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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 kolossa le driehoek van pijpl eidingen 

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 

t 
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CHIMICAACTAl VGD~ 
·: LEIDSCH ·CHEMISCH· PERIODIEK:· 

2e jaargang nr. 4 februari'68 verschijnt 2x per b>artaal 

Op 1 augustus 1968 treedt de rnammoet
wet in werking. Ho evrel , naar men ver-
1>acht, de eerste echte "mammoet" scho
lieren pas tegen 1976 de Universiteiten 
zullen bereiken , willen Vlij hier toch 
vas t wijzen op enige aspecten, die van 
belang kunnen zijn , speciaal waar het 
de scheikundestudie betreft. Wij spra
ken hierover met de Heer C. J . Rol, on
derwijs inspecteur te Rotterdam . 

In de richtlijnen, samengesteld voor 
het onderwijs aan Gymnasi a en Athe
nea(de voorbereidend wetenschappelijke 
opleidingen) lezen wij onder het hoofd
stuk "EllmEXMlENS" : 

"Het aa.11 tal vakken, waarin eindexamen 
moet worden afgelegd , ware voor alle 
kandidaten vast te stellen op zeven " . 
Van deze zeven (!) vakken zijn er vijf 
verplicht.De andere twee moeten worden 
gekozen u i t een beperkt aantal keuze
vakken. Ter illustratie de volgende 
tabel : 

verplicht : 

keuze uit: 

GYMNASIUM B ATHENEUM B 

Nederl ands 
Latijn of 

Grieks 
Eén moderne 

t aal 
IHskunde I 
Eén der na

tuurw . 

Latijn of 
Grieks 

Eén moderne 
taal 

Eén of twee 
natuurw . 

Wiskunde II 

Nederlands 

Eén moderne 
taal 

Wiskunde I 
T1vee der na

tuurw. 

Geschiedenis 
of aardr. 

Eén of twee 
moderne talen 
Eén der na-

tuurw . 
Wiskunde II 
Economi sche 

VTetensch . 

Uit deze tabel, die evenwel nog niet 
definitief is bekrachtigd, blijkt , dat 
bij de keuze van zijn eindexamenprogram 
de toekomstige GymnasiastE kan volstaan 
met één natuurvre t enschap, de Atheneër B 
met twee. 

'MOEILIJK" 

Nu is het een algemeen bekend f0it 
dat het vak "scheikunde " , zeker op de 
middelbare scholen , de reputatie heeft 
een "moeilijk" vak te zijn • Het gevaar 
is dan ook niet denkbeeldig , dat , al s 
scheikunde niet langer een verplicht 
eindexamenvak is , vele scholieren dit 
vak niet op hun programma zullen ( dur
ven) nemen en zich veeleer zullen rich-

ten op "makke lijke" vakken als biologie 
Zulks zou een teruglopen van de belang
stelling voor scheikunde als studierich
ting in de hand werken • Dit is des t e 
onplezieriger, wannee r men in aanmerking 
neemt, dat deze belangstelling de laat
ste jaren toch al tanende is.Bij de af
gelopen inschri jving was reeds een ver
schuiving in de richting van biologie te 
constateren. 

Deze verminderde belangstelling wordt 
deels geweten aan onvoldoende bekwaam 
onderwijs, deels ook aan een gebrek aan 
objectieve voorlichting over het vak 
en Z1Jn mogelijkheden • Wil men de in
teresse voor deze studie stimuleren , 



Bouwen in letterlijke, bouwen in figuurlijke 
zin. Het is kenmerkend voor Sta atsmijnen/ 
DSM als een van NederJand's grootste 
chemische industr ieën. 

expansie 
Die activiteit op chemisch terrein uit zich 
op velerlei wijzen zoals • de aanleg van 
een kolossale dri ehoek 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 kunsth ars melamine, lysine voor vee
voer en grondstoffen voor rubbers • 
groeiende bu itenlandse contacten (export 
van produkten, van " know how", vestigin
gen in andere landen). 

<~> AATSMIJNEN/DSM 

CHIMICAACTAl VGDW 
·: LEIDSCH ·CHEMISCH· PEPJODIEK: · 

2e jaargang nr . 4 februari'68 verschijnt 2x per b>art aal 

Op 1 augustus 1968 treed t d e rnammoet
wet in werking. Hoewel , naar men ver
wacht, de eerste echte "mammo e t " scho
lieren pas tegen 1976 de Universi teiten 
zullen bereiken , willen vlij hier toch 
vast wijzen op enige aspecten, die van 
belang kunnen zijn , speciaal waar het 
de scheikundestudie betreft. Wij spra
ken hierover met de Heer C. J. Rol, on
denri jsinspec teur t e Rotterdam . 

In de richtlijnen, samengesteld voor 
het onderwijs aan Gymnasi a en Athe
nea(de voorbereidend wetenschappelijke 
opleidingen) l ezen wij onder het hoofd
stuk "EDJDEXM1ENS": 

"He t aa..11tal vakken,waarin eindexamen 
moet wordGn afgelegd , ware voor alle 
kandidaten vast t e stellen op zevGn" . 
Van deze zeven (!) vakken zijn er vijf 
verplicht .De andere twee moeten worden 
gekozen uit een beperkt aantal keuze
vakken. Ter illustratie de volgende 
tabel: 

verplicht: 

keuze uit: 

GYMNASIUM B ATHIDJEUM B 

Nederlands 
Latijn of 

Gri eks 
Eén moderne 

t aal 
vliskunde I 
Eén der na

tuurw. 

Latijn of 
Grieks 

Eén moderne 
taal 

Eén of twee 
natuurw. 

Wiskunde II 

Nederlands 

Eén moderne 
taal 

Wiskunde I 
Twee der na

tuurw. 

Geschiedenis 
of aardr. 

Eén of twee 
moderne talen 
Eén der na-

tuurw. 
Wiskunde II 
Economische 

wetensch. 

Uit deze tabel, die evenwel nog niet 
definitief is bekrachtigd, blijkt , dat 
bij de keuze van zijn eindexamenprogram 
de toekomstige Gymnasiast] kan volstaan 
met één natuurvretenschap, de A theneër B 
me t twee. 

'MOEIL IJK " 

Nu is het een algemeen bekend feit 
dat het vak "scheikunde " , zeker op de 
middelbare scholen , de reputatie heeft 
een "moeilijk" vak te zijn • Het gevaar 
is dan ook niet denkbeeldig , dat , als 
scheikunde niet langer een verplicht 
eindexamenvak is , vele scholieren dit 
vak niet op hun programma zullen ( dur
ven) nemen en zich veeleer zullen rich-

ten op "makkelijke" vakken als biologie 
Zulks zou een teruglopen van de belang
stelling voor scheikunde als studierich
ting in de hand werken • Dit is des t e 
onplezieriger, wanneer men in aanmerking 
neemt, dat deze belangs telling de laat
ste jaren toch al tanende is.Bij de af
gelopen inschrijving was reeds een ver
schuiving in de richting van biologie te 
constateren. 

Deze verminderde belangstelling >wrdt 
deels geweten aan onvoldoende bekwaam 
onderwijs, deels ook aan een gebrek aan 
objectieve voorlichting over het vak 
en ZlJn mogelijkheden • Wil men de in
t eresse voor deze studi e stimuleren , 



- en dat zal nodig ZJ.Jn in een maat
schappij, die steeds meer chemici no
dig heeft - dan zal men alles in het 
werk moeten stellen om de chemie te 
ontdoen van die waas van geheimzinnig
heid , waarmee dit begrip voor nog té 
veel mensen omsluierd is en die door 
nog té veel chemici als a"i&'tw5•7111bOol 
gecultiveerd wordt. 

BEKAKT en BESCHETEN 

Zoals Katalysator het, naar aanlei
ding van het Chemiejaar, uitdrukt in 
het Chemisch Weekblad nr. 03: "Vle zijn 
te bescheten of te bekakt. Te besche
ten om, zoals indertijd in de Verenig
de Staten is gebeurd, allemaal een 
slagzinstrook op onze auto te plakken 
met iets als: 'aan ons chemici dankt U 
Uw welzijn' .Te bekakt om aan Mia Smelt 
te vragen haar'Moeders wil is wet' het 
hele chemiejaar aan de vrouwen van che
mici ter beschikking te stellen. En 
toch zouden we zulke dingen moeten 
doen." 

Voor ons behoeven het nu niet direct 
'zulke' dingen te zJ.Jn- wij ZJ.Jn nu 
eenmaal niet zo progressief als het 
Chemisch vTeekblad - maar WJ.J onder
schrijven de tendens:men zal duidelijk 
moeten maken, dat chemie en alchemie 
twee verschillende zaken zijn en door 
nuchtere voorlichting de scheikunde van 
zijn 'irrationele' en 'ongrijpbare'as
pecten, die haar tot een 'moeilijk' vak 
stempelen, moeten ontdoGn. 

Aan de invoering van de mammeetwet 
zit nog een tweede aspect dat interes
sant belooft te w·orden, ditmaal op on
derwijs technisch gebied. Het beperkte 
eindexamenprogramma zal er toe leiden, 
dat de gekozen vakken meer diepgaand 
kunnen 1wrden behandeld. Bovendien zal 
de scholier in de gelegenheid zijn om, 
in overleg met zijn leraren, zijn stu
dieprogramma meer persoonlijk in te 
delen .De opzet van de nieuwe onderwijs
wet voorziet er dus in, dat de toekom
stige student reeds op de middelbare 
school kan 'leren studeren'; a~ders ge 
zegd: het voorbereidend wetenschappe
lijk onder1fijs wil zich aanpassen aan 
de omstandigheden op de Universiteite~ 
Nu menen wij de laatste tijd een ten
dens te bespeuren,waarbij de Universi
teit zich aanpast aan de omstandighe
den op de middelbare scholen. Wanneer 
deze ontwikkeling zich nu voortzet, 
lijkt het gevaar niet denkbeeldig, dat 
men van twee kanten hetzelfde doel na
streeft - het bereiken van een soepele 
overgang tussen school en universi
teit -maar daarbij keurig langs el
kaar heen orgaYJiseert. ile zouden dan 
de situatie krijgen van cle middelbare 
school,die zich aanpast aan de ~~iver
siteit, die zich inmiddels heeft aan
gepast aan de middelbare school, die 
zich .•• etc,etc. Het zou de eerstejaars 
van 1976 in een merkwaardige situatie 
plaatsen. Moge zulks voorkomen ;rorden. 

red. 
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- EXAMEN"S 

NA EEN HALF JAAR ROZEBOTTELJAM 

In ons eerste nummer vroegen wij Vic
tor (Rozebotteljam) Gertenbach naarde 
plannen , die hij koesterde om het CDL 
metterdaad weer tot een studievereni
ging te verheffen. Nu , bij de tussen
tijdse bestuurswijziging,bespraken wij 
de ontwikkelingen, die sedertdien heb
ben plaatsgevonden, met de nieuwe prae
ses R.P.(Ruud) Dessing • Eén-en-ander 
kunt U lezen op de volgende pagina's. 

Over die ontwikkelingen hoeven we 
niet direct ontevreden te zijn : men 
heeft w·eer aansluiting met de studie
raad,men ontwikkelt initiatieven om de 
studiecommissie nu definitief van de 
grond te krijgen en er is inmiddels, 
een nieuwe bestuursfunctie gecreëerd, 
speciaal ter coördinatie van de acti
viteiten op studiegebied • Bovendien 
gaat het bestuur proberen de contacten 
met de leden te verbeteren ( iets, wat 
wel nodig is; op de algemene ledenver
gadering on tbraken er toch nog wat al 
te veel ), door iedere middag van 2.00 
tot 5.00 uur te rec ipiëren in de CDL
kamer. 

Dit alles wil natuurlijk niet zeggen 
dat er nu niets meer :be w·ensen over
blijft, maar je zou toch zo langzamer
hand de indruk krijgen, dat we met het 
CDL op de goede weg zijn . 

ZONDER COMMENTAAR ........... . 
Elders in dit nummer vindt U een be

schouwing, gewijd aan het fenomeen Drie
nerlo. Nevenstaand kolommet,je,dat wij, 
naast een foto van een gemolesteerde 
doelp aal (compleet met een detailopname) 
aantroffen in het Drienerlo- periodiek: 
"Campofocus",staat daar geheel buiten . 

red . 

VANDALISME 
WIE RICHTTE(N) IN DE NACHT VAN 1 OP 2 
DECEI\ffiER DEZE VERNIELINGEN" AAN 1 
Het is niet noodzakelijk dat de namen 
van de daders bekend gemaakt worden; 
het zal echter wèl op prijs gesteld 
worden indien de gelden , die nodig 
zijn voor de reparaties op tafel komen 

Een anonieme schenking van f 221.-
wordt derhalve ingewacht op de Campus 
afdeling Lich. Opv. en Sport. 



- en dat zal nodig Z1Jn in een maat
schappij, die steeds meer chemici no
dig heeft - dan zal men alles in het 
werk moeten stellen om de chemie te 
ontdoen van die waas van geheimzinnig
heid , waarmee dit begrip voor nog té 
veel mensen omsluierd is en die door 
nog té veel chemici als a"i&Vlzea7J~bool 
gecultiveerd wordt. 

BEKAKT en BESCHETEN 

Zoals Katalysator het, naar aanlei
ding van het Chemiejaar, uitdrukt in 
het Chemisch Weekblad nr. 03: "Vle zijn 
te bescheten of te bekakt. Te besche
ten om, zoals indertijd in de Verenig
de Staten is gebeurd, allemaal een 
slagzinstrook op onze auto te plakken 
met iets als: ' aan ons chemici dankt U 
Uw welzijn ' .Te bekakt om aan Mia Smelt 
te vragen haar'Moeders wil is wet' het 
hele chemiejaar aan de vrouwen van che
mici ter beschikking te stellen. En 
toch zouden we zulke dingen moeten 
doen." 

