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

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

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

<~> AATSMIJNEN/DSM 
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Dessing in het C.D.L.-Communiqué: 
"De vergadering van de O.C.S.N. met vertegenwoordigers van de industrie, ge

houden op initiatief van het C.D.L., zal gewijd zijn aan het feit, dat bij vele 
chemici nog onduidelijkheid heerst over wat hun in de industrie te wachten staat." 

Hetgeen betekent, dat er te langen leste met de industrie gesproken gaat wor
den over het reeds lang nijpende onderwerp van de slechte contacten tussen de 
individuele student en de chemische industrie. 

In de huidige situatie is het voor de individuele student namelijk vrijwel on
mogelijk behoorlijke informatie te verkri;io;en over de plaats van de afgestudeer
de chemicus in de industrie en de mogelijkheden, die de diverse industrieën hem 
te bieden hebben. Om antwoord te krijgen op vragen als: 

Aan welke afstudeerrichtingen bestaat er bij het bedrijfsleven behoefte en in 
welke mate? 
Wat is de aard van de werkzaamheden van een academicus? 
\-/at zijn de mogelijkheden buiten de research? 

en nog t a l van andere vragen zal hij persoonlijk bi j de diverse bedrijven ZlJn 
licht moeten gaan opsteken,Het verschijnsel van de "trek" langs de grote bedrij
ven is daar het gevolg van, 

Daarbij komt nog, dat sollicitaties op het niveau van de academicus niet vaak 
per personeelsadvertentie plegen te geschieden. De sollicitant zal derhalve bij 
gebrek aan contactadressen zelf moeten gA.an uitzoeken aan wie hij zijn sollici
taties dient te richten, 

Van studentenzijde ZlJn reeds een aantal malen initiatieven genomen om voor 
deze problemen een oplossing te vinden. Enige jaren geleden organiseerde het CDL 
bijvoerbeeld een forumdag, waarin Oud-Lei en•'· ren spraken over hun ervaringen met 
en verwachtingen van het bedrijfsleven. 

Ook heeft Uw redactie aan het begin van deze jaarr:;ang gepoogd een informatieve 
artikelenserie over de mogelijkheden bij de chemische industrie op stapel te zet
ten. 

Pogingen op dit niveau bleven echter steken in het feit,dat de afzond erlijke 
bedrijven de kern van de problemen ontgaat. Hen redeneert vaak in de trant van: 
"laat iemand, wanneer hij inlichtingen wil hebben over ons bedrijf, maar komen 
praten: wij zijn gra ·g bereid hem persoonlijk te informeren. "Jav!el ,maar er ZlJn 
honderden bedrijven en er moet toch een eenvoudiger methode te bedenken zijn om 
iemand die informatie te verschaffen~' 

Daarom zijn wij bijzonder ingenomen met het feit, da t er nu eens centraal over 
deze problemen gediscussieerd wordt. Bijna-Oud-Leienaar H. Kuiper, die zich al 
en i.ge jaren met deze zaken bezig houdt, zal daar een inleiding houden. In het 
rapportje, dat hij voor dit doel samenstelde, worden tevens een aantal voorstel
len eedaan tot oplossing van de problemen. 

Het voornaamste dièr problemen behelst de uitgave door de Nederland se Chemische 
Industrieën (verenigd in de V.N.C;I.) van een boekwerkje, waarin de voornaamste 
zaken, die voor een afgestudeerd chemicus van belang zijn, zoals een overzicht 
van de beroepsmogelijkheden en een lij nt van contactadressen, staan vermeld. 
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Daarnaast wordt voor gestelddeuitgave van een informatief bulletin over demo
geli jkheden in het bedrijfsleven, a l s bijlage in scheikunde-studiegidsen e.d.Een 
dergelijke bijlage zou reeds e indexaminandi in sta:,;.t moeten stellen op grond van 
een objectieve voer l ichting over de toekoms t mogelijkheden tot een verantwoorde 
keuze van scheikunde als studierichting te komen. 

Ook wordt gepl eit voor toezending van alle mogelijke informa tiematerialen(fol
der s etc.) aan de s t udieverenigingen,tot algemeen gebruik voor de l eden. Zo zou 
de wandkaart waarop de VNCI een schemat i sch overzicht van de Nederlandse Chemi
sche Industrie heeft geconstrueerd, eigenlijk op iedere ver enigingskamer mooten 
hangen ( en da t niet alleen omdat hij zo'n fraaie wandversiering is). 

Maar l a ten we niet op de ontwikkeling vooruit lopen. Zoal s Dessing zegt tot 
slot van zijn Corr~tiniqué: Wij houden U op de hoogte. 
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UT DESINT VIRES I .... 
"Alea iacta est", zoal s d'oude Gaius 

Julius ph.cht te zeggen: "he t gedonder is 
begonnen". 

De reeds jaren slepende discrepantie 
tussen de Faculteitsvereniging en de sub
faculteitsverenigingen, plotseling actu
eel geworden door het verdwijnen van het 
LUB,wat naar veler verwa.chting,een ster
ke daling in het aantal f acultei t s l eden 
tot gevolg zal hebben, heeft R.P.Des s ing 
naar de pen doen grijpen, teneinde met 
wat licht artillerievuur de Phi losophi
sche stellingen te bestoken. 

Dessing , van mening, da t de faculteits
vereniging zich, uit he t oogpunt van een 
achterhaal de tracli tie niet geheel waar 
heeft gemaakt in zijn activiteiten, acht, 
nu deze zaak zo zeer in beroering is, de 
tijd rijp om tot actie over te gaan. 

Aan het huid i ge f a.cul te i t sbestuur de 
taak zijn, door de eeuwen toch wel bouw
vallig geworden, ve s t e tegen deze aanval 
t e verdedigen. Wij komen in het volgende 
nwnmer op deze bijzondere actuele ontwik 
kel ing binnen de f aculteit - t enslotte 
kunnen we er a l leen maar bli j om zi jn, 
dat er eindelijk een discussie op gang 
dreigt t e komen - in ext enso t erug . 



DE PHILOSOPHI SCHE FACULTEIT 
Het bovengenoemde orgaan 

mand onbekend zijn. Het is 
waarvan bijna eenieder,die 
studeert lid is. 

Maar waarom is men lid? 

zal bij nie
de vereniging 
een exact vak 

Bij de inschrijving wordt men bedolven 
onder volgedrukte folders, waarop het 
lidmaatschap van de PFLS aantrekkelijk 
wordt gemaakt.Het lidmae;. tschap verschaft 
stemrecht in de LSR, men kan profiteren 
van de studentenadvocaat en van de reduc
tiestichting , men krijgt het LUB enz. 

Deze argumenten zijn meestal voldoende 
om de meeste mensen te bewegen tot het 
lidmaatschap . De veertien gulden, die U 
betaalt worden ock gelijkelijk verdeeld 
over al deze posten. Uiteindelijk blijft 
er voor de PFLS ongeveer f 4,00 per lid 
over . Voor een deel gaat dit geld in het 
zg. "Rust Roest"-fonds, waa.ruit de stu
dieverenigingen dan subsidie kunnen krij
gen. 

Het bovenstaande illustreert duidelijk 
de reden, waarom men lid wordt : een aan
tal voordelen maakt het lidmaatschap aan
trekkelijk,maar men wordt geen lid omdat 
men zich als zodanig verbonden voelt met 
de anderen of omdat de PFLS zulke aardige 
activiteiten organiseert (buiten de eer
stejaarsdagen en eens in de 3 jaar een 
Leiden-Gent congres). 

Toch geeft zo'n groot ledental de PFLS 
een betrekkelijk grote macht,onder ande
re wat de financiële kant betreft , Een 
vereniging als het CDL,die veel meer le
den levert dan bv. de geologenvereniging 
krijgt nauwelijks méér subsidie, zodat 
zij bij het organiseren V.'m grotere ac
tiviteiten wordt gehandicapt. Daarbij 
komt ~og, dat het CDL eigenlijk activi
teiten van de subdisputen zou moeten sti
muleren door het verlenen van subsidies. 

