
-
fr/LUrffE. f 

·: CHIMICA ·ACTA·LVGDVNI: · ., 
4, t 



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 aan leg 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 



·: CHIMICA · ACTA · tVGIJVNI : · 
2e jaargang nr. 7 mei '68 verschijnt 2x per kwartaal 

In ons vorige nummer achreven wij op tal niet-onderwijsdeskundigen die elk 
deze plaats,dat er eindelijk een discus- louter spreken vanuit hun ervaringen~n 
sie op gang gekomen was over de vraag of die van anderen) tijdens de studie en de 
- en zo ja: hoe - men de afstuderende informatie die zij hebben over de wensen 
chemicus meer en betere informatie zou van de industrie. 
kunnen verschaffen over de mogelijkheden Het denkbeeld kwam hier op neer; dat 
in het bedrijfsleven. Dat deze discussie het aanbeveling zou verdienen, de nacan-
niet direct van een leien dakje zou gaan . didaatsstudie te splitsen in twee ~-
was te voorzien: in de vergadering van waardige richtingen: de huidige,puur we-
de OCSN is er weliswaar reeds uitgebreid tenschappelijke richting voor degenen, 
over gesproken en zal nog een nadere die zich expliciet in dienst van de run-
standpuntsbepaling plaatsvinden, de in- d""" · -.t.:> l!> _-esearch willen stellen,en· een 
dustrieis echter momenteel nog niet in " éi.Ot .i.sch" -cnemische richting voor de 
het overleg betrokken. Niettemin is er mensen, die weten, dat zij hun carrière 
in elk geval onmiskenbaar het nod·ige op in de industrie willen zouken en er daar-
gang gebracht,zodat er een redelijkehoop bij van uit gaan, dat hun taak niet die 
bestaat,dat op dit gebied iets verwezen- van een full-time rese~rch chemicus zal 
lijkt zal gaan worden. zijn. De eerste opleiding zou gewoon 

Het leek ons daarom nuttig om de zaak recht blijven geven op het voeren van de 
nu ook eens van de andere zijde te be- titel doctorandus; voor de tweede oplei-
zien: In hoeverre voldoet de huidige u- ding, die - nogmaals gezegd - èn qua mo-
niversitaire opleiding aan de wensen van gelijkheden èn qu.a honorering equivalent 
de industrie en zou er aan die opleiding zou dienen te zijn aan de eerste, vord 
iets veranderd moeten worden? Waarbij men de titel van baccalaureus eigenlijk 
zich dan tevens de fundamentele vraag op- al weer veel te zwaar belast( erd ) om de-
dringt: }mg( of moet ) de universiteit ze nog met succes voor dit doel te kun-
als wetenschappelijk bolwerk zich wel nen aanwenden. 
aanpassen aan de practische eisen van Deze nieuw te creëren opleiding zou 
derden? meer algemeen en veel minder gespeciali-

Wij hadden hierover onlangs een geani- seerd moeten worden dan de huidige , Voor-
meerde discussie met een aantal, bijna gesteld werd bv,om een indeling te maken 
afstuderende, ouderejaars , die geacht analoog aan die,welke voor de candidac'lts-
mogen worden de problemen enigermate te examens geldt, dus- laten we zeggen .-
kunnen overzien, een "anorganische", "organische" , "bio- · 

In de loop van deze discussie werd een chemische" en "fysisch chemische" rich-
interessante theorie ontwikkeld over een ting, De candidaat kiest dan één van de-
mogelijke herstructurering van de oplei- ze richtingen als hoofdrichting . In die 
ding na het . candidaatsexamen. Men beden- gekozen richting krijgt hij dan een op-
ke natuurlijk wel, dat het hier gaat om leiding, die hem ·een overzicht geeft van 
niet meer dan een denkbeeld van een aan- de hnidige strmd van de wetenschap 

NMR.C. bijdrage tot genuanceerde meningsvorming 



op dat gebied, de beschikbare appara
tuur en hoe die te gebruiken, de belang
rijkste technieken en technische vaar
digheden etc. etc. Naast deze hoofdrich
ting zou hij dan ook nog één of meer 
"bijvakken" moeten kunnen kieEen uit een 
spectrum ' van mogelijkheden. Tot die mo
gelijkheden zouden kunnen behoren: een 
verkorte vorm van één der andere hoofd
richtingen en verder vakken als chemi
sche technologie , bedrijfs economie , 
rechten ( octrooigemachtigden! ), socio
logie , journalistiek , kortom : vakken, 
die stuk voor stuk op een positie in 
de industrie gerj_cht zijn. Deze hele 

opleiding zou zo'n anderhalf à twee jaar 
kunnen duren . en heeft het. voordeel, dat 
de afgestudeerden een "gerichte" epiei
ding hebben gehad en dus gemakkelijker 
in de industriäle practijk kunnen wor
den ingepast. 

Wij zijn ons ervan bewust, dat wij 
hier niet meer dan een uiterst gesim
plificeerde voorstelling van zaken heb
ben kunnen geven. Wij meenden echter, 
dat, nu naar wij vernomen hebben ingaan
de de cursus - '69- '70 het baccalaureaat 
zou gaan worden ingevo-erd, en wat bre
dere discussie over dit onderwerp zeer 
gewenst zou zijn. 
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In dit nummer gaan wij uitvoerig in op de explosieve situatie, die is ontstaan 
nu de Leidse Studenten Faculteiten een tijdbom hebben geplaatst onder de struc
tuur van de Civitas Academica. 

Toen in het vorige nummer CDL-praeses Dessing zijn frontale aanval op de Phi
losophische Faculteit lanceerde, had ook hij nauwelijks kunnen vermoeden, dat 
zijn argumenten, die hun weerklank vonden in de andere subfaculteitsverenigingen 
en tenslotte werden overgenomen door het faculteitsbestuur, uiteindelijk het 
Praesidium Facultatum op instorten zouden zetten. 

Hoe dit allemaal in zijn werk is gegaan kon U slechts zeer onvolledig en daar
door tendentieus lezen in het Leids Universiteits Blad - U zult za lezing van 
het hieronder gepubliceerde overzicht begrijpen waarom - en daarom heeft de re
dactie van dit periodiek gemeend zich dit uitstapje naar wat eigenlijk het ter
rein van het LUB had moeten zijn te kunnen permitteren. 

·JnnllJllt unn een l'nittlJnnp 
Laten we nog eens bij het begin beginnen. 
In de loop van dit academische jaar deelde de uitgeverij Stenfert Kroese mee, 

dat zij met ingang van de jaargang '68- '69 niet langer wenste mee te werken aan 
de uitgave van het Leids Universiteits Blad. 

