwaar op de proef te stel
len;· daarna gaat men op het eigenlij:m fysische pad slechts tot reactiesnel
den, dus vrij eenvoudig. 



Heeft men de bovengenoemde vier t en tamens niet gehaald, dan Z1Jn er in septem
ber, en nogmaals in het tijdvak okt-dec.,herkansingen; dat deze de studie in het 
tweede j aar nie t te ingrijpend behoeven te doorkruisen, zal zo dadelijk blijken, 
dit i.t.t. Le iden, alwaar een 2e gelegenhe id ergens in de lange academische va
kan tie .zou moeten vallen, wil men i~ het tweede j aar n i e t t e erg in de knoopko
men met practica. In Amsterdam i s de s ituatie zo, dat men met de tweedejaars
practica kan beginnen , als de respectieve 1e jaars t en t amens zijn gehaald. Deze 
cursussen beginnen telkenmale om de x weken (x<10), waardoor men in de cyë'l'as 
kan 'vallen' .Dit is een belangrijk aspect van de studievrijheid, mogelijk gemaakt 
door de duur van de tweedejaarspractica. 

De eerstej aarspractica: 
a. Analytisch practicum, 30 middagen ( gravimetrie, titratie etc ). Er wordt i n 

groep jes gewerkt. 
b. Natuurkundepracticum: 15 (A-)proeven . Er wordt hier vrij veel theoretische 

kennis vereist, die men aan de hand van verslagen in groepje s van twee man 
me t de assistent bespreekt. De verslagen herkrijg t men pas bij het doc
toraal examen; een maatregel, die waarschijnlijk i s bedoeld om al teveel mul
tiplicatie tegen te gaan. 

Tot voor kort bestond, cf. Leiden, bege l e iding van de eerstejaars in de vorm 
van een patronaat. r~et ingang van het nieuwe programma had de patroon aan de 
eerstejaars niets meer te bieden dan wat collegedictaten, zodat men thans beslo
ten heeft een zg. tutorsysteem te volgen. De (onbezoldi gde) tutor krijgt na een 
stoomcursus over de inrichting van het eers tejaar maximaal 2 tute s toegewezen, 
die hij, in onderling overleg , begele idt op hun reactiepad; zeer t erecht heeft 
men in Amsterdam besloten om al s tutoren wet. stafleden (promövendi) te gebrui
ken. Er zijn 60 (!) tutoren voor 90 eerstejaars. 

Voor het voltooien van de eerste fase bes t aan nog de volgende e isen ; 
Colleges: 1 2/3 j aaruur electriciteitaleer in het eerste jaar, waarover tentamen 

in het tweede jaar . 
1 -~· j aaruur mechanica in het eers te dee l van het tweede jaar,met tenta
men . 
1 -~· /jaaruur a-toom- en kernfysica ( versnellers , bellen- e . a . vaten , a
toomspec troscopie etc.). 

Practica: Organi~ch 6-7_ weken ,van 5 hele dagen, pneparatief, met een meertraps; 
twee weken hiervan zijn dan nog semi-microwerk. Een waarlijk groot 
verschil met Leiden! 
Anorganisch 1 maand. 
Instrumenteel analytisch ( vgl. fysisch II), o.a. pol arografie en con
ductometrie. 

Tijdens de tweede fase komen de verschillen tot uiting tussen de studierich
tingen S1 t/m S4.De biochemici hebben bv gedurende een 9-antal weken 3 avonden(!) 
microbiologie, de anderen een Rön t gencursus. 

De 1fijze va"! candidaa tsexamen halen verschilt weinig van de Leidse: 3 minuten 
voor de commissie i s ook daar regel. 

De nacandidaatsstusie bes taat u it : 10 maanden hoofdvakpracticum met tentamen 
over 2-3 jaaruur college; voorts script i e en colloquium. Het bijvak bes l aat vijf 
maanden practicum met een t entamen over een college van een j aaruur. Eiet 4neest
al chemi sche) keuzevak geeft een tentamen over een j aaruur. 