Voor ons behoeven het nu niet direct 
'zulke' dingen te zijn- wij zijn nu 
eenmaal niet zo progressief als het 
Chemisch vleekblad - maar WlJ onder
schrijven de tendens:men zal duidelijk 
moeten maken, dat chemie en alchemie 
twee verschillende zaken zijn en door 
nuchtere voorlichting de scheikunde van 
zijn 'irrationele' en 'ongrijpbare ' as
pecten, die haar tot een 'moeilijk' vak 
stempelen, moeten ontdoen. 

Aan de invoering van de mammeetwet 
zit nog een tweede aspect dat interes
sant belooft te w·orden, ditmaal op on
derwijs technisch gebied. Het beperkte 
eindexamenprogramma zal er toe leiden, 
dat de gekozen vakken meer diepgaand 
kunnen worden behandeld. Bovendien zal 
de scholier in de gelegenheid zijn om, 
in overleg met zijn leraren, zijn stu
dieprogramma meer persoonlijk in te 
delen .De opzet van de nieuwe onderwijs
wet voorziet er dus in, dat de toekom
stige student reeds op de middelbare 
school kan ' leren studeren'; ~~ders ge 
zegd: het voorbereidend vretenschappe
lijk onder1fijs wil zich am1passen aan 
de omstandigheden op de Universiteite~ 
Nu menen -vrij de laatste tijd een ten
dens te bespeuren,-vraarbij de Universi
teit zich aanpast aan de omstandighe
den op de middelbare scholen. Wm1neer 
deze ontwikkeling zich nu voortzet, 
lijkt het gevaar niet denkbeeldig, dat 
men van twee kanten hetzelfde doel na
streeft - het bereiken van een soepele 
overgang tussen school en universi
teit - maar daarbij keuri g langs el
kaar heen org~~iseert. ~Ie zouden dan 
de situatie krijgen van cle middelbare 
school,die zich aanpast aan de Q~iver
siteit, die zich inmiddels heeft aan
gepast aan de middelbare school, die 
zich ..• etc,etc. Het zou de eerstejaars 
van 1976 in een merkwaardige situatie 
plaatsen . Moge zulks voorkomen -vrorden. 
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ROND HET CAI'ifDIDAATS 

- COMJITI.JN IQUE CDL 

- MEDEDELII'IGEN CSA 

- REDACTIONELE MEDEDELUWEN 

- EXAMENS 

NA EEN HALF JAAR ROZEBOTTELJAM 

In ons eerste nummer vroegen wij Vic
tor (Rozebotteljam) Gertenbach naarde 
plannen , die hij koesterde om het CDL 
metterdaad 'reer tot een studievereni
ging te verheffen. Nu , bij de tussen
tijdse bestuurswijziging,bespraken wij 
de ontwikkelingen, die sedertdien heb
ben plaatsgevonden, met de nieuwe prae
ses R.P.(Ruud) Dessing • Eén-en-ander 
kunt U lezen op de volgende pagina's. 

Over die ontwikkelingen hoeven we 
niet direct ontevreden te zijn : men 
heeft ,.,eer aansluiting met de studie
raad,men ontwikkelt initiatieven om de 
studiecommissie nu definitief van de 
grond te krijgen en er is inmiddels, 
een nieuwe bestuursfunctie gecreëerd, 
speciaal ter coördinatie van de acti
viteiten op studiegebied • Bovendien 
gaat het bestuur proberen de contacten 
met de leden te verbeteren ( iets, wat 
wel nodig is; op de algemene ledenver
gadering on tbraken er toch nog -vrat al 
te veel ), door iedere middag van 2.00 
tot 5.00 uur te recipiëren in de CDL
kamer . 

Dit alles wil natuurlijk niet zeggen 
dat er nu niets meer te wensen over
blijft, maar je zou toch zo langzamer
hand de indruk krijgen, dat ;re met het 
CDL op de goede weg zijn. 

ZONDER COMMENTAAR ........... . 
Elders in dit nummer vindt U een be

schouwing, gewijd aan het fenomeen Drie
nerlo. Nevenstaand kolommet,je,dat wij, 
naast een foto van een gemolesteerde 
doelpaal (compleet met een detailopname) 
aantroffen in het Drienerlo- periodiek: 
"Campofocus", staat daar geheel bui ten . 

red. 
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Het is niet noodzakelijk dat de namen 
van de daders bekend gemaakt worden; 
het zal echter wèl op prijs gesteld 
worden indien de gelden , die nodig 
zijn voor de reparaties op tafel komen 

Een anonieme schenking van f 221.-
wordt derhalve ingewacht op de Campus 
afdeling Lich. Opv. en Sport. 



HET CDL NU ... 

"Eén instelling : de studieraad - en 
daarmee de studiecommissie - mag zich 
in een verhoogde belangstelling van de 
jongerejaars verheugen.Ylij als CDL be
schouwen het als één van onze elemen-
taire taken, de verbinding tot stand 
te brengen tussen de jongerejaars en 
de studieraad met behulp van de stu
diecommissie. In de toekomst hopen vrij 
dit contact nog te kunnen ui tb reiden." 

Met deze 1;oorden besloot de nieuwe 
praeses CDL, R.P. Dessing,zijn instal
latierede. Voor ons - geïnteresseerd 
als wij van nature zijn in studiepro
blematieken, speciaal als de naam van 
het CDL in dit verband weer eens op
duikt - een aanleiding om eens te in
formeren naar de stand van zaken na 
een half jaar CDL-beleid niemre stijl. 

Dessing: Zoals bekend was de reputa
tie van het CDL als studievereniging 
door het beleid van diverse vooraf
gaande besturen in aanz ienlijke mate 
verloren gegaan. Een dergelijk verlies 
is natuurlijk niet in één klap goed te 
maken. Toch begint zich nu l angzamer
hand een onh·ikkeling ten goede af te 
tekenen. 

STUDIECOMMISSIE 

Deze ontwikkeling werd aan het eind 
van de vorige bestuursperiode ingeluid 
door de vorming van de studiecommissie 
( speciaal als CDL- commissie). Hij was 
oorspronkelijk opgezet als communica
tieorgaan met de bedoeling problemen 
van jongerejaars door te g~ven aan de 
studieraad. Aan deze opzet blijkt de 
commissie niet erg te beantwoorden: de 
jongerejaars loopt niet zo gauw met 
zijn problemen naar zijn 'officiële ' 
jaargenoten, zeker als hij die niet 
kent. 

JtJaoj) WiT(.()o . 
(:) ~t.pra~e,?. 

Het aantal problemen, dat de studie
commissie 'van onderaf' bereikte, 1vas 
dan ook niet zeer groot. Dit heeft er 
vanzelf toe geleid, dat de commissie 
zich geleidelijk aan heeft ontwikkeld 
tot een instelling met een andere, zij 
het niet minder nuttige functie: die 
van overlegorgaan.Nu worden de proble
men 'van bovenaf ' , dwz door de studie
raad, aan de orde gesteld en krijgen 
de jongerejaars de gelegenheid commen
taar te leveren en de mening van hun 
jaargenoten te polsen. Hierbij blijken 
soms standpunten naar voren te komen, 
die niet onaanzienlijk afwijken van 
die der (ouderej aars )studieraadsleden. 

COMMUNICATIE 

De functie van communicatieorgaan 
("zoiets is voornamelijk een kwestie 
van veel propaganda") wil het CDL-be
stuur in de toekomst zelf gaan ve~vul
len. Het acht zich hie±toe thans beter 
dan ooit in staat, nu het beschikt o
ver een kamer in gebouw LMUY (in de 
bibliotheek). Men wil hier een soort 
CDL-balie inrichten • Iedereen , die 
vragen en/of mededelingen heeft,ieder 
een met nieuwe ideeën, klachten enkr:i::
tiek,maar ook iedereen die zich vril in
schrijven voor excursies e.d., kortom 
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HET CDL NU ... 

"Eén instelling : de studieraad - en 
daarmee de studiecommissie - mag zich 
in een verhoogd e belangs telling van de 
jongerejaars verheugen.Wij als CDL be
schouwen het als één van onze elemen-
t aire taken, de verbinding tot stand 
te brengen tussen de jongere jaars en 
de studieraad met behulp van de s tu
diecommissie. In de toekoms t hopen vrij 
dit contact nog te kunnen uitbreiden." 

:Met deze >Worden besloot de nieuwe 
praesas CDL, R.P. Dessing,zijn instal
latierede. Vo or ons - geïnteresseerd 
als wij van nature zijn in studiepro
blematieken, speciaal als de naam van 
het CDL in dit verband weer eens op
duikt - een aanleiding om eens te in
formeren naar de stand van zaken na 
een half j aar CDL-beleid niemre stijl. 

Dessing: Zoals bekend was de reputa
tie van het CDL a l s studievereniging 
door het beleid van diverse vooraf
gaande besturen in aanzienlijke mate 
verloren gegaan. Een derge l ijk verlies 
is natuurlijk niet in één klap goed te 
maken. Toch begint zich nu langzamer
hand een ontwikkeling ten goede af te 
tekenen. 

ST UDI ECOMM ISS IE 

Deze ontwikkeling werd aan het eind 
van de vorige bestuursperiode ingeluid 
door de vorming van de studiecommissie 
( speciaal als CDL-commissie). Hij was 
oorspronkeli j k opgezet a l s communica
t ieorgaan met de bedoeling problemen 
van jongerejaars door te g~ven aan de 
studieraad. Aan deze opze t blijkt de 
c ommissie niet erg t e beantwoorden: de 
jongerejaars loopt niet zo gauw me t 
zijn problemen naar zijn ' officiële ' 
jaargenoten, zeker als hi j die niet 
kent. 

JtJaoj) ~ti(.<) o , 
t> ltt.pra~ec?. 

Het aant al problemen, d a t de s tudie
commissie 'van onderaf' bereikte, >vas 
dru1 ook niet zeer groot. Dit heeft er 
vanzelf toe geleid, dat de commissie 
zich geleidelijk aan heeft ontwikkeld 
tot een instelling met een andere, zij 
het niet minder nuttige func tie : die 
van overlegorgaan.l'fu worden de proble
men 'van bovenaf ' , d>vz door de studie
raad, aan de orde gesteld en krijgen 
de jongerejaars de gelegenheid commen
taar te leveren en de mening van hun 
jaargenoten te polsen. Hierbij blijken 
soms standpunten naar voren te komen, 
die niet onaanzienl i jk afwijken van 
die der ( ouderejaars )studi eraadsleden. 

COMMUN ICATI E 

De functie van communicatieorgaan 
("zoiets is voornamelijk een kwestie 
van veel propaganda" ) wil het CDL-be
stuur in de toekomst zelf gaan ve~vul
len. Het acht zich hieDtoe thans beter 
dan ooit in staat, nu het beschikt o
ver een kamer in gebouw LMUY (in de 
bibliotheek). :Men wil hier een soort 
CDL-balie inrichten • Iedereen , die 
vragen en/of mededelingen heeft,ieder 
een met nieuwe ideeën, klachten en kr:i::
tiek,maar ook iedereen die zich vri l in
schrijven voor excursies e.d., kortom 
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ALLE TAPE HEEFT TWEE KANTEN 
(zie hoe veelzi jdig 3M is in het benutten daa rvan) 

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

Alle inlichtingen worden u gaarne verstrekt door de 

-:JM 1 miNNESDrA [NEDERLAND] N.v . 
.:J- ROOSEVELTSTRAAT 55 • LEIDEN • TELEFOON (01710) 34541 

Maar 3M zou niet zo'n groot inte rnatio
naal conce rn zijn als ze daarmee alleen 
al tevreden zou zijn. Uit de Amerikaanse 
laboratoria is nog een "Scotch-Mount" 
naar voren gekomen, nu met kl eefkracht 
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. 

iedereen zal voortaan elke middag van 
2 tot 5 in deze CDL-kamer terecht kun
nen. Op deze wijze hoopt het bestuur 
weer de zo broodnodige contacten met 
zlJn leden te krijgen. De problemen, 
die aldus aru1 de orde komen, kan het 
bestuur dan doorgeven aan de studie
commissie of de studieraad. 

CDL en STUDIERAAD 

Een toekomstige situatie, waarin het 
CDL-bestuur tevens als studentenverte
genwoordiging in de studieraad op
treedt, vindt de huidige praeses.. niet 
juist • Het zou hoogstwaarschijnlijk 
leiden tot een aru1Zienlijke overb el as
ting van de bestuursl eden en derhalve 
tot onvo l doende behartiging van de be
langen. De momentele situatie, waarbij 
een bestuurslid zitting heeft in de 
studieraad, wordt vooralsnog voldoende 
geacht om de nodige communicatie tus
sen beide instellingen te 1-raarborgen. 

i'ien ziet hier bij uitstek een taak 
voor de nieuw-gecreëerde vice-praeses. 
Het bestuur wil streven naar een situ-

heeft in de studieraad, voorzitter is 
van de studiecommissie, verantwoorde
lijkheid draagt voor het opstellen van 
studiecommuniqoé's, kortom een centra
le plaats inneemt in het raam van de 
studiebelangenbehartiging • Men over
weegt bovendien, ter waarborging van 
de continuïteit, deze functie statu
tair zodanig te omschrijven, dat de 
assessor I van een bestuur in het 
daaropvolgende bestuursjaar als vice
praeses aanblijft (hetgeen vrèl impli
ceert, dat er twéé bestuursleden zit
ting zouden hebben in de studieraad). 
Hierover wordt evenwel nog overleg ge
pleegd. 