Eén van de gevolgen hiervan was, dat, wilde men op de oude voet door blijven 
gaan, doch dan middels een andere uitgeverij, de financiële basis belangrijk a:m 
moeten worden herzien (althans zo liet het zich aanvankelijk aanzien;latel;' bleek 
dat mee te vallen). Was dit één aanlelding om de bestaande situatie onder de 
loupe te nemen, een tweede - en veel belangrijkere - vormde het op z'n zachts 
gezegd, twijfelachtige reputatie, die althans de studentenedities van voornoemd 
periodiek al sinds jaar en dag genoten, Daar curatoren inmiddels met de medede
ling waren gekomen, dat de Universiteit zelve het mededelingengedeelte van het 
LUB zou overnemen en apart uitgeven, waardoor het enige, nog aantrek~elijke punt 
uit de kolommen van het LUB zouden wegvallen, ontspon zich een hevige discussie 
over het al-dan-niet handhaven van een opinieblad,, Nu was het al tijden bekend , 
dat de gemiddelde student zich niet op het LUB placht te abonneren vanwege de 
aantrekkelijke opiniekolommen: per slot van rekening hadden die he,t "image" van 
de student meer kwaad dan goed gedaan. Het valt dus niet te verwonderen dat er 
allerwege stemmen opgingen- Des(ling in ons vorige nummer· is daar.een voorbeeld 
van- om het opinieblad los te koppelen van het facultei~slidmaatschap, zodat 
enerzijds de student niet lanc:er genoodzaakt was het opinieblad te "slikken",an
derzijds het opinieblad uit economische overwegingen gedwongen zou worden met 
een aantrekkelijke· inhoud te komen. Voor de Philosophische, Sociale en Litteraire 
faculteiten kwam er bovendien nog dit voordeel bij - en ook hier werd een argu
ment uit het artikel van Dessing overgenomen - dat .men bij de inschrijving mèt 
het faculteitslidmaatschap in plaats van dat LUB-abo~~ement de contributie der 
subfaculteitsverenigingen zou kunnen iqnen. 

In een vergadering der Praesides en Quaestores van de zeven faculteiten bleek, 
dat àlle faculteitsbesturen unaniem vóór eliminering van het LUB uit het facul 
teitslidmaatschap waren. Deze mening werd dan ook voorgelegd aan het dagelijks 
bestuur van de Verenigde Leidse Studenten Fáculteiten (VLSF) : het .Praesidium Fa
cultatum. Dit Praesidium Facultatum is tevens - men di~nt dit goed in het oog te 
houden om de rest van de geschiedenis ~en volgen - het dagelijks bestuur 
van een andere civitale organisatie: de ALSV (lees : Leidse Studenten Raad), de 
club der politiek geëngageerden derhalve. 



Keren wij terug tot ons verhaal. 
Toen de faculteiten te kennen gaven van het LUB af te willen, kregen zij de 

verrassing van hun leven: ondanks het feit, dat de abonnementsgelden onder het 
hoofd "faculteitslidmaatschap" ge!nd werden, bleek het LUB onder financiëel be
heer van de ALSV te staan, met de consequentie, d.at de faculteiten geen enkele 
zeggenschap over het al-dan-niet voortbestaan van het LUB bleken te hebben, In
middels was ook bekend geworden, dat de ALSV evenzovrolijk besloten had het col
lectieve abonnement op het LUB - nogmaals: ge!nd onder het hoofd "facul te-i tslid
mar,_tschäp" - voor de jaare-ang '68- '69 domweg te continueren alsof er geen vuiltje 
aan de lucht was. 

}mar we zijn er nog niet. 
De ALSV onder w±ens competentie naast het LUB ook nog zaken als de reductie

stichting, juridische bijstand en vertegenwoordiging in de NSR vallen, bleek te 
streven naar uitbreiding van dit faciliteitenpakket en had inmiddels reeds - zon
der daar de faculteiten van op de hoogte te brengen - langs een goochem achter
deurtje het Leids Academisch Kunstcentrum binnen de wallen gehaald. De - ver
plichte--- bijdrage hiervoor - alweer geïnd ohd'er het hoofd "facul te i tslidmaat
schap - zou het totale bedrag brengen op f 17.50 (inclusief f 1.35 extra voor de 
faculteiten). 

Over al deze ~aken bleken de faculteiten gewoon geen zeggenschap te hebben, 
hetgeen hen tot nadenken stemde. 

Bekijken we nu nog een ander facet van de zaak. 
In de civitale wereld blijkt hoe lan.:-er hoe meer - de onlangs gehouden Maart

enquête zal naar verwachting ook wel in die richting wijzen - dat de student zijn 

activiteiten buiten de studie steeds meer gaat ontplooien op het terrein van de 
eigen faèulteit c.q. Subfacultiet. Hoe langer hoe meer wordt het gezelligheids
leven verlegd naar het (sub)facultaire gebied, Dit impliceert, dat - naar men 
verwacht - de facultéitsverenigingen langzamerhand weer een grotere functie zul 
len krijgen in het organiseren dan wel coördineren van die activiteiten, Met an
dere woorden: er bestaat e~n ontwikkeling in een zodanige richting,dat de facul
teitsverenigingen steeds meer aanspraalc zouden kunnen maken op de positie van 
representant der studenten, meer althans dan de huidige representant - de LSR 
gezien de belangstelling voor de studentenverkiezingen momenteel kan doen gelden, 
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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 praktische praktijktoepassingen. 

Alle inlichtingen worden u gaarne verstrekt door de 

!Jm I miNNESOTA [NEDERLAND] N_V_ 
.-;;aCI!ITIPAHY ROOSEVELTSTRAAT 55 • LEIDEN • TELEFOON (01710) 34541 

Maar 3M zou niet zo'n groot internatio
naal concern zijn als ze daarmee alleen 
al tevreden zou zijn. UildeAmerikaanse 
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 
singl e-coated tape. U begrijpt: 3M heeft 
ook voor u de juiste tape. 



Bezien wij deze ontwikkeling in samenhang met de eerder geschetste en bedenken 
we daarbij, dat pogingen om door middel van overleg de LUB-k\-;estie alsnog te re
gelen, op niets uitliepen, dan valt het niet te verwonderen, dat de faculteiten 
zo langzamerhand begonnen aan te sturen op een herstructurering van de civitas. 