Opgemerkt dient te Horden, dat men zich abso luut verplicht vo elt alle colleges 
actièf te lopen, iets, wat ouderej aars in Leiden zeer vaak als een overjarig 
ins ti tuut beschoutren, zeker als er da.'1 ook nog ges tencilde of gecopieerde dicta
ten i n omloop zijn. Ook in Amsterdam zijn deze zaken bekend, maar ze worden erbij 



gebruikt. Een teaeh-in over hoorcolleges als "Oorinooruit" is voor de Amsterdam
se chemicus een volkómen irreële zaak! 

Studieraad en -commissie 

De studieraad is een zeer belangrijk instituut,dat de studie reëel beïnvloedt. 
Hij bestaat uit 2 stafleden,2 hoogleraren en 2 studentleden met 1 reservelid. De 
studentleden worden d.m.v. stembusverkiezingen gekozen door de ACD-leden en heb
ben 2 j aar zitting; het reserveraadslid verzekert de continuïteit. Prof. de Boer 
is zowel voorzitter van de studieraad al s van de subfaculteit. 

De studiecommissie bestaat uit ca. 10 man, onder wie ook postcandidaten. De 
studenten- raadsleden hebben zitting in de studiecommissie,die overigens dezelfde 
taak heeft als in Leiden. 

Amsterdams Chemisch Dispuut 

Het ACD is voornamelijk een s tudievereniging.De laatste tijd poogt men een be
gin van gezelligheid te creëren door het houden van l edenborrels, waar niet al
leen studenten maar ook stafl eden en hoogleraren aanwezig zijn. Een belangrijk 
contactpunt tussen chemici onderling dus: zoals zal blijken één van de weinige. 
Lunches, zoals het CDL voorgaand jaar heeft ingesteld,zijn in Amsterdam voorals
nog niet mogelijk. Anderzijds zou het aanbeveling verdienen, dat het CDL ofwel 
l edenborrels zou organiseren (bv. in plaats van het St. Nicolaasfeest),ofwel ook 
hoogleraren en stafleden zou uitnodigen voor de wekelijkse lunch, zulks ten be
hoeve van een beter informeel contact tussen de verschillende scheikundige groe
peringen. 

De Amsterdamse ledenborrels zijn gratis~ de mogelijkheid hiertoe is geschapen 
doordat het lidmaatschap f7,- per jaar bedraagt. De grootte van de vereniging: 
ca.600 leden. 

Activiteiten 
Zoals gezegd,telt het gezelligheids

aspeet van het ACD veel minder dan in 
Leiden. Volgens eigen zeggen is Am
sterdam een stad, Leiden een gezellige 
studiestad. Er bestaat een algemene 
ne1g1ng tot nihilisme.e~der de chemici 
als men tenminste~grote koepel van 
de ASVA uitsluit. 

Er zijn dan ook GEEN SUllDISPUTEN. 
Men ziet dit als de taak van de gezel
ligheidsvereniging, en gaat dan volko
men aan het · .rote nut voorbij, dat 
intensief verticaal interchemisch con
tact voor jongerejaars kan hebben. 

De negen binnenlandse en twee buiten 
l ands e (2 dagen resp. 2 weken , vorig 
jaar naar Engeland en Schotland) ex
cursi es worden goed bezocht, o.a. door 
lubben op college. 

De l e zingen waren vorig jaar niet 
suocesvol , door te gespecialiseerde 
onderwerpen~ er bestaan echter plannen t.a.v. lezingen over randgebieden van de 
chemie, bv. brandstofcellen. 

Buiten de ker s tbridgedrive is er alleen nog een diësfeest (geboortedatum A.C. 
Dispuu t 7-. ·!- '45). Een tweedejaarsfeest naar Leidse begrippen is door he t menta
liteitsverschi l onmogelijk- hoewel wij de indruk hebben, dat dit mentaliteits-
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levert uit de produktie van: 

FLUKA Meer dan 10.000 organische chemische produkten 
U CB N. V. ca. 1500 hoofdzakelijk anorganische chemische produkten, 

K&.K 
PIERCE 

CAMBRIDGE 
SCHWARZ 

waaronder zeer vele analyse reagentia 
meer dan 30.000 zeldzame research chemicaliën 
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verschil de laatste tijd ten nadele van Leiden aan het verd~r ijnen is-;de Amster
dammer zoekt zi jn geze lligheid niet in onderlinge contacten, maar in het bezoek 
van bioscopen en nachtclubs, waarvoor de ASVA zeer aanzienlijke reducties heeft 
weten te bedingen. 