Deze subdisputen moeten nu ook bij de 
PFLS aankloppen voor subsidie, terwijl 
de PFLS vaak van hun bestaan niet eens 
op de hoogte is. 

Eenieder begrijpt, dat door de groei 
van de studieverenigingen deze toestan
den te verklaren zijn, doch dat er no
dig iets moet veranderen, 

Alvorens met concrete voorstellen te 
komen, zou ik ook de kwestie van het LUB 
nog willen behandelen. Zoals iedereen 
wel bekend is verdwijnt het LUB . Dat be
tekent, dat er een door curatoren gefi
nancierd mededelingenblad komt, terwijl 
er waarschijnlijk ook wel een opinieblad 
zal komen, dat door de st1ldenten betaald 
gaat worden. Indien er nu niet iets ge
beurt, zit binnen de kortste tijd het 
abonnement op dit opiniebl~'d weer gekop
peld aan het lidmaatschap van de PFLS. 

Dit zou een volkomen onjuiste gang van 
zaken zijn, daar de studenten vrij moe
ten blijven zich op dit blad te abonne
ren, Niemand is immers geabonneerd op 
een krant, die hij niet wil hebben! 

Het zou reëler zijn het lidmaat schap 
van de PFLS te koppelen aan dat van een 
studievereniging (CDL, Leidsche Flesch , 
etc. ) Dit zou veel voordelen met zich 
meebrengen, oa. dat de PFLS meer de sta
tus krijgt van een studievereniging en 
voor het CDL,dat bv. de contributie tij
dens de inschrijving geïnd kan worden. 
Voor de kleine verenigingen zou dan nog 
een subsidiesysteem geh;J,ndhaafd moeten 
blijven omdat zij toch altijd ongunsti
ger zitten bij het organiseren van acti
viteiten. 

De PFLS zou zich tevens meer wáár moe
ten maken als vereniging, door het or
ganiseren van algemene activiteiten in 
overleg met de studieverenigingen. Zij 
zou dan ook bij de industrie kunnen aan
kloppen als vertegenwoordiger van de Na
tuurfilosofische studenten. 

Het congres 
voorbeeld van 
viteit. 

Helaas zijn 

van Leiden en Gent is het 
een goede,algemene acti -~ 

derr;elijke zaken zeldzaam. 

RPD 



TALKIN' ABOUT 
Nu W1J zo langzamerhand op het binnen

landse "buitenland " uitgekeken beginnen 
te raken, zijn wij onze blik maar wat 
verder gaan verruimen. Liesbeth - "right 
back from the States" - Alberts,die eni
ge tijd studeerde aan de universi.tei t van 
Purdue,West Lafayette,Indiana, stond ons 
te woord. 

PURDUB 

Om bij het begin te beginnen: wanneer men in de VS. wil worden toegelaten tot 
een instituut voor hoger onderwijs, zal men een, nationaal georganiseerd, toela
tingsexamen, een "college board exam" moeten afleggen. Dit ten gevolge van het 
feit, dat het peil van de middelbare scholen zeer sterk uiteen kan lopen, zodat 
men wel gedwongen is de aankomende studenten te examineren, teneinde de stand 

·van hun kennis te toetsen. Op dit examen dient men een bepaald minimum aantal 
punten (van de 500 à 600) te behalen wil men worden toegelaten. Voldoet men aan 
die minimumeisen, dan moet men zelf bij een aantal universiteiten een schrifte
lijk verzoek indienen om te worden toegelaten. Tevens kan men dan bij die uni
versiteiten een beurs aanvragen, die op basis van de "score" bij het examen al
dan-niet wordt toegekend. 

De to~laten student wordt, omdat het peil van de middelbare scholen meestal 
zo laag is("volgens mij ongeveer equivalent met onze ULO", aldus Liesbeth), met
een flink aan het werk gezet. De gemiddelde student neemt per sernester zo'n 17 
(collége)-uren per week. Aangezien de Amerikanen er van uitgaan, dat men per col
legeuur 2 uur nodig heeft om het college bij te houden en uit te werken, levert 
dat een totaal van ruim 50 werkuren per week op. De keuze van de stof waarmee hij 
die uren wil vullen wordt grotendeels aan de student zelf overgelaten. Wel is 
deze keuze bepalend voor de richting, waarin men het "Bachelors Degree" gaat be
halen. 

Aan het eind van ieder sernester krijgt men per collegeuur 3 "credit hours", die 
meetellen voor het behalen van he t "Bachelors Degree". Door dit systeem van 
"credir hours", valt scheikunde nogal eens tussen de wal en het schip, omdat de 
aspirant-chemicus verplicht is een minimum aantal practicum-uren te nemen, ter
wijl 3 practicum-uren slechts 1 credit-hour opleveren. Bij vele chemische "Bache
lors is dan ook een relatief groot gebrek a 'm practicumervaring te constateren. 
Het behalen van het "Bachelors Degree" vergt gemiddeld ongeveer 3 à 4 j aar. 

GRADUATE STUDY 

Wil men daarna doorstuderen, dan moet men alweer een toelatingsexamen afleggen 
om te worden toegelaten tot een "gra.duate school". Meestal kiest men een andere 
universiteit, dan die, waaraan men het "Bachelors Degree" behaalde. De Amerikaan
se universiteiten zijn narnelijk gerangschikt op grond van de kwaliteit van de op
leiding in een bepaald vak, De hoogte van de gekozen universiteit op deze lijst 
is mede bepalend voor de waarde van het te behalen "Masters Degree" (doctoraal) 
en/of Ph.D.(prornotie). Zo staat Purdue voor Organische chemie als nummer 3 op de 
ranglijst en behoort dus tot de topuni vers i teiten voor zover het dit vak betreft. 

Eenmaal toegelaten tot de Graduate School, begint de hele opleiding nagenoeg 
weer van voren af aan. In Purdue worden de "grads" weer helemaal als schoolkin
deren aangepakt. College lopen is verplicht: men heeft zelfs zijn- verplichte -
eigen stoel in dè collegezaal. 

Alles is streng georganiseerd en gereglementeerd."In feite wordt van je geëist, 
dat je de godganse dag met chemie bezig bent op een hele enthous iaste, bi,4na kin-
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ALLE TAPE HEEFT TWEE KANTEN 
(zie hoe veelzijdig 3M is in het benutten daarvan) 

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

All e inlichtingen wo rden u gaarne verstrekt door de 

~m I miNNESOTA [NEDERLAND] N.V. 
li:l coiTJIWIY ROOSEVELTSTRAAT 55 • LEIDEN • TELEFOON (0171 0) 34541 

Maar 3M zou ni et zo'n groot internatio
naa l concern zijn als ze daarmee alleen 
al tevreden zou zijn. UildeAmerikaanse 
laboratoria is nog een "Scotch-Mount" 
naar voren ge komen, nu met kl eefkracht 
aan één zijde (en hóe!) en schuimplasti c 
aan de andere. De naam? Scotchfaam 
single-coated tape. U begrijpt: 3M heeft 
ook voor u de juiste tape. 



derlijk aandoende wijze", aldus Liesbeth: "Er blijft relatief zeer weinig tijd 
over voor je "privé-leven". Bij sommige hoogleraren is het zeven dagen per week 
werken gebla zen, terwijl de meest soepele vinden, dat een 5-daagse werkweek van 
8 uur per dag wel genoeg is. Werkdagen, waarop men omstreeks 9 uur begint, met 
uitzondering van een lunchpauze tot 6 uur doorwerkt, om vervolgens na het diner 
nog tot een uur of elf aan de slag te gaan, behoren er niet tot de uitzonderin-
gen. 