Nu-bestonden er al serder plannen in die richting, uitgewerkt en voorgesteld 
door de sociale faculteit, Dit plan behelsde een scheiding van de dagelijkse be
sturen van ALSV en VLSF - thans, zoals gezegd, verenigd in het Praesidium Facul
tatum- zodat_de belangen van beide instellingen niet lanver ip elkaar verstrikt 
zouden raken, Dit impliceert uiteracrd een afzonderlijke inning der contributies 
voor beide instellingen. Voor !' e representatie "naar boven" (bij Senaat en Cura
toren) zou dan een "commissie", bestaande uit vertegÉmwoordigers van beide dage
lijkse bestudren moeten worden geformeerd, Voorts zou de structuur van deVLSF 
zelf herzien moeten worrl.en in die zin, èat men ui tgaàt van de meest elementaire 
vormen van facultair vemn.igingsleven: de (sub)disputen. Van daaruit zou men dan 
een trapsgewijze vertegenwoordiging "naar boven" dienen te creëren:via dispuuta
bestuur - -disllutenraa.d - subfaculteitsbestuur - subfaculteitenraad - faculteits 
bestuur en faculteitenraad tot het dagelijks bestuur, In theorie hebben we dan 
bij goede functionering te maken met een uiterst democratische vorm van represen
tatie van de individuele student, daar zowel dispuutsbestuur als subfaculteits
en faculteitsbestuur ja zelfs het dagelijks bestuur middels algemene ledenverga
deringen (dus door de leden) gekozen kunnen worden. 

Dit plan ging een aantal faculteiten in eerste instantie te ver: men ve:r.·rach tte 
dat de directe gevolgen ervan een te destructieve invloed op de c i vitas zouden 
hebben. Daarom besloot men een vrij onschuldige tus ;;.enoplossing voor te stellen. 
Men stelde voor bij de komende inschrijving de inning van de contributies voor 
ALSV (inclusief LUB, LAK, SRS etc.) te scheiden van die voor de vLSF (inclusief 
subfaculteitslidmaatschap). In dat geval zou er verder niets gewijzigd behoeven 
te worden aan het bestel en zou alleen de inning der ge lden door het Praesidium 
Facultatum gecompliceerder gew6rden zijn,Praesidium Facultatum wees dit voors tel 
als zijnde onaa nvaardbaar van de hand met als argUment, dat het geen dagelijks 
bestuur van twee, elkaar beconcurrerende instellingen kon zijn. De onderlinge 
sfeer werd er door· dit alles niet beter op. · 

Zagen de faculteiten, na lang beraad , zich dus toch genoodzaakt met het oor
spronkelijke plan - algehele scheiding - tevoorschijn te komen. Dit werd inge
diend bij Facultatum, die er - terecht natuurlijk, gez ien de bestaande situatie
een halszaak van maakten. Inderdaad kwam het op de avond van de 22e april zover 
dat het Praesidium zich van de zetels verhief teneinde de koffers te gaan pakken. 
Men realiseerde zich echter plotsklaps, dat, met de eerstejaarsdagen en de in
schrijving vlak voor de deur, het heenzenden van het Praesidium tot onoplosbare 
moeilijkheden zou leiden en zo besloot men tot een compromisvoorstel in die zin, 
dat de combinatie VLSF-ALSV voor de komende inschrijving zou bl ijven bestaan,on
der voorwaarde, dat de ALSV accoord zou gaan met een verhoging van de gecombineer
de inning tot f 20,00 ( voorhet subfaculteitslidmaatschap) en een mogelijkheid tot 
terugbetalin~ van het ALSV-lidmaatschap indien men dat niet wenst •. Dit alles dan 
mèt de bepaling, dat een structuurcommissie zo spoedig mogelijk zou gaan werken 
-aan een herziening van het bestel. · 

Dit compromisvoorstel, door Facultatum in de ALSV-vergadering gebracht, werd 
daar door een reeks uiterst merkwaardige moties ( men trachtte de VLSF een be
paalde handelwijze op te l a ten dringen door Facultatum, waar dezen echter niet 
op· ingingen) regelrecht van de hand gewezen. 

En daar zitten we dan. 
De faculteiten zien zich thans min-of-meer gedwong~n de boel te laten springen 

met als directe consequenties een redelijke chaos bij de komende eerstejaarsda
gen en de inschrijving. Tenzij natuurlijk inmiddels is gebleken, dat de meerder-
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heid der faculteitsleden zich achter het ALSV - ~tandpunt stelt en dit kenbaar 
heeft gemaakt door het faculteitsbestuur naar huis te zenden en de faculteits
vereniging te doen opheffen. Wij hopen - U zult begrijpen waarom - dat zulks 
niet gebeurt: wij hebben er geen behoefte aan door politiek geëngageerde contr~ 
versiëlen vertegenwoordigd te worden. 

Kijken wij tot slot nog even terug naar waar alles begon: 
De directe aanleiding tot deze ontwikkelingen was het Leids Universiteits Blad. 

Daarom zijn wij enigszins verontrust over het feit,dat uitgerekend de LUB-redac
tie zich van geen enkel kwaad bewust schijnt te zijn, de hele trammelant in alle 
gemoedsrust aan zich voorbij laat gaan en zich vrolijk wijdt aan het aanwerven 
van nieuwe redacteuren voor het opinieblad. Waarbij wij ons dan tevens afvragen 
of Leiden - ·als er dan persé zo'n blad moet komen- nu inderdaad wel zoveel be
hoefte heeft aan een puur opinieblad, in aanmerli:ing genomen , dat die "opinies" 
tot nu toe veelal bestonden uit het uitbraken van onvolwassen beargumenteerde,in 
hetzerige toon gestelde scheldkanonnades, die de bedoeling hadden satirisch te 
zijn. Zouden wij niet veel meer gediend zijn met een objectief informatieblad, 
eventueel voorzien van opiniërende kanttekeningen, een blad, dat de docenten de 
gelegenheid biedt de studenten als serieuze gesprekspartners te accepteren? 

Maar ja, zonder agitatie tel je internationaal niet meer'mee, nietwaar? 

Heet van de naald konden wij U in dit 
nummer nog juist verslag uitbrengen van 
de bovengenoemde algemene ledenvergade
ring op 15 mei. Als ooit het waanzinni
ge beeld, dat "de student" bij het gro
te publiek heeft kunnen a onkweken ten 
aanzien van Zl.Jn vrijze van verg ad ,:, ren, 
goed tot zijn recht is gekomen, dan .is 
zulks hier gebeurd. Moties, voors tellen 
punten van (wan)orde en ·informatie, al
le vormen van opgeblazen procedurekol
der stortten zich in één grote lawine 
over de bezoekers uit. Het tijdens dè 
vergadering ronddelen van stencils met 
alternatiefvoorstellen , geheel buitre:n 
het bestuur om, het, ai-dan-niet bewust 
ophouden van de vergadering door ellen
lange discussies over detallpunten:geen 
enkel vergadertrucje bleef ons gespa<;.rd 

En waren het nu nog maar zinvo.lle . za
ken geweest, die a~n de orde werden ge
steld.Ook dat ·mocht echter niet zo zijn 

Het belangrijkste gedeelte van de 
·discussie kwam hier op neer, dat twee 
kampen elkaar dingen zaten te verwijten 

' die zij er z.elf in een ander verband 
probeerden doo:b te drukken. 