CONCLUSIES 

1. De Amsterdamse chemicus is op het lab en in de collegezaal student, 
daarbui ten burger van Amsterdam. Hij is dus schizofreen. 

2. Het accent van de studie voor het candidaatsexamen is t.o.v. Leiden 
verlegd naar anorganische chemie (óók voor G-mensen). 

3. De wiskunde heeft in Amsterdam het karakter van een bijvak, in Lei
den heeft men af en toe het gevoel met een hoofdvak te maken te heb 
ben, gezien de hoeveelheid onbruikbare theorie. 

4. Bij onverhoopt achterraken in het eerste jaar wordt men in het 2e 
jaar in Amsterdam veel soepeler in de practicumcyclus opgenomen dan 
in Leiden, mede als gevolg van de duur der 2e-jaarspractica. 

5· Door het ontbreken van subdisputen is er, ondanks het spr,eekuur(!) 
van ACD en studiecommissie, te weinig interchemisch contact. 

6. De Leienaar creëert zijn eigen nachtleven, de Amsterdammer gaat het 
gereduceerd bezoeken. 

1. Er is geen chemisch periodiek, waarin dit soort vergelijkingen ge
trokken kan worden. 

roErs 
Nu het nieuwe eerstejaarsprogramma 

zozeer in de belangstelling is komen 
te staan, leek het ons nuttig de ont
wikkelingen op de voet te volgen.Daar
om hebben wij, onmiddellijk na afloop 
van de eerste toets (anorganische che
mie, duur: één uur) de opgaven bekeken 
en enige eerstejaars naar hun mening 
gevraagd. De nacht tevoren hadden wij . 
met nog enige ouderejaars de syllabus 
over het college alsmede de vragenlijst 
bestudeerd. 

Wat de opgaven betreft: deze waren 
letterlijk of bijna letterlijk ont
leend aan de vragenlijst en konden 
voor iemand, d ie normaal het college 
had gevolgd en de vragenlijst had door
gewerkt nauwelijks problemen opleveren. 
De opgaven leken ten gevolge van het 
feit, dat het hier een experiment be
trof?- ons eigenlijk wat tè eenvoudig. 

J~ll -•I 
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\ 
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Wij kunnen dan ook nauwelijks aann 
men, dat deze toets representatief 
voor hetgeen de eers tejaars nog 
wachten staat. 

Die eerste:jaars waren zelf trouwe. 
óók van mening, dat deze toets wein 
problemen had opgeleverd. De mee!'lt' 
hadden het college gevolgd en kond' 
dientengevolge met een voorbereiding: 
tijd van plus-minus één dag volsta~ 
De enige moeilijkheden had men geh: 
met opgave 5 en dat niet zozeer omd1 
die opgave zo moeilijk was, als w1 
omdat men nog te weinig vertrouwd : 
met begrippen als "vrije enthalpie ' 
Wij vragen ons af in hoeverre het g1 
wenst is deze thermodynamische begril 
pen min of meer los van hun theoretj 
sche achtergrond al zo vroeg in he 
eerste jaar te introduceren. 

Red. 
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Communiqué van de Studieraad Chemie 

naar aanleiding van de vergaderingen 
d.d. 5 en 19. sept. 1967. 

Tijdens deze vergaderingen zijn de 
studentleden de heren Van Santen en 
Michel vervangen door resp. Mej .Swart
touw en de heer De Kievit. 