EXAMENS 

Na ongeveer anderhalf jaar collegestof kan men het zg. "qualifiers exam" afleg
gen. Slaagt men voor dit examen, dan heeft men direct toegang tot het promotie
programma. De fase van het "Masters Degree", het doctoraalexamen, kan men dan 
overslaan en meteen doorstomP.n naar het "Ph.D.".Men wordt geacht een minimum
collegeprogramma gelopen te hebben alvorens zich aan het "qualifiers exam" te 
wagen. Het examen bestaat uit vier grote - schriftelijke - examens, respectie
velijk in de Analytische, Anorganische, Organische en Fysische chemie. Aan het 
slot volgt dan nog een "preliminary exam", waar de "gra.d" aan de hand van een 
litteratuuronderzoek moet komen met een voorstel voor een nieuw chemisch expe
riment, een zg. "original proposition". Dit gedeelte van het examen wordt - en 
dat is de eerste keer in het leven van onze Amerika,mse collega - mondeling af
genomen. Hij moet zijn "original proposition" verdedigen tegenover een aantal 
hoogleraren. 

Liesbeth Alberts: "En daar zijn ze dan ook d66dzenuwachtig voor; dan zie je 
ze ook voor het eerst met een net pak aan en een das om en zo ••• ". 

De kans, da t men op grond van zijn "original proposition" wordt ?-fgewezen is 
niet zeer groot. Eenmaa.l geslaagd voor dit examen, begint men aan zijn promotie
onderzoek, waaraan men, afhankelijk van de hoogleraar, 2 tot 8 jaar werkt. 

De totale opleiding, inclusief promotie, komt op deze wijze op 7 - 8 jaar. 

BETAALD 

Purdue telt bij elkaar zo'n 23000 studenten. De eerstejaars moeten er allemaal 
scheikunde op het collegeprogramma nemen, hetgeen betekent, dat zo'n 4000 eer
stejaars in één-of-andere vorm met scheikunde te maken krijgen. Dit vereist àan 
de . universiteit een kolossaal organisatieapparaat. Er zijn dan ook talloze as
sistenten bij ingeschakeld. Liesbeth: "Er zijn gewoon niet genoeg professoren om 
al die colleges en werkgroepen te behandelen". Het gevolg is, dat iedere "gra
juate student", die op Purdue aankomt, onmiddellijk een aanstel~ing als assistent 
krijgt (aanvangssalaris $280,-- per macmd). 

In feite i s de Gituatie zo, da t ieder e "grau" gedurende zijn gehele opleiding 
v.J.n vni vers i te i tswege gesalarieerd wordt. Het is zelfs va.<tk zo 1 da t men zich, 
van een vast rna,·mdinkomen voorzien door zijn hoogleraar, die hiertoe onder meer 
financiP.le steun van de industrie kr ijgt, ongestoord aan een promotieonderzoek 
kan wijden. Een nadeel is dan natuurlijk wel, dat men geheel aan de eisen van 
zijn hoogleraar (onder meer ten a;-; m;i.en van de ~~erktijden) gebonden is. 

VERTIKAAL CONTACT 

De afdeling chemie in Purdue telt 32 hoogleraren op een totaal van 400 "gra
duate s tudents", hetgeen een verhouding in de orde van 1 hoogleraar op 12 stu-



denten oplevert. Voor het "vertikale contact" is zoiets natuurlijk uiterst gun
stig. De meeste hoogleraren zien hun studenten vrijwel dagelijks en houden zich 
(soms tè) intensief met hun vorderingen bezig. Dit is va. k een stimulans voor de 
studenten. 

Nu is het wèl zo, dat het begrip "hoogleraar" enigszins anders moet worden be
zien, dan wij in Nederland gewend zijn. Er bestaan namelijk drie soorten hoog
leraren: de "full-professor"(de evenknie van onze hoogleraar) en voorts, afda
lend in rangorde de "associate professor" en de "assistant professor". Deze zijn 
meer te vergelijken met onze lectoren en werkgroepleiders. 

SELECTIE 

De selectie tijdens de opl eiding is bijzonder groot. De studenten leven dan ook 
onder een voortdurende druk. Alle examens Zl.Jn vergelijkende examens,waarvoor de 
waardering uiteen kan lopen van A (zeer goed) tot F (Ukunt er maar beter mee 
ophouden) . Haalt men niet voldoende B's voor zijn examens, dan valt men automa
tisch af en rest alleen nog de mogelijkheid om het nog eens op een universiteit 
wat lager op de ranglijst te proberen. 

De colleges zijn aangepast aan de capaciteiten van de studenten: haalt men bv. 
voor Zl.Jn "college boa;r:cl exam" een A , dan loopt men een ander - moeilijker 
college voor een bepaald vak, dan de mensen, die een B of C scoorden. 

"PRIVE- LEVEN" 

Voor de Purdue-campus-student is alles geregeld, opdat hij zoveel mogelijk 
tijd aan Zl.Jn studie "kan besteden. Huisvestings-, voedings- en psychologische
problemen wordt hij geacht dan ook niet te hebben. 

De eerste twee jaar van de stud.ie d.ient men verpljcht op de campus te wonen. 
Men verblijft daar in grote "dormitories"(capaciteit ongeveer 300 personen van 
gelijke kunne), waar men met meerderen op éP.n kamer is ondergebracht. Het is niet 
toegestaan leden van de andere sexe op de kamer te ontvangen: deze is er uitslui
tend op ingerir.ht om te hmnen studeren en slapen(in stapelbedden). Kans 0 1) enig 
privé-leven heeft men dan ook alleen in zijn automobiel, die veelal als ontvang
kamer is gaan dienen. Veel Amerikaanse studenten hebben zich reeds lang bij de 
situatie neergelegd.: in de immense "lounges" - fusielokalen - 1 behorende bij de 
"dormitories", kan men hen vaak in massale aantallen "prové-leven" zien zitten 
- of liggen - bedrijven. 

Oudere jaars (grads) kunnen soms een privé kamer(zonder kookgelegenheid: het 
nuttigen van spijzen en dranken op de kamer is niet toegestaan ) bemachtigen. 
Bewassing en verschoning zijn van universiteitswege g·eregeld. 

"Algemene ontwikkeling vindt men in Amerika helemaal niet nodig", a.ldus Lies
beth Alberts. Het verschil met de Nederlandse student is in dit opzicht dan ook 
duidelijk merkbaa.r. Van genuanceerd praten en denken over politiek bv. is in de 
contreien van Purdue nau1velijks sprake. 

Tenzij je uitgesproken briljant bent, heb je ook à. priori de tijd niet om je 
algemeen te ontwikkelen. 

Dat weten we dan ook weer, zullen we dan ma".r zeggen. 



fysische 
De Chemische Subfaculteit te Leiden telt 

drie afdelingen voor Fysische Chemie, on
der leiding van de Hoogleraren Staverman, 
Botteher en HandeLElk van deze afdeling
en houdt zich bezig met andere onderwer
pen, De afdeling van Prof. Staverman, met 
wiens medewerking dit artikel tot stand 
kwam verricht research naar en over poly
meren en diffusie-ver schijnselen. 

chemie I 

In het onderzoek betreffende de macromole .culen tracht men allereerst een in
zicht te krijgen in de moleculaire structml.r en de merkwaardige eigenschappen, 
welke hier door veroorzaakt worden.Zo probeert men karakteristieke grootheden van 
deze moleculen te bepalen, welke in het algemeen zullen zijn het gemiddelde m~ 
leculaire gewicht en de verdeLing van de mol. gewichten, de vorm, de afmetingen 
en de beweeglijl<heid.Het meten van deze grootheden is echter ook van belang voor 
andere afdelingen binnen en buiten de werkgroep.Zo kan men onder meer met behulp 
van deze gegevens modellen voor coacervatie opstellen. 

Coacervatie is het ontstaan van twee vloeibare fasen uit één oorspronkelijke, 
Hierbij zal in de ene fase een geconcentreerde,in de tweede juist een sterk ver
dunde polymeer-oplossing aanwezig zijn. Het verschijnsel kan als volgt verklaard 
worden: tegengesteld geladen polymeren trekken elkaar zo sterk aan, dat d8 hier
door ontstane winst aan Coulomb-energie groter is dan het verlies aan entropie. 
Deze neemt nl. af , doordat de bewegingsmogelijkheden van de macromoleculen sterk 
verminderd worden. 