Van de compromisvoorstellen was het 
één nog ontoereikender dan het ander. 
De kroon spande wel het voorstel,we.ar
bij het lidmaatschap van ALSV en. VLSF 
gekoppeld blijven (incl. subfaculteits
lidmaatschap),maar dan- om het totaal
bedrag der contributie ·te drukken- zo
danig, dat zij, die l~gs deze weg sub
facul te i tslid ·zouden· üorcj.en·,.ëen korting 
zouden genieten op dit subfacul te i tslid
maatschap! Met andere woorden: b:i,j aan
k;oop van het LUB en het LAK krijgt u het 
CDL voor de halve prijs ••• ! 

Toen er e-i-n-d-e-1-i-j-k gestemd kon 
worden bvam de klap op de vuurpijl: de 
formulieren met de handtekeningen der 
volmachtstemmers waren verdwenen! In het 
midden gelaten wie w·aaromdeze krankzin
nige stunt heeft menen te mo 8ten uitha
len, betekende dit in ieder geval, dat 
de vergadering verdaagd moest worden tot 
20 mei. De uitslag van die vergadering 
konden wij u h'elaas no.g niet presenteren 
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~um 
Aan het eind van deze maand viert der Subfaculteit meest omvangrijke en extra

verte subdispuut "Farce" N.V. zijn eerste lustrum. Dat dit, na al die rumoerige 
jaren, waarin Farce steeds wel weer kans zagopéén-of-andere wijze in het nieuws 
te komen, niet ongemerkt voorbij zou gaan, was natuurlijk te verwachten. Daarom 
mag het ook geen verwondering wekken, dat de lustrumcommiss ie, in het kader van 
een degelijk opgezette propaganda-actie ook Chimica Acta inschakelde om het lust
rumprogramma bekendheid te geven. 

Farce is een dispuut, dat in de vijf jaar van zijn bestaan een niet onaanzien
lijke dosis historie heeft gemaakt. Zo was het het eerste dispuut, dat de tradi
tionele hospitia verving door een meer zinvolle wijze van introductie: het la
ten meediscussiëren van de eerstejaars naar aanleiding van een lezing van één 
der leden. Tevens stapte men daarbij grotendeels af van het systeem van "pos i tie
ve selectie". In plaats hiervan werd de "negatieve selectie" ingevoerd: in prin
cipe kan iedereen lid worden, maar hij neemt daarbij wel de plicht op zich met 
een bepaalde minimumfrequentie de dispuutsactiviteiten te bezoeken wil hij niet 
geschorst worden. In dit licht bezien wil het feit, dat Farce thans zo'n 55 me
rendeels actieve leden telt, toch wel iets zeggen. 

Keren wij terug tot het lustrumprogramma. 
Dit leert ons, dat het lustrum op 21 mei te 17.00 uur officiëel zal worden ge

opend tijdens een lustrumborrel, te houden in het perceel Hooigracht 69. Het 
lust-rum symbool zal daar plechtig worden onthuld. 

De verdere festiviteiten spelen zich af op 29 en 30 mei. 
Op de eerste dezer dagen houdt Prof. Dr. E.W. Gorter in de collegezaal van het 

Anorganisch Laboratorium te 15.45 uur een lezing, waarin hij zal laten' zien, hoe
veel verschillende mensen, in research, octrooiafdeling , ontwikkelinp , fabrica
ge, verkoop, reclame, marktanalyse etc er aan te.· pas komen voordat een product 
fundamentele research tot eindproduct aan de hand van enige voorbeelden zal wor
den geanalyseerd en toegelicht, waarbij tevens aandacht zal worden besteed aan de 
plaats van de chemicus in dit hele proces. Voor iedereen, die een carrière in de 
industrie ambiëert een lezing om niet te missen, dachten wij zo • 

Na afloop van de lezing recipiëert het bestuur. 
Op 30 mei wordt het programma te 11.00 uur voortgezet met een sherry-brunch 

wederom in perceel Hooigracht 69 ( bij mooi weer waarschi ,inlijk echter hoog op 
Den Burcht). Dan volgt te 13.00 uur de start van de Vice-Farca rit, een puzzle
rit voor automobielen en aanverwante artikelen met als verplichte attributen per 
deelnemer een witte labjas en een spatel. Tot s l ot is er dan tot (wij citeren de 
lustrumcommissie) 25.30 uur een ganse reeks van festiviteiten op een geheim te 
houden (bad)plaats. 

Al deze activiteiten staan open voor belangstellende niet-Farceleden. 
De prijzen: Passapartout f 1.-- per persoon 

sherry-brunch f 2.50 · " " 
Puzzlerit j' 3.50 " " 
Feest f 4.-- " " 

Kaarten alsmede alle verdere inlichtingen kunt U krijgen van 22 t/m 29 mei 
in de CDL-kamer tel. 48333-3872. 



CONFORMATlEANALYSE 
In de reeks werkgroepartikelen beste

den Hij ditmaal aandacht aan de werkgroep 
11 Conformatieanalyse 11

, behorende tot de 
afdeling van Prof.Havinga •. In deze werk
groep ligt het accent sterk op de combi
natie van de organische synthese ener
zijds en de fysische meetmethoden en 
theoretische aspecten anderzijds. 

\1ij spraken hierover met de . huidige 
werkgroepleider: Dr. H.R. Buys. 

De 11 Conformatiewerkgroep " houdt zich - zoals de naam al aangeeft - bezig met 
het analyseren van de conformatie van - aanvankelijk alleen cyclische, later ook 
niet-cyclische - verbindin,<>;en door middel van een hele reeks fysische metingen 
aan de vicinale dihalogeniden van die verbindingen. Zo bestudeerde destijds Dr. 
Rageman de dihalogeencyclohexanen, Dr. Altona de halogeendioxanen en werden door 
anderen nog tal van zesringverbindinr~·en op deze wijze onderzocht. Dr. Buys zelf 
bestudeerde op analoge wijze de vijfringverbindingen. 

VRUCHTBAAR 

Het voorgaande impliceert, dat ieder onderzoek eerst een synthetisch aspect 
heeft: voordat er arm de verbindin:'_;'en· gemeten kan worden zullen eerst de betref
fe:ide vicinale dihalogeniden gesynthetis~:erd dienen te Horden. De meetmethodie
ken, di e er daarna op los worden gelaten zi jn in hoofdzaak de volgende: dipool
metingen en infrarood-, rarnan- en N11R-spectroscopie. De combinatie van deze vier 
technieken is r ebleken bijzonder vruchtbaar te zijn voor het oplossen van con
formatieproblenen. 

\ 
1 

De dihalogeniden van hun kant blijken vele prett i ge eigenschappen te bezitten, 
die tot die vruchtbaarheid het htmne bijdragen. Zo hebben de trans 1, 2-dihalogeen
cyclohexanen een zeer verschillend dipoolmoment, al naar ge lang de substituenten 
diaxiaal dan· v1el dietnmtoriaa.l geconfromeerd zijn. Uit een dipoolmeting van een 
evenwichtsmen;":sel van beide vormen kan daardoor gemakkelijk de ligging van . da:t }I 
evemvicht worde11 afgeleid. 