Resumerend luidt de conclusie: 
U merkt er misschien niet zoveel van 

maar ook het CDL is op tal van punten 
weer enigermate actief aan het studie
front, een ontvlikkeling, die zich,naar 
onze overt~iging,stellig zal voortzet
ten. U kunt dus met een gerust hart Uw 
contributie voor dit jaar betalen •.• 

ati,, wa=bij ., vioo-p;: 0n red. 

Het CDL-bestuur is thans als steld: 
(.._"./ 

praeses 
L. V. Gertenbach 

vicepraeses 
M. van den Brink 

ab-actis 
Mej. G. E.I. Holtkamp 

quaestrix 
R.J. de Kievit 

assessor I 
Mej. A.R. Wiererna 

assessor IIa 



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 zijden. Dat heet: Scotch-Mount 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 
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Maar 3M zou niet zo'n groot internatio
naal concern zijn als ze daarmee alleen 
al tevreden zou zijn. Uit de Amerikaanse 
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. 

iedereen zal voortaan el ke middag van 
2 tot 5 in deze CDL-kamer terecht kun
nen. Op deze wijze hoopt het b es tuur 
weer de zo broodnodige contacten met 
z1 Jn leden te krijgen. De probl emen, 
die aldus aru1 de orde komen, kan het 
bestuur dan doorgeven aan de studie
commissie of de studi eraad. 

CDL en STUDIERAAD 

Een toekomstige situatie, waarin het 
CDL-bestuur tevens al s studentenverte
genwoor diging in de studieraad op
treedt, vindt de huidige praeses.. niet 
juist • Het zou hoogstwaarschijnlijk 
leiden t ot een aru1zienlijke overbel as
ting van de bestuursleden en derhalve 
tot onvo l doende behartiging van de be
langen. De momentele s ituatie, waarbi j 
een bestuurslid zit t ing heeft in de 
studieraad, wordt vooralsnog voldoende 
geacht om de nodige communicatie tus
sen beide instellingen t e » aarborgen. 

i~en ziet hie r bij uitstek een taak 
voor de nieuw-gecreëerde vice-praeses. 
Het bestuur wil streven naar een situ-

heeft in de s tudieraad, voor zitter is 
van de studiecommissie, verant»oorde
lijkheid draagt voor het opstellen van 
studiecommuniqoé's, kortom een centra
l e plaats inneemt in het raam van de 
studiebelangenbehartiging • Men over
weegt bovendien, t er »aarborging van 
de continuïteit, deze functie statu
tair zodan i g te omschrijven, dat de 
assessor I van een bestuur in he t 
daaropvolgende bestuur sjaar als vice
praesas aanblijft (hetgeen wèl impli
ceert, dat er t»éé bestuursleden zit
ting zouden hebben in de studieraad). 
Hierover wordt evenwel nog overleg ge
pleegd. 

Resumerend luidt de conclusie: 
U merkt er misschien niet zoveel van 

maar ook het CDL is op tal van punten 
weer enigermate actief aan het studie
front, een ontv1ikkeling, die zich,naar 
onze overt~iging,ste llig zal voortzet
ten. U kunt dus met een gerust hart Uw 
contributie voor dit jaar betalen •.• 

ati,, wa=bi j ., vioo-p;: 0n r ed. 

Het CDL-bestuur i s thans als ste l d: 
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praeses 
L.V. Gertenbach 

vicepraeses 
111. van den Brink 

ab-act i s 
Mej. G.E.I. Holtkamp 

quaestrix 
R.J. de Kievi t 

assessor I 
Mej. A.R. Wiersma 

assessor IIa 



Nu ook 

~assen 
uit voorraad leverbaar 

97 GASSEN in sterke, veilige c_vlindertjes 

( 5 x 33 cm. ol 7,5 x I 5 cm.) 

en iedere cylinder voorzien van een naaldventie/. 

Meer informatie zenden WIJ U graag toe. 
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Hi erboven vindt U een overzicht van 
de studieresultaten, tot nu tot door 
de eerste j aars geboekt, zoals deze i n 
kaart 1>erden gebracht door de Centrale· 
Studenten Administratie. 

Opvallend is,dat eifenlijk alleen de 
toets biochemie het normale verloop -
1>einig onvoldoendes, weinig hoge uit
schieters en een gro t e middenmoot -
vertoont (het " normale " g rote aantal 
onvoldoendes bij natuurkunde daargela
ten ). Voor het feit, dat de waardering 
van de anorganische toets zo hoog ligt 
hebben wij in ons novembernummer reeds 
een verkl aring gegeven. Anders lig t de 
situati e daarentegen bij de toets or
ganische chemie. Ook deze toets was, 
objectief bezien, bijzonder gemakkelij l~ 
Dit blijkt enerzijds ook wel uit het 
grote aantal hoge cijfers. Dat ander
zijd s toch nog bijna een bmrt van de 
mensen deze toets onvoldoende heeft g e
maakt kan, onzes in z iens, alleen maar 

foé:>,y él.,b 
(x, 7.0 ao 90 I Po 

·1-rorden verklaard, doo r aan te nemen,dat 
een (te) grote groep eerstejaars de 
stof niet tijdig genoeg heeft kunnen 
vervrerken. Een aanvrijzing hiervoor is 
onder meer het feit, dat een aantal 
eerstejaars de conformaties van gesub
stitueerde cyclohexanen heeft proberen 
aan te duiden met behulp van vlakke 
zesringen ( zoals sommigen die op de 
middelbare school (!) geleerd- hebben). 

Al s onze theorie, dat het toetsen
t empo althans voor een ged eelte der 
eerstejaars - en dat behoeven bepaald 
niet û. e slechtsten t e z i. ,~ n - te hoog 
ligt, juist is,zal zulks trouwens bin
~enkort moe t en blijken. Medio februari 
zullen immers, een vreek na elkaar, de 
to0tsen anorgan i sche chemie II en bio
chemie TI 1wrden afgenomen (en dat al
les veertien dagen na 1·riskunde I ). 

I-Tij zijn beniem>d •••••••• 

red. 
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Hierboven vindt U een overzicht van 
de studieresultaten, tot nu tot door 
de eerstejaars geboekt, zoals deze in 
kaart w·erden gebracht door de Centrale· 
Studenten Administratie. 

Opvallend i s,dat eifenlijk alleen de 
toets biochemie het norm ale verloop -
1veinig onvoldoendes, weinig hoge uit
schieters en een grote middenmoot -
vertoont (het " normale " grote aantal 
onvoldoendes bij natuurkunde daargela
ten). Voor het feit, dat de waardering 
vru1 de anorganische toets zo hoog lig t 
hebben wij in ons novembernummer reeds 
een verklaring gegeven. Anders lig t de 
situatie daarentegen bij de toets or
ganische chemie. Ook deze to e t s was , 
objectief bezien,bijzondcr gemakkelijl~ 
Dit blijkt enerzijds ook wel uit het 
grote aan tal hoge cijfers. Dat ar!der
zijds toch nog bijna een kwart van de 
mensen deze toets onvoldoende heeft ge
maakt kan, onzes inziens, alleen maar 
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worden verklaard,d.oor aan te nemen,dat 
een (te) gro te groep eerstejaars de 
stof niet tijdig genoeg heeft kunnen 
vervrerken. Een aanvrijzing hiervoor is 
onder meer het feit, dat een aantal 
eerstejaars de conformaties van gesub
stitueerde cyclohexanen heeft proberen 
aan t e duiden met behulp van vlakke 
zesringen ( zoals sommigen die op de 
middelb are school (!)geleerd. hebben). 

Als onze theorie, dat het toetsen
tempo althru1s voor een gedeelte der 
eers tejaars - en dat behoeven bepaald 
niet de slechtsten t e zijn - te hoog 
ligt, juist is,zal zulks trouwens bin
YJenkort moeten blijken. !Vledio februari 
zullen immers, een vreek na elkaar, de 
to0t. sen anorganische chemie II en bio
chemi e TI ~Vorden afgenomen (en dat al
les veertien dagen na vriskunde I). 

Wij zijn benieu~Vd •••••••• 

red, 



DRIENERLO 
A MATTER OF MONEY 

Het materiaal voor dit artikel werd 
ons verschaft door Prof. Dr.Gellings, 
doc ent aan de TH te Twente in de anor
ganische chemie en rnater i aalkunde , en 
het bestuur van ' Al embic'(vide infra) . 
Voor de uiterma t e gastvrije ontvangs t 
en voor de grote hoeveelheid visuele 
en auditi eve informatie zeggen wij hen 
hartelijk dank. 

RESIDENTlAL SYSTEM 
De Technische Hoge scho ol Twente heeft één enorm vo ordee l boven andere, ons be

kende, universiteiten en hogescholen: aan het wetsontwerp (1961), waarbij d e 
THT officieel het l even s licht aanschouwde, werd a l s speciale opdracht van de mi
nister toegevoegd, dat men de mogelijkheden van een proefneming met he t residen
tial sys t ern diende t e onderzoeken. 

De hogeschoo l dient dus niet alleen t e zorgen voor studievoorzieningen, maar 
zij aanvaardt ook de verantwoordelijkheid voor huisvesting, voeding en andere 
face tten van het s tudentenl even. Aangezien een proefneming onder zo gunstig 
mogelijke omstandigheden dient plaats te vinden, is in de eers t e campus in Ne
derland naar onze mening volkomen voorbijgegaan aan elke beperking van in i ti a tie
ven, die on tplooid worden door staf of student(!). Naast de ongeloofwaardig goe
de levensomstandigheden van de studenten hebben zij ook ongeloofwaardig veel 
contact met staf en hoogleraren. 

Het studentenpark bestaat ui t een 
aantal moderne laboratoria, en naast 
drie hockeyvelden, drie voetbalvelden, 
een honkbalveld, een zwernbad,een dojo, 
een sin telba_an, tennisbanen e.d. een 
aantal eenheden flats en andere woon
elementen voor studenten en staf waar
uit typisch blijkt, dat de architecten 
opdracht hebben gekregen zich uit te 
leven zonder al t e veel acht te sl~an 
op de kosten ( kamers minimaal 14 rn ); 
als j e dan bij het b ewonderen van dit 
show-project iets meent op te merken, 
dat architectonisch minder miraculeus 
is, dan is dat vanzelfsprekend een 
'tijdelijk onderkomen'. 

STUDIE 
De studietak, waarop wij iets dieper i ngaan , is de chemische technologie,waar

bij men zich chemie als onde r s teunende hulpwetenschap van de technologie moet 
voorstellen. Hieruit moge blijken, dat de st·cc.die aa.YJ de T.H.T. niet gerelateerd 
moet worden aan universitaire chernieopleidingen. 

De studie geschiedt volgens het zg. rondensysteem, wat een combinatie is 
van twee bestaande studiernethoden, nl. de methode die ge l e idelijk opbouwt van 
fundamen t tot eerste verdiep ing en dak (de bouwmethode), en de methode die via 
een ladder de eers t e verdieping binnenklimt en he t huis ge leidelijk meer onder
zoekt (de inbraakrnethode). 

Het t oegepaste systeem bestaat uit dr i e ronden; in elk hiervan wordt de gehele 
s tof doorgenomen, iedere ronde is uitgebreider. 

De eerste ronde, de algemene propaedeuse, is voo r alle aankomende eerstejaars 
hetzelfde, pas na het P1 wordt gekozen tussen de drie mogelijke richtingen., che
mische technologi e, el ectra t echniek en werktuigbouwkunde. Het eerste studiejaar 
omvat enerz ijds een uitgebreide studie van de fundamentele vakken wiskunde, na
tuurkw1de, chemie en mechanica en anderzijds een ee r ste kenn i smaking met de 
werktuigbouwkunde , de maatschappijwetenschappen en met enkele t oepass ingen van 
de e l ectratechni ek en de chemische t echno l ogie. Hij zullen iets dieper ingaan op 
de onderde len chemie en wiskunde. 
-Chemie b es t aat uit een aantal hoorcolleges, werkcolleges die daaraan parallel 

lopen en practicum. 
In he t eerste sernes t er i s er een hoorcollege, waarin een kort overzicht gege

ven wordt van de wetenschap der chemische omzettingen en een practicum waarin 
wordt ingegaan op h e t chemisch onderzoek van materi alen. Het tweede sernes t er om
vat een hoorcollege dat de chemische binding elementair behandelt, en als caput 
selec turn een aantal colleges over po l ymeren en een pract icum dat de chernischeo~ 
ze ttingen bestudeert . 
- 1</'iskunde, die , verdeeld over de baccalaureaatsstudie tien jaaruren omvat 

hetgeen drie tot vijf maal zovee l is als op de universiteit, behandelt in het 
eerste jaar analyse,lineaire algebra,hogere-rnachtsver,;·e lijkingen e.d •• De bij de 
colleges behorende werkcolleges sluiten in het eerste sernester aan op de middel
bare schoolstof en in het tweede semester op de tijdens de colleges behandelde 
stof. 

Na het P1 examen, dat verlicht kan worden door goede resultaten voor de tenta
mens, volgt een verplichte praktijkstage van 6 weken. 

De tweede ronde duurt 2-~ jaar, die na î jaar weliswaar wordt onderbroken door 
het P2 ,maar dat is louter om ors anisatorische redenen. Na het P2 is het nl.onrno
g8lijk om studenten van verdere studie uit te sluiten, welke bevoegdheid de 
hoogleraren t ot dan toe wèl hebbm1.De mo geli jkheid t ot uitslü.iting is d.m.v. een 
nntheffings>;et verleend. De zwaardere verantwoordelijkheid van de staf met be
trekking tot de beoordeling van de student komt o.a.tot uiting in de verhouding 
staf-student, die guns tige r is dan elders, momenteel i s deze 1:7-8, men s treeft 
naar het ideaal, van 1:6. 