2e JAARS PRACTICUM NATUURKUNDE 
Naar aanleiding van opmerkingen van 

de studenten, dat de voorbereiding op 
dit practicum onvoldoende was,heeft de 
heer Van den Meydenberg in~jn eerste
jaarscollege de Fenomenologische Eleo
triciteitsleer opgenomen. 

UITGAVE COLLEGEDICTATEN 
Naar aanleiding van een brief van de 

Stichting ter Voorziening van Studie
materialen, dat zij haar werkzaamheden 
heeft hervat en hoopt op medewerking 
van de studieraden en docenten, ver
klaarde de Voorzitter, Prof.Staverman, 
zich bereid eventueel bij docenten te 
bemiddelen. Hem werd verzocht zulks te 
doen ten aanzien van het college van 
Prof. Oosterhoff . 

Desgevraagd deelt de Stichting bij 
monde van de heer Bolle mede, dat er 
met betrekking tot de auteursrechten 
geen problemen zijn.De Stichting sluit 
met de docent aan contract Wl.arin wordt 
overeengekomen, dat de auteursrechten 
volledig bij de docent blijven berus
ten. 

PROCEDURE JUNIORMENTORAAT 
De plaatselijke Kamer van Verenigin

gen verzoekt betrokken te worden bij 
de verdeling van de eerstejaars over 
de juniormentoren . Hoewel de studie
raad er niet mee kan instemmen de ver
antwoordelijkheid voor de verdeling 
naar de gezelligheidsverenigingen te 
verleggen, zal worden nagegaan in hoe
verre de verenigingen bij de procedure 
betrokken kunnen worden. 

VERSLAGEN JUNIORMENTOREN 
De heer Jaspars waarschuwt voor mo

gelijk te optimistische meningen van 
de mentoren; zij geven immers niet de 
mening van de eerstejaars weer. 

natuurkunde: op dit vak bestaat nog
al wat kritiek. De heer Den Os vraagt 
of de studentleden hierover niet met 
herzieningavoorstellen kunnen komen. 
De studenten zeggen zulks toe. 

Wiskunde: Prof. Staverman zal met 
Prof. Van der Ven contact opnemen over 
het vervolg op het dictaat Wiskunde. 

Het zal aan de mentoren zijn de eer
stejaars er op te wijzen, dat Wiskunde 
en Natuurkunde niet als onbelangrijke 
bijvakken gezien mogen worden, maar 
voor de scheikunde onmisbaar zijn.Veel 
narigheid kan worden voorkomen door in 
het eerste jaar voldoende aandacht aan 
deze vakken te schenken. 

De coördinatoren zullen dit jaar de 
mentoren bij elkaar roepen.De mentoren 
zullen driemaal per jaar een schrifte
lijk verslag moeten uitbrengen.De stu
dieraad ziet hierin een verbetering 
van de controle op de mentoren. Hoewel 
het niet wenselijk lijkt de studenten 
een oordeel over hun mentoren te vra
gen,kunnen zij met klachten al tijd bij 
de coördinatoren terecht . Dit ?.al de 
eerstejaars medegedeeld moeten worden. 

Hoewel de studieraad vindt, dat wan
neer de bijeenkomsten van de mentor 
m~t zijn cliënten gezellig verlopen, 
d1t toe te juichen is, mogem deze bij
eenkomsten zicg niet beperken tot een 
gezellig samenzijn. 

De studieraad zou het toejuichen als 
een staflis voor wat betreft zijn on
derwijstaak slechts belast zou zijn 
met de leiding van het juniormentoraa~ 
De studieraad zal in een brief aan de 
Subfaculteit verzoeken in de toekomst 
te komen tot het aanstellen van een 
dergelijke Super-Mentor. 



EERSTE[.li.ARSPROGRA!IlMA EU PROPAEDEUSE
EISEN 

Dr. Jaspars deelt mede, dat de coör
dinatoren het vermoeden hebben, dat de 
propaedeuse-eisen dit jaar wel wat 
awaarder dan het vorige jaar zullen 
worden. Dr. Den Os deelt mede, dat de 
Onderwijscommissie het hier niet mee 
eens is. 