Iets dergel ijks bij de N11R-s pectroscopie. 
Een proton aan een koolstofatoom, waaraan zich, naast dat proton, nog een halo

geenatoom bevindt, geeft in het spectrum een piek bij een veel lager veld dan 
een normaal proton,zodat deze signalen zeer eenvoudig apart kunnen worden bestu
deerd. De lijnbreedte van die signalen blijkt tevens een goede maat te zijn voor 
de hoeken in het betreffende molecule. 

Uitvoerig zijn door de werkgroep de koolstof-halogeen rekvibraties in de infra. 
rood- en rarnanspectra geanalyseerd en gesystematiseerd. Hen is er thans zo .ver, 

·dat men van practisch iedere verzadigde organische halogeenverbinding van te vo
ren de rekvibratie-frequenties kan voorspellen. 

l,.JISSELWE lli:ING 

Eén van de aspecten, die het ~1erk in deze werkgroep mede zo interessant maken, 
is de wisselW!!rking. rlie aan de dag treedt tussen de ontwikkeling van de toegepas
te meetmethodieken en de verbetering van de resultaten, die men hiermee bereik~ 



\ 
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Zo bepaalt men enerzijds de moleculaire parameters van een ·verbinding met behulp 
van de bestaande methodieken, maar deze bepalingen geven op hun beurt dan weer 
vaak aanleiding tot het ont wikkelen van nieuwe methodieken of het verbeteren van 
de oude. Deze verbeteringen kan men dan weer toepassen op andere verbindingen etc 
etc. 

Om een voorbeeld te noemen: 
I1!en wist uit de dipoolmetingen, dat dih<;~.logeencyclohexanen voornamelijk diaxi

aal ·voorkomen, waaruitmendan weer de conclusie kon trekken, dat de sterkste ban
r en in het infrarood bij de diaxiale vorm behoorden, Naar analogie daarvan is 
voor andere verbindingen dan weer de diaxiale vorm uit het IR àf te leiden. 

De conformatieanalyse als onderzoekmethode is ·nog niet bijzonder O'\ld• Een over
zicht van de resultaten kon nog in één boek gepubliceerd worden: wij doelen hier 
op het boek "Conformational Analysis" van Eliel. Voor zover er resultaten geboekt; 
zijn, liggen die voornamelijk op het terrein van de qualitatieve bepalingen, een 
gevolg van de tot nu toe aangewende meetmethodieken.Op net gebied van de quanti
tatieve analyse ligt de zaak veel moeilijker, omdat effectieve meetmethodieken 
hier veelal nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Dit aspecy van het onderzoek staat 
dan ook nog vrijwel in de kinderschoenen. 

HOGELIJKHEDEN 

De huidige samenstelling van de werkgroep is als volgt:naast de reeds genoemde 
werkgroepleiders Dr. Altona en Dr. Buys(welke eerste momenteel een tijdelijk do
micilie te Cleveland, Ohio heeft · betrokken) werkt er een viertal promovendi, na
melijk Drs. Flapper (halogeenheptanen), Drs. De Wolf (halogeenthioxanen), Drs. 
Sikkema (benzeeneffect: benzeen blijkt de meest polaire vorm meer te begunstigen 
dan andere apolaire oplosmiddelen) en Drs. De Hoog(anomeer effect:. een -OR .groep 
naast zuurstof in een heterocyclische ring heeft sterke neiging tot de -axiale 
conformatie in plaats van de equatoriale). 

Momenteel zijn er tw.ee candidaten werkzaam: Valk (f-lactonen dv!Z. vijfringen 
met een lactongroep) en Giesen (~-halogeencyclohexanonen)4 Het is in geen geval 
zo dat candidaten, die er . komen werken, hetzij als hoofdvakker, hetzij als bij
vakker, hun onderzoek verrichten als medewerker van één der promovendi, tenzij 
ze dat uiteraard uitdrukkelijk zelf willen. Er liggen voor belangstellende can
didaten een aantal onderzoeken te wachten, die ofwel in een periode van 15 maan
den (hoofdvak) ofwel in 6 ma ::mden (bijvak) afgerond kunnen worden. Eventuele re
sultaten zullen veelal in de vorm van een publicatie vereeuwigd worden. 

Het zoveel mogelijk aansturen op een zelfstandig onderzoek· voor de candidaten 
in deze werkgroep is alweer een noodzakelijk gevolg van het ambivalente karakter 
ervan: zou men als medewerker van een promovendus zijn ingeschakeld,dan zou wel
licht de nadruk te eenzijdig op het synthetische werk komen te .liggen, waardoor 
juist de belangrijke analysemethoden in het gedrang zouden kunnen geraken. 

De "promotiegraad", dez. het aantal mensen, dat binnen deze werkgroep blijft 
promoveren, is relatief. hoog. 

De toekomstmogelijkheden voor mensen uit, deze werkgroep zijn- 66k binnen het 
gebied van de research- zeer gevarieerd, juist omdat men tijdens de opleiding. 
zo intensief met de drie belangrijkste aspecten van de prganisèhe chemie: syn
these, fysische analyse en theoretische interpretatie te maken heeft ~had. Ie
mand, die bij deze werkgroep vandaan komt, heeft daardoor veelal het, bij het 
bedrijfsleven zo gewaardeerde, beeld van de "all-round" organicus, de man die 
niet in zijn superspecialisme zit vastgeroest. 



DRIE LEIDSCHE 

Hoewel wij in ons redactiebeleid niet 
zulke bijzondere voorstanders ZlJn van 
het publiceren yan verslagen over excur
sies, hebben wij gemeend voor de afgelo+ 
pen ;'bin;;enlandse" een uitzondering te 
moeten maken en wel omdat dit waarschijn
lijk één~ 1van d,e meest historische uit de 
CDL-gesqniedenis is geweest. 