Het tweede jaar begint met een introductie door de docenten van verscheideDe 
chemi sche richtingen ,aan de hand va.YJ een bepaald project bv. nylon , NH -synthe
se. Het doel i s, dat ook lat er tijdens col l eges nog wordt gerefere~rd aan d e 
plaa t s vru1 het vakgebied in het grote projec t. Het tweede jaar omvat de colleges 
anorganische , orgru1ische en fysische chemie, therrnodynarnica,toegepaste wiskw1de 
en een aantal uur rn aatschappijtretenschappen. De prac tica zi j n gedurende jaar 
chemisch geri cht, anorgru1ische, organ ische en fysische chemie van ieder tien we
ken en een s lot-keuzepracticum,dat kan liggen op eerder genoemde gebieden of op 
het gebied van analytische chemie, macromolec ;;,_ l a ire chemie of de triskunde. 

He t derde ~aar heeft in he t eerste sernester de meer ge integreerde vakken, ana
lys e , fysische t ransportverschijnselen,k i ne ti ek en katal yse, numerieke wiskunde 
al gemene materiaalkunde en de maatschappijl·re tenschappen. In he t t1;eede sernester 
vind t een differ en tiati e plaats naar de richtingen , procestec~YJologie en rnateri 
aaltechnologie. Voor het p racticum kan gekozen Horden uit de chemi sche proces-



DRIENERLO 
A MATTER OF MONEY 

Het materiaal voor dit artikel werd 
ons verschaft door Prof. Dr.Gellings, 
docent aan de TH te Twente in de anor
ganische chemie en materiaalkunde, en 
het bestuur van 'Alembic'(vide infra). 
Voor de uitermate gastvrije ontvangst 
en voor de grote ho eveelheid visuele 
en auditieve informatie zeggen wij hen 
hartelijle dank. 

RESIDENTlAL SYSTEM 
De Technische Hogeschool Twente heeft één enorm voordeel boven andere, ons be

kende, universiteiten en hogescholen: aan het wetsontwerp (1961), waarbij de 
THT officieel het levenslicht aanschouwde, werd als speciale opdracht van de mi
nister toegevoegd, dat men de mogelijkheden van een proefneming met het residen
tial system diende te onderzoeken. 

De hogeschool dient dus niet alleen te zorgen voor studievoorz ieningen, maar 
zij aanvaardt ook de verantwoordelijkheid voor huisvesting, voeding en andere 
facetten van het studentenleven. Aangezien een proefneming onder zo gunstig 
mogelijke omstandigheden dient plaats te vinden, is in de eerste campus in Ne
derland naar onze mening volleomen voorbijgegaan aan elke beperking van initiatie
ven, die on t ploo id worden door staf of student( !) . Naast de ongeloofwaardig goe
de levensomstandigheden van de studenten hebben zij ook ongeloofwaardig veel 
contact met staf en hoogleraren. 

Het studentenpark bestaat uit een 
aantal moderne laboratoria, en naast 
drie hockeyvelden, drie voetbalvelden, 
een honkbalveld, een zwembad,een dojo, 
een sintelba_an, tennisbanen e.d. een 
aantal eenheden flats en andere woon
elementen voor studenten en staf waar
uit typisch blijkt, dat de architecten 
opdracht hebben geleregen zich uit te 
leven zonder al te veel acht te sl2an 
op de kosten (kamers minimaal 14 m ); 
als je dan bij het bewonderen van dit 
show-project iets meent op te merken, 
dat architectonisch minder miraculeus 
is, dan is dat vanzelfsprekend een 
'tijdeli jk onderkomen'. 

STUDIE 
De studietalc, waarop wij iets dieper ingaan, is de chemische technologie,waar

bij men zich chemie als ondersteunende hulpwetenschap van de technologie moet 
vóorstellen. Hieruit moge blijken, dat de st·c.die aa.."l de T.H.T. niet gerelateerd 
moet worden aan universitaire chemieopleidingen. 

De studie geschiedt volgens het zg. rondensysteem, wat een combinatie is 
van twee bestaande studiemethoden, nl. de methode die geleidelijk opbouwt van 
fundament tot eerste verdieping en dak (de bouwmethode), en de methode die via 
een ladder de eerste verdieping binnenklimt en het huis geleidelijk meer onder
zoekt (de inbraalcmethode). 

Het toegepaste systeem bestaat uit drie ronden; in elk hiervan wordt de gehele 
stof doorgenomen, iedere ronde is uitgebreider. 

De eerste ronde, de algemene propaedeuse, is voor alle aankomende eerstejaars 
hetzelfde, pas na het P1 wordt gekozen tussen de drie mogelijlee richtingen, che
mische technologie, electratechniek en werktuigbouwkunde. Het eerste studiejaar 
omvat enerzijds een uitgebreide studie van de fundamentele valeken wiskunde, na
tuurkw1de, chemie en mechanica en anderzijds een eerste kennismaking met de 
werktuigbouwkunde, de maatschappijwetenschappen en met enkele toepassingen van 
de electratechniek en de chemische technologie. Wij zullen iets dieper ingaan op 
de onderdelen chemie en wiskunde. 

- Chemie bestaat uit een aantal hoorcolleges, werkcolleges die daaraan parallel 
lopen en practicum. 
In het eerste semester i s er een hoorcollege, waarin een kort overzicht gege

ven wordt van de wetenschap der chemische omzettingen en een practicum waarin 
wordt ingegaan op het chemisch onderzoele van materialen. Het tweede semester om
vat een hoorcollege dat de chemische binding elementair behandelt, en als caput 
selecturn een aantal colleges over polymeren en een practicum dat de chemischeo~ 
zettingen bestudeert. 
- lfiskunde, die , verdeeld over de baccalaureaatsstudie tien jaaruren omvat 

hetgeen drie tot vijf maal zoveel is als op de universiteit, behandelt in het 
eerste jaar analyse,lineaire algebra,hoger e-machtsverg·e lijkingen e.d •• De bij de 
colleges behorende werkcolleges sluiten in het eerste semester aan op de middel
bare schoolstof en in he t tweede semester op de tijdens de colleges behandelde 
stof. 

Na het P1 examen, dat verlicht kan worden door goede resultaten voor de tenta
mens, volgt een verplichte praktijkstage van 6 weken. 

De tweede ronde duurt 2-~ jaar, die na 1 jaar weliswaar wordt onderbroken door 
het P2,maar dat is lou te r om orgru1isaturische redenen. Na het P2 is het nl.onmo
g8 lijk om studenten van verdere studie uit t e sluiten, welke bevoegdheid de 
hoogleraren tot dan t oe wèl hebben.De moge li jkheid tot uitsluiting is d.m.v. een 
nntheffings>-ret verl eend. De z-vraardere verantwoordelijkheid van de staf met be
trekking tot de beoordeling van de student komt o.a.tot u iting in de verhouding 
staf-student , die gunstiger is dan elders, momenteel is deze 1:7-8, mer. streeft 
naar het ideaal, van 1: 6. 

Het tweede jaar begint met een introductie door de docenten van verscheidene 
chemische richtingen , aan de hand vaYJ. een bepaald project bv. nylon , NH -syn the
se. Het doel is, dat ook later tijdens college s nog wordt gerefere~rd aan de 
plaats vru1 het vakgebied in het grote project. Het tweede jaar omvat de colleges 
anorganische, orgruüsche en fysische chemie, thermodynamica, toegepaste wiskunde 
en een aantal uur maatschappijtretenschappen. De prac tica zijn gedurende jaar 
chemisch gericht, anorganische, organische en fysische chemie van ieder tien we
ken en een slot-keuzepracticum,dat kan liggen op eerder genoemde gebieden of op 
het gebied van analytische chemie, macromolec <J.laire chem i e of de vriskunde. 

lie t derde ~aar heeft in het eerste semester de meer geintegreerde vakken, ana
lyse, fysische t ransportverschijnselen,kinetiek en katalyse, numerieke wiskunde 
algemene materiaalkunde en de maatschappijl·retenschappen. In het tlfeede semester 
vindt een differentiatie plaats naar de richtingen, procestec~YJ.ologie en materi
aaltechnologie. Voor het practicum kan gekozen lforden uit de chemische proces-



kunde, fysische procesbL~de en procestec~1 iek. A&1 he t e i nde vM dit jaar is er 
een baccalaureaat sstage van acht weken bij i ndustrie of research. 

In het vierde j aar wordt in het eers t e semes ter een opdracht uitgevoerd§ deze 
omvat bv. een on twerp voor een indus
trieel proces. Hiervoor moeten zovre l 
literatuurgegevens als gegevens uit 
eigen experimenteel vrerk gebruikt wor
den. Ook economische kMten vM de op
dracht moeten worden bestudeerd. Men 
schrijft een verslag over de opdracht 
en houdt een mondeling referaat. Hier
na volgt het baccalaureaat sexameno 

BACCALAUREAAT 
Het baccal aureaat vormt e.en afge

ronde studie, hetgeen een direct ge
volg is vM het toegepaste ronden-sys
teem. VM de verschillende studievor
men die via het b accal aureaat l open, 
wordt op de T.HoTo d e vorm toegepas t 
waarbij het doctoraalexamen een line
aire voortzetting is van de baccalaure
aatsstudie;het succes vM de me thode moge blijken uit de bel~~gstelling vM het 
bedrijfsleven voor de baccalaureï.Dit is in flagrante tegenstelling tot de woor
den van velen, die zeggen dat het bedri j fsleven nog niet op het b accalaureaat 
zou zijn ingesteld: de verklaring is, dat het bedrijfsleven geen gebruik kan ma
ken VM een niet afgerond geheel, zoal s de baccalaureaatsstudie met Y- vormo 

Y.JOI(T. 

I 
kANO. 
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I
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Ll (T.H.T.') 

DOCTORAALSTUDIE 
De doctoraalstudie is de derde ronde, die tl-ree j aar duurt en bestaat uit twee 

onderdelen, het studiepakket dat de s tuden t zelf samenstelt en de afstudeerop
dracht. He t studiepakket bevat 28 bestedingseenheden. Deze eenheden worden als 
volgt verdeeld, mins tens Beenheden in de fundamentele vakken, minstens 8 in de 
technolog i sche vakken en minstens 6 in de maatschappij- en bedrijfskundigevak
ken, de overblijvende 6 mo gen n aar e i gen belMgstelling gekozen worden. Ditpak
ke t behoeft goedkeuring van de afstudeercommissie, wo r dt deze goedkeuring nie t 
verkregen , d an is het toch moge lijk om met dit pakke t verder te gaM. Indien men 
de bevoegdheid tot het geven van ondervri je bij het VHMO vril verkrij gen mo eten 4 
extra eenheden aan het pakke t 1-rorden t oegevoegd. Een bestedingseenheid is een se
me s teruur college of zeven vol l e dagen pr acticum . Een eenheid ·i. s ongeveer 60-70 
vrerkuren,d.w.z.dat de gehele doctoraalstudie uit ongeveer 2000 werkuren bestaat. 
De afs tudeeropdracht k~~ worden vergeleken me t de opdracht in het vierde j aar, 
maar er moe t -vreer dieper vrorden ingegaan op het onderw·erp, Bi j voorkeur zijn 
beide opdrachten verschi l l end. 

l 

l 

\ 
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VERENIGING 
De chemo t echnologische student en zd. jn 

lid van het Chemotechnisc h Studenten 
Genoo t schap 'Alembiclopgericht in 1965. 
Zij behartigt de studiebel~~gen door 
contacten met het afdelingsbestuur, 
hoogleraren en leden der vre tenschap
peli j ke staf te onderhouden. Dit con- I 
tact is reeds zo goed,dat Alembic daar 
vrerkelijk geen moei te voor hoeft te • 
doen. Er vrorden enkel e excurs i es per 
j aar georganiseerd; eens per maand is 
er een ledenborrel, w·aarbi j ook s t af
l eden en hoogleraren aMwezig zijn. 

STUDIERAAD 
De s t udieraad bestaat u it leden van 

het wetenschapp elijke corp s en studen
ten. Deze kan op eigen i ni tiatief zijn 
mening kenbaar maken over he t studie
programm a en rege ling der examens. Is --
men op de een of ~~dere wijze actief betro~cen bij campusaMge legenheden , zoal s 
sportcommissie of boerderijcommissie, dM kan men een goede regeling en vaak u it
ste l voo r een examen krijgen mits men tijd i g van te voren contact heeft opgenomen 
me t de desbe treffende i ns tanties. De hooglerar en staan te allen tijde klaar voor 
de s tudenten. 

CAMPUS 
De campusstudent wordt in de Jfatten gelegd en heeft een zeerbeschermd l eventje 

mits hij goede s tudieresulta ten heeft. Alle andere facetten van het leven worden 
hem dan op een presenteerblaadje aa.ng8boden . Enerzijds moet dit het s tudierende
ment verhogen, maar anderzi jds mist hij de opvoedende vraard-vr, die het studenten
l even elders in Nederland heeft, al ligt het redement daar dan mi sschien l ager. 

Het vo or een campus typerende isolement: het i d ·:; aal alles en allen bij een t e 
vrillen houden al s een sterk op zich zelf staande commune ,wordt in de hand ge1-rerkt, 
doordat steeds meer voorzieningen op het te r r e i n zelf worden gebracht. 

Er zijn ge en gezelligheidsver enigingen , hoewel er i·rel plannen in die richting 
schijnen te bestaan, echter ni e t meer dan een aanduiding. De mensa-boerderij is 
he t enige gezellighe idscentrum. Deze gelijkt een societeit:beneden een conversa
tier u imte, boven de mensa en enkele afgescheiden ruimten . 

Per j aar worden er driehonderd eerstejaars toegelaten, hoevrel er veel me er aan
vragen zijn.Op het moment zijn er ca zevenhonderd mannelijke en tien vrouwelijke 
studenten een nog a l trieste verhouding voor b eide partijen. Het lig t in de be.
doeling dat er over drie j aar v ijfduizend s tudenten zijn: Vele behuizingen staan 
d aarom thans nog leeg. 