Met name het toetsensysteem was on
derwerp van de discussie. 

Sommigen meenden, dat dit systeem 
het vorige jaar dan wel voor de Orga
nisc.he Chemie tot verbetering leidde, 
maar dat dit ten koste van de aandacht 
voor de andere vakken ging. De heer 
Den Os zegt dat juist om deze reden de 
Onderwijscommissie heeft besloten voor 
alle vakken. toetsen in te stellen. De 
studenten zijn echter niet verplicht 
hieraan deel te nemen. 

De heer Den Os deelt mede, dat er op 
zal worden toegezien, dat de toetsen 
niet zullen ontaarden in echte deel
tentamens. 

De studentleden vragen, voordat de 
definitieve eerstejaars eisen bekend 
worden, hun oordeel hierover te mogen 
vellen.Het is immers beter nu dan ach
teraf kritiek te leveren.De Onderwijs
commissie zal hierover benaderd worden 

De heer Van Santen stelt n.a.v. deze 
kwestie de vraag of niet van tijd tot 
tijd een s·tudent de vergaderingen van 
de Onderwijscommissie kan bezoeken. De 
docentzijde is hier niet onverdeeld 
vóór. 

TENTAMENS GORTER/ GROENEVELD 
Prof. Staverman deelt namens de Sub

faculteit mede dat dit één tentamen is 
en ook dienovereenkomstig moet wo~den 
afgenomen. 

EXTRA TENTAMEN ANORG/CHEMIE VOOR 
G-STUDENTEN 

Naar aanleiding van de onduidelijk
heid die bestaat over het "extraatje" 
dat G-studenten naast het formele ten
tamen IJdo moeten doen zal Prof. Sta
verman nader informeren. 

STUDIE AAN ANDERE UNIVERSITEITEN 
De heer Van Santen vraagt op welke 

manier men te ~1eten kan komen welke 

onderzoekingen op andere universitei~ 
ten worden gedaan. Prof. Staverman zal 
hierover nadere informatie inwinnen. 

BACCALAUREAAT 
Hoewel het baccalaureaat voor stu

denten, die niet het wetenschappelijk 
onderzoek in willen maar naar het be
drijfsleven, aantrekkelijk lijkt, zal 
vooralsnog om bepaalde redenen (van 
.sociaal-psychologische aard) het bac
calaureaat noch door de studenten, 
noch door het bedrijfsleven worden 
geaccepteerd. 

A CTIYITE fTE N 
HET C D L MELDT: 

Leidscha Chemische Dagen 

Wanneer U dit leest zullen de Leid
scha éhemische Dagen alweer voorbij 
zijn. Iets nieuws was dit niet; het 
was slechts een poging het vanouds be
kende Chemische Week-end onder een ro
bustere naam te doen voortleven. 

Of deze dagen dit jaar het succes 
hebben gehad, dat zij verdienen, moge 
de volgende editie van Chirnica Acta U 
met een volledig verslag berichten. 

Excursie naar de ~nstelbrouwerijen. 

Deze excursie verdient dit jaar het 
praedicaat matig. Wij zijn erin ge
slaagd deze excursie wat eerder in het 
jaar te doen vallen met de gedachte , 
dat bepaalde gedeelten van de excursie 
in het warme jaargetijd.e hoger worden 
gewaardeerd. 

Dit effect werd echter grotendeels 
gecompenseerd door het vroege tijdstip 
van de excursie , dat immers in dit 
bijzondere geval voor een negatieve 
selectie van de deelnemers zorgde en 
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door het beperktere reclamebudget der 
bierbrouwers , dat hun verhinderde de 
excursi s t en in de mees t vol ledige zin 
me t hw1 product te l .aten kennismaken. 