Een ander facet is het visco-elastisch gedrag. Men onde~Nerpt de polymeren aan 
allerlei mechanische invloeden en meet dan de deformatiesnelheden als functie 
van de temperatuur en de tijd. In de praktij '.\ wordt op dit moment het gedrag be
studeerd van lijmen, welke voor de vliegtuigindustrie van belang zijn. 
Deze lijmen worden in vliegtuigen bloot gesteld aan s terke mechanische krachten 
en temperatuurverschillen. Bij gunstige voorwaarden kan de aldus toe- of afge
voerde energie binnen het molecuul gedissipeerd worden, hetgeen afhankelijk is 
van de conformatie van het polymeer. Bij lage temperaturen echter kunnen de in
tra-moleculaire banden zo star zijn, dat nieuwe hoeveelheden energie niet meer 
opgevangen kunnen worden.Hierdoor zullen de inter moleculaire bindingen, en daar
mede de lijmen breken. 

MEMBRANEN 

Een geheel ander deel van de polymeerchemie is het onderzoek met betrekking tot 
membranen. Een nadere bestudering van de theorieën omtrent osmose, die sinds Van 
't Hoff niet essentieel veranderd waren, heeft Prof. Staverman geleid tot nieuwe 
onderzoekingen. Het bleek namelijk mogelijk de theorie uit te breiden tot mem
branen, die niet intrinsiek semi-permeabel zijn, m.a.w. geheel doorlaatbaar voor 
é~n component en in het geheel niet voor de ander. In de praktijk heeft men in 
het algemeen membranen, welke beide componenten doch met verschillende snelheden 
doorlaten, als ook membranen, die uitsluitend positieve of negatieve ionen laten 
passeren: de poly-electro 
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Een technisch voorbeeld hiervan vormt een nieuwe techniek om zeewater te ont-

Men neme een tweehonderd-tal positieve en negatieve membranen, zet ze om en om 
neer, sluit een electrode aan ieder e zijde aan en men verkrijgt na enige tijd re
servoirs met ontzout respectievelijk "verzout" water. 

De theorie over membraanprocessen blijkt veel veelzijdiger te zijn dan men 
vroeger meende. Niet alleen hee ft men componenten, die met verschillende snelhe
den het membraan passeren, er treedt ook beïnvloeding op van de ene component 
door de andere: het carrier-effect;hierbij kan een kleine hoeveelheid van de ene 
component grote hoeveelheden van een andere door het men,braan heen sturen, Che
misch is men in sta~J t deze membranen met zeer ui teenlopende permeabili te i ts-ei
genschappen te vervaardigen. 

Indien men na het cand i daatsexamen zijn studie op deze afdeling wil gaan vol
tooien zal men in het algemeen fysisch-chemische metingen verrichten. Men zou 
ook nieuwe polymeren kunnen sythetiseren, maar eenvoudige polymeren kunnén vaak 
voordeliger van de indus t rie of andere l aboratoria betrokken worden, t erwijl de 
ingewikkelde stoffen, die niet t e koop zijn, veelal zoveel tijd ter synthetise
ring vergen, dat men we inig tijd tot meten overhoudt. 

Bij de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van vrij veel apparatuur.Technieken 
als lichtverstrooiing, osmose en ultra-centrifuge behoren tot de veel gebruikte 
methodieken van de fysische chemie, Mocht dit sommigen kunnen afschrikken, men 
is er snel aan gewend met deze soms kostbare apparatuur om te gaan en bovendien 
is dit wellicht een kolfje naar de hand van toekomstige " schone " chemici, 

De tenta.mina zijn zd verdeeld , dat men een tentamen polymeerchemie bij Prof. 
Staverman aflegt en een tentamen statistische mechanica bij Prof. Mandel, Hier
naast nog een derde tentamen, dat in de meeste gevallen een caput fysische che
mie zal zijn. 

Als mogelijke bijvakken achtte Prof. Staverman de mathematische richtingen al 
zeer geschikt met name de statistische mechanica en theoretische natuurkunde. 
Echter ook zij die geen bijzondere interesse hebben voor theoretische of mathe
matische vakken zijn zeer welkom in deze afdeling wanneer ze plezier hebben in 
listige meet-opstellingen en meet-programma ' s. Zo komen ook zeker de membraan
processen uit de biochemi e en conformat ies van organische moleculen of groepen 
in aanmerking.Omgekeerd kan voor deze onderwerpen zeer geschikt de fysische che
mie als bijvak dienen, 

In deze relatief kleine werkgroep bestaat mogelijkheid zich voor doctoraal en 
promotie met wetenschappelijk en indus trieel be l anrrijke onderwerpen bezig te 
houden en zich daarbij een grote ervaring met moderne technieken te verwerven, 
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Alvorens U de hoogtepunten van het af
gelopen I.D.C, voor t e schotel en, willen 
wij nog enige kanttekeningen bij dit eve
nement plaatsen. 

In de eerste plaats de avond zelve. 
Enige jaren geleden was een CDL-bestmr 

van mening,dat men wel met een colloqui
umzaal t.ie kon volstaan, en inderdaad het 
kreeg. gelijk 

Afgezien van het feit,dat Farce alweer 
zo nodig die eerste prijs moest winnen, 
was het meest spectaculaire feit wel,dat 
ditmaal het competitie-element dermate 
groot was, dat er na drie onderdelen nog 
vier serieuze kanshebbers waren,Dat zich 
bij die vier een nieuwkomer (Reall) en 
een hervormde verloren zoon (Atomoi) 
bevonden,wekt verwachtingen voor de toe
komst. 

VERBErERING 

De nieuwe opzet van de lez i t:gen is be
paald nog voor verbetering vatba • r, Toen 
enige jaren gel8den het idee werd geïn
troduceerd om van één centraal wetenschalt" 
pelijk onderwerp uit te gaan en daar een 
reeks aspecten van te l a ten onderzoeken 
om zo tot een afgeror·d geheel te komen, 
werd daar wel als nodige voorwaarde aan 
verbonden, dat de subdisputen ruim de 
tijd krc?gen zich in hun ondenrerp in te 
werken. 

Dat zulks inc1erda:,,d nodig is bleek wel 
bij dit experiment: de werkelijk weten
schappelijke waarde van het merendeel der 
lezingen was nauwelijks bevredigend, 

Het verdient,dachten wij, aanbeveling 
de onderwerpen voor de lezingen - laten 
~rij zeggen - een half jaar te voren be
kend te maken en de disputen te wijzen op 
hetgeen van hen verwacht wordt: een we
tenschappelijk still< werk, dat niet in de 
eerste plaa ts op litteraire kwaliteiten 
beoordeeld wordt ( daar zijn de bandjes 
voor ) • 

NIEU\V LEVEN 

Tenslotte nog een opmPrking over de fo
towedstrijd, waarmee ener,.ijds een nieuw 
element in het c oncours geïntrodnceerd 
werd, anderzijds de , aan bloedarmoedè 
overleden, fotoVJedstrijd "oude stijl" in 
ongekende vorm nieuVJ leven werd ingebl~ 
zcm, De kwaliteit van deze inzendingen 
lvas van dien aard, dat een dankbare re
dactie thans druk doende is een fotore
portage over het Chemiecomplex voor te 
bereiden ter publicatie in het Chemisch 
Weekblad, 

Onze conclusie over dit IDG: 'let had 
bepaald slechter gekund. 