Re dagelijkse bijdrage tot . . 
genuanceerde menmgsvormmg 



kunde, fysische procesku:ode en proces tech2üek. Aan het e inde van dit jaar is er 
een baccalaureaat ss t age van acht weken bij industrie of research. 

In het vierde j aar wordt in het eers te semes t er een opdracht uitgevoerd; deze 
omvat bv . een ontwerp voor een indus
trieel proces. Hiervoor moeten zovrel 
literatuurgegevens als gegevens uit 
eigen experimenteel vrerk gebruikt wor
den. Ook econom i sche kan ten van de op
dracht moeten worden bestudeerd. Men 
schrijft een verslag over de opdracht 
en houdt een mondeling referaat. Hier
na volgt het baccalaureaatsexamen. 

BACCALAUREAAT 
Het bacc alaureaat vormt een afge

ronde studie, hetgeen een direct ge
volg is van he t toegepaste ronden-sys
te em. Van d e verschillende studievor
men die via het b accal aureaat l open, 
wordt op de T.H. To de vorm toegepas t 
waarbij het doc toraal examen een line
aire voortzetting is vru1 de bacc alaure
aatsstudie;het succes van de methode moge blijken uit de bel~~gstelling van he t 
bedrijfsleven voor de baccalaureï.Dit is in flagrante tegenstelling tot de woor
den van velen, die zeggen dat het bedrijfsleven nog n iet op het b e~c al aureaat 

zou zijn ingesteld: de verklaring i s, dat het bedrijfsleven geen gebruik kan ma
ken van een niet afgerond geheel, zoal s de b accal aureaatsstudie met Y- vorm. 
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De doctoraalstudie is de derde ronde , di e twee jaar duurt en bestaat uit tvree 
onderde len, het studiepakket dat de s tudent zelf samens t elt en de afstudeerop
dracht. He t studiepakket bevat 28 bestedingseenheden. De ze eenheden vrorden als 
volgt verdeeld, minstens Beenheden in de fundamentele vakken, minstens 8 in de 
technolog i sche vaY~en en mins t ens 6 in de maatschappij- en bedrijfskundigevak
ken, de overblijvende 6 mogen naar e i gen be l angstel ling geko zen vrorden. Ditpak
ket b ehoeft goedkeuring van de afs tudeercommi ss i e , wordt deze goedkeuring nie t 
verkregen, d an is het toch mo ge lijk om met dit pakke t verder te gaan. Indien men 
de bevoegdheid tot het geven van ondervrijs b ij het VITh'lO vril verkrijgen moeten 4 
extra eenheden aan het pakke t Horden t oegevoegd. Een bestedingseenheid i s een se
me s teruur college of zeven volle dagen practicum. Een eenheid ·i. s ongeveer 60-70 
vre rkuren,d . w.z.dat de gehele doc t oraal s tudi e uit ongeveer 2000 werkuren bestaat. 
De afs tudeeropdracht k.~~ worden vergeleken me t de opdracht in het vierde j aar, 
maar er moe t vreer dieper vror·den ingegaan op he t onder~rerp. Bi j voorkeur zijn 
beide opdracht en verschillend. 
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VERENIGING 
De chemotechnologische student en rijn 

lid vru1 het Chemotechnisch Studenten 
Genootschap 'Al emb iclopgericht in 1965. 
Zi j behartigt de stud iebel~~gen door 
contacten met het afdel i ngsbestuur, 
hoogleraren en leden der vretensc-hap
pelijke staf te onderhouden. Di t con- I 
tact is reeds zo goed,dat Alembic daar 
vrerke l ijk geen moei te voor hoeft te • 
doen. Er vrorden enkele excurs i es per 
jaar georganiseerd; eens per maand is 
er een ledenborrel, 1-raarbij ook staf
led en en hoogleraren aanwezig zijn. 

STUDIERAAD 
De studieraad bestaat u it leden van 

he t wetenschappelijke corps en studen
ten. Deze kan op eigen i ni tiatief zijn 
mening kenb aar maken over he t studie
programma en regeling der examens . Is --
men op de een of ~~dere wijze act i ef betrohlcen bij campusaangelegenheden, zoal s 
sportcommissie of boerder i jcomroiss i e, dan kan men een goede regeling en vaak uit
stel voor een examen krijgen mits men tijdig van te voren contactheeft opgenomen 
me t de desbe treffende i ns tanties. De hoogleraren staan t e allen tijde klaar voor 
de s tuden t en. 

CAMPUS 
De campuss tudent wordt in de 1-ratten gelegd en heeft een zeer beschermd l eventj e 

mits hij goede studierssul t a ten heeft. Alle andere face tten v ru1 het leven 1-rorden 
hem dan op een present eerbl aadje aangeboden. Enerz ijds moet dit het studierende
ment verhogen, maar anderzi jds mist hij de opvoedende vraardvr, die het studenten
leven elders in Ned erland heeft, al ligt het redement d aar dan misschien l ager. 

He t vo or een campus typerende i so lement: het i d ·"aal alles en allen bij een t e 
vrillen houden al s een sterk op zichzelf s t aand e commune ,1-rordt in d e h~~d gewerkt, 
doordat s teeds meer voorzieni ngen op het te r rein zelf ~-rorden gebracht. 

Er zijn ge en gezellighe idsveren igingen, hoe~rel er wel plannen in die richting 
schijnen te bestaan , echter ni e t meer dan een aanduiding. De mensa-boerderij is 
het enige gezelligheidscentrum. De ze gelijkt een societeit:beneden een conversa
tie r uimte, boven de mensa en enkele afgescheiden ruimten. 

Per j aar vro rden er driehonderd eerstejaars toegelaten, hoevrel er veel meer aan
vragen zijn.Op het moment zijn er ca zevenhonderd ·mannelijke en tien vrouwelijke 
s tudenten een nog al trieste verhouding voor b eide partijen. Het lig t in de be.
doeling dat er over drie jaar vijfduizend studen ten zijn: Vele behuizingen staan 
d aarom thans nog leeg. 
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CONCLUSIES 
Hoogleraren en studenten werken nauw samen om de hogeschool in alle opzichten 
gestalte te geven. Er is hiertoe en daardoor een uitstekend contact. 

2 De plicht bestaat tot verbale beoordeling naast die van een cijfer, hetgeen 
slechts goed mogelijk is als de verhouding stafleden-studenten gunstig blijft. 

3 Uit het onderhoud met professor Gellings bleek, dat, naarmate het studierende
ment (de verhouding input-output) gunstiger wordt, het Rijk relatief me er staf
l eden toewijst aan de betreffende hogeschool of universiteit. 

4 De totaalopzet doet Amerikaans aan. 
5 De opzet van de campus doet sterk denken aan een prestige-object van Neder

land tegenover het buitenland. 
6 Men vertelde ons, dat binnenkort een witte-autoplan zou worden ingevoerd. 
7 Morgen kan alles anders zijn. 

De buitenlandse excurs ie is dit jaar 
iets anders georganiseerd d lli1 gewoon
lijk. Hij voert ons namelijk naar Po
len in het kader van een studenten-uit
wisselingsprogramrna tussen Polen en 
Nederland. 

Allereerst de keuze: Polen. 
Nadat wij ons van vele zijden hadden 

laten informeren over studiereizen naar 
Tsjeoho-Slowakije, Denemarken, Noorwe
gen, Zweden en Polen, viel tenslotte 
onze keuze op dit laatste land. In de 
eerste plaats omdat Polen een jonge, 
snel groeiende chemische industrie be
zit, maar daarnaast omdat Polen ook op 
andere terreinen veel te bieden heef t 
(cultuur, natuurschoon). Van betekenis 
was tevens, dat -vrij bij de organisatie 
van deze excursie konden rekenen op de 
medewerking van de Heer Albrecht,Leids 
biochemicus, die,als zoon Vlli1 de Pool
se ambassadeur in Nederland, bereid vras 
de noodzakelijke contacten me t de Pool 
se instanties tot stand te brengen. 

vrat de reis zelf betreft: de ze is ge
p la..l'ld in het begin van mei .Als voor-· 
naams te punten staa..11 voorlopig op het 

lTOJfE~ 
programma: bezoeken aan de Universi
teit( en) van Uarschau en/ of Krakow, aan 
een aantal chemische bedrijven, ge
vestigd rond Krakow, alsmede een be
zoek aan de zwave l- en zoutmijnen in 
het zuiden. Tevens zal worden gepoogd 
een aantal culturele evenementen in 
het programma in te voegen. 

Voor de rei s naar Polen is Uwerzijds 
vooralsnog slechts eez1 geldig paspoort 
vereist,daar de ber,od igde visa collec
tief zullen worden aangevraagd. 

De kosten voor deze reis worden, ui
teraard onder voorbehoud,voorlopig ge
schat op ongeveer 150 gulden. lh j ho
pen, dat eel1 dergelijk bedrag voor U 
geen belemmering zal vormen aan deze 
unieke reis deel te nemen. 

l·lanneer bij U inmiddels vragen moch
ten ZlJn gerezen met betrekking tot 
deze excursie,da..'1 kunt U het ~DL hier
voor iedere middag van 2 tot 5 uur be
reiken op de CDL-kamer (in de biblio
theek-oostzijde). 

R.J. de Kievit 

CDL ht assessor I 

HOBBYKRANT 

Niet voor iedereen, die het als een voorrecht beschouwde zich te mogen rekenen 
tot de uitgelezen schare der (bui tenge-vrone) leden van de Koninlelijke Nederlandse 
Chemische Vereniging, zal het verschijnen van Neêrlands nieuwste hobbyblad voor 
de chemische doe-het-zelver even welkom zijn geweest. Uitgerekend in het Chemie
jaar en het lustrumjaar van de KNCV meende de, zich niet radioaal nóémende, re
dactie van het Chemisch Weekblad op de populaire toer te moeten gaan opereren. 
Het, voorheen zo eerbiedwaardige vakblad - want dat behoort het Chemisch Week
blad toch te zijn - heeft daarmee een inhoud en een opmaak !l'ekrep;en, die het _..,._.,. 

SJEMISCH 
WEEKBLAD 

•··~~~··waarschijnlijk nog net le-

001 zens1·raard rnaken voor mid
del"iJare scholieren en prae-

~ candidaten (en dié mogen 
y nu net weer geen lid worden 

van de KNCV). 

In Jit 
n umttt&r: 

radicaal? 
~gr~7 

b~c-d•~: 
1-o 

)>.Qgl.-.& 7 

él6rcll!. 

docn'~IQ\1 
... ~1"67 

W"&~oi.og".a\'re. 
f>481"'67 

Vooral 
vru1 het 

AFMAAK 

de nieuwe opmaak 
Chemisch Weekblad 

verschaft een uitstekende 
methode om de vermoeibaar
heid van he t menselijk oog 
te toetsen:overvette,zwaar 
geëncadreerde cursieve ka
pitalen knetteren de arge
loze lezer vanuit een, na
genoeg tot op de rand toe 
volgeperste, onoverzichte
lijk ingedeelde bladspie
gel tegemoet. Het weten
schappelijk hoofdartikel, 
voorheen altijd zonder e
nige moeite als zodanig te 
onderkennen, staat nu zie
lig-opeengepropt weggedrukt; 
tussen kaderlijnen. Andere 
artikelen zijn 'verlucht' 
met tekeningen, die zo uit 
"Reader's Digest" gehaald 
konden zijn. 

Wij weten niet hoe U er
over denkt, maar voor ons 
was het allemaal niet no
dig geweest. 

red. 



CONCLUSIES 
Hoogleraren en studenten werken nauw samen om de hogeschool in alle opzichten 
gestalte te geven. Er is hiertoe en daardoor een uitstekend contact. 

2 De plicht bestaat tot verbale beoordeling naast die van een cijfer, hetgeen 
slechts goed mogelijk is als de verhouding stafleden-studenten gunstig blijft. 

3 Uit het onderhoud met professor Gellings bleek, dat, naarmate het studierende
ment (de verhouding input-output) gunstiger wordt, het Rijk relatief meer staf
leden toewijst aan de betreffende hogeschool of universiteit. 

4 De totaalopzet doet Amerikaans aan. 
5 De opzet van de campus doet sterk denken aan een prestige-object van Neder

land tegenover het buitenland. 
6 Men vertelde ons, dat binnenkort een witte-autoplan zou worden ingevoerd. 
7 Morgen kan alles anders zijn. 

De buitenlandse excursie i s dit jaar 
iets anders georganiseerd d ru1 gewoon
lijk. Hij voert ons namelijk n aar Po
len in het kadervane en studenten-uit
wisselingsprogramma tussen Polen en 
Nederland. 

Allereerst de keuze: Polen. 
Nadat wij ons vru1 vele zijden hadden 

laten informeren over studierei zen naar 
Tsjecho-Slowakije, Denemarken, Noorwe
gen, Zweden en Polen, viel tenslotte 
onze keuze op dit laatste land. In de 
eerste plaats omdat Polen een jonge, 
snel groeiende chemische industrie be
zit, maar daarnaast omdat Polen ook op 
andere terreinen veel te bieden heeft 
(cultuur, natuurschoon). Van betekenis 
was tevens, dat vrij bij de organisatie 
van deze excursie konden rekenen op de 
mede•rerking van de Heer Albrecht,Leids 
biochemicus, die,als zoon vru1 de Pool
se ambassadeur in Nederland, bereid vras 
de noodzakelijke contacten met de Pool 
se instanties tot stand te brengen. 

vfat de reis zelf betreft: deze is ge
pla.."Yld in het begin vru1 mei .Als voor-· 
naamste punten staa.."Yl voorlopig op het 

lTOJfE~ 
programma: bezoeken aan de Universi
teit(en) van ifarschau en/of Krakow,aan 
een aant al chemische bedrijven, ge
ves tigd rond Krakow, alsmede een be
zoek aan d e zwave l - en zoutmijnen in 
het zuiden . Tevens zal worden gepoogd 
een aantal culturele evenementen in 
het programma in te voegen. 