Een nog minder prettig fac e t, dat 
bij deze excursie ;1aar voren is geko
men, is het feit, d a t van hen , die 
hebben ingeschreven voor deze excursie 
een de e l niet is komen opd.agen, hetzij 
zonder afzeggen, hetzij met afzeggen, 
doch zeer kort vK~ t e voren. Wij mogen 
er hier nogmaals op 1·1ijzen, dat o y het 
moment, d a t U Uw naam op de inteken
lijst ze t , U niet alleen het recht 
verkrijg t om aan de excursie deel te 
ner.1en ( behoudens het geval, dat er is 
overtekend, zodat het Lot kan bepalen 
dat U tot de afvallers behoort), doch 
tevens de verplichting schept he" 
deelnemersgeld te betalen. Hierop zijn 
t.ree uit zonderingen: 
1.U zegt minstens 48 uur van te voren 

af cloor :;w n aam <j p t1.e intekenli~st 

door te halen. 
2 .U bewijst, da t U door overmacht niet 

a~~wezig kon zijn. 
Een dergelijke regeling is wel nodig 

om het CDL voor een bru1~ueroute te be
hoedea: men bedenke zich, dat indien 
aan het in tekenen geen enkele conse
quentie verbonden ware , men door niet 
te betalen alle andere CDL-leden zou 
benadelen. 

Subdisputen 
In tegenstelling tot de vorige jaren 

is met het organiseren van de hospitia 
nie t gewacht tot na de Leidsche Chemi
sche dagen. Hieraan lagen twee zaken 
ten gronclslag: 
1.De Leidsche Chemische Dagen vallen 

dit jaar later dan vorig jaar. 
2.Hoe eerder de hospitia worden gere

geld, des te minder krijgen sommige 
disputen de kans eerstejaars op de 
"zwarte markt" te werven. 
Bij de verdeling va:1 de hospitanten 

over de subdisputen speelden de vol 
gende factoren een rol: 
1 .Voorkeur van subdispuut . 
2.Voorkeur van hospit e.n t. 
3.VO·Yl"' tHijfelGeva.l l e~'1 ~l8t ~ot. 

De leden der subdisputen kreceE c;e
legenheid om met de eerstejaars kennis 

te maken geduren:.l e lu..-.J.ches in het Prop. 
Chern. Loo • 

Hun voorkeur voor een bepaald dis
puut konden de eerstejaars kenbaar rna
ken door een strookje in te vullen en 
bij ons in te leveren. Hierbij viel op 
dat hun voorkeur nagenoeg alleen uit
ging nc.è.r de subdisputen Io Flec ta.rnus 
en Farce . 

Het organisatorische nut van het 
peilen van voorkeuren bij eerstej a.ars 
bl i jkt dus nihil te zijn.De overige 
subdisputen mogen echter hun conclu
sies trekken! Constateren wij, dat de 
ee rstejaars-Corpsleden nagenoeg allen 
hun voorkeur voor Io Flectarnus uit
spraken, dan blijft het feit over, dat 
de overige eerstejaars de voorkeur ga
ven aan Farce, boven alle andere sub
disputen (enige uitzonderingen daarge
laten). 

De vraag rijst thans of het wijs was 
dat van de meeste subdisputen in Chi
rnica Acta is vermeld, dat het hospiti
urn zuur is; de vraag rijst bovenal of 
het wijs is van de Chemische Subdispu
ten om trots te zijn op een zuur 
hospitium. Wanneer het resultaat van 
een zuur(wat men daaronder bij de sub
disputen moge verstaan) hospitium is, 
dat slechts een gering percentage van 
het eerstejaar in subdisputen wordt 
opgenomen, dan zijn de subdisputen aan 
hun doel voorbijgestreefd . Naast het 
punt van de zure hospitia moet ook de 
representatie van de subdisputen tij
dens de reeds vermelde lunches een rol 
hebben gespeeld bij de voorkeuren der 
eerstejaars. Dit valt te betreuren: 
Ieder subdispuut telt toch wel enige 
capabele lieden onder zijn gelederen, 
die bij het eerctejaar een goede in
druk van hun dispuut kunnen achterla
ten, o~ misschien niet? 