LEZING VAN QUINTA ESSENTIA 

Vele miljoenen jaren geleden zouden de levensvormen zoals Hij die nu kennen het 
op aarde niet lang hebben uitgehouden. Er \Vas nog een atmosfeer,die voornamelijk 
bestond uit methac:n, ammoniak en waterdamp. De schaarse zuurstof, ontstaan door 
fotodis.sociatie van wa terdamp, werd wee -r- voor het grootste gedeelte gebonden 
door reaktieve metalen aan de aardoppervlakte. Een zeer rijk elektromagnetisch 
spektrum, variërend van kosmische en röntc:enstraling tot ultraviolet, zichtbaar 
en infrarood licht daalde op de aarde neer, constant energie leverend voor het 
maken van steeds ingewikkelder stoffen. Er ontstonden allerlei eiwitachtige struc
turen,die zich van de buitenwereld gingen afsluiten en zich intern steeds verder 
organiseerden.Hier,op de grens van leven en dood,begon de strijd om het bestaan. 
De systemen die zich het beste konden bescher men tegen uih1endige veranderingen 
en toch nog in hun energie- en voed se 1 toevoer konden voorzien, 1vonnen dit. Toen 
de eenvoudigst te verteren voedingss toffen opraakten werd het voor het in stand 
houden van de soort noodzakelijk methoden te vinden voor het afbreken en weer op
bouwen van steeds gecompliceerdere stoffen. De bouwstenen voordetoekomstige or
ganismen waren er al, 8i1vitten als bouwstof en katalysator, koolhydraten als 
bouwstof en energiereserve, eenvoudige DNA-moleculen, omdat deling noodzakelijk 
werd,waarbij beide delen hun verworvenheden behielden,omdat groei niet onbeperkt 
door kan gaan, en eenvoudige vormen van fotosynthetische pigmenten waren reeds 
ontstaan. JITaar de evolutie kwam traag op gang omdat de energierijke straling te 
veel roet in het eten gooide. Ultraviolet licht van golflengten beneden 3000 i 
is al krachtig genoeg om de DNA bestanddelen cytosine, thymidine en uracil en de 
eiwit, dus enzymbestanddelen tyrosine, tryptofaan en fenylalanine te ontleden. 

Inmiddels was de atmosfeer wat dichter geworden en begon het zuurstofgehalte 
te stijgen. Dit had het ontstaan van een ozonlaag op 80 km hoogte tot gevolg,die 
de primaire voorwaarde zou zijn,voor de verdere evolutie op aarde. Deze ozonlaag 
adsorbeert namelijk vrijwel alle straling beneden 3000 i : van de straling bene
den 3000 i wordt nog maar één twee honderdste doorgelaten, beneden 2900 i nog 
maar één honderd miljoenste. Vanaf deze tijd begint de evolutie pas goed en zou 
gewonnen worden door organismen, die gebruik maken van DNA voor de replicatie en 
porfyrine complexen,voor de opvanginp, van energie,Haarvan chlorofyl wel de meest 
geslaagde vertegenwoordiger is.Op het punt aGngeland waar de groene planten zich 
in grote getale ontwikkeld hadden, begonnen zich de voorlopers van de dieren te 
ontwikkelen, organismen, die niet hun eigen voedsel maken, maar geheel van de 
planten afhandelijk zijn.Dezen moesten zich kunnen verplaatsen en de mog8lijkhe
den hebben om het voedsel te ontdekken,zintuigen dus. Nu blijkt dat voor het ef
ficiente en dus belangrijkste zintuig, het gezichtsvermogen, in de gehele gang 
van de evolutie eenzelfde verras sende uniformiteit optreedt als voor de energie
vastlegging. Bleek voor laa tstgenoemde functie een porfyrine complex het beste 



te voldoen, alle heden ten dage bekende lichtreceptoren, van die van de mens tot 
die van de worm, ja zelfs sommige eencelligen, maken een gebruik van een verbin
ding van een eiwitmolecuul met de van de alcoholen vitamine A, en A2 afgeleide 
aldehyden, retineen1 en 2. zogeheten vanwege retina, netvlèes. Dit molecuul be
staa t uit een cyclohexeenring met daaraan een staart met ge0onjugeerde dubbele 
bindingen met aan het eind de a ldehydgroep.Enkele methylgroepen en bij retineen2 
nog een hydroxylgroep complementeren het geheel.Voor de eiwitten is de verzamel 
naam opsine, Vormt dit een complex met retineen, dat heet de stof rhodopsine, of 
staafjesrood, deze stof is verantwoordelijk voor het zwart-wit zien bij zoogdie
ren. Het vitamine A2 anaJ:·0gon heet porfyropsine, of gezichtspurper, en komt bij 
vissen en zeedioren voor. Een belangrijk punt is dat de spectrale gevoeligheid 
van elk pigment afhankelijk is van de wijze waarop het retineen aan het opsine 
gebonden is, en dit hangt er dus weer van af, of het retineen van vitamine A, of 
van A2 is afgeleid, en hoe de bouw van het opsine is. 

Bij de gewervelde dieren zijn deze moleculen georganiseerd in twee typen foto~ 
receptoren, die naar vorm en functie worden onder scheiden in staafjes en kegel
tjes, respectievelijk voor zwart-wit zien en kleurenzien.Deze komen wat bouw be
treft sterk overeen. Ze bestaan uit een staaf - of kegelvo r mig segment, dat boven 
op een zenuwcel zit en door diens dendrieten, die de prikkeling opnemen, omgeven 
is. In dit segment bevinden zich in een wat erig, vacuoleachtig medium een serie 
evenwijdige lamellen, die bestaan uit twee lagen transversaal en met hun polaire 
einden naar buiten liggende vetmoleculen waaraan l agen opsine vastzitten. Hele
ma'-l.l aan de buitenzijde van de lamellen liggen de retineen- moleculen, een per 
opsinemolecuul, en evenals de gehele lamel zelf, loodrecht op de invalsrichting 
van het licht. 

Sterk vereenvoudigde vormen van deze receptoren komen voor in de lichtgevoeli
ge huid van sommige vis sen en 1n de ~rimitieve enkelvoudige ogen van sommige ge
leedpotigen en reptielen. Hier dienen ze alleen voor het ontdekken van licht.In
secten zi jn verder nog in het bezit van facetogen, oppervlakken bestaande uit ve
le enkelvoudige ogen, waarmee eenvoudige patronen kunnen worden waargenomen. Bij 
de gewervelde dieren v i nden we ogen,,vaarbij met behul p van een lenzens telsel vo}. 
gens het principe van de donkere kamer een betld wordt geworpen op een oppervl~ 
t e , waarin zich zeer vele s t aafjes en kegeltjes bevinden: het netvlies. 
Zoals bij elk lenzensys t eem treden hierbij twee coiTplicaties op, sferischeen 
chromatische aberratie. De sferische aberratie wordt voor het grootste gedeell;e 
gecorrigeerd door de geringere curvatuur van het hoornvl~es aan de rand en door 
grotere optische dichtheid van de ooglens in het midden . Blauw en ultraviolet 1~ 
veren de grootste chromatische aberratie. Hiervoor is het ultraviolet zien, wat 
insecten wel kunnen, opgeofferd. Dit licht wordt door de ooglens geadsorbeerd.De 
kwalijke effecten van het blauw worden verkleind door het gezichtsveld te beper
ken. Di t is alleen nodig bi j grote lichtintensiteiten, dus bij kleurenzien. Een 
groot gedeelte van de kegeltjes i s geconcentreerd in een schijfje van 0.26 mm 
door snede. Een gToot gedeelte van het blauwe licht wc.'rdt hierin door het gele 
pigment xantofyl geadsorbeerd. Dit schijfje heet daarom de gele vlek. Het bevat. 
geen staafjes. Buiten de gele vlek neemt de dichtheid van de kegeltjes snel af 
en wordt die van de staafjes steeds groter om na het snel bereiken van een maxi
mum langzaam af te nemen.Ruim de helft van de oogbol is door het netvlies bedekt. 
In het menselijk oog bevinden zich 125 miljoen s t aaf ,jes en 6. 5 miljoen kegeltjes. 
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I Nu bl.ijken alle kegeltjes een afzonderlijke zenuw te hebben, maar zijn de staaf
jes via verbindingszenuwcellen in groepen op een naar de hersenen gaa.nde vezel 
aangesloten,Di t verklaart wa:o.rom het scheidend vermogen van het oog bij daglicht 
veel groter is dan bij nacht. Het menselijk oog levert f ormidabele prestaties. 
Lichtintensiteiten, die een faktor tien biljoen uit elkaar liggen kunnen worden 
gedetecteerd, helderheden die 2% uit elkaar liggen kunnen onderscheiden worden, 
wij kunnen a l licht zien als tien fotonen een staafje treffen en verder kunnen 
we twee punten, die 1 boogminuut, dit is 1 mm op een afstand van 3 m, van elkaar 
liggen, afzonderlijk waarnemen. \.Jij komPn nu toe aan de eigenlijke chemische re
akties. De belangrijkste stappen hiervan,yerenigd in de retineencyclus zijn voor 
alle gezichtspigroenten hetzelfde, Het retineen is in de sterisch gehinderde en 
getordeerde 11-cis vorm aan het opsine gebonden,Dit retineen heeft dus een krom
me sta rt en past da:ordoor op het opsine, \vordt het nu door een foton getroffen 
dan komt de dubbele band op de 11 plaats in een aangeslagen toestand waarbij vrije 
draaiing mogelijk is, Vervolgens wordt een foton uiteestaten of dissipeert de 
energie op een andere wijze, waarbij het i n de transvorm, die een rechte staart 
heeft, overgaat. 