Zoals ' ~ weet togen we met een club au
thentieke Leidsche Vesten naar een drie
daags congres te Drienerlo. Over dit con
gres zulien wij het in onderstaande re
gels niet hebben; wie, daaryoor . belang
stelling heeft, leze het chemisch Week
blad d.d. 26 april. In onderstaand arti
kel wijden wij ons uitsluitend aan de 
bierbedropen perioden daartussendoor , 

DRIENERDAGEN 

-- Ze zullen het zich nog wel lang heugen ter plaatse. 
De drie dagen Leids bezoek aan de Twentse campus moeten zowel materieel als 

moreel de nodige sporen hebben achtergelaten. En dat valt niet te verwonderen : 
de opvattingen van Drienarlieden en Leienaren over het begrip gezelligheidsleven 
bleken wel zozeer uiteen te lopen, dat enig onbegrip van beide zijden welhaast 
onv~rmijdelijk was, 

· Stelt U zich vobr: nauwelijks hadden wij de campus betreden.of wij begaven ons 
- rekening houdend · (en naar later bleek terecht) met het feit, dat er wel eens 
niets meer te krijgen zou kunnen zijn- naar de plaatselijke _SPAR-winkel, ten:.. 
einde enige kratten bier voor.algemeen gebruik in te slaan. Y~egen wij al arg
waan door de lichtelijk onthutste blik, die de winkeljuffrouw ons to'ewierp,recht 
achterdochtig werden wij, toen wij niet één krat bier bleken te kunnen vinden, 
wäar niet een fikse laag stof op gesedimenteerd was •••• Toen Hij vervolgens ook 
nog, tijdens onze tocht met het bier onderkomenwaarts, als een bezienswaardig
heid door de plaatselijken werden nagestaard, werd het ons vreemd te moede, 

Reeds enigermate sceptisch togen wij naar de "boerderij": de campuskroeg, Wij 
voelden ons nog onbehaaglijker worden: achter de bar Haren een aantal rijleswit
kielen gedeponeerd om de klandizie à raison van twee kwartjes van een biertje te 
voorzien. En hàd jè per ongeluk een glas gebroken: melden bij de witkiel en 50 
cent storten! De hele architectuur van de boerderij had trouwens de onaangename 
eigenschap berekend te zijn op personen, niet langer dan 1.65 meter, Zoals U wel
licht weet bezit één onzer redacteuren de wat ong·emakkelijke lengte van 2.02 me
t er , zodat hij zich drie dag~n lang met levensgevaar - tenslotte ben je, afgela
den met bier, niet meer zó oplettend - door de optrek heeft moeten bewegen, 

~'och hadden die Drienerlieden vrij snel door hoe je het best Leidsche Vesten 
kunt jennen. Na wat introducerende biertjes en een uitbundige warme maaltijd, 
teneinde een forse bodem te leggen voor het te verv1achten drinkgelag, werd het 
congres namelijk geopend met het aanbieden van een vat bier door de · rector mag.., 
nificus, waarbij U hopelijk niet het idee koestert, ·dat dit vat iang gevuld 
bleef. · 

Toen kwam echter. de grote Drienertruc: 
Het toen de Vesten goed bol begonnen t e staan, kwamen, volgens zeggen naar Oud

Twents éebruik, aandragen met twee meter degelijk krentenbrood ter algemene con
sumptie, v/el, we hèbben het geweten .... ! 



Het drinkgelag die verdere avond was gaaf. 
Niettemin is er daarna, afgezien van het winnen - door Leiden uiteraard - van 

wat bierestafettes, het ploempen van een wat al te lastige Drienerman onder de 
douche en het spontaan onderlopen van de kelder in de ons ter beschikking gestel
de, flat, niet zo bijzonder veel opvallends meer e~ebeurd, tenzij Q.an het feit, 
dat oij het collectief ledigen van onze eerste krat bier- die overigens van ·een 
bijzonder slecht bierjaar bleek te zijn - slechts één Drienerman de moed kon op
brengen zo laat no,g:' op t e blijven. 

De volgende avond werd er op analoge wijze soepel voortgezooid. De fee s tvreug
de bereikte een absolute climax, toenineen vlaag van algemene pyromanie de com
plete oplage van de leestafel naar buiten werd geveegd en in de daar aanwezige 
open haard - want er is daar aan àlles gedacht, zelfs aan het stoken van studen
tenfikkie s - met de Waarheid voorop aan de vlammen werden prijsgegeven. Toen Des
sing,naa.r goed Leids mos,ook nog een oude stoel op het vuur wierp, was de feest 
vreugde compleet. Alleen een paar Drienerlieden, die dit alles van een afstandje 

· stonden te bekijken, konden er de lol kennelijle niet van inzien. Niet zij alléén 
naar zou blijken, Op het moment, waarop Dessing, ter blussing van het vuur, na
mens het CDL een vat bier.wilde aanbieden, kreeg hij van een withete witkiel te 
verstaan, dat "mensen, die stoelen verbranden, geen bier meer nodig .hebben", •••• 
waarna het verenigd landelijk studentendom gedecideerd werd drooggelegd. 

Gelukkig hadden we nog een krat bier in eipen beheer en nadat de Drienerlieden 
zich· weer keurig te rusten hadden begeven, werd het feest inde, door ons bewoon
de flat voortgezet. Zelden hebben wij kokend, bier in een theeketeltje op het gas
komfoor, voorzien van een scheutje Dubro , zo schitterend zien spuiten.Ook hebben 
we toen geleerd hoe s lecht Delftemtren soms van ophouden weten: nadat we hen er 
tenslotte, diep in de nacht, ten koste van een ruit, via de benedende~ uit had
den gewerkt, probeerden ze twee minuten later via het dakraam weer binnen te ko
men om daa.rna, onverrichterzake de aftocht geblazen hebbende, de rest van de 
nacht de hele campus telefonisch wakker te houden. Drienerlieden, die, naar zij 
later verklaarden, van een afstand het, vier verdiepingen hoge gezooi hadden 
st~~n aanschouwen, was wederom het essentiële van de pret duidelijk ontgaan. 

U zult het zo langzamerhand wel begrepen hebben; wij hebben een meer dan voor
treffelijke "binnenlandse" achter de rug. 

Toch moeten we die Drienerlieden nog maar eens hier in Leiden uitnodigen ••• 



" cdl commun1que 

In verband met het feit, dat het vol- · 
gende nummer van Chimica Acta hoogst
waarschijnlijk eerst nà de algemene le
denvergadering zal uitkomen volgt hier
onder vast een voorlopig jaarverslag o
ver de act·iviteiten van het · afgelopen 
jaar. De algemene ledenvergadering zal 
gehcniden worden op 21 juni te 17.00 mJr 
in de Anorganische collegezaal. De agen~ 
da is: 
1. Opening. 
2. Notulen van de vorige vergadering. 
3. Voorstel tot wijziging van art.l6 van 

de statuten.Het C.D.L.bestuur zou dit 
artikel gaarne gewijzigd zien in de 
volgende vorm: Het bestuur bèstaat 
uit 6 stemgerechtigde leden: praeses, 

· vice- praeses, ab- actis, quaestor, as
sessor I en II, hiermee de bestuurs~ 
formatie eindelijk . legaletei t ver
schaffend. 
Art. 8,1 van het huishoudelijk regle
ment moet worden gewijzigd in: Ten
minste een der bestuursfunsties wordt 
uitgeoefend door een vrouwelijk lid 
van het C.D.L. 
Tenslotte een aanvulling van art. 10: 
De vice- praesas vervangt d~ praesas 
bij diens afwezigheid. Deze is belast 
met de .zaken aangaande de studie. 

4. Voorlezen van het jaarverslag. 
5. Bestuursoverdracht. 

De candidaten voor het nieuwe bestuur 
zullen op de aanplakborden word.en be
kend gemaakt. 