Tenslotte nog een verheugend bericht 
met betrekking tot de subdisputen; Er 
zullen twee nieuwe subdisputen worden 
opgericht! Het opmerkelijke is , dat 
deze twee nieuwe disputen op geheel 
verschillende wijze zullen worden op
gezet. Kan het feit,dat er twee nieuwe 
subdisputen komen, de competitiegeest 
alleen maar bevorderen, het feit, dat 
zij op verschillende wijzen worden op-



gezet kan in de toekoms t materiaal ver
schaffen over wat de beste wijze is. 

Het bestuur van het eerste nieuwe 
subdispuut, dat zich reeds de konink
lijke naam R e a 1 L heeft aangemeten, 
gaat er vanuit, dat het met betrekking 
tot de hospitia dezelfde kansen moet 
hebben als de reeds bestaande subdis
puten. Zij zullen dus evenveel hospi
tanten als de bestaande subdisputen 
toegewezen krijgen. Wij wensen hen een 
goede toekomst toe! 

Het tweede nieuwe subdispuut, dat de 
Praesas CDL zal oprichten , gaat er 
vanuit, dat er onder de eerstejaars, 
die niet aan de bestaande subdisputen 
konden of wilden deelnemen, voldoende 
mensen zitten , die de solide basis 
voor een nieuw subdispuut kunnen vor
men. Tevens hopen wij hiermee het per
centage eerstejaars, dat in een sub
dispuut komt, aanzienlijk te kunnen 
opvoeren. Uit het voorgaande kan wor
den afgeleid, dat met dit tweede sub
dispuut eerst tijdens of na de Leid
scha Chemische Dagen zal worden begon-
nen. 

CDL-Lunches 
Vanaf donderdag 26 oktober worden weer 
wekelijks CDL-lunches gehouden van 
12.30- 13.30 uur in het Prop.Chem.Lab. 
U bent allen hartelijk welkom! 

Wij zullen trachten om op gezette 
tijden het eetpubliek te kleuren met 
leden van andere studieverenigingen, 
opdat deze lunches geen routine worden. 
Ook zullen 1iij trachten op korte ter
mijn een lunchcommissie in het leven 
te roepen, zodat U eens door iemand 
anders dan de Praesas CDL een smakelijk 
eten wordt toegewenst. 

Kegelwedstrijd Studenten-Personeel 
In het vorige nummer genoten wij de 

t1"lijfelachtige eer U er op te wijzen, 
dat er zegge en schrijve twee studertm 
aanwezig waren bij de viswedstrijd te
gen het personeel. Thans kunt U zich 
rehabiliteren en wel op een zeer aange 
name wijze: Voor dinsdag 14 november 
des avonds van 20.00-22.00 uur hebben 
wij enige bowlingbanen in Noordwijk 
afgehuurd. Het inschrijfgeld bedraagt 
f1,00, dus daarvoor behoeft U het niet 
te laten. Voor verdere informatie en 
inschrijving verWlJZen W1J U naar de 
desbetreffende formulieren op de aan
kondigingaborden in de laboratoria. 

Quaestuur 

De Quaestrix verzoekt U zo snel mo
gelijk Uw contributie ~ f3,50 aan 
haar te betalen, hetzij contant,hetzij 
door storten op postrekening 613060 
t.n.v. de Quaestrix CDL. 

Excursies 

Bekend is thans , dat de volgende 
excursies dit jaar te verwachten zijn: 
1 • DECEMBER SHELL 
2 • FEBRUARI DUPONT 
3 • MAART UNILEVER 
4. APRIL VKF 

In het volgende bulletin zullen wij 
nadere mededelingen over deze en ande
re excursies verstrekken. 