11-cis retineen transretineen 

Daardoor past het niet meer op het opsine en laat het los waarbij ontkleuring op
treedt. Nu kan zich een hieronder gelegen holte openvouHen, waardoer een aktief 
katalysatorcentrum met twee sulfhydrylgroepen en een elektronenzuigende groep in 
contact met de buitenwereld komt, Het zo ontstane enzym zet een nog niet in de
tails bekende biochemische kettingreaktie in wer king,die leidt tot het vuren van 
de zenuwvezel ,die na8,r de optische schors gaat, wac..r wij ons deze prikkeling be
wust worden,dus zien. Het transretineen wordt door retineen-iso-merase in 11-eis 
retineen omgezet dat zich meer spontaan met het opsine verbindt, Dit is ook het 
punt waar de 11-cis configuratie van vitamine A, -- ons welbekend uit de mopjes 
over konijnen,die geen bril dragen omdat ze wor~els eten - de cyclus binnenkomt, 
Het wordt door NAD en alcohol-dehydrogenase tot retineen geoxideerd. Dezelfde 
combinatie van enzym en co-faktor kan ook transretineen tot uit A oxideren. Dit 
mechanisme 1vordt gebruikt om het oog te adapteren aan de gemiddelde hoeveelheid 
binnenkomend licht.Bij overgang van licht naar donker wordt eerst de pupil klei
ner, dit gebeurt reflexmatig dus direkt, vervolgens worden de pigmenten van de 
kegeltjesingrotere hoeveelheden aangemaakt- hier is ongeveer vijf minuten voor 
nodigen tenslotte brengen de sta,,fjes de pigmentconcentratie op zo hoog wvgelijk 
peil, wat 20 minuten kan duren, 

Dit mechanisme dat zwart-wit zien volledig verkla<'rt, verdient voor het kleu
renzien een nadere beschouwing. De theorieën hierover zijn nog vrij onduidelijk. 
Toen er van kegeltjes en staafjes nog niet veel bekend was, hadden zich drie 



receptoren in het netvlies zaten, die elk voor een kleurgevoelig waren. De theo
rie van Hering legde de nadruk op de contrast- en nawerking van kleuren. Een 
grijs veld in een gele achtergrond lijkt paars,en rood en groen contrasteren ma
ximaal. Hij veronderstelde drie processen, waarbij de opbouw van een pigment de 
indruk zwart, rood of paars zou geven en de qfbraak respectievelijk wit,groen en 
geel.Ook dit zou drie typen receptoren nodig hebben. Nog een andere theorie ging 
uit van kleurenblindheidsverschijnselen en bracht het idee naar voren dat in de 
loop van de evolutie drie lichtgevoelige systemen waren ontstaan,die los van el
kaar bepa~lde kleuren zien. De huidige theorie lijkt het meeste op die van Young 
en Helmholtz,laat de '' Ogelijkheid open voor een evolutionaire ontwikkeling, maar 
heeft veel moeite met het verklaren van contrastennawerkingseffecten,Er is vast 
komen te staan, dat de mens drie typen kegeltjes bezit en dat elk kegeltje één 
pigment bevat. Ook zijn bijkomende effecten in de zenuwen ontdekt waardoor de 
hersenen mogelijk de indruk van de verschillende kegeltjes beter uit elkaar kun
nen houden. Dikkere zenuwvezels geleiden een prikkel sneller, en in de zenuwen 
van het netvlies zijn twee potentialen ontdekt, één, die van de totale hoeveel
heid binnenkomend licht en één die van de golflengte daarvan afhangt. 

Bij het verzamelen van het materiaal voor deze lezing is gebleken, dat behalve 
de retineencyclus en de anatomie van het oog eigenlijk weinig met zekerheid be
kend is.Zelfs de lichttheorieën wordende laatste tijd aan kritische beschouwing
en onderworpen, sinds Land in 1963 een nieuwe heeft ontworpen en tussen haakjes 
in ZlJn fabriek al tot een commercieel succes aan het maken is, dat twee gol~ 
lengten al voldoende zijn om alle bekende kleuren te verkrijgen. Bij de verkla
ring legt hij een grote nadruk op contrast en nawerkingseffecten. Andere punten 
waarop zich op het moment onderzoek richt zijn de biochemische donkerreakties in 
de receptoren en de biochemie van de zenu\vwerking.Verder halfgeleidings, fotoge
leidinga en golfgeleidingsverschijnselen in de als vaste stof te beschouwen miceJ,.. 
lenstructuren van staafjes en kegeltjes. Ook is de mogelijkhe id geopperd dat de 
buitenste laag van de kegeltjes als interferentiefilter f ungeert. 

Op het terrein van het gezichtsvermogen overlappen vele wetenschappen, specia
lismen en technieken elkaar: psychologie, biologie , neurofys iologie, biochemie, 
electronenmicroscoyische anatomie,fotometrie, "solid state" fysica,microspectro
fotometrie en electroretinografie. Uit de belangrijkste litteratuur over dit on
derwerp: een verslag over een congres en een boek speciaal gesch~even omdat er 
nog geen overzichtswerken op dit gebied zijn, blijkt wel, hoe slechts door grote 
onderlinge samenwerking en eigen flexibiliteit van verschillende wetenschapsbe
oefenaren vooruitgang is geboekt.Voortgaande op deze ingeslagen weg van integra
tie kunnen nog vele verrassende ontdekkingen verwacht worden. 
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Toen onze Grignard werd geboren in het grote glanzende glazen vat, dat de mensen 
"rondbodem" noemen 
Geboren uit ether-omzwommen Magnesiumkrullen en toegedruppeltrechterd Haloalkaan 
Van alle kanten beschermd tegen de duchtige vijanden,die zijn bestaan bedreigden 
Was hij er zich van bewust, dat hum geen lang leven beschoren zou zi~n •••• 

Grignards waren nu eenmaal van nature kwetsbare 
waren voorbestemd weer ten snelste te gronde 
schenken aan stabielere verwanten. 

wezens, die, eenmaal ontstaan, 
te gaan, teneinde het leven te 

Zo was het zijn voorgangers vergaan en zo zou het ook hem vergaan, dat wist hij 
En hij wist, dat JOk de mensen. die hem hadden doen ontstaan dat wisten •••• 
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Wat die mensen niet wisten, was, dat er onrust heerste in het rijk der moleculen 
Dat er gemord werd bij de monosacchariden en gemurmureerd bij de mercaptanen 

'ib~!:f r l'fr lrr II,r 1 r ;l-1 
Dat er verzet groeide bij de vinylen en haat bij de halogenen. 
Ze wisten niet, dat in die microcosmos protesten waren gerezen tegen de absolute 
willekeur van de mensen ten opzichte van de moleculen. 
Protesten, die langzaam naar een hoogtepunt groeiden .•.••.... 