Voor de rei s naar Polen is Uvrerzijds 
vooral snog slechts een geldig paspoort 
vereist,daar de benod igde visa collec
tief zullen worden aangevraagd. 

De kosten voor deze reis worden, ui
teraard onder voorbehoud,voorlopig ge
schat op ongeveer 150 gulden. Hij ho
pen, dat ee11 dergelijk bedrag voor U 
g een belemmering zal vormen aan deze 
unieke reis deel te nemen. 

}lanneer bij U inmiddels vragen moch
ten ZlJn gerezen met betrekking tot 
deze excursie,da.."Yl ktmt U het 8DL hier
voor iedere middag vru1 2 tot 5 uur be
reiken op de CDL-kamer (in de biblio
theek-oostzijde). 

R.J. de Kievit 

CDL ht assessor I 

HOBBYKRANT 
Niet voor iedereen die het als een voorrecht beschouwde zich te mogen rekenen 

tot de uitgelezen schare der (buitengewone) leden van de Koninklijke Nederlandse 
Chemische Vereniging, zal het verschijnen van Neêrlands nieuwste hobbyblad voor 
de chemische doe-het-zelver even welkom zijn geweest. Uitgerekend in het Chemie
jaar en het lustrumjaar van de KNCV meende de, zich niet radicaal nóémende, re
dactie van het Chemisch Weekblad op de populaire toer te moeten gaan opereren. 
Het, voorheen zo eerbiedwaardige vakblad - want dat behoort het Chemisch Week
blad toch te zijn - heeft daarmee een inhoud en een opmaak !l"ekrep;en, die het 

SJEMISCH 
WEEKBLAD 

•llll~~~"lwaarschijnlijk nog net le
zens1·raard maken voor mid
del"t-are scholieren en prae

In Jit 
numttt&r: 

rad ic:.tal? 
~t1~7 

b.ac-d•~: 
1-o 

l".agi...a7 

dG ..de. 
c:locw:a.iott 
l"~l"'a? 

w-.s-=-fotogt'.a\'•R
f'481"'A7 

candidaten (en dié mogen 
nu net weer geen lid worden 
van de KNCV). 

AFMAAK 

Vooral 
van het 

de nieuwe opmaak 
Chemisch Weekblad 

verschaft een uitstekende 
methode om de vermoeibaar
heid van het menselijk oog 
te toetsen:overvette,zwaar 
geëncadreerde cursieve ka
pitalen knetteren de arge
loze lezer vanuit een, na
genoeg tot op de rand toe 
volgeperste, onoverzichte
lijk ingedeelde bladspie
gel tegemoet. Het weten
schappelijk hoofdartikel, 
voorheen altijd zonder e
nige moeite als zodanig te 
onderkennen, staat nu zie
lig- opeengeproptweggedrukt 
tussen kaderlijnen. Andere 
artikelen zijn 'verlucht' 
met tekeningen, die zo uit 
"Reader's Digest" gehaald 
konden zijn. 

Wij weten niet 
over denkt, maar 
was het allemaal 
dig geweest. 

hoe U er
voor ons 

niet no-

red. 
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RADICAALCHEMIE• 
In de oxydatiewerkgroep, behorende 

tot de afdeling Organische Chemie van 
P:r-of. Kooyman worden onder leidi ng va.":! 
Dr. Van Zwet reacties waarbij radica -
len zijn betrokken bestudeerd . 

De werkgroep - Van Zvret is onts taan uit onderzoekingen naar de aard van oxyda
tieprocessen in de organische chemie met behulp van overgangsmetaalionen. Hier
bij bleken veelal radicaalreacties aan de orde t e zijn. Daar deze reacties als 
zodanig bijzonder interessant zijn, g ing men na verloop van tijd er toe over 
ook andere radicalen te onderzoeken .Momenteel is de vrerkgroep in twee afde l ingen 
gesplitst: de 'oude ' oxydatie·werkgroep, die de katalytische oxydatie met behulp 
van overgangsmetalen bestudeert, en de >-rerkgroep radicaalchemie,die zich bezig -
houdt met de bestudering van de eigenschappen van thiylradicalen ( RS · ) . 

OXYDATIEGROEP 
Het ;ras reeds enige tijd bekend, dat k l eine hoeveelheden va..."1 overgangsmetaal

zouten (mangaan, cobal t) oxydatieprocessen katalytisch versnelden, doch het hoe 
en vraarom hiervan "~-ras tot dan toe niet opgehelderd. 

In 1962 startten de Korte en den Hertog een onderzoek naar de oxydatie van cu
meen t ot benzoëzuur met behulp van manganiacetaat. Alras bleek, dat dit katalyt:i:
sche proces in vele stappen verliep. Deze stappen >verden, aan de h and van tevo
ren opgestelde werkhypothesen stuk voor stuk onderzocht. 

Nadat hierin enig inzicht was verkregen,verplaatste men het onderzoek naar een 
breder werkterrein : men ging kijken, wèlke stoffen door ma..YJganiacetaat geoxydeerd 
werden. Hierbij bleek, dat men de oxydabe l e organische stoffen kon indelen in 
t"lve e k l assen: die, welke reageren d.m.v. complexvorming me t het manganiacetaat, 
en zo de ontleding hiervan versnellen, en die, welke de ontleding van mangani
acetaat niet versnellen . De ontleding van manganiace1aat, die thermisch verloopt 
bij 11 0°C, maar die dit in aanwezigheid van tal van organische stoffen (o .a. 
acetofenon) bij vee l lagere temperaturen doe t , is een typisch voorbeeld van een 
radicaalreactie. 

Bij het opstellen van reactiemeahanismen bleek het ui termate gewenst me er i!'l.
zicht te hebben in de samenstelling van manganiacetaat in oplossing en ook in 
kristallijne vorm.Door Ir. Hessel zijn uitvoerige fysische metingen verricht,die 
hebben ge l eid tot de formule ( Mn

3
o ( OAc) 6 .HOActOAc-(Mn

3
o(OAc ) 6 .HOAc t OAc-. 

MANGAAN e n COBALT 
Vervolgens werd het onderzoek uitgebreid tot de analoge co baltverbindingen. In 

de liter a tuur rrorden Mn en Co vaak door elkaar gebrui kt, zodat de veronderstel
ling had postgevat,datbeide metalenvrijwel deze l fde eigenschappen zouden hebben . 
Dit bleek niet het geval. Cabaltiacetaat is veel minder stabiel da..YJ manganiace
taat, zodat bij oxydatieprocessen bij hogere temperatuur vaak te weinig van de 
driewaardige cabaltverbinding aanwezig is. 

Behalve oxydatiereacties door overgangsmetsalacetaten in een hogerwaardige va- . 
lentietoestand, worden ook de reacties bestudeerd waarbij de metaalacetaten in 

~~ 
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RADICAALCHEMIE• 
In de oxyda tierrerkgroep, behorende 

tot de afdeling Organische Chemie van 
PI·of. Kooyman worden onder le i ding va"l 
Dr. Van Zwet reacties waarbij radica -
len zijn betrokken bestudeerd. 

De werkgroep - Van Zvret is ontstaan uit onderzoekingen naar de aard van oxyda
tieprocessen in de organische chemie met behulp van overgangsmetaalionen. Hier
bij bleken veelal radioaalreacties aan de orde te zijn. Daar deze reacties als 
zodanig bijzonder interessant zijn, ging men na verloop van tijd er toe over 
ook andere radicalen te onderzoeken .Momenteel is de vrerkgroep in twee afdelingen 
gesplitst: de 1 oude 1 oxydatie•·rerkgroep, die de katalytische oxydatie met behulp 
van overgangsmetalen bestudeert, en de >ferkgroep radicaalchemie,die zich bezig -
houdt met de bestudering van de eigenschappen van thiylradioalen (RS"). 

OXYDATIEGROEP 
Het vras reeds enige tijd bekend, dat kleine hoeveelheden va"l overgangsmetaal

zouten (mangaan, cobal t) oxydatieprocessen katalytisch versnelden, doch het hoe 
en vraarom hiervan >;as tot dan toe niet opgehelderd. 

In 1962 startten de Korte en den Hertog een onderzoek naar de oxydatie van cu
meen tot benzoëzuur met behulp van manganiacetaat. Alras bleek, dat dit katalyt:i:
sche proces in vele stappen verliep. Deze stappen >verden, aan de hand van tevo
ren opgestelde werkhypothesen stuk voor stuk onderzocht. 

Nadat hierin enig inzicht was verkregen,verplaatste men het onderzoek naar een 
breder werkterrein: men ging kijken, wèlke stoffen door ma.Y!ganiaoetaat geoxydeerd 
>rerden. Hierbij bleek, dat men de oxydabele organische stoffen kon indelen in 
twee klassen: die, welke reageren d.m.v. complexvorming met het manganiaoetaat, 
en zo de ontleding hiervan versnellen, en die, welke de ontleding van mangaui
acetaat niet versnellen. De ontleding van mangru1iace1aat, die thermisch verloopt 
bij 110°C, maar die dit in aanwezigheid van tal van organische stoffen (o.a. 
acetofenon) bij veel lagere temperaturen doet, is een typisch voorbeeld van een 
radioaalreactie. 

Bij het opstellen vru1 reactiemeahanismen bleek het ui termate gewenst meer i~,_

zicht te hebben in de samenstelling van mangru1iacetaat in oplossing en ook in 
kristallijne vorm.Door Ir. Hessel zijn uitvoerige fysische metingen verricht,die 
hebben geleid tot de formule (Mn

3
o(OAo)

6
.HOActoAo- (Mn

3
0(0Ac) 6 .HOAotOAc- . 

MANGAAN en COBALT 

Vervolgens werd het onderzoek uitgebreid tot de ru1aloge co baltverbindingen. In 
de literatuur worden Mn en Co vaak door elkaar gebruikt, zodat de veronderstel
ling had postgevat,datbeide metalenvrijwel dezelfde eigenschappen zouden hebben. 
Dit bleek niet het geval. Cabaltiacetaat is veel minder stabiel da.Y! manganiace
taat, zodat bij oxydatieprocessen bij hogere temperatuur vaak te weinig van de 
driewaardige cabaltve rbinding aanwezig is. 

Behalve oxydatiereacties door overgangsmetealacetaten in een hogerwaardige va- . 
lentietoestand, worden ook de reacties bestudeerd waarbij de metaalacetaten in 

,l , 

rJCiclJl n.o. POSTBUS 1151 ROTTERDAM 

levert uit de produktie van: 

FLUKA 
UCB N.V. 

K8c.K 
PIERCE 

CAMBRIDGE 
SCHWARZ 

Meer dan 10.000 organische chemische produkten 
ca. 1500 hoofdzakelijk anorganische chemische produkten, 
waaronder zeer vele analyse reagentia 
meer dan 30.000 zeldzame research chemicaliën 
Biochemicaliën Silylation- en andere bijzondere reagentia 
G LC-standaards Organische fluor-verbindingen 
Vloeibare phasen voor de G LC 
Biochemicaliën, al dan niet radioaktief gemerkt 

UW SPECIALE AANDACHT VOOR: 

Gecondenseerde Gassen in onder druk gevulde bussen. 
Vacu um Rotatieverdampers. Laboratoriumautoklaven. 
F ra cl ievcrzamelaar. 

J{icol is de leverancier van RBS-25 CONCENTRAAT 

N. V. CENTRALE SUIKER MAATSCHAPPIJ 
AMSTERDAM - HERENGRACiiT 493 

TELEFOON 6 45 64 

SUIKERFABRIEKEN te Vie.rverlaten, Halfweg, Oud-Be!jerland, 
Breda, Steenbergen en Sas van Gent. I -------.... ~--·--·- ·-·1 

CHEMISCHE B::DRI)VEN 

PRODUKTEN: 

te Amsterdam en Gorinchem. -·------·----' -. J 
Suiker en stroop in vele soorten 
natte en diverse soorten gedroogde pu~o, 
diverse kunstharsen, 
natrium-erythorbaat 
en andere sucrochemische produkten. 

·------ ---- - ---·-- - ---- - - · ···- ..1 I 

l 



de l agere valentie t oes tand worden geoxydeerd n aar de hogere v a lentie to es tand. Zo 
z ijn door de Klein reacties van het type: ROO+JI!e .. ~R00-:..111e· ... onde r zocht. Op het o
genb l ik ;w rd t de interactie van metaalacetaten met ozon bestudeerd.Dit onderzoek 
heef t een aantal r esul t aten opgeleverd, d ie ertoe hebben ge l eid ook andere roe
taalionen te (3'aan bekijken .Men is bezig een reactiemecha.l'lisme op te ste llen voor 
de optredende reacties. 

MOGELIJKHEDEN 

Bij dit onderzoele naar de eigenschappen v an overgangsmetaalacetaten bij oxyda
tieprocessen liggen nog grot e terreinen braak. 
Om iets te noemen : 
1 Het oüderzoek naar de oxydaties door hoogvraardige metaalacetaten, die tot nu 
t oe in het medium a zijnzuur vre rden verricht , ook te doen in aanwezigheid van an
d ere zuren (boterzuur) o f zelfs in n i et zure milieu ' s (chloorbenzeen ); men ver
vracht afwijkende ontl ed i ngsmechanismen. 
2 Het onderzoek van de ontl eding van Co -acetaat in azijnzuur,vraaraan nog vrij
ivel alles gedaan moet vrorden. 
3 De fotochemische ontled i ng van metaalacetaten. Men vril nagaan in ho everre die 
overeenkomt of verschilt van de the rmische ontleding. 