Namens het CDL heb ik de eer gehad U 
het bovenstaande mede te delen, 

L. V. Gertenbach, C})L h.t . praesas 



f1[[)[[)[LIHCEN C5A 
De eerstvolgende gelegenheden tot het afleggen van examens-f-( ( Q"\ Î 

zullen gehouden worden op de dinsdagen ~~~-,~) , 
14 november r 1 _/ 

28 november - - + , 
12 december (laatste gelegenheid voor de kerstvakantie). I / 

( ( L 
-~:-~~:~~:-~~~;:~:-van "De studie in de schei~e~a het 

l I 
Kandidaatsexamen" is bij de Centrale Studenten Adm · is tratie 
verkrijgbaar. 
--------------------

Voordat men aan Z1Jn candidaatsstudie gaat beginnen dient 
men een onderhoud te hebben met de Adviescommissie Candida
ten. Dit gesprek is uitsluitend informatief en adviserend. 
Eerst na het gesprek met deze commissie kan men een afspraak 
maken met de gekozen mentor . De commissie bestaat uit Prof. 
Dr. E. Havinga en Prof. Dr. A.J. Staverman. Zij komt iedere 
laatste maandag van de maand bijeen. 

Het is aan te bevelen minstens 2 maanden voor de datum van 
het examen voor deze commissie te verschijnen, zodat men di
rect na zijn examen de studie kan voortzetten. 

Men wordt verzocht zich voor een gesprek met deze commis-
sie op te geven bij de Centrale Studenten Administratie. 

~//ti~;~ ;:~-~::~~:--~:~~:~:~rooster voor studenten 
.U is verkrijgbaar bij de Centrale Studenten 

------------------~-

Zaterdag 18 november 1967 
Herkansing tentamen "Atoombouw en Chemische Binding" • 

. Het tentamen uordt gehouden in de grote collegezaal van het 
Organisch laboratorium, Hugo de Grootstraat 25, en duurt van 
09.00- 12.00 uur. 

Men wordt verzocht zich op ~e geven bij de CSA. 

in de scheikunde 
Administratie. 

Vrijdag 27 november 1967 
Laatste herkansing voor de Röntgencursus best~d ~or-stu
denten, aangekomen in 1965 en eerder, met studieletters E en 
F. 

Het tentamen wordt afgenomen in de collegezaal van het An
organisch en Fysisch laboratorium van 14 .00 - 16.00 uur. 
Men dient een rekenlineaal en rekentabel mee te nemen alsme
~e __ e_e_:I __ i_::§_e_~~~~-"t:._e!:_tamenkaart in te leveren. 



NAGEKOMEN: 

Geachte redactie, 

Enige dagen na het verschijnen van 
het septembernummer van Chimica Acta 
Lvgdvni, bevattend een artikel waar
in ik in samenwerking met U een over
zicht gaf over de activiteiten van de 
afdeling Theoretische Organische Che
mie, werd ik door Professor Oosterhoff 
er op opmerkzaam gemaakt dat de passa
ge over de promotieduur gemakkelijk 
aanleiding zou kunnen geven tot mis
verstand of zelfs doelbewuste misin
terpreta,;ie. 

In de bewuste passage stelde ik dat 
de "promotieduur varieert van 2 tot 8 
jaar met een gemiddelde van 4 jaar, 
één-en-ander sterk afhankelijk van de 
aard van het onderzoek". Hierbij nu, 
vermeldde ik ten onrechte niet,dat het 
vervullen van nevenfuncties of ook wel 
het in aanzienlijke mate betrokken 
zijn bij het onderwijs ofwel de bouw, 
het beheer en het onderhoud van grote 
apparatuur op de promotieduur een gro
te invloed heeft. De soms voorkomende 
langere promotieduur moet mede in dit 
licht gezien worden. Indien deze fac
toren afwezig zijn kan de nagestreefde 
promotieduur op drie jaar gesteld wor
den, hetgeen naar ik meen ook op de 
andere afdelingen het geval:is.Het valt 
bovendien te verwachten dat genoemde 
factoren in de toekomst in mindere ma
te zullen meespelen. 

U dankend voor het plaatsen van de
ze aanvulling heb ik de eer te zijn, 

J.J.C.Mulder 

Op verzoek van Dr. D.P. den Os delen 
wij mee, dat de inhoud van het arti
kel betreffende het Propaedeutisch 
Practicum ( 2e jaargang , nr. 1 ) voor 
verantwoording van de redactie is. 
De gegevens werden ontleend aan het 
verslag van Dr. Den Os over dit prac
ticum aan hoogleraren en wet. staf. 
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