VOORLOPIG J&\RVERSLAG. 

Het C.D.L . bestuur organiseerde goed 
bezochte praècandidatenexcursies naar: 

Amstel 
Dupont de Nemours 
Mekog-Albatros 
A.K. U .• . 

Candidatenexcursies naar: 
Unilever 
A.K.U. 

Over de candidatenexcursie naar Polen 
is nog . niet veel bekend. Het bestuur 
heeft met nog al wat tegenslag te kampen 
gehad van de zijde der Polen, hopelijk 
geeft het echter de moed niet op. 

Tijdens het congres:"Leven met Chemie" 
gehouden te Drienerloo hield een aantal 
vertegenwoordigers van het C.D.L. hun 
Leidsëhe Vestentraditie hoog. Een ver
slag over deze sabotageploeg kunt u el
ders in dit nummer vinden. 

Ter gelegenheid van de 42e dies van 
het C.D.L. zal er een excurdie gehouden 
WOrden naar het ruimtevaartlaboratorium 
Estec in Noordwijk. Men dient zich- hi er
voor in de C.D.L . kamer op te geven. 

Dan zijn er natuurlijk de bekende po
gingen in het werk gesteld , het cont~ct 
tussen personeel en studenten te verbe
teren, in de vorm van bridge-,klaverjas
en bowlingavonden, visfest i jnen en voet
balpar tijen. Helaas was echter de be
langstelling van beide zijden dermate 
gering, dat men besloten heeft deze po
gingen voor een groot deel te staken. 

Een hoeraatje is zeker op zijn plaats 
voor Dr. S. J . Roorda , die het C.D.L. een 
kamer afstond achter in de bibliotheek. 

In november werd voor ongeveer 60 eer
stejaars wederom een weekend georgani
seerd in Noordwijkerhout. Tevens hield 
het tweede jaar een daverende Drug- Out 
avond, waarvan. de sporen nog zijn te be
wonderen op kamer 103. 

SUBDISPUTEN 

De verdeling van eerstejaars over de 
subdisputen is dit jaar zeer ongelijkma
tig geweest, men kan zich afvragen waar 
de oorzaa.k ligt.Een nieuw dispuut"RealL" 
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mocht het levenslicht aanschouwen en be
haalde zelfs een hoge klassering op het 
I.D.C. Dit jaar was een categorie foto
grafie toegevoegd. Farce behaalde ten
slotte de eerste prijs. 

De subdisputenraad bleef de~elfde sub
disputenraad. 

Over de activiteiten van het · C.D.L. 
bestuur in de faculteitsraad komt elders 
in dit nummer ter sprake. 

Tijdens het congres Leiden-Gent werden 
twee sociëteiten drooggelegd. 

Chimica Acta krijgt een prijs voor de 
democratische wijze · waarop het, de door 
studenten in de studiecommissie naar vo
ren gebrachte voorstellen, heeft bespro
ken. (Dank u ) • 

o.c.s.N. 

De belangrijkste resultaten van dit 
lichaam, bestaande uit · praesides van de 
Chemische studieverenigingen der landen 
zijn: 
1. Publikatie van een boek: "Afstudeer

richtingen aan de Nederlandse Univer
siteiten en hogescholen. 

2. Het bespreken van het contact tussen 
de individuele student en industrie 
de o.c.s.N. en K.N.c.v. met de V.N. 
C.I. 

Tot zover dit voorlopige jaarverslag. 
Ik hoop u op de algemene ledenvergade-
ring te kunnen begroeten. 

R. P. Dessing 
h.t. Praeses C.D.L. 
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nogmaals paaspuzzle 
Wij hadden, zoals gezegd, niet gerekend op een juiste · oplossing van de paas

puzzle. Die is dan ook niet binnengekomen. De Heer Veldt was zo vriendeli~k ons 
voor te rekenen, dat er zo'n ·tien miljoen mogeli'jke oplossingen waren, waarvan 
hij er, bij gebrek aan papierruimte naar hij meedeelde, niet meer dan twee in
zond. Er was ook een slimmeling -wij hadden inderdaad vergeten die voorwaarde te 
publiceren - die ontdekte, dat, als je de ene helft van de puzzle had opgelost, 
je, door vermenigvuldiging met 2, de andere helft kon oplossen. Toch meenden wij 
deze oplossing niet goed te moeten keuren (protesten worden ingewacht bij de re-
dactie, red. ) . · 

De beide inzenders van op zichzelf goede, doch onjuiste oplossingen, 1de Heren 
F.G. Verburgt en J. Veldt zullen wij op korte termijn mèt onze diepe bewondering 
een fles sherry doen toekomen. 

Hieronder volgen dan onze - enig juiste - oplossing alsmede die van de Heren 
Verburgt en Veldt. 

F. G, VERBUR~T 

J.VELbT J.IJEI...DT 



en toen ... 
Dachten 1vij tot voor kort: 

Mèt de - gebleken - groeiende belang
stelling voor dit periodiek, zal nu ook 
de animo om actief bij de samenstelling 
ervan betrokken te Z1Jn wel toenemen. 
Wij koesterden de plezierige hoop, dat 
zich, na enkele oproepen in die richting · 
in onze mededelingenkolom, wel enige en
thousiaste vrijwilligers zouden melden 
teneinde zich gedurende de komende jaar-

· gang(en ) te laten vereeuwigen onder het 
hoofd "Redactie". 

Dat wij nieuwe redactieleden dringend 
nodig hebben zult U hopelijk kunnen bil
lijken, wanneer U bedenkt, dat enigen 
onzer straks als zevendejaars toch zo 
langzamerhand eens aan afstuderen begin
nen te denken en zich daarbij liever niet 
gebonden wensen aan projecten buiten hun 
studie, waartoe - al zou je het -soms niet 
zeggen - ook Chimica Acta nu eenmaal be
hoort. 

U begrijpt waa~ W1J naar toe willen: 
\.fij zoeken iri de ·eerste plaats oudere
~ redacteuren ( aankomers van~f 
'64), mensen, die weten ~aar ze het over 
hebben als ze hun artikelen schrijven. ' 
. \Yij zoeken mensen, die zo langzamerhand 
door hebben hoe de Subfaculteit Schei
kunde in elkaar zit en die op grond daar-

van kunnen onderkennen waar de potentiële 
copy zit en hoe die moet worden bemach
tigd, mensen, die een ·redactiebeleid kxar 
nen uitstippelen, intervieuws km:men af
en opnemen (bandrecorder ) en voor wie de 
kreten "lay-out", "bladspiegel" en "off
set" geen "grieks" zijn. 

Daarnaast zijn er in de redactie ui ter
aard ook nog plaatsen voor jongerejaars
scribenten, die in het kader van het re
dactiebeleid hun bijdragen willen leve
ren. 