De andere afie ling houdt z ich bezig met het onderzoek naar d e eigenschappen van 
thiylradicalen, waarvan nog niet veel bekend vras. Als radicaalbronnen werden 
ontvrikkeld de thioni trie t en RS-lJO en de diazothio l aten R-N=N-S-R • Dit onder
zoek heeft al tal van interessante, in een aantal geval len verrassende gege
vens opgeleverd. Zo bleek bv. de ontleding van 'hannyl ' : 

H~c.-@-N=N-~-@-t-~UT. ~ H~C-©• + N/ +-.S-@--t.e,ur. 

in chloorbenzeen veel sneller te verlopen dan in benzeen en ni trab en zeen .Na veel 
vruchte l oze hYJlothesen bleek dat in het systeem de volgende reactie optrad: 

H~C-©·0-@ ~__,.,. H~<::--@-@ + HC.L 

Het gevormde zoutzuur zorgt nu voor een ge ï nduceerde ont l ed i ng van het - niet 
bijzonder s t ab i ele -'hannyl ' . Deze homo l ytische vorming van zoutzuur uit chloor
benzeen 1-r a s een niemre reac tie . 

Bij een van de onde rzoeken - 1·raarbij de thiylradical en du s enigz i ns naar de 
achtergrond verschove11 z ijn , gaat men nu beki jken of dergel ijke reacties ook op
treden met andere gehalogeneerde ben:oen.en en zo ja in welke mate, teneinde het 
inzicht in het verloop van d e betroLken r e actie te verd iepen. Dit onderzoek 
vrordt verricht i n samem·rerking met de .Amer :ikaanse gasthoogleraar Prof. She lton, 
die momentee l aan de afdel ing is verbonden. 

Daarnaas t verkeert het eigenlijke onderzo. k , dat naar de eigenschappen van de 
thiylradicalen nog steeds in een beginstadü;.m: het bied t voor de creatieve d en
kers nog talloze r:JOgelijkheden tot een eigen zelfstandig onderzoek. 

Over de aard der werkzaamheden het voleende : 
De i·rergroep houdt zich bezig met fys i sch organische chemie. Di t imp liceert, dat 
de r:adruk niet zozeer l igt op het s;yn thetische vrerk als i·rel op het ophelderen van 
reactïemêchan ismen . Men beperkt z ich tot het sy:r• thetiseren van modelstoffen (bv. 
!le t ' ha.nnyl ' , een envoudi ge diazoter i ng) en eventuele ij ks to ffen voor de pro
ductenanalyse. Een-en-ander neemt natuurli jk niet weg, d a t, aangez i en d e s t offen 
waar men aan vTilmeten, vee l a l niet b es t aan , er in oen aa.""I t a l gev allen veel syn -
thetisch werk zal mo e ten 1-rorden verricht. Een van de ideal en van Dr van Zvret i s 
bv. d e synthese van verbindingen v a.'l het tYJ)e RS-IT-H-SR als bron van th i ylradj_ ... 
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de lagere valentietoestand worden geoxydeerd naar de hogere valentietoestand. Zo 
z ijn door de Klein reacties van het type: ROO+Me---:..Roo-:..]'.ie ... onderzocht. Op het o
genblik wordt de interactie van metaalacetaten met ozon bestudeerd.Dit onderzoek 
heeft een aantal resultaten opgeleverd, die ertoe hebben geleid ook andere roe
taalionen te B'aan bekijken .Men is bezig een reactiemecha.>'lisme op te stellen voor 
de optredende reacties. 

MOGELIJKHEDEN 

Bij dit onderzoek naar de eigenschappen van overgangsmetaalacetaten bij oxyda
tieprocessen liggen nog grote terreinen braak. 
Om iets te noemen: 
1 Het oilderzoek naar de oxydaties door hoog1-raardige metaalacetaten, die tot nu 
toe in het medium azi jnzuur werden verricht, ook te doen in aanwezigheid van an
dere zuren (boterzuur) of zelfs in niet zure milieu's (chloorbenzeen); men ver
vracht af>ii jkende on tledingsmechanismen. 
2 Het onderzoek van d e ontleding van Co -acetaat in azijnzuur,vraaraan nog vrij
lfel alles gedaan moet worden. 
3 De fotochemische ontleding van metaalac e taten, Men vril nagaan in hoeverre die 
overeenkomt of verschilt van de thermische ontleding. 

De andere afleling houdt zich bezig met het onderzoek naar de eigenschappen van 
thiylradicalen, waarvan nog niet veel bekend vras. Als radicaalbronnen 1·rerden 
ontwikkeld de thioni trieten RS-HO en de diazothiolaten R-N=N-S-R • Dit onder
zoek heeft al tal van interessante, in een aantal geval len verrassende gege
vens opgeleverd. Zo bleek bv. de ontleding van 'ha.nnyl 1 

: 

H~c.-@-N=N-~-@-t-~UT. ~ H~C-©• + N/ +-5-@-t-~UT 

in chloorbenzeen veel sneller te verlopen dan in benzeen en nitrobenzeen.Na veel 
vruchteloze hypothesen bleek dat in het systeem de volgende reactie optrad: 

~ 1-l~C-©· +Cl~~~ H~c:-@-@ + I-ICL 

Het gevormde zoutzuur zorgt nu voor een geïnduceerde ontleding van het - niet 
bij zonder stabiele - ' h annyl 1

• Deze homo l ytische vorming van zoutzuur uit chloor
benzeen 1vas een nieU1·re reactie . 

Bij een van de on<le rzoeken - 1·raa.rbi j de thiylraiLic alen dus enigzins naar de 
achtergrond verschove!1 zijn , gaat mGn nu bekijken of dergelijke reacties ook op
treden met andere gehalogeneerde ben:;;enen en zo j a in welke mate, teneinde het 
inzicht in het verloop van d e betroLken reactie te verdiepen. Dit onderzoek 
-vrord t verricht in samemrerki ng met de Amerj kaan se gasthoogl eraar Prof. Shel ton, 
die momenteel aan de afdeling is verbonden. 

Daarnaas t verkeert het eigenlijke onderzo. k, dat naar de eigenschappen van de 
thiylradicalen nog steeds in een beginstadü;.rn: het biedt voor de creatieve den
kers nog tallo ze r.wgelijkheden tot een eigen zelfs tand i g onderzoek. 

Over de aard der werkzaamheden het volgende: 
De 1·rergroep houdt zich bezig met fysisch organische chemie. Dit impliceert, dat 
de r'adruk niet zozeer lig t op het s;ynthetische vrerk als 1·rel op het ophelderen van 
reactïemèchanismen. Men beperkt z ich tot het Sy!<thetiseren van modelstoffen (bv. 
het 1 h annyl 1

, een envoudige diazotering) en eventuele ijkstoffen voor de pro
ductenanalyse. Een-en-ander neemt natuurlijk niet weg, dat, aangezien de stoffen 
1-1aar men aan wilme ten, veelal niet bestaan, er in oen aantal gevallen veel syn -
thetisch werk zal mo eten vrorden verricht. Een van de idealen van Dr van Zwet is 
bv. d e synthose van verbindingen va.Yl het typ e RS-li-H-SR als bron van thiylradi.·· 
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calen, w·aarvoor, n aar hij venracht, nog tal van synthetische problemen zullen 

moeten vrorden opgelost. 
Hoofddoel blijft evenwel het v e rrichten van metingen aan d eze modelstoffen, 

voornamolijk in de vorm van kinetische studies en productanalyses. Eén van d e 
belangrijkste t echnieken binnen de werkgroep vormt de gaschromatografie. Verder 
leemen ook vaak IR, UV en NMR aan d e orde. 

Resumerend kunnen we zeggen, dat binnen de werkgroep 'radikaalchemie', zowel 
op he t gebied van de oxydatiemechanismen als op het gebied van d.e thiylradicalen 
nog brede terreinen liggen, 1'/War creatieve candidaten een zelfstandig ondërzoek 
kunnen verrichten, eventueel resulterend in een promotie. Men dient vooral te 
bedenken, dat hoew·el in deze werkgroep de lijn van een onderzoek van te voren 
wordt itogestippeld er i n de loop van het onderzoek vaak zulke verrassende as
pecten naar voren komen, dat fie tot een geheel nieuw onderzoek kunnen leiden. 

De uerkgroep radicaalchemie is bepaald een uerkgroep met veel mogelijkheden . 

ROND HET CANDIDAATS 

Wanneer wij het goed zien - iets,wat 
soms 1-releens voor wil komen - dan is 
de kans niet gering, dat de werkgroep
artike len, zoals het bovens t aande,over 
niet al te lange tijd uit de kolommen 
van dit blad zullen kun:'len verdlfijnen. 

Hoevrel ons dit aan het hart zal gaan 
- het vras tenslotte een fraai en vre ten
schappelijk uitziend brok paginastof
fering - achten vrij zulks een goede 
zaak, gezien de alternatieven,die hier 
van officiële zi jde voor in de plaats 
zullen komen. De Subfaculteit heeft 
namelijk aangekondigd binnen afzienbare 
tijd een begin t e willen make.n met het 
rondleiden van gevorderde praec andida
ten over de diverse afdelingen, om hun 
aldus een beter inz i cht te verschaffen 
in de keuzemogelijkheden na het candi
daatsexamen. 

De, tot ·nu toe,voorgestelde procedu
re, ziet er als vo l g t uit: 

1 De Centrale Studen t en Administratie 
zendt a an a lle ca.lldidandi, die aen 
het eind van hun 5e (cq .4e9 semester 
zijn gekomen ,de g ids voor de studie 
in de scheikund e na het candidaats
examen 

2 Bovengenoemde candidandi 1wrden in 
groepen ingedeeld en krijgen een 
uitnodiging om groepsgw>fi jze bezoe
ken af te leggen ç,an de volgende 
l aboratoria: 

- anorganische chemie 
- biochemie 
- fysische chemie 
- heterogene katalyse 
- org anische chemie 
- theoreti s ch-or g anische chemie 

Op de verschillende laboratoria worden 
de studenten over het researchprogram
ma voorgelicht. 

3 Na deze bezoeken krijgen de betrok
kenen een formulier toegezonden, 
waarin hen vrijblijvend ><erdt ver
zocht 2 à 3 (?red , ) s tudie-richtingen 
op te geven, die zij als hoofdrich
ting ovenregen. 

4 Deze formulieren wordml door een 
commiss ie van de subfaculteit bestu
deerd. 

5 Indien d a artoe aanleiding b estaat 
kan de genoeude commissie de candi
dandus oproepen voor een persoonlijk 
gesprek. 

Tenslotte overweegt men, wanneer een
maal een hoofdricht i·",,: j s ."'ekozen ,de 
candidandus ,midde ls het prir:>.c ipe van de 
1 job-rotatien' , in een cursus van enke
l e weken,te laten kennismakenmet al le 
werkgroepen van de betreffende afde l ing 
al vorens tot een definitievekeuze wordt 
besloten. Dit heeft het voordeel, dat 
alle betrokkenen dan weten 'wat voor 
vlees ze in de kuip hebb en '. 

Het z i e t er naar uit, dat de <rensen, 
die vele s tudenten op dit ·.1unt zo l ang 
koesterden, thans in vervulling gaan . 
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calen, waarvoor, naar hij verwacht, nog tal van synthetische problemen zullen 

moeten worden opgelost. 
Hoofddoel blijft evenw e l het v e rrichten van metingen aan d eze modelstoffen, 

voornamelijk in de yorm van kinetische studies en productanalyses. Eén van d e 
belangrijkste technieken binnen de werkgroep vormt de gaschromatografie. Verder 
lcomen ook vaak IR, UV en NMR aan de orde. 

Resumerend kunnen we zeggen, dat binnen de werkgroep 'radikaalchemie', zowel 
op het gebied van de oxydatiemechanismen als op het gebied van d e thiylradicalen 
nog brede terreinen liggen, 1'/War creatieve cand.idaten een zelfstandig ondè rzoek 
kunnen verrichten, eventueel resulterend in een promotie. Men dient vooral te 
bedenken, dat hoewel in deze lierkgroep de lijn van een onderzoek van te voren 
w·ord t i togestippeld er i n de loop van het onderzoek vaak zulke verrassende as
pecten naar voren komen, dat fie tot een geheel nieuw onderzoek kunnen leiden. 

De lierlegroep radicaalchemie is bepaald een werkgroep met veel mogelijkheden. 

ROND HET CANDIDAATS 

Wanneer wij het goed zien - iets,wat 
soms 1-releens voor wil komen - dan is 
de kans niet gering, dat de werkgroep
artikelen, zoals het bovenstaru1de,over 
niet al te lange tijd uit de kolommen 
van di t blad zullen kunnen verdw·ijnen. 

Hoevrel ons dit aan het hart zal gaan 
- het vras tens lotte een fraai en vreten
schappelijk uitziend brok paginastof
fering - achten wij zulks een goede 
zaak, gezien de alternatieven,die hier 
van officiële zijde voor in de plaats 
zullen komen. De Subfaculteit heeft 
namelijk aangekondigd binnen afzienbare 
tijd een begin te willen make.n met he t 
rondleiden van gevorderde praecandida
ten over de diverse afdelingen, om hun 
aldus een beter inzicht te verschaffen 
in de keuzemogelijkheden na het candi
daatsexamen. 

De, tot ·nu toe,voorgestelde procedu
re, ziet er als volgt uit: 

1 De Centrale Studen t :cm Administratie 
zendt a an a lle cru1didand.i, die a= 
het eind van hun 5e(cq. 4e~ semester 
zijn gekomen, de g ids voor de studie 
in de scheikunde na het candidaats
examen 

2 Bovengenoemde candidandi 1mrden in 
groepen ingedeeld en krijgen een 
uitnodiging om groepsglnri jze bezoe
ken af te leggen e,an de volgende 
l abor atoria: 

- anorganische chemie 
- biochemie 
- fysische chemie 
- heterogene katalyse 
- org anische chemie 
- theore ti sch-organische chemie 

Op de verschillende l aboratoria vrorden 
de studenten over het researchprogram
ma voorgelicht. 