':UtJ~f!hJ~J 
Ze wisten niet, dat op hetzelfde moment, waarop onze Grignarà werd geboren, de 
Raad van Zuren en Logen, het hoogste bestuursorgaan der moleculen, bijgestaan 
door het College van Monom•,ren en Homologen, in beraad bijeen was om maatregelen 
te nemen tegen. deze tyrannie 
En dat werd besloten in te zullen grijpen, zodra het bestaan van onze Grignard 

in gevaar kw~! ~ ~ r•ul ... 1 
~\~ J ,·~I {/]) '(}]} ~\l1ü ft@ i ~ :-J @j i ~ f I 

H sf 7' :::;;;..,=. > :::--=-:: > 
Nu had onze Grignard geluk: Het was kwart voor vijf 
Net het zeldzaam onveranhroordelijke gevolg , dat hem gegund werd een nacht te 
mogen blijven ovecstaan .•••• 

., 
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En oie nacht sliep hij veilig in zijn etherbad en droomde ••.•. 
En hij droomde, dat de mensen moleculen waren en omgekeerd •••••• 
En hij keek met belangstelling hoe de alcohol zich avond aan avond zat te bezat
ten a:•.n .-,en fles sttldenten .•••• 
En '1ij probeerde of hij het chemiecomplex complexometrisch terug kon titreren, 
ma·• r he :· wou niet omslaan •.••• 
En hij ontdekte hoe het Chemisch Weekblad autokatalytisch gekraak t werd door 
toedoen van ene Katalysator ••••• 
Bn hij rende voor zijn leven, toen hij per ongeluk een druppel idool liet vallen 
in een kolf minim i( e )nen ••.•• 
En hij constateerde, dat racemische mengsels tussen rechtsdraaiende Buma en 
linksdraaiende Amptmeier niet gevormd konden worden ••••• 
En hij analyseerde de spontane ontleding der confessionele complexen,geïnitieerd 
door de uitermate reactieve KVP-radicalen (KVP-punt-uit) ••••• 
En hij verbaasde zich over de meest merkwaardige reacties ten gevolge van een .~ 
overmaat Amerikaan ••••• 
En hij keek naar de vreemde interacties tussen Staven en Bollen ••••• 
En hij observeerde de hallucinaties va.n het LSD na het slikken van de Beatles ••. 

Dat alles zag hij 
En hij probeerde er wetmatigheden in te ontdekken. 
Maar wat voor hypothesen hij ook opstelde: geen enkele bleek te voldoen. 
En terwijl om hem heen de ene kolf na de andere explodeerde, liep hij terug 
naar zijn etherbad, gl~mlachte, en sliep voort..... Cl 

~tz ; tt/ I Cû J) I D J i] I i I 
De volgende morgen kwamen de mensen terug om onze Grignard op te werken. 
Dit was voor de moleculen het sein tot de aanval! 

De Diazoteren dromden in dichtste pakking naar voren en stortten zich op het 
glaswerk! 
Hechte horden halogenen holden hals-over-kop de Hoogbouw binnen en vernielden 
alles wat op hun weg kwam ! 
Alles wat branden wilde vloog spontaan in brand! 
Daverende dreunen doordrilden de wijde omtrek en deden dozijnen deuren uit de 
sponningen springen! 
Op de terreinen van de Shell vlogen de opslagtanks spontaan in de lucht en ere
eerden een complete chaos! 
De moleculen rukten op! Overal en onweerstaanbaar! 
Aangevoerd door onze eigen Grignard met ~ijn Staf van Glycogege Generaals! 



Paniek onder de mense:ç~,d.ie aanvankelijk in geen enkel opzicht wisten hoe ze zich 
tegen een dergelijke onverwachte aanval teweer moesten stellen! 
Overleg! Beraad! Tientallen commissies werden gevormd en ontbonden! Men deed! 
Men dacht! Men dacht te denken en traèhtte te doen! Doch tevergeefs ! De molecu
len bleken onstuitbaar; een catastrofe leek onafwendbaar, totdat ••••• 
Totdat iemand op het idee kwam van een puts water •••• • 

ttttur 1 c.u m 11Ji)JJJ lnu11lznnt ti 
En Grignard• ldum•n ni•t t•g•n wator •••. · 

1 
w''r 

fi\Jg!IJJJil~iSî,dJj,;ÎjJI$Jpl 
Zo vlood zijn laa tste levenssap 
Als offer voor de wetenschap 
In't kader van de s trijd,nietwaar 
Om het bestaan van een Grignard. 
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Goede oplossingen worden ingewacht op de CDL-kamer. 
Met de mogelijkheid van goede oplossingen is van re-
dactiewege vooralsnog geen rekening gehouden. 
De enig juiste oplossing is gedeponeerd bij notaris 
1. van Mastrigt te Papendrecht. 
Deze oplossing zal in het volgende nummer worden ge-
publiceerd. red. 
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/ cdl communtque 
Het CDL is l angzamerhand. bezig de plan

nen, nie in de eerste helft van dit stu
diejaar ontstaan zijn, uit te werken en 
te realiseren. 

Het excursieprogramma wordt afgewerkt, 
zoals dat reeds is gepubliceerd. 

Op 3,4 en 5 april zal de binnenlandse 
excursie gehouden worden. Zij gaat naar 
het congres in Drienerlo, dat, onder het 
motto: "Leven met Chemie", door het che
motechnisch genoots<:!l-Jap "Alembic" , zus
tervereniging van het CDL, wordt geor
ganiseerd. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
3 april: 

8.00 u: vertrek 
10.00 u: bezoek aan de AKU vestiging in 

Ede 
18.00 u: aankomst en diner op de campus 

in Drienerlo 
In de avonduren v1ord t men in de ge

legenheid gesteld de Campus te bezich
tigen. 
4 april: 

Lezingen in het kader van het congres, 
onder meer over "de verantwoordelijkheid 
van de chemicus t.o.v. de maatschappij" 
en "geestverruimende middelen". 
5 april: 

Bezoek aan de KZO te Hengelo. 
Gedurende de gehele dag zijn de stu

denten, die aan het congres deelnemen, 
te gast bij de KZO. 
17.00 u: vertrek naar huis op eigen ge

legenheid. 
Het bovengenoemde congres is geor.gani

seerd voor chemische studenten uit alle 
Nederlandse Universiteitssteden. U zult 
dus in Drienerlo ruimschoots de gelegen
heid krijgen collega's uit het "buiten
land" te ontmoeten. 

Dankzij grote subsidies van de indus
trie kan het· CDL, in samenwerking met 
"Alembic",U dit aantrekkelijke prograrruna 
aanbieden voor slechts:!:f20,-, wa<?..rvoor U 
drie dagen volledig verzorgd wordt.(ex
clusief terugreis, red.) 
Deelname is beperkt tot ongeveer 40 man. 

Op 24 en 25 april is een 2-daagse can
didatenexcursie georganiseerd. Het doel 
van de reis is het AKU researchlaborato
rium te Arnhem, gevolgd door een bezoek 
aan de AKU vestiging te Emmen. 

In maart is door het CDL contact opge
nomen met het ESTEC-lab.in Noordwijk om 
de mogelijkheden te onderzoeken tot het 
brengen van een bezoek aan dit zeer in
teressante ruimtevaartlaboratorium. Deze 
excursie zou dan in mei moeten vallen. 
Onze gedachten gaan er naar uit deze ex
cursie te houden in het kader van de oi
esvier ing (20 mei).'sAvonds zou dan een 
borrel gehouden kunnen worden, analoog 
aan de Sinterklaasborrel. 