Wij vinden het toch wel een tikkeltje 
sneu, dat wij ons genoodzaakt zien deze 
kolom te publiceren: het enige periodiek 
dat nog nooit met copygebrek te kampen 
heeft gehad (integendeel), heeft wèl de 
grootste moeite om vervangende redacteu
ren te vinden, die bereid zijn de - naar 
wij dachten nog steèds ppgaande - lijn 
van dit periodiek door te trekken. 

Daarom hopen wij, dat deze kolom niet 
tevergeefs is gepl aatst: wij vragen ad
spirant redacteuren hierbij contact op te 
nemen met één der huidige redactieleden. 
Zij zullen U graa.g alle mogelijke infor
matie verschaffen • 

Om . eventuele mi~verstanden te voorkomen 
alleen nog dit: als U van plan was een 
opinieblad te gàan redigeren, kunt U we~ 
licht beter elders informeren ••••• 

Het drankgezelscha1J Fat'65 houdt weer 
een bijeenkomst op woensdag 22 mei. 
Deze . borr~l wordt dit keer niet gehou

den iri de "Saintn maar ten huize van de 
WelEdelGeboren Heren , de Heren L. van 
Geldrop en H.P. Zoetmulder dwz in het 
perceel Roodborststraat 52 ter plaatse. 
Eén-en-ander in vetband met de ges tegen 
horeaaprijzen. (Dat wordt dus weer ouwe 
Duys als U het ons vraagt, red.). 

Entrée /1,-
Aanvang 17.00 uur 
Tot tussen de alcohol! 

Bestuur Fat'65 



CSA 
In vèrband met het feit, dat Dr. Knaap het college Moleculaire Na

tuurkunde in. het volgende cursusjaar zal geven, stelt Prof• Beenakker 
diegenen, die het tentamen nog niet hebben afgelegd, dan wel nog geen 
voldoende resultaat behaalden, in de gelegenheid het tentamen, dat zal 
zijn gebaseerd op het gestencilde dictaat en op de yragenlijst, voor
zover deze op het dictaat betrekking heeft, als nog af te leggen. 

Dit zal de láatste gelegenheid zijn! 
Het tentamen vindt plaats op vrijdag 28 juni van 9.00 tot ~2.op uur 

in dé Dependance van het Kamerlingh Onnes. Laboratorium. 
Tentamenkaart meebrengen. 

De reeds eerder aangekondigde extra mogelijkheid, tot het 'afleggen 
van het tweede deeltentamen respectievelijk groot tentamen Elementaire 
Natuurkunde voor degenen, die in juli geen andere tentamens behoeven 
af te leggen en waarvoor u zich moet opgeven bij de CSA,zal plaatsvin
den op 5 juli 1968 van 9.00 tot 12,00 uur in de Dependance van Het Ka
merlingh Onnes Laboratorium. Tentamenkaart meebrengen. 

Dr. Van den I1eydenberg heeft de volgende regeling vastgesteld voor 
hen, die nog geen voldoende resultaat hebben behaald voor het tentamen 
Elementaire Natuurkunde. 

Studenten, aangekomen in 1964 of eerder dienen het tentamen. af te 
leggen bij Dr. De Nobel. 

Studenten, aangekomen in 1965 zullen een herkansing krijgen in het 
begin van het volgende kalenderjaar. Alleen in het geval,da t dit tijd
stip moeilijkheden zou opleveren ip verband met het candidaatsexamen 
kan de betrokkene 7.ich in verbinding stellen met Dr. Van den Neyden
berg voor het afleggen van een mondeling tentamen. 

Studenten, aangekomen in 1966 krijgen een gelegenheid tot het afleg-
gen van het tentamen op 2 september 1968. . .. 

Voor studenten, aangekomen in 1966, met studierichting S2 zal op 12 
juni 1968 om 9.00 uur precies in het Botanisch Laboratorium, Nonnen~ 
steeg 3, de cursus Plantensystematiek o.l.v. Drs. R.P. Ncotenboom be
ginnen. 

Men dient dit mee te brengen: 2 prepareernaalden 
enige scheermesjes 
objectglazen 
dekglaasjes 
pincet 
loupe 
tekenblok, min. formaat 20 x 30 cm 
microscoop. 

De microscoop kan eventueel gehuurd worden voor ca f. 10, - . 
Voor borgsom en handleiding is een bedrag van f. 10,- verschuldigd, 

contant te voldoen op de eerste cursusdag. 
Alleen diegenen, die in het bezit zijn van een eerstejaarsverklaring 

,kunnen aan de cursus deelnemen. 



Als steeds verzoeken wij U adreswijzi
gingen zo S})Oedig mogelijk a :,n de redac
tie bekend te maken. Ons adres is nog 
immer: CDL-kamer. Postbus 75, Leiden. 
(tel. 48333-3872) 

Ingezonden stukken voor het laatste num
mer van deze ja'argang, dienen uiterlijk 
10 juni in ons bezit te zijn. 

Candidaten voor een plaats in de nieuwe 
redactie wordt verzocht tijdig met één 
der zittende (nou: zittende •••• ) redac
tieleden contact tp te nemen. Dit in 
verband met het continueren van de rou
tinewerkzaamhèden. 

Redactie: 

G. van Logehem 
Mej. A.A.M. van Lierop 
Mej. T. van Duyn 
Fam Libeton 
N. de Boer 
J.H.A. '";tapel 
J.ll.J. Geise 

Illustraties: 

H.D.K. Codée 

Secretaresse: 

Mej. H.N. de Groot 

7 mei 1968: 

Candidaatsexamen letter F: 

P.G. Dingjan 

Candidaatsexamen Letter G: 

J. Duindam 

Doctoraal: 

A._B.A. Schippers 

26 maart 1968: 

Candidaatsexamen letter F:· 

E.P. Bennett 
F. Garlee 
C.A. de E.uiter 

Candidaatsexamen letter G: 

c. Kuiper 
J.T. Buma 

Doctoraal: 

C.J.P. Hoogervorst 
K.G. Verhoeven 
P.C. Molenaar 
J .M. van Holst · 
K.A. ZijlStra 

9 april 1968: 

Candidaatsexamen letter F: 

M.A. de Bruin 

Candidaatsexamen letter G: 

T.B. IUddelkoop 

23 april 1968: 

Candidaatsexamen Letter G: 

R.J. Begers 
M.G.J. Bos 

Doctoraal: 

R.C.L. Aalberse (cum laude) 
H.L. Heijneker 
Mej. C.A.A. van Driel 
H.B. T~ijzelaar 



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 
Hovg en Ultra-Hoog Vacuum Apparatuur 
Instrumenten voor Ruimteonderzoek 
CHN Analysatoren 
Lasers 
Computers PERK IN-ELMER NEDERLAND N.V . . 

van Foreestweg 4, tel. 01730-35916 
DELFT 



Leest naast uw krant Vrij Nederland 
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