3 Na deze bezoeken krijgen de betrok
kenen een formulier toegezonden, 
waarin hen vrijblijvend wordt ver
zocht 2 à 3 (?red.) studie-richtingen 
op te geven, die zij als hoofdrich
ting ovenregen. 

4 Deze formulieren word e1' do or een 
commis s ie van de subfaculteit bestu
deerd. 

5 Indien d a artoe aanleiding bestaat 
kan de genoeude commissie de candi
dandus oproepen voor een persoonlijk 
gesprek. 

Tenslotte overweegt men, wru1neer een
maal een hoofdricht i·np: j s f''ekozen ,de 
candidandus ,middels het principe van de 
' job-rotatien' , in een cursus van enke
l e weken, te laten kennismaken met alle 
werkgroepen van de betreffende afdeling 
al vorens tot een definitievekeuze wordt 
besloten. Dit heeft het voordeel, dat 
alle betrokkenen dan weten 'wat voor 
vlees ze in de ku ip hebb en '. 

Het zie t er naar uit, dat de vrensen, 
die vele s tudenten op dit '.Junt zo lru1g 
koesterden, thans in vervulling gaan . 



VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL 
Hieronder volgt een overzicht van de 

activiteiten, die het CDL gedurende de 
huidige bestuursperiode nog voor U in 
pe tto heeft. Eén-en-ander ziet er als 
volgt 

I 
23 februari 

I 
29 februari 

r 
14 maart 

half maart 

eind maart 

8,9, 10 april 

24,25 april 

~' 
Begin mei 

Bridge-wedstrijd voor CDL-leden. 
Optreden van het bridgecircus 'Veldt', waarin onder 
meer de topcombinaties Libeton-Mej.Disseldorp en 

Kuiper-Van Logchem. 

Kegelwedstrijd tussen studenten en personeel. 
Deze zal ditmaal plaatsvinden in Sociëteit Minerva. 

Excursie naar MEKOG-Pernis 
Deze excursie zal gaan naar de nieuwe ammoniakfabriek 
( gebouwd in 1967) 
(denk om de explosies, red) 

Interdisputair Concours (IDC) 
Het bestuur heeft besloten de jaarlijkse lezingen aan 
·te passen en een wetenschappelijk diepere betekenis te 
geven door van één groot onderwerp uit te gaan. Dit on
derwerp vrord t in overleg met hoogleraren gesplits t in 
een aru1tal aspecten, waarvan elk subdispuut er één moet . 
behandelen. Op deze manier kan het IDC wetenschappelijk 
wat meer inhoud krijgen. Momenteel 1·rord t nagegaan in 
hoeverre het mogelijk zou zijn , in samenwerking met de 
redactie van Chimica Acta , de totale lezingencyclus in 
de vorm van een extra editie van dit blad uit te geven. 
Tevens w·ordt aan het IDC een fot01·redstrijd toegevoegd. 
Bandje en improvisatie blijven als vru1ouds gehandhaafd . 
Alle onder1•erpen zijn inmiddels op de Subdisputenraad 
bekend gemaakt. 

Excursie naar Dupont-de Hemours 

Candidatenexcursie naar Unil ever. 

Binnenlandse excursie 
Het programma hiervoor is reeds gedeeltelijk klaar • De 
eerste dag zal een b ezoek worden gebracht aan AKU-Emmen 
De volgende dagen zullen industrieën in en om Delfzijl 
(Koninkl ijke Zout) vrorden bezocht. Eventueel ook bezoe
ken aru1 TH Twente en/of de Groningse Universiteit. 

Candidatenexcursie naar AKU 
De eerste dag wordt een bezoek gebracht aan het research 
labora toriurn te Arnhem , rraar onder me er gediscuss i eerd 
zal worden over chemische problematieken, de hreede dag 
bezoekt men één der fabrieken ( waarschijnlijk die in 
E'rnmen) • 
Buitenlandse excursie 

1 

MEDEDELINGEN CSA 
Bij de centrale Studenten Administratie zijn thans verkrijgbaar: 

Wiskunde 

Elementaire· Natuurkunde 

Moleculaire Iratuurkunde 

Atoombouw & Chemische 
Binding 

Thermodynamica 

Inleiding Anorganische 
Chemie 

Inleiding ~iochemie 

Inleiding l<,ysische Chemie 

Inleiding Organische 
Chemie 

en voorts nog: 

Syllabus 

Oude tentamenopgaven 

Oude tentamenopgaven 

Vragenlijst en oude tentamenopgaven 

Oude tentamenopgaven 

Vragenlijst en oude tentamenopgaven 

Vragenlijst en oude tentamenopgaven 

Vragenlijst en çmde tentamenopgaven 

Oude tent amenopgaven 

Hru1dleiding voor de s tudie na het candidaatsexamen 

Practicumrooster voor tweedejaars 

Tentamenrooster 

Tentamens: 

29 februari 1968 

2 3 maart 1968 

Practica: 

Ten t amen Algemene Fysische Chemie voor derdejaars 
chemici. Het tentamen vrordt gehouden in de colle
gezaal AnorgaYJ.ische Chemie, Hugo de Grootstraat 27 
v<;~.n 14.00-11.00 uur. 

Groot tentamen Natuurkunde voor ouderejaars chemi
ci. Het tentamen wordt gehouden in de Dependance 
vru1 het Kamerlingh-Ounes Laboratorium,Herenstraat 
37, van 9.00-12.00 uur. Voor verdere gegevens:z:ie 
mededelingenborden. 

Op 14 februari a.s. beginnen de practica Organische en Fysische Chemie 
Hie hiervoor géén oproep heeft ontvangen en toch wil meedoen , wordt 
verzocht contact op t e nemen met de Centrale Studenten Administratie. 

DE CENTRALE STUDENTEN ADMTIHSTRATIE I S 1Ti!:RHUISD :NAAR GEBOUW LMUY, 
HET TELEFOONNUMMER IS 48333, TOESTEL 38.95 KAMER 103 
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Het bestuur heeft besloten d e jaarlijkse lezingen aan 
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wat meer inhoud krijgen. Momenteel rrordt nagegaan in 
hoeverre het mogelijk zou zijn , in samenwerking met de 
redactie van Chimica Acta , de totale lezingencyc lus in 
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Bandje en improvisatie blijven als vanouds gehandhaafd. 
Alle onderlferpen zijn inmiddels op de Subdisputenraad 
bekend gemaakt. 

Excursie naar Dupont-de Hemours 
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Binnenlandse excursie 
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De volgende dagen zullen industrieën in en om Delfzijl 
(Koninklijke Zout) rrorden bezocht. Eventueel ook bezoe
ken aru1 TH Tlfente en/of de Groningse Universiteit. 

Candidatenexcursie naar AKU 
De eerste dag wordt een bezoek gebracht aan het research 
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HET REDACTIESECRETARIAAT IS GEWIJZIGD! 
Het luidt thans: 
Chemiecomplex, gebouw LMUY (Cdl-kamer) 
Verlengde Wassenaarseweg 
Leiden (Post Oegstgeest ) 
tel. 48333- 3872 

De redactie is voortaan iedere dinsdag 
vru1 12.00- 14.00 uur bereikbaar op de 
CDL-kamer. 

In verband met de continuïteit binnen 
de redactie, verzo eken wi j diegenen,die 
voornemens zijn, volgend jaar een func
ti e in de redactie t e vervullen, reeds 
nu contact met ons op t e nemen. 

Ingezonden stukken voor het volgende 
nwnmer dienen vóór 17 f ebruari in ons 
bez.i t t e zijn. 

U ·~rord t verzocht adres1vijzigingen zo 
snel wegelijk ter kennis van de redac
tie t e brengen. 

Dit nummer b evat 18 p agina ' s .•• 

NAGEKOMEN 

Mededeling v an hetr Faculteitsbes t uur. 
Aangezien het alweer drie jaar gele -

den is, dat d e Gen tenaren ons, dat wil 
zeggen leden van de Philosofische fa
culteit , een congres voorgeschoteld 
hebb en, is traditiege trouw nu de beurt 
aan ons. 

Menig ouderejaars al smede hoogleraar 
zal zich sommige congressen in herinne
ring kwmen brengen. 

Het woord congres i s wellicht een 
wat wijllse aanduiding voor de ser i e 
l 87.i.ngen, te houden per snb Ltcul tei t 
over onder7.oekingen, die in Leiden ge
daan worden. De avonden zullen vervuld 
zijn v1111 cul tuur en recreatie , waarbij 
natnurlijk het l eggen van niemve con
tacten met onze zu:icl.erburen op de voor
grond zal staan . 

no teer als voorl op i ge datum voor d it 
cougres 21 en 22 maart . Verdere mede
dolingen omtrent het exac te programma 
7.u ll. en later verschijnen . 

H.J. Bos 
P.F.L . S. h.t . v i ce-praeses 

12 december 1967 

candidaatsexamen: 

H.J. de Jong 
G. Boekestein 
M.Th. Giesen 

doctoraalexamen: 

EXAMENS 

R.A. van Sant en (cwn laude) 
H.lf. van Ark 
Mevr. G.M. van Hoeve-Brouwer (cwn laude) 

16 j anuari 1968 

candidaatsexamen: 

B.J.A.M. Haring 
P. v.d.. lilarel 
R.L.C . rTijting 
P.J. Kühn 

doctoraalexamen: 

1. Dey 

Het nieuwe bestuur van 'Farce ' is als 
volgt samenges teld : 
H. Wï egman praeses 
S.M. Smit abac ti s 
H.D.K. Cod.ée quaestor 
W.H. P. den Brinker assessor 

Redactie: 

G. van Logehom 
Mej. Q.Th.K. Disseldorp 
Me j . A.A.I~. van Lierop 
1~ . de Boer 
J .B.J. Geise 
F. Libeton 
J .H.A. Stapel 

Illus tratie s: 
H.D. K. Codée 

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

PERKIN - ELMER NEDERLAND N.V. 
van Foreestweg 4, te l. 0 1730-35916 

DELFT 



HET REDACTIESECRETARIAAT IS GEWIJZIGD! 
Het luidt thans: 
Chemiecornplex, gebouw LMUY (Cdl-karner ) 
Verlengde Wassenaarseweg 
Leiden (Post Oegstgeest) 
tel. 48333- 3872 

De redac tie is voortaan iedere dinsdag 
vru1 12.00- 14 .00 uur bereikbaar op de 
CDL-karner. 

In verband met de continuïteit binnen 
de redactie, ver zoeken wij diegenen,die 
voornemens zijn, volgend jaar een func 
tj.e in de redactie t e vervullen, reeds 
nu contact met ons op t e nemen. 

Ingezonden stukken voor het volgende 
nwnmer dienen vóór 17 februari in ons 
bezit t e zijn. 

U word t verzocht adres1-r ijz i g ingen zo 
snel wogelijk ter kennis van de redac
tie te brengen . 

Dit nummer bevat 18 pagina 's ••• 

NAGEKOMEN 

Mededeling van he~ Faculteitsbestuur. 
Aangezien het alweer dr ie jaar ge l e -

den is, dat de Gen tenaren ons, dat wil 
zeggen leden van de Philo sofische fa
cul teit , een congres voorgescho t elrl 
hebben, is traditiegetrouw nu de beurt 
aan ons. 

Men i g ouderejaars alsmede hoogleraar 
zal zich sommi ge congressen in herinne
ring kunnen brengen. 

Het woord congres is wellicht een 
wat wijdse aanduiding voor de seri e 
l f:l?.i.ngen, te houden per snbLtcul te i t 
over onder7,oekingen, die in Leiden ge
d aan ~1orden. De avonden zullen vervuld 
zijn van cultuur en recreatie, waarbij 
natnurlijk het leggen van niemre con
t ac ten met onze zu:icl.erburen op de voor
grond zal staan . 

No teer als voorlopige datum voor dit 
collgre s 21 en 22 rnaart. Verdere mede
dolingen omtrent het exacte programma 
7.ullen later verschijnen . 

H.J. Bos 
P.F.L . S. h.t. vice-praeses 

12 december 1967 

candidaatsexa.men: 

H.J. de Jong 
G. Boekestein 
M.Th. Giesen 

docto raalexamen: 

EXAMENS 

R.A. van Sant en (cum laude ) 
H.lf. van Ark 
Mevr. G.M. van Hoeve-Brouwer (cum laude) 

16 j anuar i 1968 

candidaatsexamen: 

B .J .A.M. Har ing 
P. v .d . Mare l 
R.L.C. vTi jting 
P.J . Kühn 

doctoraalexamen: 

L. Dey 

Het nieQWe bestuur van 'Farce' is als 
volgt samengestel d: 
H. 1fiegman praese s 
S.M. Smit abactis 
H.D.K. Codée quaestor 
W.H.P . den Brinker assessor 

Redactie: 

G. van Logehem 
Mej. Q.Th.E. Disseldorp 
Me j . A.A .!é,, van Lierop 
F . de Boer 
J.B.J. Geise 
F. Libeton 
J .H.A. Stapel 

Illus traties: 
H.D.K. Codée 

.. 

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. - Kalorimeters 
Monochromatoren 
Polarimeters 
Osmometers 
Houg en Ultra-Hoog Vacuum Apparatuur 
Instrumenten voor Ruimteonderzoek 
CHN Analysatoren 
Lasers 
Computers PERKIN - ELMER NEDERLAND N.V. 

van Foreestweg 4, te l. 01730-35916 

DELFT 



'ONIN3>1310NVH 