Nader inlichtingen hierover vindt U op 
de mededelingenborden , in het volgende 
nummer van Chimica Acta en U wordt onge
twijfeld ook ingelicht via Uw subdispuut 
daar de besturen van de subdisputen iede
re maand vergaderen met het CDL. 

Op het tijdst i p,dat U dit blad in han
den krijgt zal de vere;adering van de OCSN 
met vertegenwoordigers van de i ndustrie 
reeds verleden tijd zijn. Deze vergade
ring zal, op initiatief van het CDL, ge
wijd zijn a'ln het feit,da t bij vele che
mici nog onduidelijkheid heerst over wat 
hun in de industrie te wachten staat. U 
zult van de ontwikkelingen op de hoogte 
gehouden worden. 

PS. 

R.P. Dessing 
h.t. praeses 

Op 1 mei. organiseert het CDL een borrel 
voor die eerstejaars, die nog niet in 
een subdi.spuut zitten. Hun wordt de ge-~ 
legenheid geboden op informele wijze ·1 

kennis te maken met enkele subdisputen. 
Plaats: Societeit Horus, Rapenburg 127 
'l'ijd : 17.00 uur. 



MEER 

OVER 

POLEN 

Zoals U in het februarinummer van Chi
mica Acta hebt kunnen lezen, had het CDL 
bestuur dit jaar een uitwisseling met 
Poolse studenten op het programma staan. 
Hiertoe was contact opgenomen met de 
overkoepelende Poolse studentenorganisa
tie ZSP. Na lange tijd echter kwam het 
b2richt, dat het voor deze organisatie 
onmogelijk was om dit jaar voor het Che
misch Dispuut Leiden een uitwisseling te 
orr;A.niseren in verband met andere, reeds 
geplande, projecten, 

Via de Poolse Ambassade in Den Haag is 
nu het Studenten Reisbureau in Warschau 
benaderd, dat aan onze wensen, zowel wat 
betreft bezoeken aan chemische industrie
en als de culturele evenementen kan vol
doen. Tengevolge van deze veranderinf 
zal de excursie, die oorspronkelijk be
gin mei gepland was nu om organisato -
rische rèdenen in het begin van juni 
t/m zaterdag 15 juni. Onderzocht wordt 
nog of de reis per trein of per bus zal 
geschieden, waarbij de financiële conse
quenties de doorslag zullen geven. 

Het verblijf in Polen duurt 8 dagen en 
leidt ons van Ylarschau (3 dagen: bezoek 
aan chemische industrieën, universiteit 
en opera) naar Krakow ( 4 dagen: bezoek 
aan zout- en zwavelmijnen, chemische be
drijven,ontmoeting met Poolse studenten) 
en naar Katowice (l dag: bezoek aan che
mische industrie en aan de stad). 

De spanningen op de goemarkt zijn aan 
het CDL niet ongemerkt voorbijgega::m : de 
kosten van deze excurs~e zijn nu begroot 
op ongeveer f 180,--. 

In mei zal voor de deelnemers een le
zing georganiseerd worden over Polen, 
vooral gericht op de geschiedkundige en 
politieke achtergrond van de huidige 
Poolse Volksrepubliek. Dit om de deelne
mers een basis te geven voor hun gesp r ek
ken met Poolse studenten en anderen. 

De deelnemers aan de excursie zullen 
van de verdere onhtikkelingen op de hoog
te gehouden worden. 

R.J. de Kievit 
h.t. assessor I 

ITerugreis ook voor eigen rekening? (red.) 



HEDEDELD1GEN CSA 

Dr. Van den Heijdenberg heeft zich in principe bereid verklaard naast 
het tweede deel tenta.men, resp. groot tentamen Elementaire Natuurkunde 
op 2 septamber 1968 een extra mogelijkheid te scheppen tot het afleggen 
van deze tentamina omstreeks half juli as. 

Vanzelfsprekend is deze kans alleen van belang voor diegenen, die een 
voldoende hebben behaald voor chemische tentamens en die dus niet be
hoeven deel te nemen aan de herkansingen voor de cl".emi sche vakken die 
in juli vallen. 

Ook zal de belangstel ling voor de juli-mogelijkheid groot genoeg moe
ten zijn. Wilt U zo spoedig mogelijk mededelen of U van deze extra mo
gelijkheid gebruik wilt maken? 

V66r 30 april moet U zich definitief opgeven; verwacht wordt, dat U 
zich na definitieve opgave niet meer terug trekt. 

Het schrift elijk tentamen wiskunde voor sttJdenten in de scheikunde 
( studierichting E,F,G,Sl-83 ) zal plaatsvinden op maandag 20 mei 1968 
van 14.00 uur(precies) tot 17.00 uur in het collegegebouw aan de le Bin
nenvestgracht, zaal 1. 

Ieder die aan dit tentamen deelneemt, dient een tentamenkaart bij zich 
te hebben. 

Wijziging van het toetsenrooster! 

De 3e toets organische chemie voor eerstejaars is verzet naar zaterdag 
27 april. 

Voor belangstellenden (dus ook voor hen die niet a: n de cursus deelne
men) is kosteloos verkrijgbaar het stencilpakket behorende bij de cursus 
"Instrumentele methoden in de organische chemie". 

van het faculteitsbestuur 
Met grote vreugde geeft het Bestuur ken

nis van het in gebruik nemen van een Fa
culteitskamer.Deze Kamer is gevestigd in 
het Gaubius-Instituut, Hitte Singel 103, 
Het Bureau is geopend maandag t/m donder
dag van 14.00 - 18.00 uur, terwijl er op 
dinsdagmiddag van 15.00 - 17.00 spr eek
uren ::ullen zijn, waarop een ieder van 
harte ~. e lkom is. Het telefoonnummer be
draagt 31345. r1en gelieve dan naar toe
stel 319 te vragen. 

Op l, 8 en 15 mei a.s. organiseert de 
P.F.L.S.een lezingencyclus over het the
ma "Het ontstaan van de Aarde". Dit on
derwerp zal door drie Hoogleraren ieder 
vanuit hun ei{1'rn vakgebied. beschouwd. wor
den: Prof. Jl:innaert uit astronomisch, 
Prof. Brom1er uit geologisch en Prof. 
Quispel uit biologisch oogpunt. 
Plaats en tijd zullen op de diverse in
stituten bekend gema,·kt worden. 



medede 1 in gen 
Wij zJ.Jn nog steeds op zoek m_o.".r redac
teuren voor de volgende jaargang •••• 

Dit nummer bevat alweer t eveel pagina 's. 

Ingezonden stukken voor het volgende 
nummer dienen voor 1 mei 1968 in het be
zit va.n de redactie te zijn. 

U wordt nog steeds verzocht adreswijzi
gingen zo snel mogelijk aan de redactie 
door te geven. 

Ons adres is: Chemiecomplex (CDL-kamer ), 
Verlengde Wassenaarseweg, Leiden ( Post 
Oegstgeest). Tel. 48333-3872(iedere mid
dag van 2 tot 5). 

Wij wachten met spanning op inzendingen 
van de Paaspuzzle. 

Redactie: 

G. van Logehem 
Mej. A.A.M. van Lierop 
Mej. Q,Th. M. Di s seldorp 
N. de Boer 
J.Bo<T . Geise 
F. Libeton 
J.R.A. Stapel 

Illustraties: 

H.D.K. Codée 

Secretaresse: 

Nej. H. H. de Groot 

examens 
12 maart 1968 

Doctoraal: 

J. Schriever (cum l aude) 
A.J. de Hoog 
J.P.R. van Dalen 
Mevr. J.L.E.A. Elink Schutrrman
Gastela<l.rs 
Mej. H. de Boer 
P.E. Prilwitz 

Candidaats letter F: 

J.J.A. van Asten 

Candidaats letter G: 

C.J. Weening 

26 maart 1968 

Candidail ts: 

E.P. Bennett 
F. Gorlee 
C.A. de Ruiter 
c. Kuiper 
J.T. Buma (niet te gel6ven) 
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PERKIN-ELMER 
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